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Kickoff actieweek Plattelandshoés 
Op 14 december 2015 hebben burgemeester Wilma Delissen - 
van Tongerlo van Peel en Maas en burgemeester Arno 
Verhoeven van Leudal in de hal van het toekomstige 
Plattelandshoés een spandoek onthuld, dat straks dienst gaat 
doen als bouwhekbanner bij het te renoveren pand. 

Om 10.00 uur werden de genodigden, vrijwilligers, buurtgenoten 
en de pers verwelkomd in een, ondanks het door vandalisme 
getroffen gebouw, sfeervol ingerichte hal. Onder het genot van 
een kop koffie en een stukje kerststol werd informeel met elkaar 
kennis gemaakt.  

Om 10.30 uur hield voorzitter Frans Joosten van de stichting 
Plattelandshoés een klinkende speech, waarin het onderwerp tijd 
een centrale rol speelde. Daarna richtte zowel burgemeester 
Delissen als burgemeester Verhoeven het woord tot de 
aanwezigen. Vervolgens nodigde hij de beide burgemeesters, 
ambassadeurs van het Plattelandshoés, uit om de 
bouwhekbanner te onthullen. 

 

Frans Joosten 

 

Bouwens van der 

Boijecollege 

 
Docente en leerlingen van het 
BBC hebben één wel heel 
mooie verrassing. Zij hebben 
tijdens een gamemarathon 
meer dan € 500 bijeen 
verzameld voor het 
Plattelandshoés. Een geweldig 
initiatief. Bouwens van der 
Boijecollege BEDANKT. 

De pers 

L1, P&M, LeudalTV en 1Peel 
en Maas doen verslag van de 
kickoff. 
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Plattelandshoés tijdens kertshoppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanwezig tijdens de 

Christmas Truckrun en 

het Kerstshoppen 

 

Op 19 en 20 december is het 
Plattelandshoés op het 
Raadhuisplein in Panningen 
aanwezig. 

Vrijwilligers van het Plattelands-
hoés zorgen ervoor dat de 
bezoekers van de Truckrun en het 
kerstshoppen kunnen genieten 
van heerlijke, zelfgebakken wafels 
met een lekkere beker warme 
chocolade melk. 

Het bestuur van de stichting 
Plattelandshoés is present om: 

- Belangstellenden te informeren 
over visie, doel en opzet van 
het Plattelandshoés; 

- Ook is het mogelijk om ‘Vriend 
van het Plattelandshoés’ te 
worden. Voor slechts € 25 per 
jaar  draag je een steentje bij 
aan he realiseren van het 
hospice en verblijfhuis. 

- Ook kun je fan worden van het 
Plattelandshoés. Koop een 
sjaal voor € 10 en laat letterlijk 
zien dat je het Plattelandshoés 
een warm hart toedraagt, 
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EGOpop 
 
Stichting EGOpop verkoopt 
exclusieve EGOpop 
cadeaukaarten, waarbij er bij 
de verkoop van een kaartje € 
2,00 aan 'Ut P&M Hoés' van 
omroep P&M wordt 
geschonken. 'Ut P&M Hoés' 
zamelt dit jaar in voor Het 
Plattelandshoés.  
 

 

Huisconcert 

Altijd al eens een artiest in je huiskamer willen zien optreden? 
Het Plattelandshoés en Omroep P&M bieden je deze 
mogelijkheid! In de P&M Hoés Veiling kun je bieden op een 
huiskamerconcert van onder andere Ben Verdellen met Giovanni 
Matichecchia, De Toddezek en Coen Janssen.  

Via de veiling op www.pmhoes.nl kun je vanaf 14 december 
bieden op een van de huiskameroptredens. Elk veilingitem heeft 
een startbedrag van € 250, -. De hoogste bieder op zondag 20 
december om 16.00 uur wint het huiskamerconcert.  
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Jong Nederland: 

Outdoorcooking 

Leiders van Jong Nederland 
leren je 20 december op het 
Raadhuisplein in Panningen 
hoe je ter plekke, dus buiten, 
een heerlijke gerechtje kunt 
maken, zoals: 
- appeltaart 
- trekbrood 
- wentelteefjes 
- in koffie gestoofde peertjes. 

Deze activiteit inclusief de 
materialen wordt gesponsord 
door LEENDERS & GIELEN 
ADVISEURS. 

 
 

 

 

Gamemarathon BBC 

 

 
 
Het Bouwens heeft het 
Plattelandshoés gekozen als 
een van de goede doelen om 
geld in te zamelen tijdens de 
actieweek van de school. 
Leerlingen gaan op 
verschillende manieren geld 
inzamelen door bijvoorbeeld 
wafels te bakken en te 
verkopen of lege flessen op 
te halen. 
Leerlingen van 3 havo zullen 
24 uur lang gaan gamen met 
als doel zoveel mogelijk geld 
binnen te halen. Gedurende 
deze livestream, die gevolgd 
kan worden op Twitch, kan 
elke donateur meedoen aan 
een game naar keuze. 

http://www.pmhoes.nl/
mailto:info@plattelandshoes.nl
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Culinaire benefietavonden 

Hotel restaurant Antiek uit Helden 
heeft het initiatief genomen om op 21 
januari en 3 maart 2016 culinaire 
benefietavonden te organiseren ten 
bate van het Plattelandshoés. Zowel 
eigenaresse Marianne Verkoelen als 
general manager Levie Wennek 
omarmen het idee om in de gemeente 
Peel en Maas en Leudal een hospice 
te vestigen.  

Aan het verzoek van het 
Plattelandshoés om haar stichting te 
sponsoren geven zij op deze manier 
een zeer aantrekkelijke en 
interessante invulling, zowel voor de 
culinaire genieter als ook voor het 
Plattelandshoés. In overleg met het 
bestuur van de stichting 
Plattelandshoés zal invulling gegeven 
worden aan beide avonden. 
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Glazen Hoes 

Bij het glazen hoes van P&M kan 
een plaatje worden aangevraagd, 
maar kan ook een donatie worden 
afgegeven voor het 
Plattelandshoés. 

 

Impressies Kickoff op 14 december 2015 
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de 

schouders 

eronder 


