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Beste lezers, 

Op onze eerste Nieuwsbrief 
hebben we vanuit diverse gele-
dingen positieve, tot heel posi-
tieve reacties ontvangen. Een 
geweldige stimulans natuurlijk 
voor de redactie om enthou-
siast  met de tweede Nieuws-
brief aan de slag te gaan. En 
nog mooier, in deze uitgave 
maar liefst twee bijdragen van 

buiten de redactie.  

Burgemeester Wilma Delissen 
en Irene Terlingen vertellen in 
hun artikelen welke relatie zij 
hebben met het Plattelands-

hoés. 

Verder kijken we terug op de 
activiteiten van de afgelopen 
twee maanden: De finale van 
de actieweek rond ’Ut P&M 
Hoés’, de informatieavond voor 
vrijwilligers en buurbewoners 
op 15 januari en de eerste Cu-
linaire Benefietavond bij Res-
taurant Antiek in Helden-Dorp 
op 21 januari. 

 

Wim 
Daniëls 

 

Stuur eventuele reacties naar 
info@plattelandshoes.nl. 

Ut P&M Hoés voor ‘t Plattelandshoés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 20 december 2015 stond het Plattelandshoés in het 
centrum van de belangstelling in Peel en Maas en Leudal. Ook in 
de week voorafgaande aan de 20

e
 had het Plattelandshoés niet te 

klagen over media-aandacht. Iedere dag werd op radio en tv van 
omroep P&M het Plattelandshoés in de schijnwerpers gezet. Via 
het Plattelandshoés-journaal, items in het nieuws, interviews, in-
formatieve  en soms ook emotionele achtergrondreportages kon-
den de luisteraars en kijkers kennis nemen van het doel en de 
plannen van het Plattelandshoés. 

Tijdens het kerstshoppen in het centrum van Panningen vonden 
verschillende activiteiten plaats ten bate van het Plattelandshoés, 
terwijl het bestuur in een eigen stand informatie verstrekte aan 
belangstellenden. Er werden wafels en oliebollen gebakken, ver-
zoekplaten aangevraagd, artiesten traden op, bezoekers werden 
‘Vriend van het Plattelandshoés’, anderen gaven spontaan een 
donatie. Ook de sjaals met het logo van het Plattelandshoés von-
den gretig aftrek.  

Daarnaast waren er vele verenigingen die zich spontaan inzette 
voor het goede: Jong Nederland Panningen gaf een workshop 
Outdoorcooking, Aventatie ging 
op de spirituele toer, de leerlingen 
van het BBC brachten maar liefst 
€ 3109,32 bij elkaar. Dit alles re-
sulteerde tenslotte in een startka-
pitaal voor het Plattelandshoés 

van maar liefst € 20.303,00. Dank 

aan alle gevers en vrijwilligers. 
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Impressies finaledag: Ut P&M Hoés voor ‘t Plattelandshoés  

 

Ambassadrice van het Plattelandshoés 
Beste lezer, 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van 
het Plattelandshoés. Ik hoop dat u deze 
met veel interesse zult lezen. 

Toen ik gevraagd werd of ik ambassa-
deur wilde worden voor dit mooie initia-
tief, heb ik volmondig ja gezegd. Het 
mooie en unieke aan het Plattelands-
hoés is dat het niet alleen een hospice 
is. Ook mantelzorgers kunnen hier ont-
last worden zodat ze even bij kunnen 
tanken. Als burgemeester van een 
mantelzorgvriendelijke gemeente juich 
ik dit natuurlijk toe. 

Het is ontzettend belangrijk dat mensen in hun laatste levensfase in 
hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Omringd door familie 
en vrienden, om op een mooie manier afscheid te kunnen nemen. 
Ook daarvoor zorgt het Plattelandshoés. 

Ik ben ontzettend trots dat we mensen in Peel en Maas hebben die 
hier de schouders onder willen zetten. Het kan niet anders dan dat 
hier draagvlak voor is in Peel en Maas en Leudal. Ik draag graag mijn 
steentje bij om de toegevoegde waarde  van het Plattelandshoés ver-
der onder de aandacht te brengen. Zo maken we samen een succes 
van het Plattelandshoés! 

Wilma Delissen-van Tongerlo 
Burgemeester gemeente Peel en Maas 
Ambassadeur Plattelandshoés  

Kunstveiling: € 550 

Op donderdagavond 21 januari 
2016 vond de eerste culinaire 
benefietavond plaats in Hotel 
Restaurant Antiek. Op deze 
avond werd door omroep P&M 
het definitieve eindbedrag van 
de actieweek 'Ut P&M Hoés' 
bekend gemaakt en leverde 
een kunstveiling van twee gla-
zen kunstwerken, ter beschik-
king gesteld door kunstenares 
Irene Terlingen uit Venlo, nog 

eens € 550,00 op. 
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15-02-2016: 

Bestuursvergadering Stich-

ting Plattelandshoés. 

03-03-2016: 

Tweede culinaire benefiet-

avond bij Restaurant Antiek 

in Helden.  

07-03-2016: 

Kennismakingsgesprek met 

VPTZ in Amersfoort. 

17-03-2016: 

Symposium hospice Zenit in 

Venray 

Op de vorige pagina heeft u kunnen lezen dat kun-
stenares Irene Terlingen kunstwerken ter beschik-
king heeft gesteld aan het Plattelandshoés. Reden 
voor de redactie om eens nader kennis te maken 
met Irene. Zij is als Irene Muijres in Geleen gebo-
ren en via Weert in Venlo terechtgekomen. Hier 
woont en werkt zij als beeldend kunstenaar. Sinds 
een aantal jaren heeft zij een atelier aan huis waar 
zij werkt en workshops geeft. 
Naast haar werk als kleuterleidster volgt zij cursus-
sen op meerdere creatieve vlakken. Aanvankelijk 
legt zij zich toe op de schilderkunst, maar de  laatste 10 jaar voornamelijk 
op het ruimtelijk werken: sculpturen en glasobjecten. De objecten die zij 
maakt bestaan vaak uit een combinatie van materialen, zoals hardsteen, 
staal, brons, hout, glas en keramiek. Zij werkt graag met vlakglas toepas-
singen en maakt daarbij gebruik van diverse methodes en technieken.  
In een interview met Emil Szarkowicz vertelt zij, dat zij puur werkt vanuit 

haar gevoel. Emotie die in haar hoofd omge-
zet wordt in creatieve gedachten waaraan zij 
vervolgens met haar handen vorm geeft.  
Ondanks veel tegenslagen in haar leven, zij 
verloor twee echtgenoten aan kanker en lijdt 
momenteel zelf aan deze ziekte, is haar mot-
to: “Doorgaan en de schouders eronder”. Van-
uit dat motto steunt zij het Toon Hermanshuis 
in Venlo en het Plattelandshoés. 

Irene Terlingen 

 Het bestuur stelt zich voor ……  Wim Daniëls 
In 1956 werd de nieuwe Francis-
cusschool aan de Koninginne-
laan in Panningen geopend. Ik 
was erbij als leerling van klas 2 
van de lagere school. In 1969 
begin ik in dezelfde school mijn 
loopbaan in het onderwijs. In juni 
2015 besluit het bestuur van het 
Plattelandshoés datzelfde ge-
bouw te gaan verwerven en ver-
bouwen tot hospice en verblijf-
huis. Ik was toen net nog geen 
bestuurslid. Mijn interesse om 
een bestuursfunctie te gaan ver-
vullen was gewekt in februari 
2015 op de informatieavond voor 
buurtbewoners van Panningen-
Zuid, waar toen nog het Plat-
telandshoés gepland was. De  
visie en plannen van de initiatief- 

groep spraken  me aan. 
Ik was inmiddels twee jaar met 
pensioen en toe aan een nieuwe 
uitdaging. Want dag in dag uit al-
leen maar bezig zijn met je hob-
by’s, ik heb er gelukkig genoeg, is 
wel leuk, maar je wil je toch ook 
dienstbaar maken in de maat-
schappij, al ben je gepensioneerd. 

Toen ik afgelopen juni  een mail 
ontving van het Plattelandshoés 
met de melding dat zij op zoek wa-
ren naar bestuursleden, met name 
voor het secretariaat, heb ik mij 
vanuit de USA , waar ik toen op 
vakantie was, beschikbaar gesteld. 
Na een intakegesprek met enkele 
bestuursleden ben ik op 6 juli 2015  
benoemd tot secretaris van het  

 

 

 

 

Plattelandshoés. Naast het 
secretariaat  doe ik nog wat 
PR-werk, zoals deze Nieuws-
brief en de website.  

Ik hoop dat we heel snel kun-
nen starten met de renovatie 
en verbouw van de voormali-
ge Franciscusschool.  

In de volgende Nieuwsbrief een 
portret van voorzitter Frans Joosten 
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Zo’n 60 personen bezochten op vrijdag 15 januari jl. de informatieavond voor 
vrijwilligers en toekomstige buurtbewoners in de Orangerie van Ria Joosten 
Catering te Neer. Om 19.30 uur opende voorzitter Frans Joosten de informa-
tieavond en presenteerde, aan de hand van een PowerPointpresentatie, de 
achtergronden, geschiedenis en actuele ontwikkelingen binnen het Plat-
telandshoés. 

Vervolgens werd er door de aanwezigen volop gebruik gemaakt van een vra-
genronde. Aan bod kwamen o.a. het beleid ten aanzien van roken, huisdieren, de inrichting van het toekom-
stige gebouw aan de Koninginnelaan 4, planning van aan- en afvoerroutes, parkeerplaatsen, inrichting van 
de open ruimte, enz. 

Na de pauze was het de beurt aan Annette van Lier, bestuurslid en voorzitter van de werkgroep Zorg en 
Vrijwilligers. Zij toonde, ook aan de hand van een PowerPointpresentatie, het toekomstige beleid t.a.v. de 
zorg en de vrijwilligers. 

In augustus 2015 is de werkgroep ‘Zorg en Vrijwilligers’ onder leiding van bestuurslid Annette van Lier ge-

start met het uitwerken van een ‘Zorgplan’.  

De werkgroep heeft een achttal kernwaarden geformuleerd. Van de toekomstige vrijwilligers wordt verwacht 

dat zij deze kernwaarden onderschrijven en uitdragen. Het zorgplan dat de groep in 2016 verder zal gaan 

uitwerken zal gestoeld zijn op deze kernwaarden. De werkgroep gaat een document (schriftelijk en/of digi-

taal) ontwikkelen voor de vrijwilligers waarin zullen worden opgenomen: 

- Gedachtegoed van het Plattelandshoés: doelstelling, visie, werkwijze en omgangsvormen; 

- Taken en/of werkzaamheden; 

- Scholing; 

- Praktische zaken (VOG, beschikbaarheid, enz.) 

Tijdens de intakegesprekken met de vrijwilligers vormt dat document het uitgangspunt van het gesprek en 

zullen de diverse onderwerpen aan bod komen. 

Ook naar aanleiding van haar presentatie ontstond in de zaal een levendige discussie. Aan de orde kwa-
men o.a. de kernwaarden van het Plattelands-
hoés, samenwerking met de huisartsen, wel of 
geen nachtdiensten door vrijwilligers, sollicitatie-
procedure, enz. 

Om 21.30 uur kon voorzitter Frans Joosten de 
aanwezigen bedanken voor hun inbreng en kon 
hij terugzien op een geslaagde informatieavond. 
Velen maakten daarna van de gelegenheid ge-
bruik om nog informeel van gedachten te wisse-
len over het toekomstige Plattelandshoés. 

 
 

 

 

 

Doelstelling werkgroep: 
Zorg en Vrijwilligers: 
 Organiseren, ondersteunen en 

begeleiding van zorg door vrij-
willigers in het Plattelandshoés; 

 Vraagbaak voor toekomstige 
vrijwilligers en bestuur. 

Kernwaarden: 
- Naastenliefde 

- Erkenning en aanvaarding 

- Gastgericht 

- Waardering en respect 

- Gelijkwaardigheid 

- Positieve instelling 

- Flexibiliteit 

- Ontwikkelingsgericht 


