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Pieter Meekels schenkt groot bedrag aan Bronnerhof
Op 26 juli kwamen oud wethouder Pieter Meekels, samen met zijn
echtgenote, een cheque van bijna 3.000 euro aanbieden. Tijdens zijn
afscheidsreceptie van de gemeente Sittard-Geleen, heeft hij een deel
van de ontvangen donaties bestemd voor Bronnerhof. Een bestuur
delegatie en Chantal hebben de cheque graag in ontvangst genomen.
We zijn enorm blij met deze gulle gift, dank hiervoor!

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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Paul Cuijpers bewerkte oude dorpsfilms
t.b.v. Bronnerhof
Paul Cuijpers, geboren in Posterholt en al lang
woonachtig in Buchten heeft een bijzondere hobby:
hij maakt en bewerkt films en doet dit met
vakmanschap en veel geduld. Zo heeft hij in het
verleden voor het streekmuseum Roerstreek diverse
oude, geluidloze dorpsfilms uit die streek bewerkt, van
geluid en commentaar voorzien, en ook o.a. o.b.v.
oud filmmateriaal een documentaire gemaakt over
operatie Black Cock, de bevrijding van de Roerstreek
begin 1945. Ook bewerkte hij ander oud filmmateriaal
en maakte hij enkele korte speelfilms. Hij is al vanaf het
begin goed bekend met Bronnerhof omdat zijn vrouw
Ria in het verleden als vrijwilliger bij ons heeft gewerkt.
In de vijftiger- en zestiger jaren van de vorige eeuw
heeft een zekere mijnheer Adolfs in onze en veel
andere regio’s van Nederland honderden films
opgenomen van het lokale leven in de dorpen. Hij
deed dit met een kleine crew en met medewerking
van een lokale vereniging. Hij trok al filmend door een
dorp en filmde steeds tenslotte een optocht van de
lokale verenigingen door het dorp. Kort daarna werd
de gemonteerde film vertoond. Helaas waren het nog
films zonder geluid, maar in die tijd was het
eindproduct voor de mensen toch al sensationeel.
Ook in onze regio dook Adolfs geregeld op en maakte
zo dorpsfilms in Holtum, Born, Buchten, Grevenbicht en
Obbicht.

In 2017 begon Paul met de bewerking van de eerste
oude dorpsfilm in onze regio. Samen met enkele
oudere inwoners bewerkte hij de dorpsfilm van Holtum
uit 1968 en voorzag hem van commentaar over de
personen in beeld en de locaties. De vertoning en de
verkoop van DVD’s c.q. USB-sticks ervan werd een
groot succes. Daarna begon hij voortvarend aan de
films van de andere dorpen. Hij betrok Bronnerhof
steeds in deze projecten door de uiteindelijke
meeropbrengst van de films te bestemmen voor ons
hospice, waarbij de inschrijving voor aankoop van
DVD’s of USB-sticks m.b.v. Cor Heinemans via de
website van Bronnerhof kon plaatsvinden.

Ook assisteerden een aantal vrijwilligers van
Bronnerhof bij de uitgifte en incasso van elke film.
Inmiddels heeft Paul alle 8 oude films van Adolfs uit die
tijd op deze manier onder handen genomen en heeft
op die wijze duizenden Euro’s op het conto ons
hospice laten bijschrijven, alsmede via zijn publicaties
ook nog de nodige publiciteit voor Bronnerhof
verzorgd.
Wij willen Paul Cuijpers van harte bedanken voor deze
samenwerking. Heel leuk en lucratief om gedaan te
hebben.
Frits Suntjens namens de PR-commissie

Nieuw(s) in onze tuin
Onze tuinploeg heeft weer fantastisch werk geleverd
met de aanleg van onze nieuwe voortuin. Het maakt
de entree en kijk op ons hospice zoveel mooier!

Op 12 september is een mooi beeld in onze achtertuin
geplaatst, geschonken door de familie van een van
onze overleden gasten. Het beeld is gemaakt van
Belgisch hardsteen. Het is een voorstudie van een
beeldengroep bestaande uit 3 vissen en een water
spugende kikker. Deze beeldengroep staat op de
Mariaberg in Gulpen.
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Twee mooie cheques van de Rabobank
Ook dit jaar hebben we weer
een mooi resultaat behaald
bij de Rabo Club Support
Actie. Dit levende weer een
mooi resultaat op: bijna 300
stemmen waren goed voor
een bedrag van 2296 euro, een bedrag dat onze
penningmeester Wil Wagemans met veel plezier in
ontvangst nam! Bronnerhof scoorde daarmee een
fraaie 2e plaats van alle deelnemende organisaties.
Dank aan alle Rabobank-leden die weer op ons
hebben gestemd.
Ook ontvingen Wil en Chantal een cheque van 500
euro van medewerkers van de Rabobank die
Bronnerhof als goed doel hadden benoemd. Een
geste die we zeer op prijs stellen.

Interview met Jeanne Joordens
Hoe heb je 10 jaar Bronnerhof ervaren?
In het begin was het allemaal erg indrukwekkend. Je
weet nog niet wat er allemaal op je afkomt. Hoe je
omgaat met de gasten en hun ziekte. En wat de
emoties met je doen.
En nu is het gewoon een warm gevoel, een fijn
gevoel, dat je iets voor iemand anders kunt
betekenen. Mijn onzekerheid is weg.
Als vrijwilliger heb ik een fijn en goed contact met de
Buurtzorgmedewerkers, het voelt echt dat je als
collega’s samen werkt.
Wat heb je gemist?
Sinds Bronnerhof een eigen Buurtzorgteam heeft, voel
ik me minder nodig aan het bed. Dat is jammer, maar
begrijpelijk. Bij de avonddiensten is dat anders, daar
ben je vaker alleen als vrijwilliger.
Wat zou je nog willen?
Ik ben heel tevreden, het gaat goed zo. Praktische
tips voor in de zorg vind ik wel fijn. Daar kan ik ook
buiten Bronnerhof iets mee.
Wat heb je geleerd?
De praktische kant van de zorg, een gast helpen bij
de persoonlijke verzorging. Hoe je dat het handigste
doet. Ik ben een doener. Wat ik ook geleerd heb, is
luisteren. Niet direct gaan handelen als iemand iets
vertelt. Ik merk dat ik daar zelf ook meer rust door krijg.
In het begin maakte jij ook deel uit van de kookploeg,
hoe ging dat?
Als het mijn beurt was, ging ik bij de mensen vragen
wat ze graag wilden eten. Dan kookte ik dat, om hen
te verwennen. Daar heb ik me wel op verkeken: de
één wilde een gehaktbal, de ander vis of iets met kip.
Dat was niet praktisch, te weinig ruimte op de
kookplaat. Dus al snel besloten om toch meer, wel in
overleg, onze gasten hetzelfde menu voor te
schotelen.
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Waardering van onze gasten

Theater in het kader van 10-jarig bestaan

Dat de waardering van onze gasten
en hun naasten voor hun verblijf in
Bronnerhof bijzonder groot is, dat
weet elke vrijwilliger die in het
hospice diensten draait. Dat blijkt
niet alleen uit de vele mooie kaarten en berichten die
in de keuken staan of via de wekelijkse
Bronvermeldingen van Chantal worden
doorgegeven, maar ook aan de financiële en
materiele giften die we geregeld ontvangen. Vaak
zijn het kleinere of grotere geldbedragen, maar ook
vaker tastbare zaken zoals wat lekkers (vaak vlaai)
voor onze vrijwilligers en de verpleegkundigen van
Buurtzorg, maar ook mooie dingen om in het hospice
of de tuin neer te zetten. Elders in deze nieuwsbrief
wordt elders melding gemaakt van het mooie
kunstwerk voor onze tuin (sculpture van een vis) dat
we recent ontvingen), maar zo ontvingen we ook pas
geleden als blijk van waardering onderstaand pakket
van allerlei artikelen. Heel bijzonder! Al die giften
vormen een enorme motivatie voor onze mensen en
zorgen dat ze elke dienst zich voor 100% inzetten voor
onze gasten en hun naasten.

In het kader van ons 10-jarig bestaan vond op 12
oktober een theateravond plaats. Veel van onze
vrijwilligers en oud-vrijwilligers waren naar ‘de Auw
Sjaol’ in Holtum gekomen, waar het theaterstuk
‘Helderman’ (gespeeld door Thomas Borggrefe) werd
opgevoerd. Vooraf waren er lekkere hapjes voor
iedereen, die verzorgd waren door restaurant Op de
Vos (Nicole Jeurissen).
In het stuk Thomas speelde Thomas, die vele jaren in
de dementiezorg werkzaam was geweest, anderhalf
uur in zijn eentje een alleenstaande musicus die de
ziekte dementie ontwikkelt en daarbij heel veel
aspecten van deze door iedereen gevreesde ziekte
aanroert en toelicht. Na afloop ging hij nog lang en
met veel kennis van zaken in op veel vragen uit de
zaal.
Het was indrukwekkend, leerzaam en ontroerend. Een
zeer geslaagde avond!
Fragment uit Helderman
nee, hij heeft geen Alzheimer
er is niets aan de hand
hij kan nog alles
of niet soms
hij speelt muziek
luistert
de kracht van herinneringen
waar is zijn instrument
waar is zijn vrouw
de platenspeler draait
vroeger
hier is nu
hij leeft in een eigenzinnige wereld
waar is de grens
hij is bang
dat hij niet meer kan zeggen
dat hij dit niet meer wil
nog is het goed
hij vergeet
hij geniet
zijn lijfgeheugen
hij danst
hij valt
hij schuifelt tot de grens
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Boekentip: Het zoutpad

Filmtip: Narcosis
Regie Martijn de Jong
Nu te zien in NLbioscopen
Kan de connectie tussen Rtwee personen zo sterk zijn
dat het de natuurwetten
overstijgt? Narcosis antwoordt voorzichtig positief op
die vraag en laat tegelijk zien hoe rouw en verdriet
zich niets aantrekken van de regels van logica en
gezond verstand.
Het prachtig gefilmde Narcosis begint paradijselijk: in
een soort mini-Hof van Eden waar een perfect gezin
een perfect rommelig leven leidt. Merel (Thekla
Reuten) heeft in het Pippi Langkous-huis, omgeven
door weelderige natuur, een praktijk als medium. Ze
kan gestorven geliefden zien en boodschappen
doorgeven uit een andere wereld. Maar als haar
eigen geliefde John (Fedja van Huêt) bij een
risicovolle duikonderneming niet meer boven komt,
kan ze het emotioneel niet opbrengen hem te
zoeken.

Geschreven door Raynor Win
Raynor Win en haar man Moth raken binnen een paar
dagen alles kwijt: ze verliezen hun huis door een
speculatieschandaal en Moth blijkt een ernstige ziekte te
hebben. Met de moed der wanhoop nemen ze een
impulsief besluit ze gaan de eeuwenoude South West Coast
Path lopen, weg van alles en iedereen. Het is een tocht van
duizend kilometer door het oeroude, verweerde landschap
langs de zuidkust van Engeland.
Met elke stap, door iedere ontmoeting, en ondanks alle
moeilijkheden die ze onderweg tegenkomen, verandert hun
tocht in een bijzondere ontdekkingsreis. HET ZOUTPAD is een
inspirerend verhaal over het omgaan met verdriet, de
helende kracht van de natuur en de herontdekking van de
ware betekenis als je alles bent kwijtgeraakt.
Inmiddels verscheen ook het vervolg op dit verhaal: DE
WILDE STILTE

Filmtip: Zee van tijd
Van de hemel in de hel Regie: Theu Boermans
te zien in NL

Nu

Het jonge koppel Lucas en Johanna zeilt in de jaren
80 met hun zoontje Kai de wereld rond: stapelverliefd,
onbezorgd en vol dromen en idealen. Midden op de
Atlantische Oceaan verandert alles, wanneer de
ergste nachtmerrie van de jonge ouders werkelijkheid
wordt. Het abrupte einde van de reis is het begin van
innerlijke strijd. In hun wanhopige pogingen om
overeind te blijven, drijven de twee steeds verder uit
elkaar. Veertig jaar later ontmoeten de vroegere
geliefden elkaar weer en blijkt dat de tijd zeker niet
alle wonden heeft geheeld...
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Recept: Verse kippen- of runderragout
maken:
Ragout bestaat uit een roux die meestal gevuld wordt
met vlees en/of champignons.
Opmerking:
Het is belangrijk om te weten welk bijgerecht gemaakt
wordt. De dikte van de ragout is namelijk afhankelijk
van de keuze van een pasteitje of van bijvoorbeeld
rijst.
In een pasteitje is de ragout over het algemeen iets
dikker dan wanneer de ragout over de rijst wordt
geserveerd. (Bij rijst kan 80 gram boter en bloem
gebruikt worden i.p.v. de hieronder beschreven 100
gram)
Benodigd voor 1 liter ragout voor kippenpasteitjes:
Pan
(unhood circa 2 a 2,5 liter)
Boter 100 gram
Bloem 100 gram
Bouillon 1,1 liter (warm) zelf getrokken bouillon is het
lekkerst.
Stukjes vlees
Champignons (indien gewenst)
Garde; (Maat)beker; Kleine ui; Houten lepel
Indien champignons gewenst zijn, maak deze dan
schoon en snijd deze in kleine stukjes voordat je begint
met het maken van de ragout.

Stap D:
Leg de garde weg. Zet het vuur lager en voeg het
vlees toe.
Gebruik de houten lepel om het vlees door de roux te
roeren.
Voeg de champignons toe. Gebruik de houten lepel
om de champignons door de roux te roeren.
De champignons garen in de ragout. Voeg de laatste
bouillon toe afhankelijk van de gewenste dikte.
Stap E:
Proef de ragout en voeg peper en zout naar smaak
toe.
Loek wenst jullie smakelijk eten!
Ter informatie:
Door het vlees toe te voegen wordt de ragout dikker.
Door champignons toe te voegen wordt de ragout juist
dunner.

Stap A:
Pel de ui en snipper deze in kleine blokje van circa 3 x
3 mm
Smelt de boter, voeg de ui toe en laat deze even
glazig worden.
Voeg de bloem toe en roer met de garde totdat het
een bal wordt (op hoog vuur).
Stap B:
Voeg circa 100 tot 150 ml bouillon toe in de pan
Roer met de garde zodat het een gladde massa
wordt. !!! Er mogen geen klonters overblijven.
Er ontstaat een dikkere bal. Blijf roeren met de garde.
Stap C:
Herhaal stap B meerdere keren  er ontstaat nu een
gladde dikke roux.
Bewaar de laatste 0,1 liter.
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