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NIEUWSBRIEF - 3 
 

 

 Tijd | Frans Joosten | Tiny Naus | Ambassadeur | Meggie en Tim 

  
Beste lezers, 

 

We openen deze Nieuws-
brief met het gedicht TIID 
van Frans Joosten, voorzit-
ter van het Plattelands-
hoés.  
Voor het bestuur begint de 
tijd te dringen, want de 
vrijwilligers willen aan de 
slag. Laten we hopen dat 
gemeentebestuur en Rabo-
bank ook de tijd in de gaten 
houden! 
Veder in deze Nieuwsbrief 
een bijdrage van Arno Ver-
hoeven, burgemeester van 
Leudal en ambassadeur van 
het Plattelandshoés en de 
lezers kunnen nader kennis-
maken met Frans Joosten, 
Tiny Naus-Smeets, Meggie 
van Dael en Tim Nelissen. 
Natuurlijk ook aandacht 
voor enkele sponsoracties 
en brengen we  het Charity 
Diner De Braampeel onder 
uw aandacht. 
 

Wim Daniëls 

Stuur eventuele reacties 
naar: 
info@plattelandshoes.nl. 

TIJD 
Tijd om geboren te worden en tijd om te sterven 

Tijd om kind te zijn en tijd om volwassen te zijn 

Tijd om te spelen en tijd om te werken 

Tijd voor vrolijkheid en tijd voor verdriet 

Tijd voor hectiek en tijd voor rust en bezinning 

Tijd om ziek te zijn en tijd om beter te worden 

Tijd om te zorgen of tijd om verzorgd te worden  

Tijd kan lang en kort zijn 

 Het is tijd  
 Tijd voor ein Thoes waar altijd tijd is, alle tijd 

 Tijd voor een laatste wens 

 Tijd om er voor elkaar te zijn 

 Tijd om samen tot aan de brug te gaan 

 Tijd voor bezinning 

 Het is tijd 
 Tijd voor het Plattelandshoes 

Gedicht van Frans Joosten, 
Voorzitter Plattelandshoés 

CHARITY DINER  
DE BRAAMPEEL 

Op 25 juni 2016 organiseert het Plat-
telandshoés, in samenwerking met  Hotel 
Management School Maastricht, Ria 
Joosten en De Braampeel, een Walking 
Diner voor serviceclubs, sponsoren en 
andere relaties van het Plattelandshoés. 
Noteer 
alvast 
deze 
datum. 

 

05-05-2016 

Aspergeshopdag 

Centrum Pannin-

gen.  

10-05-2016: 

Bestuursvergadering Stichting 

Plattelandshoés. 

11-05-2016 

Overleg Plattelandshoés, Rabo-

bank, gemeente Peel en Maas 

en De Zorggroep 

25-06-2016: 

Charity Diner Braampeel 
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Het bestuur stelt zich voor ……  Frans Joosten 
Mijn naam is Frans Joosten, geboren in Helden te Egchel op 24 november 1955. Woonachtig in Neer. Ik 
ben gehuwd met Ria Joosten en heb 3 kinderen: Marieke, Thijs en Freek. 
Mijn hobby’s zijn: muziek maken, mijn werk, bezig zijn met innovaties binnen ondernemingen. Ook van 
dieren en planten kan ik genieten. 
Mijn beroep is: ondernemer in de sector gastvrijheid en een onderneming in verkoop en advies voor de 
inrichting van Huis en Tuin. 
 
Bij de muziekvereniging in Egchel heb ik 20 jaar bestuurservaring op-
gedaan en de verbreding van fanfare naar muziekvereniging meege-
maakt. Bij de Peuterspeelzaal  heb ik als voorzitter de professionalise-
ring van de leidsters geleid. Ben nu 15 jaar commissielid  Fysiek 
(ruimte en economie in Leudal) vanuit het CDA, een passie van mij 
om ondernemingen in het buitengebied te vertegenwoordigen in de 
politiek. 

Waarschijnlijk heeft het zo moeten zijn, als een roeping, om naar deze 
locatie te gaan voor het Plattelandshoés. Mijn naam is Franciscus, 
terwijl de school naar de patroonheilige Franciscus is genoemd. En de 

school is rond 1955 gebouwd en dat is mijn geboor-
te jaar. 

Het houdt me al enkele jaren bezig om als burger 
een Hospice van de grond te krijgen. Diverse groe-
pen zijn hier al actief mee bezig geweest, maar om 
diverse redenen is het nog niet van de grond geko-
men. De tijd is nu rijp om na alle nieuwe inzichten 
een Plattelandshoés neer te zetten. Op het juiste 
moment kwam ik andere initiatiefnemers tegen. Onze visies klopten en we waren het er 
snel over eens om de handschoen samen op te pakken en voortvarend aan de slag te 
gaan. Wij noemen het bewust geen hospice, omdat het veel meer is. Dat kunt u lezen in 
ons eerste jaarverslag,  door onze secretaris Wim Daniëls samengesteld. 
(Zie www.plattelandshoes.nl onder de tab documenten)   

Maar wij zijn op u als gemeenschap aangewezen voor de realisering. Financieel,  maar 
ook door u beschikbaar te stellen als vrijwilliger, want die zullen we nodig gaan hebben. 
U als gemeenschap heeft op een geweldige manier gereageerd op dit initiatief. Vanuit 
allerlei hoeken van de gemeenschap ondervinden wij steun. Dat varieert van geldelijke 
bijdragen tot spontaan opgezette acties om fondsen te werven. Opvallend is dat zonder 
daartoe op te roepen er al meer dan 70 vrijwilligers zich hebben gemeld om op een of 
andere manier als vrijwil-
liger een bijdrage te leve-
ren voor het realisrenen 
van het Plattelandshoés.  

Graag wil ik een ieder bedanken die op wel-
ke manier,  klein of groot, het Plattelands-
hoes ondersteunt, nu en in de toekomst. 

Artist Impression van de toekomstige af-
scheidsruimte bij het Plattelandshoés, door 
Meggie van Dael en Tim Nelissen van Zuyd 
Hogeschool te Heerlen. (Zie ook blz. 3)  

In de volgende Nieuwsbrief een 

portret van vicevoorzitter Peter  

Janssen 

http://www.plattelandshoes.nl


Nieuwsbrief Plattelandshoés  14 april 2016 

www.plaatelandshoes.nl  3 

  

 

 

   Nieuwsbrief 3 Tijd | Frans Joosten | Tiny Naus | Ambassadeur | Meggie en Tim 

Ik ben Tiny Naus- Smeets , 63 
jaar oud en woon in Roggel. Ik 
ben geboren en getogen in 
Panningen en ik vind het bijzon-
der om in mijn geboorteplaats 

vrijwilligerswerk te verrichten.  

De drijfveer om dit vrijwilligers-
werk voor het toekomstige Plat-
telandshoés te gaan doen , komt 
voort uit mijn werkervaring in de 
zorg en het  welzijnswerk.  De 
laatste 5 jaar van mijn arbeidsver-
leden heb ik als coördinator van 
het Franciscus hospice te Weert 
mogen ervaren wat het voor men-
sen betekent om in een warme 
omgeving afscheid te nemen van 
het leven.  

De warmte en betrokkenheid, ge-
geven door  enthousiaste vrijwil-
ligers en beroepskrachten, die 
behalve liefdevolle zorg voor de 
bewoner ook de opvang en bege-
leiding van diens naasten onder-
steunen. 

De huidige locatie van het Plat-
telandshoés, de voormalige 
Franciscus-school (laatste jaren 
bekend als BS Panningen- 
Noord), roept herinneringen op 
uit mijn jeugdjaren in Panningen 
en is een geschikte locatie in 
een rustige omgeving en toch 
centraal gelegen. 

Sinds een half jaar werk ik met  
veel enthousiasme en plezier  
binnen onze werkgroep en teza-
men met het bestuur hopen wij 
dat het toekomstige Plattelands-
hoés spoedig met de start van 
de verbouwing kan beginnen. 

Werkgroep Zorg en Vrijwilligers. Wie zijn wij? 

Hey hallo, Geachte lezers, 
Graag willen wij ons voorstellen 
aan jullie. Wij zijn Tim Nelissen 
(24) en Meggie Van Dael (23). 
Vierdejaars bouwkunde studen-
ten van Zuyd Hogeschool te 
Heerlen. 

Op dit moment zijn wij bezig met 
ons afstudeeronderzoek. Hierin 
zijn we aan het kijken wat de mo-
gelijkheden zijn om van het be-
staand schoolgebouw in Pannin-
gen-Noord een goed functione-
rend hospice te maken. Vanuit 
Zuyd Hogeschool staat duur-
zaamheid hoog in het vaandel. 
Met als doel het Energie-neutraal 
renoveren van de voormalige 
basisschool.  

Hoe zijn wij in contact geko-
men met het Plattelands-
hoés? 
 
Tijdens de actieweek van het 
Plattelandshoés in december  

 

 

werd onze aandacht getrokken 
door een uitzending van L1 op de 
radio. N.a.v. die uitzending heb-
ben wij contact gezocht met het 
Plattelandshoés en gevraagd of 
het mogelijk was ons afstudeer-
onderzoek over het Plattelands-
hoés te doen.  

Het leek ons een zeer interessant 
onderzoek, wat momenteel zowel 
nationaal als internationaal 

speelt.  

Uit het contact is gebleken dat wij 
een extra invulling konden geven 
bij deze realisatie. Met onze fris-
se blik en kennis van innovatieve 
technieken hopen wij een origi-
neel project neer te zetten. 

Het bestuur van het Plattelands-
hoés  zal daar waar mogelijk en 
(financieel) haalbaar, zeker gebruik 
maken van de resultaten van het 
onderzoek van Meggie en Tim. 
Wij wensen hen heel veel succes bij 
het afstuderen de komende maan-
den. 
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Sinds een paar maanden mag 
ook ik mij ambassadeur noe-
men van het Plattelandshoes. 
Over het antwoord op die 
vraag hoefde ik niet lang na te 
denken: een groot deel van 
mijn loopbaan heb ik in de 
zorg doorgebracht, zowel als 
medewerker als in de functie 
van toezichthouder. Ja, dus! 

Voor veel mensen is de toe-
komst van de zorg in Neder-
land een groot zorgpunt, men 
weet niet wat de toekomst 
gaat brengen, hoe zullen op 
termijn de bezuinigingen uit-
pakken, welke ziektekosten-
verzekering moet ik nemen en 
welk pakket dan….? Vragen te 
over.  

En dan zijn er gelukkig men-
sen die de handen uit de mou-
wen steken: die lef, creativiteit 
en vindingrijkheid koppelen 
aan hun inzet voor de mede-
mens die het moeilijk heeft.  

Ook mantelzorg is zo een ver-
schijnsel, maar dan in de indivi-
duele situatie. Zo is ook het idee 
voor een hospice in Panningen 
ontstaan: een plek waar mensen 
omringd door professionele zorg 
en medemenselijke hulp hun 
laatste dagen met de beste zorg 
omringd mogen verblijven in een 
vriendelijke, huiselijke en warme 
sfeer. Waar tijd en aandacht, ook 
voor hun gezins- en familieleden, 
belangrijke thema’s zijn. 

Of een plek waar mensen tijdelijk 
kunnen worden ontvangen als 
na een ziekenhuisopname een 
directe terugkeer naar de thuissi-
tuatie niet mogelijk en verant-
woord is. Of om de mantelzorg 
een tijdje te ontlasten. 

Ik heb dit initiatief van harte om-
armd, want zeg nou zelf: wie zou 
een dergelijke voorziening als 
het er op aan komt niet zelf ook 
in zijn of haar nabijheid wensen? 
U toch ook?..... 

Arno Verhoeven - Ambassadeur van het Plattelandshoés 

En tot slot: financiële steun hiervoor 
is nog steeds welkom en zal ook no-
dig blijven! Velen gingen u met bijdra-
gen en sponsoracties voor!  

 

Arno Verhoeven 
Burgemeester van Leudal  
Ambassadeur van het Plattelands-
hoes 

SPONSORACTIES EN DONATIES 
De twee culinaire benefietavonden in Restaurant Antiek werden be-
zocht door 58 gasten. Goed voor een sponsorbedrag van € 1450. De 
kunstwerken van Irene Terlingen brachten op die avonden € 970 op.  
Het bestuur dankt Marianne Verkoelen en Levie Wennek van Restau-
rant Antiek voor hun initiatief en Irene Terlingen voor het beschikbaar 
stellen van haar kunstwerken. 

Van Heldens gemengd koor Belcanto mochten we een cheque ontvangen van € 400, de helft van de op-
brengst van hun kerstconcert. Ook Belcanto heel hartelijk dank. 

Op vrijdag 1 april verzorgde 
Ben Verdellen het huiskamer-
concert dat door Jan Kranen 
(’t Bruedje) bij opbod was ge-
kocht voor € 1000,in de 
Groenling, Bewoners van de 
Groenling en de gasten van 
Daelzicht waren door Jan uit-
genodigd voor dit concert. Jan 
en Ben, hartstikke bedankt.  


