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Bericht van het bestuur
Het lijkt er eindelijk op dat er licht aan de
coronahorizon begint te komen. De getallen
dalen fors. De versoepelingennemen
drastisch toe. De vakantietrips komen zelfs in
het vizier. De meeste mensen zijn al
gevaccineerd,
zo ook in Bronnerhof zodat het “normale” weer mogelijk lijkt te
worden. De verbouwing nadert ook zijn einde. Het dak is klaar. De
drie respijtkamers zijn flink opgeschoten. Nu alleen de lift, de
tuindeuren en het toilet nog.
Dankzij Blieve loupe Zittard hebben we, zoals jullie hebben kunnen
zien op Bieos-omroep, een donatie ontvangen van 47000 Euro van
Roparun. In oktober komen ze nog eens bij ons langs. Het was een
zeer geslaagde gezellige middag, goed weergegeven door Bieosomroep en goed geregeld door Frits, Daarvoor dank.
In het kader van de normalisering van de werkzaamheden in
Bronnerhof, plus de extra werkzaamheden in het kader van de
respijtkamers, zullen Chantal en ik jullie nog verder bijpraten.
Volgend jaar bestaan we 10 jaar en dat moet gevierd worden.

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 zijn al plannen aan het maken en ook hierover zullen Chantal en ik
jullie later bijpraten.
Tot Hoors, Martin Link
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Bronnerhof & Roparunteam Blieve Loupe Zitterd,
een win-winnende samenwerking
Zoals inmiddels wel bekend, wordt een wezenlijke financiële
bijdrage aan ons lopende investeringsprogramma verkregen van
de Stichting Roparun. De stichting die jaarlijks de sponsorestafetterun met ca. 400 deelnemende teams uit Nederland, en
inmiddels ook uit België en Duitsland, organiseert, en met de
inkomsten heel veel grote projecten in het kader van kanker- en
palliatieve zorg subsidieert. De run zal dit jaar i.v.m. corona niet
vanuit Parijs naar Rotterdam gaan, maar dit jaar op 2 en 3
oktober vanuit Landgraaf door Nederland en terug naar
Landgraaf.
Om een grote subsidie te verkrijgen, zijn we een samenwerking
aangegaan met het Roparunteam ‘Blieve Loupe Zitterd’. Samen
zorgen we voor publiciteit en stimuleren we de sponsoring van dit
team. Veel vrijwilligers hebben het team al gesponsord via onze
actie ‘een tientje voor ons team’, en via ons lid van de
sponsorcommissie Mark Drost is het team in contact gekomen
met Fortuna Sittard. Die zijn inmiddels in het kader van
maatschappelijk verantwoord ondernemen een meerjarige
samenwerking met het team aangegaan en stellen hun
vervoerbusjes en hun sponsornetwerk open voor het team.
Om publiciteit te genereren voor hun en voor ons hebben we al
diverse akties ondernomen. Zo zijn er al twee leuke
documentaires door de streekomroep ‘Bie Os’ over Bronnerhof
en de investeringen bij ons gemaakt en ook eentje over het
Roparunteam tijdens de testrun op 22 mei j.l. Aan het einde van
deze testloop van ca. 60 km. deed het team Bronnerhof aan. Het
werd een gezellige boel waarbij Jan Deuss namens het team een
cheque van 47.000 euro mocht aanbieden aan onze voorzitter
Martin Link en Fortuna Sittard bood hem nog 2 shirts van
Fortuna-spelers aan die we aan de hoogst biedende mogen
verkopen. Het was een regenachtige dag, maar de spirit van het
team was ongebroken. In onze tuin voerden ze op muziek nog
een uitgelaten show op, alvorens de laatste km’s naar het
Fortunastadion te lopen. Een zeer geslaagde middag. De link naar
dit filmpje van streekomroep Bie Os is:
https://www.youtube.com/watch?v=0sNDKqWXiZM&t=407s
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Dag van de Levensvragen
Vrijdag 25 juni was in Nederland ‘de dag van de
levensvragen’. Alle vrijwilligers werden uitgenodigd
om met elkaar het gesprek aan te gaan. Nu klinkt het
misschien best fors "levensvragen" en voor sommige
onder ons wel TE fors. Je kunt het echter ook
verkleinen en meer behapbaar maken en dan opeens
zijn het gewone vragen die we allemaal meemaken,
die niet eng zijn of vreemd maar van alle dag.
Misschien dacht ik ook wel even: Ja, wat moet ik
ermee, maar ik ben toch gegaan. We hebben met
een aantal vrijwilligers en Christel Prins en Sabine
Crooijmans in onze kapschuur samengezeten. M.b.v.
een aantal kaartjes met levensvragen, waar we zelf
er eentje uit konden kiezen hebben we fijn gekletst
onder het genot van koffie en kletskoeken en het
was gezellig en goed. Als je nu de volgende keer
twijfelt en denkt net als ik eerst dacht, trek dan de
stoute schoenen aan en DOE het gewoon. Gun het
jezelf en je zult er geen spijt van hebben. We hebben
elkaar veel te weinig gezien in de afgelopen
coronatijd en ook voor de nieuwe vrijwilligers onder
ons is het toch een manier om hun plek onder ons te
vinden. Mensen die vrijwilligerswerk doen hebben
veel meer met elkaar gemeen dan je op het eerste
oog zou zeggen. Drempelvrees is ook geen rede om
niet mee te doen. Voor de mensen die het
organiseren geeft het ook meer voldoening als de
opkomst wat groter is. Dus, gewoon DOEN de
volgende keer, gun het jezelf.

De anatomie van onze verpleegkundigen

Kunst in onze prachtige tuin
Het enkele jaren geleden door de familie van een
overleden gast geschonken kunstwerk heeft een
ereplaats gekregen midden op het gazon van onze
prachtige tuin. Nu kan iedere gast en bezoeker van
onze tuin het kunstwerk in volle pracht bewonderen

Heleen van Helmond, vrijwilligersvertegenwoordiger
in het Bestuur
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Onze boekentip: ’t Hooge Nest

Kijktip: Netflixserie After Life

Het waargebeurde verhaal van twee joodse zussen
in het verzet, een onderduikvilla in 't Gooi en het
onvermijdelijke verraad.
Wanneer er gevochten moet worden, moet er maar
gevochten worden. Je kunt jezelf niet ontrouw
worden. Je kunt jezelf ook niets wijsmaken. We
stonden ervoor. We hebben gedaan wat we moesten
doen, wat we konden doen. Niet meer en niet
minder.' Janny Brandes-Brilleslijper
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de twee joodse
zussen Janny en Lien Brilleslijper actief in het verzet
in Amsterdam en Den Haag. Als het net zich rond
hen begint te sluiten, moeten ze onderduiken. Ze
komen terecht in 't Hooge Nest, een villa verscholen
in de bossen van 't Gooi. Spoedig zal het huis onder
hun leiding uitgroeien tot een van de grootste
onderduikadressen in Nederland.
Terwijl de laatste joden in het land worden
opgejaagd gaat het leven van enkele tientallen
onderduikers zo goed en kwaad als het gaat door,
pal onder de neus van nsb-buren en nazikopstukken.
Als het einde van de oorlog in zicht is wordt het Nest
verraden en de familie Brilleslijper belandt met het
laatste transport in Auschwitz, samen met de familie
Frank.
't Hooge Nest is een verhaal over moed, verraad en
menselijkheid in barbaarse tijden, en brengt een
ongekende geschiedenis met kracht tot leven.

Netflix serie uit 2019 - 2 seizoenen
After Life begint kort nadat hoofdpersonage Tony,
schrijver voor een krant, zijn vrouw Lisa heeft
verloren aan kanker. Vlak voor haar dood heeft Lisa
nog een paar videoboodschappen ingesproken, die
Tony door de afleveringen heen bekijkt.
Tony is een emotioneel wrak en gaat kapot van
verdriet. Het enige wat hem kan troosten is de
gedachte dat hij in de mogelijkheid is om ook zijn
eigen leven te beëindigen zodat hij verlost is van zijn
pijn.
Tegen zijn collega’s en de mensen op straat is Tony
nors en onrespectvol, uit woede voor wat hem is
overkomen. Maar iedereen voelt aan dat deze
attitude maar moeilijk houdbaar is op lange termijn.
Als je zo erg lijdt onder het verlies van je partner, kan
je dan eigenlijk nog wel gelukkig zijn? Is er überhaupt
nog hoop op een beter leven? Dit soort vragen
vormen de rode draad in de serie.
Dat maakt van After Life een ontzettend eerlijk, rauw
en prachtig portret over verlies en rouw. De emoties
komen zo krachtig in beeld dat je automatisch
overspoeld wordt door een golf van medelijden en
empathie.
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Filmtip: Soul
Nieuwe Vrijwilligers

Chel Cox

Gabriëlle Hendrix
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Recept: gevulde tomaten
Ingrediënten
1 snee oud witbrood, 25 gram geitenkaas 45+, 2 eetlepels verse bieslook
4 tomaten, 1 rode ui, 4 middelgrote eieren, 1 el olijfolie.
Bereiding
Verwarm de oven op 175 graden, rasp de geitenkaas, s
nijd de bieslook en snipper de ui heel fijn.
Snijd van de bolle kant van de tomaten een kapje af en hol de tomaten met een theelepel uit. Bestrooi de binnenkant
van de tomaat met peper en zout en laat de tomaten 5 minuten omgekeerd op keukenpapier uitlekken.
Verkruimel de sneetjes (met korst). Meng het broodkruim met de ui, bieslook en de geraspte kaas.
Breng het mengsel op smaak met peper en eventueel zout.
Dep de binnenkant van de tomaten voorzichtig droog met wat keukenpapier en zet ze in het ingevette ovenschaaltje.
Breek boven elke tomaat een ei en laat het ei in de tomaat glijden.
Bedek het ei met een dikke laag broodkruim, sprenkel er wat olijfolie over.
Bak de tomaten in de oven in 30 min. gaar.
Lekker met vers geroosterd brood.
Smakelijk eten. Jessy de Bruyn
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Artikel op de voorpagina van Born Aktueel
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Voortgang renovatie en verbouwing Hospice

Renovatie dak van kapel en hoofdgebouw.
Inmiddels is deze renovatie geheel afgerond door de firma Verkoelen. Oplevering hiervan heeft inmiddels
plaatsgevonden, waarbij we mogen concluderen dat het bedrijf goed werk heeft geleverd en de samenwerking
hierbij goed is verlopen.
Vervanging van nieuwe lift.
Op de foto nog een laatste blik op de inmiddels afgetopte liftschacht. Maandag 14 juni j.l. is gestart met het
aanbrengen van de nieuwe lift door het bedrijf A.S. Lifttechniek. De verwachting is dat deze installatie ruim 3
weken zal duren, waarna de lift in gebruik kan worden genomen.
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Voortgang interne verbouwing van de 3 respijt kamers.
De contouren van de badkamers in deze 3 kamers verloopt voorspoedig. De wanden zijn geplaatst en voorzien
van gipsplaten. De muren zijn voorzien van een pleisterlaag voor het aanbrengen van de tegels. De elektro
voorzieningen zijn inmiddels aangebracht. Tevens zijn de leidingen gelegd en de armatuur geplaatst voor het
toilet, de wastafel en de douchevoorziening. Helaas lopen we thans vertraging op wegens late levering van de
tegels voor de badkamers. De verwachting is dat deze eerst begin juli geplaats kunnen worden.
Daarna kan eerst begonnen worden met de afwerking, zijnde stucadoren, filleren van de buitenwanden,
plaatsing en ophanging van de armatuur voor W.C., de wastafels en douches en de verlichting. Tot slot zal e.e.a.
nog geverfd dienen te worden. We hopen de tijdslijn te kunnen handhaven hetgeen betekent dat eind juli de
oplevering zou kunnen plaatsvinden.
Tevens zijn de voorzieningen in de hal naar de lift en 2 respijtkamers ook aangebracht, zijnde de leidingen voor
de afzuiging van de 3 badkamers. Daardoor is er een verlaagd plafond aangebracht waarbij de brandmelders
inmiddels zijn verlaagd en er tevens extra lichtpunten zijn aangebracht voor de nieuwe verlichting in de hal.
Aanbrengen nieuwe tuindeuren in kamer 4 en 5.
De aannemer is volop bezig met de voorbereidingen hiervoor. Uitvoering van deze werkzaamheden kan eerst
plaatsvinden nadat de 3 respijtkamers gereed zijn voor gebruik. Door de vertraging van de tegels zal dit
mogelijk eerst in augustus gaan plaatsvinden.
Verbouwing van het bezoekers toilet
De verbouwing van het toilet naast de grote badkamer op de begane grond zal eerst kunnen plaatsvinden nadat
de 3 respijtkamers zijn opgeleverd en in gebruik kunnen worden genomen.
Buiten schilderwerk van het gebouw.
Schildersbedrijf Heffels zal in week 26 starten met deze werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen de hele
zomer in beslag nemen.
Bouwcommissie : Wil Wagemans en Miechel Hendrix
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