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Colofon:

Het eerste jaar Bronnerhof
Als we terug kijken op het eerst jaar kunnen we eigenlijk niets anders dan
supertrots zijn! Op de eerste plaats natuurlijk op jullie, want zonder jullie
was er simpelweg geen Bronnerhof!!
Het is geweldig om eens terug te blikken op de start in maart 2012. Twee
dagen na de opening kwam onze eerste gast en dat moment was voor
iedereen spannend; toen ging het echt gebeuren. Niet alleen het
werken met elkaar maar ook in een omgeving waarin iedereen nog zijn
draai moest vinden. Het was mooi om te zien dat bv de koffiekopjes
bijna iedere dag een ander plekje hadden; de een vond het handiger in
die kast, de volgende vond dat maar niks en werden ze weer
verplaatst…als thuis… Inmiddels hebben niet alleen de koffiekopjes maar
ook wij en jullie een vast plekje gekregen!
Wat ook mooi was/is om te zien hoe iedereen gegroeid is in het werken
met elkaar maar met name in de zorg voor onze gasten en hun familie.
Mensen die heel duidelijk de keuze hadden gemaakt om niet actief bij
de zorg betrokken te worden gingen toch stapje voor stapje meehelpen
aan het bed en raakten langzamerhand steeds vertrouwder met helpen
bij de lichamelijke verzorging. “Het valt reuze mee, ik wil toch wel
ingepland worden als zorgvrijwilliger”.
Afgelopen jaar zijn er ook diverse vrijwilligers gestopt maar hebben we
gelukkig ook een aantal nieuwe mensen erbij gekregen. Ook dit hoort
erbij. Net zoals het feit dat het soms akelig rustig kan zijn; geen
telefoontjes voor een nieuwe opname, geen mailtjes voor meer
informatie enz… Gelukkig houden we ook dan met z’n allen de moed
erin!

Deze nieuwsbrief is
samengesteld door de PRgroep met bijdragen van
bestuursleden en andere
vrijwilligers.
Reacties sturen naar
pr@bronnerhof.nl
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Dus, als coördinatoren kunnen we alleen maar zeggen; ga zo door!! Blijf
alert en kritisch, blijf naar ons toe komen met vragen, opmerkingen of
ontevredenheden, want alleen dan kunnen we er iets aan doen! Wij
blijven ook ons best doen, op allerlei gebieden, om Bronnerhof voor
iedereen een “thuis” te laten zijn!!
De coördinatrices
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Voorstellen bestuur

Van het bestuur
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Het is al weer lang geleden dat er nog een nieuwsbrief
van Bronnerhof is verschenen. Hier wilden wij graag snel
verandering in brengen en er ook voor zorgen dat in de
toekomst 3 à 4 keer per jaar een nieuwsbrief verschijnt.
Wij beschouwen nieuwsbrieven als een belangrijk
communicatiemiddel met name naar alle medewerkers
toe, om te weten wat er zoal speelt in onze organisatie
en om het “Bronnerhof-gevoel” te versterken.
Wij hebben de PR-commissie enige tijd geleden
gevraagd om te zorgen voor regelmatige
nieuwsbrieven. Vanuit deze commissie is er een
voorlopige redactie gevormd bestaand uit Marlaine
Bartelink en Marjan prop en Cor Heinemans (die zich
met de vormgeving en verzending zal bezig houden).
Vanuit het bestuur leveren we (beperkt) informatie aan,
maar de rest laten we graag aan de redactie over die
enthousiast aan de gang is gegaan en het resultaat ziet
u nu voor zich.
Als bestuur hopen we dat jullie de nieuwe opzet zullen
waarderen en ook dat jullie desgevraagd door de
redactie medewerking willen verlenen aan toekomstige
nieuwsbrieven.

Sponsor commissie
Om Bronnerhof meer financiële armslag te geven,
vooral voor het uitvoeren van verbeterprojecten, heeft
het bestuur enige tijd besloten om een
sponsorcommissie Bronnerhof op te richten. Deze
commissie o.l.v. penningmeester Wil Wagemans bestaat
momenteel verder uit de heren John Smits, Remie
Lebens, Cor Heinemans en Frits Suntjens. De commissie is
nog op zoek naar een geschikte vrouw, liefst uit Born,
om het team te completeren. Mocht er iemand
interesse hebben of een geschikte kandidate weten,
laat het dan een van de commissieleden weten.
Inmiddels heeft het bestuur op advies van de commissie
besloten om een aparte ‘Stichting Vrienden van
hospice Bronnerhof’ op te richten en om financiële
ondersteuning vanuit de buitenwereld in de toekomst
via deze stichting te laten lopen. Binnenkort zullen vanuit
de commissie verdere mededelingen gedaan worden
over de verdere aanpak. Duidelijk is inmiddels wel dat
alle medewerkers van Bronnerhof betrokken zullen
worden in de zoektocht naar Vrienden en begunstigers
van Bronnerhof. Wij hopen dat jullie allen hier spontaan
in mee zullen gaan.
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Wij geven de pen aan… Edwin Grootendorst

Website Bronnerhof vernieuwd

Ik ben sinds de oprichting van de Stichting achter
Hospice Bronnerhof voorzitter van de Stichting. Sinds
het allereerste begin ben ik er bij betrokken. Hoe is dit
zo gekomen?? Ik woon samen met mijn vrouw
Monique al 12 jaar naast Fabienne, de
initiatiefneemster van ons hospice. Fabienne had het
vaker tijdens feestjes over een hospice of bijna-thuishuis.Toen ik me daar op een gegeven moment mee
begon te bemoeien, heeft Fabienne me gevraagd
om toe te treden tot het groepje van het eerste uur,
later het bestuur.

Er is lang aan gewerkt om de website van Bronnerhof
te professionaliseren en te actualiseren. Het resultaat
mag er volgens ons wezen. Het is een rustige, mooie,
maar ook levende site geworden, die voortdurend
wordt onderhouden en uitgebreid, waar nodig.

De fase van idee tot de daadwerkelijke opening van
het hospice was een hele leerzame en interessante
periode, en het was echt ongelooflijk om te ervaren
wat er allemaal bij komt kijken om een hospice te
kunnen openen. Ik ben ook heel nauw betrokken
geweest bij de daadwerkelijke verbouwing en heb
met heel veel plezier samen met vele anderen heel
veel uren in gestopt.
In het dagelijks leven werk ik bij DSM als Global
Segment Director voor het bedrijf dat supersterke
vezels onder de merknaam Dyneema produceert en
over de hele wereld verkoopt. In die rol ben ik
wereldwijd verantwoordelijk voor strategie en
marketing bij DSM Dyneema.

Veel dank zijn we verschuldigd aan Tom Henning uit
Schimmert, die het bedrijf Gobetween Communicatie
runt, en die het design en de ruwe bouw van de site
heeft verzorgd. Ook Cor Heinemans, die de site nu
beheerd (en nog vele andere ‘computerklusjes’ voor
Bronnerhof verzorgd) heeft er veel tijd in gestoken en
de andere dames en heren van de PR-groep hebben
vooral de teksten opgesteld en geredigeerd. Annie
Niessen uit Grevenbicht heeft een serie foto’s in
Bronnerhof gemaakt, waar er ook een aantal van op
de site zijn terug te vinden.
Al met al nogal wat mensen die enthousiast aan de
vernieuwde site hebben gewerkt. De reacties die we
tot nu toe mochten ontvangen waren zonder
uitzondering positief. Neem zelf ook eens een kijkje op
de site www.bronnerhof.nl en blader er eens rustig
doorheen. Natuurlijk zijn reacties, suggesties op- en
aanmerkingen van harte welkom. Neem dan contact
op met Cor Heinemans of stuur een mail naar
pr@bronnerhof.nl

Edwin
De site zoals hij nu is, is openbaar voor iedereen en kan
via bijvoorbeeld google ook vrij makkelijk onder een
aantal zoektermen worden gevonden. In de toekomst
zal er voor medewerkers ook een beveiligd gedeelte
worden gebouwd. In dit alleen via een password
toegankelijk deel wordt specifiek voor vrijwilligers
bedoelde informatie opgenomen. We denken hierbij
o.a. aan het ‘smoelenboek’, specifieke foto’s,
opleidingsinformaties etc.. Hier komen we in de
toekomst zeker op terug.
Het PR-team (Marjan Prop, Marlaine Bartelink, Cor
Heinemans en Frits Suntjens)
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Maandelijks inloopuur Bronnerhof

Onze coördinatrices

Sinds een half jaar organiseert de PR-groep elke
eerste dinsdag van de maand van 15.00 tot 16.00 uur
een inloopuur voor belangstellenden.
De uitnodiging voor het inloopuur verschijnt
maandelijks een week daaraan voorafgaand in ‘Born
Actueel’, het inloopuur wordt ook vermeld op
www.bronnerhof.nl
Geheel vrijblijvend kan kennis worden gemaakt met
Bronnerhof in al zijn facetten en met onze zorg voor
mensen in hun laatste levensfase.

Marion geeft in dat uur toelichting over de
professionele zorg in ons Hospice , de leden van de
PR-groep belichten het werk van de vrijwilligers en
laten het gebouw zien.
We mochten dit eerste half jaar familieleden van
gasten, toekomstige vrijwilligers en andere
belangstellenden ontmoeten.
Komt u mensen in uw omgeving tegen die meer willen
weten over de professionele
zorg in Bronnerhof of interesse hebben in het
vrijwilligerswerk , wilt u hen dan op
dit maandelijks inloopuur attenderen.

Yvonne, Marion en Fabiënne

Ons buurtzorgteam

Van links naar rechts:
Fabiënne Timmermans
Diana Meuwissen
Wendy Frissen
Noortje Strikers
Op de foto ontbreken:
Kim Helgers
Kim Segers
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De kookploeg
Mogen we ons even voorstellen?

Recept van Leonie.
WITLOF MET HAM – KAASSAUS
Recept voor 4 personen
-

800 gram witlof
4 dikkere plakken gekookte ham
Kaas om te raspen
1 flinke sjalot
1 teen knoflook
Ongeveer 30 gr bloem
Ongeveer 2 dl melk
Ongeveer 30 gr boter
Bieslook
Zout, peper, nootmuskaat, eventueel milde
paprikapoeder
Eventueel fijn geknipte bieslook of peterselie
om te garneren

Staand van links naar rechts:
Anke Post
Leonie Grooten
Jessie de Bruyn
Jeanne Joordens
Knielend van links naar rechts:
Wim Lemmens
Jan Roumen
De kookploeg van Bronnerhof. Met veel plezier
proberen we elke dag weer een lekkere maaltijd op
tafel te toveren.
Onze gasten mogen zelf het menu samenstellen en wij
proberen zoveel mogelijk aan hun wensen te voldoen.
Wim Lemmens is onze chef; hij maakt de planning,
coördineert en kookt ook nog als de beste
Familieleden van onze gasten kunnen ook aanschuiven
zodat je soms ziet dat verschillende families met elkaar
tafelen. Als je dan na het eten hoort dat het heerlijk
gesmaakt heeft dan weet je waar je het voor doet.
Op deze manier proberen wij een bijdrage te leveren
aan het welzijn van onze gasten en hun naasten!

(Vloeibare boter) laten smelten.
Sjalot snipperen en zachtjes laten fruiten.
Teen knoflook snipperen en even later laten
meefruiten.
Gewassen en in stukken gesneden witlof hieraan
toevoegen en knapperig gaar laten stoven.
Bloem hierover uitstrooien en al roerend gaar laten
worden.
Binden met zoveel melk totdat de saus de juiste
dikte heeft.
Handvol geraspte kaas hierdoor roeren
In blokjes gesneden gekookte ham toevoegen en
doorroeren.
Dan afmaken met kruiden, eventueel nog een
weinig zout toevoegen, maar pas op! in kaas en
ham zit al veel zout.
Naar eigen smaak kan bieslook of peterselie ook al
door saus geroerd worden.
Crème fraiche maakt het nog extra romig,
afhankelijk van eigen smaak

.

Alles overdoen in ovenvaste schaal, met geraspte
kaas bestrooien en onder gril kaas laten smelten
totdat deze een mooi lichtbruinig kleurtje heeft,
afhankelijk van kaassoort.
Serveren met een pasta of zachte
aardappelpuree.
Deze schotel kan ook vooraf klaar gemaakt
worden en later opgewarmd in oven en onder gril.
Het nadeel is dat witlof nogal veel vocht afgeeft
en dus de saus dan misschien teveel verdunt.
Veel succes en smakelijk eten!
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Filmtip
AMOUR
Regie: Michael Haneke
George en Anne zijn twee gepensioneerde
muziekleraren.
Zij wonen in Parijs.
Op een dag krijgt Anne een herseninfarct en breekt er
een nieuwe fase in hun samenzijn aan.
‘Amour’ is een ontroerende film over de liefde van een
echtpaar dat vecht tegen de
genadeloze klappen die de ouderdom uitdeelt.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilliger zijn ……….is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend

Boekentips
IK HEB ALTZHEIMER
Auteur : Stella Braam
De oud-psycholoog René van Neer krijgt in 2003 te
horen dat hij Alzheimer heeft.
Besloten wordt dat hij aan zijn dochter - Stella Braam verslag doet van zijn
veranderende wereld.
Zij volgde de lotgevallen van haar vader gedurende
twee jaar van dichtbij en schreef er een
uniek en spraakmakend document over.
HET ZWIJGEN VAN MARIA ZACHEA
Auteur : Judith Koelemeijer
Het is 1989. Een oude moeder heeft een hersenbloeding
gehad en hult zich sindsdien in een
mysterieus stilzwijgen. Haar twaalf kinderen besluiten om
beurten voor haar te zorgen.
Judith Koelemeijer raakte geïntrigeerd door het beeld
van de zwijgende moeder – haar oma en ging op zoek naar de geschiedenis van haar familie.

Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief denken
Is positief doen
Met als enig doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel!
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