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Beste lezers, 

Tientallen positieve reac-
ties van onze vrijwilligers 
en relaties op het persbe-
richt van 8 juni jl. 
“Proficiat”, “Top”, “We 
gaan ervoor”. Eindelijk kun-
nen we aan de slag en zijn 
we als bestuur verlost van 
het steeds maar weer ons 
verhaal vertellen met 

“onder voorbehoud dat”.  

 

HET PLATTELANDSHOÉS 

KOMT ER. 

 

In deze Nieuwsbrief tevens 
twee verhalen van twee 
vrijwilligers die met hart en 
ziel betrokken zijn bij het 

Plattelandshoés. 

Op de laatste pagina uitleg 
over de betekenis, vorm en 
kleur van ons logo en een 
dankwoord aan de Rabo-
bank en het VSBfonds voor 

hun donatie. 

 

 

Wim Daniëls 

Stuur eventuele reacties 
naar: 

Geeft gemeenteraad groen 
licht voor het Plattelandshoés? 
 
De afgelopen maanden heeft het bestuur van 
het Plattelandshoés druk onderhandeld met 
diverse partijen. 

In april bleek dat De Zorggroep haar eerdere 
toezeggingen aan het Plattelandshoés niet ge-
stand kon doen. We zijn toen op zoek gegaan naar een andere zorgverle-
ner en uiteindelijk uitgekomen bij Proteion. Er is inmiddels een intentiever-
klaring getekend en een werkgroep gevormd uit vertegenwoordigers van 
Proteion en het Plattelandshoés. Deze werkgroep maakt een plan hoe de 
professionele zorgverlening straks gestalte krijgt binnen het Plattelands-
hoés. 

Verder heeft het bestuur in april met alle fracties in de gemeenteraad van 
Peel en Maas een informatief en oriënterend gesprek gehad. Alle fracties 
juichten het initiatief toe en waren erg positief en lovend over onze plan-
nen. 

Op 10 mei jl. is er een overleg geweest tussen vertegenwoordigers van 
de gemeente Peel en Maas, Proteion, de Rabobank en het Plattelands-
hoés met als uitgangspunt “go” of “go not”, met als eindconclusie “GO”. 

Op basis van het gesprek op 10 mei, heeft het college van B&W van de 
gemeente Peel en Maas op maandag 6 juni besloten om de gemeente-
raad te vragen akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een le-
ning van € 223.000,- voor het Plattelandshoés. 

Op basis van de gesprekken met de fracties gaan wij ervan uit dat de ge-
meenteraad inderdaad groen licht zal geven. 

 
 
 
 
We kunnen 
aan de slag!  
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Het bestuur stelt zich voor ……  Peter Janssen 
Ik ben Peter Janssen, geboren en getogen in Panningen, 56 jaar, getrouwd met Hélène Janssen en vader 
van Funs (23 jaar) en Maartje (22 jaar).  

Mijn “roots” heb ik vooral in de zorg. In mijn arbeidzame leven ben ik inmiddels al 38 jaar als (interim)
manager en adviseur werkzaam in de verstandelijk gehandicapte zorg, jeugdzorg, kinderopvang en psychi-
atrie. Een boeiende tijd waarin ik veel heb mogen leren. Het is wel aardig te vermelden dat ik binnen mijn 
werk steeds weer uitkom bij burgers die – op een of andere wijze – toch (tijdelijke) ondersteuning nodig heb-
ben. Daar ligt mijn hart. Faciliteren en ervoor zorgen dat mensen toch vooral de regie over hun eigen leven 
kunnen en blijven behouden. Daar is de zorgapp Regie  - een “geesteskindje” van mij – een mooi voorbeeld 
van. Deze is met ICT-bedrijf ilionx ontwikkeld en stelt burgers in staat om langer op zichzelf te blijven wonen 
en de regie over het eigen leven te behouden. Daar kan ik van genieten! 

In mijn vrije tijd draag ik verenigingen ook nog altijd een warm hart toe. Hélène en ik zijn 20 jaar lid geweest 
van carnavalsvereniging de Kuus oeht Kepèl. Op velerlei wijze hebben wij ons hiervoor ingezet. Zo ben ik 
ook als bestuurder bij de Judoclub betrokken geweest.  

Ik zoek altijd graag de mogelijkheden - in plaats van de onmogelijkheden - op. Zo ook bij de decentralisatie 
van een aantal zorgtaken vanuit de overheid naar de gemeente. Thuis aan tafel had ik het met Hélène over 
wat wij in Peel en Maas op het gebied van zorg nog missen. Hélène is verpleegkundige in een verpleeghuis 
en gaf aan dat een hospice nog ontbreekt in het hele scala wat Peel en Maas op zorggebied al te bieden 
heeft.  

Ideeën ontstaan dan snel bij mij. Ik was vrijwel direct enthousiast omdat ik ook andere kansen zag. Al vrij 
snel zaten we met enkele andere initiatiefnemers aan tafel. Ieder vanuit een eigen ervaring of wensen om 
een zo compleet mogelijk plan neer te leggen. Voor mij was van belang dat ook mensen met een lichte ver-
standelijke en/of psychiatrische problematiek gebruik kunnen maken van het hospice. Dit gaat dan ook ge-
beuren. 

Zoals jullie inmiddels weten wordt het geen regulier hospice. Ook overbruggingszorg en respijtzorg gaan wij 
aanbieden.  

Verder leuk om te benoemen dat de zorgapp Regie ook gebruikt kan worden door gasten, familie, vrienden, 
personeel en artsen. 

“Het is wel erg rustig de laatste tijd rond ’t Plattelandshoes”, hoor ik 
vaker mensen om mij heen zeggen. Nou, neem maar van mij aan dat 
er “achter de schermen” van alles gebeurd. Druk overleg met gemeen-
te, bank, zorgaanbieder, Provincie, aannemers, leveranciers enz. Alles 
staat gewoon klaar om te starten met de verbouwing. Dit komt nu echt 
heel dichtbij.  

Het geloof is bij alle partijen aanwezig. Nog even de puntjes op de “i” 
zetten en we kunnen van start. Het enthousiasme van alle betrokkenen 
wordt dan echt beloond. Ik kijk er naar uit.  

 

21-06-2016: Opiniërende gemeenteraad 

25-06-2016: Charity Diner Braampeel 

05-07-2016: Besluitvorming gemeenteraad 

06-07-2016: Presentatie afstudeeropdracht 
          studenten Hogeschool Zuyd 

11-07-2016: Bestuursvergadering 
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in de werkgroep, verder in te kun-
nen zetten voor ’t Plattelandshoes 
en ervoor te zorgen dat wij de zorg 
en vrijwilligers op een dergelijke 
wijze kunnen organiseren, coördi-
neren en faciliteren dat we voor 
onze bezoekers een bijna thuis 
gevoel kunnen creëren. Want dat is 
immers waar ik het voor doe! 

Conny van Straten 
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Werkgroep Zorg en Vrijwilligers. Wie zijn wij? 
ouderen heeft mij zo geraakt, dat 
voor mij duidelijk was dat ik alleen 
nog maar in de zorg wil werken. Dit 
geldt ook voor mijn persoonlijke 
bijdrage op vrijwilligersgebied. Ik 
geloof er sterk in dat je met goede 
professionele zorg in combinatie 
met toegewijde, betrokken mede-
werkers en vrijwilligers het verschil 
kan maken. 

Na mijn baan in de thuiszorg, ben 
ik tijdelijk werkzaam geweest  
(vervanging ziekte) als zorgmana-
ger bij La Providence in Grubben-
vorst. In deze organisatie kreeg ik 
te maken met vooral ouderen op 
het gebied van revalidatie, wonen 
en zorg, alsmede een Psycho-
geriatrische afdeling. Zeer interes-
sant en leerzaam.  
Omdat ik even tussen twee banen 
zat en niet achter de geraniums 
wilde zitten, heb ik me als vrijwilli-
ger aangemeld bij ’t Plattelands-
hoes en ben zodoende terechtge-
komen in de werkgroep ‘Zorg en 
Vrijwilligers’. Graag lever ik een 
bijdrage door mee te denken over 
de invulling van de juiste zorg en 
inzet van vrijwilligers voor mensen 
die in hun laatste levensfase ver-
keren. Ik vind het een uitdaging om 
dit zo optimaal mogelijk te organi-
seren en te faciliteren. Juist door-
dat we in onze werkgroep mensen 
met verschillende achtergronden 
hebben, maar wel allemaal met 
een hoog ambitieniveau,  merk ik 
dat we aanvullend aan elkaar zijn 
en dat dit de toegevoegde waarde 
vormt voor de resultaten van de 
werkgroep. 

Inmiddels start ik per 1 juni a.s. in 
een nieuwe baan bij Vitalis in Eind-
hoven, ook weer een zorginstel-
ling.  

Echter ik hoop me de komende 
periode, samen met mijn collega’s  

Graag neem ik het (kennis-
makings)stokje over van Tiny 
Naus. Ook ik maak deel uit van 
de werkgroep ‘Zorg en Vrijwil-
ligers’ die vanaf vorig jaar ac-
tief is.  

Mijn naam is Conny van Stra-
ten, ben 53 jaar en woon in 
Helden. Alhoewel ik van origine 
geen Limburgse ben, mijn 
wiegje stond in Utrecht, woon 
ik al weer ruim 25 jaar met veel 
plezier in Helden. 

Vrijwilligerswerk is voor mij 
geen vanzelfsprekendheid. 
Graag licht ik dat toe.  

Na 28 jaar met veel plezier in 
het bankwezen te hebben ge-
werkt, ben ik daarna bij toeval 
in de zorg terecht gekomen. 
Als operationeel manager bij 
een thuiszorgorganisatie heb ik 
kennis mogen maken met 
vooral de ouderenzorg en wat 
hier allemaal bij komt kijken. 
Hoewel ik niet diegene ben 
‘met de handjes aan het bed’,  
heb ik wel veel gezien en ge-
leerd omdat de organisatie 
waar ik werkzaam was, vooral 
in de ouderenzorg actief en 
kleinschalig was. Wat heb ik 
een respect gekregen voor alle 
zorg- en welzijnsverleners. De-
ze sector met de zorg voor de  

Walking Charity Diner 
‘De Braampeel’ 

Op zaterdag 25 juni a.s., vindt in 
‘De Braampeel’, Doorbrand 2 te 
Neer dit evenement plaats.  

Op deze avond willen wij gemeen-
tebestuurders van Peel en Maas 
en Leudal, leden van serviceclubs, 
onze sponsoren en relaties op de 
hoogte brengen van de laatste 
ontwikkelingen m.b.t. het te reali-
seren hospice/verblijfhuis. Tevens 
willen wij via informele contacten 
en onder het genot van culinaire 
lekkernijen en een drankje onder-
zoeken in hoeverre de diverse 
partijen elkaar kunnen ondersteu-
nen bij het realiseren van het Plat-

telandshoés. Voor meer infor-
matie en hoe u kunt reserveren 
voor deze avond zie onze web-
site:  www.plattelandshoes.nl. 



Nieuwsbrief Plattelandshoés  15 juni 2016 

www.plattelandshoes.nl  4 

  

 

 

   Nieuwsbrief 4 Groen licht |Peter Janssen | Conny van Straten | Logo | Fondswerving 

 
LOGO PLATTELANDSHOÉS 

 
Het logo is een ontwerp van Willeke Segers uit Meijel. 
Het logo is gebaseerd op de logo’s van de gemeenten Leudal 
en Peel en Maas. 

 
Het logo van Leudal stelt 4 karak-
tereigenschappen voor, weerge-
geven door kleuren: 

 Natuur (groen), 

 Platteland/landelijk (geel), 

 Leefbaarheid (blauw), 

 Energiek/vooruitstreven 
(rood). 

 
In het logo van Peel en Maas hebben de kleuren de volgende 
betekenis: 

 Het blauw van de Maas, maar blauw staat ook voor rust, 
tevredenheid en voldoening; 

 Het geel/groen voor de bossen en de agrarische bedrij-
vigheid, maar ook voor blij-
vend geluk en groeiende 
planten het symbool voor 
leven; 

 Het magenta/rood van de 
bloeiende heide in de Peel, 
maar staat ook voor ambitie, 
rijkdom en innovatie. 

 
 
 
 
 
 

In het logo van het Plattelandshoés staan de kleuren zowel 
voor de weide omgeving en dus de link met de beide gemeen-
ten, als voor de verschillende groepen die bij het Plattelands-
hoés betrokken zijn:  

 De vrijwilligers/professionals die straks het Plattelands-
hoés gaan runnen; 

 De sponsoren, donateurs, vrienden, partners die het 
Plattelandshoés fysiek en financieel mogelijk maken; 

 De gasten, naasten, mantelzorgers, de tijdelijke bewo-
ners van het Plattelandshoés.  

Het ‘Plattelandshoés’ is simplistisch weergegeven door een 
standaard huisje in het weide landschap (boog), een echt plat-
telandshuis. De overlap van de kleuren symboliseert de sa-
menwerking tussen de drie groepen. Het lettertype geeft het 
geheel een open, moderne frisse uitstraling, waar het Plat-
telandshoés voor staat. 
 

 
FONDSWERVING 

 
In april jl. ontving onze stichting van de 
Rabobank Peel, Maas en Leudal een 
donatie van € 7.500,00 uit het Rabo-
bank Fonds Maat-
schappelijke Pro-
jecten. Met deze 
bijdrage kunnen we 
één van de negen 
appartementen in 
ons toekomstige 
hospice/verblijfhuis 
inrichten.  

Wij hopen dat nog meer fondsen, bedrij-
ven, serviceclubs  of sponsoren het 
voorbeeld van de Rabobank zullen vol-
gen en ook de inrichting van een appar-
tement voor hun rekening willen nemen. 

Van het VSBfonds ontving onze stich-
ting in mei een donatie van € 20.000,00 
als bijdrage in de algemene inrichtings-
kosten van ons hospice/verblijfhuis. 

 

De stichting Plattelandshoés dankt de 
Rabobank en het VSBfonds voor hun 
financiële bijdrage. 

 

VSBfonds ondersteunt initiatieven die 
bijdragen aan een samenleving waarin 
iedereen actief meedoet, zich betrok-
ken voelt en de kans heeft persoonlijk 
en maatschappelijk te groeien. Het 
fonds is actief op drie gebieden: Mens 
& Maatschappij voor sociale initiatieven 
die meedoen als doel hebben, Kunst & 
Cultuur voor plannen waardoor meer 
mensen kunnen genieten van kunst en 
cultureel erfgoed en Beurzen voor stu-
denten die in het buitenland verder wil-
len studeren of onderzoek doen. Het 
fonds steunt projecten met geld, ken-
nis, ervaring en een professioneel net-


