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het naar de redactie en wij zorgen voor 
de plaatsing.
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en 
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Beste bewoners, familieleden, 
medewerkers en vrijwilligers,

Het einde van het jaar is alweer 
bijna in zicht. We hebben een 
bewogen jaar achter de rug. 

Het is waarschijnlijk niemand meer 
ontgaan: Zorgcentrum St. Franciscus 
bestond in 2018 100 jaar en dat 
hebben we samen goed gevierd! 
We hebben gedurende het jaar allerlei 
leuke activiteit georganiseerd. Zo was 
er redelijk aan het begin van het jaar 
een ‘High Tea’, Kindercircus Pinilotta 
is daarna geweest en we hebben een 
optreden van Tjerry & Mariska gezien. 
Na de zomervakantie zijn we goed 
doorgegaan en vlak voor de grote dag, 
dinsdag 11 september, hadden we als 
klap op de vuurpijl een schitterend 
optreden van Willeke Alberti. Over 
vuur gesproken; het feest de dag 
erop is toen ook afgesloten met een 
spectaculaire vuurshow. 
En we zijn richting het eind van het 
jaar gegaan met een supergezellig 
uitstapje naar de Efteling en een 
presentatie door ’t Heem over 
de geschiedenis van Gilze in het 
algemeen en St. Franciscus in het 
bijzonder. De een na laatste maand 
van het jaar hebben we nog optredens 
gehad van troubadour Robert en een 
accordeonist. En nu bij het uitkomen 
van de laatste versie van ‘Ons Franske’ 
staat de kerstviering weer voor de 
deur. Al om al qua activiteiten een 
mooi jaar durf ik te zeggen.

Maar er zijn natuurlijk genoeg andere 
zaken die ons bezig hebben gehouden. 
Zo hebben we ook een jaar gezien 
waarbij we met name in toenemende 
mate moeite hebben gehad om 
personeel te vinden. Nu we zo richting 
het eind van het jaar gaan, begint 
het weer iets beter te worden maar 
ook komend jaar zal het een enorme 
opgave blijven om personeel aan ons 
te binden. We willen nl. verder groeien 
in personeelsaantallen. 

Veder zal komend jaar ook in het teken 
staan van diverse technologische 
vernieuwingen. Deze zullen er 
zeker ook aan bij moeten dragen 
dat het voor de medewerkers 
makkelijker wordt en dat tegelijk 
de kwaliteit van zorg en leven 
omhoog gaat. Qua planning moeten 
we natuurlijk even een slag om de 
arm houden, maar grofweg zullen 
de eerste maanden van 2019 er als 
volgt uitzien voor wat betreft de 
zaken die we willen aanpakken: in 
januari en februari starten we met 
het elektronisch aftekenen van de 
medicatietoediening. Via een app op 
de iPad kan dan voortaan bijgehouden 
worden hoe het met de medicatie van 
een cliënt is gesteld. In maart en april 
zullen alle medewerker een mobiele 
telefoon krijgen. Dan kunnen apps 
voortaan ook daarop geïnstalleerd 
worden en kunnen medewerkers ook 
foto’s, videobeelden en berichten etc. 
uitwisselen.  ▶

Van de Directie

Ons Franske | 3



4 | Ons Franske

Waarom is dat  handig? Omdat we 
in april/mei willen starten met de 
installatie van ‘slimme’ camera’s. De 
bewegingsmelders zoals we die nu 
kennen, zijn dan niet meer nodig. 
Indien nodig kunnen medewerkers 
eventueel gewoon via hun mobieltje 
even kijken wat er aan de hand is. 
Techniek is goed en belangrijk maar 
er is natuurlijk meer nodig om een 
huis leefbaar en gezellig te maken. 
We zullen de rest van de energie dus 
stoppen in sfeer, leuke activiteiten 
en tevens willen we in 2019 vanwege 
de toenemende zorgzwaarte in 
het verzorgingshuis een nieuwe 
gemeenschappelijke woonkamer 
realiseren. Deze verbouwing zal in juni/
juli dan langzaam maar zeker opgestart 
worden schat ik in. In de tussentijd 

blijven we werken aan de ontwikkeling  
van al onze medewerkers. De training 
‘cliëntgericht werken’ is inmiddels 
in volle gang en zal tot halverwege 
volgend jaar duren. 

Hoe we er medio 2019 voorstaan, zal ik 
tegen die tijd in een nieuwe update aan 
u laten weten. Voor nu wens ik u allen 
hele prettige kerstdagen en een fijne 
jaarwisseling. 

Tot ziens in 2019! 

Vervolg Van de Directie
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Op 8 september werd ons moeder, 
oma en grote oma 100 jaar.

De feestelijke dag begon toen 
directeur Stijn Kanters en 
leden van het bestuur ons 

moeder kwamen halen. Ze werd in de 
Vertoeverij onthaald met een luid "lang 
zal ze leven" waarna we natuurlijk aan 
de koffie met gebak gingen. Daarna 
volgde al gauw de receptie. 

Ons moeder werd van alle kanten in 
het zonnetje gezet met vele felicitaties. 
Niet alleen door de familie maar ook 
door bewoners van St. Franciscus, het 
bestuur, de KBO, de huishoudelijke 
dienst, het keukenpersoneel, het 
verzorgend personeel, de Rabobank, 
vrijwilligers en zelfs vroegere 
buurvrouwen. Na de speech van de 
directeur gingen we de foto van ons 
moeder ophangen aan de muur bij de 
100-jarigen. Ondertussen werd de tafel 
gedekt voor een uitstekend verzorgd 
diner. Rond de klok van half 8 werd 
het feest afgerond en brachten we 
ons moeder naar haar kamer waar we 
samen nog hebben zitten napraten 
over deze mooie dag.
Door de goede zorgen van de directie 
en alle bovengenoemd personeel is 
deze dag dan ook zeer geslaagd.
Een speciaal bedankje voor Cor 
de Cock die mooie foto's heeft 
gemaakt, Myriam Aarts voor de goede 
organisatie van deze onvergetelijke 
dag, Bas en het keukenpersoneel voor 
zijn lekkere diner en alle vrijwilligers.

Iedereen bedankt.
Fam. Geerts

Anna Geerts-Diepstraten 100 jaar
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11 september 2018, St. Franciscus 100 jaar!

D insdag 11 september 2018 was 
dan eindelijk DE grote dag: 
Zorgcentrum St. Franciscus 

bestond 100 jaar! Diverse activiteiten 
waren in het kader hiervan al 
georganiseerd maar 11 september was 
de grote feestdag. We startten de dag 
met een heilige mis in de Vertoeverij 
waarna er tijd was voor koffie en 
gebak. Natuurlijk kon hierbij een 
optreden van het eigen St. Franciscus-
koor niet ontbreken. De leden hadden 
een feestelijk lied ten gehore gebracht 
met een eigen tekst, geweldig! Een 
prachtige uitvoering waar we allemaal 
van genoten hebben. 

Ook heeft St. Franciscus een nieuw 
promotiefilmpje laten maken, dit 
werd gedurende de dag een paar keer 
getoond op het grote scherm. Een mooi 
filmpje dat een goede weergave geeft 
van ons zorgcentrum. Het filmpje staat 
inmiddels ook op onze website.
Van al dat kijken en luisteren, kregen 
de bewoners weer trek dus tijd voor 
de feestelijke maaltijd. Later in de 
middag vond een officiële receptie 
plaats en om 19.00 uur was iedereen 
welkom die St. Franciscus een warm 
hart toedraagt. Vele inwoners uit 
Gilze, familieleden, bewoners en 
personeelsleden kwamen het feestje 
met ons meevieren. 
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Na de opening door burgemeester 
Boelhouwer, kon het feest losbarsten. 
En hier wist zanger Dave wel raad 
mee, in polonaise gingen we door de 
Vertoeverij en over het terras.
Het zingen, kletsen en dansen maakte 
wat hongerig maar hier had onze 
eigen keukenbrigade al rekening mee 
gehouden. De puntzakjes friet werden 
dankbaar ontvangen door de gasten.
En als klap op de vuurpijl, was er nog 
een zeer spectaculair slot. Een grote 
vlammenshow zorgde voor veel ‘ohs’ 

en ‘ahs’. Beter hadden we dit 100-jarig 
bestaan niet af kunnen sluiten, het was 
een geweldige dag!
Nogmaals willen wij al onze sponsoren 
die hebben meegewerkt aan de 
succesvolle activiteiten ter gelegenheid 
van ons 100-jarig bestaan heel erg 
bedanken. Super!!!

En nu dus op naar de 
volgende 100 jaar…
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Activiteitenkalender

DECEMBER
Wat Spelmiddag

Wanneer Maandag 3-10-17 december
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdag 4-11-18 december

Waar Atrium
Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur

Voor Bewoners VZH

Wat Koersbal KSW
Wanneer 11-18 december

Waar Atrium
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners KSW

Wat Spelmiddag
Wanneer Dinsdag 11 december

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners

Wat Sinterklaasmiddag  VZH
Wanneer Dinsdagmiddag 4 december

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners VZH

Wat Sinterklaasmiddag KSW
Wanneer Dinsdagmiddag 4 december

Waar Atrium
Aanvang 15.30 uur

Voor Bewoners KSW

Wat MBVO KSW met kinderen
Wanneer Donderdag 6-13-20 december

Waar Atrium 
Aanvang 10.45 uur tot 11.15 uur

Voor Bewoners KSW

Wat MBVO
Wanneer Donderdag 6-13 december

Waar Fysioruimte

Aanvang

13.30 uur tot 14.10 uur
1e groep
14.20 uur tot 15.00 uur
2e groep
15.10 uur tot 15.50 uur
3e groep

Het MBVO komt op 20 en 27 december 
te vervallen!

Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 7 december

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners KSW

Wat Open middag keuken
Wanneer 11 en 12 december

Waar Keuken van Franciscus
Aanvang 15.00 uur

Voor Bewoners

Wat Kerstconcert Da Capo
Wanneer Vrijdag 14 december

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners VZH
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Wat Lichtjeswandeling
Wanneer Maandagavond 17 december

Waar in Gilze
Aanvang 18.00 uur

Voor Bewoners

Wat Kerstborrel voor vrijwilligers
Wanneer Dinsdagmiddag 18 december

Waar Vertoeverij
Aanvang 15.00 uur tot 17.00 uur

Voor Vrijwilligers

Wat Kerstviering bewoners
Wanneer Donderdag 20 december

Waar Vertoeverij

Aanvang

15.30 uur met een viering en 
aansluitend koffietafel
Bewoners KSW koffietafel in 
eigen woning

Wat Kerstin personeel
Wanneer Donderdag 20 december

Waar Vertoeverij
Aanvang 18.00 uur

Voor Personeel

Wat Oudejaarsbingo
Wanneer Maandag 31 december

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners VZH

JANUARI
Wat Nieuwjaarsreceptie

Wanneer Woensdag 2 Januari
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur
Voor Iedereen

Wat MBVO
Wanneer Donderdag 3-10-17-24-31 

Januari
Waar Fysioruimte

Aanvang

13.30 uur tot 14.10 uur: 
1e groep
14.20 uur tot 15.00 uur: 
2e groep
15.10 uur tot 15.50 uur: 
3e groep

Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 4 Januari

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners KSW

Wat Spelmiddag
Wanneer Maandag 7-14-21-28 Januari

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners

Wat Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdag 8-15-22-29 Januari

Waar Atrium
Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur

Voor Bewoners VZH
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Vervolg activiteitenkalender

Wat Koersbal KSW
Wanneer Dinsdagmiddag 8-15-22-29 

Januari
Waar Atrium

Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners KSW

Wat Spelmiddag
Wanneer Dinsdagmiddag 8-15-22-29 

Januari
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 11 Januari

Waar Gilze
Aanvang 13.45 uur verzamelen

Voor Bewoners VZH

Wat Optreden Muhleheide 
muzikanten

Wanneer Zaterdag 19 Januari
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners

Wat Bingo
Wanneer Vrijdag 25 Januari

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners VZH en 
buurtbewoners

FEBRUARI
Wat Bingo KSW

Wanneer Vrijdag 1 Februari
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners KSW

Wat Spelmiddag
Wanneer Maandag 4-11-18-25 Februari

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners

Wat Koersbalochtend
Wanneer Dinsdagochtend 5-12-19-26 

Februari
Waar Atrium

Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur
Voor Bewoners VZH

Wat Koersbal middag
Wanneer Dinsdag 5-19-26 Februari

Waar Atrium
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners KSW

Wat MBVO
Wanneer Donderdag 7-14-21-28 

Februari
Waar Fysioruimte

Aanvang

13.30 uur tot 14.10 uur: 
1e groep
14.20 uur tot 15.00 uur: 
2e groep
15.10 uur tot 15.50 uur: 
3e groep
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Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 8 Februari

Waar Gilze
Aanvang verzamelen om 13.45 uur

Voor Bewoners VZH

Wat Optreden Gils Meezingkoor
Wanneer Dinsdagmiddag 12 Februari

Waar Vertoeverij en Atrium
Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur 

bewoners VZH in Vertoeverij
16.00 uur tot 16.30 uur 
bewoners KSW in Atrium

Wat Optreden Gillesia orkest
Wanneer Dinsdag 19 Februari

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor bewoners

Wat Carnavalsavond
Wanneer Woensdag 27 Februari

Waar Vertoeverij
Aanvang uitnodiging volgt nog

Voor Bewoners

Wat Bingo
Wanneer Vrijdag 22 Februari

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners VZH en 
buurtbewoners

MAART
Wat Carnavalsoptocht

Wanneer Zondag 3 Maart
Waar verwarmde tent bij de 

sporthal
Aanvang uitnodiging volgt nog

Voor Bewoners

Wat Carnavals muziekmiddag 
Wanneer Maandag 4 Maart

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners

Wat DVD carnavalsoptocht
Wanneer Dinsdag 5 Maart

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners

Wat Spelmiddag
Wanneer Maandag 11-25 Maart

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners

Wat Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdagochtend 12-19-26 

Maart
Waar Atrium

Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur
Voor Bewoners VZH
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Wat Koersbal middag
Wanneer Dinsdagmiddag 5-12-19-26 

Maart
Waar Atrium

Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners KSW

Wat Spelmiddag
Wanneer Dinsdagmiddag 5-12-19-26 

Maart
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat MBVO
Wanneer Donderdag 14-21-28 Maart

Waar Fysioruimte

Aanvang

13.30 uur tot 14.10 uur: 
1e groep
14.20 uur tot 15.00 uur: 
2e groep
15.10 uur tot 15.50 uur: 
3e groep

Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 8 Maart

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners KSW

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 15 Maart

Waar Gilze
Aanvang 13.45 uur verzamelen

Voor Bewoners VZH

Wat Optreden Gils Cabaret
Wanneer Maandag 18 Maart

Waar Vertoeverij en Atrium
Aanvang Vertoeverij voor bewoners 

VZH: 14.00 uur
Atrium voor bewoners KSW: 
16.00 uur 

Wat Schoenen / lingerie verkoop
Wanneer Dinsdag 19 Maart

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur

Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Bingo
Wanneer Vrijdag 29 Maart

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners en buurtbewoners

APRIL
Wat Spelmiddag

Wanneer Maandag 1-8-15-29 april
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdagochtend 2-9-16- 23 

april
Waar Atrium

Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur
Voor Bewoners VZH

Vervolg activiteitenkalender
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Wat Koersbal middag
Wanneer Dinsdag 2-9-16-23-30 april

Waar Atrium
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners KSW

Wat Spelmiddag
Wanneer Dinsdagmiddag 9-16-23-30 

april
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat De Brug Modeshow
Wanneer Dinsdag 2 april

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.15 uur

Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat MBVO
Wanneer Donderdag 4-11-18 april

Waar Fysioruimte

Aanvang

13.30 uur tot 14.10 uur: 
1e groep
14.20 uur tot 15.00 uur: 
2e groep
15.10 uur tot 15.50 uur: 
3e groep

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 12 april

Waar Omgeving Gilze
Aanvang 13.45 uur verzamelen

Voor Bewoners VZH

Wat Bingo
Wanneer Vrijdag 26 april

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners VZH

Nog niet alle activiteiten zijn bekend 
maar deze worden tzt bekend gemaakt 
dmv publicatiebord of door een 
persoonlijke uitnodiging.
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Bezoek Floralia talententuin

Evenals voorgaande jaren 
hebben we ook dit jaar weer een 
bezoek gebracht aan de Floralia 

talententuin.
Op 2 verschillende dagen, de ene 
dag met bewoners van kleinschalig 
wonen en de andere dag met bewoners 
van het verzorgingshuis, gingen we 
via Alphensebaan, Bolberg, Horst, 
Laarspad naar de 
voormalige dahliatuin.
Hier werden we welkom 
geheten door de 
vrijwilligers en kregen 
we een rondleiding door 
de tuin. Er wordt buiten 
van alles gekweekt: 
groenten, fruit, dahlia’s 
en er is ook een kasje vol 
met heerlijke tomaten, 
paprika’s, komkommers 
en druiven. 

Daarna konden we 
plaatsnemen op het 
terras waar we werden 
verwend met koffie en 
een heerlijk stuk gebak. 
Na een uurtje gezellig 
gekletst te hebben, 
vertrokken we weer 
naar zorgcentrum St. 
Franciscus, maar niet 
voordat iedereen een 
mooi bosje dahlia’s uit 
kon kiezen om mee te 
nemen.

Het was een kleurrijke stoet die weer 
bij Franciscus aankwam!!

Bedankt vrijwilligers Floralia 
talententuin voor jullie gastvrijheid en 
graag weer tot volgend jaar. 
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Een prikpost van Diagnostiek Brabant (DB) 
bij u in Zorgcentrum St. Franciscus.

Diagnostiek Brabant in een 
notendop
DB organiseert doelmatige diagnostiek 
vanuit een huisartsenpraktijk of een 
andere locatie in de buurt van de 
patiënt. Wij hebben een wijkgerichte 
benadering. Dit houdt in dat wij 
laagdrempelige diagnostiek verzorgen, 
in en om de huisartsenpraktijk. Dit 
alles doen wij met het oog op de 
behoeft en en wensen van de patiënt, 
want die staat centraal. Een goed 
voorbeeld is dus de prikpost bij u in het  
Zorgcentrum St. Franciscus voor uw 
bloedafnames aangevraagd door zowel 
uw huisarts als uw specialist.

Voorkomen dubbeldiagnostiek
Een uitslag van een bloedafname bij 
DB, aangevraagd door de huisarts en 
bij verwijzing naar een specialist voor 
een vervolgonderzoek, is ook direct 
beschikbaar voor de behandelend 
specialist. 

Dat is niet alleen heel handig voor de 
specialist in het ETZ, het voorkomt ook 
dubbeldiagnostiek. Dat wil zeggen dat 
DB voorkomt dat een patiënt twee keer 
bloed moet laten afnemen en dus ook 
twee keer moet betalen.

Samenwerking
De samenwerking tussen de 1e  lijn 
(uw huisarts) en 2e lijn (uw specialist)  
verloopt optimaal. Dit voorkomt 
dubbeldiagnostiek én zorgt ervoor dat 
u kunt vertrouwen op de uitslag. Zo 
verzorgen bijvoorbeeld de laboratoria 
van het Elisabeth-Tweesteden 
Ziekenhuis (ETZ) de bepalingen van de 
monsters.

Vanaf woensdag 9 januari is de prikpost van Diagnostiek Brabant (DB) wekelijks 
geopend in  Zorgcentrum St. Franciscus. Zowel bewoners van het zorgcentrum als 
inwoners van Gilze zijn dan iedere woensdag van  8.30-9.30 uur van harte welkom 
op onze prikpost in het Lavendelhof van het zorgcentrum.



16 | Ons Franske

Receptie:
Geopend van maandag t/m donderdag 
van 8.30 uur tot 18.00 uur.
Op vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.
In het weekend is de receptie gesloten.

Winkeltje in Zorgcentrum 
Sint Franciscus:
Dagelijks geopend van 9.30 uur tot 
11.30 uur en van 13.00 uur tot 17.30 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 bellen 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:
Marie-José van Dijke, bereikbaar via 
m.vandijke@gimd.nl of via 
06 - 53950872

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

cliëntenraad
•  Hr J Broeders: penningmeester 

(e.v.mevr Broeders Gouden Regen)
•  Mevr L van Kerkhof – Paulissen  

(dochter app.10) 
• Mevr J Wouters- Brouwers kr 4
• Hr J van Gool ( app. 24T)
• Mevr de Vet – van Zon (app. 24E)
                                                               
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.

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.

Gepensioneerd

Waarom hou ik ervan gepensioneerd te zijn? 

•  Hoeveel dagen zijn er in een week voor gepensioneerden? 6 zaterdagen en 1 
zondag.

•  Wanneer is het bedtijd? Drie uur nadat ik in m'n zetel in slaap ben gevallen.
•  Hoeveel gepensioneerden heb je nodig om een lamp te vervangen? Eén, maar het 

kan de ganse dag duren.
•  Wat is het grootste probleem van gepensioneerden? Er is nooit genoeg tijd om 

alles gedaan te krijgen.
•  Waarom hebben gepensioneerden er geen probleem mee "senioren" genoemd te 

worden? Er hangt een korting van 10% aan vast.
•  Wat vinden gepensioneerden van "formele kleding"? Veters in de schoenen.
•  Waarom tellen gepensioneerden eurocentjes? We zijn de enigen die er tijd voor 

hebben.
•  Waarom ruimen gepensioneerden zo moeilijk hun kelder, berging of garage op? 

We weten dat, van zodra we dit gedaan hebben, de kinderen er hun gerief willen 
stapelen.

•  Hoe noemen gepensioneerden een lange brunch? Het begin van een normale dag.
•  Hoe beschrijf je het best het pensioen? Een 'niet eindigende koffiepauze'.
•  Wat is het grootste voordeel van cursussen voor gepensioneerden? Onze ouders 

worden niet verwittigd als we 'brossen'.
•  Wat doen we tijdens een week? Van maandag tot vrijdag niets, op zaterdag en 

zondag rusten.
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A ls klapstuk van ons 100-jarig 
bestaan, stond er een optreden 
van Willeke Alberti op het 

programma. Erg veel bewoners hadden 
aangegeven bij dit optreden op 11 
september aanwezig te willen zijn.
De band was al om 12.00 uur aanwezig 
om de muziekinstallatie te installeren 
want het moet natuurlijk klinken als een 
klokje!!

Rond 13.00 uur was Willeke aanwezig 
zodat ze nog ruim de tijd had om voor 
het optreden nog wat te eten, te drinken 
en zich om te kleden.

Al heel wat bewoners waren tijdig in de 
Vertoeverij om maar zeker te zijn van een 
goed plaatsje vooraan. 
En na het openingswoordje van Stijn 
was het dan eindelijk de beurt aan 
Willeke. Vele bekende liedjes passeerden 
de revue……voor alle bewoners had 
ze aandacht door middel van een 
handdruk, een glimlach…. Het uur 
optreden ging dan ook veel te snel 
voorbij!!
Na het optreden nam ze nog ruim de tijd 
om met iedereen die wilde op de foto te 
gaan…..en dat waren er nogal wat want 
deze kans krijg je niet vaak.

Optreden Willeke Alberti
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Namens Stijn werd ze heel hartelijk 
bedankt en werd haar en de bandleden 
nog het Franciscuslikeurtje aangeboden. 
Na afscheid te hebben genomen van 
Willeke en de band konden we onder 
het genot van een drankje en een warm 
worstenbroodje nog gezellig even na 
kletsen.
Het was een geweldige middag die we 
ons nog lang zullen 
herinneren!!

Reactie namens 
Willeke: Namens Willeke en band 
willen wij jullie danken voor de mooie 
middag in Gilze. Het is iedere keer weer 
ontroerend om te zien wat muziek 
betekent en teweeg kan brengen bij 
de mensen. Er zal bij het  drinken van 
het heerlijke likeurtje op jullie worden 
geproost!
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Honderdjarige St. Franciscus naar de Efteling

De eerste attractie
Het is niet even in de bus stappen en 
vertrekken. Stuk voor stuk gaan de 
rolstoelers met de lift omhoog. Een 
van de vrijwilligers heeft de knoppen 
ontdekt en mag de lift bedienen. De 
eerste rij is gevormd. Al een beetje het 
Efteling-gevoel. Als de vliegende fakir 
bewegen de bewoners met het liftje 
omhoog en nemen plaats in de bus. 

Op naar de Efteling! Geen file in de 
richting van de Efteling. Lekker dichtbij 
de ingang parkeren en de omgekeerde 
beweging: rolstoelen de bussen uit.

De eerste pauze
De ochtend is voorbij gevlogen. Koffie, 
thee en gebak. De eerste plasronde. 
Toch even wat hulp nodig van de 
verzorging, die present is. 

Verhalen vertellen en herinneringen ophalen

Dinsdag 25 september, het toetje van het 100 jarig jubileum. De bussen komen 
er aan! Associaties met een schoolreisje, het Vivo reisje, de dagtrip met de 
Adelaar, de bus van Diepstraten naar de Efteling. Daar staan ze dan, de bewoners 
, medewerkers inclusief directeur Stijn en de vrijwilligers. Het is alleen nog even 
wachten op de bussen van Rolerisuit. De correspondent mag mee.
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Vervolgens met zijn allen naar het 
Kindercarnaval. Het melodietje 
herkennen de bewoners wel. Wij ook. 
Het zit verder de hele dag in ons hoofd. 
Op naar de Pagode. Ook daar hebben 
de rolstoelen voorrang. Maar eerst 
eten. Lunchpakketten worden lekker in 
de zon opgemaakt. Wat smaakten die 
kadetjes lekker zeg! De eenden zijn het 
ermee eens.

En ze leefden nog lang en gelukkig
Uiteraard een rondgang door het 
sprookjesbos. Ook daar veel oude 
vrouwen, maar die zijn bijna allemaal 
heks van beroep. De Trollenkoning heeft 
volop sjans met de dames. 

En we staan allemaal te wachten totdat 
de blote keizer langs het lage tuintje 
gaat. Helaas, de fontein verpest het. 
De dames hebben plezier en het is 
vastgelegd op de foto. 

Theater
De snelheid wordt wat opgeschroefd 
en we racen door het Sprookjesbos 
op weg naar de show in Raveleijn. 
Een onverwachte attractie voor de 
rolstoelen. Een toegangspad met 
enorme kinderkopjes. Een stukje Parijs 
Roubaix. Gelukkig geen lekke banden, 
maar wel omhoog stuiterende senioren. 
Het echte spektakel is toch de show 
met ridders, paarden, zwaardgevechten 
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en vuur. Uiteraard zit Sint Franciscus 
weer helemaal vooraan.  Na de show is 
het tijd om te vertrekken. We hoeven 
geen parkeermunten te kopen en 
kunnen meteen naar de bussen. Goed 
op de fakir gelet, dus het opstijgen 
gaat zeer geroutineerd. Er wordt niet 
gezongen, al zitten de melodietjes van 
kindercarnaval en het sprookje van 
Fabiola nog goed in ons hoofd.

Afsluiter
Mooi op tijd terug in de 
Kerkstraat. ‘Onder de banken’ 
wordt er nog geroepen, maar 
helaas staan alle rolstoelen 
vast, of toch niet helemaal. Er 
staan verdomd weinig ouders 
te wachten, dus de hele groep 
naar Vertoeverij. Daar heeft de 
kok zijn uiterste best gedaan. 
Lekker eten en een drankje en 
vertellen aan de thuisblijvers 
wat ze gemist hebben. 
Een zeer geslaagde dag, goed 
georganiseerd en perfect 
uitgevoerd. 

De honderdjarige Franciscus verjaart 
en trakteert maar heeft dit ook weer als 
een presentje teruggekregen. 
En dan hebben we natuurlijk de foto’s 
als herinnering nog. En een rijk als St. 
Franciscus. Want in het land waar de 
mensen steeds ouder worden, werken 
ze ook steeds langer. En heeft de boze 
tovenaar Alzheimer meer gelegenheid 
om toe te slaan. Dan bestaat het 
sprookje van de zelfstandigheid niet 
meer, net zo min als de fabel van de 
oudere die bij de jongere inwoont.  De 
goede tovenaars hebben nog geen 
genezing kunnen brengen. Daarom 
mogen we ons gelukkig prijzen met dit 
100-jarig kasteeltje, waar zo zelfstandig 
mogelijk gewoond kan worden. Ze 
leefden nog lang en soms zelfs gelukkig.

Ton de Bruijn
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Meer dan 1 miljoen mensen 
in Nederland voelt zich erg 
eenzaam en daarom is het 

project 'aromasseurs, doing good!' 
gestart. Aromasseur Martjanne den 
Dekker is in het kader van dit project 
geheel vrijwillig bij ons zorgcentrum 
handmassages komen verzorgen 
bij bewoners van het kleinschalig 
wonen. Massage is in combinatie met 
aandacht en heerlijke geuren een 
doeltreffende manier om zowel de 
psychische als lichamelijke gezondheid 
te bevorderen. Onze bewoners 
hebben zichtbaar genoten van deze 
handmassages. 

Ook dieren kunnen het gevoel van 
eenzaamheid verminderen en zorgen 
voor een betere kwaliteit van leven. 
De samenwerking met honden 
verlegt de focus van jezelf naar de 
ander, waardoor je jezelf en je manier 
van omgaan met anderen indirect 

beter leert kennen. De omgang met 
honden, zelfs door een blik, leidt 
bij de cliënt tot een verhoging van 
het knuffelhormoon. Dit geeft een 
rustgevend effect. Annik Van der 
Herten is met haar therapiehond Paxx 
al een paar keer bij St. Franciscus 
geweest om de bewoners van het 
kleinschalig wonen te laten genieten 
van deze mooie ervaring. Een groot 
succes, er is heel wat afgeknuffeld!!

Kwaliteit van leven

St. Franciscus heeft aandacht voor kwaliteit van leven
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Kermiswandeling

Maandag 8 oktober jl. was het 
dan zover. De traditionele 
kermiswandeling van 

Zonnebloem Gilze-Hulten en 
Zorgcentrum St. Franciscus. Om 13.30 
uur verzamelen bij St Franciscus. Oeps, 
dat zijn er toch behoorlijk veel, in totaal 
190 deelnemers. 71 van de Zonnebloem 
en 119 van St. Franciscus (vorig jaar 
waren we met 172 deelnemers).  
Nu dus een echt Gils Record.  
 
Wat een mooie bonte verzameling 
van gasten, bewoners en vrijwilligers. 
Omstreeks 13.45 uur zette de stoet 
zich, onder aanvoering van Frans 
Aarts, in beweging. Onder begeleiding 
van een aantal verkeersregelaars van 
het Gilde, ging de lange stoet met 
rolstoelen, rollators en een enkele 
scootmobiel aan het eerste deel 
van een wandeltocht beginnen. Het 
geheel bij een lekker zonnetje zodat 
bij een aantal rolstoelduwers al snel 
het jasje uitging. Via de Kerkstraat, 
Cijnshof, Aalstraat, over het oude 
voetbalveld en het industrieterrein 
liepen we naar Hotel van der Valk 
aan Klein Zwitserland. Onderweg 
was voldoende tijd om lekker rond te 
kijken, te zwaaien naar bekenden en 
bij te kletsen. Omstreeks 14.30 uur 
waren we bij Van der Valk en konden we 

plaatsnemen in het restaurant. Er was 
een groot gedeelte van het restaurant 
voor ons gereserveerd. Daar kregen 
we een heerlijk kopje koffie/thee en 
een gebakje. Binnen no-time was het 
wat stiller en iedereen zat te smullen. 
Er werd daarna nog een tweede kopje 
koffie/thee ingeschonken voor de 
liefhebbers (iedereen dus). Even een 
bezoekje aan het toilet en deel twee 
van onze wandeltocht kon beginnen. 
Zo omstreeks 15.30 uur vertrokken we 
en liepen we via Nerhovensestraat, 
Wethouder van de Wildenbergstraat, 
Nieuwstraat, Meester Schrauwenstraat 
en Burgemeester van Poppelstraat naar 
het kermisplein (Steenakkerplein). Daar 
konden we even een blik werpen op 
onze Gilse kermis. Bij de snoepkraam 
stonden Ans Wouters (Zonnebloem) en 
Myriam Aarts (St. Franciscus) opgesteld 
om alle deelnemers aan deze wandeling 
te trakteren op een lekkere kaneelstok. 
Heel veel deelnemers gingen nog 
even kijken in de Cakewalk. Leuk om 
de jeugd daar zo atletisch over de 
loopband, bruggen en rollen te zien 
bewegen. Dat riep bij velen nog leuke 
jeugdherinneringen op.   
Na het bezoek aan de kermis splitste 
onze grote groep zich in tweeën. De 
deelnemers van St. Franciscus gingen 
terug naar St. Franciscus voor het 

Bewoners Zorgcentrum St. Franciscus samen met Zonnebloem 
Gilze-Hulten op stap met Mannekusdag.
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gezamenlijk nuttigen van een heerlijke 
en uitgebreide broodmaaltijd met 
brood, koffie, beleg, vis ……..
De deelnemers van de Zonnebloem 
gingen bij Sporthal Achter de Tuintjes 
naar binnen. Daar kreeg iedereen een 
frietje met een kroket of frikandel en 
een glaasje drinken. Ik zag allemaal 
tevreden gezichtjes en de meeste 
bordjes werden helemaal leeggegeten. 
Omstreeks 17.30 uur sloot Martin 
Gijsbrechts (voorzitter Zonnebloem) 

deze dag af door iedereen te bedanken 
en een goede thuiskomst te wensen. 
Bij vertrek bij de Sporthal was het al 
erg gezellig druk op de kermis, klonk 
er swingende muziek uit de boxen 
en stonden een behoorlijk aantal 
“mannekus” aan statafels gezellig een 
biertje te drinken en te buurten. 
Wat kan “mannekusdag” toch goed zijn; 
zeker met mooi zonnig weer, een goed 
gezelschap en een leuk programma.
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Humor

Een vrouw van 46 krijgt een hartaanval en ligt in het ziekenhuis.
Terwijl ze op de operatietafel ligt, dichtbij de dood, krijgt ze een visioen. Ze ziet 
God en vraagt: 'Is mijn uur gekomen?'
God antwoordt: 'Nee, je hebt nog 43 jaar, 2 maanden en 8 dagen tegoed'.
Bij het ontwaken uit de verdoving, besluit ze een facelift en een liposuctie te 
laten doen, haar lippen te laten opspuiten met collageen, haar borsten te laten 
corrigeren... Kortom: 'The Works'. Nu ze weet dat ze nog lang te leven heeft, loont 
het ruim de moeite.

Na haar laatste operatie komt ze totaal gerenoveerd uit het ziekenhuis en wordt 
gegrepen door een ambulance bij het oversteken van de straat.
Dood. In de hemel aangekomen vraagt ze aan God: 'Ik dacht dat ik nog meer dan 
40 jaar tegoed had!
'Waarom heb je me laten omver rijden door die ambulance?'
Zegt God: 'Meid, ik had je niet herkend!!!'

Jantje zit op de basisschool. Vraagt de meester: "Jongens, jullie moeten allemaal 
een spreekwoord tekenen." Dus Jantje tekent op zijn blad een hoek met de 
meester erin. Vraagt de meester: "Jantje wat is dat voor spreekwoord?" 
"Een ongeluk zit in een klein hoekje!" antwoordt Jantje. De meester wordt zo 
kwaad dat hij Jantje naar het hoofd van de school stuurt. 
Het schoolhoofd vind het wel meevallen en vraagt aan Jantje om nou eens een 
goed spreekwoord te tekenen. Dus Jantje begint weer te tekenen en tekent het 
schoolhoofd en de meester. Waarop het schoolhoofd vraagt: "Wat is dat voor 
spreekwoord?" Zegt Jantje: "Een ongeluk komt nooit alleen!"

Hoe vermijd je rimpels? 
Blijf eten tot je huid strak zit.
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De winkel van “den Broen” bij het Atrium

A ls je voorbij de deur komt van 
beschermd wonen, sta je even 
verwonderd te kijken. Wat is hier 

gebeurd. Een buitenpleintje met een 
boom en terrasjes. En daar tegenover 
kijk je zo in de inrichting van de 
“goei”kamer van de jaren 50. 
Omdat de kapsalon verplaatst is naar 
het balkon bij de Vertoeverij, was er een 
mooie ruimte vrijgekomen om nog een 
beleefplek te maken. We hebben daar 
niet zo lang over nagedacht. Het moest 
de winkel van Den Broen worden. Wie 
kent deze familie niet?!

Hoe ga je de ruimte dan zo optimaal 
mogelijk benutten en inrichten? Met de 
werkgroep rond de tafel gezeten en tot 
een besluit gekomen om er meer in te 
maken dan enkel een winkel. Zo is er 
een keuken met spullen van de jaren 
50. Opvallend is dan het groene en 
zachtgele emaille.  Er hangt een  Zand, 
Zeep, Soda-set, koffiemolen, schalen 
en natuurlijk pannen. En wie herinnert 
zich het handendoekenrekje met zelf 
geborduurde doek ervoor nou niet. 
De tekst ”eigen haard is goud waard” 
was toen en ook nu nog een favoriet 
gezegde. En voor de tegelwand staat 
een trapnaaimachine. 

Het volgende hoekje werd de 
babykamer. Met babykleertjes, mandjes 
met poeder en kruik en natuurlijk een 
echte wieg met een lieve baby erin.  Aan 
de muur hangen 2 babyschilderijtjes. 

Ook deze was bij inloop van de 
bewoners meteen herkenbaar…ze 
kijken er heel tevreden naar met een 
glimlach op hun gezicht.  

Op de lange muur was veel ruimte voor 
het winkelaanzicht. In een open kast 
hangt en ligt van alles wat er ook bij 
Den Broen was. Want iedereen weet.. 
als je het nergens kon vinden, dan loop 
je bij de mannen van Den Broen  binnen 
en na enig zoeken ging je daarna  heel 
tevreden naar huis. 
De toonbank en de kassa is zelfs 
geschonken door de mannen van Den 
Broen en deze voelden zich vereerd 
dat de naam kan blijven bestaan. 
Onze bewoners lopen er regelmatig 
binnen, pakken wat op, verleggen 
wat en gaan in de stoel zitten met een 
van de poppen. Bent u nieuwsgierig 
geworden…kom gerust een kijkje 
nemen. U mag alles aanraken en 
genieten van uw herinnering. 
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Reünie

Z aterdag 17 november was 
voor medewerkers en oud-
medewerkers een reünie 

georganiseerd. Vanaf 14.00 uur was 
iedereen welkom in onze Vertoeverij. 
Iedereen werd welkom geheten 
door Eugène Smet, voorzitter van 
de Raad van Toezicht en directeur/ 
bestuurder Stijn Kanters. Na een kort 
welkomstwoord konden de ruim 90 
aanwezigen herinneringen ophalen en 
bijpraten. Sommigen van hen hadden 
elkaar ruim 35 jaar niet gezien. 
Het Zorgcentrum had gezorgd 
voor een hapje en een drankje 
en iedereen werd op een 
geweldige manier bediend 
door de vrijwilligers van het 
huis.

Het was natuurlijk weer snel 
5 uur en tijd om afscheid te 
nemen. 
Iedereen was enthousiast over 
de bijeenkomst en vond het 
zeker voor herhaling vatbaar.
Met deze reünie zijn de 
activiteiten rondom het 100 
jarig bestaan afgerond.

De organisatoren van de reünie 
willen namens alle aanwezigen 
de Raad van Toezicht, de 

heer Stijn Kanters maar ook zeker de 
vrijwilligers van harte bedanken voor 
het mogelijk maken van de reünie.

 De organisatoren, 
 
 Ad Verheijen-Maas, Fran Stadhouders- 
Botermans, Jannie Lavooij- Duivendijk, 
Toon Koijen en Piet van Puijenbroek
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Puzzel

Wat is het beroep van deze personen.

Maria Vingerling 1.
Notenplein 41
Den Haag  SERANOPIALER

Dr. J Snijder 2.
Avenue Des Florins 100
Amersfoort RUGRICH

Klaas Waterschuw 3.
Mariaplaats 5
Zaandam PEESBOSCHUWER

P. de Draaier 4.
Rondweg 16
Urk HELPAKERMOE

Jan Nagel 5.
Houtlaan 133
Rotterdam MERMITMAN

H.M. Pakaan 6.
Villa “Hier is ‘t”
Amsterdam   MAANNEER

Leo Laaken 7.
Garensteeg 11-2 hoog
Leiden LEREMAKKER

W. Schaap 8.
Hoeve Anna
Den Burgh DREVOUHEE

Dra. P. Ernst 9.
Papiermolen 3
Leidschendam RASERLE

R. Dun-van Lijn 10.
Boulevard Bon Gout 56
Scheveningen DISETTEI

Schrijf het juiste beroep eronder en lever uw oplossing in, in de brievenbus van
Activiteitenbegeleiding! Wie weet wint u deze keer wel de verrassingsprijs.

De puzzel van het vorige Franske is gewonnen door mevr. Rooyackers
kamer 27, zij ontvangt van ons de verrassingsprijs.
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Happy pets happy you op bezoek

D oordat bewoners van het 
kleinschalig wonen niet mee zijn 
gegaan met het daguitstapje 

naar de Efteling in het kader van het 100 
jarig bestaan, hadden we voor hen een 
vervangende activiteit georganiseerd 
met aaibare dieren!
Op maandagmiddag 1 oktober brachten 
Leander en Marte van Happy 
pets happy you een bezoek 
aan de bewoners van het 
kleinschalig wonen.
Leander en Marte vangen 
dieren op en bieden hen een 
gelukkig leven. De dieren 
die bij hen gebracht worden 
zijn eigenlijk niet bedoeld 
als huisdieren, maar doordat 
ze bij mensen opgegroeid 
zijn, zijn de dieren wel aan 
mensen gewend en kunnen 
ze aangeraakt worden.

Op verzoek van Leander 
en Marte werd de 
demonstratie in 2 groepen 
gegeven zodat iedereen 
alle tijd en aandacht kreeg 
om de dieren van dichtbij 
te bekijken en aan te raken. 
Best wel spannend want 
de hamsterratten waren 
toch best groot en hoe ziet 
een stinkdier er eigenlijk 
uit?? En stinkt hij niet? 
Nee, het stinkdier stinkt 
helemaal niet, hij ledigt 

zijn anaalklieren alleen maar als hij 
in ‘t nauw komt en dat was bij onze 
bewoners dus helemaal niet het geval. 
Een fret is trouwens ook een erg mooi 
dier en het fluffy konijn was ook erg 
fluffy. En de nerts, wat een mooi dier 
is dat. Wat erg dat hun mooie vachtje 
gebruikt wordt voor jassen…
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Afscheid mevr Olde scheper

Geduldig lieten Leander en Marte 
alle dieren zien en gaven ze bij ieder 
dier een hele interessante uitleg. De 
bewoners stelden ook veel vragen en 
mochten alle dieren aanraken. Zelfs 
voor de slang waren de meesten niet 
bang en grepen onze bewoners de kans 
om nu eens echt te voelen hoe een 
slag nu aanvoelt. De reuzenslakken 
hadden slaap en waren niet van plan 
om uit hun huisje te komen. Het een 
na het andere dier kwam voorbij en 
de bewoners keken vol interesse hun 

ogen uit. Het eerste uur vloog voorbij 
en met hetzelfde enthousiasme werd de 
tweede groep ontvangen.

Het was erg fijn dat de demonstratie 
in 2 groepjes gegeven werd zodat voor 
iedereen genoeg tijd was om alle dieren 
te bekijken. Wat dieren losmaken bij 
onze bewoners is zo mooi om te zien. 
Ik heb reacties gezien op de gezichten 
van de bewoners die je niet dagelijks 
ziet, dat maakte de demonstratie voor 
herhaling vatbaar. 

Op 25 oktober 2018 
heeft mevrouw Olde 
Scheper afscheid 
genomen van de 
Cliëntenraad van 
Zorgcentrum St. 
Franciscus. Mevrouw 
Olde Scheper is 
jarenlang voorzitter 
geweest van de 
Cliëntenraad en 
het laatste jaar lid. 
Via deze weg willen 
wij mevrouw Olde 
Scheper nogmaals 
danken voor haar 
geweldige inzet de 
afgelopen jaren.
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Wensboom Wintergedicht

In het Atrium staat een prachtige 
wensboom. Aan mijn moeder Sjannie 
is gevraagd of ze ook een wens had. 

Nou, die had ze wel. Ze wilde graag in 
een echte winkel kleding gaan kopen. 
Dat leek me een superleuk idee dus 
de wens van mijn moeder ging in de 
boom. Nu maar hopen dat haar wens 
uitgekozen zou worden.

En ja hoor, Corrie Hendrickx bracht 
het goede nieuws. De rolstoeltaxi werd 
geregeld en Corrie was zo lief om mee te 
gaan om te helpen. Dinsdag 9 oktober 
gingen we naar Bavel. Mijn moeder 
vond het zo leuk, ze straalde helemaal. 
We hebben daar heerlijk koff ie 
gedronken en daarna op ons gemak 
gezocht naar iets leuks. Vervolgens 
weer in de taxi naar St. Franciscus.
Mijn moeder heeft  genoten. Bedankt dat 
haar wens uit mocht komen en vooral 
natuurlijk Corrie bedankt!

Janny Geertse – van Duren

Wens van mijn moeder.

Buiten wordt het kouder
de winterjassen gaan weer aan
het is wat grijs en donker
maar binnen zijn de lichtjes aan.

De winter is begonnen
de nachten lang, de dagen kort
en met zoveel te doen
voordat het donker wordt.

Toch heeft  ook in mijn ogen
de winter zo zijn charme
en zolang we tijdens koude dagen
elkaar ook af en toe verwarmen.

Gewoon maar met een lief gebaar
met woorden, of een luisterend oor
dan komen we met z’n allen
ook deze winter, warmpjes door.
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Troubadour Robert

A ls officiële afsluiting van het 
feestjaar 100 jaar Zorgcentrum 
St. Franciscus hadden we 

troubadour Robert uitgenodigd. Hij 
heeft al meerdere keren een optreden 
verzorgd in zorgcentrum St. Franciscus 
dus we wisten dat hij er een hele 
gezellige en feestelijke afsluiting van 
zou gaan maken. En dat was ook zo: 
nadat we waren gestart met koffie en 
bonbons opende Stijn deze middag en 
hierna was de microfoon voor Robert. 
Iedereen kon ervan genieten op zijn/
haar eigen manier: meezingen, inhaken, 
of gewoon rustig luisteren naar zijn 
mooie stem en de herkenbare liedjes. 
Als slot vroeg Stijn aan de bewoners 
welk liedje ze het mooiste vonden om 
de middag mee af te sluiten en hoe 
toepasselijk: het werd het liedje De 
Troubadour!!

Robert werd heel hartelijk bedankt met 
een groot applaus en het verzoek om 
volgend jaar weer terug te komen. En 
dat gaat ie zeker doen!!

Hiermee hebben we ons feestelijke 
activiteitenprogramma in het kader van 
het 100-jarig van bestaan Zorgcentrum 
St. Franciscus met een hele mooie 
muzikale middag afgesloten.

In het kader van ons 100-jarig bestaan werd door de heer Jan Hoevenaars van 
Heemkring Molenheide een presentatie verzorgd in de Vertoeverij over oud-Gilze 
en natuurlijk 100 jaar zorgcentrum St Franciscus.

Het gedeelte voor de pauze werd een terugblik op het leven van vroeger met hierbij 
ter verduidelijking een kort filmpje over een oude dame die bij de open haard haar 
mooie verhaal deed.
Na de pauze kwam de geschiedenis van Franciscus door Jan aan bod en vele oude 
foto’s van bekende Gilse bewoners passeerden de revue.
Het was een herkenbare en interessante middag…….Dankjewel Jan en echtgenote 
voor het vele werk dat jullie hiermee hebben gehad!!

Presentatie Heemkring Molenheide
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Samen gymmen met kinderen

K inderen van kinderdagverblijf 
Spetters komen al enkele jaren 
maandelijks een bezoek brengen 

aan de bewoners van het kleinschalig 
wonen. We gaan dan samen knutselen, 
een spelletje doen, zingen of wat 
bewegingsoefeningen doen.
Omdat bewoners en kinderen hiervan 
samen zo genieten, is het idee 
ontstaan om wekelijks samen te gaan 
gymmen. Hiervoor is basisschool De 
Bolster benaderd of dat zij dit een 
goed plan vonden en ook zij waren 
gelijk enthousiast. Dus zijn we na de 
zomervakantie gelijk gestart. Iedere 
donderdagmorgen wordt er van 10.45 
uur tot 11.15 uur in het Atrium samen 
gegymd. 
Ook blijven de kinderen van kinderdag-
verblijf Spetters 1x per maand op de 
donderdag een bezoek brengen. Het 

is leuk om te zien hoe kinderen en 
bewoners op elkaar reageren….bij 
binnenkomst nog wat verlegen maar 
dat verandert al snel als ze wat gewend 
zijn.
En na afloop natuurlijk nog een 
heerlijke spek van mevrouw Vermeer!!



Warme zorg in een vertrouwde omgeving
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ZORGMEDEWERKERS EN
VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Zorgcentrum St. Franciscus is een zelfstandig verpleeg- en verzorgingshuis, 
gelegen in het centrum van Gilze. Wij zijn op zoek naar een 

enthousiaste zorgmedewerkers en vrijwilligers.

Wil je meer weten over St. Franciscus of onze vacatures, kijk dan op onze
website: www.stfranciscus.nl

Je sollicitatie (motivatiebrief en cv) kun je mailen naar Susan Strooper:
sstrooper@stfranciscus.nl

Wie weet maak jij binnenkort deel uit van ons team. Tot snel!



www.stfranciscus.nl


