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Bericht vanuit het bestuur van de voorzitter

Het is alweer 2020. 2019 was voor ons een goed jaar, met veel opnames
en veel zeer tevreden gasten en familie van de gasten.
Dankzij onze vrijwilligers, de coördinator en de verpleegkundigen van
buurtzorg hebben wij ons hoge niveau van zorg kunnen continueren.
Laten we hopen dat 2020 net zo’n jaar wordt met zeer tevreden gasten
en hun familie.
Het bestuur is zich aan het buigen over noodzakelijke vernieuwingen en
reparaties van ons pand. Als daar meer over bekend is dan zal ik jullie
direct inlichten.
Ik wens jullie allemaal een heel fijn 2020 toe met veel geluk, liefde en
een goede gezondheid.
Martin Link

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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Terugblik vanaf zomer 2019

16-1

Wat gebeurde er allemaal vanaf de (hete) zomer van
2019:
28-8 Een druk bezochte en prachtig verzorgde
avond ‘Samen Gedenken’ met live muziek
door familieleden van een bij ons overleden
mevrouw
8-9
Goed bezochte Informatie- en koffie &
soepstand tijdens de markt van de overburen
van het CAP
20-9 Druk bezochte Film Black Cock over
bevrijding Roerstreek in Buchten met
vrijwillige bijdrage voor Bronnerhof
10
Weer kreeg Bronnerhof met afstand de
meeste stemmen en daardoor een cheque
van 3.800 euro uit de Rabobank Support
Actie. Ook een teken van breed draagvlak
Bronnerhof in de regio.
10
Start nieuwe groep vrijwilligers met de
onlinecursus VPTZ
9-10 VPTZ congres ‘Samen van Betekenis’ in
Amersfoort bezocht door 4 van onze
vrijwilligers, Chantal en enkele
Buurtzorgmedewerksters en … o.a. Koningin
Maxima en minister de Jonge
22-11 Weer mooie, sfeervolle gedenkavond voor
overleden gasten in onze kapel
28-11 Diverse vrijwilligers, Chantal en een aantal
Buurtzorg medewerkers bezochten het door
meer dan 400 mensen bezochte symposium
‘Anders dan Anders’ met o.a. als spreker
Hugo Borst
20-12 Kerstviering voor onze vrijwilligers in de
kapel met 2 optredens van de a capella
zanggroep Something Blue met prachtige
kerstliederen in verschillende talen
25-12 Mooie 1e Kerstdag samen met onze gasten
en hun naasten met een mooi kerstverhaal
door Christel en muzikale omlijsting door
Lenny en haar 2 kinderen.

23-1

Leuke, goed bezochte filmavond in onze
kapel met de film ‘Bon Dieu’
Symposium bijgewoond door Chantal en Frits
over stand van zaken in groot
dementieonderzoek ‘Dedicated’ (o.l.v.
Universteit Maastricht) in Zuyderland.

De Facebookpagina van Bronnerhof werd door de
PR-groep geregeld voorzien van nieuwe foto’s,
nieuwtjes en artikeltjes over palliatieve zorg en de
pagina wordt inmiddels door meer dan honderd
mensen gevolgd.
In het afgelopen kwartaal werden weer een aantal
kleinere verbeteringen doorgevoerd, en ontvingen
we weer diverse kleinere & grotere giften en
dankbetuigingen van nabestaanden van in
Bronnerhof overleden mensen. Gelukkig hebben we
ook de afgelopen maanden verschillende
aanmeldingen gehad van nieuwe vrijwilligers en
lopen er momenteel ook weer enkele op proef mee.

Vooruitblik
Bronnerhof doet mee in 1e Netwerk (PZ in
Westelijke Mijnstreek) on Tour in Stein met
voorlichting en infostand. Grote opkomst
voorzien (> 80 aanmeldingen).
19-2 Avond ‘Samen Gedenken’ in onze kapel
18/21-3 PR met stand aanwezig in bibliotheek Born;
21-3 open middag in Bronnerhof
28-3 Vrijwilligersavond georganiseerd door
Netwerk PZ westelijke Mijnstreek; locatie
SGL Sittard en thema ‘Goed samenspel
(huis)arts met mantelzorgers en vrijwilligers
in de palliatieve fase’
19-4 Informatie- en koffiestand tijdens de markt
van de overburen van het CAP
15-5 Feestelijke vrijwilligersbijeenkomst in
gemeenschapshuis Holtum
3-6
Bezoek van ca. 30 studenten van Universiteit
Maastricht aan ons hospice
28-1

Nieuwsbrief Bronnerhof, januari 2020 2/6

Nieuwe vrijwilligers 2019

Recept
niet lachen: het is bananensoep, smaakt heerlijk:

Nellie Hopman

Brigitte Salden

benodigdheden: 25 gr. Boter, 25 gr. Bloem, een
halve koffielepel kerriepoeder, een halve liter
runderbouillon, een halve liter kippenbouillon, 250
ml frito(tomatenpuree), 3à 4 rijpe bananen, 125 ml.
kokosmelk, voor versiering kleine korianderblaadjes.

Henk van Velzen

Anouk Krekels

Jacqueline Utt

Henk van Sloun

Boter smelten, kerrie toevoegen en langzaam
roerend fruiten. Van het vuur nemen en bloem
toevoegen, goed roeren tot alle bloem is
opgenomen. Dan terug op het vuur en langzaam
roeren bouillon toevoegen. Dan frito en schijfjes
banaan toevoegen. Dat even laten koken, alles
fijnmixen. Voor het opdienen kokosmelk toevoegen.
Versieren met koriander. Bon appetito.

Wil Sprengers

Anja Venbruex
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Film: ‘Kapsalon Romy’

Film: THE PROFESSOR

Oma Stine (Beppie Melissen) met haar kleindochter
Romy (Vita Heijmen).
Regie: Mischa Kamp
Met Vita Heijmen, Beppie Melissen, Noortje Herlaar
★★★★
Na school gaat Romy naar haar oma. Niet zo’n oma
die knuffelt, cake bakt en helpt met huiswerk. Oma
Stine, die haar eigen kapsalon heeft, begroet het
meisje korzelig met ‘ben je er nu al?’. Maar hun
hoekige relatie verandert wanneer blijkt dat er iets
aan de hand is met oma. Geld raakt kwijt, er ligt een
boek in de koelkast, en Stine snapt niks meer van
haar eigen kassasysteem.
‘Kapsalon Romy’ is een jeugdfilm over dementie.
Klinkt zwaar, maar dat is het niet. Het is aan
filmmaakster Mischa Kamp, die in 2005 opviel met
de formidabele jeugdfilm ‘Het paard van Sinterklaas’,
wel toevertrouwd om serieuze thema’s te verpakken
in lichtvoetigheid. ‘Kapsalon Romy’ is nuchter,
helder, grappig én hartveroverend geëngageerd.
Fase van ontkenning, aan beide kanten
Verteld vanuit het perspectief van de jonge Romy
laat de film eerst de verwarring zien die ontstaat
wanneer Stine, een kordate, altijd goed geklede
dame, ineens moeite heeft met al die muntjes in de
kassa. En afspraken vergeet. Iedereen met ervaring
met dementie zal die fase van ontkenning, aan beide
kanten, herkennen. Romy krijgt in de gaten dat oma
niet alleen op haar past, maar dat zij ook over haar
oma moet waken.
De film gaat pijnlijke onderwerpen niet uit de weg
‘als ik dement ben, dan is het: spuitje erin en klaar’,
zegt Stine dapper), maar laat vooral in heldere
beelden en dialogen zien hoe relaties ook ten goede
kunnen veranderen wanneer iemand het leven niet
meer alleen aankan. Dat is ook voor jonge kijkers
meeslepend en troostrijk.

Alternatieve titel: Richard Says Goodbye
Verenigde Staten
Komedie / Drama
90 minuten
geregisseerd door Wayne Roberts
met Johnny Depp, Zoey Deutch en Danny Huston
Richard is een hoogleraar die het leven niet meer
ziet zitten, nadat hij gediagnosticeerd wordt met
iets dat zijn leven totaal ondersteboven zet. Hij
besluit alles opzij te schuiven en zijn bestaan zo
brutaal en onbezorgd door te brengen. Met een
apart gevoel voor humor en een roekeloze
manier van doen en laten, pakt hij alles aan wat
hij eerder niet deed, waaronder drinken, roken,
seks en het klakkeloos uitschelden van
voorbijgangers die hem irriteren. Het zal hem
meer plezier geven dan hij in jaren had.
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Boekentip: Alles lijkt zoals het was

Gedicht:
Een stukje van de liedtekst van Frank Boeijen, die
inspireerde tot de titel van het boek dat Frits Spits schreef
na het overlijden van zijn vrouw Greetje.

De boom die raakt aan de hemel
De vogels in een vlucht
Ik hoor iets in de straat
Een kind dat op een schommel staat
De wolken drijven langs de hemel
Een vliegtuig schrijft een lijn
Een man in een tuin
Een hond die bij zijn baas wil zijn
Alles lijkt zoals het was’

Gedicht: Een hoopvol leven

Prachtige, intieme, autobiografische verhalen van
radiomaker en televisiepresentator Frits Spits, die
een ode brengen aan het leven en de liefde.
Alles lijkt zoals het was van Frits Spits is een
ontroerende, nostalgische en liefdevolle ode aan
muziek, het leven en de liefde.
Na het overlijden van zijn vrouw Greetje krijgt
muziek een andere rol voor Frits Spits. Had hij altijd
al oor voor de teksten en de taal in liedjes, nu begint
hij ze meer en meer te koppelen aan gebeurtenissen
en herinneringen uit zijn leven.
Het zijn de meest recente Nederlandstalige liedjes
van o.a. Yentl en De Boer, Diggy Dex, Spinvis en
Anouk die Spits de weg wijzen naar die
herinneringen.

Nieuwsbrief Bronnerhof, januari 2020 5/6

Foto’s Kerstviering

Foto’s 1e Kerstdag
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