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Voorwoord van de directie

De winter is aanstaande! Dit 
betekent ook dat er weer 
bijna een nieuw jaar voor de 

deur staat. 2020 zal weer een mooi 
jaar worden denk ik. Laten we kort 
vooruitblikken wat ons mogelijk te 
wachten staat.

De nieuwe woonkamer in het oude 
verzorgingshuis is inmiddels in gebruik 
genomen en dit bevalt goed. Omdat 
in een verpleeghuis ook steeds meer 
behoefte ontstaat aan dagstructuur 
en persoonlijke begeleiding, is het 
belangrijk dat medewerkers en 
bewoners meer samen optrekken en 
dat er gedurende de dag ondersteuning 
geboden kan worden. Vandaar dat we 
de zusterposten hebben omgebouwd 
naar gezellige koffiehoekjes. Hier heb 
ik in eerdere edities al naar verwezen. 
Nu is het zover dat bewoners elkaar 
hier kunnen treffen en medewerkers 
zijn zodoende ook meer zichtbaar voor 
de bewoners. Kom maar eens kijken, 
het is heel erg leuk ingericht.

Los van de ontwikkeling naar 
steeds zwaardere verpleeghuiszorg, 
zijn er natuurlijk nog veel meer 
ontwikkelingen in de ouderenzorg. 
Zoals aangekondigd hebben we dit in 
een klein boekje uitgewerkt. Het heet 
“Ons Plan”. Op deze manier is het voor 
iedereen die daar in geïnteresseerd 
is, inzichtelijk welke toekomstige 

ontwikkelingen er te verwachten 
zijn en hoe St. Franciscus hier mee 
om denkt te gaan. Dit boekje is voor 
iedereen die het wil af te halen bij onze 
receptie. Vanzelfsprekend is het ook op 
onze website in te kijken.

Aangezien het toch het eind van het 
jaar is en het volgende ‘Franske’ pas 
weer in april uitkomt, is het toch ook 
goed om heel even terug te blikken op 
2019. Het is een jaar waarin toch weer 
veel is gebeurd. Ik zet even een paar 
dingen op een rijtje:
•  We hebben alle functies van alle 

medewerkers opnieuw tegen het 
licht gehouden en uitgewerkt in een 
compleet nieuw functieboek.

•  Ondertussen is er veel energie 
gestopt in het blijven verbeteren 
van de onderlinge samenwerking 
middels de teamdialogen; zo maakt 
ieder team haar eigen plan, passend 
bij wat het team nodig heeft. Dit 
vormt het vertrekpunt om met 
elkaar het leren en verbeteren weer 
verder uit te bouwen. 

•  En omdat medewerkers het ook 
allemaal niet alleen kunnen, is 
een nieuw vrijwilligersbeleid 
uitgewerkt en daarmee proberen 
we vrijwilligers voortaan meer bij de 
teams te betrekken.

•  Al om al hebben we door zo’n fijne 
club medewerkers en mensen 
hieromheen inmiddels al weer 
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een tussentijdse audit van Prezo 
doorstaan en de voorlopige uitslag 
is positief, chapeau!

•  We hebben ons georiënteerd op de 
mogelijkheden tot een fusie.

•  Er is waarschijnlijk nog wel meer 
gebeurd, maar als laatste wil ik 
graag nog de App ‘Enjoj’ onder 
de aandacht brengen. Hiermee 
proberen we los van dit soort 
publicaties in contact te blijven met 
u als een van de belanghebbende 
van St. Franciscus. We waarderen uw 
interesse!

Genoeg gebeurd dus en ook volgend 
jaar belooft weer een actief jaar te 
worden. Voor degene die ik niet meer 
persoonlijk spreek: alvast een heel 
prettige jaarwisseling.

Tot de volgende editie van ‘Ons 
Franske’!

Met vriendelijke groet,
Stijn Kanters
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Vanaf 4 november is een nieuwe 
woongroep gestart namelijk Tulpenhof. 
Deze bevindt zich op eikenlaan (begane 
grond) naast Lavendelhof. 
Tulpenhof is 7 dagen in de week open 
van 8.00 tot 20.00 uur. Iedereen van 
het individueel wonen mag hieraan 
deelnemen mocht je hier geïnteresseerd 
in zijn. Dit kan een dagdeel of een 
gehele dag zijn. Van het ontbijt tot de 
avondboterham, alles wordt geregeld. 
Er worden verschillende activiteiten 
gedaan zoals geheugenspelletjes, 
bewegen voor ouderen en schilderen 
etc. Dit wordt aangepast op de 
bewoners die er die dag of dat dagdeel 
zijn. Zo proberen we de dagbesteding en 
het sociaal contact te vergroten. 

Tulpenhof is nog niet helemaal zoals het 
moet zijn maar we zijn al goed op weg. 
We hopen dat het voor iedereen een 
gezellige woongroep gaat worden en dat 
onze bewoners en medewerkers zich 
hier ook thuis gaan voelen. 

Tulpenhof
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Uitstapje Beekse Bergen

Maandag 30 september stond een 
uitstapje met onze bewoners 
naar de Beekse bergen gepland. 

In de week ervoor had het erg veel 
geregend en het beloofde ook voor 30 
september niet veel goeds. Maar hoe 
dichter we bij de dag van het uitstapje 
kwamen, hoe beter de voorspellingen 
werden.

En zo vertrokken we die dag toch 
met een zonnetje om 12.30 uur met 2 
volle bussen naar de Beekse Bergen. 
Het was maar een kort ritje en na het 
kopen van de entreekaartjes stonden 
de 2 rangers al op ons te wachten, 
voor iedere bus 1. En zij vertelden 
onderweg vol enthousiasme allerlei 
wetenswaardigheden over het park, 
de dieren en de waarschuwing om niet 

bij de cheeta’s uit te stappen!!! Aan het 
eind van het park stapten we uit de bus 
en namen we afscheid van onze rangers.

In groepjes verdeeld liepen we op ons 
gemak in een paar uurtjes terug naar de 
hoofdingang. We namen we een kijkje 
bij de roofvogeldemonstratie waar 
we regelmatig moesten bukken voor 

de laag overvliegende vogels. Hierna 
langs allerlei hertensoorten, olifanten, 
giraffen etc. etc. Complimenten aan de 
begeleiders van de rolstoelgebruiker: 
het was een hele onderneming om die 
rolstoelen de heuvels steeds weer op 
te duwen! De sportschool kan wel een 
weekje wachten, genoeg spierkracht 
geleverd vandaag.
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Om 17.00 uur vertrokken de bussen 
weer richting Gilze waar we gezamenlijk 
deze dag afgesloten hebben met een 
heerlijk diner in de Vertoeverij.

Iedereen bedankt die er aan bij heeft 
gedragen er voor de bewoners een fijne 
dag van te maken!!
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Pastorale zorg

U als bewoner van zorgcentrum 
St. Franciscus hoort ook bij 
onze parochie St. Petrus 

Banden te Gilze. De parochie heeft 
een samenwerkingsverband met  5 
andere parochies: Alphen, Baarle-
Nassau, Chaam, Riel en Ulicoten. Op 1 
januari 2020 gaan we officieel samen 
met deze 5 andere parochies onder 
de naam St. Jan de Doper. Voorlopig 
blijft alles in onze parochie St. Petrus 
Banden hetzelfde: zaterdag om 17.00 
uur een viering in de parochiekerk en 
elke woensdag om 14.00 uur bij u in 
de Vertoeverij van het zorgcentrum. 
U bent hier allen welkom, ook 
parochianen die hier nog niet wonen 
zijn welkom bij deze diensten.

Het pastorale team bestaat uit:
Pastoor A. Demmers tel. 013 5081215
Diaken G. Fennema tel. 06 30948209
Diaken S. Lange tel. 06 25338903
Pastoraal-werkster P. Vermeulen-
Dekker  tel. 06 51958259

Op woensdagmiddag om 14.00 uur is 
er altijd een viering in de Vertoeverij 
van het zorgcentrum, deze dienst 
wordt verzorgd door iemand van het 
pastorale team. Ook Diaken Smies zal 
nog regelmatig voorgaan. Komt u graag 
naar de viering op woensdag, maar 
bent u niet meer in staat zelf te komen, 
dan is er altijd een vrijwilliger die u 
komt halen en ook weer naar uw 
kamer terugbrengt.

Bent u niet meer in staat om naar deze 
viering te komen en wilt u graag de 
communie ontvangen, laat het dan 
even weten. De communie wordt dan 
op uw kamer uitgereikt. U kunt dit aan 
de receptie doorgeven, aan een van de 
kosters of tijdens kantooruren aan 
het parochiecentrum.
 
Woensdag 29 januari 2020 om 14.00 
uur is er in het zorgcentrum weer 
de ziekenzalving. Natuurlijk kunt 
u ook altijd de ziekenzalving 
persoonlijk ontvangen.

Heeft u graag persoonlijk een gesprek 
met iemand van het pastorale 
team, dan kan er altijd rechtstreeks 
een afspraak worden gemaakt via 
bovenstaande telefoonnummers.

Wilt u graag een gebedsintentie laten 
doen, ook dit kan door het door te 
geven aan een van de kosters of aan 
het parochiecentrum. De kosten van 
een gebedsintentie zijn € 10,50.  Graag 
dan een duidelijke vermelding of deze 
intentie in de parochiekerk of in het 
zorgcentrum moet worden gelezen.

Het parochiecentrum ‘De Sleutel” 
is geopend op woensdag- en 
donderdagochtend van 9.00 uur tot 
11.00 uur. U kunt uw mededeling ook 
altijd buiten de kantooruren in 
de brievenbus van het 
parochiecentrum doen.
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Wist u dat in de kapel een 
herinneringsboek aanwezig is? 
U kunt daar een herinnering, 
gedachtenisprentje of een gedicht 
in schrijven, dan vergeten wij onze 
medebewoners niet en blijven ze in 
ons hart. We hebben een hele mooie 
stiltekapel die aanmoedigt tot een 
gebed . Ook hier bent u van harte 
welkom om een kaarsje aan te steken, 
te bidden en even rust te vinden.

Parochiecentrum “De Sleutel”
tel. 0161 451233.
Pastorale bereikbaarheid in nood 
tel. 06 83409787.

Tot slot wensen wij u allen
Gezegend kerstfeest en een gezond 
en gelukkig 2020.

Parochie St. Petrus banden



DECEMBER
Wat Spelmiddag 
Wanneer Maandag 16-23-30 december
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Lichtjeswandeling
Wanneer Dinsdagavond 16 december
Waar Gilze
Aanvang 17.45 uur verzamelen
Voor Bewoners

Wat Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdag 17-31 december
Waar Atrium
Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur
Voor Bewoners IDW

Wat Koersbal middag
Wanneer Dinsdag 17-31 december
Waar Atrium
Aanvang 14.15 uur
Voor Bewoners KSW

Wat Kerstborrel voor vrijwilligers
Wanneer Dinsdagavond 17 december
Waar Vertoeverij
Aanvang 18.30 uur tot 20.00 uur
Voor Vrijwilligers

Wat Kerstviering + koffietafel
Wanneer Donderdag 19 december
Waar Vertoeverij
Aanvang 15.30 uur
Voor Bewoners IDW

Wat Kerstoptreden Tjerry en 
Mariska

Wanneer Vrijdag 20 december
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Oudjaarsbingo
Wanneer Dinsdag 31 december
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur
Voor Iedereen

JANUARI
Wat MBVO

Wanneer Donderdag 2-9-16-23-30 
januari

Waar Fysio ruimte

Aanvang

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



Wat Spelmiddag
Wanneer Maandag 6-13-20-27 januari
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdag 7-14-21-28 januari
Waar Atrium
Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur
Voor Bewoners IDW

Wat Koersbal middag
Wanneer Dinsdag 7-14-21-28 januari
Waar Atrium
Aanvang 14.15 uur
Voor Bewoners KSW

Wat Spelmiddag
Wanneer Dinsdag 14-21-28 januari
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Nieuwjaarsreceptie
Wanneer Dinsdag 7 januari
Waar Vertoeverij
Aanvang 14:00
Voor Iedereen

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 10 januari
Waar Omgeving Gilze
Aanvang 13.45 uur verzamelen
Voor Bewoners IDW

Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 24 januari
Waar Atrium
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners KSW

Wat Ziekenzalving

Wanneer Woensdagmiddag tijdens 
viering 29 januari

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Bingo
Wanneer Vrijdag 31 januari
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners IDW en 
buurtbewoners

FEBRUARI
Wat Spelmiddag
Wanneer Maandag 3-10-17 februari
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor bewoners
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Wat Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdag 4-11-18 februari
Waar Atrium
Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur
Voor Bewoners IDW

Wat Koersbal middag
Wanneer Dinsdag 4-18 februari
Waar Atrium
Aanvang 14.15 uur
Voor Bewoners KSW

Wat Spelmiddag
Wanneer Dinsdag 18 februari
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor bewoners

Wat De Brug mode
Wanneer Dinsdag 4 februari
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.15 uur

Voor Bewoners en 
buurtbewoners

Wat MBVO

Wanneer Donderdag 6-13-20-27 
februari

Waar Fysioruimte

Aanvang

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

Wat Optreden Gils Meezingkoor
Wanneer Dinsdag 11 februari
Waar
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 14 februari
Waar Omgeving Gilze
Aanvang 13.45 uur verzamelen
Voor Bewoners IDW

Wat Carnavalsavond
Wanneer Woensdagavond 19 februari
Waar Vertoeverij
Aanvang 17.00 uur

Voor Bewoners en 
buurtbewoners
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Vervolg activiteitenkalender



Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 21 februari
Waar Atrium
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners KSW

Wat Carnavalsoptocht
Wanneer Zondag 23 februari
Waar Tent bij de sporthal
Aanvang Zie uitnodiging
Voor Bewoners

Wat DVD optocht
Wanneer Dinsdag 25 februari
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.15 uur
Voor Bewoners

Wat Bingo
Wanneer Vrijdag 28 februari
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners en 
buurtbewoners

MAART
Wat Spelmiddag

Wanneer Maandag 2-9-16-23-30 
maart

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Koersbal ochtend

Wanneer Dinsdagochtend 3-10-17-
24-31 maart

Waar Atrium
Aanvang 10.30 uur tot 11.30 uur
Voor Bewoners IDW

Wat Koersbal middag

Wanneer Dinsdag 3-10-17-24-31 
maart

Waar Atrium
Aanvang 14.15 uur
Voor Bewoners KSW

Wat Spelmiddag
Wanneer Dinsdag 3-10-17-24 maart
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners
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Wat MBVO

Wanneer Donderdag 5-12-19-26 
maart

Waar Fysio ruimte

Aanvang

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

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 13 maart
Waar Omgeving Gilze
Aanvang 13.45 uur verzamelen
Voor Bewoners IDW

Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 20 maart
Waar Atrium
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners KSW

Wat Bingo
Wanneer Vrijdag 27 maart
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners en 
buurtbewoners

Wat De Brug modeshow
Wanneer Dinsdag 31 maart
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.15 uur

Voor Bewoners en 
buurtbewoners

APRIL
Wat MBVO

Wanneer Donderdag 2-9-16-23- 30 
april

Waar Fysio ruimte

Aanvang

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

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 3 april
Waar omgeving Gilze
Aanvang 13.45 uur verzamelen
Voor Bewoners IDW

Wat Spelmiddag
Wanneer Maandag 6-20 april
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners
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Vervolg activiteitenkalender



Wat Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdag 7-14-21-28 april
Waar Atrium
Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur
Voor Bewoners IDW

Wat Koersbal middag
Wanneer Dinsdag 7-14-21-28 april
Waar Atrium
Aanvang 14.15 uur
Voor Bewoners KSW

Wat Spelmiddag
Wanneer Dinsdag 7-14-21-28 april
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 17 april
Waar Atrium
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners KSW

Wat Optreden Trio 
zand-zeep-soda

Wanneer Dinsdag 21 april
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.15 uur
Voor Bewoners

Nog niet alle activiteiten zijn bekend, 
maar deze worden via een persoonlijke 
uitnodiging bij u bekendgemaakt.

Wat Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdag 7-14-21-28 april
Waar Atrium
Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur
Voor Bewoners IDW

Wat Koersbal middag
Wanneer Dinsdag 7-14-21-28 april
Waar Atrium
Aanvang 14.15 uur
Voor Bewoners KSW

Wat Spelmiddag
Wanneer Dinsdag 7-14-21-28 april
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 17 april
Waar Atrium
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners KSW

Wat Optreden Trio 
zand-zeep-soda

Wanneer Dinsdag 21 april
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.15 uur
Voor Bewoners

Wat Bingo
Wanneer Vrijdag 24 april
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners en 
buurtbewoners

Ons Franske | 15



16 | Ons Franske

Bezoek aan de vogeltentoonstelling van de Goudvink

In het weekend van 15-16-17 
november hield vogelvereniging 
De Goudvink weer haar jaarlijkse 

tentoonstelling in de doelen achter de 
Hooikar. Een mooie gelegenheid om 
tijdens onze maandelijkse wandeling 
hier een bezoek te brengen. Vanwege 
de koude wind hebben we geen 
grote ronde gelopen maar zijn we 
rechtstreeks naar de Hooikar gegaan 
waar de koffie met gebak al voor ons 
klaarstond.

Hierna hebben we in 2 groepen 
een ronde gemaakt langs alle 
tentoongestelde vogeltjes met vele 
mooie kleuren.  

Het was een mooie show waar alle 
bewoners maar vooral de heer Huibers 
erg van genoot, hij is jarenlang de 

penningmeester van deze vereniging 
geweest en vond dat ze het dit jaar toch 
weer mooi voor elkaar hadden!

Op naar volgend jaar, dan bestaat de 
vogelvereniging 60 jaar en zijn we zeker 
van de partij om dit feestje mee te 
vieren!!
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Cliëntenraad

A an het einde van het jaar wil de 
cliëntenraad u informeren over 
de activiteiten die dit jaar zoal 

gepasseerd zijn. Zoals u weet, komt de 
cliëntenraad regelmatig in vergadering 
bijeen. De mening van onze cliënten 
vinden wij erg belangrijk. Het is daarom 
dat we u als cliënt willen vragen actief 
met ons mee te denken zodat er goede 
zorg geboden kan worden.

Enkele activiteiten van de 
cliëntenraad zijn:
•  wij zijn zoveel mogelijk aanwezig bij 

alle activiteiten in St. Franciscus 
•  we komen vijf à zes maal per jaar in 

vergadering bijeen 
•  we nemen deel aan de gesprekken 

met het Zorgkantoor 
•  we hebben jaarlijkse overleg 

met de Raad van Toezicht en 
ondernemingsraad  

•  we nemen deel aan gesprekken met 
betrekking tot het keurmerk Prezo 

•  we worden betrokken bij 
verbeterprocessen zoals het 
onderzoek van Care Culinair

•  jaarlijks nemen we deel aan het 
symposium van het lerend netwerk

Dit alles is een kleine greep uit ons 
werkplan. Tijdens de jaarvergadering in 
maart 2020 zullen we aan u ons totale 
programma presenteren.

Tijdens de vakantieperiode heb ik zelf 
veel hand en spandiensten verleend 
aan de afdeling Lavendelhof, waar 

mensen komen voor de dagbesteding. 
Ik was werkelijk verrast hoe groot en 
liefdevol de inzet van de medewerkers 
is. En de cliënt blij en tevreden. Dit 
zijn toch gebeurtenissen waar je echt 
blij van wordt. Echter de Cliëntenraad 
zit niet stil. Voor het komend jaar 
staat weer een nieuwe activiteit op 
ons programma. Voor onze nieuwe 
bewoners is het een hele omschakeling 
om te verhuizen naar een zorgcentrum, 
ook al is het in je eigen dorp of 
omgeving. Alles is nieuw en onwennig 
in het begin. Zo is het plan geboren 
nieuwe bewoners te verwelkomen en 
uit te nodigen voor een informatieve 
middag onder het genot van een kopje 
koffie of thee. We willen ze graag 
wegwijs maken in St. Franciscus: hoe 
gaat hier alles in zijn werk, waar moet ik 
zijn voor de vele vragen die er zeker in 
het begin zijn. We gaan met regelmaat 
een middag plannen voor deze 
oriënterende gesprekjes.
We houden u op de hoogte en zullen 
u het komend jaar verder informeren. 
Schroom niet als u vragen of 
opmerkingen hebt. Spreek ons aan en 
we nemen de tijd voor u om u zoveel 
mogelijk verder te helpen.

Wij wensen u alle goeds toe, maar 
vooral mooie en gezellige Kerstdagen en 
een vreugdevol en mooi 2020.
Namens de Cliëntenraad,

José Jacobs
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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 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 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:
Mevrouw Wil van Koot, bereikbaar via 
w.vankoot@gimd.nl of via 06-22499810

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

voorzitter cliëntenraad.
•  De heer J. Broeders: penningmeester 

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

(dochter app.10).
•  Mevrouw J. Wouters- Brouwers, 

kamer 4. 
• De heer J. van Gool (app. 24T).
• Mevrouw De Vet – van Zon (app. 24E).

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

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.

Prikpost Diagnostiek Brabant:
Elke woensdag van 08.30 tot 09.30 uur is 
de prikpost van Diagnostiek Brabant (DB) 
op Eikenlaan kamer 8 van St. Franciscus 
aanwezig. Dit is zowel voor bewoners 
van St. Franciscus als voor de inwoners 
van Gilze.

Humor
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In gesprek met de burgemeester

Koffiehoekjes

Naar aanleiding van 75 jaar 
bevrijding in Gilze heeft de 
burgemeester een bezoek 

gebracht aan onze bewoners. De 
burgemeester wilde met hen in gesprek 
over de oorlogsjaren en de bevrijding. In 
een klein groepje is gesproken over wat 
het heeft gedaan met onze bewoners en 
wat ze allemaal hebben meegemaakt 
tijdens deze jaren. Vele herinneringen, 
mooie maar ook erg ingrijpende 
verhalen, kwamen tijdens dit gesprek 
weer naar boven. De burgemeester 
bedankte onze bewoners heel hartelijk 
dat ze dit met hem hebben willen delen.

De afgelopen periode is gebouwd 
aan een toekomstbestendige 
afdeling. Zustersposten 

zijn verdwenen op beukenlaan en 
dennenlaan en er zijn koffiecorners 
gemaakt.  Beide afdelingen hebben nu 
een gezellige ruimte om samen te zijn.

Zorgmedewerkers en assistenten 
Welzijn & Zorg zijn daar aanwezig om 
samen een praatje te maken, een krant 
te lezen en een activiteit te doen onder 
het genot van een kopje koffie/thee. 

De ruimte is zo ingericht dat men een 
“woonkeuken” heeft en een kleine 
huiskamer. In de avond kan er naar 
wens samen tv gekeken worden zodat 
u niet alleen op een appartement bent 
en samen kunt genieten van een mooi 
programma.

Wij nodigen iedereen van harte uit hier 
gebruik van te maken en wensen  u vele 
gezellige momenten toe!
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Warme zorg in een vertrouwde omgeving 

Zorg op maat, ook voor u thuis! 
 
Wij leveren maatwerk en u kunt erop rekenen dat wij al onze diensten op een professionele, 
persoonlijke en warme manier leveren: 

• Persoonlijke verzorging 
• Verpleging 

In de meeste gevallen wordt deze zorg volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. 
 
Daarnaast bieden wij u diverse andere diensten waardoor u zo lang mogelijk thuis kunt blijven 
wonen: 

• Dagverzorging - 5 dagen per week 
• Verse warme maaltijdvoorziening uit eigen keuken -afhankelijk van uw inkomen 

mogelijk met subsidie van de Gemeente Gilze en Rijen 
• Activiteiten in St. Franciscus 
• Sociale alarmering 
• Zorgpension - als u tijdelijk zorg nodig heeft  

 
Een andere service die wij bieden is de gratis busdienst. Wij vinden dat iedereen gebruik moet 
kunnen maken van de maaltijden en activiteiten bij St. Franciscus. Voor sommige mensen is 
het echter lastig om naar St. Franciscus te komen en dan biedt deze vervoersdienst uitkomst!   
 
Wilt u meer weten over onze gratis busdienst of andere vormen van dienstverlening? 
Kijk op de website of neem contact op via administratie@stfranciscus.nl. 
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De bladeren en de noten beginnen 
weer te vallen, het wordt weer 
tijd om een najaarsbloemstukje 

te maken met de bewoners. Toos 
Schoenmakers heeft gezorgd voor al 
het benodigde materiaal om een mooi 
bloemstukje te kunnen maken en een 
aantal vrijwilligers stonden klaar om 
de bewoners een helpende hand toe te 
steken indien nodig.

Er werd hard gewerkt om al het 
materiaal te verwerken….maar het 
eindresultaat mag er zijn! Daarna alles 
opgeruimd en nog gezellig samen een 
bakske koffie gedronken! Trots gingen 
de bewoners naar hun kamer met een 
mooi eigen gemaakt stuk.

Bloemstukjes maken
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Optreden Leyezangers

Op 22 oktober stond een 
optreden van de Leyezangers 
op het programma. Een groep 

schippersmannen en 1 schippersvrouw 
heeft ons deze middag goed vermaakt 
met allerlei bekende meezingers en 
meedeiners. Ook hadden ze hulp nodig 
van onze bewoners: er moest nl. een 
klok worden geluid. De heer Van Duren 
heeft deze taak met ondersteuning van 

de dirigent goed volbracht. Er waren 
ook dames bij die de vissersman met 
grote snor wel heel erg interessant 
vonden en waarbij een knipoog over 
een weer wel gezien werd! Het was een 
gezellige middag!
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Kermiswandeling

Op maandagmiddag bezochten 
de bewoners van zorgcentrum 
St. Franciscus en gasten van de 

Zonnebloem Gilze-Hulten de kermis. 
Dit jaar een extra bijzondere wandeling 
want we wilden in het Gils Book of 
Records komen. Een wandeling door 
Gilze in het langste lint ooit. 
Het Gils Book of Records is een idee van 
carnavalsvereniging De Leuttappers. Zij 
zorgen ervoor dat er waarnemers zijn en 

of alles volgens het reglement verloopt. 
Om 13.30 uur verzamelde iedereen zich 
bij zorgcentrum St. Franciscus waar we 
om 13.45 uur vertrokken naar het Van 
der Valk Hotel Gilze-Tilburg. Een bonte 
verzameling van gasten, bewoners 
en vrijwilligers ging op pad onder 
begeleiding van 6 verkeersregelaars. 
Onderweg werden flink wat foto’s 
gemaakt door fotograaf Toon Koijen. 
Gelukkig waren de weergoden ons goed 

Poging geslaagd: Gils Book of Records!
LANGSTE LINT ROLSTOELERS TREKT DOOR GILZE!
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Kermiswandeling

gezind! Via een flinke omweg kwam 
de stoet bij het Van der Valk Hotel 
Gilze-Tilburg aan waar we hartelijk 
werden ontvangen. Iedereen genoot 
van de koffie/thee met een gebakje en 
een praatje met elkaar. Om 15.30 uur 
vertrok de lange stoet weer richting 
de kermis, waar we eerst nog voor een 
verkeersinfarct zorgden op de rotonde. 
Gelukkig alle begrip van automobilisten 
en onze bewoners hadden er 
verschrikkelijk veel lol om.

Op de kermis aangekomen heeft 
iedereen nog kunnen genieten van 
het kijken bij de attracties, vooral het 
kijken bij de cakewalk was erg in trek ( 
jeugdsentiment?) en iedereen kreeg een 
kaneelstok uitgereikt. Daarna scheidden 
de wegen zich. 

De gasten van de Zonnebloem gingen 
naar de sporthal voor een frietje 
met snack en de bewoners van St. 
Franciscus gingen naar de Vertoeverij 
en genoten daar samen met onze 
vrijwilligers en familieleden van een 
heerlijke koffietafel. 
Tijdens het eten werd op beide locaties 
bekendgemaakt dat we zijn geslaagd 
in de poging! Een lint van maar liefst 
172 personen. Op beide locaties volgde 
uiteraard een luid applaus. Dit record 
blijft staan, of er moet binnen 6 weken 
opnieuw een poging worden gewaagd! 
Wij lenen in ieder geval niet één rolstoel 
uit, laat dat duidelijk zijn. 
Wij bedanken iedereen die op wat voor 
manier dan ook heeft bijgedragen aan 
het slagen van deze bijzondere jaarlijks 
terugkerende dag. 
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Sterk in je werk-week

D e Sterk in je Werk-week 
vond dit jaar plaats van 18 
tot en met 22 november. 

Zorgcentrum St. Franciscus deed ook 
mee, maar daarnaast nog 44 andere 
organisaties door heel Brabant. 
Iedereen organiseerde in deze week 
een of meerdere activiteiten. Alle 
activiteiten waren gratis en bedoeld 
om de medewerkers in de zorg en 
welzijnssector een warm hart toe  
te dragen.
Zorgcentrum St. Franciscus heeft een 
workshop Mindful Walk georganiseerd. 
Met zo'n 12 deelnemers van diverse 
zorginstellingen begonnen we eerst 
met een kopje koffie/thee in onze 
Vertoeverij. Goed gekleed op de kou 
en met stevige wandelschoenen 
gingen we buiten van start. Onze 
instructeur Kenneth begon met een 
uitleg over de ademhaling en met 
name de neusademhaling. Tijdens onze 

wandeltocht van zo'n 1,5 uur kregen 
we diverse opdrachten die met de 
ademhaling te maken hadden. Buiten 
dat het erg leerzaam was, hebben we 
veel lol gehad met elkaar. En op het 
einde heeft de instructeur letterlijk onze 
monden gesnoerd met een stuk tape. 
Lastig hoor om niet te mogen praten....
Het was een zeer geslaagde activiteit 
die werd afgesloten met een drankje in 
de Vertoeverij. Deelnemers, dank voor 
jullie komst en jullie enthousiasme!!!
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Najaarsmarkt

O mdat de decembermaand altijd 
al een drukke maand is, hebben 
we dit jaar de markt in het 

najaar gehouden. De Vertoeverij werd 
na de warme maaltijd omgetoverd, er 
werden kraampjes langs de kant gezet 
met allerlei spullen van winkeliers en 
creatieve vrijwilligers. Daarnaast was er 
binnenin een terras waar je gebruik kon 
maken van koffie, thee, erwtensoep, 
worstenbrood etc.
Al voordat de markt open zou gaan, 
waren er al bezoekers die een kijkje 
kwamen nemen en het is de gehele 
middag erg druk geweest met kopers 
en terrasbezoekers. Anke en Patrick 
hebben gedurende de middag 
verschillende optredens gedaan en 
dat heeft zeker bijgedragen aan de 
sfeervolle en gezellige middag. Iedereen 
bedankt voor alle hulp!!!
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Psychologische zorg met theraphiehond

Iedereen gaat anders om met angst, 
stress en andere negatieve gevoelens. 
Het is ook niet makkelijk om alles op 

een rijtje te zetten in het leven, zeker 
als men dat alleen probeert te doen. 
Het is verbazend hoeveel mensen thuis 
zitten en hulp nodig hebben maar dat 
zelf niet weten of zelf niet weten hoe 
ze dat moeten vragen. Mantelzorgers 
die constant hun grenzen verleggen 
en die zichzelf tot het uiterste drijven 
in afwachting van een telefoontje 
van het woonzorgcentrum waar hun 
geliefde  is ingeschreven. De geliefde 
met dementie die thuis in afwachting 
meer en meer verward wordt en meer 
nood heeft aan ondersteuning of een 
moment van ontspanning. Mensen met 
psychisch lijden, van welke aard ook, 
hebben recht op ondersteuning. Dit 
heeft mij doen beslissen om in bijberoep 
van start te gaan voor diegenen die in 
hun vertrouwde omgeving, bij u thuis 
of in het centrum waar u verblijft, nood 
hebben aan psychologische zorg. 
In mijn zoektocht naar een zo hoog 
mogelijk welzijn door een aangepast 
antwoord te bieden op algemeen 
menselijke behoeften is het omgaan 
met dieren hier één mogelijkheid van. 
Dit kan zowel in groep als individueel en 
uiteraard staat de wens van de cliënt, 
veiligheid en hygiëne op de eerste 
plaats. 

Paxx is een Zwitserse herder en 
therapiehond. Hij staat mee in voor 

de psychische zorg van de bewoners 
van St. Franciscus na een 2 jaar 
durende zeer intensieve training. 
Ook Luxx, een zoontje van Paxx, 
wordt hiervoor opgeleid en komt 
mee.  De therapie is gebaseerd op de 
samenwerking tussen de therapeut, 
de bewoner en de therapiehond 
waarbij hun afzonderlijke krachten 
samengebundeld worden. Werken 
met een therapiehond is effectief; 
Paxx & Luxx werken ondersteunend.  
Zij helpen bij het overwinnen van 
angsten, communicatie en sociale 
interactie wordt bevorderd, roepgedrag 
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Psychologische zorg met theraphiehond

en agitatie wordt onderbroken, het 
knuffelhormoon wordt gestimuleerd. 
Competenties zoals fysieke actie, zorg, 
verantwoordelijkheid en eigenwaarden 
worden aangesproken. Bewoners 
voelen zich veilig en ontspannen bij de 
honden en voelen dat zij de bewoner 
nemen zoals ze zijn. Hierdoor ontstaat 
er vertrouwen waardoor mensen sneller 
hun gevoelens tonen. Belangrijk is dat 
datgene wat naar boven komt, wordt 
opgevangen met de nodige expertise 
en professionaliteit. Zo kunnen mensen 
met beginnende dementie deze 
gevoelens bespreekbaar maken, terwijl 
mensen met vergevorderde dementie 
eerder benaderd worden via aanraking 
en zintuigelijke stimulatie.

Een van de sterke punten van St. 
Franciscus is dat zij zowel in groep als 
individueel op maat werken van de 
bewoners. Het is een continue en vaak 
golvende zoektocht naar datgene waar 
een bewoner zich op dat moment het 
beste bij voelt. Bovendien gebeurt dit 
multidisciplinair; elke verzorgende, 
therapeut, etc. denkt en werkt hieraan 
mee. Samen met Paxx & Luxx willen 
wij op een empathische, warme en 
menselijke manier naast u staan, om 
emoties die niet altijd uitgesproken 
kunnen worden op een andere manier 
te vertalen. 

Psychologische zorg met een 
therapiehond zal bij een aantal onder 
jullie die dit lezen verwonderen, voor 
anderen is dit nu net dat extraatje meer 
waardoor zij psychische ondersteuning 
wel aanvaarden.

Nikki Van der Herten
Animal Assisted Interventions therapist.
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Puzzel

1.    Hoelang bestaat carnaval al? 
± 20 jaar 
± 200 jaar 
± 2000 jaar

2.  Wat is een verklaring van het woord 
carnaval? 
Feest van het vlees 
Vaarwel aan het vlees 
Vaarwel aan de groente

3.   Wanneer begint het 
carnavalsseizoen? 
11 november 
5 februari 
13 februari

4.   Wat is as-woensdag? 
De eerste dag van de vastentijd 
De laatste dag van de vastentijd 
As-woensdag bestaat niet.

5.  Bij welk geloof hoort carnaval? 
Joods 
Katholiek 
Protestants

6.  Tijdens carnaval wordt er een 
raad benoemd die de activiteiten 
organiseert. Uit hoeveel mensen 
bestaat deze raad? 
12 personen 
10 personen 
11 personen

7.   Tijdens carnaval krijgen plaatsen 
een carnavalsnaam.  
Wat is geen carnavalsnaam? 
Kruikenstad 
Oeteldonk 
Lolbroekenstad

8.   In welke provincies wordt met 
name carnaval gevierd? 
Noord-Brabant en Limburg 
Limburg en Zeeland 
Noord-Brabant en Zeeland

9.   Wat wordt tijdens as-woensdag 
volgens traditie gegeten? 
Mosselen 
Haring  
Oliebollen

10.   Er staat een paard in de gang. Van 
wie is dit carnavalsnummer? 
André van Duin 
Snollebollekes 
Vader abraham

Als u de juiste antwoorden aangekruist of omcirkeld heeft, lever uw oplossing dan in in de 
brievenbus van Activiteitenbegeleiding! Wie weet bent u deze keer de gelukkige winnen 
van de verrassingsprijs.

Wat weten jullie over carnaval?  Omcirkel of kruis het juiste antwoord aan.
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Personeelsuitje “Wie is de Mol”

Donderdag 26 september 
waren we te gast bij FEMZ in 
Tilburg. We gingen het bekende 

spel ‘Wie is de mol’ spelen. Na wat 
gedronken te hebben, werden de 
spelregels uitgelegd. We werden 
in 3 groepen verdeeld en  iedereen 
kreeg een envelop met een brief 
erin waarop stond of jij de mol was 
of een deelnemer. De mol moest de 
opdrachten zoveel mogelijk saboteren. 
De mol moest er zo onopvallend 
mogelijk voor zorgen dat een opdracht 
niet lukte. We gingen van start met een 
rebus waarna we met een koffertje 
naar buiten mochten vertrekken.   

We moesten verschillende opdrachten 
uitvoeren en vragen beantwoorden 
om zoveel mogelijk geld te verdienen. 
En uiteraard moesten we proberen 
de mol te ontmaskeren. Na afloop 
werden de punten bij elkaar opgeteld 
en werd bekeken wie de winnaars 
waren. Tijdens het wachten werden 
we verwend met een drankje en een 
hapje van de borrelplank. Toen volgde 

de uitslag…. wie waren de mollen????? 
De beste mol was Tess en dit was 
door niemand geraden! Knap gedaan 
Tess! Chantal en Yvonne waren uit de 
andere groepjes de mol. De uiteindelijk 
winnaar was de groep van mol Chantal. 
Proficiat! Ondanks het nogal slechte 
weer hebben we veel plezier gehad!
Op naar de volgende activiteit van de 
PV!
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Trekvogelpad

Twee keer per jaar loop ik met mijn 
3 zussen en 2 wandelmaatjes vier 
etappes van het trekvogelpad, het 
langste natuurpad van Nederland! 
Het is ongeveer 400 km. Het pad is 
een aaneenschakeling van vogelrijke 
gebieden. Het trekvogelpad loopt van 
Bergen aan Zee tot aan Enschede.

We lopen langs drassige weilanden, 
stolpboerderijen en de molens van 
Noord-Holland. Over de loofbosheuvels 
en door de landgoederen van de 
Utrechtse Heuvelrug. We zijn 11 
oktober van Soesterberg naar Doorn 
gelopen en 12 oktober van Doorn naar 
Amerongen. Ongeveer 20 km per dag.
We hebben veel lol onderweg, maar 
moeten goed opletten op de rood 
witte stickers op paaltjes, of strepen 
op bomen, anders lopen we fout (wat 
we al menigmaal gedaan hebben). Ook 
kunnen we de routebeschrijving uit het 
boekje volgen.

We rijden met twee auto’s naar 
onze slaapplaats die we van tevoren 
bespreken en dan gaan met het 

openbaar vervoer naar de plaats waar 
we in april geëindigd zijn. Daar pakken 
we de route weer op.

Altijd weer een gepuzzel om te zoeken 
naar de juiste bus/trein/tram/metro-
verbinding. Zeker omdat we met ons 
zessen geen openbaar vervoer gewend 
zijn (dat alleen al is soms hilarisch). 
Afgelopen keer hadden we wat minder 
geluk met het weer, maar dat mocht de 
pret niet drukken.

Volgend jaar, vrijdag en zaterdag 
3 en 4 april lopen we van Amerongen 
naar Rhenen, daar overnachten we. 
Dan lopen we weer verder naar Ede. 
Ongeveer 18 km per dag. We zijn al 
over de helft. Nog enkele jaren te gaan 
en dan zoeken we weer een nieuwe 
wandeling uit. Het Pieterpad dat van 
noord naar zuid loopt hebben we 
al gedaan. Dus als we deze etappes 
allemaal gehad hebben, hebben we 
Nederland te voet doorkruist.

Liza Hendrickx
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Vele maartse buien brengen een 
schone zomer.

Zijn er in december al mollen,
laat de winter met zich sollen.

Zoveel ijzelbochten in de winter,
zoveel koren in de oogst.

Als 't regent in de winter,
is het goed planten in de zomer.

De velden geschoren,
de winter geboren. 

Kraaien vlak bij schuur en huis,
de winter voelt zich thuis.

Lopen bij vorst de spinnen uit,
de winter is een fluit.

Begin augustus heet,
lang en wit het winterkleed.

Is oktober warm en fijn,
het zal een strenge winter zijn. 

Echte Friezen ontdooien pas
als het gaat vriezen.

Winterspreuken



Nostalgie is van alle tijden

Woensdagmiddag op de bank
Alleen ranja, nog geen frisdrank
Elastieken tot je af was
Schaatsen op een echte plas

Belletje trekken in de buurt
Kaatsenballen tot het schuurt
Ome Willem, familie Knots
Gewonnen knikkers, super trots

Stuif ‘ns in en klassenwerk
Samen spelen, samen sterk
Honeymoon- en Wie Kent kwis
Kijken welke marmot ’t snelste is

Buiten spelen, de hele dag
Verzin een spel, want alles mag
Het zijn herinneringen die ons resten
Uit mijn tijd zijn toch de beste.
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Nostalgie

In de startblokken voor de gym.



Volg het laatste nieuws 
over St. Franciscus via
de gratis Franciscus-app 
van Enjoj. 

Mis deze app niet!
Veel plezier met Enjoj.

Mis deze app niet!

En bent u bij St. Franciscus dan 
hee  u ook nog eens toegang
tot diverse tijdschri en,
video’s, recepten, spelletjes etc. 

 Ga naar de app-store van uw 
mobiele apparaat en download 
de app Enjoj

Zoek in de app naar 
Zorgcentrum St. Franciscus

Zet St. Franciscus bij uw 
favorieten door te klikken
op het hartje

 Kijk regelmatig op de app
voor het laatste nieuws 

Franciscus-app

1

2

3

4

St. Fransiscus 2613 Banner Fransiscus-app 100x205cm CE S6.indd   1 18-10-19   11:08
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www.stfranciscus.nl


