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Voorwoord van de directie

De vogeltjes fluiten alweer en het 
voorjaar is zogezegd begonnen. 
Dit betekent niet alleen het 

vooruitzicht op lekker weer, maar het 
betekent tevens dat we inmiddels 
terugkijken op het feit dat corona 
een jaar geleden op de deur klopte. 
Sindsdien is het een jaar geweest dat 
onvergelijkbaar is met welk ander jaar 
dan ook. 

Sinds maart vorig jaar is het alle hens 
aan dek. Intussen hebben we van alles 
meegemaakt en doorgemaakt. Het 
is niet altijd even makkelijk geweest. 
Onze bewoners zijn afgelopen 
periode natuurlijk met beperkingen 
geconfronteerd geweest, kinderen 
en familie hebben moeten passen en 
meten om contact met hun vader, 
moeder of naaste te kunnen hebben en 
medewerkers zijn door corona, maar 
vaak ook enkel door de verdenking 
van corona, veel meer uitgevallen dan 
anders het geval was geweest. Ook 
voor hen is het dus aanpassen geweest 
afgelopen jaar. Petje af voor hoe 
iedereen zich staande heeft weten te 
houden!

Nu zijn we inmiddels op het punt 
aangekomen dat iedereen gevaccineerd 
is. Zowel onze bewoners als alle 
medewerkers hebben nagenoeg 
allemaal 2x een prik gehad. Dit in 
combinatie met de zomer in het 
vooruitzicht maakt dat we de komende 

maanden waarschijnlijk weer stap 
voor stap terug kunnen naar het ‘oude 
normaal’. Hoewel we natuurlijk voorzichtig 
moeten zijn met dit soort uitspraken, want 
het afgelopen jaar is er niets voorspelbaar 
geweest en zijn we meerdere keren verrast 
door het verloop van het virus.

Het spreekwoord luidt natuurlijk: “je 
moet stil zitten als je wordt geschoren”, 
maar dit hebben we niet helemaal 
letterlijk genomen. Er zijn de afgelopen 
periode toch wel de nodige zaken 
opgepakt en het is goed en ook leuk om 
hier op deze plaats wat over te melden. 
Wat is er zoals gebeurd?

We hebben een beweegtuin kunnen 
realiseren. Myriam Aarts en Ingrid 
Veroude (Fysiotherapie Gilze) hebben 
zich hier samen hard voor gemaakt en 
inmiddels is aan de voorkant van het 
terrein de beweegtuin gerealiseerd. Dit 
moet ook gaan dienen als startpunt voor 
een toekomstig beweeglint door Gilze 
heen.

Aangezien bewegen en buiten zijn 
belangrijk is voor het gestel hebben we 
tevens gemeend meer te moeten doen 
aan het terrein om Franciscus heen. 
Daartoe is een opdracht verstrekt aan 
een tuinarchitect, Barbara Roozen uit 
Gilze, om te komen met een voorstel. 
Zodra hier meer over te zeggen is of 
beter gezegd, iets over te laten zien is, 
komen we daar bij u op terug. We willen 
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de exacte inrichting namelijk afstemmen 
met alle belanghebbenden in en rondom 
Franciscus.

En als u dan een rondje door de tuin heeft 
gedaan, is het vanzelfsprekend gezellig 
om dit af te sluiten met een bakje koffie. 
Om dit en ook de ontvangst van bezoek 
in het algemeen zo goed mogelijk te 
laten verlopen, hebben we de Vertoeverij 
aangepast. Wat voorheen de receptie 
was, is omgebouwd tot een koffiecorner 
en bij de Vertoeverij betrokken.

Verder is de Eikenlaan aangepakt en in 
dezelfde stijl gebracht als de pleintjes op 
de Beukenlaan en de Dennenlaan. Ook 
hier is het idee erachter weer hetzelfde: 
ontmoeten en samen zijn bevorderen.

Kortom: het zou geweldig zijn als we 
elkaar snel weer meer kunnen ontmoeten 

en terug kunnen naar de sfeer en 
gemoede lijkheid zoals we die gewend 
waren voor corona.

Zoals u inmiddels van ons gewend bent, 
komt de volgende editie van ‘Ons Franske’ 
weer in september. Voor nu zou ik willen 
zeggen: dank voor voor uw begrip en 
steun de afgelopen periode. We zullen 
ons de komende tijd blijven inspannen 
om Franciscus zoveel mogelijk een thuis 
te laten zijn voor iedereen. Ik denk dat 
ik namens alle medewerkers spreek 
dat we weer uitzien naar het herpakken 
van ons dagelijkse ritme. Ik wens u een 
fijne voorjaarsvakantie en ik hoop dat 
we vervolgens weer samen kunnen 
optrekken naar een mooie zomer.

Met vriendelijke groet,
Stijn Kanters
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Dienstjubilea

20 juli:   Myriam Aarts  40 jaar in dienst

1 augustus:   Miranda van Dijk 25 jaar in dienst

1 oktober:   Miranda Goos 12,5 jaar in dienst
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Activiteiten op de pleintjes

Jubilea

D oor de nog steeds geldende coronamaatregelen hebben we ook 
afgelopen periode gebruikgemaakt van de kleinschaligheid van onze 
koffiepleintjes op de afdeling. Er werd geknutseld, gebakken, quizzen 

gedaan, gangbingo met mooie prijzen of gewoon gezellig met een klein 
groepje wat kletsen met een kopje koffie.  Al met al zijn we samen toch goed 
de winter doorgekomen!

En met de eerste warme zonnestralen heerlijk even naar buiten naar de 
beweegtuin of voor een wandeling in het dorp.

Laat het voorjaar nu maar komen…….
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Beweegtuin/-lint

Jullie hebben al eerder kunnen 
lezen over de plannen om een 
beweegtuin/-lint in Gilze te 

realiseren voor ouderen. We kunnen 
nu melden dat de beweegtuin bij 
zorgcentrum St. Franciscus inmiddels 
is geplaatst. Dit dankzij een financiële 
bijdrage van zorgcentrum St. Franciscus, 
Stichting Gezondheidszorg Gilze en de 
gemeente. Hiervoor heel veel dank!

De tuin is bedoeld om samen te 
bewegen in de buitenlucht en 
sociaal contact te bevorderen. In 
deze coronaperiode is bewegen in 
de buitenlucht nog belangrijker dan 
normaal. We hopen veel ouderen 
te kunnen motiveren en zo ook het 
probleem van de eenzaamheid te 
bestrijden.

We gaan als stichting nog 4 
bewegwijzerde routes van ongeveer  
2,5 km lang door Gilze realiseren die 
met rolstoel en rollator toegankelijk zijn. 
Op deze manier hopen we nog meer 
ouderen in het hele dorp te stimuleren 
om in beweging te komen. Daarbij 
gaan we onderweg diverse beleef- 
en ontmoetmomentjes inbouwen 
en dat kan zijn in de vorm van een 
sporttoestel, een kunstwerk of een 
lekker geurende struik.

De beweegtuin is door bewoners van 
zorgcentrum St. Franciscus al in gebruik 
genomen en we hopen dat er meer 
ouderen de weg naar onze beweegtuin 
zullen gaan vinden! 

Een officiële opening zit er nu nog 
niet in in verband met de geldende 
coronamaatregelen maar zodra het weer 
kan, zal oud-atlete en presentatrice 
Olga Commandeur van Nederland in 
beweging de feestelijke opening voor 
haar rekening nemen. De toezegging 
hebben we al binnen……

Wordt vervolgd…….

Namens stichting beweeglint Gilze: 
Wim Teeuwen, Annemarie Ooms, Ingrid 
Veroude en Myriam Aarts
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Beweegtuin/-lint

Onlangs hebben we afscheid 
genomen van ons bestuurslid 
de heer Jan Broeders. Jan heeft 

zich jarenlang enorm ingezet voor de 
Cliëntenraad en daar zijn wij hem enorm 
dankbaar voor. Door corona hebben wij 
nog geen fysiek afscheid kunnen nemen 
van Jan maar dat gaan we zeker nog een 
keer inhalen. Jan, enorm bedankt voor je 
geweldige inzet de afgelopen jaren!

Mevrouw Petra Vermeulen is begin dit 
jaar toegetreden tot het bestuur van de 
Cliëntenraad. Zij stelt zich elders in Ons 
Franske aan u voor. Wij zijn blij met de 
komst van Petra en wensen haar veel 
succes toe in haar nieuwe functie.

De Cliëntenraad bestaat nu uit 3 leden: 
José Jacobs, Lia van Kerkhof en Petra 
Vermeulen. Dit is voldoende maar toch 
zouden wij graag nog 1 of meerdere 
leden aan ons bestuur toe willen voegen. 

Mocht u interesse hebben, neem dan 
contact op met José Jacobs via  
06-57582462. U bent van harte welkom 
om met ons mee te denken!

Helaas hebben we door corona weinig 
activiteiten kunnen organiseren en zijn 
veel vergaderingen afgelast. Uiteraard 
blijven wij als bestuur in contact met de 
Raad van Bestuur en Managementteam 
van St. Franciscus over alle lopende 
zaken. De jaarvergadering voor 
bewoners/cliënten/familieleden kon ook 
dit jaar helaas niet doorgaan, hierover 
heeft u een schrijven ontvangen. We 
hebben verder geen bespreekpunten 
ontvangen van u. Mochten er toch zaken 
spelen, spreek ons gerust aan, we zijn er 
voor u!

Wij hopen u snel weer te mogen 
ontmoeten in de Vertoeverij onder het 
genot van een lekker kopje koffie.

Nieuws van de Cliëntenraad
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Mijn naam is Paulien Versantvoort 
en ik werk als onafhankelijk extern 
cliëntenvertrouwenspersoon Wzd 

bij Adviespunt Zorgbelang voor de cliënten 
en vertegenwoordigers van Zorgcentrum 
St. Franciscus. Op 1 januari 2020 is de Wet 
zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. 
Deze wet regelt onder andere dat cliënten 
met een verstandelijke beperking en/
of een psychogeriatrische aandoening 
recht hebben op ondersteuning van een 
cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. 

Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon 
Wzd? 

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd 
kan cliënten of hun vertegenwoordigers 
ondersteunen bij vragen over onvrijwillige 
zorg. Ook bij onvrede of klachten 
rondom de zorg, samenhangend 
met opname en verblijf bij St. 
Franciscus kan ik u ondersteunen. Als 
cliëntenvertrouwenspersoon Wzd heb ik 
een procesondersteunende rol. Ik kan met 
u meedenken hoe en met wie u uw vraag 
of onvrede bespreekbaar kan maken. 
Welke stappen ondernomen worden is 
afhankelijk van wat de vraagsteller wil 
bereiken. Ik heb een partijdige rol, dat wil 
zeggen dat ik aan de kant van de cliënt of 
vertegenwoordiger sta. Het is zijn keuze 
wat er wel of niet gaat gebeuren. Ik zal 
onbevooroordeeld luisteren. 

Het is niet aan mij het werk van St. 
Franciscus te beoordelen. Wel help 
ik bij het stellen van vragen en het 
verduidelijken van zaken. Ik kan de cliënt 
en vertegenwoordiger ondersteunen 
om vanuit een gelijkwaardige positie 
te communiceren. Alles wat een cliënt 
of vertegenwoordiger mij vertelt, is 
vertrouwelijk. Ik zal dan ook geen gegevens 
delen met andere partijen of contact 
opnemen met iemand, zonder dat hiervoor 
nadrukkelijk toestemming gegeven is. De 
enige uitzondering is als de cliënt zichzelf 
of anderen in gevaar zou kunnen brengen. 
Dat mag ik niet voor me houden. Ik zal 
dan eerst laten weten dat ik informatie zal 
moeten delen en waarom.

Hieronder ziet u mijn contactgegevens.  
U kunt mij bellen, mailen, een app sturen. 
U kunt ook een afspraak met mij op locatie 
maken. Bij St. Franciscus zal een flyer met 
mijn contactgegevens beschikbaar zijn.  
Ik zal te zijner tijd ook aansluiten bij  
familie- of verwantenbijeenkomsten.

Paulien Versantvoort 

06-34114902

pversantvoort@ 
zorgbelang-brabant.nl

Cliëntenvertrouwenspersoon WZD



Zoekt u een dagbesteding in een kleine, gemoedelijke
organisatie met  de kernwaarden persoonsgericht,
vertrouwd en met elkaar?

Bij dagverzorging Lavendelhof binnen Zorgcentrum 
St. Franciscus te Gilze bent u van harte welkom!
 
We zien u graag bij Lavendelhof, de koffie staat altijd
klaar!

www.stfranciscus.nl

DAGVERZORGING LAVENDELHOF

 Voor meer informatie kunt u op maandag, dinsdag en
donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur bellen naar
0161-458029.

Ons Franske | 9



Voorjaarsrecept

Mini no-bake cheesecake aardbeitaartjes (15 stuks)

Ingrediënten:
•  100 gram 

bastognekoeken
• 50 gram roomboter
• 200 ml slagroom
•  80 gram witte 

basterdsuiker
• 3 blaadjes gelatine
• bakje aardbeien
• 200 gram monchou
• enkele blaadjes munt

Extra nodig:
•  minibakvormpjes 

(muffinvormpjes)

Bereiden:
•  Doe de bastognekoeken in een 

kom en verkruimel ze (als je een 
keukenmachine hebt kan je ze hierin 
fijn malen).

•  Smelt vervolgens 100 gram roomboter 
in een pannetje en voeg dit toe aan de 
koekkruimels.

•  Verdeel dit over de bakvormpjes 
(ongeveer 1 eetlepel per vormpje) 
en laat minimaal 15 minuten in de 
koelkast staan.

•  Week de blaadjes gelatine 5 minuten 
in koud water.

•  Klop de slagroom stijf en voeg de 
basterdsuiker toe.

•  Druk met de achterkant van een lepel 
ongeveer 10 aardbeien fijn en haal ze 
door een zeef.

•  Verwarm het pulp van de aardbeien in 
een pannetje, haal het pannetje van 
het vuur en los hier de uitgeknepen 
gelatine in op.

•  Klop de monchou goed romig en 
roer het aardbeienmengsel door de 
monchou, voeg ook de opgeklopte 
slagroom toe.

•  Haal de bakvormpjes uit de koelkast 
en verdeel het mengsel over de 
vormpjes, strijk ze glad, bedek de 
bakvormpjes met vershoudfolie en  
zet terug in de koelkast voor minimaal 
1 nacht.

•  Voor het serveren kan je de taartjes 
garneren met stukjes aardbei en een 
blaadje munt.
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Even voorstellen
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Hallo allemaal, 

Ik wil me even voorstellen, ik heet 
Henk Spijkstra. Ik ben een van de 
nieuwe koks. Mijn leeftijd is 58 jaar, 
ik kom uit Friesland en ben voor de 
liefde naar Brabant gekomen. Ik ben 
vader van 3 gezonde zonen en trotse 
opa van 2 kleinkinderen.  

Als kleine attentie hebben jullie 
zondag 28 februari zelfgebakken 
Goudse moppen gekregen, met liefde 
heb ik deze voor jullie gebakken.

Ik zal ervoor zorgen dat u de komende 
periode van mij een goede en gezonde 
maaltijd voorgeschoteld krijgt.

Groetjes Henk

Hallo allemaal, 

Graag wil ik me aan jullie voorstellen. 
Ik ben Pascal Graafmans, getrouwd 
met Monique en een trotse vader van 
Stijn 17 jaar en Floor 14 jaar. Koken is 
altijd al mijn passie geweest en nu mag 
ik sinds januari hier bij zorgcentrum 
St. Franciscus mijn kookkunsten 
vertonen. Sinds 10 jaar heb ik mijn eigen 
cateringbedrijf: Culinair met Passie.  
Passie omdat ik dat natuurlijk heb voor 
mijn vak, maar het is ook een afkorting 
voor mijn naam . 

Op dit moment ligt mijn bedrijf voor 
een groot deel stil omdat cateren op dit 
moment maar voor een paar mensen 
mag. Zodoende ben ik erg blij dat ik hier 
nu de bewoners mag verwennen. Ik heb 
het al erg naar mijn zin en ik vind dat er 
een gezellige sfeer is. 

Natuurlijk houd ik van lekker eten, maar 
ook van gezellig samen op het terras 
en het maken van mooie reizen kan ik 
enorm genieten. Je kunt me wakker 
maken voor een lekker stuk chocolade. 
Een van mijn grootste hobby’s is 
schaken, ik speel dit ook in clubverband. 
Dus als je ooit zin hebt in een potje, dan 
ben ik daar altijd voor in!
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Lentegedicht

Ik schreeuw het uit
Van blijdschap en geluk
Ik kijk naar de wereld
Mijn dag kan niet meer stuk

Laat de zon maar schijnen
Met zijn krachtige licht
Schitterend op het nieuwe groen
Wat een wondermooi gezicht

De lente breekt weer aan
Een nieuw tijdperk geboren
Weg van het koude duister
Het voelt weer als herboren

Ik sta met blote voeten
In het natte koude gras
Te genieten van de lente
Het groen en nieuw gewas

Mijn hoofd is opgeheven
Ik voel de warme zon
Vol geluk sta ik te denken
Aan hoe de lente hier begon



Dialect en ons Brabants
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Wij willen u graag even laten 
weten dat we aangekomen zijn.
Volluk!

Bent u daar toevalligerwijze 
van op de hoogte?
Witte gij da? 

Is er iemand die mij meer kan 
vertellen over deze persoon?
Kende gij dun dieje? 

Hetgeen u mij vertelt, verbaast 
mij ten zeerste....
Zouwut??  

Pardon, ik kan u helaas niet 
goed verstaan...
Wa?

U zegt wel veel, maar er is niet 
veel de moeite waard...
Wa'nne flauwe kul. 

Zou ik van u een verklaring 
kunnen krijgen over de 
achtergronden? 
Oezitta? 

Hier is sprake van een zekere 
mate van breedsprakigheid....
Wa'dun geouwoer. 

Daar zult u op generlei wijze 
achter kunnen komen. 
Da komde nie aan de weet. 

Potdorie, wat is het hier een 
janboel.
Wattis'ut toch un huisouwe. 

Zou u aub nog eens willen 
herhalen wat u zojuist gezegd 
hebt?
Wazeedegij? 

Dit behoort tot de 
mogelijkheden... 
Dakkan.

Ligt dat in de lijn der 
verwachtingen? 
Zouwut?
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In februari zijn we gestart met de verbouwing bij Eikenlaan en de Vertoeverij. 
De koffiecorner is al ver klaar alleen wachten we nog op levering van de nieuwe 
meubels en zal bij de koffiebar nog e.e.a. moeten worden geïnstalleerd. Als alles 

klaar is, zal het een gezellig hoekje worden dat bij de Vertoeverij is betrokken. Familie 
en bezoekers hebben dan bij binnenkomst direct een aanspreekpunt. Vragen kunnen 
zodoende direct beantwoord worden. Indien gewenst kunnen zij gelijk, of eventueel 
later, van een lekker kopje koffie genieten. Een warm welkom is waar we voor staan.

Ook heeft de afdeling 
Eikenlaan inmiddels 
een metamorfose 
ondergaan, hier 
is het zo goed als 
af. Onze bewoners 
genieten inmiddels 
volop van de nieuwe 
inrichting. Bewoners 
en medewerkers 
ontmoeten elkaar 
in de nieuwe 
huiskamer of op het 
pleintje. Ook worden 
diverse activiteiten 
georganiseerd op deze 
plaatsen. Het zijn fijne 
ontmoetingsplekken 
voor iedereen.

Verbouwing 
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De schijnwerper op…..

Jaren geleden hadden we het 
onderdeel ‘de schijnwerper op….’ 
en het leek ons leuk om deze 

rubriek nieuw leven in te blazen. 

De schijnwerper staat 
deze keer op: Liza 
Hendrickx. Liza werkt 
als medewerker 
huishoudelijke dienst 
bij St. Franciscus.

Met onderstaande antwoorden kunt u 
Liza een beetje beter leren kennen:

Geboren op: 17 oktober 1961  
in Nieuw Ginneken
Woont in: Gilze
Mijn gedane opleidingen: LHNO-MBO
Aantal dienstjaren bij Zorgcentrum St. 
Franciscus: 13 augustus 20 jaar.
Vertel iets over je huidige 
leefomstandigheden zoals burgerlijke 
staat, Kinderen, huisdieren:
Ik ben in mei 37 jaar getrouwd met Kees 
Hendrickx. We hebben een dochter, 
Karin, en die woont samen met vriend 
Luuk en kleinzoon Abel in Gilze. En we 
hebben een zoon, Jos, en die woont 
ook in Gilze. We hebben altijd een hond 
gehad, maar op dit moment hebben we 
geen huisdieren.

Vul enkele persoonlijke eigenschappen in:
Lengte: 176 cm.
Kleur ogen: bruin/groen.
Lievelingseten: pasta.

Ik lust absoluut geen:  
ik lust alles, maar liever geen tuinbonen.
Goede eigenschappen:  
klaar staan voor een ander.
Minder goede eigenschappen:  
mezelf soms vergeten.
Bijgelovig: nee.
Wat is je favoriete film: Green Miles
Beste acteur en actrice:  
ik heb geen voorkeur.
Wat is uw favoriete muzieksoort: 
gouwe ouwe.
Populairste artiest:  
ik heb geen voorkeur.
Ik kijk op tv het liefst naar:  
wie is de Mol, boer zoekt vrouw, actiefilms.
Op de radio luister ik meestal naar:  
Sky Radio.
Mijn grootste hobby’s:  
wandelen, fietsen, buiten bezig zijn.
Wat doe ik aan sport: wandelen, fietsen, 
fitness, zwemmen en yoga.
Favoriete sportman: Sven Kramer.
Favoriete sportvrouw: Irene Wϋst. 
Ik erger mij het meest aan:  
mensen die denken alles beter te weten.
Ik heb grote bewondering voor:  
de president.
Als ik minister-president zou zijn, zou 
ik beginnen te veranderen:  
Ik zou niets veranderen, ik vind dat hij het 
goed doet. Maar ik zou niet met hem willen 
ruilen.
Met wie zou je graag eens een avondje 
willen stappen:
gewoon met mijn eigen vrienden.



SARA de zorgrobot
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Binnen Zorgcentrum St. Franciscus 
werken vaste medewerkers, 
leerlingen en stagiaires. 

Een aantal van deze leerlingen 
wordt via hun studie geschoold in 
zorgtechnologie en breiden zo hun 
kennis uit op dit gebied. Technologie 
krijgt een steeds grotere rol binnen de 
zorgverlening. Robots kunnen in de 
(nabije) toekomst een belangrijke rol 
gaan spelen binnen de ouderenzorg. 

Sinds een paar weken heeft St. 
Franciscus een logee binnen het 
kleinschalig wonen. Haar naam is 
SARA. Ze is een zorgrobot met een 
sociaal karakter en gespecialiseerd 
in het verhogen van het welzijn van 
de bewoners in een zorgomgeving. 
Sommige mensen zijn bang dat 
de zorg onpersoonlijk wordt door 
een robot, maar SARA bewijst het 
tegenovergestelde. 

Als je SARA zo ziet, is het een soort 
tablet met een jas eromheen. Doordat 
ze de vorm heeft van een grote pop 
en altijd een gezichtsuitdrukking op 
haar scherm heeft, wordt zij door de 
bewoners vaak gezien als een persoon 
met wie je gezellig een praatje kunt 
maken.

SARA biedt verschillende vormen 
van entertainment. Ze kan namelijk 
muziek afspelen welke is afgestemd 
op de verschillende bewoners en ze 
kan filmpjes afspelen of een verhaal 
vertellen dat gekoppeld is aan 
specifieke thema’s. Deze zorg op maat, 
welke wordt aangeboden op de eigen 
kamer van de bewoner, kan hen een 
moment van rust bieden. 
Ook kan ze bewoners in de 
gezamenlijke huiskamer begeleiden 
bij bewegingsoefeningen, wat de 
bewoners actief houdt en juist bij 
elkaar brengt.  
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Ook kan SARA de werkdruk van 
zorgprofessionals verlagen door 
ondersteuning te bieden waar nodig. 
Robots zullen de medewerkers nooit 
vervangen, maar dit laat wel zien dat 
SARA juist een mooie aanvulling kan 
zijn op het werk in de ouderenzorg.

SARA zal met name als ‘kletsmaatje’ 
en afleiding worden ingezet wat het 
gevoel van eenzaamheid bij ouderen 
moet verlichten. Ouderen ervaren 
tijdens vakantieperiodes vaker een 
gevoel van eenzaamheid omdat 
familieleden minder op bezoek komen. 
Daarbij mogen bewoners gezien de 
huidige coronaregels minder bezoek 
ontvangen dan zij normaal gewend 
waren. SARA kan dan uitkomst 
bieden door een verhaal te vertellen 
of op maat muziek aan te bieden. 
Niet alleen bewoners, maar ook 
medewerkers reageren hier positief 
en enthousiast op. SARA laat zien dat 
technologie van meerwaarde is voor 
de bewoners en kan zorgen voor extra 
geluksmomentjes!

Ook op de afdeling Individueel Wonen 
worden de zorgmedewerkers geholpen 
door SARA! SARA helpt bijvoorbeeld 
mee tijdens de gymnastiekoefeningen, 
verblijdt de bewoners op Tulpenhof 
met een gezellig muziekje en gaat 
langs de appartementen om kennis 
te maken met bewoners. Zo kan 
SARA zorgen voor verbinding tussen 
verschillende bewoners, maar kan 
SARA ook een waardevol moment 
bieden aan een individuele bewoner 
op het eigen appartement.

Komt u ook een keer kennismaken met 
SARA?
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Let op: in verband met het
coronavirus kan onderstaande 
informatie afwijken van de 
huidige situatie. 
 
Receptie:
Sinds 1 september 2020 is de receptie 
gesloten. Voor vragen kunt u terecht bij 
onze Vertoeverijmedewerkers.

Winkeltje in 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 bel-
len naar: 06 83409787.
In het weekblad Gilze Rijen kunt u 
onder de parochieberichten altijd de 

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

Vertrouwenspersoon voor 
medewerkers en vrijwilligers:
Wil van Koot gaat binnenkort met 
pensioen. Haar werkzaamheden 
worden overgenomen door Arie 
van Putten. Hij is bereikbaar op 
telefoonnummer 06-5315 0992 en 
e-mailadres a.vanputten@gimd.nl

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

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

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

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

tel. 161-453333 / 06-23035935.
 

Humor

Pedicure:
Op eigen afspraak. 

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

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

Lente Opwarming van de aarde
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Test: Tuinvogelkennis

Schrijf de antwoorden bij het juiste nummer en lever uw oplossing snel in, in de 
daarvoor bestemde brievenbus van Ons Franske!  Wie weet wint u dit keer wel de 
verrassingsprijs!



100ste pannenlap

Bedankje Toos

PREZO CARE

Mevrouw Vissenberg is de gehele dag 
bezig met het haken van pannenlappen. 
Ze heeft al erg veel personeelsleden blij 

gemaakt met een setje vrolijk gekleurde lappen. 
Ze is nu bezig aan haar ruim 100ste pannenlap!!

Hoi, ik wil iedereen bedanken voor 
de kaartjes, bloemen en alle andere 
attenties die ik gehad heb. Na bijna 

23 jaar in Franciscus te hebben gewerkt, ga 
ik nu van mijn pensioen genieten. Houdoe, 
en wie weet tot ziens !!

Groetjes Toos Gerrits

In 2018 zijn we als pilot gestart met het 
kwaliteitskeurmerk Prezo Care en dit 
keurmerk hebben we toen ook behaald. 
Jaarlijks vindt hiervoor een tussentijdse 
audit plaats om te bekijken of we ons 
certificaat mogen behouden. De laatste 
tussentijdse audit heeft in november 2020 
plaatsgevonden en begin dit jaar hebben 
we te horen gekregen dat het Prezo Care 
keurmerk wordt verlengd. Wij hebben 
de tussentijdse audit goed doorlopen 
en hier zijn wij erg trots op!  Perspekt, 

het bedrijf dat de audit heeft uitgevoerd, 
geeft aan dat er een frisse wind waait 
binnen St. Franciscus. Zij zien dat wij als 
organisatie met veel energie werken aan 
het verbeteren van de kwaliteit van zorg en 
openstaan voor vernieuwingen. 
Dit mooie resultaat hebben wij natuurlijk te 
danken aan onze medewerkers, bewoners, 
vrijwilligers en alle 
andere betrokkenen. 
Hiervoor willen wij 
jullie bedanken!
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Een volkje met mondkapjes

Er was eens een volkje met 
mondkapjes

Dat vonden ze heel gewoon
De mensen schrobden en boenden hun 
velletjes blinkend schoon

Ze knuffelden ook amper
Want van knuffelen werd je ziek
En als je te dichtbij kwam dan raakten ze 
in paniek

Zo leek dit jaar een sprookje, maar dan 
van het nare soort
Ik kijk uit naar een nieuw verhaal
En nooit meer………

Dat ene woord

Desnoods kus ik een kikker
Maar ik verlang zo naar de dag
Dat genieten van nabijheid weer gewoon 
kan en mag



Soep voor personeel

TR195 (roundtabel) is een groep die 
zich heeft ingezet voor de zorg. In 
december hebben ze een secret 

driving dinner georganiseerd en van de 
opbrengsten hiervan wilden ze graag 
bij 3 zorginstelling een kop verse soep 
aanbieden aan de medewerkers voor 
hun harde werk in de zorg!

Wij waren een van de uitgekozen 
zorginstellingen en vrijdag 19 
februari stond er een foodtruck bij 

de hoofdingang van zorgcentrum 
St. Franciscus. Alle medewerkers die 
deze dag aanwezig waren, konden bij 
de foodtruck een kop soep afhalen 
met heerlijk focaccia brood! Er werd 
gretig gebruikgemaakt van de heerlijke 
tomatensoep of pompoensoep!

Dankjewel Roundtabel voor dit mooie 
initiatief!!
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Ook de personeelsvereniging 
van St. Franciscus kan door 
de coronamaatregelen weinig 

leuke dingen organiseren voor haar 
leden. De leden zijn al wel verwend 
met diverse cadeautjes maar een 
activiteit is helaas niet mogelijk. Dus 
is ook de PV online van start gegaan. 

Een week voor carnaval vond digitaal 
een carnavalsloterij plaats. Vele leden 
waren ingelogd en zaten verkleed 
achter hun scherm. We hebben veel 
grappige hoedjes en pruiken voorbij 
zien komen. De sfeer zat er dan ook 
gelijk in. Alle leden (maar liefst 101) 
hebben een leuke prijs gewonnen. 
Er waren zelfs 2 hoofdprijzen nl. een 
pizzarette. De loterij werd afgesloten 
met een gezellig carnavalslied. De 
loterij was een leuke afleiding in 
deze zware tijden. Leden, bedankt 
voor jullie 'komst', we hebben ervan 
genoten!

Carnavalsloterij Team plezier & Vertier



Kerstpakketten buurtsportcoaches

We kregen een telefoontje 
van de buurtsportcoach 
Linda: een aantal mensen 

vanuit de gemeente Gilze Rijen 
hadden hun gevulde kerstdozen 
achtergelaten voor een doelgroep 
die dit waarschijnlijk harder konden 
gebruiken dan zijzelf. De pakketten 
zouden dan over 5 verzorgingshuizen 
verdeeld worden. En een van deze 
huizen was zorgcentrum  
St Franciscus.

Het was dan de bedoeling dat dit 
gekoppeld zou worden aan een 
actie om de ouderen in beweging 
te krijgen, natuurlijk coronaproof. 
Voor de ramen buiten zouden enkele 
buurtsportcoaches oefeningen 
doen die de bewoners dan achter de 
ramen mee konden doen. Aangezien 
dit voor onze bewoners niet zo 
heel erg handig was, hebben we 
de afspraak gemaakt dat Linda de 
pakketten wel komt brengen en dat 
de bewoners, zodra we weer meer 
vrijheid krijgen na de coronaperiode, 
nog een beweegles krijgen van Linda. 
Dit zal dan in de beweegruimte zijn 
van zorgcentrum St. Franciscus! We 
hebben dus nog wat tegoed.

En de inhoud van de pakketten wordt 
besteed aan de bingomiddagen op 
de koffiepleintjes van de afdelingen. 
Super bedankt!! Een heel leuk 
intitiatief!
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Even voorstellen

Ik ben Petra Vermeulen, 61 jaar oud, 
woon met mijn man Jan in Gilze 
(sinds 2016) en samen hebben we 2 

fantastische dochters, schoonzonen 
en 3 schattige kleinkinderen. Beiden 
zijn we geboren in Gilze-Rijen. We 
hebben 35 jaar in Raamsdonksveer 
gewoond en hebben daar beiden in 
het Dongemondziekenhuis (nu Amphia 
ziekenhuis) gewerkt. 

Ik werk als antistollingsadviseur bij 
de trombosedienst van Star-shl en 
ondersteun de Antistollingscommissie 
in het Amphia ziekenhuis. Naast 
mijn werk krijg ik veel energie van 
wandelen, vakanties, lezen en 
uiteraard van mijn gezin.

Ik ben het nieuwe lid van de 
cliëntenraad van zorgcentrum St. 
Franciscus. Mijn ouders hebben 
meer dan 10 jaar met veel plezier 
in zorgcentrum St. Franciscus 
gewoond en momenteel woont mijn 
schoonmoeder in een aanleunwoning. 
Dus de zorginstelling is wel bekend bij 
mij. Maar u ken ik nog niet. Ik zal me 
ook als vrijwilliger aansluiten bij de 
zorginstelling zodat we elkaar leren 
kennen. 

Als lid van de cliëntenraad wil ik graag 
een bijdrage leveren door naar u te 
luisteren en  actief mee te denken 
zodat u in een prettige leefomgeving de 
beste zorg ontvangt.



Bewoners, collega’s, familieleden en vrijwilligers: heel hartelijk dank voor alle kaartjes, 
bloemen, medeleven die wij hebben ontvangen tijdens het korte ziekbed en overlijden 
van ons moeder. Deze steun heeft ons erg goed gedaan!!

Team Franciscus Thuis: bedankt voor de warme zorg en aandacht die ons moeder en wij 
van jullie hebben gehad. Bijzonder om samen met collega’s de zorg voor ons moeder te 
mogen/kunnen doen. 

Tis goed zo…..maar we missen haar!
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Dankbetuiging familie Huijben
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Even voorstellen... Joost Blom

Ontzorgen, organiseren, faciliteren 
en bovenal pure gastvrijheid. Het 
zijn mijn kernwaarden die ik mag 

gaan inzetten in jullie mooie huis. Laat ik 
me voorstellen; Joost Blom, trotse vader 
van drie mooie kinderen; Sepp, Theike en 
Lavie, getrouwd met Marieke en wonend 
in het Brabantse Berkel-Enschot. Van huis 
uit ben ik bourgondisch opgevoed. Thuis 
in een gezin met 4 jongens ben ik de 3e 
en een van een tweeling. Thuis was onze 
tafel nooit te klein. Ik was vaak in de schuur 
te vinden om weer eens wat in elkaar 
te klussen. Eerst met fietsjes, skelters, 
boomhutten en later met brommers en 
motoren. Ik bouwde en ik kluste er flink 
op los, altijd geïnteresseerd in techniek. 
Ondertussen organiseerden wij thuis altijd 
feestjes en partijtjes met de vele vrienden 
die wij als jongens in huis haalden. De 
grondslag voor ontzorgen, gastvrijheid en 
faciliteren is hier ontstaan. 

Later, na de opleiding voor tuin en 
landschapsinrichting ben ik na een jaartje 

gaan backpacken in Australië om daarna 
de Hoge hotelschool in Maastricht te 
gaan volgen met mooie stages in China 
en Dublin. Binnen een paar maanden 
was ik op veel evenementen van de 
studentenvereniging hoofd technische 
dienst. Mijn gevoel voor facilitair 
ontwikkelde zich gestaag. Na deze 
opleiding ben ik in 2004 als zelfstandige 
in de Hotellerie gaan werken en heb dit 
samen met mijn tweelingbroer bijna 10 
jaar gedaan. Mijn taak: facilitair, planning, 
inkoop en chef-kok. Na deze tijd ben ik via 
een tussenstop werkzaam geweest, bij 
een zorginstelling in Oisterwijk als Facilitair 
Manager. Een mooie en leerzame tijd. 
De zorg heeft mij altijd al getrokken. Het 
gevoel dat je een steentje bij mag dragen 
aan een fijne oude dag, een prettige 
leefsfeer en een veilige leefomgeving 
vind ik een groot goed. Met een moeder 
die kleinschalig woont vanwege haar 
Alzheimer, begrijp ik dat maar al te goed.

Ik ben heel erg enthousiast dat ik mag 
werken in de zorg en deel uit kan maken 
van een team dat zorgt voor ouderen en 
bijdraagt aan een fijne oude dag. Ik sta te 
popelen om jullie allemaal te ontmoeten. 
Ik heb al veel mooie dingen gezien en was 
zeer verrast over het fijne ontvangst. Laten 
we er samen iets moois van maken met 
vooral veel werkgeluk.

Tot snel,

Joost Blom
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Even voorstellen…Martin van Zutphen

Binnenkort komt pastoor Van Zutphen 
wonen bij IDW. Zodra de situatie 
rondom corona het weer toelaat, 

zal hij de woensdagmiddagen de dienst 
gaan verzorgen in de Vertoeverij en 
tevens zal pastoor Van Zutphen pastorale 
ondersteuning geven aan onze bewoners. 
Hieronder stelt hij zich aan u voor:

Binnenkort ga ik vanuit Tilburg verhuizen 
naar zorgcentrum St. Franciscus in Gilze. 
Mij is daarom gevraagd alvast een eerste 
kennismaking te schrijven.

Ik ben Martin van Zutphen, geboren 
te Sint Oedenrode 2 november (ja, 
Allerzielen!) 1941 als oudste zoon in een 
gezin van vijf kinderen. Ik ben priester 
van het bisdom Den Bosch. Als zodanig 
ben ik jaren werkzaam geweest als 
pastoor en later deken van het dekenaat 
Waalwijk. Tevens 21 jaar rector van het St. 
Nicolaasziekenhuis in Waalwijk. Daarna 
ben ik nog 15 jaar werkzaam geweest in 
Goirle als pastoor. Eind maart 2020 ben 
ik met emeritaat gegaan en toch nog 
doorgewerkt tot juli.
In verband met corona heeft mijn 
afscheid in kleinere maar prachtige vorm 
plaatsgevonden eind september 2020. 
Gezien mijn leeftijd, aldus mijn huisarts, 
is het goed om de jaren die mij nog 
gegeven zijn wat rustiger aan te doen en 
mijn  huisvesting ook aan te passen voor 
de toekomst.

Vandaar deze verhuizing. Ik blijf wel her en 
der, waar nodig, mijn diensten aanbieden.
 
Het Emmausverhaal in het evangelie is 
en blijft mijn inspiratiebron met Jezus 
als de inspirator. Met mensen onderweg 
zijn, een eindje meelopen en lief en 
leed delen: met Jezus als gids. Want 
belangrijke gebeurtenissen in het leven 
gebeuren "onderweg ". Pastoraat is mijn 
levensinvulling en ik hoop ook in Gilze daar 
zo mogelijk gestalte aan te geven.

We horen en zien elkaar.
 
Hartelijke groet,
Martin van Zutphen, Emeritus pastoor.
 
P.S. de foto is genomen in de kerk van St. 
Jan in Goirle
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Ons Plan

Zorgcentrum St. Franciscus staat 
voor een duidelijke route naar 
zorgvernieuwing

En daar willen we u graag in 
meenemen!

De (ouderen)zorg verandert de 
laatste jaren erg snel. Er zijn steeds 
meer mensen die zorg nodig hebben 
én de zorgvraag wordt steeds 
zwaarder. Om St. Franciscus voor 
te bereiden op deze veranderingen 
is eind 2019 ‘Ons Plan’  geschreven. 
St. Franciscus wil er samen met haar 
cliënten, medewerkers, vrijwilligers, 
familieleden en alle andere 
betrokkenen voor zorgen dat we de 
beste zorg kunnen blijven leveren. 

St. Franciscus heeft in 2020 
de eerste stappen naar een 
toekomstbestendige organisatie al 
gezet. Een drietal voorbeelden zijn:

-  Het meest zichtbare voor iedereen 
is de digitalisering van de zorg. 
Bij St. Franciscus proberen wij 
de relatie tussen de cliënt en 
de zorgmedewerker beter op 
elkaar af te stemmen door te 
werken met slimme techniek. 
Door bijvoorbeeld te werken met 
leefcirkels, slimme camera’s en 
slimme medicijndispensers kunnen 
we cliënten meer vrijheid bieden. 

Daarnaast kan techniek ook helpen 
om het welzijn van cliënten te 
verhogen. Sinds kort hebben 
we bijvoorbeeld hulp van een 
SARA zorgrobot om bewoners te 
entertainen met een verhaaltje of 
een leuke quiz.

-  Met verschillende zorgorganisaties 
uit de regio zijn we aan het 
kijken naar de mogelijkheid 
om een flexpool in te richten, 
waarbij medewerkers kunnen 
worden uitgewisseld tussen 
zorgorganisaties. Op deze manier 
zorgen we ervoor dat de juiste zorg 
op de juiste plaats kan worden 
geleverd. 
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-  Binnen de regio wordt gekeken naar 
een nieuwe manier van langer thuis 
blijven wonen, ook wel geriatrisch 
begeleid wonen genoemd. Er is 
sprake van een woongemeenschap 
waarin naast het wonen in 
individuele woningen een grote 
nadruk ligt op gemeenschappelijke 
voorzieningen.  
Deze gemeenschappelijke 
voorzieningen worden in eerste 
instantie gerund door de bewoners 
zelf, dan wel hun familieleden. 
De zorgprofessional is als een 
zekerheid op de achtergrond 
aanwezig.

De komende jaren zal St. Franciscus 
zich blijven ontwikkelen. Belangrijk 
hierbij is dat alle betrokkenen worden 
meegenomen in deze ontwikkelingen. 
De komende tijd zullen wij jullie via 
verschillende wegen op de hoogte 
houden van Ons Plan en de diverse 
projecten die lopen. Daarnaast willen 
wij iedereen uitdagen om mee te 
denken over de toekomst van St. 
Franciscus. 



www.stfranciscus.nl


