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Colofon:
Bericht van onze voorzitter

Beste Collegae,
Ik denk dat het goed is om jullie wat bij
te praten over het reilen en zeilen in
Bronnerhof.
Nadat wij eerst in verband met het Corona virus een opnamestop
ingevoerd hadden, zijn we op verzoek van het palliatief netwerk zuid
Limburg toch weer open.
Eerst hebben we gezorgd dat er genoeg beschermingsmateriaal was
voor de verpleging.
In principe krijgen we niet corona besmette terminale gasten, vanuit
thuis en vanuit het ziekenhuis maar omdat we geen zekerheid hebben
of er echt geen corona besmetting is, werken we toch strikt met
beschermingsmateriaal. Al gauw kwamen we er achter dat het nodig
was toch aan de vrijwilligers te vragen om in de ochtend tot 1 uur te
helpen. Dit is gelukt en de rolverdeling is als volgt:
Alleen de dokter en de verpleging komt op de kamer en doet daar alles
wat nodig is, de vrijwilligers komen niet op de kamer, zij zorgen dat
alles buiten de kamers schoon is, zij zorgen voor de was, ontbijt en
lunch en alles volgens een strikt protocol om zichzelf te beschermen.
Het is inmiddels net een geoliede machine.
Ik wil graag de vrijwilligers de verpleging en de dokters heel bijzonder
bedanken.
Vrijwilligers: Lien Beerens, Nelly Demandt, Christel Prins,
JeannieRademakers, Jacqueline Utt, Fien Janssen, Monique van Vliet
en Isy Storms.

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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Verpleegkundigen: Kim Helgers, Kim Segers, Bianca
Rea, Monique Haerkens, Lenny Mostert, Claire
Janssen, Mirna Porteners, Chantal van Wersch, Joeri
Matthijssen, Erik Houben, Jane Mijnals, Judith
Brands, Marcel Hendricx, Petra Franken, Rinie
Janssen, Trudy Kee. Huisartsenpraktijk Obbicht.
Wanneer wordt het weer normaal, ik hoor het jullie
verzuchten.
Het bezoekprotocol is 1 persoon per dag met handen
wassen handschoenen en mondkapje. Ligt iemand
echt op sterven dan mag er een persoon extra en
mogen afwisselen. Het versoepelen hangt bij ons ook
af van vaccin, testmateriaal etc. Er is hoop dat er
vanaf september/oktober een vaccin is doch dat is
slechts hoop. Ik houd jullie op de hoogte
Martin Link

Onze vrijwilligersvertegenwoordigster in het
bestuur.
De redactie heeft mij gevraagd mijn bevindingen als
vrijwilligersvertegenwoordiger in het bestuur nader
toe te lichten,
Ik ben Heleen van Helmond- van Meerwijk, bijna 75
jaar geleden geboren in de buurt van Eindhoven en
vanaf het begin in 2012 werkzaam als vrijwilliger op
Bronnerhof en sinds ca.2 jaar deel uitmakend van
het bestuur.
Dat is niet een taak waar ik dagelijks mee bezig
ben,maar als je bedenkt dat wij als vrijwilligers het
allerbelangrijkste zijn op Bronnerhof-want zoals je
weet; zonder vrijwilligers, zelfs in deze coronatijd,
GEEN Bronnerhof, wel een taak die er toe doet.
Wij zijn met ruim 80 vrijwilligers en het belangrijkste
is dat de zaken gewoon goed en harmonieus
verlopen.
We kunnen natuurlijk niet allemaal onze zin krijgen
maar het is wel van het grootste belang dat je je
stem laat horen want ook jou stem is nodig voor een
goede en prettige samenwerking.
Klagen ( wat toch best nog wel eens gebeurd), of
onderling de zaken bespreken en van commentaar
voorzien, lossen vaak niets op. Dus leg het neer waar
het moet zijn dan kunnen we er samen aan werken.
Hoe werkt het zoal zul je denken, nou,; Alle dingen
die ik in de wandelgangen hoor,zie of opmerk en die
verbetert kunnen worden,bespreek ik in het bestuur.
Zoals ook de opmerkingen en vragen van andere
vrijwilligers. Als we open zijn naar elkaar toe en we
hebben hetzelfde doel voor ogen, kunnen we de
dingen samen oplossen.
Toen ik zo'n 2 jaar geleden in het bestuur kwam had
ik geen idee wat er allemaal speelde en wat ervoor
nodig is om Bronnerhof goed te besturen. Ik was dan
ook zeer verbaasd wat er allemaal op het bordje van
de voorzitter en de bestuursleden komt. Dat is echt
heel veel en ik neem dan ook m'n petje af voor de
mensen die dit vrijwillig en belangeloos doen. Dat
mag ECHT wel eens gezegd worden!
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Het gaat eigenlijk best wel goed met ons,we lossen
dingen onderling op, en we hebben dingen voor
elkaar over en dat is gewoon heel fijn. Gelukkig
hebben we er het afgelopen jaar heel wat nieuwe
colega's bijgekregen. Dat was zeer zeker nodig,het
werd hoe langer hoe moeilijker voor Chantal het
rooster rond te krijgen. Laten we alle nieuwe
mensen waar we heel blij mee zijn, de ondersteunig
geven die ze nodig hebben om zich bij ons thuis te
voelen. En …. laten we samen enorm trots zijn op
ons Bronnerhof.
Heleen

Foto’s en toelichting bij Bronnerhof in coronatijd
De opzet is nu volledig anders. Vanaf 6 april zijn een
beperkt aantal vrijwilligers begonnen met
ondersteunende taken. De verzorging van onze
gasten gebeurt uitsluitend door het Buurtzorgteam,
zij zijn steeds met twee personen aanwezig.
Om eventuele besmetting te voorkomen dragen die
vrijwilligers ook een mondkapje en handschoenen
bij het poetsen van de gang en de toiletten, zij
hebben dus geen contact met de gasten of hun
familieleden.
Ze verzorgen wel ontbijt en lunch in de keuken, dat
wordt geserveerd door de verpleegkundigen op de
kamers. Warme maaltijden komen van buiten
Bronnerhof, om contacten zo veel mogelijk te
beperken.
We zijn dus even géén bijna-thuis-huis.
Natuurlijk worden de gasten en hun familieleden aan
alle kanten met zorg en aandacht omringd door de
verpleegkundigen van Buurtzorg. Families zijn daar
ook heel blij mee en dankbaar voor.
Maar wij als vrijwilligers weten niet wie onze gasten
zijn, we komen niet op hun kamers en weten alleen
een naam en een kamernummer. Weten niet van
opnames en overlijdens, dat zien we pas bij aanvang
van de dienst. En een beperkt aantal vrijwilliger
werkt nu alléén. We missen het contact met gasten,
familieleden én - niet in de laatste plaats - met onze
collega-vrijwilligers!!!
Lien en Christel

Team van
verpleegkundigen in vol
coronaproof ornaat.
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Na het handenwassen
kleden de
Buurtzorgmedewerkers
zich om in het kantoor
van Chantal.

In de hal hing het
bordje ‘Handen wassen
op kantoor’ er al in de
laatste weken van
maart. Nu liggen daar
ook mondkapjes en
handschoenen bij voor
bezoek en vrijwilligers.

Zorgbenodigdheden
staan klaar op diverse
plekken in de gang.
Het team van Buurtzorg
draagt beschermende
kleding, volgens de RIVM
richtlijnen, bij het
verzorgen van onze
gasten. Ook de kamers
van de gasten worden
door hen gepoetst

De uniformen worden
na gebruik gewassen
door BZ in Bronnerhof
en gestreken door de
vrijwilligers.

Gedicht: één keer

Ook Chantal draait mee
in de zorg en draagt een
uniform. Vanuit het
Team Zorg&Co worden
de nachtdiensten
ingevuld, zoals
gebruikelijk. Ook de
gaten in het Buurtzorgrooster worden door
hen opgevuld.
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Recept voor heerlijke kippenpastei
Deze keer is het recept kippreipastei een lekkere
hartige maaltijd voor 4 personen:
Ingrediënten: olijfolie, 1 ui, 2 preien, 200 gram
kippendijfilet, 1 eetlepel bloem, 400 ml. water, 1
kippenbouillonblokje, 100 gram crème fraîche, 1
theelepel mosterd, 1 takje tijm, 3 plakjes
bladerdeeg 1 ei, peper, zout, 150 gram
zilvervliesrijst.
Bereidingswijze:
Verwarm de oven op 200 graden. Laat het
bladerdeeg ontdooien.
Verwarm een scheutje olie in een pan en pel en
snipper de ui en fruit circa 2 minuten. Snijd het vlees
in blokjes en bak circa 3 minuten. Halveer en was de
preien en snijdt in dunne repen, voeg deze toe en
bak circa 3 minuten mee. Pluk de blaadjes van de
tijm en voeg toe. Voeg de bloem toe en bak circa 1
minuut mee.Voeg het water toe en verkruimel het
bouillonblokje erboven.
Laat alles circa 3 minuten pruttelen. Voeg de
mosterd en de crème fraîche toe en breng op smaak
met peper en zout.
Vet de ovenschaal in en verdeel het kippreimengsel
erin.Prik met een vork gaatjes in de
bladerdeegplakjes over het mengsel en zorg ervoor
dat het goed tegen de randen van de ovenschaal
plakt.Klop het ei los en bestrijk het bladerdeeg
ermee met een kwastje. Bak de kippreipastei in
circa 20 minuten goudbruin. Kook de zilvervliesrijst
volgens de bereidingswijze op de verpakking. Als je
niet van rijst houdt kun je het ook met macaroni
eten ook lekker.
Veel succes en smakelijk eten. Groetjes van Jessy de
Bruyn.

Boekentip: Je keek te ver
Mijn boekentip voor de
nieuwsbrief: Je keek te ver Marjolein de Vos.
Een boekje over wandelen in
je eigen omgeving. Voor de
schrijfster is dat het
Groninger land. In poëtische
taal beschrijft zij haar
wandelingen. Een 'rondje om de kerk' zou je kunnen
zeggen, dat je ook in je eigen omgeving kunt doen. In
deze tijden van corona vind ik het wel passend. Ook in je
eigen vertrouwde omgeving kun je je laten verrassen
door de bloeiende bermen en de fluitende vogels.
Groet van Christel

Filmtip: De beentjes van St.
Hildegard
Jan (Herman Finkers) is 35 jaar
getrouwd met Gedda. Gedda
houdt zóveel van Jan dat hij het
er benauwd van krijgt. Ze ziet het
huwelijk als een vorm van
begeleid wonen. Als hij een glas
van tafel wil pakken is zij hem al voor en reikt hem het
glas aan. Daarnaast bepaalt ze zijn kleding,
vriendschappen, vakanties en al hun andere bezigheden.
In een poging meer ruimte te krijgen maakt Jan dermate
rare sprongen dat hij zijn huwelijk letterlijk in een
gesloten afdeling ziet veranderen. Dochter Liesbeth zit
met haar afgepaste en jaloerse vriend in eenzelfde
schuitje als haar vader. In De beentjes van Sint-Hildegard
nemen ze hun partner onder de loep en rijst de vraag:
hoeveel liefde is te veel liefde?
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Nieuwe Vrijwilligers

Anique Janssen

Marlie von der Weyer

Viviënne van de Walle

Rien Wiggen

Mia van de Want
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