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Voorwoord van de directie

We kijken wederom terug op 
een bewogen periode. In 
tegenstelling tot vorig jaar heeft 

begin 2022 in het teken gestaan van het 
afbouwen van de COVID-19-maatregelen. 
Door het steeds meer geven van ruimte 
aan alle Nederlanders en het vieren 
van carnaval zijn de besmettingen de 
afgelopen maanden enorm toegenomen. 
Ook bij Franciscus zijn we dit keer niet 
overgeslagen en hebben we met een 
aantal besmettingen te maken gehad. 
Zowel onder bewoners als onder 
medewerkers. 
Wekelijks is er overleg om de stand van 
zaken te bespreken en acties uit te
zetten. Uitkomsten van elk overleg werden 
via een updatemail gecommuniceerd 
naar alle betrokkenen. Tevens zijn er 
frequent berichten geplaatst in het 
Medewerkerportaal (Nedap) en zijn er 
videoboodschappen vanuit de directie 
verspreid onder de medewerkers.
Begin 2021 is sterk ingezet op het 
vaccineren van bewoners en aan het eind 
van het jaar is volop gewerkt aan het zelf 
verzorgen van de boostervaccinatie aan 
onze bewoners en medewerkers. Het 
zetten van de laatste booster is bij het 
uitkomen van deze editie van Ons Franske 
net achter de rug.

Ondanks de enorme impact van de 
COVID-19 pandemie, hebben we toch 
ook mooie resultaten geboekt. Zo is het 
waarderingscijfer op Zorgkaart Nederland 
uitgekomen op 

een gemiddeld cijfer van een 8,4 (n=140) 
en voor de Zorg Thuis kunnen we op dit 
moment zelfs een 9 noteren. Een resultaat 
waar we enorm trots op zijn. Tevens is dit 
wederom een groot compliment voor onze 
medewerkers, die op deze wijze beloond 
worden voor hun enorme inzet  
en toewijding.

Ook voor de komende jaren hebben 
we ambities. We zien nog voldoende 
mogelijkheden om de zorg voor onze 
bewoners verder te verbeteren en hun 
leefplezier te vergroten. Komend jaar 
gaan we hier weer volop mee aan de slag. 
Daarbij zullen we passende antwoorden 
en oplossingen moeten verzinnen op de 
uitdagingen van de arbeidsmarkt. We 
hebben er vertrouwen in dat ook dat gaat 
lukken. Hoe we hierover denken en welke 
acties we precies uitzetten, kunt u lezen in 
ons nieuwe kwaliteitsplan 2022.
Het zorglandschap is de laatste jaren 
erg veranderd. Bij alle veranderingen 
maken wij de keuze voor persoonlijke 
aandacht en slim samenwerken. Door onze 
kleinschaligheid
en de manier waarop we samenwerken 
met andere zorgpartners kunnen we 
flexibel inspelen op vragen van cliënten. 
We zitten vol plannen en ideeën hoe we 
ook de komende jaren kunnen werken 
aan zo goed mogelijke zorg en welzijn voor 
alle mensen in en rond Gilze. Met Ons Plan 
geven we richting, perspectief en hopen 
we eveneens te inspireren.
Wij zetten ons in voor de gezondheid en 
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kwaliteit van leven van zowel cliënten 
als medewerkers en vrijwilligers bij St. 
Franciscus. Dat doen we door te werken
aan goede, betaalbare, duurzame zorg 
en ondersteuning. We zetten in op 
preventie en stimuleren goede voeding. 
Bovendien ligt er een complexe uitdaging 
om ervoor te zorgen dat er voldoende en 
gekwalificeerd zorgpersoneel is en blijft.
Werkgevers en vakbonden hebben een 
onderhandelingsresultaat bereikt over 
de cao Verpleeg- en verzorgingshuizen 
en thuiszorg. Er is een tweejarige cao 
afgesproken. Op 1 maart 2022 krijgen 
alle medewerkers er 2% bij, met een 
minimum van 65 euro per maand. De 
salarisschalen FWG 25 t/m 65 krijgen 
daar 1,25% bovenop. Op 1 maart 2023 
krijgt iedereen er nog 3% bij. Net als de 
voor de cao, geldt ook voor St. Franciscus 
dat goede afspraken over bijvoorbeeld 
vermindering van werkdruk en meer 
zeggenschap over werktijden belangrijk 
zijn. Dit geldt niet alleen voor de huidige 
medewerkers, maar zo zetten we ook in 
op een grotere instroom van leerlingen en 
zij-instromers. Het idee achter de nieuwe 
cao is dat werknemers meer zeggenschap 
en zekerheid krijgen over werktijden en 
een betere werk-privébalans. Dit sluit 
goed aan bij wat St. Franciscus met haar 
nieuwe beleid wenst te bereiken. Zoveel 
mogelijk eigen regie, zeggenschap en 
verantwoordelijkheid bij medewerkers 
laten, zodat zij hun werk zo goed mogelijk 
naar eigen inzicht kunnen invullen.
Tot slot wil ik alle medewerkers van St. 
Franciscus nogmaals ontzettend bedanken 
voor hun enorme inzet en de geweldige 

prestatie die zij dit jaar hebben geleverd. 
Onder zeer lastige omstandigheden 
stonden zij telkens weer klaar om voor 
onze bewoners te zorgen en om indien 
nodig bewoners en verwanten, maar 
ook elkaar te troosten of een knuffel te 
geven. Want ook zijn er afgelopen periode 
de nodige voorbeelden van persoonlijk 
leed geweest. Het is mooi om te zien hoe 
hecht de collega’s bij St. Franciscus dan 
zijn en hoe we elkaar steunen. Dat is een 
groot goed! We hebben de afgelopen twee 
jaar een enorme veerkracht en energie 
in onze teams gezien. Het is mooi om te 
constateren dat alle tragiek en hectiek 
de samenhorigheid in de organisatie en 
binnen de teams versterkt. We zijn enorm 
trots op onze mensen!
Dit hebben we ook niet ongemerkt voorbij 
willen laten gaan en daarom hebben 
we onlangs op 17 maart een geweldige 
theatershow georganiseerd waarin 
we samen met elkaar hebben kunnen 
terugblikken op wat we allemaal hebben 
meegemaakt, maar waarbij we vooral ook 
veel samen hebben kunnen lachen.

Laten we voorsorteren op een geweldig 
mooi voorjaar waarin we weer veel 
aandacht kunnen 
hebben voor de 
ander en elkaar 
weer zoveel mogelijk 
kunnen ontmoeten.  
Tot gauw! 

Met vriendelijke 
groet,
Stijn Kanters
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Dienstjubilea

1 mei Hannie Jansen- de Vet  40 jaar in dienst

25 augustus Monique Wouters-Kaal 25 jaar in dienst
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Appeltaart bakken

Jubilea

Met een klein groepje dames zijn we aan het bakken gegaan. 3 dames 
namen het schillen van de appels voor hun rekening en 2 dames 
hebben het deeg gekneed en hiermee de 3 bakvormen bekleed. 

Gezien de rode kleur op hun wangen was het toch wel aardig “werken” voor 
de dames, maar samen hebben ze het voor elkaar gekregen: de 3 taarten 
konden de oven in. En het was geen appeltaart volgens de dames, maar een 
“Sjan-taart!” (3 van de dames heten nl. Sjan).

Toen de taart wat was afgekoeld, kon er na de avondboterham in de Vertoe-
verij door iedereen van IDW een stukje van worden geproefd: en de Sjan-
taart smaakte heerlijk!
Bedankt dames!!
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Wandeling

Na een sombere en natte winter 
stonden we allemaal te popelen 
om weer eens een wandeling 

buiten te maken. Onze eerste poging 
moesten we helaas afzeggen door 
de voorspelde winterse buien, maar 
bij de volgende geplande wandeling 
was het echt heel erg lekker weer. Het 
voorjaarszonnetje scheen heerlijk, er 
was bijna geen wind en we hadden een 
grote groep bewoners die gezellig mee 
ging. Ook onze vrijwilligers hadden er na 
zo’n lange tijd weer zin in!! We hadden ze 
gemist!

Via een wandeling achteraf, waarbij we 
dachten rustig te kunnen lopen, werden 
we steeds gestoord door de giertanks 
van de boeren die het ook een heerlijke 
dag vonden om te gaan gieren! Maar we 
hebben weer genoten van de wandeling: 

een kijkje genomen bij de nieuw te 
bouwen wijken, ‘t plein bij de Tip en 
bij de pasgeboren lammetjes van Din 
en Toos v/d Vorst die ze speciaal voor 
ons aan het paadje hadden gezet zodat 
wij ze konden bewonderen. Het echte 
voorjaarsgevoel was er weer!

Dankjewel allemaal voor deze heerlijke 
voorjaarsmiddag!!
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Wandeling

Afgelopen periode hebben jullie 
kennis kunnen maken met 
Mirjam en Ivonne, beiden zijn 

verpleegkundig specialist. 

Wat is een verpleegkundig specialist
Een verpleegkundig specialist is een zeer 
ervaren verpleegkundige welke naast 
haar verpleegkundige opleiding een 
masteropleiding heeft gevolgd. 

Wat doet een verpleegkundig specialist
De verpleegkundig specialist richt 
zich binnen St. Franciscus met name 
op medische behandeling. Zij mag 
zelfstandig werken als regiebehandelaar 

en hierbij een aantal voorbehouden 
handelingen uitvoeren zoals diagnoses 
stellen en medicatie voorschrijven. 
De verpleegkundig specialist heeft zich 
gespecialiseerd op haar vakgebied, 
binnen St. Franciscus is dit natuurlijk de 
ouderenzorg. Door de specialisatie heeft 
zij veel kennis en binnen haar vakgebied 
dezelfde kwaliteiten als de arts. Buiten 
haar vakgebied roept zij hulp in van 
de specialist ouderengeneeskunde. 
De specialist ouderengeneeskunde is 
voor de verpleegkundig specialist altijd 
te consulteren en is wekelijks bij St. 
Franciscus aanwezig.

Hopelijk is de functie van verpleegkundig specialist nu meer helder. Mocht u vragen 
hebben kunt u deze altijd aan Mirjam of Ivonne stellen.

Werkzaamheden van de verpleegkundig specialist. 

Verpleegkundige Verpleegkundig 
specialist

Arts

Deskundig

Zelfstandig bevoegd

Recepten uitschrijven

Medische behandeling

Niet routinematige 
medische handelingen

Regiebehandelaar
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Vanwege de groeiende zorgvraag 
en het huidige personeelstekort 
zijn we binnen St. Franciscus nog 

meer gaan focussen op de toekomst 
van Franciscus Thuis. Eind 2021 is er, 
als eerste stap, een onderzoek gedaan 
naar de visievorming over E-health 
Thuis. Uit dit onderzoek zijn verschil-
lende resultaten gekomen. Een van de 
resultaten is dat het belangrijk is om 
meer te focussen op de groei van ons 
thuiszorgteam voordat er verschillende 
e-healthtoepassingen ingezet kunnen 
worden. De e-healthtoepassingen gaan 
we in de toekomst nodig hebben om 
de zorgvraag te kunnen dragen. In de 
toekomst willen wij 24-uurs thuiszorg 
kunnen aanbieden. Begin 2022 is Fran-
ciscus Thuis enthousiast gestart aan 
deze nieuwe uitdaging. 
Tijdens de ontwikkelingen staan een 
tweetal woorden centraal: persoonsge-
richt en zelfredzaamheid. 

Persoonsgericht
Persoonsgericht is een van de kern-
waarden van St. Franciscus. Daarnaast 
is dit een belangrijk thema tijdens de 
ontwikkelingen die wij doormaken. 
Het is belangrijk om bij iedere cliënt na 
te gaan wat nu echt belangrijk is voor 
deze persoon en waar wij iemand bij 
kunnen ondersteunen. 

Zelfredzaamheid
Wij gaan bij alle cliënten na wat een 
cliënt (eventueel met hulp) nog zelf kan 
doen. Door zelfredzaamheid te stimu-
leren kunnen wij meer ouderen onder-
steunen. Daarnaast is het natuurlijk fijn 
om zo zelfstandig mogelijk te kunnen 
blijven!

Waar is Franciscus Thuis begin 2022 al 
mee gestart?
•  Verdubbeling van het aantal VPT-be-

woners in zorg.

Franciscus Thuis
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Een kast met laatjes

•  Bereikbaarheid gedurende de hele 
dag (van 7:00 uur tot 23:00 uur).

•  Gesprekken met huidige cliënten 
over de benodigde zorg.

•  Samenwerking met de ergothera-
peut bij nieuwe en huidige cliënten.

•  Meer inzet van technologieën om 
zelfredzaamheid te stimuleren.

Zorgcentrum St. Franciscus is in ieder 
geval erg trots op het team van Fran-
ciscus Thuis! Veranderingen brengen 
altijd veel uitdagingen met zich mee, 

maar wij zien dat onze collega’s deze 
uitdagingen met beide handen aanpak-
ken en meedenken over de toekomst. 
Hier worden wij erg blij van en wij ho-
pen dat onze cliënten en medewerkers 
hier de vruchten van kunnen plukken!

Heeft u vragen over of ideeën voor de 
toekomst van Franciscus Thuis? Dan 
kunt u contact opnemen met een van 
onze wijkverpleegkundigen via: 
wijkverpleegkundige@stfranciscus.nl 
of 06-18290214.



Een doop in zorgcentrum St. Franciscus

H ierbij het woordje van Chris en 
Marleen (de ouders):
Een erg fijne doopdienst ge-

had in zorgcentrum St. Franciscus….. 
vooral omdat oma er dan bij kon zijn. 
Pastoor van Zutphen heeft de dienst 
erg fijn begeleid. Grote broer Kai heeft 
zich ook goed vermaakt met de pastoor 
en werd er leuk bij betrokken, precies 
zoals wij het voor ogen hadden. Kort-
om een leuk kapelletje waar me met 
onze naaste familie onze zoon Mats 
hebben mogen laten dopen.
Na de dienst nog een kopje koffie en 
een heerlijk gebakje kunnen eten bij 
oma op haar kamer.

Een kleindochter van mevrouw Vissenberg heeft haar zoontje hier in de kapel 
laten dopen zodat mevrouw erbij aanwezig kon zijn.

10 | Ons Franske



Even voorstellen
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Hallo allemaal, 

Ik wil me even voorstellen! Ik ben 
Rina Stuijk-Jochems, werkzaam in de 
huishoudelijke dienst. Ik ga het stokje 
overnemen van Liza Hendrickx, die 
besloten heeft te stoppen met haar 
werkzaamheden binnen de redactie van 
Ons Franske.
Ik ben 61 jaar, geboren en opgegroeid 
in Wernhout en inmiddels alweer 37 
jaar woonachtig in het mooie Alphen. 
Ik ben trotse moeder van 2 zonen 
en woon samen met mijn vriend 
Jan. Mijn werkzaamheden binnen 

de huishoudelijke dienst zijn zeer 
afwisselend. Je kunt me vinden bij de 
IDW, KSW, Vertoeverij, wasserij enz.

Doordat ik nu dicht bij mijn werk woon, 
probeer ik zoveel mogelijk met de fiets te 
komen, lekker fietsen en even uitwaaien, 
heerlijk! Tevens ben ik vrijwilligster van 
de Zonnebloem in Alphen. Verder zing ik 
graag en ben ik lid van zangkoor Fioretti 
ook in Alphen. Andere hobby’s zijn 
borduren, puzzelen en mijn moestuin. 

Nu weten jullie een beetje meer over mij 
en ik hoop jullie in de toekomst ook beter 
te leren kennen!
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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!

Wij zien u graag bij Lavendelhof, de koffie staat
altijd klaar!

Voor meer informatie kunt u bellen tussen 10.00
en 16.00 uur naar 0161-458029.

DAGVERZORGING LAVENDELHOF

Zorgcentrum St. Franciscus
Kerkstraat 20 in Gilze
www.stfranciscus.nl
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Flessen versieren

Er lag nog erg veel wol en lege 
flessen in de voorraad bij de 
knutselspullen…..maar wat doen 

we ermee? Even op pinterest zoeken 
en het idee was er: lege flessen omwik-
kelen met gekleurde wol en nog wat 
versieren. Met een groepje bewoners 
en hulp van wat vrijwilligers zijn we 
in de Vertoeverij hiermee aan de slag 
gegaan. De flessen werden ingesmeerd 

met wat lijm en daarna omwikkeld met 
de uitgekozen kleur wol. Mooi om te 
zien hoe ieder er toch zijn/haar eigen 
creatie van maakt. Daarna wat versie-
ring van bloemetjes etc. erop geplakt, 
nog een mooie roos in de fles en hierna 
kon hij mee naar de kamer waar deze 
een mooi plekje kreeg.
Bewoners waren trots op hun zelfge-
maakte creatie!! 
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Niet meer mogelijk

In onze jeugd vanzelfsprekend maar 
tegenwoordig niet meer mogelijk

* Bermtoerisme
Bermtoerisme was vanaf de jaren ’50 
razend populair. Picknicken met het 
hele gezin, in de berm langs de snel-
weg. Klapstoeltje en thermoskan erbij. 
Het langsrazende verkeer deerden de 
bermtoeristen niet, ze vonden het juist 
gezellig. En trouwens, zo hard gingen 
de auto’s toen nog niet.

* Zonder gordel in de auto
Op de achterbank zat je met je broers en 
zusjes, zonder gordel. Het liefst in het 
midden, want dan kon je nog lekker tus-
sen je ouders door, de radio aanzetten. 
Als de auto te klein was voor alle kin-
deren, moest er één op de grond zitten, 
op de ‘drempel’ tussen de twee stoelen. 
Wat er zou gebeuren bij een botsing, 
daarover dachten we niet na.

* Jasschort
Moeders droegen vroeger een jas-
schort. Dat was een schort die hun 
kleren bijna helemaal bedekte, zodat 
die niet vies werden. Je moeder droeg 
het jasschort bijna de hele dag. Pas als 
ze naar buiten ging, ging het jasschort 
uit. Maar bij een kletspraatje op straat 
met de buurvrouwen, hield ze het aan. 
Want die droegen immers óók allemaal 
een jasschort.  

* Echte kaarsen in de kerstboom
Vroeger was het de normaalste zaak 
van de wereld om échte kaarsen te 
branden in de kerstboom. Een beet-
je eng was het wel, maar ook heel 
sfeervol en mooi met die flakkerende 
lichtjes. Natuurlijk stond er een em-
mer water pal náást de boom, of op 
z’n minst een natte spons op een stok 
of een emmer zand. Meestal ging het 
goed, maar het was wel altijd opletten 
geblazen. 

* Roken in huis
Dat roken niet goed voor je was, is pas 
langzaam doorgedrongen. Vroeger 
stonden op verjaardagen de sigaretten 
pontificaal klaar op tafel, net als de 
chips en de taart. Maar ook buiten de 
verjaardagen werd er in huis flink door-
gepaft. Kinderen of geen kinderen. Je 
wist niet beter en voor velen is de geur 
van sigaretten of sigaren nog altijd een 
vertrouwde, veilige geur uit je jeugd.
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Nostalgie

Onverwoestbaar! Herkent u ze nog?

* Curver naaibox
Onverwoestbaar: de curver naaibox uit 
de jaren ‘70. In bruin/beige of oranje/
wit. In de handige vakjes past alles wat 
je nodig hebt: kralen en knopen, garen 
en band, spelden en stoffen. En als je 
‘m zelf niet meer gebruikt, gaat nu je 
zoon ermee vissen of is het een handi-
ge beautycase voor je dochter.

*Rieten onderzetters
Rieten onderzetters uit de jaren '70. 
Voor de pannen en schalen op tafel. 
Wie heeft ze nog? Oerdegelijk en onver-
slijtbaar, hoewel de kleuren er na lang 
gebruik wel uit wegtrokken.

* Tupperware bakjes
Tegenwoordig zijn voorraadbakjes van 
Tupperware vaak doorzichtig, maar 
vroeger zagen ze er anders uit. Hele-
maal dicht en vaak in felle kleuren, 
zoals oranje, groen of geel. 

* Curver koelbox
Nog een onverslijtbaar product van 
Curver: de koelbox. In de zomer zie je 
ze nog regelmatig op het strand staan. 
Niet kapot te krijgen!

* Slacentrifuge
Gewassen sla draaide je met deze sla-
centrifuge in een handomdraai droog. 
Heeft u er nog een in gebruik?

* Brabantia voorraadblikken
Brabantia voorraadblikken. Knaloranje 
waren ze en dat kwam goed uit, want 
alles was oranje in de jaren '70. De 
muur in je slaapkamer, de meubels in 
de woonkamer, de tegels in de badka-
mer. Pure nostalgie. 

* Zinken vuilnisemmer
De vuilnisbak. Ontbrak uiteraard in geen 
enkel huishouden. Er ging geen plastic 
zak in en afval scheiden was ook nog 
niet aan de orde. De vuilnisbak was 
altijd erg eh... vuil. En stonk. Totdat je 
vader of moeder 'm weer flink aanpakte.

* Je moeder wist niet waar je was
In onze jeugd waren er geen mobiel-
tjes. Dus als je de straat op ging, wist 
niemand waar je was en was je boven-
dien onbereikbaar. Dat was de nor-
maalste zaak van de wereld. Je speelde 

met de buurkinderen en je ging ravot-
ten in het park of het bos. Je was bezig 
en druk. En als het etenstijd was, kuier-
de je richting huis. Handen wassen en 
aan tafel. En ’s avonds wéér de straat 
op, tot het te donker werd.
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Activiteitenkalender IDW

APRIL
Wat Sjoelen/kaarten
Wanneer Maandag 11-25 april
Waar Pleintje Eikenlaan/Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor  Bewoners, abonnees 

Wat Kleuren
Wanneer Dinsdag 12-19-26 april
Waar Pleintje Eikenlaan
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Gym
Wanneer dinsdag 12-19 april  
 ( 26 april geen gym)
Waar Fysioruimte
Aanvang Ingedeeld in groepen
Voor Bewoners en abonnees

Wat Schoenenverkoop
Wanneer Dinsdag 19 april
Waar Vertoeverij
Aanvang Van 14.00 uur tot 16.00 uur
Voor Bewoner en buurtbewoners

Wat Viering 
Wanneer Woensdag 13-20 april
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Bingo
Wanneer Donderdag 14 april
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Passion 
Wanneer Vrijdag 15 april  
 (Goede Vrijdag)
Waar Groot scherm in Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners

Wat Paasviering
Wanneer Zaterdag 16 april
Waar Vertoeverij
Aanvang 15.00 uur
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Nagels lakken
Wanneer Vrijdag 22 april
Waar Pleintjes afdelingen
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Hieronder de tot nu toe geplande activiteiten, nog niet alle activiteiten zijn  
bekend, maar als er wijzigingen/aanvullingen zijn dan hoort u dat uiteraard! 
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Activiteitenkalender IDW

MEI 
Wat Sjoelen/kaarten
Wanneer Maandag 2-9-16-23-30
Waar pleintje Eikenlaan/ 
 Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor bewoners en abonnees

Wat Kleuren
Wanneer Dinsdag 3-10-17-24-31 mei
Waar Pleintje Eikenlaan
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Nagels lakken
Wanneer Vrijdag 6-20 mei
Waar Pleintjes afdelingen
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Gym
Wanneer dinsdag 10-17-24-31 mei 
 (geen gym 3 mei)
Waar Fysioruimte
Aanvang Ingedeeld in groepen
Voor Bewoners en abonnees

Wat Viering
Wanneer Woensdag 4-11-18-25 mei
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Bingo
Wanneer Donderdag 12 mei
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 13 mei
Waar Rondje door Gilze
Aanvang 14.00 uur verzamelen
Voor Bewoners en abonnees 

Wat Optreden zand-zeep-soda
Wanneer Donderdag 19 mei
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners
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Activiteitenkalender IDW

JUNI
Wat Viering
Wanneer Woensdag 1 juni
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Nagels lakken
Wanneer Vrijdag 3-17 juni
Waar Pleintjes afdelingen
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Sjoelen/kaarten
Wanneer Maandag 13-20-27 juni
Waar pleintje Eikenlaan/ 
 Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners en abonnees

Wat Kleuren
Wanneer Dinsdag 7-14-21-28 juni
Waar Pleintje Eikenlaan
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Gym
Wanneer Dinsdag 7-14-21-28 juni
Waar Fysioruimte
Aanvang Ingedeeld in groepjes
Voor Bewoners en abonnees

Wat Avond-4-daagse
Wanneer 7-8-9-10 juni
Waar Gilze
Aanvang Uitnodiging volgt nog
Voor Bewoners

Wat De Brug modeshow
Wanneer Donderdag 16 juni
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.15 uur
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Wandelen
Wanneer Vrijdag 24 juni
Waar rondje Gilze
Aanvang 14.00 uur verzamelen
Voor Bewoners en abonnees

Wat Bingo
Wanneer Donderdag 30 juni
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners en buurtbewoners
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Activiteitenkalender IDW

JULI
Wat Nagels lakken
Wanneer Vrijdag 1-15-29 juli
 (afhankelijk van vakantie)
Waar Pleintjes afdelingen
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Sjoelen/kaarten
Wanneer Maandag 4-11-18-25 juli
Waar pleintje Eikenlaan/Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners en abonnees

Wat  Kleuren
Wanneer Dinsdag 5-12-19-26 juli
Waar Pleintje Eikenlaan
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Gym
Wanneer Dinsdag 5-12-19-26 juli
Waar Fysioruimte
Aanvang Ingedeeld in groepjes
Voor Bewoners en abonnees

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wat Viering
Wanneer Woensdag 6-13-20-27 juli
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Bingo
Wanneer Donderdag 21 juli
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Wandelen
Wanneer Vrijdag 22 juli
Waar Rondje Gilze
Aanvang 14.00 uur verzamelen
Voor Bewoner en abonnees
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AUGUSTUS
Wat Sjoelen/kaarten
Wanneer Maandag 1-8-15-22-29 
 augustus
Waar pleintje Eikenlaan/Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners en abonnees

Wat Kleuren
Wanneer Dinsdag 2-9-16-23-30 
 augustus
Waar Pleintje Eikenlaan
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Gym
Wanneer Dinsdag 23-30 augustus 
 ( 2-9-16 geen gym)
Waar Fysioruimte
Aanvang Ingedeeld in groepjes
Voor Bewoner en abonnees

Wat Viering
Wanneer Woensdag 3-10-17-24 
 augustus
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Bingo
Wanneer Donderdag 25 augustus
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners en buurtbewoners

Activiteitenkalender IDW
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SEPTEMBER
Wat Wandelen
Wanneer Vrijdag 2 september
Waar Rondje Gilze
Aanvang 14.00 uur verzamelen
Voor Bewoners en abonnees

Wat Sjoelen/kaarten
Wanneer Maandag 5-12-19-26 
 september
Waar pleintje Eikenlaan/Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners en abonnees

Wat Schoenenverkoop
Wanneer Dinsdag 6 september
Waar Vertoeverij
Aanvang Van 14.00 uur tot 16.00 uur
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Kleuren
Wanneer Dinsdag 6-13-20-27 
 september
Waar pleintje Eikenlaan
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Gym
Wanneer Dinsdag 6-13-20-27 
 september
Waar Fysioruimte
Aanvang Ingedeeld in groepjes
Voor Bewoners en abonnees

Wat Viering
Wanneer Woensdag 7-14-21-28 
 september
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Bingo
Wanneer Donderdag 22 september
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat ??????  ( verrassing)
Wanneer Zaterdag 24 september
Waar Vertoeverij
Aanvang Uitnodiging volgt nog
Voor Bewoners

Wat De Brug modeshow
Wanneer Donderdag 29 september 
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.15 uur
Voor Bewoners en buurtbewoner

 

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

Winkeltje in Zorgcentrum 
Sint Franciscus:
Dagelijks geopend van 10.00 uur  
tot 11.30 uur en van 14.00 uur tot  
17.00 uur. 

Fruit:
Dagelijks verkrijgbaar tijdens 
openingstijden van het winkeltje.

Geestelijke verzorging:
De pastorie is bereikbaar op woensdag- 
en donderdagochtend tussen 9.00 uur 
en 11.00 uur.

Voor noodgevallen kunt u bel-
len naar: 06 83409787.
In het weekblad Gilze Rijen kunt u 
onder de parochieberichten altijd de 
meest recente ontwikkelingen lezen. 
De viering in de Vertoeverij is iedere 
woensdagmiddag om 14.30 uur. 

Vertrouwenspersoon 
voor bewoners:
Mevrouw José Jacobs, telefonisch 
bereikbaar onder nummer 
0161 – 453442 / 06 57582462.

Vertrouwenspersoon voor 
medewerkers en vrijwilligers:
De heer Arie van Putten. bereikbaar 
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 
 Mevrouw P. Vermeulen
 Mevrouw. L. Broeders
 De heer M. van Zutphen

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

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

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

tel. 161-453333 / 06-23035935.
 

Humor

Pedicure:
Op eigen afspraak. 

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

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



Welke vogel ziet u op de afbeelding?

A. Huismus A. Koolmees
B. Vink  B. Huismus
C. Koolmees C. Pimpelmees

A. Koolmees A. Ekster
B. Merel  B. Kauw
C. Spreeuw C. Kraai

A. Winterkoning  A. Ringmus
B. Huismus  B. Staartmees
C. Kievit   C. Boomklever

A. Koolmees  A. Roodborst 
B. Kievit  B. Huismus
C. Spreeuw  C. Gaai

A. Fitis   A. Groenling
B. Boompieper B. Halsbandparkiet
C. Tjiftjaf  C. Koolmees

Vogel quiz
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Omcirkel het juiste antwoord, en lever uw oplossing in, in de brievenbus van 
Activiteitenbegeleiding!  Wie weet wint u deze keer wel de verrassingsprijs.



Winnaar Puzzel

Bedankt

Afscheid Liza

In iedere uitgave van Ons Franske 
staat een puzzel die opgelost mag 
worden. Waarschijnlijk wordt deze 

puzzel wel door u gemaakt, maar als 
u de oplossing dan ook nog inlevert, 
maakt u kans op een mooie prijs. Uit 
alle goede inzendingen wordt dan een 
winnaar geloot. 
De vorige winnaar was de heer 
Broers…..gefeliciteerd met uw prijs! 

Dus doe ook mee en lever uw oplossing 
in. Ook u maakt dan kans op een mooie 
prijs!

zoveel kaarten
zoveel praatjes
zoveel bloemen
zoveel appjes
 
Het is hartverwarmend wat wij hebben 
mogen ontvangen bij het verlies van 

mijn moeder en mijn broer. Het heeft 
ons heel veel goed gedaan.
 
Wat je in je hart bewaart,
raak je nooit meer kwijt. 
 
Lian Faes

Na bijna 21 jaar hier in huis werk-
zaam te zijn geweest, is het mijn 
keuze om te stoppen. Daardoor 

is deze puzzel mijn laatste bijdrage 
aan Ons Franske! Ik heb het altijd met 
plezier gedaan. Succes aan de persoon 
die mij opvolgt en een bedankje aan 
Myriam, Chantal en Hannie van de 

redactie. Ik heb leuk met jullie samen-
gewerkt, al was het de laatste jaren 
jammer genoeg door corona niet meer 
rond de tafel, maar digitaal.

Houdoe!

Liza Hendrickx
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Gils cabaret

Eindelijk mochten we weer: 
de coronaregels werden wat 
versoepeld zodat er weer ruimte 

was voor een gezellige middag in de 
Vertoeverij. Als alternatief voor de 
carnaval hadden we het Gils cabaret 
bereid gevonden om een gezellige 
middag voor onze bewoners in elkaar te 
zetten. En gezellig was het zeker: muziek, 
zang en dans wisselden elkaar af. Zelfs 
de “zusters” hadden 2 hilarische acts in 
elkaar gezet, het geloof werd op de proef 
gesteld hoor! We hebben weer super 
genoten…..
Dankjewel iedereen die zich hiervoor 
heeft ingezet.
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Komt goed
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Engel Francisca

V            oor wie de aankondiging van 
mijn komst gemist heeft; mijn 
naam is Francisca. Ik ben jullie 
beschermengel, engelbewaar-

der, schutsengel, buddy-van-boven of 
hoe je het ook noemen wilt. Misschien 
denk je: ‘Jaja, zal wel.’ Geeft niks, zelfs 
Sinterklaas gets that all the time. Daar-
om hierbij mijn verhaal met de feiten op 
een rijtje.

Toen in 1918 jullie dorpsgenoot Maria 
van Miert in het hiernamaals arriveer-
de, hadden we meteen een klik. We zijn 
allebei vrijgezel en houden wel van een 

geintje, dat schept een band. Ik zat op 
dat moment zonder werk en had tijd 
genoeg om te kletsen. Ze vertelde me 
dat ze 10.000 gulden (dat zou nu 61.000 
euro zijn, ik bedoel maar; geen misselijk 
bedrag) had weggegeven aan de Fran-
ciscanessen. Plus haar huis aan de Raad-
huisstraat, waarin de zusters ouderen en 
hulpbehoevenden konden verzorgen.

‘Francisca’, zei Maria en ze keek me door-
dringend aan. ‘Er is een vacature voor 
beschermengel van mijn huis. Zoude gij 
die misschien in kunnen vullen en eens 
voor mij gaan kijken of ze het goed doen? 

Zorgcentrum St. Franciscus heeft een eigen beschermengel. Haar naam is Engel 
Francisca. De afgelopen maanden heeft zij de medewerkers geobserveerd. 
Haar bevindingen heeft ze 17 maart jl. in de Schakel laten horen tijdens een 
geweldige show. Hieronder kunt u de aankondiging van Engel Francisca lezen:
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Oew naam hedde al mee…’ Ik kon geen 
nee zeggen tegen die lieve Maria. Boven-
dien stonden de secundaire arbeidsvoor-
waarden van de functie me wel aan; als 
beschermengel mag je namelijk naar 
aarde reizen. Dus ik solliciteerde. Wat 
denk je? Aangenomen! Om heel eerlijk 
te zijn ben ik daarna een klein beetje 
egoïstisch geweest. Ik pakte mijn bikini 
en verdween voor een week naar Barba-
dos. Bij thuiskomst was Maria bedroefd 
en een beetje geïrriteerd. ‘Je hebt de 
kleine lettertjes in het contract zeker niet 
gelezen’, zei ze. ‘Daarin staat dat je maar 
eens in de 100 jaar zo’n reisje kunt ma-
ken. Nu duurt het nog kaai lang voordat 
je weer kunt gaan en ik iets te horen 
krijg.’ Tja, daar had ze een punt.  Dit keer 
heb ik mijn zakenreis heel nauwkeurig 
voorbereid en ben ik super gemotiveerd 
om haar straks alles te kunnen vertellen.

Toen ik aankwam in Gilze had ik ver-
wacht iets te zullen herkennen uit Maria’s 
verhalen maar lieve hemel, wat is het 
hier veranderd! Natuurlijk heeft kort na 
Maria’s overlijden ook schoenmaker Mar-
tinus Schrauwen geld achtergelaten voor 
jullie huis. Er is een paar keer verhuisd en 
verbouwd, er denderde een oorlog voor-
bij, de zusters gingen met pensioen en er 
kwam een stichting die het van ze over-
nam. Nu werken jullie in een grote groep 
onder leiding van meneer Stijn Kanters. 
Leuke man! Ik heb hem eens flink aan 
de tand gevoeld. Wat mij toen allemaal 
ter ore kwam? Hou intranet in de gaten 

want binnenkort vertel ik je meer.
Hou je taai, wees lief voor jezelf en voor 
elkaar. Denk aan mij.

Groetjes, Francisca

Op 17 maart heeft engel Francisca 
haar bevindingen ten gehore 
gebracht tijdens een geweldig 
optreden in De Schakel. Er waren 
leuke anekdotes, blunders, liedjes, 
complimenten etc. etc. Wat hebben 
we gelachen met z’n allen. Met een 
zeer goed gevoel gingen we na het 
optreden terug naar Franciscus 
waar een heerlijk buffet op ons 
stond te wachten. Het was een zeer 
geslaagde dag en we verwachten 
nog wel een keer iets te horen van 
onze eigen beschermengel….
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Gepensioneerde aan het woord

Lia Broeders
Medewerkster Vertoeverij

-  Ik ben ruim 20 jaar werkzaam bij St. 
Franciscus.

-  Toen ik klein was wilde ik graag die-
renarts worden.

-  Mijn lievelingseten zijn pastagerech-
ten en Chinees/Indonesisch.

-  Ik zou graag een weekje met een 
medewerker van de dierenambulance 
willen ruilen als beroep

-  De karaktertrek bij andere die ik irri-
tant vind, is dat ze alleen aan zichzelf 
denken (ikke ikke en nog eens ikke).

-  Een goede eigenschap van mijzelf is 
dat ik zorgzaam ben.

-  Een minder goede eigenschap is dat 
ik ongeduldig ben en alles te perfect 
wil hebben.

-  Ik ga graag eten bij de Chinese muur 
in Rijen.

-  Ik hou van de muziek uit de jaren 
70/80.

-  Het liefst ga ik naar een zonnig land 
op vakantie.

-  Wat ik met een miljoen zou doen als 
ik die zou winnen weet ik zo niet.  
In ieder geval de kinderen en kleinkin-
deren een deel ervan geven.

-  Het meeste trots ben ik op mijn kinde-
ren en kleinkinderen.

-  Als ik topsporter zou kunnen worden 
dan zou ik graag wielrenster worden 
net als Marianne Vos.

-  En de reis die ik nog graag zou willen 
maken is naar Costa Rica.

Nu jullie dit gelezen hebben, ben ik 
ondertussen niet meer werkzaam bij 
jullie, maar ben ik aan het genieten van 
mij vervroegd pensioen. Ik wil graag 
alle collega's bedanken voor de fijne 
samenwerking in de afgelopen 20 jaar.
En de lieve bewoners, bedankt voor het 
vertrouwen en de mooie tijd die ik met 
jullie heb gehad.

Lia Broeders



Het is volop lente en de natuur komt 
weer tot leven. Ook de mensen gaan 
weer terug naar het normale leven 

na die tweejarige beperkingen.
Ook de kerk is onderweg naar het nieuwe 
leven met Pasen, met als voorbereiding 
de vastentijd en Goede Week. Pasen is 
het grootste feest in onze kerk, al zou je 
dat niet zeggen. In de praktijk ervaren de 
meesten toch Kerstmis als het feest wat 
het meeste  aanspreekt.
Waarom toch steeds die tegenstellingen? 
Wat voor ons het meest voor de hand ligt, 
blijkt vanuit ons geloof gezien toch anders 
te zijn. We weten en ervaren dat er vroeg 
of laat  een einde komt aan het leven; dat 
we elkaar moeten loslaten. We ervaren 
hoe pijnlijk en ingrijpend dat kan zijn in ons 
leven. Met Pasen vieren we dat de dood 
niet het einde is, maar de overgang naar 
nieuw en eeuwig leven. Hoe komen we 
daarbij?
Het geloof daarin stoelt op het leven van 
Jezus, die ons beloofd en
voorgeleefd heeft dat wij allen zullen 
thuiskomen bij de Vader. Hij heeft dat als 
eerste met pijn en moeite moeten ervaren. 
In het volste vertrouwen heeft Hij zich 
uiteindelijk aan Hem toevertrouwd. “In Uw 
handen beveel Ik mijn geest”. Dat mogen 
we vieren met Pasen in het vertrouwen dat 
dit ook eens ons deel zal zijn. Maar toch… 
velen weten er geen raad mee. We hopen 

dat het waar zal zijn, maar vervolgens 
redeneren we alles weer weg. Er is een 
groot geloof en vertrouwen nodig. Gelukkig 
de mens die daarbij op God vertrouwt.

Paaszaterdag 16 april om 15.00 uur zullen 
we Pasen vieren in de heilige Mis, met zang 
van de Cantorij. Iedereen is welkom !

Em. pastoor Martin van Zutphen
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Samen onderweg
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Vanuit de facilitaire hoek

Vanuit de facilitaire hoek
Zoals u wellicht al gezien heeft, 
zijn we vanuit facilitair bezig 

met een aantal aanpassingen en 
vernieuwingen.

De Vertoeverij
Hier zijn we al weer bijna een jaar 
bezig om de ruimte anders in te 
richten en aan te kleden. De receptie is 
gewijzigd naar een heuse coffee corner. 
Receptionistes zijn getransformeerd 
naar gastvrouwen. De kleur is gewijzigd 
naar een warme kleur groen en straalt 
gastvrijheid uit. De gordijnen en de 
stoelen zijn gewisseld. Het geheel 
zal dan uiteindelijk allemaal mooi bij 
elkaar aansluiten.

Jeu de boules baan
Zoals u heeft kunnen zien, is er een 
jeu de boules baan aangelegd. Deze is 
voor eenieder die hem gebruiken wil. 
Bewoners, buurtbewoners, welzijn 
en medewerkers, iedereen mag hem 
gebruiken. Bij de coffee corner liggen 
ballen ter beschikking die wij graag 
aan u uitlenen. Binnenkort volgen ook 
nog twee bankjes.

Ontspanningsruimte
Medio april is de ontspanningsruimte 
op Dennenlaan af. Hier kan men op 
een ontspannen manier een gesprek 
voeren of zich even afzonderen.   In 

deze ruimte staat straks ook een 
massagestoel zodat je echt even kan 
ontspannen.

Salades en kleine kaart
Vanaf 21 maart delen wij salades uit 
aan de medewerkers tijdens de lunch. 
Deze bieden wij gratis aan zodat men 
naast de soep ook een salade kan 
nuttigen. De salade komt naast gratis 
koffie/thee/fruit/hapje op donderdag. 
Ook zal met ingang van de nieuwe 
inrichting de kleine kaart en de 
koffiekaart weer verschijnen.

Terras
Medio april zullen ook alle buitentafels 
en -stoelen vervangen worden. 
Zowel op de groepen, in het atrium, 
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Spreuk

binnentuin en bij de vertoeverij wordt 
alles vervangen. De tafels zullen 
stabieler zijn zodat omvalgevaar 
sterk gereduceerd wordt. De stoelen 
zijn comfortabel, stapelbaar, licht 
van gewicht, veilig en vooral mooi 
vormgegeven.

Kortom, nu we steeds meer open 
mogen en de zon begint te schijnen, 
worden al deze leuke en mooie 
vernieuwingen doorgezet. We kijken er 
erg naar uit.
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Vrijwilliger aan het woord

Naam Leny van der Avoird

Functie vrijwilligster 

Hoe lang werk je al bij zorgcentrum 
St Franciscus + 15 jaar 

Wat wilde je worden toen je klein was
juf: dus onderwijzeres

Lievelingseten noedels met garnalen

Met welk beroep zou je graag een 
week willen ruilen Kunstschilder, 
maar dan zou ik dat wel goed moeten 
kunnen. Jammer. 

Welke karaktertrek bij anderen vind 
je irritant roddelen over mensen

Wat zijn je goede eigenschappen 
Kan behoorlijk goed luisteren naar 
iemand

Wat zijn je minder goede eigenschap-
pen ongeduldig wanneer iemand me 
niet begrijpt

Wat is je favoriete muzieksoort 
alle soorten muziek, behalve hard rock 
of rappen, dat vind ik verschrikkelijk

Bij welk restaurant ga je graag eten
sushi restaurant

Wintersport en/of zomervakantie 
zomervakantie, lekker naar de zon
Wat zou je doen met een miljoen 
daar moet ik wel langer over na den-
ken, ik denk niet dat dit ooit een pro-
bleem wordt

Waar ben je het meest trots op
op ons gezin

Als je topsporter zou kunnen worden, 
welke sport zou je dan kiezen 
Zwemmen

Als je nog 1 reis zou mogen maken, 
waar zou de reis naartoe gaan
Mexico
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Cliënt aan het woord

Naam: Cees Kuijpers.

Waar kom je vandaan: ik ben geboren 
en getogen in Gilze.

Wat was uw beroep: ik ben altijd trac-
torchauffeur geweest bij loonbedrijf 
van Hoek uit Gilze.

Waar bent u trots op: het feit dat ik 
gezond oud ben geworden maakt me 
trots, ook ben ik trots op Ineke, mijn 
dochter.

Cliënt van Franciscus thuis of IDW: 
cliënt van Franciscus Thuis.

Hoe lang woont u hier al: ik woon hier 
met m’n 2e echtgenote vanaf 2010, zij 
is in 2017 overleden.

Hoe lang ontvangt u zorg: ik ontvang 
zorg van Franciscus sinds enige tijd 
vanwege het feit dat ik ziek ben gewor-
den. Eerst ontving ik elke dag zorg, nu 
nog 1x per week.

Hoe vindt u het om hier te wonen: 
ik vind het fijn wonen, heb een mooi 
appartement boven de ingang, dus er 
is altijd wat te beleven van mensen die 
komen en gaan. Ook vind ik het prettig 
te weten dat ik een beroep kan doen 
op Franciscus als het nodig is, ik voel 
me veilig.
Het is ook prettig om mee te kunnen 

doen aan de activiteiten van Franciscus 
en het gebruik van de warme maaltijd 
in de Vertoeverij.

Hoe vindt u het om zorg te ontvan-
gen van Franciscus: fijn, er wordt niet 
gemopperd, personeel is vriendelijk en 
behulpzaam.
Wel vind ik dat de geboden zorg (te) 
snel wordt afgeschaald: zelf doen ter-
wijl het nog niet mogelijk is voor mijn 
gevoel.

Wat betekenen deze woorden voor u: 
persoonsgericht, vertrouwd en met 
elkaar? Ik kan me hierin wel vinden: 
het is hier gemoedelijk (op z’n Gils), 
“ons kent ons”, en je moet het toch 
samen doen he!

Tips voor zorgcentrum St Franciscus: 
geen eigenlijk, het gaat prima zo!



www.stfranciscus.nl


