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Colofon:

Nieuws van het bestuur
Vanaf nu zullen wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden van
nieuws uit het bestuur.
1. De voorzittershamer is door Martin Link overgenomen van
Edwin Grootendorst.
Voorlopig zal dit waarnemend zijn en als het bestuur weer op
sterkte is zal opnieuw naar de werkverdeling gekeken worden.
De drukke werkzaamheden van Edwin hebben hem
genoodzaakt te stoppen als bestuurslid van de stichting
Bronnerhof. Hij heeft wel toegezegd in de nieuw te vormen
klachtencommissie zitting te nemen. Wij hebben in het bestuur
afscheid van Edwin genomen. Edwin nogmaals van harte
bedankt voor al je werk voor Bronnerhof.
2. In de volgende bestuursvergadering gaan we over tot het
samenstellen van een klachtencommissie. Wij zijn daartoe
wettelijk verplicht. In de volgende nieuwsbrief zullen de leden
zich voorstellen en wordt uitgelegd wat deze commissie
inhoudt

Deze nieuwsbrief is
samengesteld door de PRgroep met bijdragen van
bestuursleden en andere
vrijwilligers.
Reacties sturen naar
pr@bronnerhof.nl
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Tot de volgende nieuwsbrief.
Martin Link
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In de schijnwerper:

Frans Beerens

Onze tuin is onze trots!
Met struiken en bomen, bloeiende bloemen in de
lente, zomer en herfst.
Een tuin met zonnige en schaduwrijke plekken,
waar het goed toeven is.
Onze gasten, hun familie en vrienden brachten
deze zomer menig uurtje door in deze fraaie tuin.
En dat bracht letterlijk een beetje zon in hun
leven.
Vrijwilliger Frans Beerens zorgt ervoor dat onze
tuin in alle seizoenen een mooie plek blijft.
En daarom willen we Frans graag even in de
schijnwerper zetten!
Frans, dit gedicht van Toon Hermans is voor jou:
De miljonair en de tuinman.
De miljonair staat voor het raam,
de tuinman maait het gras
En toch denkt stiekem de miljonair,
ik wou dat ik de tuinman was.

Tip:
Kijk ook nog eens op onze website :

www.bronnerhof. nl
Deze wordt regelmatig ververst
en ook op de links staan interessante artikelen.
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Nieuwe vrijwilligers

Vrijwilligersavond

Sinds juni zijn er weer een aantal nieuwe vrijwilligers
gestart, nl :

Niet vergeten!!!!!!!!!!
De jaarlijkse vrijwilligersavond zal plaats vinden op
woensdag 26 november van 19.00 tot ca. 21.00 uur
in de Auw Pastorie, Kerkstraat 3 in Born.

Marij Muijres,
Vrijwilliger

Iedereen die er bij wil zijn, moet zich wel aanmelden
voor 17 november op: info@bronnerhof.nl
Het zal zeker een zeer gezellige avond worden.

Sponsorcommissie

Jeanne Wagemans,
Kookploeg

Gonnie Suppers.
Kookploeg

De sponsorcommissie is actief bezig om gelden en innatura sponsoring voor de stichting Vrienden van
Hospice Bronnerhof te verwerven. Hiermee wil de
vriendenstichting grote investeringen in en om
Bronnerhof mogelijk te maken. De sponsorcommissie
richt zich dit jaar voornamelijk op potentiële grote(re)
subsidiegevers en zakelijke sponsoren en is hier reeds
erg succesvol in geweest. Ook hebben zich al een flink
aantal privépersonen en kleinere bedrijven aangemeld
als Vriend van Bronnerhof of als eenmalige donateur.
Daarom zullen op korte termijn investeringen zoals een
nieuwe verwarmingsketel, dubbele beglazing, airco op
de gastenkamers en het inrichten van een vergader- en
opleidingsruimte kunnen worden gerealiseerd.
Om investeringen op langere termijn mogelijk te blijven
maken willen we graag nog meer vrienden aan ons
hospice verbinden. Daarbij vragen we graag nogmaals
jullie medewerking. Probeer s.v.p. in jullie eigen
omgeving, familie, vrienden en bekenden, warm te
maken om Bronnerhof jaarlijks te steunen. De
formulieren hiervoor liggen op kantoor, maar het kan
ook gemakkelijk via onze website www.bronnerhof.nl
(via het kopje linksonder “Financieel steunen”).
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Recept van de kookploeg:

een vegetarische ovenschotel.

Benodigdheden voor 6 personen :

Werkwijze :

1 kg bloemige aardappels,
1 kg witlof,
zout en versgemalen peper,
2 eetlepels fijngehakte peterselie,
4 hardgekookte eieren gepeld grof gehakt,
125 gram geraspte belegen kaas,
20 gram boter en 20 gram bloem.
Voor de aardappelpuree:
De aardappelen, melk, room, nootmuskaat,
30 gram boter, zout en versgemalen peper.

Schil en was de aardappels en kook ze met een beetje
water en zout gaar, als deze gaar zijn, maak er dan
een luchtige en niet te droge puree van, met warme
melk, eventueel een scheutje room, zout ,peper,
nootmuskaat en de boter. De puree goed na kloppen
met een houten lepel en op het laatst 50 gram
geraspte kaas er doorheen roeren.
Maak de witlof schoon, ontdoe de stronkjes van de
bittere pit en snijd ze in 5 cm brede stukken, kook nu
de witlof met aanhangend vocht, beetje zout en
peper gaar in 10 minuten op een niet te kleine
warmtebron.
Laat de witlof goed uitlekken en vang het kookvocht
op.
Maak nu van de 20 gram boter, 20 gram bloem en 3
dl. kookvocht een mooie gladde saus. De saus even
laten doorkoken.
Indien er te weinig kookvocht is, aanvullen met melk.
Vervolgens de resterende 75 gram geraspte kaas er
doorheen roeren.
Beboter een vuurvaste schaal, leg de goed uitgelekte
witlof onder in de schaal, strooi de peterselie erover,
vervolgens de gehakte eieren en bedek het geheel
met de kaassaus.
Verdeel nu de puree erover en leg hier en daar wat
klontjes boter erop.
Plaats de schotel circa 30 minuten in een
voorverwarmde oven van 225 graden tot de
bovenkant mooi goudbruin is gekleurd.
Zelf heb ik dit recept al diverse keren gemaakt en
iedereen vond het heerlijk, als de gasten vlees lekker
vinden kun je nog altijd een stukje vlees erbij
serveren. Bertie bedankt voor het recept.
Smakelijk en groetjes van Jessy de Bruyn.
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Boekentip

Filmtip

Liever gewoon dood. – Pieter Sluis

Achtste-groepers-huilen-niet.

Een aanloop naar de hospice-beweging “liever gewoon
dood” is een warm pleidooi om weer met de dood om
te gaan zoals we ook met de geboorte omgaan: als een
heel belangrijk deel van ons leven waar we alle ruimte
voor maken en dat onze volle aandacht krijgt.
Pieter Sluis doet in dit boek ook verslag van het
ontstaan van het eerste Bijna Thuis Huis in Nederland
waar hij de oprichter van was.

Achtste-groepers-huilen-niet is een verfilming van het
gelijknamige boek geschreven door JaquesVriens.
In deze film wordt het waargebeurde verhaal vertelt
van het dappere meisje Akkie.
Wanneer zij leukemie krijgt, behoudt Akkie haar
optimisme en energie.
Gelukkig krijgt zij veel steun van haar klasgenoten en
juf Ina.
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Gedicht
Thuis-zijn
Marinus van den Berg
Thuis zijn
waar je niet thuis bent.
Thuis zijn
waar je even moet zijn.
Thuis zijn
waar ook heimwee mag zijn.
Thuis zijn
waar je je veilig weet.
Thuis zijn
waar vreemden
veilige vertrouwde
vreemden worden.
Thuis zijn
waar je welkom bent.
Thuis zijn
waar je mag zijn wie je bent.
een ander thuis
en toch
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