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NIEUWSBRIEF - 5 
 

    Nog vier maanden te gaan | Wim Delmée | Obligatielening | Van  
    jongensschool tot hospice/verblijfhuis | Monique Verhaegh  
   

Beste lezers, 

Door de gemeenteraad van 
Peel en Maas is op 21 juni 
groen licht gegeven voor 

het Plattelandshoés.  

De ontwikkelingen rond het 
hospice/verblijfhuis zijn 
daardoor in een stroomver-
snelling geraakt. U leest 
hier meer over in deze vijf-

de Nieuwsbrief. 

Daarnaast zijn er weer 
twee vrijwilligers die zich 
aan u voorstellen: Wim Del-
mée namens het bestuur en 
Monique Verhaegh van de 
werkgroep Zorg en Vrijwil-

ligers.  

Verder vond ik in het ar-
chief van Midden-Limburg 
een interessant artikel uit 
1956 over de toenmalige, 
nieuwe Franciscusschool, 
ons toekomstige hospice/ 

verblijfhuis. 

Ook aandacht voor de obli-
gatielening die het Plat-
telandshoés in september 

gaat uitgeven. 

Wim Daniëls 

Stuur eventuele reacties 
naar: 
info@plattelandshoes.nl. 

Nog vier maanden 
te gaan!  
Het bestuur van de Stichting Plattelandshoés heeft zich ten doel gesteld Het bestuur van de Stichting Plattelandshoés heeft zich ten doel gesteld Het bestuur van de Stichting Plattelandshoés heeft zich ten doel gesteld 
om vóór 1 januari 2017 de eerste gasten te kunnen ontvangen in hun hos-om vóór 1 januari 2017 de eerste gasten te kunnen ontvangen in hun hos-om vóór 1 januari 2017 de eerste gasten te kunnen ontvangen in hun hos-
pice/verblijfhuis voor PROpice/verblijfhuis voor PROpice/verblijfhuis voor PRO---Zorg: Palliatieve, RespijtZorg: Palliatieve, RespijtZorg: Palliatieve, Respijt–––   en Overbruggings-en Overbruggings-en Overbruggings-
zorg. Dat betekent dat alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om die zorg. Dat betekent dat alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om die zorg. Dat betekent dat alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om die 
doelstelling te halen. Het bestuur heeft dan ook, ondanks de vakantieperi-doelstelling te halen. Het bestuur heeft dan ook, ondanks de vakantieperi-doelstelling te halen. Het bestuur heeft dan ook, ondanks de vakantieperi-
ode, niet stilgezeten. ode, niet stilgezeten. ode, niet stilgezeten.    

Formele afhandelingen  
De afgelopen twee maanden is er druk overleg gepleegd met de gemeen-
te Peel en Maas, Rabobank en notarissen Mobers en Dings. De concep-
ten van de koopakte, erfpachtovereenkomst, geldlening en hypotheekakte 
zijn bestudeerd, besproken, gecorrigeerd en goed bevonden. Binnenkort 
worden de handtekeningen gezet.  

 De bouwhekken zijn geplaatst  
Ook met de architect, hoofdaannemer, onderaannemers, leveranciers, 
enz. is druk overleg gepleegd. De bouwhekken zijn geplaatst en na 14 
augustus gaat een groep vrijwilligers aan de slag om de voormalige basis-
school Panningen-Noord ‘bouwrijp’ te maken. 
Er moeten een aantal zaken gesloopt of afge-
broken worden. Verder moet er in het pand op-
geruimd worden zodat ‘Janssen Bouwen | Ont-
wikkelen’ na de bouwvakvakantie kan starten 
met de renovatie.  
Proteion wordt onze zorgverlener 
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Proteion en het 
bestuur van de Stichting is druk doende om de intentieverklaring die beide  
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In deze uitgave van de 
Nieuwsbrief is het mijn beurt 
om me voor te stellen als be-
stuurslid van de Stichting 
Plattelandshoés . 

In 1972 werd ik aangenomen als 
boekhouder van “De Wietel” en 
ben toen vanuit  het Brabantse 
Rosmalen in Panningen komen 
wonen. Omdat ik direct een huis 
kreeg, ben ik einde 1972 ge-
trouwd met mijn huidige vrouw 
Wilna. Samen kregen wij 2 zonen 
Marc en Patrick en zijn inmiddels 
de trotse opa en oma van 5 klein-
kinderen. Na  bijna 25 jaar in de 
locatie  “De Wietel” gewerkt te 
hebben ben ik na enige fusies 
uiteindelijk geëindigd  als Hoofd 
Salarisadministratie bij De Zorg-
groep te Venlo. 

Begin 2015 kwam ik bij toeval in  

Het bestuur stelt zich voor ……  Wim Delmée 
gesprek met Peter Janssen, die 
ik ken van de jaren (ca. 20 jaar) 
dat ik de administratie deed voor 
de Stichting Werken en Wonen.  
Al snel kwam ter sprake dat ik 
inmiddels niet meer werkte en 
dus wellicht wel tijd over zou heb-
ben. Ik gaf toen aan dat ik pen-
ningmeester ben van de Stichting 
Goede Doelen Panningen en 2 
tot 3 keer per week een balletje 
probeer te slaan op de golfbaan 
en  inderdaad wel tijd beschik-
baar zou hebben om enig vrijwilli-
gerswerk te doen, het liefst  met 
werkzaamheden die zorg-
gerelateerd zijn. 

Toen Peter mij  de eerste plan-
nen liet zien van het Plattelands-
hoés en aangaf nog een pen-
ningmeester te zoeken, had ik 
meteen zoiets van “Ja”, voor dit  

 

 

goede doel wil ik mij wel inzetten. 

Snel daarna kwam er een eerste 
gesprek met een delegatie van 
het bestuur en op 14 september 
2015 ben ik benoemd  tot pen-
ningmeester. Aan mij nu de taak 
om op de centjes te letten. 

partijen in april tekenden, 
uit te werken in een sa-
menwerkingsover-
eenkomst. De contouren 

zijn klaar, nu moeten de puntjes nog op de i gezet wor-
den. Voor 1 oktober zal de sollicitatieprocedure starten 
voor het aantrekken van professionals: verpleegkundi-
gen niveau 4 en 5 en verzorgenden IG. 

Vrijwilligers 
Eind augustus, 
begin september 
vinden er intake-
gesprekken plaats 
met alle vrijwilligers. De vrijwilligers die zich al aange-
meld hebben kunnen binnenkort een uitnodiging ver-
wachten.  

In de eerste week van oktober start in het kader van de 
scholing van onze vrijwilligers een basiscursus. Afhan-
kelijk van de taken die je gaat vervullen omvat deze 3 
tot 9 cursusavonden. 

 Interesse om vrijwilliger te worden. Zie onze website. 

Nog vier maanden te gaan! (vervolg) 

Kortom: Er is werk aan de winkel 

Obligatielening  
In september start 
de  Stichting met het 
uitgeven van obliga-
ties. 

Wij doen dit om de 
liquide middelen van 
de stichting te ver-
ruimen. 

Daarnaast willen wij 
ook alle inwoners uit 
Peel en Maas en 
Leudal de mogelijk-
heid bieden een fi-
nanciële steen bij te 
dragen aan het Plattelandshoés, zodat zij ook 
een beetje eigenaar van het Plattelandshoés 
worden. Het Plattelandshoés wordt dan ook echt 
een Hoés van, door en voor de gemeenschap. 

Vanaf 1 september staat de ’Brochure Obligatie-
lening’ op onze website. Hierin staat het doel en 
de regelgeving uitvoerig beschreven. Ook gaan 
wij een folder uitgeven, waarin in het kort een 
beschrijving van de obligatielening staat. Wij 
komen hier in de volgende Nieuwsbrief op terug. 
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maal per jaar, bij begin en einde 
van het stookseizoen, een scha-
kelaar om te draaien en een enke-
le maal olie te bestellen, de rest 
gaat allemaal vanzelf: steeds is er 
de juiste aangename temperatuur, 
zonder dat er iemand naar de ver-
warming hoeft te kijken. 

Heel wat uren per jaar worden 
door deze super automatische 

verwarming gespaard, die weer 
aan het onderwijs te goede ko-
men. 

Het gebouw zal, alles en alles, 
bijna een kwart miljoen (gulden) 
kosten. En het is het waard; de 
ontwikkeling van onze jeugd moet 
dit waard zijn. 
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Van jongensschool tot hospice/verblijfhuis 
indeling en tevens de mogelijk-
heid biedt de hal behoorlijk op 
temperatuur te houden. Het licht 
in de hal komt van boven door de 
glazen dakwand van 44 m

2 
 per-

lux: verder zijn in de hal als 
kunstverlichting 36 TL-lampen. 

Alle klaslokalen hebben van 2 
kanten grote vensters over bijna 
de hele lengte. Door moderne 

zonwering van luxaflex jalouzieën 
kan het overtollige zonlicht getem-
perd worden. 

Bij iedere twee leslokalen hoort 
een eigen garderobe en een eigen 
toiletgelegenheid met 4 wc’s. Uit 
hygiënisch oogpunt is er in ieder 
lokaal een vaste wastafel. 

De gehele verlichting bestaat in 
hoofdzaak uit TL-buizen met hier 
en daar een variatie. 

 

 Automatische tempe-ratuurregeling  
Boven op het dak der school staat 
een klein apparaat, dat bij wijzi-
ging van de temperatuur buiten  

geheel automatisch de oliestook-
verwarming inschakelt en regelt. 
Bij deze super automatische in-
stallatie is het slechts nodig twee- 

Panningen is een prachtig schoolge-bouw rijker 
Stijlvol is de aanblik die deze 
school biedt. Vriendelijk doen 
de grote glasramen aan. De 
vlakverdeling van het front is 
zeer fraai opgelost met de iets 
vooruitstekende middenpartij. 
Bijzonder elegant zijn de hoog-
teverschillen in het vlakke dak, 
met de overstekende randen. 

Het gebouw ligt niet aan de 
straatkant, doch er is een apar-
te ingang gemaakt, die ver-
breed werd met de rijwielstallin-
gen en hiermee een apart ge-
heel vormt. 

De hoofdingang, een dubbele 
glazen deur, wordt geflankeerd 
door twee moderne lantaarns 
van fraaie vorm. 

In het midden van het gebouw 
is de hal, geheel omsloten door  

lokalen, hetgeen een goede 
oplossing is voor een practische  

Op 1 september 1956 stond 
het hierna (ingekorte) volgen-
de artikel in “Midden-Limburg”. 

Nu ,60 jaar later, gaat de 
Stichting Plattelandshoés de 
toenmalige lagere school ver-
bouwen tot hospice/verblijfhuis 

voor PRO-Zorg: Palliatieve, 
Respijt– en Overbruggings-

zorg. Als redacteur van deze 
Nieuwsbrief was ik als 7-jarig 

jongentje aanwezig bij de ope-
ning van het gebouw, op 13 

augustus 1969 startte ik in dit 
gebouw als onderwijzer aan de 

Franciscusschool mijn loop-
baan in het onderwijs en op 15 

augustus 2016 ga ik samen 
met vele vrijwilligers starten 
met het bouwrijp maken van 
het gebouw voor verbouwing 

tot hospice/verblijfhuis. 

Dit vormt wel een sterk contrast met 
de ouderwetse kachels in de vroegere 
school, die vaak door de onderwijzer 

met turf, petroleum, enz. opnieuw 
moest worden aangemaakt, onhygi-

ënisch en onpraktisch. En dan was ‘t er 
nog nooit warm genoeg, ofwel te 

warm. 

Foto: Collectie Hay Verbong 
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 Toen ik via Noortje Rutten hoorde dat er een hospice in onze 

gemeente zou komen heb ik me direct aangemeld om me in te 
zetten voor dit prachtige initiatief.  

Dat ik uiteindelijk in de werkgroep Zorg & Vrijwilligers terecht zou 
komen wist ik toen nog niet. Maar wat is het mooi om op deze 
manier mee te helpen aan dit gewel-
dige project! 

Ik stel me graag even aan u voor, ik 
ben Monique Verhaegh. Ik woon ik 
Beringe, waar het goed toeven is. In 
het Beringse heb ik ook menig uur in 
het vrijwilligerswerk gestoken. Dit is 
ons thuis met de paplepel ingegeven, 
een leven zonder vrijwilligerswerk kan 
ik me dan ook niet voorstellen.  

Vanuit dit vrijwilligerswerk heb ik me 
nu ruim tien jaar geleden omge-
schoold tot sociaal werker. Vanuit die 
functie nog een studie casemanage-
ment gevolgd met nu uiteindelijk een 
baan als ambulant  begeleider voor mensen met een Niet Aange-
boren Hersenletsel (NAH) bij het SGL.  

Waarom dan vrijwilligerswerk dat ook nog zorg gerelateerd is zult 
u zich afvragen? Mijn motivatie zit in het volgende. Ieder mens 
leeft zijn leven zoveel mogelijk zoals hij/zij zelf wil. De laatste 
fase (palliatieve en terminale fase) en de dood hoort hier ook bij, 
het is een wezenlijk onderdeel van het leven.  De meeste men-
sen zouden deze laatste fase graag in hun eigen “ thuisomge-
ving”  volbrengen. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Denk dan aan 
het verhaal dat de kinderen verder weg wonen. Door werk niet 
altijd vele dagen vrij kunnen nemen, je weet immers niet hoelang 
men nog te leven heeft. Of heel praktisch, een bed in de kamer 
met nog wat extra hulpmiddelen past gewoonweg niet.  

Een hospice zoals het Plattelandshuis wil zijn, huislijk en gastvrij, 
kan dan een passend alternatief zijn. Een huis waar betrokken 
vrijwilligers in samenwerking met de professionals er zijn, maar 
ook de privacy geven op de momenten dat daar behoefte aan is. 
Dit gun ik iedereen, en dit is mijn drijfveer om me in te zetten 
voor het Plattelandshoes.  

Onze werkgroep is  zeer enthousiast en op dit moment stoeien 
we met de invulling van de  scholingsprogramma voor de toe-
komstige vrijwilligers. Door ieders inbreng gaat het zeker lukken 
om er wat moois van te maken! We staan dan ook te trappelen 
om na de vakantie met de scholing van start te gaan. De vrije tijd 
die ik niet aan het Plattelandshuis besteed vul ik in met hardlo-
pen, in de tuin lekker bezig zijn en tuba spelen bij de fanfare. 
Ook niet gek dacht ik zo!  

Werkgroep Zorg en Vrijwilligers. 
Wie zijn wij? 

Op zaterdag 24 september a.s. zal de 

Stichting Plattelandshoés vertegenwoor-

digd zijn met een informatiestand en fol-

dermateriaal op de uitvaartbeurs ‘Alles 

kan …… rondom afscheid’ te Meijel. 

 

07-09-2016: Bestuursvergadering 

15-09-2016: Start verbouw en renovatie  
 Plattelandshoés 

Aug./Sept,:  Intakegesprekken met alle vrij-
 willigers 

September:  Start sollicitatieprocedure pro-

 fessionals 

September:  Start Obligatielening Platte-
 landshoés 

24-09-2016: Alles kan … rondom afscheid 

Oktober:  Start van de basiscursus voor 

 vrijwilligers 


