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Nieuws vanuit het Bestuur
Dit maal wil ik jullie op de hoogte stellen over de
voortgang betreffende het project voor de
herinrichting van de tuin aan de achterkant van het
Hospice.
De kapschuur is geplaatst, overal is alles betegeld en opnieuw beklinkerd De borders zijn
allen gedegen omgespit, hetgeen een opbrengst gaf van veel keien, stenen en
betonelementen en houtrestanten van de conniferen die er gestaan hebben.
Het gras heeft vaste grond gekregen en groeit als kool. Deze week heeft de eerste
heraanplant plaatsgevonden in de borders. Volgende week zullen nog meerdere struiken
en planten worden geplant. De bloembollen, 200 stuks, zijn de grond in gegaan.
Komende week zal er een nieuwe Noorse esdoorn worden geplaatst, welke is
gesponsord door het familiebedrijf van der Linden, familie van Anita van Sloun.

Colofon:
Deze nieuwsbrief is samengesteld
door de PR-groep met bijdragen
van bestuursleden en andere
vrijwilligers.
Reacties sturen naar
pr@bronnerhof.nl
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Nieuwelingen 2018

De rode beukenhaag welke als afscheiding gaat dienen tussen Pergamijn en ons, zal in
januari worden geplant en tevens zullen aan de voorkant nog diverse nieuwe taxussen
worden geplant op de grens met Pergamijn.



Gedicht



Even voorstellen:

De fietsenstalling en het tuinhuisje hebben een plaats gekregen in de tuin. De containers
staan uit het zicht tussen de stalling het tuinhuisje.



Foto’s wensvijver Intratuin



Foto’s renovatie kapel en koor

Op veel plaatsen in de tuin is er nieuwe elektro grondkabel gelegd t.b.v.
stroomvoorziening op de diverse punten, zoals de nieuwe lichtpalen, 2 grote die ook ’s
nachts blijven branden, en 2 kleine voor sfeerverlichting. Daarnaast zijn de kapschuur, de
fietsenstalling en het tuinhuisje van stroom voorzien en verlichting.



Filmtip: The Leisure Seeker



Dimenzie



Recept: Spruitjesmousse

Chantal van Wersch

De tuin is op dit moment winterklaar. Volgend jaar zal er nog gewerkt worden aan het
gedeelte dat grenst aan de kasteeltuin. Daar zal met name de klimop worden aangepakt,
waardoor struiken en bomen vrij komen te staan.
De leden van de werkgroep hebben dit jaar heel veel werk verricht en we mogen stellen
dat de tuin er prachtig uitziet en volgend jaar als alles uitloopt en in bloei staat, zal het
een genot zijn om in de tuin te wandelen en te zitten in de zon c.q. onder de kapschuur.
Leden van de werkgroep heel veel dank voor jullie inbreng en inzet op welke manier dan
ook.
De officiële opening zal plaatsvinden voorjaar 2019.
Wil Wagemans, bestuurslid
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Terugblik vanaf augustus 2018

Vooruitblik

In de afgelopen maanden gebeurde er
weer van alles:

22 -12 Infostand Bronnerhof bij Intratuin (hele zaterdag)
gericht op werving vrijwilligers (bij een van de
wensvijvers waar Bronnerhof een van de twee
goede doelen is waar mensen aan kunnen
doneren)

6–8

Start nieuwe coördinator Chantal van Wersch
(opvolging Tiny Silverstand).

9-9

koffie/thee/info-stand Bronnerhof tijdens de
rommelmarkt van overburen CAP. Focus
op vrijwilligerswerving. Kinderen van nieuwe
overburen verkochten speelgoed t.b.v
Bronnerhof

16 – 1

Vrijwilligersavond (19 – 21 uur) voor vrijwilligers
van de diverse bij het netwerk PZ aangesloten
organisaties. Dit keer bij Vivantes in Geleen met
als belangrijkste thema het gebruik van
medicinale wiet/cannabisolie

21 - 9

Op bezoek bij onze nieuwe buren van Pergamijn
i.h.k.v. Burendag. Veel van onze vrijwilligers
gingen mee en voor alle 36 bewoners werd een
welkomstcadeautje meegenomen.

30 – 1

Filmavond (19 – 21 uur): vertoning van de
geweldige film uit 2017 “The Leisure Seeker”

26 - 9

Weer een druk bezochte en zeer geslaagde
bijeenkomst in kapel ‘Samen Gedenken’

3 - 10

Grote schok door de hele organisatie (en
daarbuiten): Ons onvermoeibaar lid vanaf het
eerste uur van de tuinploeg Frans Beerens
plotseling overleden.

24 - 10 Goed bezochte scholingsbijeenkomst over
palliatieve sedatie en versterven (stoppen
met eten en drinken)
15 - 11 Interessante themabijeenkomst van netwerk
palliatieve zorg westelijke mijnstreek: thema:
palliatieve zorg & dementie

Kinderen van de nieuwe overburen die
speelgoed verkochten ten bate van Bronnerhof

21 - 11 Symposium transmurale zorg in Fortuna stadion
georganiseerd door netwerk i.s.m. Zuyderland
Als u dit leest hebben de volgende 2 activiteiten ook
plaatsgevonden:
11 – 12 Bijeenkomst ‘Samen Gedenken’ in de kapel
14 – 12 Kerstviering voor alle vrijwilligers van Bronnerhof

Sinds de vorige nieuwsbrief in juni, mochten we 5
nieuwe vrijwilligers begroeten en ontvingen we
diverse grotere en kleinere giften en veel
dankbetuigingen van nabestaanden van in
Bronnerhof overleden mensen.

Dit boeket stond in de kapel van Bronnerhof bij de
gedachtenisviering op 26 september.
Aangevuld met de mooie witte rozen, meegebracht door
familie van een van onze overleden gasten, hebben we
van de mooie bloemen kunnen genieten in onze
huiskamer.
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Nieuwelingen 2018
Peter van Galen
kookploeg

Johan Rapati
vrijwilliger

Even voorstellen: Chantal van Wersch
Inmiddels is Chantal al vanaf augustus operationeel als nieuwe
coördinator. Zij is de opvolgster van Tiny Silverstand, die om
privéredenen deze functie heeft moeten opgeven, tot groot verdriet van
velen in onze organisatie. Tijdens de High Tea op 26 mei werd Tiny onder
groot applaus in de bloemetjes gezet.

Anita van Sloun
vrijwilliger

Chantal van Wersch
coördinator

Pascalle Leurs
vrijwilliger

Roland Leurs
ICT

Myrtho Motten
vrijwilliger

Jolanda Kuppen
vrijwilliger

Gedicht

Opvolgen van zo’n voorgangster is niet gemakkelijk, maar Chantal is daar
in zeer korte tijd wonderwel in geslaagd. Een dikke pluim voor het
bestuur dat bij de selectie van Chantal uit veel kandidaten de juiste heeft
weten te kiezen. Inmiddels kennen de meeste vrijwilligers Chantal al erg
goed en zijn zeer tevreden over haar. Zij heeft zich in een email begin
augustus al kort voorgesteld, en met veel vrijwilligers al uitvoerig eenop-een gesproken, maar in deze nieuwsbrief toch nog even haar eigen
korte schriftelijke introductie:
Ik woon in Aelse (Elsloo), ben een happy single, zonder kinderen van
bijna 51 jaar…..
Naast mijn grootste hobby muziek maken, ik speel basklarinet in de
hermenie en het klarinetensemble van Voerendaal, verwen ik graag de
kids van mijn broer en vriendinnen. Ik ben hun soekertant 
Reizen zit in mijn bloed, voor volgend voorjaar staat er een reis naar
Costa Rica in de planning, samen met mijn oudste neefje. Daarnaast ben
ik een grote Disneyfan.
Van huis uit ben ik verpleegkundige, in 1990 ben ik afgestudeerd als HBO
verpleegkundige en in 1992 heb ik bul gezondheidswetenschappen
gehaald aan de universiteit van Maastricht. In de afgelopen jaren heb ik
nog meerdere opleidingen en cursussen gedaan, maar dat zijn er te veel
om op te noemen.
Ik heb bij verschillende werkgevers als leidinggevende gewerkt, zoals de
voormalige Paulus Stichting in Sittard, voormalig verpleeghuis Invia in
Sittard, voormalig Welterhof in Heerlen. Mijn langste periode heb ik
gewerkt bij Pergamijn, meer dan 15 jaar, maar door de bezuinigingen
werd ik in 2015 boventalig. Gelukkig mocht ik nog voor de periode van
een jaar een project op het gebied van roosterplanning voor hun doen,
maar daarna hebben we afscheid van elkaar genomen. Dat was even
wennen, zonder werk. Echter lang ben ik niet thuis geweest, al snel ben
ik gaan varen op de J. Henry Dunant van het Rode Kruis, tot in juli.
En dan nu de nieuwe uitdaging in Born, ik heb er ontzettend veel zin in
en hoop samen met jullie er iets moois van te gaan maken. Mijn deur
staat altijd open, weet me te vinden!
Chantal van Wersch

Nieuwsbrief Bronnerhof, december 2018 3/5

Foto’s wensvijver bij Intratuin

Foto’s renovatie kapel en koor

Dankzij de inspanningen van Jet is Bronnerhof een van de twee
goede doelen bij Intratuin in de aanloop naar de Kerst. Daartoe
zijn 2 wensvijvers aldaar ingericht waar het publiek geldstukken
in kunnen doneren.
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Filmtip: The Leisure Seeker

Recept: Spruitjesmousse (voor 4 personen)

Oscarwinnares Helen Mirren (The Queen) en Golden Globe-winnaar Donald
Sutherland (JFK) schitteren in The Leisure Seeker, een romantische tragikomedie
van de Italiaanse regisseur Paolo Virzì naar de gelijknamige bestseller van Michael
Zadoorian.
Ella en John hebben samen een prachtig leven gehad. Nu ze beiden ernstig ziek
zijn, verlangen ze naar een laatste avontuur. Met hun oude camper, The Leisure
Seeker, ontvluchten ze de benauwende bemoeienis van hun dokters en volwassen
kinderen. Het wordt een reis vol verrassingen, tegenslagen en herinneringen, van
Massachusetts naar Florida. Onderweg worden Ella en John steeds meer
geconfronteerd met de gevolgen van hun ziek zijn, maar ze vinden ook hun liefde
voor het leven en voor elkaar terug.
Deze film is vertoond in het kader van de Internationale dag van de Palliatieve
zorg (13 oktober) in Filmhuis De Domijnen. Op 30 januari 2019 vertonen wij deze
film in Bronnerhof.

ingredienten:
1 kg. spruiten, zout, peper, nootmuskaat. 150 cc melk of room, 15 gram
boter, 1 tot 2 eetlepels bloem, 1 zakje geraspte belegen kaas.
een nieuwe aanpak voor mensen met
dementie
Dimenzie is een pilot op het gebied van dementie, bedoeld voor vitale en vaak
“jongere”mensen met de diagnose dementie. Zij willen actief blijven,
maatschappelijk betrokken zijn, willen sporten of op een creatieve of muzikale
manier bezig zijn.
Dit alles wordt door SGL (Stichting Gehandicaptenzorg Limburg) in de vorm van
modules aangeboden.

Ook de partner of mantelzorger kan bij Dimenzie terecht voor ondersteuning.
Voor verdere informatie kunt u terecht op de site www.dimenzie.nl

Kook de spruitjes met zout in ruimkokend water goed gaar en giet deze
af. Vang wat kookvocht op. Pureer de spruitjes met de staafmixer.
Smelt de boter in een pan en doe de bloem erbij. Goed blijven roeren
en na vermenging van de boter en de bloem de melk of room in delen
erbij schudden. Blijf roeren tot dat een gebonden gladde massa
ontstaat. Voeg wat peper, nootmuskaat en de geraspte kaas hier aan
toe (kaas even in de roux laten smelten) en vermeng dit geheel met de
gepureerde spruitjes.
Verdeel de mousse over kleine vuurvaste bakjes, bestrooi met
paneermeel en leg er een klontje boter op. Voor het serveren de
mousse 20 minuten in een voorverwarmde oven op 200 graden (hete
lucht) verwarmen totdat een mooi bruin korstje ontstaat.
Met een lekker stukje vlees en gebakken krieltjes is dit een heerlijk
gerecht.
Groetjes van Jessy.
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