
Ons Franske

nummer 12   |   2021

Foto: Sjef Prins - APA Foto



2 | Ons Franske

Voorwoord

D
e kerst staat weer voor de deur. 

Altijd een leuke periode, al is het 

op dit moment toch weer de 

vraag hoe het coronavirus ons dit keer 

bezig gaat houden. Ik ontkom er niet aan 

het hier toch even kort over te hebben. 

Het is immers nog altijd zo overduidelijk 

aanwezig en bepalend voor ons doen en 

laten. Uiteindelijk ga ik ervan uit dat we 

toch een toekomst tegemoet gaan zonder 

dat corona ons dagelijkse leven beheerst 

en deze toekomst is het 2e onderwerp 

waar ik dit keer kort bij stil wil staan.

Boostercampagne
Begin november begon het dagelijkse 

aantal besmettingen weer op te lopen.  

Op een gegeven moment tot aantallen per 

dag die we zelfs in de eerste coronagolf 

niet hadden gezien. Ook bij Franciscus zijn 

we dit keer niet overgeslagen en hebben 

we met een aantal besmettingen te 

maken gehad. Zowel 

onder bewoners als 

onder medewerkers. 

Half november, de 

16e om precies te 

zijn, hebben we het 

boostervaccin kunnen 

bestellen en de week 

daarop hebben we, 

in samenwerking met 

de (huis)artsen, alle 

bewoners de booster 

kunnen geven. Voor 

eind november zijn ook 

alle medewerkers aan 

de beurt geweest om zich met de booster 

te laten inenten. Dit betekent niet dat 

het covid-virus helemaal weg is, maar bij 

Franciscus zijn we er wel weer iets beter 

tegen beschermd.

Toekomstvisie
Wellicht heeft u hem al ergens zien 

hangen: ‘De praatplaat’ van St. Franciscus. 

Deze komt voort uit ‘Ons Plan’ waarin 

omschreven staat wat de toekomstvisie 

van St. Franciscus is. Om deze informatie 

wat toegankelijker te maken, is hiervan 

één overzicht gemaakt. Hierin is 

weergegeven welke belangrijke trends we 

zien (rechtsonder), welke ontwikkelingen 

in de zorg hierbij zouden kunnen passen 

(de witte cirkels) en waar dit uiteindelijk 

toe zou moeten leiden (het dorpje 

rechtsboven). Het is samen te vatten onder 

de noemer ‘Geriatrisch begeleid wonen’.
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● RITZ 
   (Regionale Inzet Tijdelijke Zorg)
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   medewerkers binden
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Mensen blijven langer thuis wonen:

 Extramuralisatie en thuis-/wijkzorg neemt toe
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Hoe zit dit dan en wat is het idee achter 

geriatrisch begeleid wonen? Op dit 

moment hebben 290.000 mensen 

dementie in Nederland. Hiervan woont 

ruim driekwart thuis en voor veel van die 

mensen zijn er nog onvoldoende passende 

woonvormen tussen het eigen huis en 

het verpleeghuis. Hierdoor blijven deze 

mensen langer in hun vaak ongeschikte 

woning wonen, met crisissituaties 

en hogere zorgkosten én een gebrek 

aan doorstroom op de woningmarkt 

tot gevolg. Tegen 2040 gaat het naar 

verwachting om een half miljoen mensen 

met dementie. Tegelijk zien we andere 

trends, zoals een tekort aan zorgpersoneel. 

Echter, daar waar nu slechts 1 op de 7 

mensen in de zorg hoeft te werken om 

de zorgbehoevenden te helpen, zal dat 

straks in 2040 al 1 op de 4 mensen moeten 

zijn. Gelet op het feit dat de gemiddelde 

medewerker ook ouder wordt (dit is de 

zogenaamde dubbele vergrijzing), zal dit 

vrijwel onmogelijk zijn om te realiseren.  

We moeten het dus anders gaan doen 

en meer met elkaar. Mantelzorgers en 

vrijwilligers zullen nog belangrijker worden, 

maar ook de wijze waarop we e.e.a. met 

elkaar organiseren zal onderdeel van de 

oplossing moeten zijn.

Goede voorbeelden van woonvormen zijn 

hofjes, zorgboerderijen en woningen met 

een gemeenschappelijke ruimte.  

Het gaat dan om woonvormen ingericht 

voor mensen die zorg nodig hebben via 

Volledig Pakket Thuis en voor de andere 

helft is het mogelijk om thuiszorg te 

gebruiken. In het ontmoetingscentrum 

komen bij voorkeur ook mensen uit de 

wijk en bijv. een bewonersconsulent of een 

zogenoemde leefcoach. Uiteindelijk gaat 

het erom een eigen ‘dorpje’ te realiseren 

waarin iedereen (incl. de mensen met 

beginnende dementie) zo zelfstandig 

mogelijk kunnen functioneren, omdat 

er sprake is van een goede opgetuigde 

steunstructuur. Dit is wat u rechtsboven 

in het plaatje als einduitkomst ziet. 

Samenwerking tussen alle betrokkenen 

in de directe omgeving is hierbij van 

cruciaal belang. De gemeente (WMO), de 

huisartsen, de andere zorgaanbieders, 

steunpunt mantelzorg, etc. kunnen ieder 

hun steentje bijdragen. De leefcoach kan 

hierin een verbindende rol vervullen. En 

tot slot zal daar waar mogelijk het geheel 

ook nog ondersteund moeten worden 

door slimme techniek en innovatieve 

oplossingen om de zorgmedewerker zoveel 

als mogelijk te ontlasten.

Alles wat hiervoor is genoemd zijn plannen 

voor 2024 en verder. Ik vind het belangrijk 

om u mee te nemen in dit gedachtengoed, 

maar zo ver is het nu nog niet. Eerst gaan 

we komend jaar in. Voor die tijd wens ik u 

allen fijne kerstdagen, een goed oudjaar 

en alvast al het beste voor 2022. Tot in het 

nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,

Stijn Kanters
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Dienstjubilea

01-03-2022	 Lian Faes  12,5 jaar in dienst

07-03-2022	 Janetta Koenraad  12,5 jaar in dienst
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Wereld Alzheimer Dag

Jubilea

O
p 21 september was het weer Wereld Alzheimer Dag; een themadag ter 

bevordering van de wereldzijde aandacht voor de ziekte van Alzheimer 

en dementie. Deze dag hebben wij met onze bewoners van kleinschalig 

wonen, lavendelhof en tulpenhof samen gevierd . We begonnen de middag met 

koffie en een klein gebakje. Daarna werden op de groepswoningen van kleinschalig 

wonen en op Lavendelhof en Tulpenhof mastappels geverfd. De meeste bewoners 

namen hier enthousiast aan deel en er ontstonden mooie creaties. De wensboom in 

het atrium is hierdoor inmiddels omgetoverd in een gezellig herfsttafereel.  

De bezoekers van Lavendelhof hebben de mastappels mee naar huis mogen 

nemen. Als afsluiting van de middag had onze kok voor een heerlijke high 

tea gezorgd die zowel het oog als de tong streelde en die door alle bewoners, 

vrijwilligers en het aanwezig personeel enthousiast ontvangen werd!
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Update Ondernemingsraad

D
e afgelopen tijd heeft voor de 

ondernemingsraad in het teken 

gestaan van het werven van 

nieuwe leden. Fijn om te zien dat er 

zoveel aandacht aan is besteed door 

de organisatie en medewerkers. In het 

bijzonder willen wij de medewerkers 

bedanken die zijn aangesloten bij de 

informatiebijeenkomst. 

Met trots mogen wij met jullie berichten 

dat zes medewerkers zich hebben 

aangemeld voor de verkiezingen!  

Zoals jullie misschien wel weten, was er 

plek voor vijf leden. In overleg met Stijn 

gaan we tijdelijk ons regelement voor 

de zittingstermijn veranderen waardoor 

er acht leden in de ondernemingsraad 

mogen. Dit houdt dus in dat er geen 

verkiezingen worden gehouden. 

Wij stellen jullie graag voor aan de nieuwe 

leden van de ondernemingsraad:

• Patrick van Kerkoerle Technische dienst

• Manon de Vet Kleinschalig wonen

• Nancy Roelands  Huishoudelijke dienst

• Paula Huisman – Graafmans  Vertoeverij

• Lisette Beenakker – Keusters  Kleinschalig wonen

• Pascal Graafmans  Keuken

Samen met Aniek Kimenai, Tess 

Oerlemans en (tijdelijk nog) Lia Broeders 

vormen zij sinds 24 november de nieuwe 

ondernemingsraad van St. Franciscus. Wij 

gaan enthousiast aan de gang met onze 

plannen voor St. Franciscus en in 2022 

zullen jullie meer zien en horen!

Wij willen dit moment ook benutten om 

Lia Broeders alvast te bedanken voor 

haar inzet de afgelopen jaren! Lia zal op 

1 januari stoppen met haar taken bij de 

Ondernemingsraad. 



Ons Franske | 7

D
e ondernemingsraad kon eindelijk een 

afscheidsetentje houden voor degenen die zijn 

gestopt bij de ondernemingsraad. Wij willen 

nogmaals Monique Huibers, Anke Meijeren, Ilse Oprins, 

Cécile Hofsteenge, Marie-louise Gijsberts en Lia Broeders 

bedanken voor hun inzet bij de ondernemingsraad! 

Afscheid OR-leden
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I
n september jl. is Zorgcentrum 

St. Franciscus gestart met 

een ontwikkelteam. Het 

ontwikkelteam Anjer (toewijding 

en doorzettingsvermogen) wordt 

gevormd door een groep leerlingen van 

verschillende opleidingsniveaus. Samen 

met een aantal werkbegeleiders hebben 

zij de verantwoordelijkheid voor de 

zorg van de bewoners van de woningen 

orchidee en korenbloem. Beide 

woningen maken onderdeel uit van het 

kleinschalig wonen binnen St. Franciscus.

Het ontwikkelteam van St. Franciscus 

bestaat uit een aantal BBL-ers 

(zowel verzorgenden niveau 3 als 

verpleegkundigen niveau 4), ondersteund 

door een aantal werkbegeleiders.  

Zij vormen samen “het team”.  

Anders dan nu het geval is, is dat 

de leerlingen in de meerderheid 

zijn en zij zoveel als mogelijk de 

verantwoordelijkheid dragen voor het 

reilen zeilen van “hun” woning. Uiteraard 

zijn die mogelijkheden afhankelijk van de 

fase van de opleiding waarin ze zitten en 

groeien die staps-/fasegewijs.

70% van wat je leert, leer je in de praktijk

(Charles Jennings)

Lizanne Broekhoven-Pijnenburg 
(leerling verzorgende IG):
Op 1 september ben ik begonnen bij 

het ontwikkelteam Anjer als leerling 

Verzorgende IG.  De afgelopen 14 jaar 

ben ik werkzaam geweest als designer 

voor modeaccessoires en kleding. Dit heb 

ik altijd met veel plezier gedaan, maar 

ik heb altijd geweten dat mijn hart bij de 

zorg ligt. Zonder zorgervaring ben ik bij 

St. Franciscus binnengekomen.  

Na een inwerkperiode van 2 maanden 

was het eindelijk zover, de officiële start 

van ontwikkelteam Anjer. Het werken 

binnen een team met allemaal leerlingen 

is heel leerzaam en erg motiverend.  

Je kunt elkaar ondersteunen en helpen 

waar nodig en zo kan iedereen leren van 

elkaar. Om na zoveel jaar weer te gaan 

Ontwikkelteam Anjer
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studeren was wel even wennen, maar 

ook hier heb ik inmiddels mijn draai in 

gevonden.  Iedereen binnen team Anjer 

is ontzettend gemotiveerd om samen 

een goed team te vormen en elkaar te 

helpen. Het is mooi om te zien hoeveel 

kennis er is bij de werkbegeleiders en met 

hoeveel passie ze dit aan ons doorgeven. 

Ik ben ontzettend blij dat ik de switch 

gemaakt heb naar de zorg.

Noortje de Swart (verzorgende 
IG, leerling verpleegkundige); 
Ik zal me even in het kort voorstellen: 

mijn naam is Noortje de Swart en sinds 

1 januari werk ik bij St. Franciscus als 

verzorgende. Ik heb de keuze gemaakt en 

de mogelijkheid gekregen om de opleiding 

verpleegkunde te gaan doen en wel in 

team Anjer. 

Ik werk vanaf september als 

werkbegeleidster op team Anjer en doe 

hiernaast de opleiding. Wat ik hier zo leuk 

aan vind is dat ik er veel nieuwe collega's 

bij heb gekregen en alle leerlingen zijn erg 

gemotiveerd. Ik vind het ontzettend leuk 

om mijn kennis en vaardigheden over te 

mogen brengen aan anderen en daarbij 

ook nog eens te leren. Het samenwerken 

is erg belangrijk hierin, vooral omdat we 

dit net gestart zijn. We worden erg goed 

begeleid in dit proces en werken nauw 

samen met iedereen. 

Ik hoop dat team Anjer zich nog verder 

ontwikkelt en heel lang zo door zal gaan. 

En uiteraard dat iedereen zijn diploma zal 

behalen!



Kermis IDW

E
en jaarlijks terugkerende activiteit 

met de Zonnebloem Gilze is 

de kermiswandeling met een 

koffiestop bij motel Van der Valk.  

Deze activiteit stond dit jaar gepland 

op dinsdag 5 oktober. Aangezien kort 

van tevoren een verplichte QR-code 

voor de horeca was ingesteld, was het 

voor ons niet haalbaar om dit op tijd 

voor alle bewoners geregeld te krijgen. 

We zouden dus voor het eerst in al die 

jaren gescheiden van elkaar dit jaar de 

kermiswandeling doen en bij terugkomst 

van de wandeling koffie met gebak voor 

onze bewoners en hun begeleiding bij 

Franciscus.

Maar door de slechte 

weersomstandigheden kon dat helaas 

ook niet doorgaan waardoor plan C 

in werking moest komen. Er werden 

kermisspellen uitgestald in de Vertoeverij 

waardoor bewoners toch het gevoel 

van de kermis hadden: ringen gooien, 

hengelen, lasso werpen, blik gooien etc.

Tussendoor was er tijd voor koffie met 

gebak en een borrel! Ook de traditionele 

kaneelstok werd niet vergeten.
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Ondanks alle strubbelingen was het toch 

een gezellige middag waarbij veel werd 

gelachen!

Dankjewel Edgar voor het uitlenen van 

de kermisspellen en natuurlijk onze 

vrijwilligers voor alle hulp!
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Kermis KSW 

D
it jaar hebben we 

de kermis voor 

de bewoners 

van kleinschalig wonen 

anders vormgegeven nl. 

met een kleine Vlaamse 

kermis in het atrium. 

Met draaiorgelmuziek 

op de achtergrond 

konden de bewoners 

eendjes hengelen, de 

schietkraam bezoeken en 

blik gooien. Er was een 

poffertjeskraam en na 

afloop kon iedereen een 

leuk prijsje uitzoeken. 

Wat hebben de bewoners 

genoten!

Een speciaal dankwoord 

gaat naar Corry's 

Snuffelpaleis en La 

Poubelle in Rijen die 

spontaan knuffels en 

dozen kerstkaarten 

hebben geschonken. 

En daarnaast uiteraard 

ook veel dank aan onze 

trouwe vrijwilligers!
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De Schijnwerper op

Naam: Aniek Kimenai

Functie: Medewerker welzijn & 

dagbesteding op het kleinschalig wonen. 

Daarnaast leerling “managent in de zorg” 

en voorzitter ondernemingsraad. 

Hoe lang werk je al bij zorgcentrum 
St Franciscus: vanaf 2014 begonnen als 

leerling. In 2016 weekend- en vakantiehulp 

geworden, 7 maanden ergens anders 

gewerkt. 1 december 2018 weer in dienst 

gekomen als medewerker welzijn en 

dagbesteding. 

Wat wilde je worden toen je klein was: 
juffrouw in het basisonderwijs. 

Lievelingseten: Ik lust heel veel dus erg 

lastig maar ik vind spinazie heel lekker! 

Met welk beroep zou je graag een week 
willen ruilen: Vrachtwagenchauffeur: 
het lijk me gaaf in een grote auto het 

land of Europa door te rijden. Heb 

altijd geroepen: het is dat ik mijn 

vrachtwagenrijbewijs nergens voor nodig 

hebt anders had ik hem wel gehaald. 

Welke karaktertrek bij anderen vind je 
irritant: afwachtende/passieve mensen.

Wat zijn je goede eigenschappen: 
doorzettingsvermogen. Mijn levensmoto is 

daarom ook “waar een wil is, is een weg!”. 

Wat zijn je minder goede 
eigenschappen:  ik ben en niet altijd 

even tactisch met verwoorden van wat ik 

bedoel.  

Wat is je favoriete muzieksoort: 
Nederlandstalige muziek (anders versta ik 

het niet ;P)

Bij welk restaurant ga je graag eten: Koi 

sushi restaurant in Tilburg. 

Wintersport en/of zomervakantie: Uhm 

lastige vraag. Met een partner als skileraar 

begin ik steeds beter te skiën. Nog niet 

goed genoeg naar mijn zin dus ga toch voor 

zomervakantie. Maar dan geen warme zon, 

zee en strand. Rond de 20 graden en lekker 

wandelen en van de natuur genieten. 

Wat zou je doen met een miljoen:  
Een eigen huis bouwen. 

Waar ben je het meest trots op: Op 

mezelf. Je mag wel eens achterom kijken, 

zien waar je vandaan komt en trots zijn op 

waar je staat en wie je bent. Je mag ook 

best trots op jezelf zijn!

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

Als je nog 1 reis zou mogen maken, waar 
zou de reis naartoe gaan:  Ik zou nog heel 

veel willen zien, maar dan zou ik graag naar 

Australië willen.  



kennismaking Ivonne Vermeer 

14 | Ons Franske

Ik ben Ivonne Vermeer en sinds 1 

oktober werk ik bij St. Franciscus als 

verpleegkundig specialist. Hiervoor heb 

ik lange tijd in het ETZ gewerkt waar ik 

ook de opleiding tot verpleegkundige 

heb gedaan, al heel lang geleden (1987) 

de zogenaamde inservice-opleiding.  

Ik heb later de opleiding tot 

dialyseverpleegkundige gedaan en heb 

hier met veel plezier als verpleegkundige 

en teamleider gewerkt. In 2015 werd het 

tijd voor verandering en ben ik het HBO-V 

gaan doen, ik heb stage gelopen bij 

Maasduinen en ben zo in de ouderenzorg 

terechtgekomen. Na het HBO-V heb ik de 

opleiding tot verpleegkundig specialist 

gevolgd en ben nu twee jaar klaar en 

werk met plezier in de ouderenzorg. 

Verder ben ik getrouwd, heb 1 zoon en 

ik woon in Hilvarenbeek. Ik houd van 

een feestje en gezelligheid, daarnaast 

loop ik hard bij atletiek vereniging Achil 

en wandel ik regelmatig een rondje met 

vriendinnen. 

Wanneer jullie nog meer van mij willen 

weten, schroom niet en vraag het. 

Ik zie jullie snel.

Groetjes Ivonne
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Soep maken
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V an het bedrijf “Hazera” 

hadden we nogal wat tomaten 

gehad voor het maken van 

tomatensoep. Met de kok in onze 

eigen keuken hadden we een afspraak 

gemaakt om na het kookproces tafels 

in de keuken te zetten zodat bewoners 

in de keuken tomaten en uien konden 

snijden. Tevens konden ze dan zien hoe 

het kookproces in de keuken werkt en 

konden ze vragen aan de kok stellen. 

Het was een leuk gezicht om al die 

keukenprinsen en -prinsessen aan het 

werk te zien in de keuken……… En de 

soep…..die smaakte heerlijk!!

Bedankt “Hazera”! 



Ingrediënten
4 personen

•  500 gr wortel

•  1 theelepel komijn

•  1 tomaat

•  1 liter groentebouillon  

(van tablet)

•  100 ml room

•  1 ui

•  2 tenen knoflook

•  4 eetlepels Griekse yoghurt

•  Peterselie of koriander 

voor de garnering

•  olie om te bakken

Benodigdheden
•  Staafmixer

Bereiding
•  Verhit de olie in een pan. Snipper de 

ui en knoflook en fruit deze aan in de 

pan. Snijd de wortels in gelijke stukken 

van ca. 3 cm. Voeg ze toe aan de pan. 

Snijd de tomaat in stukjes en doe bij de 

wortel. Voeg de komijn toe en roerbak 

een paar minuten.

 

•  Doe de liter groentebouillon erbij. Breng 

aan de kook en kook ca. 15 minuten tot 

de wortel goed gaar is. Pureer de soep 

met de staafmixer fijn. Voeg de room 

toe en roer door.

 

•  Serveer de soep in kommen en schep 

de Griekse yoghurt erin en garneer met 

peterselie of koriander.

 

•  Tip: bak een rood pepertje mee met 

de ui en knoflook voor een pittige 

wortelsoep. Of voeg een theelepel 

masalakruiden toe voor een Indiase 

touch. Ook lekker om de soep te 

garneren met gebakken spekjes of 

geraspte wortel.

Wortelsoep
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Let op: in verband met het
coronavirus kan onderstaande 
informatie afwijken van de 
huidige situatie. 
 
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 14.30 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.

 

SPREUK

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.



De hand op de knip
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S
paarzaamheid is een deugd en 

zit ons diep in het bloed, want: 

'Een zuinige huisvrouw is de beste 

spaarpot'. 

Herkent u ze nog?

1.  De papieren koffiefilters uitspoelen en 

meerdere malen gebruiken.

2.  De flessen ondersteboven op een 

beker of schaaltje zetten: uitlekken 

maar! 

3.  Oude hemden verscheuren en als 

poetslap gebruiken. 

4.  Af en toe een 'boterham tevredenheid' 

eten: een boterham met niets erop.

5.  Of een boterham met schuifkaas: 'Er 

ging een plakje kaas op je boterham 

en bij iedere hap schoof je het plakje 

naar voren. Op het eind was het brood 

op en het plakje kaas ging naar je 

volgende sneetje brood. Bij de laatste 

boterham mocht het plakje kaas 

gegeten worden.'

6.  Wassen in de teil met het 

gebruikte sopwater van 

broers of zussen voor de 

wekelijkse wasbeurt.

7.  Het allerlaatste water gebruiken om 

de stoep mee te schrobben.

8.  Boterhamzakjes wassen en zo 

meerdere keren gebruiken.

9.  Oude kleren? Daar haalde moeder de 

knopen en ritsen vanaf. Dat kwam vast 

nog eens van pas.

10.  Oude truien werden ook 

weleens uitgehaald. Dan 

konden er een nieuwe 

van worden gemaakt.

11.  Cadeaupapier kan je weggooien, of 

bewaren.  'Soms wilde iemand een 

sinterklaascadeautje uitpakken en dan 

riep moeder in paniek: 'O nee, dat is niet 

voor jou!' Bleek de naam van vorig jaar 

ook nog ergens op het papier te staan!"

12.  Brood kocht je niet gesneden.  

Het werd aan tafel gesneden.  

Dikke hompen brood scheelden 

boter en beleg.

13.  Van oude handdoeken  

werden washandjes gemaakt.

14.  Restjes zeep gingen uiteindelijk in 

een fles. Goed schudden, dan kon 

je daar je haar mee wassen. Of ze 

werden gebruikt in de tobbe.

15.  Restjes handzeep gingen ook 

regelmatig in een zeepklopper.  

In het hete water werd er driftig met 

de zeepklopper geroerd en zo had je 

schuimend afwaswater.
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16.  Als schoenen te klein waren 

geworden, sneden we gewoon een 

stukje van de neus.

17.  Oude kranten? Prima 

wc-papier, gewoon in 

stukjes scheuren en in 

het kleinste kamertje 

leggen om je billen mee af te vegen.

 

18.  Kleren gingen altijd naar jongere 

broertjes of zusjes. Soms konden wel 

vier zusjes met één trui doen.

 

19.  Lege papieren verpakkingen werden 

niet weggegooid, maar opengeknipt. 

De onbedrukte binnenkant kon 

als boodschappenlijstje worden 

gebruikt. 

20.  Restjes vloerbedekking verknippen 

tot inlegzooltjes voor in je schoenen.

21.  Lege pot chocoladepasta? Warme 

melk erin, even schudden en daarna 

genieten van chocolademelk.

22.  Lege boterkuipjes, wc-rollen en 

vlapakken mochten we 

meenemen naar school.  

Daar konden we met de 

hele klas mee knutselen.

23.  Twee zijkanten van versleten 

lakens aan elkaar naaien, want 

lakens slijten in het midden. Dus de 

buitenkanten waren nog bruikbaar.'

 

24.  Gaatjes in de sokken? Die werden 

netjes gestopt.



Puzzel

Zoek het goede woord.

Een ander woord voor :

Krant Genoeg
Misère As
Nogmaals Nadoen
Oud Soepel
Karweitje Plezier
Niks Rijk
Gordijnen Arts
Zout Hart
Bijl Dier
Namaak Lente

Vul het antwoord in en lever uw oplossing in, in de brievenbus van de 

Activiteitenbegeleiding! Wie weet wint u deze keer de verrassingsprijs.

De vorige puzzel is gewonnen door Cor Broers, hij ontvangt van ons de 

verrassingsprijs. Gefeliciteerd!

Opnieuw Aks 

Bejaard Ellende

Een klusje Spil

Lol Lenig

Niets Beest

Natrium  Nep

Dokter Imiteren

Vitrage Voorjaar

Nieuwsblad Gefortuneerd

Rikketik Basta
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Tekstjes

Bedankt!

Gedichtje

Wat een weer weer

Zei de vrouw die aan de was was

En ze zag vliegen vliegen

Er was 1 bij bij

En die kroop onder de deur deur

  Mevr Broers app. 24S

Wij willen iedereen van directie, Vertoeverij, huishoudelijke dienst en natuurlijk de 

verzorging en zeker niet te vergeten de nachtdienst hartstikke bedanken voor de geweldige 

jaren die ons moeder (Fien Paulissen) bij Franciscus heeft mogen wonen. Ze was er erg 

graag, we hebben echt geweldig mooie dagen, uitstapjes en activiteiten mogen meemaken. 

En niet te vergeten de geweldige zorg. Nogmaals iedereen hartelijk dank.

Hans, Lia, Marian en Anja Paulissen 
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Team plezier en Vertier



RITZ

De eerste ‘ritzer’ is gestart
Karin Hendrickx, helpende plus bij De 

Wever, is de eerste medewerker die heeft 

deelgenomen aan het project RITZ. Op 

vrijdag 15 oktober werkte zij een dienst 

bij zorgcentrum St. Franciscus in Gilze. 

Voorafgaand aan haar dienst werd zij van 

harte welkom geheten door Manon van 

Kuijk, verpleegkundige. Karin vertelt: “Het 

werken op een andere locatie is mij goed 

bevallen en is zeker voor herhaling vatbaar. 

Veel dingen waren anders dan ik gewend 

ben, maar alles werd goed uitgelegd. Het 

was dus ook goed werkbaar.”

Wat is RITZ?
In oktober is het project RITZ officieel van 

start gegaan. RITZ staat voor Regionale 

Inzet Tijdelijke Zorg. Het is een unieke 

samenwerking tussen zorgorganisaties 

Thebe, De Wever, Mijzo en St. Franciscus 

op het gebied van personele inzet. 

Een zorgmedewerker kan zich via RITZ 

inschrijven op een openstaande dienst 

bij een andere organisatie. Door samen 

te werken en gebruik te maken van de 

capaciteit die regionaal beschikbaar is, 

kunnen de zorgorganisaties elkaar helpen. 

Met de tijdelijke inzet van collega’s bij een 

andere locatie of organisatie in de regio 

kunnen openstaande diensten in het 

rooster worden ingevuld. We ’ritzen’ als het 

ware de roosters dicht.

RITZ bij St. Franciscus
Zoals hierboven te lezen is de allereerste 

‘RITZ-dienst’ gewerkt bij St. Franciscus door 

Karin Hendrickx. Het is goed om te horen 

dat Karin zo enthousiast is ontvangen door 

ons personeel en onze bewoners. Natuurlijk 

zijn wij hier trots op. Wij hopen dat er in de 

toekomst nog meer RITZ’ers een dienst 

komen werken bij St. Franciscus zodat de 

verschillende organisaties elkaar kunnen 

ondersteunen én we van elkaar kunnen 

leren om nog betere zorg te kunnen leveren.
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W
e begonnen dierendag door 

’s ochtends met een groepje 

bewoners koekjes te bakken in 

de vorm van honden en katten.  

De bewoners deden erg hun best en 

het resultaat mocht er dan ook zijn! 

De koekjes werden verdeeld over alle 

groepen en konden ’s middags lekker 

genuttigd worden bij de koffie/thee. 

’s Middags werden de bewoners van 

kleinschalig wonen verrast door enkele 

huisdieren, die samen met hun baasje 

een bezoek kwamen brengen aan de 

woongroepen. Er waren drie honden, 

een katje en twee konijntjes.  

De bewoners konden de dieren aaien, 

eten geven of op schoot nemen. 

Sommige dieren vertoonden zelfs een 

kunstje. De dieren kregen alle aandacht 

en er werd veel tegen hen gepraat en 

om hen gelachen. Het zorgde weer voor 

veel geluksmomentjes. 

Dierendag 
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Kerst

Wie had dit kunnen denken!
Dat God zó bij ons zou komen, zo 

gewoon en zo wonderlijk tegelijk.  

Dat had niemand verwacht.

Wij zijn geneigd om God buiten onze 

wereld te plaatsen, hoog in de lucht! 

We menen dat we vanuit ons aardse 

bestaan op moeten stijgen om bij 

God te komen. Kerstmis toont ons het 

tegenovergestelde: het oergegeven 

van godsdienst is de weg van God naar 

het hart van mens en wereld. Kerstmis 

is het feest van het licht, het wonder: 

niet meer dan een hoopje mens in een 

kribbe, niet verder dan je eigen ogen 

en oren, je eigen hart. Zó dichtbij is 

het wonder, zó dichtbij is God met 

Kerstmis: dat Hij geboren is in een 

mens om zo ons menszijn op te nemen 

in Zijn goddelijk leven.

Als wij Zijn leven in ons toelaten, 

zullen we misschien mogen ervaren 

dat God niet “hoog en breed van 

ons vandaan is “, maar dat Hij overal 

aanwezig is waar mensen ECHTE ZORG 

voor elkaar hebben, waar mensen een 

plaats inruimen voor de ander zonder 

allerlei voorwaarden te stellen. God, zo 

menselijk in ons midden aanwezig: is er 

nog plaats voor Hem in ons leven?

Mag ik u allen gezegende Kerstdagen 

toewensen, waarbij door de sfeer heen 

iets voelbaar blijft van het  waarom van 

deze feestelijke dagen. Mogen wij er 

weer meer mens van worden zoals we 

door God bedoeld zijn. In de hoop dat 

corona niet al te veel roet in het eten 

strooit, wens ik u ook allen

alle goeds voor het nieuwe jaar !

Emeritus pastoor Martin van Zutphen
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Medido

Medido, een slim 
geheugensteuntje voor de 
medicatie
Bij St. Franciscus vinden wij het heel 

belangrijk dat onze bewoners zo 

zelfstandig mogelijk kunnen blijven.  

Dit proberen wij op allerlei verschillende 

manieren te stimuleren en een van deze 

manieren is de inzet van de slimme 

medicijndispenser: Medido. Wij werken al 

wat langer met de Medido bij Franciscus 

Thuis, maar bij de afdeling Individueel 

Wonen zijn het afgelopen jaar ook twee 

bewoners gestart. De komende tijd 

hopen we het gebruik van de Medido uit 

te breiden zodat bewoners voor wie het 

geschikt is, ook een stukje zelfstandigheid 

op dit gebied terugkrijgen. 

De Medido is een apparaat waar de 

baxterrol met medicatie in kan worden 

geplaatst. De Medido geeft een seintje 

wanneer iemand de medicatie dient in 

te nemen. Wanneer de medicatie niet 

uit de Medido wordt gehaald krijgt de 

zorgverlener een melding op de telefoon. 

Zo kan dit slimme apparaat ervoor 

zorgen dat ouderen langer zelfstandig 

hun medicatie kunnen innemen, maar is 

er altijd nog een extra zekerheid door de 

app op de zorgtelefoons.

De ervaring van mevrouw van 
Trier
Een van onze bewoners die al een tijdje 

met de Medido werkt is mevrouw Van 

Trier. Mevrouw Van Trier geeft aan dat 

ze wel even heeft moeten wennen aan 

de Medido: “In het begin was ik het er 

niet zo mee eens en vond ik het nog niet 

nodig, maar nu is het wel makkelijk.”  

Als je veel medicijnen moet innemen, is 

het een ideale geheugensteun om het 

goed zelf te kunnen blijven doen. Als je 

het eenmaal gewend bent kun je het niet 

meer missen. Je vertrouwt erop en dat is 

heel fijn, aldus mevrouw Van Trier.  

Het is fijn dat je niet hoeft te wachten 

op een ander, maar dat je het zelf kunt 

doen. Als mevrouw bijvoorbeeld naar de 

Vertoeverij gaat om te eten, dan kunnen de 

medicijnen al van te voren uit de Medido 

worden gehaald. Het is heel makkelijk, 

maar net zoals met alle nieuwe dingen 

heeft mevrouw wel wat moeten wennen. 

Mevrouw Van Trier zou het anderen zeker 

aanraden: “Als je medicijnen op tijd moet 

gebruiken of als je het soms vergeet 

dan zou ik het echt aanraden. Dan is het 

ideaal.”  
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Persoonlijke verhalen SARA

SARA op Kleinschalig Wonen: 
'Speciaal voor mij-functie'

Bij Zorgcentrum St. Franciscus maken 

wij gebruik van de SARA zorgrobot. 

Deze zorgrobot wordt bij Kleinschalig 

Wonen ingezet om de zorgmedewerkers 

te ondersteunen, maar ook om de 

bewoners te entertainen. SARA beschikt 

namelijk over verschillende activiteiten 

zoals muziek, beweegoefeningen, 

spelletjes en diverse verhalen. 

Speciaal voor mij-functie:

Wij kunnen voor iedere bewoner van 

Kleinschalig Wonen een eigen profiel 

aanmaken, waardoor SARA weet wat 

een bewoner leuk vindt. Daarnaast 

kunnen wij middels de Speciaal voor mij-

functie persoonlijke content op de SARA 

robot zetten voor een bewoner. Het is 

natuurlijk extra leuk voor een bewoner 

als zij samen met SARA kunnen kijken 

naar filmpjes, foto’s of verhalen over de 

kleinkinderen, vroeger of herkenbare 

plekken. Deze persoonlijke berichten 

maken de inzet van SARA extra speciaal 

voor onze bewoners.

Nieuwsgierig? Scan dan deze QR-code 

om een filmpje te bekijken waarin wordt 

uitgelegd hoe de ‘speciaal voor mij-

functie’ van SARA wordt ingezet bij St. 

Franciscus!
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Relaxmobiel  

We hebben hem allemaal zien staan voor 

de hoofdingang van St. Franciscus: de 

gepimpte caravan. Sommige bewoners 

vroegen zich af wat dat “ding” daar deed. 

Men dacht dat het voor de bouwvakkers 

was waar ze koffie in konden drinken 

omdat ze nu niet binnen mochten in 

verband met het virus.

Maar niets van dit alles is waar. Het is nl. 

een realaxmobiel voor de medewerkers 

om een rust-/relaxmoment te nemen. De 

relaxmobiel van Vital Forest heeft een 

week bij St. Franciscus gestaan tijdens de 

sterk in je werk-week. Een week waarin 

zorgmedewerkers centraal staan en 

waarin ze vele leuke (digitale) workshops 

kunnen volgen. 

In de caravan stond een grote 

massagestoel. Je kon een keuze maken 

voor het beeld op het grote scherm 

(bijv. een winterwandeling) en daarbij 

hoorde dan een passende geur zoals 

sinaasappel-kaneel. Vervolgens kon de 

massage gestart worden, vrij stevig maar 

wel erg fijn! Het kacheltje in de caravan 

brandde gezellig ook dus kou hoefden we 

niet te lijden. Deze 15 minuten durende 

massage/rust werd door de meeste 

collega's als erg fijn ervaren. Er zijn zelfs 

collega’s geweest die er 2x gebruik van 

gemaakt hebben, dat zegt genoeg. 

Dank voor deze geweldige ervaring!



vacature vrijwilligers
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