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NIEUWSBRIEF - 6 
 

    Van de redactie | Race tegen de klok | Formaliteiten | Activiteiten  
     
   

Beste lezers, 

Als alles meezit gaat het 
hospice/verblijfhuis Plat-
telandshoés in december 

open. 

Er wordt nu niet meer al-
leen achter de schermen 
gewerkt. Wie over de Ko-
ninginnelaan loopt of fietst 
kan met eigen ogen aan-
schouwen dat er door vrij-
willigers en aannemers hard 

gewerkt wordt. 

In november komt er een 
extra uitgave van deze 
Nieuwsbrief, helemaal ge-
wijd aan de verbouw en 

renovatie. 

Maar ook achter de scher-
men vinden volop activitei-
ten plaats, zoals u in deze 

Nieuwsbrief kunt lezen.  

We hebben momenteel 50 
vrijwilligers, maar er is be-
hoefte aan 150 mensen. De 
wervingscampagne is ge-
start. Moedig familieleden, 
vrienden, kennissen aan om 
zich ook op te geven via 

info@plattelandshoes.nl. 

Daar kunt u ook eventuele 

reacties naar toe sturen. 

Wim Daniëls

Race tegen de 
klok!  

Wanneer je nu een kijkje neemt in het Plattelandshoés Wanneer je nu een kijkje neemt in het Plattelandshoés Wanneer je nu een kijkje neemt in het Plattelandshoés 
kun je je niet voorstellen dat in december de eerste gasten kun je je niet voorstellen dat in december de eerste gasten kun je je niet voorstellen dat in december de eerste gasten 
verwelkomd zullen worden. Maar de mensen van het verwelkomd zullen worden. Maar de mensen van het verwelkomd zullen worden. Maar de mensen van het 
bouwteam hebben het volste vertrouwen dat de deadline bouwteam hebben het volste vertrouwen dat de deadline bouwteam hebben het volste vertrouwen dat de deadline 
gehaald wordt. Frans Joosten en Jac Janssen van het gehaald wordt. Frans Joosten en Jac Janssen van het gehaald wordt. Frans Joosten en Jac Janssen van het 
bouwteam: “Het wordt een race tegen de klok, maar zon-bouwteam: “Het wordt een race tegen de klok, maar zon-bouwteam: “Het wordt een race tegen de klok, maar zon-
der tegenslagen halen we op tijd de eindstreep. Momen-der tegenslagen halen we op tijd de eindstreep. Momen-der tegenslagen halen we op tijd de eindstreep. Momen-
teel liggen we nog precies op schema. Maar je weet na-teel liggen we nog precies op schema. Maar je weet na-teel liggen we nog precies op schema. Maar je weet na-
tuurlijk niet of we nog voor onverwachte verrassingen ko-tuurlijk niet of we nog voor onverwachte verrassingen ko-tuurlijk niet of we nog voor onverwachte verrassingen ko-
men te staan!” (Zie ook blz. 2)  men te staan!” (Zie ook blz. 2)  men te staan!” (Zie ook blz. 2)     

Formaliteiten 

Op 20 september is de hypotheekak-
te bij de Rabobank Peel, Maas en 
Leudal gepasseerd. 

Sinds 28 sep-
tember is de 
Stichting vol-
waardig lid van 

VPTZ Nederland. 

Op 4 oktober zijn de ‘Akte van recht  
van erfpacht en opstalrecht en vesti-
ging hypotheek’, getekend bij Mobers 
& Dings notarissen. 

Op 5 oktober is de ’Intentieovereen-
komst’ tussen het Plattelandshoés en 
Proteion ondertekend.  

Activiteiten 

In september zijn er met 40 vrij-
willigers intakegesprekken ge-
voerd. 

Op 3 oktober is de Basiscursus 
PRO-Zorg gestart. In acht   

cursusavon-
den worden 
onze vrijwil-
ligers ge-
schoold in 
de PRO-
Zorg. 

 
Er wordt 
o.a. aan-
dacht be-

steed aan: Palliatieve, respijt– 
en overbruggingszorg, commu-
nicatie, basiszorg, technieken, 
medische en spirituele aspec-
ten. 
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     Hulde aan onze vrijwilligers | Herontdekking van een muur- 
       Nieuwsbrief 6     schildering 

De afgelopen twee maanden zijn De afgelopen twee maanden zijn De afgelopen twee maanden zijn 
Frans en Jac, samen met een Frans en Jac, samen met een Frans en Jac, samen met een 
team van zes vrijwilligers vijf da-team van zes vrijwilligers vijf da-team van zes vrijwilligers vijf da-
gen per week bezig geweest met gen per week bezig geweest met gen per week bezig geweest met 
plannen (bouwvergaderingen met plannen (bouwvergaderingen met plannen (bouwvergaderingen met 
de aannemers), slopen, opruimen de aannemers), slopen, opruimen de aannemers), slopen, opruimen 
en voorbereidingen treffen voor en voorbereidingen treffen voor en voorbereidingen treffen voor 
de verbouw. Door hun tomeloze de verbouw. Door hun tomeloze de verbouw. Door hun tomeloze 
inzet bespaart het Plattelands-inzet bespaart het Plattelands-inzet bespaart het Plattelands-
hoés ongeveer hoés ongeveer hoés ongeveer € 35.000, € 35.000, € 35.000, ---   op de op de op de 
verbouwkosten. Mannen: hartelijk verbouwkosten. Mannen: hartelijk verbouwkosten. Mannen: hartelijk 
dank.dank.dank.   

   

 

Hulde aan onze bouwvrijwilligers  
   

   

Ad Leersen 

Frans Joosten Frans Korsten 

Frans Jacobs           Ed Smeets 

Wim Delmée 

Wim Thiessen 

Jac Janssen 

Tijdens de sloopwerkzaamheden in de hal van de 
voormalige basisschool Panningen-Noord, kwam 
een muurschildering uit 1956 weer letterlijk aan het 
licht. De muurschildering is in 1956 gemaakt door L. Ramaekers. 

Wie is L. Ramaekers? Hierover heeft het bestuur 
nog geen uitsluitsel. Het zou Libert Ramaekers 
kunnen zijn. In Maastricht geboren in 1925 en in 
1993 begraven. Hij is in 1952/1953 afgestudeerd 
aan de Jan van Eyckacademie in Maastricht. 

De muurschildering is, behoudens de boorgaten, 
in redelijke staat. Het bestuur is voornemens tot 
restauratie over te gaan en is nog op zoek naar 
financiële middelen. Een groep amateur-schilders 
wil de klus op zich nemen.   

Herontdekking van een muurschildering 
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zorgen is waardevol en mooi, 
maar kan ook zwaar worden. Hoe 
belangrijk is het dan om een week 
op vakantie te kunnen. Of de ge-
ruststelling dat je weet dat je part-
ner kan logeren op een fijne plek 
als je zelf even uit de running bent, 
bijv. i.v.m. een operatie. 

Sinds augustus 2015 ben ik be-
stuurslid met aandachtsgebied 
zorg en vrijwilligers. 

Ondanks dat het toch best wat tijd 
kost, ben ik blij mee te mogen wer-
ken en bouwen aan het Plat-
telandshoes. Ik zie erg uit naar de 
ontvangst van onze eerste gast. 

  

 

     Annette van Lier | Obligatielening tuin Plattelandshoés  
       Nieuwsbrief 6        
  

Het bestuur stelt zich voor ……   
Annette van Lier 

Deze maand ben ik aan de 
beurt om me voor te stellen. 
Mijn naam is Annette van Lier. 
Ik ben 51 jaar, getrouwd met 
John en heb 2 dochters: Juul 
(22) en Janne (19). 

Ik ben werkzaam als Specialist 
Ouderengeneeskunde: dit wil 
zeggen dat ik als arts gespecia-
liseerd ben in de medische zorg 
voor ouderen en chronisch zie-
ken.   

Ik ben in 2003 gestart in zorg-
centrum de Wietel. Destijds be-
stond mijn werk met name uit 
het bieden van medische zorg 
aan de bewoners van het ver-
pleeghuis. Mijn werk is in de 
loop van de jaren veranderd. In 
2013 heb ik een specialisatie 
gedaan om mijn werk te verleg-
gen naar de thuissituatie. Dit 
betekent dat ik op verzoek van 
huisartsen ouderen bezoek in 
de thuissituatie en onderzoek 
doe naar bijv. dementie en ad-
viezen geef hoe een oudere op  

een fijne en veilige manier zo 
lang mogelijk thuis kan blijven 
wonen. Daarnaast kan ik advie-
zen geven m.b.t. palliatieve zorg. 

In mijn werk heb ik veel te maken 
met de laatste levensfase van 
mensen. Hieruit is mijn wens ont-
staan om mensen een plek te 
bieden waar ze in een fijne, war-
me en huiselijke omgeving af-
scheid kunnen nemen van het 
leven.  

Toen ik hoorde dat er in Pannin-
gen een idee bestond om een 
hospice op te richten was ik met-
een enthousiast. Mooie, rustig 
locatie met veel privacy en toch 
in de nabijheid van het dorp. Met 
ruime mogelijkheden voor onze 
gasten om omringd te blijven 
door familie.  

Daarnaast ben ik erg blij met de 
mogelijkheid die wij bieden op 
het gebied van respijtzorg. Vier-
entwintig uur per dag, zeven da-
gen per week met liefde voor je 
partner, ouder of andere dierbare  

  Obligatielening Tuin Plattelandshoés 
In de vorige Nieuwsbrief heeft het bestuur van de Stich-
ting Plattelandshoés aangekondigd dat zij in september 
zou starten met het uitgeven van een obligatielening. Dat 
proces is wat vertraagd, mede omdat het bestuur ook voor 
een ander doel heeft gekozen. Maar in november start de 
reclamecampagne definitief. De gelden die de Stichting 
onder de inwoners, 
verenigingen, be-
drijven, sponsoren 

en allen die het Plattelandshoés een warm hart toedragen wil gene-
reren, gaat het bestuur gebruiken om rond het Plattelandshoés een 
belevingstuin aan te leggen. Door vier studenten van de Hoge-
school Van Hall Larenstein uit Velp is onder auspiciën van Ves 
Reynders van de Kiwanisclub Peel en Maas een ontwerp gemaakt. 

Op vrijdag 18 november presenteert het bestuur dit ontwerp aan 
haar vrijwilligers, vrienden van Plattelandshoés, sponsoren, buurt-
bewoners en belangstellenden (o.a. lezers van deze Nieuwsbrief). 

Kerkstraat 70 
Panningen 
18-11-2016  
19.30 uur 
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     Agenda | Loes Sijben | Lions | Fondsen 
       Nieuwsbrief 6         

Op 4 november organiseert de Lionsclub 

Peel en Maas de activiteit ‘Wine, Dine & 

Dance’ in Club Palladio in Helden.  

De opbrengst van deze avond komt ten 

goede aan het Plattelandshoés. Geniet 

van een gezellige avond en steun daar-

mee tevens het initiatief van het Plat-

telandshoés. Voor meer informatie:  

zie ook onze website. 

 

Mijn naam is Loes Sijben, ik ben 52 jaar, getrouwd met Mart en 
woon in Helden. Ik ben trotste moeder van 2 zonen van 23 en 21 
jaar. 

Zorgen voor…..zo’n beetje de rode draad in mijn leven en ik wist 
al jong dat ik “zuster in het ziekenhuis” wilde worden. Als ver-
pleegkundige heb ik op diverse plekken in ziekenhuis, thuiszorg 
en verpleeghuis mogen werken en zo kennis gemaakt met vele 
manieren van zorg geven. Zo divers als de mensen zijn, zijn ook 
de vragen en behoeften. Maar zo gezond mogelijk weer naar 
huis of de laatste fase van het leven doorbrengen is altijd de 
grootste wens! 

Op dit moment ben ik teamleider van een grote groep medewer-
kers op de operatiekamers van het 
VieCuri Medisch Centrum in Venlo. 
Een andere manier van zorgen, maar 
ook dit bevalt me zeer goed! 

In mijn vrije tijd houd ik van lezen, wan-
delen en speel ik hoorn in de fanfare 
van Muziekvereniging Egchel en zit 
hier in het bestuur. Zo heb ik Frans 
Joosten leren kennen (die hier ook lid 
is) en kwamen we in gesprek over het 
idee en gedachtegoed van het Plat-
telandshoes.  

In de werkgroep Zorg en Vrijwilligers zijn we gestart om te zor-
gen voor scholing van vrijwilligers ter ondersteuning van onze 
gasten tijdens hun verblijf. Mijn ervaringen kan ik inzetten bij het 
organiseren en faciliteren. 

We hebben maandag 3 oktober aan een enthousiaste groep vrij-
willigers het scholingsprogramma mogen presenteren en ik heb 
erg veel zin om met deze mensen aan de slag te gaan. We ho-
pen dat het programma aansluit bij de behoefte van de vrijwil-
ligers en onze gasten, wetende dat scholing steeds in beweging 
is.  

Het gedachtegoed van het Plattelandshoes draag ik een warm 
hart toe. Ik gun elke gast dat deze op zijn eigen manier bij ons 
mag wonen. Wat hiervoor nodig is, klein of groot, eenvoudig of 
misschien ook weleens wat moeilijker, dat samen mogelijk te 
maken, daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen! 

Werkgroep Zorg en Vrijwilligers. 
Wie zijn wij? 

 

01-11-2016: Start campagne Obligatie 
 lening Plattelandshoés 

02-11-2016: Bestuursvergadering 

04-11-2016: Wine, Dine & Dance 

18-11-2016: Presentatietuinontwerp 

07-12-2016: Bestuursvergadering 

Okt. / Nov.: Basiscursus PRO-Zorg 

Okt. / Dec.: Bouwwerkzaamheden 

December: Ontvangst eerste gasten 

Apr. / Mei: Officiële opening en Open 

 Huis  

 

Fondsen: 
€ 10.000, - 

€ 30.000, - 

Rotary Venlo Maas 
en Peel € 7.500, - 

€ 25.000, - 

Lionsclub Peel en Maas 


