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NIEUWSBRIEF - 7 
 

    Van de redactie | Loes Sijben coördinator| Werving vrijwilligers  
     
   

Beste lezers, 

Het gaat niet lukken om de 
deuren van hospice/
verblijfhuis het Plattelands-
hoés voor 1 januari 2017 te 

openen. 

Toen het bestuur op 11 mei jl. 
een akkoord bereikte met ge-
meente, Rabobank en Pro-
teion konden we niet vermoe-
den dat een aantal bureaucra-
tische molens wel heel lang-
zaam draaien. Pas op 15 au-
gustus konden we starten met 
het ‘verbouwrijp’ maken van 
het pand. Deze drie maanden 

verlies breken ons nu op. 

Heel jammer, want dat 
scheelt de stichting straks 
hoogstwaarschijnlijk een ton 
aan subsidie van het ministe-
rie van Volksgezondheid, Wel-

zijn en Sport. 

We rekenen er nu op dat we 
op 1 februari 2017 de deuren 
openen voor onze eerste gas-
ten. Een prestatie waar we 

trots op (kunnen) zijn. 

Wim Daniëls
 
Stuur eventuele reacties naar: 
info@plattelandshoes.nl. 

Loes Sijben coördinator 
Plattelandshoés  

Een prima samenwerking tussen Proteion (Angelique 
Camps en het HR-team) en het bestuur van het Plat-
telandshoés heeft na twee dagen intensief werken 
een enthousiast team van een coördinator, verpleeg-
kundigen en verzorgenden IG (Individuele Gezond-
heidszorg) opgeleverd. 

Loes Sijben, momenteel werkzaam als teamleidster 
van de OK in het Viecurie Ziekenhuis in Venlo en lid 
van het team ‘Zorg en Vrijwilligers’ wordt de coördi-
nator van het Plattelandshoés. Loes heeft de afgelo-
pen anderhalf jaar als vrijwilligster meegewerkt aan 
het vormgeven van de visie op zorg binnen het Plat-
telandshoés. Loes gaat als coördinator en teamleid-
ster van de professionals en vrijwilligers deze visie 
nu in de praktijk brengen samen met haar team en het bestuur, onder su-
pervisie van Proteion. 

Deze ‘kanjers’ zijn binnen. Iedereen popelt om te kunnen starten. De ver-
dere voorbereidingen, kennismaking, afstemming en samenwerking met 
vrijwilligers enz. zijn in de maak. 

Kortom, iedereen zit in een geweldige flow: bouwactiviteiten, nieuw perso-
neel, vrijwilligers en de afstemming en samenwerking met externe part-
ners. 

Wervingscampagne vrijwilligers  
De wervingscampagne van vrijwilligers 
verloopt uitstekend. Zoals u in neven-
staande grafiek kunt zien hebben we 
reeds met 70 vrijwilligers een overeen-
komst getekend en zijn er 13 intakege-
sprekken gepland. Dat betekent dat we 
nog minimaal 67 vrijwilligers zoeken voor 
allerlei taken. Wil je uitgenodigd worden 
voor een informatief intakegesprek, stuur 
dan een bericht naar:  

info@plattelandshoes.nl 
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     Angelique Camps | Proteion | Restauratie muurschildering 
       Nieuwsbrief 7      

Mijn naam is Angelique Camps en vanaf oktober 2016 ben ik vanuit Pro-
teion betrokken bij het initiatief Plattelandshoes. 

Een mooi initiatief waar Proteion graag ondersteuning aan wil bieden. 
Mijn opdracht momenteel is om te zorgen dat de zorg voor de gasten bin-
nen het Plattelandshoes per 1 februari 24 uur per dag goed geborgd is. 

Vanaf oktober zijn we samen met het bestuur van het Plattelandshoes 
hard aan de slag om de inrichting rond om de zorg te regelen. Daar komt 
veel bij kij-
ken en is op 

sommige elementen puzzelen en zoeken. Ik 
zie dat iedereen zoveel passie en energie 
heeft om zo’n mooi initiatief te realiseren. En ik 
ben blij dat ik daaraan mag bijdragen.  

We hebben in november de eerste stap gezet 
tot het vormen van het verpleegkundig team 
wat vanaf februari 2017 voor de 24- uurs zorg 
verantwoordelijk is. 

Samen met de coördinator Loes Sijben werken 
we nu aan het vormen van dit team zodat er 
straks een sterke en ook hechte club staat die 
een optimale ondersteuning kan bieden aan 
de gasten, mantelzorgers en vrijwilligers. 

Want goede zorg gaat gepaard met het ge-
voel! Als het gevoel en de sfeer goed zijn om 
samen het “hogere doel “ te behalen dan kun-
nen vele hobbels genomen en meters gemaakt 
worden. 

En die sfeer zit helemaal goed binnen de actie-
ve bestuursleden en vele vrijwilligers van het 
Plattelandshoes. De professionals zijn inmid-
dels geworven en staan te popelen om te kun-
nen starten binnen dit mooie initiatief. 

   

 

Restauratie muurschildering 
Navraag bij een officieel restauratiebedrijf lever-
de een offerte op van zo’n  
€ 50.000, -. Geen haalbare kaart voor het stich-
tingsbestuur. Via Jacqueline Janssen, onze kleu-
renadviseur m.b.t. de inrichting, kwam het be-
stuur in contact met een groep amateurschilders 
ander leiding van de Panningse kunstenaar Mat 
van der Heijden. Zij boden aan om tegen een 
vergoeding van de materiaalkosten de muur-
schildering te restaureren. De gemeente Peel en 
Maas gaat de materialenkosten vergoeden. Een 
geweldig initiatief tot behoud van een stukje Hel-
dens (Peel en Maas) erfgoed. 

Angelique Camps, Manager Thuiszorg Proteion, Peel en Maas  

Op woensdag 14 december is in het Plattelandshoés de 
samenwerkingsovereenkomst tussen het Plattelands-
hoés en Proteion getekend. 

Marcel van 
Woensel, 
raad van 
bestuur van 
Proteion, 
en Frans 
Joosten en 
Peter Jans-
sen van het 
bestuur van 
het Plat-

telandshoés ondertekenden in 
de ontmoetingsruimte de sa-
menwerkingsovereenkomst. 

Samenwerkingsovereenkomst Proteion 
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onze vrijwilligers met die van de 
professionals zodat alle geplande 
werkzaamheden tijdig en correct 
kunnen doorgaan. Ook zit ik in de 
commissie PR.  

Verder ben ik vanaf half 2015 lid 
van de Raad van Commissarissen 
van Stichting De Woongroep uit 
Heerlen (wonen met zorg) en zit ik 
sinds maart 2015 in het bestuur 
van de vereniging Steengoed Peel 
en Maas (vastgoedeigenaren cen-
trum Panningen).  

Mijn hobby's zijn squash, fitness, 
wielrennen, mountainbiken en fiet-
sen, tuinieren en huishoudelijke 
werkzaamheden. Samen met José 
trek ik in het voorjaar en de zomer 
enkele weken met onze caravan 
naar Zuid Frankrijk. Met de kin-
deren ga ik 1x per jaar een weekje 
naar de wintersport in Frankrijk. 
Kortom genoeg afwisseling, maat-
schappelijke betrokkenheid en 
tijdsinvulling.  

  

 

     Jac Janssen | Basiscursus PRO-Zorg 
       Nieuwsbrief 7        
  

Het bestuur stelt zich voor ……  Jac Janssen 
PASPOORT van Jac Janssen 
(Jac van Math van Fons voor de 
"ouderen" onder de lezers), 64 
jaar oud. Sinds 1979 gehuwd 
met José Kurvers en samen 
twee kinderen Lilianne (33) en 
Bart (31). 

Van 1973 tot 1994 bij diverse 
gemeenten in diverse functies 

werkzaam geweest. Laatstelijk 
als Hoofd Grondgebied en Loco
-secretaris in de (voormalige) 
gemeente Sevenum. Vanuit 
die . 

functie in 1994 de overstap ge-
maakt naar de toen grootste cor-
poratie in Limburg, Woning Be-
heer Limburg. Binnen deze orga-
nisatie en diens rechtsopvolgers 
gedurende 20 jaar als manager 
Verhuur, Relatiebeheerder en 
wijkontwikkelaar met veel part-
ners op het gebied van huisves-
ting, zorg en bedrijfsleven te ma-
ken gehad. In november 2014 
met vroegpensioen gegaan. 

Vrij snel daarna werd ik benaderd 
of ik zitting wilde nemen in het 
bestuur en dan vooral het bouw-
team van stichting Plattelands-
hoés. Na kort nadenken hierover 
leek me dat een prachtige uitda-
ging. Momenteel ben ik druk met 
het bouwteam om de verbouwing 
van de oude jongensschool aan 
de Koninginnelaan 4 in Pannin-
gen tot hospice PRO tot een 
goed einde te brengen. Ik coördi-
neer daarbij mede met Frans 
Joosten de werkzaamheden van  

Werkgroep Zorg en Vrijwilligers: Basiscursus PRO-Zorg 
Op 3 oktober zijn we gestart met de eerste cursus 
PRO zorg voor vrijwilligers. In deze cursus is er 
ingegaan op theoretische achtergrond van PRO 
zorg: wat is palliatieve zorg en wat betekent dat 
voor de gast. Vervolgens zijn we dieper in gegaan 
op pijn en pijnbeleving. Daarnaast hebben we aan 
de hand van casuïstiek ingegaan op de betekenis 
van respijt- en overbruggingszorg: wat betekent 

dat voor onze gast en hoe staan we als vrijwilliger in deze zorg. Wat is de rol van de 
vrijwilliger bij deze gasten  en hoe verhoudt dat zich tot de palliatieve zorg 

Naast de theoretische achtergronden is communicatie een belangrijk thema in de 
cursus. Aan de hand van de cirkel van contact zijn 
we aan de slag gegaan met elkaar rondom communi-
catie. 
Als derde onderdeel stond het praktische werken op 
het programma: denk aan til technieken; hoe wordt iemand in bed gedraaid 
en hoe zorg je ervoor dat je je rug niet overbelast. 
Op 28 november hebben we de cursus feestelijk afgesloten en zijn alle 
deelnemers met het certificaat naar huis gegaan! 
In januari en februari 2017 wordt deze basiscursus voor twee groepen 
nieuw aangemelde vrijwilligers herhaald. 
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     Agenda | Bouw in beeld | Donaties | Fijne feestdagen 
       Nieuwsbrief 7         

Het bestuur van de Stichting Plat-

telandshoés wenst alle relaties fijne 

feestdagen en een voorspoedig 2017. 

 

Dec. / Jan.: Bouwwerkzaamheden 

Dec. / Jan.: Intakegesprekken met vrijwil-
 ligers 

19-12-2016: VPTZ– Beginnende hospices, 
 Info-avond Sint-Oedenrode  

04-01-2017: Bestuursvergadering 

12-01-2017: VP-team, Proteion en bestuur 

19-01-2017: Kennismaking vrijwilligers, 
 professionals en bestuur 

Jan. / Feb.: Basiscursus PRO-Zorg (2 /3) 

Februari: Ontvangst eerste gasten 

08-02-2017: Bestuursvergadering 

Apr. / Mei: Officiële opening en Open 
 Huis  

 

Fondsen,  
sponsoren,  

acties,  
donaties:  

 
Stand 01-12-2016 
 

€ 174.276, - 
€ 10.000, - 

€ 5.000, - 

 € 3.500, - 

LIONSCLUB PEEL EN MAAS 

De verbouw in beeld 


