Nieuwsbrief Bronnerhof
Bronnerhof
Bronstraat 9
6121 LG Born
Telefoon: 046-4861604
www.bronnerhof.nl
info@bronnerhof.nl

Berichten van het bestuur

Colofon:

Helaas zijn we weer in een roerige tijd
beland. De besmettingen nemen
onrustbarend toe, evenals de opnames in
ziekenhuizen en op de IC’s. Vooral Limburg is
zwaar getroffen.

Reacties sturen naar
pr@bronnerhof.nl

Weer loopt Nederland achteraan met de 3e prik en verdere
maatregelen. Wat dat moet worden , ik weet het niet. In ieder geval
hebben wij ook de maatregelen moeten aanscherpen. Ik vraag jullie
dan ook let goed op je zelf en neem geen onnodige risico’s.
De verbouwing van de 3 extra kamers is bijna klaar en dat betekent
dat we in de andere kamers verder kunnen gaan met de tuindeuren
en daarnaast ook met het toilet achter in de gang. De laatste loodjes.
Het wordt spannend of de kerstviering van dit jaar, door kan gaan.
Jullie krijgen daar op tijd bericht van. Inmiddels is het laatste nieuws
dat deze viering helaas is gecanceld.
Volgend jaar 3 maart bestaan we 10 jaar en op die dag willen wij een
start maken met dit jubileumjaar. Hoe we die dag gaan invullen
zullen Chantal en ik nog met jullie communiceren.
Houdt ook de datum 23 april vrij want dan is er in ieder geval een
feestavond in het gemeenschapshuis in Holtum voor alle vrijwilligers
en verpleegkundigen en partners.
Verder zal er in het najaar nog een avond zijn met een cabaretier. Het
thema zal zijn dementie. Wij sluiten weer af met de kerstviering.
Deze data zijn nog niet bekend.
Ik sluit af met jullie nog eens sterkte te wensen. Let goed op jezelf en
je naasten, zodat we allen gezond blijven en er maximaal kunnen zijn
voor onze gasten.
Martin Link.

Deze nieuwsbrief is samengesteld
door de PR-groep met bijdragen
van bestuursleden en andere
vrijwilligers.
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Samenwerking Bronnerhof met
Toon Hermans Huis Sittard

Groot investeringsprogramma vrijwel
gerealiseerd

Op 4 oktober zijn een
aantal van onze
vrijwilligers
aangeschoven voor een
lekkere lunch bij het
ToonToon
Hermans
HuisHuis Sittard . Het was leuk om
het
Hermans

Het grootste investeringsprogramma uit de historie
van Bronnerhof is vrijwel afgerond:

kennis te maken met gasten en vrijwilligers van
deze stichting.
Inmiddels hebben beide organisaties op 19
oktober een samenwerkingsovereenkomst
getekend vooral op het terrein van opleiding &
training en uitwisseling van kennis en ervaring.
Ondertekening vond plaats door onze voorzitter
Martin Link en Leon Poels namens het Toon
Hermanshuis, in aanwezigheid van onze
coördinator Chantal van Wersch.









Momenteel is nog in uitvoering de vernieuwing van
de oude toiletruimte begane grond einde gang:







Weer een mooi resultaat in de Rabo
Club Support actie
Ook dit jaar heeft Bronnerhof weer een
mooi resultaat behaald: 2.384 euro. Hiermee werd
een 2e plek in een gezelschap van zo’n 750
deelnemende verenigingen, clubs en stichtingen in
de regio Zuid Limburg West (waar nu ook de regio
Maastricht bij behoord) behaald. De 1e plek was dit
jaar voor onze buren, het Kasteelpark, die 180 euro
meer wist binnen te slepen. Wij feliciteren hun met
dit resultaat en bedanken alle mensen die ons dit
jaar met een stem gesteund hebben. Volgend jaar
zijn we natuurlijk weer van de partij.

De daken zijn vernieuwd
De liftkoker is afgetopt en de oude lift
vervangen door een nieuwe lift
Ruimtes op de 1e etage voor Buurtzorg en
onze coördinator zijn gerealiseerd en
betrokken
Groot schilderonderhoud is vrijwel afgerond
3 nieuwe gastenkamers op de begane grond
zijn nu ook klaar en al in gebruik genomen
In de kamers 4 en 5 is inmiddels een
buitendeur (naar de tuin) gerealiseerd

De tegels en de tussenwand zijn verwijderd.
Aanbrengen en aanpassing leidingwerk voor
zowel gas, water en toiletafvoer.
aanbrengen closetelement
Betegelen van wanden en vloer
Aanbrengen verlaagd plafond
Aanbrengen nieuw toilet met armbeugels,
closetrolhouder

en het schilderwerk nieuwe tuindeuren, nieuw raam
en omlijsting van de nieuwe tuindeuren
Voorwaar een gigantisch succes om de bekostiging
en de uitvoering van dit programma gerealiseerd te
krijgen. Met veel dank aan een aantal grote
subsidiegevers (provincie, gemeente, Roparun), maar
ook veel kleinere sponsoren. Een speciaal woord van
dank is op zijn plaats voor onze bouwcommissie, met
Michel Hendriks en Wil Wagemans voorop, de
sponsorcommissie en ons bestuur.
Door de inspanning van velen is Bronnerhof nu
helemaal ‘Fit fort he Future’

Nieuwsbrief Bronnerhof, december 2021 2/6

Stichting Wensambulance vervuld weer een
laatste wens

Op 30 november hebben vrijwilligers van de
Stichting de wens van mw. V in ons hospice
vervuld. Ze zijn met haar vanuit het Hospice in
Born op kraamvisite geweest bij haar dochter. Op
8 November zijn ze nog met mevrouw naar
verloskundigenpraktijk de Bollebuik in Echt
geweest. Hier werd toen een 3D echo van de buik
van haar dochter gemaakt, zodat mevrouw toch
een beeld van haar eerste kleinkind kon opvangen.
Gelukkig heeft mevrouw haar kleinkind nu nog
echt kunnen ontmoeten. Vanwege privacy
redenen hebben wij geen foto van moeder en pas
geboren kind geplaatst.

Helaas is Bronnerhof geen finalist bij Actie
Warm Hart
Bronnerhof grijpt naast de 3 prijzen in de landelijke
Actie Warm Hart van KRO/NCRV, maar heeft zich
meer dan kranig geweerd. 203 organisaties deden
een gooi naar de prijzen en Bronnerhof wist in dit
veld met 473 uitgebrachte stemmen een 27e plek te
scoren. Dit is vooral de verdienste van onze
vrijwilligster Jet de Levie, die ook al jaren onze
Facebookpagina beheerd. Zij heeft zich sterk
gemaakt om zoveel mogelijk mensen een stem op
ons hospice te doen uitbrengen en het resultaat mag
er zijn. Geen prijs, maar wel in het ‘ linker rijtje’ op
een groot landelijk podium. Heel mooi!
De 5 finalisten van Actie warm hart 2021 zijn…
1. Stichting Living Memories 2. Stichting
WensAmbulance Utrecht 3. Los Caballos Luna
4. Kanjerketting van de Vereniging Kinderkanker
Nederland 5. Stichting Veteranen Search Team

Wilt u ook een wensrit voor iemand aanvragen, vul
dan ons wensaanvraagformulier op onze website
in:
https://wensulance.nl/wensen/wensaanvraagform
ulier/
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Prachtige stiltewandeling op 19 november

Leven voor de zorg

Op 19 november, op een prachtige herfstochtend,
vond met een aantal vrijwilligers van Bronnerhof
weer een zogenaamde stiltewandeling plaats, onder
leiding van Inge Janssen-Horsman , wandelcoach bij
Stapje Verder.

200 jaar Dochters van de Goddelijke
Voorzienigheid
Expositie in Sittard van 28 september 2021 t/m 9
januari 2022
In 2022 vieren de Dochters van de Goddelijke
Voorzienigheid van Créhen (Fr.) hun 200-jarig
jubileum. Dit jubileum wordt door Erfgoedcentrum
De Domijnen aangegrepen om een expositie over de
geschiedenis van deze orde en hun betekenis voor
de regio te maken.
Je leven in dienst van de zorg stellen? De zusters van
de de Goddelijke Voorzienigheid deden het. Als ze
niet langer welkom zijn in Frankrijk vestigen ze zich
in 1903 in Sittard. Hun 200-jarig jubileum in 2022 is
de ideale gelegenheid om in de verhalen van hun
geschiedenis te duiken. Laat je door hen meenemen
in dit feest van herkenning.
De orde is natuurlijk het bekendst van het door hun
opgerichte ziekenhuis De Goddelijke Voorzienigheid
in Sittard (nu Zuyderland), maar zij hebben ook ‘ons’
klooster gesticht en later het eraan gebouwde en
inmiddels afgebroken verzorgingshuis St.Maarten
gerealiseerd.
Zonder deze zusterorde was er nooit een hospice
Bronnerhof in Born geweest!!!!
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Film- en boekentip
Prijswinnende roman over
onverwerkte trauma's en de
angst om je verstand te
verliezen. Dit prachtig boek is
inmiddels ook verfilmd.
De bijna 40-jarige Eva lijkt
alles te hebben: een mooi
gezin, een succesvol bedrijf en binnenkort het huis
van haar dromen. Dan sterft haar moeder en
beginnen de nachtmerries. Eva wordt steeds
angstiger en raakt ervan overtuigd dat er gevaar
dreigt voor haar en haar kinderen - langzaam maar
zeker verliest ze haar grip op de werkelijkheid. Ze
gaat op zoek naar de oorsprong van haar angsten
en ontdekt hiaten in haar geheugen. Als ze besluit
contact op te nemen met haar vader die al 33 jaar
in een psychiatrische inrichting verblijft, is dat het
begin van een ontdekkingstocht naar het verleden.
De met 5 sterren bekroonde film, met o.a. Pierre
Bokma, draait vanaf oktober in de filmhuizen.

Antoinette Beumer (1962) is regisseur
van succesvolle films als de gelukkige
huisvrouw, Loft, en Jackie en Soof.
Mijn vader is een vliegtuig is haar
debuutroman werd genomineerd
voor diverse prijzen en is inmiddels al
bekroond met de Hebban Debuutprijs

Gedicht van Jochen Meijer
Als ik sterf, zal de wind niet harder waaien.
Er zal geen haan zachter kraaien
Er zal geen grasspriet minder groeien
Er zal geen bloesem later bloeien
Alles gaat door
Zoals het ook was daarvoor
Voor ik op aarde was
Maar eigenlijk was ik er toen ook al
Ik was al deel
Van het grote geheel.
Ik werd geboren.
En ik dacht dat ik ‘ik’ was
Tot ‘ik’ op een dag
In de duinen lag
En zag
Dat ik ook in dit leven hoor
Bij het grote geheel.
Bij de oorsprong van alle natuur
En dat ik elk uur
De rest van dit bewuste leven
Liefde ga zijn en liefde ga geven
Schoonheid ga zoeken
In alle gaten en hoeken
En als ik sterf,
weer deel word,
van de reden
Dat de wind waait
De haan kraait
De grasspriet groeit
En de bloesem bloeit.
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Recept
Pittige risotto met ontbijtspek en prei:
Bereiding:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Verwarm de oven voor op 180 graden en bereid
de bouillon voor de risotto (200 ml water p.p.)
Snipper de sjalot. Snijd de knoflook in zeer dunne
plakjes.
Verhit de roomboter in de pan en fruit de sjalot
en de knoflook. Voeg de risotto rijst toe en bak
roerend 1 minuut. Voeg 1/3 van de bouillon toe
en laat de rijstkorrels de bouillon langzaam
opnemen. Roer regelmatig door.
Voeg zodra de bouillon door de rijstkorrels is
opgenomen weer 1/3 van de bouillon toe en
herhaal dit met de rest van de bouillon. De
risotto rijst is gaar na ongeveer 20-25 minuutjes.
Meng de geraspte pecorino door de risotto.
Halveer ondertussen de prei in de lengte en snijd
dunne halve ringen. Verwijder de zaadlijsten van
de rode peper en snijd de rode peper fijn. Haal
de plakjes ontbijtspek los en leg ze op een
bakplaat. Bak het ontbijtspek in 8-10 minuten
krokant in de oven.
Verhit zonnebloem olie in een hapjespan en
roerbak de prei en rode peper 6-8 minuten op
hoog vuur. Meng samen met de helft van de
rucola door de risotto.
Verdeel de overige risotto over de borden. Schep
de de risotto erop en verkruimel het ontbijtspek
erover.

Groetjes Jessy
En zo ziet het eindresultaat er dan uit.

O zo lekker!

Nieuwsbrief Bronnerhof, december 2021 6/6

