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Voorwoord

Het is alweer (bijna) najaar. Ik 
hoop dat iedereen een hele fijne 
vakantieperiode heeft gehad en 

wat energie heeft kunnen bijtanken. 
Hopelijk kunnen we na de zomer 
snel weer leuke activiteiten plannen 
en blijft corona een beetje uit onze 
buurt. Tegelijk denk ik dat we niet de 
illusie moeten hebben dat corona ooit 
helemaal zal verdwijnen. Het zal zo zijn 
dat we een manier moeten vinden om 
er op de juiste manier mee om te gaan. 
Net als andere virussen zal het covid-
virus eens in de zoveel tijd de kop op 
steken. Daarom is het goed als iedereen 
zich waar mogelijk laat vaccineren. Bij 
Franciscus zijn vrijwel alle bewoners 
gevaccineerd en ook het grootste deel 
van de medewerkers is in die zin ‘veilig’.

Hoewel we hoogstwaarschijnlijk af en 
toe nog met maatregelen te maken 
zullen krijgen, zal het coronavirus niet 
meer allesoverheersend zijn zoals het in 
de afgelopen periode is geweest.
Afgelopen jaar is bijna geen dag 
voorbijgegaan zonder dat corona impact 
op ons dagelijkse leven heeft gehad. 
Desondanks is ons zorgcentrum er door 
saamhorigheid, doorzettingsvermogen 
en lef van alle betrokkenen in geslaagd 
de kwaliteit van zorg over het algemeen 
op een hoog niveau te houden. 
Natuurlijk is niet altijd alles gegaan 
zoals het voorheen ging, maar door de 
tomeloze inzet van alle medewerkers 
hebben we ons er doorheen geslagen.

Eindelijk kunnen onze bewoners weer 
iets meer van een aangename dag 
genieten. Uit persoonlijke ervaring kan 
ik zeggen dat ik die sociale interactie 
ook heb gemist de afgelopen tijd. 
Door ziekte ben ik een tijdje uit beeld 
geweest. Hoewel ik op afstand vrijwel 
altijd heb kunnen doorwerken, via teams 
veel contact heb gehad en altijd op de 
hoogte ben gehouden, zijn er ook heel 
veel mensen die ik al langere tijd niet 
heb gezien of gesproken. Dat is iets 
dat ik echt mis. Daar komt nu gelukkig 
ook verandering in. Met het uitkomen 
van deze editie van Ons Franske ben 
ik weer dagelijks aanwezig en kan ik 
alle bewoners en medewerkers weer 
ontmoeten en de gastvrije sfeer en zorg 
weer ervaren. Wat een verademing.

Het zou echt fijn zijn als we weer wat 
met elkaar en met de families kunnen 
ondernemen of even gezellig van een 
hapje en drankje kunnen genieten in de 
Vertoeverij. Gewoon simpelweg samen 
genieten van een aangename dag! Ik 
wens u dan ook een prettige nazomer en 
kijk ernaar uit u weer te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,
Stijn Kanters
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Dienstjubilea

1 oktober:   Miranda Goos 12,5 jaar in dienst
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Cupcakes bakken

Jubilea

Koffietijd…..en dan iets lekkers erbij valt altijd in de smaak!

Dus wat bewoners aan de gang gezet met het kloppen van beslag en vullen 
van cupjes. Na het bakken werden ze door de bewoners versierd met 
glazuur en wat vrolijke zoetigheden en daarna smullen.
Ook de bewoners op de afdeling werden allemaal getrakteerd op deze zelf 
gebakken cupcakes! Koffie…. Koffie…..lekker bakkie koffie!
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Bloemetje vrijwilligers

Door de nog geldende coronaregels 
konden we ook dit jaar in het 
voorjaar geen “dankjewel middag” 

voor onze vrijwilligers organiseren.
Om ze te laten weten dat we hen niet zijn 
vergeten, is door een groepje vrijwilligers 
van de taxibus op dinsdag 20 april bij alle 
vrijwilligers thuis een bakje bloemen, het 
nieuwe Ons Franske en een oppepkaartje 
bezorgd.

Deze vrijwilligers hebben de gehele dag 
hard gewerkt om alle 170 vrijwilligers in 1 
dag te bezoeken! Dankjewel hiervoor!! Ze 
werden overal hartelijk ontvangen…….
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Bloemetje vrijwilligers

Zoals u in de vorige uitgaves van Ons Franske heeft kunnen lezen, heeft Jan Broeders 
afscheid genomen van de Cliëntenraad. Door corona kon een passend afscheid 
helaas niet plaatsvinden maar inmiddels heeft het bestuur van de Cliëntenraad 

een gezellige middag gehad met Jan op het terras met uiteraard een lekker pilsje! Jan, 
nogmaals grote dank voor je geweldige inzet de afgelopen jaren. 

Nieuws van de Cliëntenraad
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A angezien het voorjaar was en we 
nog een voorraadje bloempotten 
in de opslag hadden, stond 

als activiteit “bloempotjes verven” 
op het programma en nadien een 
tomatenplantje erin planten.

Bewoners die hieraan deelnamen, 
werden voorzien van een plastic schort 
en handschoenen zodat de verf in 
ieder geval niet op hun kleding terecht 
zou komen. Enthousiast begonnen 
de bewoners met het verven van de 
potjes. Allerlei kleurige creaties kwamen 
voorbij: van een kleurrijke stippeltjespot 
tot een pot met vrolijke gezichtjes. Mooi 
om te zien hoe ieder dit op zijn/haar 
eigen manier gedaan heeft.

Nadat de potjes van een motief/
kleurtje waren voorzien, werden er 
tomatenplantjes in geplant. Deze 
hebben we geschonken gekregen door 
het bedrijf “Hazera”. Ze waren keurig 
voor ons opgekweekt en voorzien van 
een stokje en kweekadvies. Ook waren 
er langere stokken bijgeleverd die 
hopelijk nog van pas konden komen als 
de plantjes serieus aan de groei zouden 
gaan ! Heel veel dank hiervoor!! 

Nu was het verder aan de bewoners om 
hier tomaatjes aan te kweken!!

Het gesprek tussen de bewoners ging 
geregeld over hoe goed/of juist minder 

Bloempotje verven
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Afscheid Clasien Lambregts

goed de plantjes het deden en of dat 
er al bloemetjes te zien waren. Bij veel 
bewoners moesten we na enkele weken 
al een langere stok bij de plant steken 
en kwamen de eerste bloemetjes 
tevoorschijn! 

Mevrouw Wirken was de eerste die een 
rood tomaatje aan de plant had…..
andere bewoners volgenden later. De 
veiling hebben we nog net niet hoeven 
bellen….

B este bewoners, collega’s en 
vrijwilligers,

Via deze weg wil ik iedereen nog 
bedanken voor de lieve appjes, kaarten, 
bloemen en cadeaus die ik na 21 jaar 
gewerkt te hebben bij St. Franciscus 
met mijn afscheid heb ontvangen. 
Ook wil ik jullie bedanken voor de fijne 
en gezellige samenwerking en wens 
jullie alle goeds voor de toekomst en 
dat jullie nog lang van elkaar mogen 
genieten.

Groetjes Clasien Lambregts



Activiteitenkalender

Activiteitenkalender KSW

Elke week (vanaf oktober):  
Maandag: koor therapie 15.15 uur tot 16.00 uur 
Dinsdag:  knutselochtend 10.15 uur tot 11.45 uur
Dinsdag: koersbal 14.30 uur tot 15.30 uur
Woensdag:  sjoelmiddag 14.30 uur tot 15.30 uur
Woensdag:  echtparen  15.30 uur tot 16.15 uur
Donderdag:  (vaak andere activiteiten zie onderstaande toevoeging) 
Vrijdag:  hond Scott op bezoek Middag 

September 
2 september optreden kleurke  15.15 uur tot 16.15 uur 
10 september therapiehond Middag
21 september act. voor Wereld Alzheimerdag Middag
23 september  gymmen BSO spetters (Binkies) 16.00 uur tot1 6.30 uur
24 september therapiehond Middag
27 september  peuters op bezoek spetters  (10.45 uur/11.15 uur) 

16.00 uur tot 16.30 uur
30 september optreden kleurke 15.15 uur tot 16.15 uur

Oktober 
4 oktober dieren van collega’s op bezoek  Middag
5 oktober  kermisactiviteit Middag  
8 oktober therapiehond  Middag
14 oktober Knuffel Farm Middag
21 oktober gymmen BSO spetters (Binkies) 16.00 uur tot 16.30 uur
22 oktober therapiehond middag
28 oktober  optreden kleurke  15.15 uur tot 16.15 uur

November 
2 november  peuters op bezoek spetters 10.45 uur tot 11.15 uur
5 november therapiehond middag
18 november gymmen BSO spetters (Bikkels) 16.00 uur tot 16.30 uur
19 november  therapiehond middag
25 november  gymmen BSO spetters (Binkies) 16.00 uur tot 16.30 uur
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Activiteitenkalender

Activiteitenkalender IDW

De activiteitenkalender voor IDW komt ook dit keer nog niet in Ons Franske.

Het blijft helaas nog onzeker door corona om enkele maanden vooruit activiteiten te 
plannen.

Om u toch op de hoogte te houden ontvangt u deze in kortere versies in uw postvak.
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TEAM-/AFSCHEIDSMIDDAG  
FRANCISCUS THUIS

Op 7 juli hadden we een afscheidsmiddag 
van José Romme, Erica Paymans en 
Laura brouwers. Vanwege coronatijd 
is dit later geworden dan we hadden 
gehoopt. We hadden een zelfgemaakte 
high tea geregeld, het was lekker en 

ouderwets gezellig om weer bij elkaar 
te zijn. Wij wensen onze ex-collega's het 
allerbeste toe voor de toekomst.

Collega's Franciscus thuis
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Herfst

De zomer is alweer voorbij
een natte tijd breekt aan
het warme weer maakt de weg vrij
het najaar komt er aan 

de herfst met al zijn kleurenpracht
maar ook de storm en regen
de zon neemt heel snel af in kracht
en komt de wolken tegen 
de tijd zo somber, vol gemis
maar laat ons niet vergeten
dat deze tijd heel prachtig is 
en dat moet ieder weten

ga er op uit en ja, geniet
van de veelheid van kleuren 
en nee sluit nu je ogen niet
snuif op die herfstige kleuren
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Jenny van Gestel 100 jaar! 

O p zondag 20 juli werd 
Jenny van Gestel 
100 jaar. Ze werd 

uit bed gezongen door de 
verzorging. Samen met haar 
medebewoners heeft ze 
gezellig koffie gedronken en 
gebak gegeten. 

De medebewoners en 
collega’s hadden een mooi 
boek gemaakt met hierin 
felicitaties en spreuken. Na 
de koffie zijn we gaan kijken 
waar mevrouw haar foto 
kwam te hangen, bij de galerij 
van 100-jarigen. Natuurlijk 
hebben we dit geheel in stijl 
gedaan met een versierde 
rolstoel over de gangen. 
Iedereen die ze tegenkwam 
zong en feliciteerde haar. In 
de middag zijn haar broer en 
zus langsgekomen, hier heeft 
ze onwijs van genoten. En ‘s 
avonds is haar stiefdochter, 
die voor haar mantelzorger 
is, nog langs geweest. Een 
weekje later is ze nog bij haar 
stiefdochter thuis geweest 
en hebben ze wat eten laten 
bezorgen om stil te staan bij 
deze bijzondere leeftijd. 
Jenny heeft een ontzettend 
leuke dag gehad!



Interview vragen personeel
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Naam: Lisa Kolmans

Functie: 
Medewerker Audit, Kwaliteit en Innovatie

Hoe lang werk je al bij zorgcentrum St 
Franciscus: 
vanaf 1 september 2020, dus een jaartje

Wat wilde je worden toen je klein was: 
huisarts

Lievelingseten: 
pizza

Met welk beroep zou je graag een week 
willen ruilen: 
glazenwasser van hoge gebouwen, maar 
wel een week in de zomer als het mooi 
weer is!  

Welke karaktertrek bij anderen vind je 
irritant: 
als mensen zichzelf beter vinden dan 
anderen. 

Wat zijn je goede eigenschappen: 
ik ben altijd eerlijk

Wat zijn je minder goede 
eigenschappen: 
ik ben soms iets te direct

Wat is je favoriete muzieksoort: 
Rock 

Bij welk restaurant ga je graag eten: 
Stefano’s in ’s-Hertogenbosch, daar 
maken ze hele lekkere pizza’s. 

Wintersport en/of zomervakantie: 
zomervakantie; ik ben nog nooit op 
wintersport geweest, maar zou dat wel 
nog graag een keertje doen!

Wat zou je doen met een miljoen: 
een huisje bouwen in het mooie Elshout 
waar ik ben opgegroeid en ervan 
genieten samen met vrienden en familie. 

Waar ben je het meest trots op: 
Puck, Karel en Rakker (onze drie honden)

Als je topsporter zou kunnen worden, 
welke sport zou je dan kiezen: 
handbal

Als je nog 1 reis zou mogen maken, 
waar zou de reis naartoe gaan: 
een rondreis door Afrika
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Knutselen met knopen
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Het idee was ontstaan om met de 
bewoners iets met knopen te 
gaan knutselen, maar waar halen 

we zoveel knopen vandaan?

Maar dat bleek geen probleem…….
een mailtje naar al onze vrijwilligers 
met de vraag wie er nog knopen over 
had en zakken vol met knopen werden 
door hen afgeleverd in Franciscus. 
Geweldig… zoveel soorten, maten en 
kleuren!!

Nog wat schilderijtjes halen bij de 
action en daarna konden de bewoners 
aangeven welk motief ze wilden 
beplakken met de knopen. 



Knutselen met knopen
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Er werd met veel enthousiasme in 
de bakken met knopen gegrabbeld 
om de juiste knopen eruit te halen 
en die werden met precisie op het 
schilderij geplakt. De resultaten 
waren verbluffend: veel verschillende 
kleurrijke schilderijtjes en bovenal 
trotse bewoners.

We hebben nogal wat knopen over, 
dus we gaan nog op zoek naar weer 
een andere knopenactiviteit voor het 
najaar/ winter.
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Let op: in verband met het
coronavirus kan onderstaande 
informatie afwijken van de 
huidige situatie. 
 
Receptie:
Sinds 1 september 2020 is de receptie 
gesloten. Voor vragen kunt u terecht bij 
onze Vertoeverijmedewerkers.

Winkeltje in onze Vertoeverij:
Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 
11.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 
uur. 

Fruit:
Dagelijks verkrijgbaar tijdens 
openingstijden van het winkeltje.

Geestelijke verzorging:
De pastorie is bereikbaar op woensdag- 
en donderdagochtend tussen 9.00 uur 
en 11.00 uur.
Voor noodgevallen kunt u bel-
len naar: 06 83409787.
In het weekblad Gilze Rijen kunt u 
onder de parochieberichten altijd de 
meest recente ontwikkelingen lezen. 

De viering in de Vertoeverij is iedere 
woensdagmiddag om 14.00 uur.
 
Vertrouwenspersoon 
voor bewoners:
Mevrouw José Jacobs, telefonisch 
bereikbaar onder nummer 
0161 – 453442 / 06 57582462.

Vertrouwenspersoon voor 
medewerkers en vrijwilligers:
De heer Arie van Putten, bereikbaar via 
a.vanputten@gimd.nl of via
06-53150992

Leden cliëntenraad: 
Als u vragen heeft, kunt u zich direct 
wenden tot de leden: 
•  Mevrouw J. Jacobs (voorzitter 

cliëntenraad)
•  Mevrouw L. van Kerkhof – Paulissen
•  Mevrouw P. Vermeulen
•   De Heer M. van Zutphen

Bibliotheek:
Per twee weken komen op dinsdag 
vrijwilligers bij u aan de deur en kunt u 
een keuze maken uit boeken van onze 
huisbibliotheek.  

Geheugensteuntjes
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Kapster:
U kunt een afspraak maken met :
•  Toos Beenhakkers   

tel. 06 - 21973003
•  Willeke Louws - van Beijsterveldt.  

tel. 161-453333 / 06-23035935.
 

Humor

Pedicure:
Op eigen afspraak. 

Bloedafname:
Dagelijks komt een medewerkster 
van de prikdienst in ons 
zorgcentrum. Deze medewerkster 
komt bij u langs wanneer u een 
verwijzing heeft van uw huisarts.

Prikpost WZC:
Elke woensdag van 08.30 tot 09.30 
uur is de prikpost van Diagnovum op 
Dennenlaan in St. Franciscus aanwezig. 
( 2e verdieping, rechts om het hoekje 
achter de zitkamer) Dit is zowel voor 
bewoners van St. Franciscus als voor de 
inwoners van Gilze.



Huiselijke herinneringen

Hieronder enkele huiselijke 
herinneringen die u misschien ook 
nog kent uit uw jonge jaren?

1. Pinda’s doppen: 
pelpinda’s op zaterdagavond, wie weet 
het nog? Moeder spreidde een oude krant 
uit op tafel en zette een bak pelpinda’s 
neer. En daar ging je dan: schil kraken, 
pinda’s eruit vissen en eten maar. Soms 
had je mazzel: drie of vier grote pinda’s 
op een rij. Soms had je pech: geen pinda 
te bekennen. Ondertussen gezellig 
kletsen en ruzie maken met je broers/
zussen die alle lege schillen weer in de bak 
teruggooiden!

2. (Groot)vader in de rookstoel
Er was vroeger een bepaald type leunstoel 
die alleen bedoeld leek te zijn voor vaders 
(en grootvaders). Dit was een relatief lage 
houten leunstoel met dikke kussens erop. 
Die werden bij de voorjaarsschoonmaak 
door je moeder omgedraaid om inzakken 
en verkleuren tegen te gaan. Alleen je 
vader zat in die stoel. Verscholen achter 
de krant met een rokertje erbij (sigaret, 
pijp of sigaartje). Tijd om te ontspannen 
en even geen gezeur nu van de kinderen. 
Vaders eigen rookstoel.

3. Luisteren naar een hoorspel
Toen er nog geen, of nauwelijks, televisie 
was, waren hoorspelen op de radio 
razend populair.  
Op zaterdagavond gingen de gordijnen 
dicht en schaarde de hele familie zich 

om de radio heen. Muisstil, om niets te 
hoeven missen. In de jaren ’50 was “de 
familie doorsnee” van Annie M.G. Schmidt 
een geliefd hoorspel.

4. Het vlooienspel
In veel huiskamers kwam vroeger het 
vlooienspel op tafel, een gezelschapsspel 
voor jong en oud. De opzet was simpel: 
je moest de felgekleurde fiches in een 
bak schieten. Dat deed je door met een 
fiche op de rand van een ander fiche te 
drukken. Jammer genoeg schoot je fiche 
dan alle kanten op en maar zelden de 
goede richting in. Eindeloze zoekpartijen 
naar de fiches in het hoogpolig tapijt.

5. De kolenkachel
’s Morgens schepte vader in het kolenhok 
of op zolder de kolenkit vol. Daarna liet hij 
met oorverdovend hard geratel de kolen 
in de kachel glijden. Oranje vuur dat hoog 
opvlamde, hard loeide en daarna weer 
knus verder brandde. ’s Avonds je kleren 
voor de volgende dag alvast opwarmen. 
Knusse geborgenheid.
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Huiselijke herinneringen

6. Kastanjes poffen op de kachel
In de herfst buiten kastanjes zoeken en 
daarna poffen op de kachel. Wat een 
heerlijke avondjes waren dat.

7. Voorlezen voor het slapengaan
Tanden gepoetst, gezicht gewassen, 
handen schoon. Pyjama aan, badjas aan. 
Klaar om naar bed te gaan, maar éérst nog 
voorlezen. Op schoot, bij papa of mama. 
Lekker in de woonkamer, want daar is 
het warm. Pinkeltje, Jip en Janneke, 
Spaghetti van Menetti of griezelen met De 
sprookjes van Grimm. Veiliger kon het niet 
worden in je kinderleven.

8. Sokken stoppen
Manden vol sokken zat oma vroeger te 
stoppen. Zelfgebreide sokken waren het, 
met flinke 'knollen' erin.  
Met het juiste garen, een stopnaald en een 
gladde ronde bol - of theekopje - ging ze 
aan de slag. Eerst de horizontale banen, 
dan de verticale. Sokken stoppen... Wie 
doet het nog?

9. Legpuzzels
Met je broertjes en zusjes een legpuzzel 
maken. Het liefst op de grond, want dan 
had je veel ruimte. "De brede rand zeil 
rondom het vloerkleed die vol lag met 
door ons gemaakte legpuzzels! M'n oma 
vond het maar niks, maar m'n moeder 
zei doodgemoedereerd: 'Laat toch lekker 
liggen, ik stap er wel overheen.
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Puzzel

De betekenis van deze uitdrukkingen.

1. Net te laat komen.
2.  Zich niets van aanmerkingen of 

beledegingen aantrekken. 
3. Merken dat er iets niet klopt. 
4. Ergens nog eens over willen nadenken.
5. Dat stelt niets voor.

6. Slapen.
7. Erg veel werk hebben.
8. Op een gunstig ogenblik komen
9. Veel problemen hebben. 
10. Erg blij

Schrijf het juiste antwoord erachter en lever uw oplossing in, in de brievenbus van 
Activiteitenbegeleiding! 

Wie weet wint u deze keer wel de verrassingsprijs. Veel succes!

Dat mag geen 
naam hebben

Een nachtje over 
iets willen slapen

Nattigheid voelen
Tot aan zijn nek in 
het werk zitten 

In de nesten zitten
Achter het net 
vissen

Met je neus in de 
boter vallen

In zijn nopjes

Op één oor liggen
Een olifantshuid 
hebben
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Tekstjes
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Helaas heeft de personeelsvereniging door corona geen activiteiten kunnen 
organiseren. Wel hebben de leden een digitale vakantiegroet ontvangen. Als 
corona het toelaat vindt op 6 en 7 oktober eindelijk weer een groepsactiviteit 

plaats nl. een etentje bij De Hof van Gilze.

Team plezier en Vertier



ZORGKAART NEDERLAND

ZorgkaartNederland is de 
grootste ervaringssite voor de 
Nederlandse gezondheidszorg. 

Op ZorgkaartNederland delen mensen 
hun ervaringen met de zorg. De website 
biedt informatie om te kunnen kiezen 
voor een zorgverlener die het beste past 
bij uw wensen. ZorgkaartNederland 
is een website van Patiëntenfederatie 
Nederland. ZorgkaartNederland 
werkt aan openheid in de zorg. De 
waarderingen van patiënten laten zien 
hoe mensen zorg ervaren.  

Voor Zorgcentrum St. Franciscus 
is ZorgkaartNederland een 
kwaliteitsinstrument, waarmee we 
inzicht krijgen in wat volgens u goed gaat 
en beter kan.  

Wij zouden het enorm op prijs stellen 
als u (bewoner of familielid) halfjaarlijks 
uw waardering over Zorgcentrum 
St. Franciscus plaatst op Zorgkaart 
Nederland. Ga hiervoor naar  
www.zorgkaartnederland.nl en zoek 

ons zorgcentrum op bij ‘Schrijf een 
waardering’.

Het achterlaten van uw reactie op 
ZorgkaartNederland is uiteraard 
anoniem en vraagt slechts enkele 
minuten van uw tijd. Uw reactie 
gebruiken we om onze  zorg- en 
dienstverlening verder te verbeteren.   
Wij danken u alvast voor uw 
medewerking hierin!
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T ijdens het EK voetbal werd 
door onze bewoners een pool 
ingevuld met alle uitslagen van 

de wedstrijden die door Nederland 
gespeeld zouden worden. Ongeveer 
15 bewoners hadden de pool ingevuld 
met uiteenlopende uitslagen. Nadat 
Nederland was uitgeschakeld werd de 
winnaar van de pool bekendgemaakt : 
mevrouw Mia Aarts was de winnaar van 
de pool! Van harte gefeliciteerd!!

De gewonnen prijs was een high tea en 
aangezien mevrouw Aarts deelneemt aan 

dagverzorging Tulpenhof, is in overleg 
met de keuken afgesproken om voor 
iedereen van Tulpenhof een gezellige 
high tea te organiseren.

De geplande dag hiervoor was donderdag 
22 juli. Ook de weergoden werkten 
goed mee zodat buiten op het terras 
kon worden genoten van een heerlijke 
verzorgde high tea door onze eigen 
keuken met allerlei zoete en hartige 
lekkernijen!! 

Hartelijk dank hiervoor!

Voetbalpool
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High tea

60 jaar getrouwd

Echtpaar Dikmans was 
afgelopen november 60 
jaar getrouwd, maar door 
alle coronamaatregelen 
was het niet mogelijk om 
dit te vieren.

Doordat alles nu weer 
wat versoepeld is konden 
ze toch nog in een kleine 
familiekring n klein 
feestje maken in de 
Vertoeverij!

Van harte gefeliciteerd!!



www.stfranciscus.nl


