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Bericht van het bestuur
Terugkijkend op 2020
overweegt de Corona.
Corona, die Nederland
binnensloop, en door heel
Nederland in mijn ogen onderschat werd.
De consequenties waren heftig. De Coronamaatregelen maakte het
noodzakelijk dat we een periode zonder vrijwilligers moesten draaien
en alles door de verpleging gedaan moest worden.
Gelukkig zijn de vrijwilligers weer in huis en we hopen dat we
langzaam weer naar normaal gaan, alhoewel “we zijn nog niet van de
Corona af. Alle hoop is nu gevestigd op vaccinatie, die op 6 januari is
begonnen. Wie weet.
Vivienne van de Walle (zie verderop waar ze zich voorstelt) heeft ons
op een geweldige duidelijke manier voorgelicht over de ins en outs
van de Corona en de vaccinatie. Dank je wel Vivienne. Ook hebben we
in 2020 de plannen voor de verbouwing verder uitgewerkt en deze
plannen voor subsidie ingediend bij provincie en de gemeente. Het
subsidiabele deel, het dak, het realiseren van tuindeuren in de
gastenkamers, het vernieuwen van de keukendeur en het aftoppen
van de liftschacht zijn goedgekeurd door de provincie en de
gemeente. Het resterende deel, de respijtzorgkamers, en de ruimtes
boven zijn niet subsidiabel, hiervoor zoeken we nog de benodigde
financiën.
We hopen ergens in het 2e kwartaal met de verbouwing te beginnen.

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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We wensen jullie een gezond en normaal 2021.
Namens het Bestuur
Martin Link
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Gelden stromen binnen voor onze
investeringsplannen
Zoals aangekondigd heeft Bronnerhof grootse
investeringsplannen zoals het aftoppen van de liftkoker
en het vervangen van de oude lift, het geheel
vernieuwen van de daken, het maken van tuindeuren
in 2 gastenkamers, het verbouwen en inrichten van het
huidige kantoor van Chantal en dat van Buurtzorg voor
respijtzorg, en het gereed maken en inrichten van
kantoren voor Chantal en Buurtzorg op de 1e
verdieping. Dat hier grote bedragen mee gemoeid zijn,
zal iedereen begrijpen. De sponsorcommissie is al lang
bezig om gelden hiervoor bij elkaar te krijgen. Recent
werd al bekend dat er een subsidie van de Gemeente
van 73 duizend euro is toegekend en een nog wat
hoger bedrag wordt verwacht vanuit de Provincie. In dit
kader zijn een tijdje terug o.a. de nieuwe burgemeester
en de verantwoordelijke gedeputeerde van de
Provincie op bezoek geweest. Beiden stonden zeer
positief ten opzichte van zowel de dienstverlening
alsmede de investeringsplannen.
Ook is er veel aandacht geschonken aan de werving in
het kader van de Rabobank Clubsupport actie, die maar
liefst 5.700 euro heeft opgebracht en zetten we ons in
voor het Roparunteam ‘Blieve Loupe Zitterd’ wat
behalve publiciteit ook waarschijnlijk een behoorlijk
bedrag gaat opleveren om een deel van onze plannen
te financieren. Los daarvan kunnen we rekenen op de
jaarlijkse bijdragen van de Vrienden van Bronnerhof en
eenmalige bijdragen van nabestaanden, andere
privépersonen en bedrijven.
De financiering van alle plannen is daarmee nog niet
rond, maar we hebben goede hoop dat dit wel gaat
lukken.

Rustig sterven
Dit artikel stond in de krant Trouw op 3 december j.l.
Zeer de moeite van het lezen waard!

Gedicht

Frits Suntjens namens de sponsorcommissie
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Even voorstellen: Vivienne van de Walle
Nu ik alweer een tijdje
meedraai in het bestuur is
het goed om mij even voor
te stellen. Al zullen
sommigen mij wel kennen als “de dochter van
meneer Van de Walle” die in 2018-2019 liefdevol zijn
laatste maanden bij Bronnerhof heeft doorgebracht.
Ik ben geboren en getogen in Geleen. Na drie
jongens kwam ik als meisje het gezin het gezin
versterken. Ik studeerde geneeskunde in Maastricht
en Oxford en ben daarna als arts gaan werken
binnen het veld van klinisch wetenschappelijk
onderzoek. Kortweg hou ik mij bezig met het
onderzoeken van de werkzaamheid van nieuwe
medicijnen of nieuwe toepassingen van bestaande
medicijnen. Dat doe ik mijn praktijk in Beek, maar
daarnaast ook als consultant bij vele bedrijven in
Nederland en in het buitenland. De combinatie om
mijn dagelijkse ervaring van de werkvloer te delen,
naast mijn werk ik de praktijk, vind ik een
waardevolle aanvulling. Daarnaast vind ik het reizen
en werken in het buitenland voor korte periodes ook
altijd een leuke bijkomstigheid. Maar daar is dit jaar
natuurlijk niets van gekomen en hoe dat de komende
jaren gaat worden is natuurlijk niet te voorspellen.
We zullen het wel zien. Maar mis wel mijn vaste
adressen, collega’s en vrienden op die plekken.
In mijn vrije tijd hou ik bij bezig met creatieve
hobby’s, met name pottenbakken en juwelen maken.
Ik wandel regelmatig. Tijdens de Corona-lockdown
heb ik mogen (her)ontdekken in welke mooie
omgeving we wonen. Als je mij tegenkomt tijdens
zo’n wandeling heb ik meestal een oortje in omdat ik
het wandelen graag combineer met het luisteren
naar podcasts en luisterboeken. In Holtum, waar ik
nu sedert zo’n 11 jaar woon, heb ik aan huis een Mini
Bieb met boeken en tijdschriften voor alle leeftijden.
Een leuke bezigheid die na een opruimactie is
ontstaan en veel leuke reacties en donaties uit de
omgeving krijgt.

En als de tijd het toelaat vind ik het leuk om te
koken. Heb enkele jaren in kookclubs gezeten,
maar het meeste
geleerd van mijn
culinaire moeder. Maar
dat zal niemand
verbazen die haar kent.
Ik deel mijn huis (of liever mijn tuin) met een konijn:
Beau (helaas is zijn vriendinnetje Ravage, deze
zomer overleden) en een 4-tal Wyandotte
krielkippen; Constance, Mathilde, Tieleke en Kellogs.

Ik ben tante van 6 neefjes en nichtjes die mij vroeger
hun ‘maffe tante’ noemde omdat ik altijd meer
bijzondere dingen deed met hun dan andere ooms
en tantes. Ik blijf het een eervolle naam vinden.
Inmiddels zijn ze zelf al ruim de 20 en 30 gepasseerd
en is de eerste ook al pappa geworden en
verwachten we daar ieder moment nr 2. Helaas
wonen ze in Chicago en zit de kraamvisite er
voorlopig nog niet in.
Dus moeten we het
voorlopig digitaal doen.
Tenslotte zorg ik nog wat
voor mijn moeder.
Voor zover dat nodig is. Ze trekt prima haar plan,
maar heeft voor sommige van die plannen de
hulp van mij en/of een van mijn broers nodig. Ze
blijft ons nog vaak verbazen met haar
initiatieven, maar ook dwingt ze bewondering af
wat ze op haar leeftijd nog onderneemt.
Ik denk dat ik het zo wel een beetje heb
samengevat, maar wil je wat meer weten,
schroom niet om mij aan te spreken of een
berichtje te sturen.
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Nazorg vanuit ons hospice

Even voorstellen – Sabine Crooijmans

Aangezien de bijeenkomsten Samen Gedenken al
een hele tijd vanwege corona geen doorgang kunnen
vinden, krijgen de familieleden een door Christel
samengesteld pakketje door leden van de PRcommissie thuisgebracht, waarin o.a. de naamsteen,
een kaars, gedicht en diverse informatiebrochures
zijn opgenomen die kunnen helpen bij de
rouwverwerking. In aanvulling daarop krijgt de
familie een persoonlijke kaart gestuurd, als onze gast
1 jaar is overleden. Jet heeft prachtige kaarten
hiervoor gemaakt en Christel zorgt voor de tekst.
Deze vorm van nazorg wordt gewaardeerd door de
families ook zeer gewaardeerd.

Graag zou ik me willen voorstellen aan u. Mijn naam
is Sabine Crooijmans, 48 jaar en ik ben geestelijk
verzorger. Via het Centrum voor Levensvragen
Westelijke Mijnstreek mag ik twee à drie uur per
week jullie team komen versterken en daar kijk ik erg
naar uit. Ik kom uit het Brabantse Waalwijk, werk
sinds 5 jaar in het zuiden voor Zuyderland, woon
inmiddels in alweer vier jaar in Sittard en ben dol op
worstenbroodjes én vlaai.
De afgelopen maanden ben ik al eens een paar keer
bij gasten van Bronnerhof betrokken geweest. Wat
kan een geestelijk verzorger betekenen voor een
gast (maar ook voor jullie eventueel)? Vaak word ik
gevraagd om in gesprek te gaan met mensen die
bang zijn voor de dood, of eenzaam, of verdrietig.
Het kan gaan om een gesprek tot steun, troost of om
wat innerlijke ruimte te maken wanneer het hoofd
en/of het hart zo vreselijk vol zitten. Soms zit er nog
iets dwars wat mensen belet om het leven los te
laten of goed afscheid te nemen. Gesprekken gaan
vaak over levensvragen, de vragen waar geen goed
antwoord op is: waarom moet ik lijden, is er leven na
de dood, wat is de zin van mijn leven? Het fijne van
een gesprek met een geestelijk verzorger kan zijn dat
ik een ambtsgeheim heb: wat iemand me vertelt,
houd ik altijd voor me.
Behalve gesprekken met de gasten, hun dierbaren en
jullie, kan ik ook ingezet worden voor lessen of
trainingen, voor een afscheidsritueel of
(herdenkings-)vieringen. Ik hoop dat ik op een aantal
van bovengenoemde vlakken wat voor jullie mag
betekenen.

De komende weken kom ik kennismaken, op
verschillende tijdstippen en dagen, zodat ik
hopelijk zoveel mogelijk mensen tref. Mocht u
vragen hebben, dan kunt u me bereiken via
s.crooijmans@zuyderland.nl of via 06-83276260.
Heel graag tot binnenkort!!
Sabine
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Samenwerking met het Toon Hermans
Huis

Zoals jullie misschien al weten wordt er steeds
intensiever samengewerkt met andere instellingen
die zich bezighouden met palliatieve zorg in de
nabije en verdere regio. Het netwerk palliatieve zorg
westelijke mijnstreek speelt hierbij een zeer
belangrijke rol. Bronnerhof heeft in dit kader ook de
contacten en samenwerking met het Toon Hermans
Huis in Sittard geïntensiveerd. Een heel positieve
ontwikkeling.
In de nieuwsbrief van het Toon Hermans Huis, die
wij ook ontvangen, stond een mooi gedichtje van
Toon Hermans hand dat we hier graag nog even
willen vermelden:

Leven
We doen zwaarwichtig met ons wel en wee
En er wil maar niet gebeuren wat we willen
Een dag is als een druppel van de zee
Een druppel waar we veel te zwaar aan
tillen

Recept kastanjesoep
Voor 4 personen: 2 uien, 400 gram gekookte
kastanjes, helaas geloof ik alleen in
Duitsland te verkrijgen bij Edeka, 1 eetlepel
roomboter, 300 ml groentebouillon, 50 gram
spekblokjes 200 ml. slagroom, beetje zout,
peper en nootmuskaat, 200 ml droge witte
wijn, 6 takjes tijm of tijm uit een potje.
2 Uien fijn snijden en glazig bakken, dan de
kastanjes toevoegen sorry eerst de boter dan
de uien,als de uien glazig zijn de kastanjes
toevoegen en het zout, de peper en de
nootmuskaat. in een apart pannetje de
spekblokjes even bakken en als ze klaar zijn
toevoegen of even wachten tot je klaar bent
met de soep te mixen. is dit klaar dan de
thijm en de slagroom toevoegen.En natuurlijk
de groentebouillon en de droge witte wijn.
Smakelijk eten.

en een Mexicaanse tortillataart

4 tortllawraps, 400 gram Mexicaanse
roerbakgroente, 550 gram kidneybonen Chili
Schotel ( zak ). 200 gram verse guacamole,
150 gram geraspte 30 plus kaas, 2 tenen
knoflook, 1 eetlepel milde olijfolie.
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200 Gr. Verhit de
olijfolie in een pan en bak de roerbakgroente
samen met de uitgeperste knoflook 5 min. op
middelhoog vuur. Leg een tortilla op de bodem
van een ingevette springvorm. Schep 1/4, van
de groente, 1/4 van de Kidney Chili Schotel
en 1/4 van de geraspte kaas op de tortilla.
leg een tweede tortilla hier bovenop en schep
daar weer een portie van de groenten ,de
kidneybonen en de kaas op. Herhaal dit met de
derde en de vierde tortilla. Bak de
tortillataart circa 15 min. in het midden van
de oven tot de taart goudbruin is. Serveer de
taart met verse guacomole. Smakelijke eten.
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Filmtip: Elizabeth Is Missing (2019)

3,43

Een vrouw gaat op zoek naar haar verdwenen
vriendin, maar haar dementie bemoeilijkt haar
zoektocht. Hoe dat afloopt zie je in de film
‘Elizabeth is Missing’ die vanaf 2 januari bij de NPO
te zien is.
Maud (Glenda Jackson) gaat op zoek naar haar beste
vriendin Elizabeth, die verdwenen lijkt te zijn. Ze is
ervan overtuigd dat er iets ergs gebeurd is. Door
beginnende dementie krijgt Maud er steeds meer
moeite mee om dingen te onthouden en daardoor
vervaagt het onderscheid tussen het heden en het
verleden. Ze vraagt zich dan ook af of deze
verdwijning te maken heeft met die van haar zus
Sukey.
Deze dramafilm is gebaseerd op het gelijknamige
boek van Emma Healey en werd geregisseerd door
Aisling Walsh.

Nieuwe vrijwilligers
Resi Haerkens

Glenda Jackson
Hoofdrolspeelster Glenda Jackson stopte in 1992 met
acteren om parlementslid te worden voor de Labour
partij. In 2015 pakte ze het acteren weer op en
speelde ze onder meer in verschillende
toneelstukken.Toen regisseur Aisling Walsh haar
benaderde voor deze rol, besloot ze de rol aan te
nemen.

Bertha Gorissen-Verwoert

Fons van der Heijden

Goede reviews
Het was een goede keus van Glenda Jackson om deze
rol aan te nemen, want de film – die op 8 december
2019 te zien was bij BBC One – kreeg goede reviews.
Niet alleen de plot en de regie kregen veel lof, de
grote ster bleek Glenda Jackson. Ze ontving dan ook
een BAFTA en een Emmy voor haar rol.

Amanda op den Camp

Enny Krol

Op 2 januari was de film te zien op NPO 2 en nu
op NPO Start. Vanaf toen is de film ook te zien
op NPO Plus.
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