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Colofon:

Berichten
Beste Collega’s
Het coronavirus is nog lang niet weg. Er zijn tekenen dat we eind dit jaar
een vaccin beschikbaar hebben. Dat zou mooi zijn. De aanpak van
Corona is sterk verbeterd o.a door de medicatie en de lessen die we
geleerd hebben in april en mei. Echter vooral in de randstad waart het
virus flink rond vooral on der de 40 jarigen en studenten waarbij het
vooral om thuisbesmettingen gaat. In Limburg lijkt het mee te vallen
doch waakzaamheid is geboden.
Het betekent in ieder geval dat wat Bronnerhof betreft, we extra alert
moeten zijn en de regels streng handhaven zoals we deze afgesproken
hebben. Verdere versoepeling is te niet aan de orde.
In het kader daarvan organiseert het
bestuur (Martin en Vivienne)
informatiemiddagen in de kapel. U heeft
daar pas de data van doorgekregen
(7, 13 en 21 oktober). We kunnen ivm
corona max. 15 mensen tegelijkertijd toelaten en hebben dus meerdere
bijeenkomsten nodig hebben. Vergeet niet uw voorkeursdatum aan
Chantal door te geven.

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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Het bestuur is verder bezig met renovatie van het gebouw, de lift, de
daken, sanitair, tuindeuren in de kamers aan de tuin kant, etc.De
voorbereidingen lopen gestaag en we houden jullie daarvan op de
hoogte.
Tot het volgende bericht,
Martin Link
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Nieuws van de tuinploeg
Namens de tuinploeg wil ik jullie gaarne op de
hoogte houden van de herinrichting van de voortuin.
In het begin van de coronatijd hebben wij zoals velen
van jullie hebben kunnen zien, de voortuin helemaal
ontdaan van de hedera. Deze begroeiing was reeds
enkele jaren een doorn in het oog voor ons allen. Het
onkruid groeide harder en sneller dan de hedera,
hetgeen betekende dat wij, en met name Piet Smits,
dagen bezig waren om het onkruid zoveel als
mogelijk te verwijderen.
Nadat alles verwijderd was hebben we besloten te
wachten tot het najaar om de voortuin weer in orde
te maken. Deze tussentijd gebruiken we om het
mogelijke onkruid dat nog in de grond zit, zoveel als
mogelijk is te verwijderen, hetgeen ons aardig lukt.
In september willen we starten met het verlagen van
de taxushaag aan de voorkant, tot het niveau van de
taxus, zoals deze staat aan de parkeerplaats. Dit
geeft een mooier effect vanaf de straatkant naar het
Hospice. De bestaande boom blijft intact.

Gedicht

Het plan voor de verdere aanpassing van de tuin is
nog niet helemaal uitgewerkt. We proberen de
herinrichting zo te maken dat het onderhoud zo min
mogelijk werk vergt van de tuinploeg. Daarnaast
dienen we er rekening mee te houden dat de
voorkant in de zomer veel zonlicht te verduren heeft.
Het zal een mix worden van, gras, planten en
grassoorten.
De tuinploeg hoopt dat het hen zal lukken om ook de
voortuin zodanig in te kunnen richten, zoals we dit in
de achtertuin hebben gedaan, waarvoor wij alleen
maar mooie reacties ontvangen van onze gasten,
families en jullie vrijwilligers.
Namens de tuinploeg, Wil Wagemans
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Bronnerhof is goed doel
van Roparun team in 2021

Pinksterweekend van zaterdag 22 t/m maandag 24
mei weer op het programma.

Hospice Bronnerhof heeft
afgelopen jaren een aantal grote
sponsorbijdragen ontvangen van de
stichting Roparun, misschien wel de
grootste sponsor in Nederland van
projecten in de palliatieve zorg in
Nederland. Het hospice heeft inmiddels weer een
aantal zeer grote projecten op stapel staan, die veel
geld gaan kosten. Een van die projecten betreft de
uitbreiding met 3 volledig ingerichte zorgkamers
voor zogenaamde respijtzorg, de intensieve zorg
voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen worden
verzorgd omdat daar geen of onvoldoende zorg kan
worden geboden of om mantelzorgers tijdelijk te
ontlasten.
Om dit project financieel mede
mogelijk te maken, heeft het al
vele jaren bestaande

Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht lopers
die elk gemiddeld zo’n 65 kilometer lopen oftewel
meer dan anderhalve marathon(!). Daarnaast
bestaat een team uit minimaal twee fietsers die de
lopers begeleiden en nog een aantal mensen in de
teambegeleiding. Denk hierbij aan chauffeurs,
verzorgers, cateraars en wegkapiteins. Teams zijn
zelf verantwoordelijk voor de invulling van deze
taken en gemiddeld bestaat een team uit 25
personen.
Elk van de meer dan 300 teams (uit Nederland,
Duitsland en België) zorgt zelf via sponsoring en
acties voor dekking van hun eigen onkosten en
probeert daarenboven zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor de goede doelen. Omdat wij
geselecteerd zijn als goed doel van dit team zal het
hospice vanuit haar sponsorcommissie de sponsoring
mee gaan aanjagen. Over enige tijd maken we meer
details bekend en ook over hoe u het team kunt
sponsoren

Roparunteam * Blieve loupe Zitterd team 290 *,
ooit is ontstaan vanuit een initiatief van een aantal
leraren van het Trevianum in Sittard , ons hospice in
2021 uitgekozen als goed doel, wat wij natuurlijk
zeer waarderen. Op 25 september zal van het team
een fotoshoot bij ons hospice worden gemaakt.

Het team ’Blieve Loupe Zitterd’ dat Bronnerhof heeft
uitgekozen als goed doel, doet al vele jaren mee. Het
is inmiddels een ervaren geoliede organisatie, die
ooit is ontstaan vanuit een initiatief van een aantal
leraren van het Trevianum in Sittard, maar inmiddels
ook diverse teamleden van buiten deze school telt.

Wat is de Roparun?
Een non-stop estafetteloop met startlocatie in Parijs,
en finish in Rotterdam, die vanaf 1992 jaarlijks wordt
georganiseerd en inmiddels is uitgegroeid tot een
internationaal mega-evenement waaraan meer dan
250 teams aan meedoen. Door onkostendekking en
sponsoring van de deelnemende teams worden
jaarlijks vele miljoenen euro’s aan gelden opgehaald,
die door de organisatie aan honderden projecten in
de palliatieve- en kankerzorg worden besteed.
De Roparun 2020 is helaas vanwege COVID-19 niet
door kunnen gaan, maar in 2021 staat de run in het

Het team voor 2021 is nog niet helemaal compleet,
en het zou heel leuk zijn als er namens Bronnerhof
ook enkele teamleden zouden deelnemen. Het
aantal lopers in het team is al ingevuld, maar in de
ondersteunende sfeer zijn er nog enkele ‘vacatures’:
bij de begeleidende fietsers, chauffeurs voor de
volgwagen, navigators en mensen die voor de
catering kunnen zorgen. Voor meer informatie over
de Roparun zie de website www.roparun.nl. Een kort
filmpje op YouTube van ruim 2 minuten is ook zeer
verhelderend:
https://www.youtube.com/watch?v=rGKL33ToHEk
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Geslaagde vrijwilligersactiviteit in
september: een Stiltewandeling
In twee groepen werd er corona proof gewandeld,
vertrek en eindpunt het Höfke in de tuin van het
hospice. Onderweg waren er opdrachten waarin we
onze ervaringen konden delen met elkaar.
Na afloop was er koffie en thee met vlaai en tijd om
even na te praten. Heel verdiepend en gezellig!
Groetjes, Christel

Met Inge spreek ik nog een datum af. Er hebben acht
mensen meegedaan. Op de lijst van aanmeldingen
staan er nog zeven. Mogelijk komen daar nog meer
mensen bij. Mond op mond reclame.....
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Recept
Nieuwe vrijwilliger

Valerie Jennekens

Ingrediënten:
200 gram mihoen, 200 gram kipfilet, 1 preistengel, 1 rode
paprika, 250 gram champignons, 200 gram taugé, 2
eieren, 1 teentje knoflook, 1 eetlepel olijfolie, 1 eetlepel
groene curriepasta, zout, peper.
Bereiding:
Snijd de kipfilet in reepjes. Snijd de prei en de paprika in
dunne ringen. Borstel de champignons schoon en snijd ze
doormidden en snipper het teentje knoflook. Verwarm de
olijfolie en bak de kipreepjes samen met de knoflook, de
currypasta, de prei, de paprika en de champignons goed
omscheppen om aanbranden te voorkomen.
Kook ondertussen de mihoen gaar volgens de
gebruiksaanwijzing op de verpakking. (daarna afgieten).
Als de groente beetgaar is en de kipreepjes bruin, voegt u
de taugé toe. Dit kort meebakken, zodat de taugé
knapperig blijft. Meng het samen met de mihoen. Klop de
eieren los en bak er een omelet van, snijd die in smalle
reepjes en strooi over de mihoenschotel. Als alles klaar is
genieten maar, smakelijk.
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Boekentip

Filmtip: ‘Babyteeth’
Een schoolmeisje en een straatrat beleven een
onpeilbare liefde

De Australische acteurs Eliza Scanlen (21) en Toby
Wallace (23) zijn geliefden in ‘Babyteeth’.
Regie Shannon Murphy
Met Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis en Ben
Mendelsohn
★★★★
Voelen dat je leeft op het moment dat je aan het
doodgaan bent, daar gaat het over in ‘Babyteeth’. In het
sprankelende speelfilmdebuut van de Australische
Shannon Murphy heeft de 15-jarige Milla de diagnose
kanker gekregen. Als we haar ontmoeten, is ze al kaal door
de chemotherapie en draagt ze een pruik.
Hoewel er best wat traantjes kunnen worden weggepinkt,
is dit geen doorsnee snotterfilm. Murphy, die eerder de
aandacht trok als theaterregisseur en bijna tegelijk met
haar filmdebuut het derde seizoen van de Britse hitserie ‘Killing Eve’ regisseerde, houdt tragedie en komedie
perfect in evenwicht.
Op het moment dat Milla’s leven zich in een neerwaartse
spiraal beweegt, ontmoet ze bij toeval Moses, een jonge
zwerver met slechte tatoeages die voor de duvel niet bang
is. Prachtig is de scène waarin Milla na de eerste
kennismaking met Moses stokstijf op het perron blijft
staan, alsof ze is getroffen door de bliksem. De
aantrekkingskracht zit ’m in zijn wilde energie. Er borrelen
gevoelens op, waarvan ze niet wist dat ze ze had.
Haar eerste grote liefde zal tegelijk haar laatste zijn
En zo beleeft Milla tegen alle verwachtingen in haar eerste
grote liefde, die tegelijk haar laatste zal zijn. Ze straalt, met
haar nieuwe blauwe pruik, pootje badend in het zwembad
in de tuin, of als Moses haar mee uit neemt in Sydney. Milla’s wanhopige ouders zien het met lede ogen aan. Ze
zien in Moses een wilde hond, een junk die uit is op de
medicijnvoorraad. Maar ze accepteren hem, omwille van
hun dochter.
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