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NIEUWSBRIEF - 8 
 

    Van de redactie | Open Hoés 
     
   

Beste lezers, 

Eindelijk is het dan zo ver. 
Het Plattelandshoés opent op 
6 maart a.s. haar deuren voor 

onze eerste gasten PRO-Zorg. 

Alvorens onze eerste gasten te 
ontvangen houdt het stich-
tingsbestuur van het Plat-
telandshoés nog OPEN HOÉS 

op 4 maart. 

In de week van 9 maart ver-
schijnt in de gemeenten Peel 
en Maas en op 15 maart in de 
gemeente Leudal, het 36 pagi-
na’s tellende Magazine Plat-
telandshoés, een uitgave in 
samenwerking met het week-

blad ‘Hallo Peel en Maas’. 

 

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

OPEN HOÉS 
UITNODIGING 

4 MAART 2017 VAN 10:00 - 17:00 UUR  
Op die dag worden alle relaties, vrienden, sponsoren, donateurs 
van het  Plattelandshoés en alle belangstellenden uit de gemeen-
ten Leudal en Peel en Maas, in de gelegenheid gesteld om een 
kijkje te komen nemen in het prachtig verbouwde en gerenoveer-
de hospice/verblijfhuis. U, als lezer van deze nieuwsbrief bent 
natuurlijk ook van harte uitgenodigd. 
Op 4 maart is het Plattelandshoés nog niet helemaal af. Apparte-
ment  no. 9, de stilte– en afscheidsruimte, het mortuarium en de 
tuin worden in fase no. 2, in de loop van 2017, gerealiseerd wan-
neer daarvoor de benodigde financiën worden gegenereerd.   
De bezoekers zullen ontvangen worden door het bestuur, terwijl 
vrijwilligers en professionals van het Plattelandshoés de bezoe-
kers wegwijs zullen maken in het hospice/verblijfhuis en daar 
waar nodig uitleg zullen geven. 
Ook een vijftal bedrijven die hebben meegewerkt aan de ver-
bouw en renovatie van het Plattelandshoés zullen met een infor-
matiestand aanwezig zijn. Ook het bestuur van het Plattelands-
hoés is met een informatiestand aanwezig in de ontmoetingsruim-
te. 

Uiteraard zorgt het bestuur voor koffie met een wafel. 
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Op 18 februari jl. kunnen de vrijwil-
ligers, vrienden en buren van het 
Plattelandshoés al een kijkje ko-
men nemen in het hospice/
verblijfhuis. Ruim 100 personen 
maken gebruik van deze mogelijk-
heid. De O’s en A’s klinken regel-
matig in de ontmoetingsruimte en 
de appartementen, een teken dat  
men vol bewondering is over het-
geen er het laatste half jaar gerea-
liseerd is. 

Onder het genot van een kop koffie 
met een wafel, wordt er al vooruit 
gekeken naar 6 maart, wanneer de 
eerste gasten welkom zijn in het 
hospice/verblijfhuis.  

 

Kijkmorgen vrijwilligers, vrienden en buren  

 

 

Op 14 februari jl. bezochten de leden van de 
Lionsclub Peel en Maas met hun dames het 
Plattelandshoés. Zij waren vol lof over hetgeen 
er door het bestuur met de vele vrijwilligers tot 
stand was gebracht. Natuurlijk genoten ze met 
volle teugen van de mooie keuken die door hun 
donatie kon worden gerealiseerd. 

 Lions Peel en Maas bezoeken Plattelandshoés 
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Muurschildering in ere hersteld  

Een groep amateurschilders onder 

leiding van Mat van der Heijden, Jac-

queline Janssen en Ies van de Heuvel 

heeft de muurschildering in de ont-

moetingsruimte van het Plattelands-

hoés fantastisch gerestaureerd. De 

muurschildering van L. Ramaekers uit 

1956 was ernstig beschadigd geraakt, 

doordat er de afgelopen 60 jaar her-

haaldelijk allerlei zaken tegenaan wa-

ren geschroefd.  

Bewoners, bezoekers en vrijwilligers 

van het Plattelandshoés kunnen nu 

weer genieten van de oorspronkelijke 

schildering die een historisch beeld geeft van Helden in de jaren vijftig van de vorige eeuw.. De 

groep amateurschilders. Op de foto ontbreken Josefien Jacobs en Mary Smeets  

 We have a dream ... 

 

Met een zinspeling op de wereldberoemde woorden van Martin Luther King ‘I had a dream …...”  

starten vijf initiatiefnemers 9 maart a.s. een campagne om de geplande tuin rond het Plattelands-

hoés te realiseren.  

Jan Kersten, Pieter Heynen , Ves Reijnders, drie ondernemers binnen de tuin– en plantenbranche, 

en Jac Janssen  en Wim Daniëls van het stichtingsbestuur Plattelandshoés, nodigen 9 maart a.s. 

alle ondernemers in de tuinbranche uit de gemeenten Peel en Maas en Leudal (hoveniers, boom– 

en plantenkwekers, stratenma-

kers, bouwmaterialenhandela-

ren en loonwerkers) uit voor 

een doe-, denk– en praat-

avond. Zij hopen dan te berei-

ken dat de ‘tuinondernemers’ 

via een gezamenlijk project de 

droomtuin werkelijkheid laten 

worden. 

Ook de Kiwanisclub Peel en 

Maas   zal bij dit project betrok-

ken worden. 
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De verbouw in beeld 

Een deel van onze trouwe 

vrijwilligers 


