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Nieuwsbulletin Bestuur
Voortgang werkzaamheden aan en in het Hospice.
Achtergevel Hospice.
De achtergevel van ons gebouw dat grensde aan St. Maarten is geheel vernieuwd. Op de
begane grond komt een deur, die gebruikt gaat worden als ingang voor de werknemers
van Buurtzorg.
Op de 1ste etage wordt er 2 nieuwe ramen geplaatst, welke meer licht brengen aan de
achterzijde van de kapel.
Op de 2de etage worden eveneens 2 ramen geplaatst. Deze moeten voor licht zorgen in
de ruimte welke gebruik gaat worden als bestuurders locatie. Deze bestaande ruimte is
vergroot door de achterwand weg te nemen, waardoor de ruimte groter is en aansluit
op de achtergevel.
Rechterzijgevel Hospice
De rechterzijgevel bij het kantoor van Buurtzorg, is inmiddels geheel vernieuwd. Er is een
nieuwe raamkozijn geplaatst. De bestaande deur is geheel verwijderd.
Kapel
De kapel is inmiddels nagenoeg geheel opnieuw en belangenloos geverfd door
schildersbedrijf Heffels uit Born, waarvoor hartelijke dank. In de achterwand is een groot
raam geplaatst Nadat het schilderen en overige metsel- en stukadoors werkzaamheden
waren uitgevoerd, werd nieuwe vloerbedekking gelegd. Tevens zijn er nieuw tafels
geplaatst. De bestaande stoelen worden hergebruikt, waarbij de armleuningen geheel
opnieuw zijn geschuurd en gelakt.
Op 26 mei werd de kapel in gebruik genomen met een high tea voor de vrijwilligers.

Colofon:
Deze nieuwsbrief is samengesteld
door de PR-groep met bijdragen
van bestuursleden en andere
vrijwilligers.
Reacties sturen naar
pr@bronnerhof.nl

Inhoudsopgave:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuws van het bestuur
Gedicht
Aanleg nieuwe tuin
Terugblik
Vooruitblik
Foto’s High Tea
Foto’s renovatie
bovenverdieping
Boekentip
Recept

Tuin
In de tuin is keihard gewerkt door externen, maar vooral ook door een groep
vrijwilligers onder regie van Marius. Veel zweetdruppels zijn er al gelaten door zijn team
dat verder bestaat uit Michel, Piet en Frans. De tuin is vergroot. Veel rooiwerk is
verricht. Het opslagtuinhuisje is verplaatst en er is een nieuw tuinhuisje als
fietsenstalling bijgeplaatst. Een stuk van de tuin is al klaar, maar de rechterkant moet
nog worden ingezaaid en aangeplant. Daar wordt nu keihard gewerkt aan een grote
overkapping, die ervoor moet gaan zorgen dat gasten en bezoekers buiten ook beschut
van de buitenlucht en de tuin kunnen genieten.
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Gedicht
Herinrichting van de tuin van het Hospice.
Er is een conceptontwerp gemaakt waarin is aangegeven hoe de tuin
eruit zou komen te zien.
Het al voor een belangrijk deel gerealiseerde ontwerp voorziet in :
*Aanleg van een overkapping met terras van 8 x4 meter die aan de
rechterzijde van de tuin wordt geplaatst. Het zal mede dienen als
afscheiding met het tuinhuis dat Pergamijn op deze plek gaat plaatsen.
Het terras wordt voorzien van een lichtpunt en een stroomvoorziening.
De overkapping zal aan de linkerzijde dicht worden gemaakt en de
voorkant en rechterzijde helemaal open.
* Verplaatsing van het bestaande tuinhuisje naar de voorkant bij de zijingang van het Hospice. De dakbedekking hiervan zal uit dakplaten met
een pan motief worden bekleedt. Tevens zal er een stroomvoorziening
worden geplaatst.
* Een overkapte fietsenstalling voor de vrijwilligers, eveneens aan de
voorkant bij de zij-ingang van het Hospice. Deze is voorzien van een
lichtpunt. De dakbedekking is eveneens voorzien van dakplaten met pan
motief.

Concepttekening nieuwe tuin

* Op 2 plaatsen in de tuin zal een lantaarnpaal worden geplaatst. Tevens
zal zullen er nog enkele lichtpunten op een lager peil worden geplaatst
voor sfeerverlichting.
* Zoals jullie wellicht reeds hebben gezien is de tuin volledig omgegooid
en verwijderd van stronken en stenen. Dit alles is op vrijwillige basis
geschiedt door de heer Ge Urlings met een grondverzetmachine.
* De grond welke is omgegooid zal binnenkort worden voorzien van
gedroogde mest en tevens zal deze nog eens worden gefreesd om deze
los te maken.
* Het middenstuk zal worden voorzien van diverse grassoorten. Het
rechter grote stuk wordt voorzien van nieuwe graszoden.
* De bestrating is geheel opgepakt en opnieuw gelegd.
* Er wordt nog overlegd om 1 of 2 bomen te plaatsen.
* Er zal worden voorzien in een aparte kruidenbak voor de kookploeg
van 1 x 1,5 mtr.
* Het kunstwerk dat voorheen in de tuin stond zal een nieuw plaats
krijgen in de tuin, opdat dit beter te zien is.
* Tot slot zullen nog nieuwe planten en struiken worden geplaatst.
Namens de werkgroep herinrichting tuin
Wil Wagemans

Drie leden van de tuinploeg eten zich sterk
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Foto’s tuinrenovatie
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Terugblik vanaf februari 2018
In de afgelopen maanden gebeurde er weer van alles:
5–2

Werd met 11 vrijwilligers gestart met de VPTZ-cursus
(via E-learning). Inmiddels is die afgerond en in kleine
groepjes besproken. De training werd als positief en
leerzaam ervaren.

17 - 3

Open middag Bronnerhof i.h.k.v. de week van de zorg.
18 mensen hadden zich vooraf aangemeld in 2
groepen. Na een inleiding werden ze in kleine groepjes
rondgeleid. De sessie werden zeer gewaardeerd.

11-4

Een zeer interessante druk bezochte
themabijeenkomst van het Netwerk PZ over het
thema ‘medicinale wiet(cannabis)olie in Bunderhof
Geleen..

15 - 4

Weer een geslaagde Stand + Plantjesmarkt (tijdens de
rommelmarkt van het CAP). Bedankt iedereen die aan
het welslagen hiervan heeft meegewerkt.

21-4

Aanwezig met een stand op de door Zonnebloem Stein
georganiseerde zorgmarkt

26-5

High tea in de pas gereed gekomen kapel: Het was een
geslaagde middag, goed voorbereid door Tiny en het
bestuur. De hapjes waren heerlijk en de lezing van
Annie Schreuders-Derks (over de gebeurtenissen rond
haar eigen dood) was hilarisch. (Alvast) afscheid werd
genomen van Tiny en enkele vrijwilligers.

10-6

Aanwezig met een stand tijdens de open dag bij
Kusters Uitvaartzorg ter gelegenheid van hun jubileum

19-6

Bezoek van een delegatie van de Rabobank: Zij
kwamen een cheque brengen van 3.446 euro omdat
wij voor de 3e keer op rij glorieus winnaar zijn
geworden van de Rabobank Clubkas Campagne.

Foto’s Plantjesmarkt 15 april 2018

Foto’s zorgmarkt Stein 21 april 2018

Het zal niemand ontgaan zijn dat er de afgelopen maanden
ontzettend hard gewerkt is door derden, maar vooral ook door
een groep mannelijke vrijwilligers, aan de renovatie van de kapel
en de uitbreiding en renovatie van onze tuin.
Heel jammer dat Tiny Silverstand afscheid neemt als
coördinator. Verder vonden er de laatste maanden ook diverse
mutaties plaats in de PR-commissie. Vanwege
privéomstandigheden namen we afscheid van twee geweldige
krachten van het eerste uur: Marjan Prop en Marlaine Bartelink.
Gelukkig is de groep met 3 ‘verse’ krachten aangevuld: Jet de
Levie, Christel Prins en Anneke Atsma.
t/m juni In een van haar laatste mails meldde Tiny nog dat we
dit jaar koersen op een
recordaantal gasten in Bronnerhof. T/m juni waren het er al 33,
terwijl we vorig jaar totaal 38 mensen mochten begeleiden.
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Vooruitblik
De volgende activiteiten liggen voor de komende periode al
(min of meer) vast:
Aug:

Start van VPTZ-cursus (via E-learning) voor 2e groep
(16)vrijwilligers

Sept 9

Open dag met rondleidingen in Bronnerhof (voor
potentiële vrijwilligers en gasten) tijdens
rommelmarkt CAP.

Okt.

Filmavond: de bekroonde film ‘Simon’ zal worden
vertoond

Onze nieuwe coördinator Chantal van Wersch start 6 augustus.
Zodra zij enigszins is ingewerkt, zullen we in overleg met haar
treden over komende activiteiten.

Foto’s High Tea 26 mei 2018

Nieuwsbrief Bronnerhof, juli 2018 5/6

Foto’s renovatie bovenverdieping
RECEPT
Pasta kip boursin
•
•
•
•
•
•

400 gram penne
400 gram kipfilet
700-800 gram bladspinazie of diepvriesspinazie
Bakje champignons
Pot zongedroogde tomaten
2 potjes Boursin roomkaas knoflook & kruiden

Kipfilet in blokjes, champignons in kwarten en zongedroogde
tomaatjes in reepjes snijden.
Spinazie ontdooien en de pasta koken.
De kipfilet bakken, daarna champignons erbij en meebakken.
De verse spinazie in delen toevoegen, elke keer laten slinken voor
je weer een handje toevoegt. Of de ontdooide spinazie goed
uitegelekt, erbij doen.
Roomkaas en zongedroogde tomaatjes erbij.
Goed verhitten.
Serveer het kipmengsel samen met de pasta.
Smakelijk eten!

Boekentip
“Sterven is klote, maar jullie koffie is lekker”
Geschreven door : Martine Wolfaert.
Martine Wolfaert begon 15 jaar geleden als verpleegkundige
in het hospice van Coda.
Coda ligt op slechts enkele stappen van het wervelende,
zoevende leven.
Ze schrijft over de belevenissen en gebeurtenissen tijdens
haar werk.
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