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van het bestuur
Voortgang werkzaamheden aan en in het Hospice.

Achtergevel Hospice.

Colofon:
Deze nieuwsbrief is samengesteld
door de PR-groep met bijdragen
van bestuursleden en andere
vrijwilligers.

De achtergevel van ons gebouw dat grensde aan St. Maarten wordt geheel vernieuwd.
De bouwvakkers zijn reeds begonnen aan de werkzaamheden. Op de begane grond
komt een deur, die gebruikt gaat worden als ingang voor de werknemers van Buurtzorg.

Reacties sturen naar
pr@bronnerhof.nl

Op de 1ste etage wordt er 2 nieuwe ramen geplaatst, welke meer licht brengen aan de
achterzijde van de kapel.

Inhoudsopgave:

Op de 2de etage worden eveneens 2 ramen geplaatst. Deze moeten voor licht zorgen in
de ruimte welke gebruik gaat worden als bestuurders locatie. Deze bestaande ruimte
wordt vergroot door de achterwand weg te nemen, waardoor de ruimte groter wordt en
aansluit op de achtergevel.

Rechterzijgevel Hospice
De rechterzijgevel bij het kantoor van Buurtzorg, is inmiddels geheel vernieuwd. Er is
een nieuwe raamkozijn geplaatst. De bestaande deur is geheel verwijderd. Aan de
binnenkant zal nog een binnenmuur gemetseld worden opdat alles een geheel gaat
vormen. Nadat dit binnenwerk is gestukadoord, zal het kantoor van Buurtzorg in zijn
geheel worden overgeschilderd. Tevens wordt er nieuw glas geplaatst in de bestaande
kozijnen.
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Kapel
De kapel is inmiddels nagenoeg geheel opnieuw en belangenloos geverfd door
schildersbedrijf Heffels uit Born, waarvoor hartelijke dank. Alleen de achterwand dient
nog geschilderd te worden. Dit kan echter eerst gebeuren als de raampartij

geplaatst is en de openingen hiervoor zijn gemaakt.
Nadat het schilderen en overige metsel- en stukadoors werkzaamheden zijn uitgevoerd,
zal de vloerbedekking worden gelegd. Tevens zullen er nieuw tafels worden geplaatst.
De bestaande stoelen worden hergebruikt, waarbij de armleuningen allen geheel

opnieuw zijn gelakt.
Het bestuur hoopt dat eind maart 2018 alle werkzaamheden zijn uitgevoerd.
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Terugblik 2e halfjaar 2017 en begin 2018
Na onze jubileumviering en de vakantie waren er weer diverse
memorabele gebeurtenissen:
10-9

Present tijdens de rommelmarkt van het CAP met
koffie/thee/gelukskoekjes/wenskaarten en een
begeleid kijkje in het hospice voor belangstellenden

23-9

Een zeer geslaagde high tea
voor de vrijwilligers in de
kapel

11-10

Workshop ‘Spiritualiteit’ door Els Prins

24-10

Scholing door Martin Link over hersenaandoeningen

8-11

Viering bereiken hoogste punt van nieuwbouw
Pergamijn

13-12

Weer een zeer geslaagde kerstviering voor vrijwilligers
in de kapel

30-1

Vooruitblik
Zoals jullie weten wordt momenteel nog gewerkt aan het herstel
van achterkant van onze kapel. De firma Heffels heeft al
fantastisch werk geleverd door de kapel te schilderen, maar
afronding kan pas plaatsvinden als de achterkant gereed is. Dit
geldt ook voor het leggen van nieuwe vloerbedekking. Tot het
zover is kunnen we de kapel niet gebruiken, en dat maakt
sommige planning qua datum onzeker.
5–2

Start van VPTZ-cursus (via E-learning) voor een eerste
groep vrijwilligers

17 - 3

Open middag Bronnerhof i.h.k.v. de week van de zorg

?–3

Filmavond: de bekroonde film ‘Simon’ zal worden
vertoond

15 - 4

Stand + Plantjesmarkt (tijdens de rommelmarkt van het
CAP)

Gezellige en leerzame vrijwilligersavond vanuit
Netwerk PZ bij Thuishulpcentrale de Brug

Kat die zich zelf als tijger ziet!
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Training vrijwilligers

Nieuwsbericht werkgroep herinrichting van onze tuin

De Hospices in onze omgeving hebben een 24 uurs bezetting
van betaalde zorgverleners . In ons Hospice is dat 11-12 uur per
dag. In de ochtend , middag en avond per gast ongeveer 1 uur
en 8 uur nachtzorg. Samen met de vrijwilligers leveren we
echter kwalitatief zeker zo goede zorg, blijkend uit de reacties
van gasten en hun familie. Heel veel vrijwilligers hebben
behoorlijk veel bagage op het gebied van palliatieve terminale
zorg. Op lezingen van het netwerk of regionale
vrijwilligersavonden is Bronnerhof goed vertegenwoordigd
t.o.v. de andere instanties waar vrijwilligers terminale
palliatieve zorg leveren. Scholing bieden we o.b.v. vrijwilligheid
geregeld aan in de vorm van lezingen, films en workshops.
Afhankelijk van het onderwerp varieert opkomst van mager tot
zeer goed. De redenen om niet mee te doen zijn divers: de
dag/avond kan niet uitkomen, het onderwerp spreekt niet aan of
men moet op die dag ook zelf werken in het hospice.

Er is een conceptontwerp gemaakt waarin is aangegeven hoe de tuin
eruit zou komen te zien:

VPTZ (de Nederlandse koepelorganisatie Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg) heeft al jaren een basiscursus en het bestuur
heeft de wens uitgesproken dat iedere vrijwilliger die diensten
draait de basiscursus volgt. De oude VPTZ cursusklapper of de
losse onderdelen daaruit heb ik vaker aangeboden aan
vrijwilligers. De inhoud is op punten echter niet meer geheel bij
de tijd en bevat vooral veel tekst.
De nu aangeboden VPTZ basiscursus doe je met behulp van je
computer of tablet (E-learning) en bevat actuele informatie.
Docenten, trainers en vooral de feedback van deelnemers heeft
geleid tot het huidige lesmateriaal. Met sprekende korte filmpjes
en praktijkgerichte opdrachten die je uitdagen . Voordeel van
deze cursusvorm: je doet het in je eigen tempo en de filmpjes
maken het veel leuker.
Voor menige vrijwilliger is deze cursusvorm op zich al een
uitdaging, want op deze wijze leerstof tot je nemen is voor hun
nieuw en zeker even wennen. Lukt het niet alleen of heb je
vragen, niet erg. Kom bij mij, mail me of een vraag een collega
om je op gang te helpen.
Na een maand plan ik een nabespreking met alle deelnemers.

*Aanleg van een overkapping met terras van 8 x4 meter dat aan de
rechterzijde van de tuin zal worden geplaatst. Het zal mede dienen als
afscheiding met het tuinhuis dat Pergamijn op deze plek gaat plaatsen.
Het terras wordt voorzien van een lichtpunt en een stroomvoorziening.
De overkapping zal aan de linkerzijde dicht worden gemaakt en de
voorkant en rechterzijde helemaal open.
* Het bestaande tuinhuisje zal verplaatst worden naar de voorkant bij de
zij-ingang van het Hospice. De dakbedekking hiervan zal uit dakplaten
met een pan motief worden bekleedt. Tevens zal er een
stroomvoorziening worden geplaatst.
* Er komt een overkapte fietsenstalling voor de vrijwilligers. Deze komt
eveneens aan de voorkant bij de zij-ingang van het Hospice. Deze wordt
voorzien van een lichtpunt. De dakbedekking zal eveneens worden
voorzien van dakplaten met pan motief.
* Op 2 plaatsen in de tuin zal een lantaarnpaal worden geplaatst. Tevens
zal zullen er nog enkele lichtpunten op een lager peil worden geplaatst
voor sfeerverlichting.
* Zoals jullie wellicht reeds hebben gezien is de tuin volledig omgegooid
en verwijderd van stronken en stenen. Dit alles is op vrijwillige basis
geschiedt door de heer Ge Urlings met een grondverzetmachine.
* De grond welke is omgegooid zal binnenkort worden voorzien van
gedroogde mest en tevens zal deze nog eens worden gefreesd om deze
los te maken.
* Het middenstuk zal worden voorzien van diverse grassoorten. Het
rechter grote stuk wordt voorzien van nieuwe graszoden.
* De bestrating zal geheel worden opgepakt en opnieuw worden gelegd.
* Er wordt nog overlegd om 1 of 2 bomen te plaatsen.
* Er zal worden voorzien in een aparte kruidenbak voor de kookploeg
van 1 x 1,5 mtr.
* Het kunstwerk dat voorheen in de tuin stond zal een nieuw plaats
krijgen in de tuin, opdat dit beter te zien is.
* Tot slot zullen nog nieuwe planten en struiken worden geplaatst.
Namens de werkgroep herinrichting tuin, Wil Wagemans

Tiny Silverstand
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Mag ik mij even voorstellen: Jet de Levie
Ik ben 58 jaar oud, woon samen met René Rouschop en heb
twee uit-huis wonende dochters: Sarah (29) en Lisa (24) en ben
trotse oma van Nathan van 5 jaar oud. We hebben een hondje
Billy die ook deel uitmaakt van ons gezin. Ik ben geboren in
Sittard maar woon al 18 jaar in Einighausen.
Mijn hobbies zijn: knutselen met mijn kleinzoon,
zumba,wandelen, lezen, koken en haken.
Ik ben dol op de boeken van Adriaan van Dis, hou van heel veel
genres muziek, van Michael Bublé tot Mozart. Ook ben ik een
echte Netflixverslaafde, heerlijk om series te kijken (liefst drie
afleveringen achter elkaar).
Mijn favoriete tv programma’s zijn: De Wereld Draait Door,
Jinek, Door het hart van China en natuurdocumentaires.
Mijn levensmotto is: neervallen, opstaan, kroontje rechtzetten,
verdergaan!
Ik heb een hekel aan mensen die liegen en suiker in mijn thee.
Ik heb bewondering voor mijn moeder: 91 jaar oud, een sterke
intelligente vrouw die vijf kinderen alleen heeft opgevoed
Sinds februari 2017 ben ik werkzaam als vrijwilliger bij
Bronnerhof en ben nu ook gevraagd voor de PR-commissie. Ook
help ik mee bij de voorbereidingen van de herdenkingen.
Ik vind het fijn om iets te kunnen betekenen voor mensen in hun
laatste levensfase.
Ik hoop dat jullie mij een beetje hebben leren kennen.

Vrijwilligersbijeenkomst netwerk PZ op 30-1-2018
Voor deze, door de klankbordgroep van het netwerk georganiseerde, avond
bij de thuislocatie van de Brug in zorgcentrum Glana in Geleen hadden zich 40
mensen aangemeld, waarvan 14 van Bronnerhof. Bij binnenkomst stonden
koffie/thee en een ruime keus aan vlaai al klaar en dat zorgde voor een
warme ontvangst. Goed te merken dat de meeste vrijwilligers ook al bij een
vorige gelegenheid in hospice Bronnerhof of het Toon Hermans Huis geweest
waren. De omgang met elkaar was open en amicaal.
Het programma werd geopend door de coördinatrice van het Netwerk, Els
Knapen. Zij vertelde op haar eigen, enthousiaste wijze over de 2 grote
lopende projecten waar het netwerk intensief bij betrokken is: “Gewenste
Zorg in de laatste levensfase” en “Palliatieve zorg bij dementie”; het eerste is
inmiddels een succesvolle pilotfase voorbij en ontving al veel waardering in
binnen- en buitenland, het tweede is net uit de startblokken en moet
voorzien in grote lacunes die er op dit gebied nog heersen.
Na Els Knapen was het woord aan teamleidster Nicole Stadhouder van
vrijwilligersorganisatie de Brug. Zij is sinds 2017 in dienst om leiding te geven
aan deze organisatie, die met bijna honderdzeventig goed opgeleide
vrijwilligers hulp biedt in thuissituaties, hospice Danikken en (recent
overgenomen) de verpleeghuizen van Vivantes. Zij werd gesecondeerd door
Claire Dujardin, sinds enkele weken in dienst als coördinatrice voor de
werving en inzet van de in de palliatieve zorg werkzame vrijwilligers. Die gaf
haar eigen visie over de palliatieve fase op indrukwekkende wijze weer in een
zelf geschreven prachtig gedicht over het fenomeen ‘tijd’ in die laatste
levenstijd.
In het uur na de pauze vond o.l.v. Wim Janssen een zogenaamd Lager Huis
Debat plaats met als thema ‘Samenspel en samenwerking tussen vrijwilligers
en professionals”. Wim is leraar, coach, en therapeut en beschikt over heel
veel ervaring in de (palliatieve) zorg. Wim had een groot aan stellingen over
het thema opgesteld. De stoelen gingen aan de kant en de aanwezigen
werden ‘gedwongen’ om zich als voor- of tegenstander van de geformuleerde
stelling te bekennen. Vervolgens liet sommigen hun mening toelichten en
werd er over en weer gediscussieerd. Boeiend en leerzaam. Enkele conclusies
waren dat vrijwilligers en professional niet gelijk, maar wel gelijkwaardig zijn
en dat helderheid over elkaars rollen en voldoende tijd nemen om elkaar als
mens te leren kennen, een belangrijke basis vormen voor een goed
samenspel. Wim legde aan het slot op duidelijke wijze uit dat onvoldoende of
niet uitgesproken verwachtingen in alle relaties aan de basis liggen van heel
veel spanningen en problemen. Het uur vloog om. Het had best langer mogen
duren, maar aan het applaus was goed te merken dat iedereen van dit debat
en de hele avond had genoten. De organisatoren Frits Suntjens, Wil
Rooijakkers (hospice Mariaveld) en Elly Florack (Toon Hermans Huis)
bedankten de sprekers en de aanwezigen, en kregen zelf de complimenten en
een bosje tulpen van Els Knapen. Een zeer geslaagde avond en een stimulans
om eind van dit jaar weer een vrijwilligersavond te organiseren.
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Voorbeelden van troostkaarten.

Recept: wortelenstamppot met rookworst en mandarijn
Benodigdheden voor 2 personen :
3 wortelen, 4 aardappelen, 1 ui , 2 laurierblaadjes, peper en zout, 2
mandarijntjes, een kleine rookworst.

Gebruiksaanwijzing :
Schil de aardappelen, wortelen en ui. Snij alles in stukken, doe de
kruiden erbij en kook alles gaar. Giet het water af en stamp alles fijn.
Verwarm de rookworst en snij deze in schijfjes. Pel de mandarijntjes en
maak de schotel op zoals op de foto.
Een oer-Hollands, heerlijk winterrecept.
Smakelijk eten

Nieuwsbrief Bronnerhof, februari 2018 5/6

Gedicht: Mag ik dan bij jou?

Filmtip : Simon

En als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?

In deze ontroerende tragikomedie komt de Amsterdamse
praatjesmaker en coffeeshophouder Simon na jaren een oude
vriend tegen: Camiel, een wat brave, homoseksuele tandarts.
Door Simons terminale kanker bloeit hun vriendschap weer op.
Simon is een ode aan het progressieve Nederland, met
euthanasie, homohuwelijk en softdrugs.

Als er een clubje komt,
Waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt
Waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn,
Wat ik nooit geweest ben,
Mag ik dan bij jou?
Als het onweer komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als de avond valt,
En ’t is mij te donker,
Mag ik dan bij jou?
Als de lente komt,
En als ik dan verliefd ben
Mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt,
En ik weet het zeker,
Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt,
En als ik dan alleen ben,
Mag ik dan bij jou?

Claudia de Brey

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij.

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij

Als de verbouwing in de kapel klaar is willen we deze film bij
Bronnerhof gaan draaien, dus hou de mail in de gaten voor de
precieze datum om samen deze film te bekijken.

Leestip: “Laat los mijn hand” van Edward Docx.
Vader Louis heeft AlS en maakt nog een laatste reis met zijn 3
zonen naar Zwitserland. Ze komen erachter dat ieder een eigen
beeld heeft op hun leven. Onderweg takelt Louis ver af, maar
vragen de zonen zich af of een zelfgekozen einde wel een goede
beslissing is.
Voor Louis is het duidelijk, hij wil niemand tot last zijn. Dit boek
maakt veel los: hoe kijk je tegen een ernstige ziekte aan, hoe ga je
daarmee om, hoe neem je afscheid? Kun je nog zeggen wat je wil
zeggen?
Een boek om stil van te worden, maar met humor geschreven.
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