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Feest –10-jarig bestaan Bronnerhof
23 april j.l. werd het 10-jarig bestaan van Hospice Bronnerhof door
vrijwilligers, bestuur en verpleegkundigen van Buurtzorg, gevierd
in ‘de Auw Sjaol’ in Holtum. Het was een zeer geslaagde,
drukbezochte avond.
Er was muziek van Feurthstreet Lumber Factory Jazzband.
Een aantal vrijwilligers van het eerste uur werd in het zonnetje
gezet.
Ook werd er genoten van een heerlijk buffet met warme en koude
gerechten.
En als klap op de vuurpijl was er een overheerlijk dessertbuffet, dit
alles werd verzorgd door Restaurant en Hotel Op de Vos.

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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Stand Bronnerhof & Buurtzorg
tijdens rommelmark CAP
De rommelmarkt bij onze overburen werd
vooral op zaterdag druk bezocht.
Van Fransien hoorden we dat de bezoekers onze
koffie en soep misten. Zondag stonden onze
vrijwilligers klaar met koffie, thee, cake en soep.
En natuurlijk ook met informatie. Er was ook een
vrijwilliger van het Toon Hermans Huis uit
Sittard. Een aantal geïnteresseerde bezoekers
kreeg een rondleiding.

Onze vernieuwde voortuin
Namens de tuinploeg wil ik jullie gaarne op de
hoogte stellen van de herinrichting van de
voortuin.
In september 2020 hebben we de taxushaag aan
de voorkant verlaagd, hetgeen een mooier
effect geeft vanaf de straatkant naar het
Hospice.
Ons voornemen was te starten in het najaar van
2020 met het inrichten van de tuin met een
nieuw ontwerp, hetgeen ons niet is gelukt. In
2021 hebben we meermaals overlegd over hoe
we de tuin wilden gaan inrichten. Velen van
jullie hebben ons dan ook vaak zien meten en
het doen aanbrengen van stokjes en touwtjes in
de voortuin.

Het eindontwerp dat voor eenieder van ons de
voorkeur heeft was begin van dit jaar gereed en
is inmiddels als zodanig uitgevoerd.
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Het ontwerp waarvoor gekozen is heeft de
uitstraling van een halve zon waarvan de stralen
wegvloeien in de tuin. De ronding van de zon zal
helemaal gevuld worden met planten/bloemen.
De stralen worden onderverdeeld in borders
welke om en om gevuld worden met
bloemen/planten en Limburgs grind. Tevens
worden er ook nog enkele solitaire struiken
geplant worden.
Op maandag 21 februari a.s. werd gestartmet de
werkzaamheden door Hoveniersbedrijf Bart
Heffels i.s.m. onze tuinploeg.

Even voorstellen: Jeannie
Rademakers
Mijn naam is Jeannie Rademakers. De meeste
mensen kennen mij wel, omdat ik al vele jaren
als vrijwilliger werk in Bronnerhof. Sinds kort zit
ik ook in het Bestuur. Voor diegene die mij nog
niet (goed) kennen wil ik mij graag even
voorstellen.
Ik ben getrouwd met Jan en woon in Buchten.
Ben nu ruim 2 jaar oma van Sam en wordt in juli
ook oma van een kleindochter.
In het verleden was ik werkzaam op
verschillende basisscholen en toen ik 7 jaar
geleden, op eigen verzoek, met vervroegd
pensioen ging had ik al het voornemen om als
vrijwilliger te gaan werken bij Bronnerhof.
Dit is mij tot nu toe zeer goed bevallen.
In de coronatijd werd dit wel anders ingevuld,
maar gelukkig zijn wij nu weer op weg terug en
kunnen ook weer wat voor onze gasten
betekenen. Natuurlijk in samenwerking met de
professionals van Buurtzorg.

We hopen hiermede in het jubileumjaar kleur te
geven aan de voortuin, waarvan eenieder kan
genieten.
Namens de tuinploeg, Wil Wagemans
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Nu heb ik zitting genomen in het bestuur als
vertegenwoordiger voor de vrijwilligers.
In de wandelgangen hoor ik vaker dat er
behoefte is aan scholing en ontmoeting, zoals in
het verleden. Hier wordt inmiddels aan gewerkt.
Verder hoop ik dat de vrijwilligers mij ook weten
te vinden met opmerkingen en ideeën, dan kan
ik kijken wat ermee gedaan kan worden.

bijgeschreven bij het voor verbeteringen van
Bronnerhof bestemde investeringsfonds.
De winnaars van de 2 shirts waren Mark Drost
uit Limbricht en Dominique Lebens uit Susteren.

Wij zijn er samen voor Bronnerhof.
==================================

Twee Fortuna-shirts per opbod
verkocht
Vorig jaar kreeg Bronnerhof in de persoon van
voorzitter Martin Link 2 originele Fortuna-shirts,
een van Zian Flemming en een van Ben
Riemstra, door dhr. Breukers van Fortuna Sittard
aangeboden met de bedoeling om deze bij
opbod te verkopen. Het signeren van de shirts
door de voltallige Fortuna-selectie heeft nogal
wat voeten in de aarde gehad, maar recent was
het dan zover en kon de veiling van deze shirts
t.b.v. Bronnerhof starten. Er werd door diverse
mensen op geboden en vooral het shirt van Zian
Flemming was zeer gewild. Uiteindelijk leverden
de twee shirts het mooie sommetje van 400
euro op. Een bedrag dat inmiddels met plezier
door onze penningmeester Wil Wagemans werd
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Interview met Lien Beerens over
10 jaar Bronnerhof
Hoe heb je 10 jaar Bronnerhof ervaren?

Wij brachten als vrijwilligers buiten naar binnen bij de
gasten!

En nu:

In het begin:
Werden wij als vrijwilligers in het diepe
gegooid. Van tevoren waren er in het
instructielokaal op de 2 e verdieping
bijeenkomsten waar we weren bijgespijkerd
over de dagelijkse gang van zaken. Telefoon,
bezoek, geen informatie over gasten naar de
buitenwereld etc.
Er werd gewerkt met 2 vrijwilligers per dienst,
waarvan 1 vrijwilliger meehielp bij verzorging
van gasten met de verpleegkundige van
Buurtzorg. Door Yvonne van Kuijk en Fabienne
Timmermans werden vrijwilligers, toen we al
meedraaiden, in groepjes geschoold m.b.t.
handelingen aan het gastenbed. Dit was zeer
leerzaam en we leerden ook van elkaar.
De dood was altijd aanwezig en hoe ga je hier
mee om: RESPECTVOL. Een troostende arm
voor de nabestaanden. Liters koffie …. En een
luisterend oor. Je groeit vanzelf in dit werk heb
ik ervaren. Het contact met de gasten, hun
wensen vervullen. De verhalen (soms iedere
dag dezelde), het was zeker niet alleen kommer

Door corona veranderde er in 2020 veel voor
iedereen. Geen contact meer met gasten, meter uit
elkaar, mondkapjes. Slechts mondjesmaat bezoek op
gastenkamers. Ik dacht vaker “Wat doe ik hier,
behalve poetsen en eten klaarmaken?” Het eigenlijke
doel, er zijn, samen zijn, was er niet meer. Gelukkig
wordt het inmiddels weer een beetje als vanouds.
Gasten en bezoekers mogen weer in het hart van
Bronnerhof komen, de keuken en de woonkamer.

Wat heb je gemist en Qt zou je nog willen?
Dat de ‘nieuwe’ vrijwilligers scholing kregen
betreffende het gebruik van hulpmiddelen voor en bij
de gasten en wat er allemaal meer bij komt kijken.
Op bepaalde tijden in kleine groepjes bij elkaar
komen o.l.v. Chantal en eventueel iemand van
Buurtzorg, om elkaar te bevragen en bevindingen
kenbaar te maken, met als doel van elkaar te leren.

Wat heb je geleerd?
Ontzettend veel. Ik heb de warme deken gevoeld die
de mensen van Bronnerhof me gaven toen ik
persoonlijk werd geconfronteerd met de dood van
mijn man Frans. Deze ‘deken’ wil ik doorgeven aan
onze gasten, hun familie en aan iedereen.
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Jessy’s laatste Menutip:
Gehaktballetjes met witlof

Interview met Stella Savelkoul over
10 jaar Bronnerhof

Hoe heb je 10 jaar Bronnerhof ervaren?
Ingrediënten:
400 gram gehakt half om half
400 gram witlof
Anderhalf blikje mandarijnen met sap
5 eetlepels zilveruitjes

In het begin:
Erg fijn, vooral de contacten met collega vrijwel
Buurtzorg. Het mede verzorgen en helpen van
de gasten betekende heel veel en gaf mij veel
voldoening.

En nu…
Het is nog steeds leuk en ik doe het nog steeds
graag.

Wat heb je gemiste / Wat zou je nog
willen?

Bereiding:
De gehaktballetjes bakken tot ze ongeveer gaar zijn,
dan het rauwe witlof in grote stukken bij de balletjes
doen, plus de uitjes en de mandarijntjes en het sap.
Dan nog een half uur laten stoven rustig aan en
binden met allesbinder. Je kunt dit eten met
aardappelpuree.
Het is een makkelijk menu en lekker, zout en peper
naar smaak toevoegen.

Mede door de corona is het contact met de
gasten veel verminderd, waardoor mijn
enthousiasme minder is geworden.

Wat heb je geleerd?
Gasten verzorgen en verwennen. Het omgaan
met gasten in hun laatste levensfase. Het is leuk
om vrijwilligerswerk te doen en het geeft veel
voldoening.

Gecombineerd met aardappelpuree is dit gerecht
heel lekker.
smakelijk eten!
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Filmtip: DOWNTON ABBY - A NEW
ERA

Boekentip: FORTUNA’S KINDEREN
van Annejet van Zijl

Nadat de familie Crawley (bekend van de series
op tv, maar nu als 1 verhaal in de bioscoop)
koninklijk bezoek heeft gehad van de koning en
koningin van het Verenigd Koninkrijk bereidt de
familie zich voor op een nieuw avontuur. Ze
reizen naar het Zuiden van Frankrijk.

Het nieuwste “grote boek” van Annejet van Zijl,
met daarin verwerkt haar succesvolle
Boekenweekgeschenk “Leon en Juliette”, is
misschien wel haar meest ambitieuze ooit.
Dit waargebeurde verhaal begint bij avonturier
Leon Herkenrath die in 1818 zijn hart verloor
aan de jonge slavin Juliette en volgt hun oudste
dochter en Hollandse mantijdens hun avonturen
in Californië en tijde van de Goldrush. En hoe
het hun nazaten verging met hun
ongebruikelijke weelde en zwarte bloedlijn.
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Menutip: Ovenschotel spitskool
Benodigd:
1x Koekenpan
2x kookpan Stamper
Ovenschaal van circa 4 liter met een rand van
tenminste 5 a 6 centimeter.
Gemengd gehakt 500 gram, 1 Spitskool, ca. 8
aardappels, ca. 50gr. boter,
75-100gr geraspte kaas, scheutje melk of
kookroom, kerriepoeder, peper en zout
Stap 1:
Schil de aardappels en snijd deze in kleine
stukken.
Snijd de spintskool in stukjes van circa 1,5 cm
breed en 4 cm lang. Was de spitskool.
Kook de spitskool circa 15 minuten zodat deze
goed gaar is.
Kook de aardappels circa 10 tot 12 minuten
zodat ze goed gaar zijn.
Vet de ovenschaal in met boter.
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Stap 2:
Gebruik de rest van de boter om het gehakt
rul te bakken. Bak het gehakt rul zodra de
aardappels en spitskool koken. Voeg peper en
zout naar smaak toe.
Stap 3:
Zodra het gehakt rul gebakken is, kan het vuur
laag.
Voeg kerrie poeder toe en roer. Blijf
kerriepoeder toevoegen totdat het vocht bij
het gehakt geel kleurt.
Opmerking: Je hebt meer kerriepoeder nodig
dan je vooraf verwacht. Vul de ovenschaal
gelijkmatig met het gekruide gehakt. Strooi er
nog wat peper en zout over.

Stap 4:
Stap
4:
Giet de spitskool af en prak het fijn met de
Giet de spitskool af en prak het fijn met de stamper.
stamper.
Voeg kerrie
enen
roer.
BlijfBlijf
kerriepoeder
Voeg
kerriepoeder
poedertoe
toe
roer.
toevoegen totdat
de spitskool
geelde
kleurt.
kerriepoeder
toevoegen
totdat
spitskool geel
kleurt.
Gooi er nog wat peper en zout bij en meng.
Gooi er nog wat peper en zout bij en meng.
met
eeneen
laaglaag
spitskool
Vul de
deovenschaal
ovenschaalgelijkmatig
gelijkmatig
met
boven op het
gekruide
gehakt.
spitskool
boven
op het
gekruide gehakt.
Stap
5:
Stap 5:
Giet de aardappels af en maak er puree van.
Giet deeen
aardappels
af en maak
er melk
pureeof
van. Voeg
Voeg
klontje boter
en wat
een
klontje
boter
en
wat
melk
of
kookroom
toe om
kookroom toe om een gladde puree te maken.
een gladde
te maken.
Gooi bij
er nog
wat peper
Gooi
er nogpuree
wat peper
en zout
en meng.
en zout bij en meng.
Vul de ovenschaal gelijkmatig met een laag
aardappelpuree
op de
spitskool.
Vul de ovenschaalboven
gelijkmatig
met
een laag
Stap
6:
aardappelpuree
boven op de spitskool.
Gooi 75 a 100 gram geraspte kaas over de
Stap 6:
aardappelpuree (zodat de aardappelpuree is
afgedekt
metgram
kaas).geraspte kaas over de
Gooi 75 a 100
aardappelpuree
(zodat de aardappelpuree is
Stap
7:
afgedekt
met
kaas).
Plaats de schotel in de oven (200 grd.)
gedurende 30 minuten.
Stap 7:
Stap 8:
Plaats de het
schotel
in de oven (200
grd.)op
gedurende
Probeer
als “drielaags”
taartje
het bord30
te
minuten.
krijgen.
Stap 8:

Smakelijk eten. Loek Görtzen
Probeer het als “drielaags” taartje op het bord te
krijgen.
Smakelijk eten,
Loek Görtzen
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