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SUCCESVOL  OPEN HOÉS  PLATTELANDSHOÉS  

Even een korte terugblik op 4 maart 2017. Het was wellicht een dag 
om nooit te vergeten. De weergoden werkten uitstekend mee. De 

lange rijen wachtende mensen hielden vol totdat ze eindelijk de 
drempel van het Plattelandshoés mochten betreden. Binnen leek 

het af en toe een prettige chaos. Wat wil je… met plusminus 2000 
mensen.  

De bezoekers toonden kennelijk veel begrip voor de ontstane drukte, 

want er was nauwelijks een wanklank te horen. Wel heel veel uitin-

gen van lof tijdens de vele rondleidingen. Lof over de ruime apparte-

menten, de functionele badkamers, de keuken en zeker ook compli-

menten voor de centrale ontmoetingsruimte. Het was al met al een 

fantastische dag!!! 

De vele blijken van waardering zijn een opsteker voor bestuur, team 

verpleegkundigen en alle vrijwilligers van het Plattelandshoes. Deze 
waardering vormt een extra stimulans om met ons allen op de inge-

slagen weg door te gaan. Het Plattelandshoés dankt iedereen die 

op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het tot stand komen 

van dit bijzondere huis voor de gemeentes Peel en Maas en Leudal. 

 De redactie | Open Hoés 
 …………………………………………….. 

 

Beste lezers,  

Wat was het druk tijdens 

het Open Hoés op 4 maart 
jl. !  Een geweldige steun in 
de rug voor bestuur, vrijwil-
ligers en professionals. 

Maar ook na 4 maart was 
het druk in het Plattelands-

hoés. Na acht weken ligt 
de gemiddelde bezettings-

graad van de appartemen-
ten tussen de 60 en 70%, 
terwijl gerekend was op 
zo’n 50%. Het hospice/

verblijfhuis voorziet dus 
duidelijk in een behoefte. 

Deze nieuwsbrief is ook in 
een nieuw jasje gegoten. 

Een zestal studenten van 
SintLucas@Work uit Box-
tel hebben als studieop-
dracht de huisstijl van het 
Plattelandshoés geresty-

led. 

info@plattelandshoes.nl 

…………………………………………….. 
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Tuinaanleg: Gezamenlijk project van ‘tuinbranche’ Leudal en Peel en Maas 
 …………………………………………….. 

 

‘TUINBRANCHE’  HELPT  HET  PLATTELANDSHOÉS  BIJ  TUINAANLEG  

 

Een achttiental ondernemers binnen de ‘tuinbranche’ uit de ge-

meenten Leudal en Peel en Maas, gaven op 9 maart jl. gehoor 

aan de uitnodiging van het stichtingsbestuur om te bekijken of 

zij via een gezamenlijk project, de door vier studenten van de 
hogeschool Van Hall Larenstein ontworpen tuin rond het Plat-

telandshoés, zouden kunnen realiseren.  

Na een presentatie van het tuinontwerp door Frans Joosten, 
voorzitter van de stichting, en uitleg van de plannen door Jan 

Kersten van de initiatiefgroep, kwamen de genodigden aan het 
woord. Er ontspon zich een levende discussie waar al snel uit 

naar voren kwam, dat alle aanwezigen het plan van het stich-
tingsbestuur omhelsden en zich bereid toonden om tijd, menskracht en materialen ter beschikking 

te stellen.  

Met de donatie van de Kiwanisclub Peel en Maas van € 5.000, - plus een dag menskracht, een be-

drag van € 20.000, - aan obligaties en dit fantastische aanbod vanuit de ’tuinbranche’, kan de bele-

vingstuin rond de vier appartementen van de benedenverdieping worden aangelegd.  

Op zaterdag 25 maart werd hiermee een begin gemaakt door de stratenmakers Ronald en Patrick 

Steeghs, Mark Smits en Maarten Op het Veld. Op 8 april staken de leden van de Kiwanisclub Peel 

en Maas hun handen uit de mouwen, samen met een groot aantal hoveniers en stratenmakers. Na 

een dag hard werken zijn de contouren van de belevingstuin al duidelijk zichtbaar.      

…………………………………………….. 
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Tuinaanleg | Fysio Helden ondersteunt Plattelandshoés 
 …………………………………………….. 

……………………………………………. 
 FYSIO HELDEN PARTICIPEERT IN BASISCURSUS PRO-ZORG 
 

Voor de basiscursus PRO-Zorg die het bestuur van de stichting aan alle vrijwilligers ‘Directe Zorg’ 

aanbiedt, stelde Fysio Helden  geheel belangeloos haar fysiotherapeuten en praktijkruimten ter 
beschikking. 

Een geweldig gebaar waarvoor het Plattelandshoés Fysio Helden bijzonder dankbaar is. 

Tijdens de Basiscursus PRO-Zorg 
wordt met name veel aandacht be-
steed aan de tiltechnieken: Hoe til je 

een gast uit een rolstoel, van bed, op 
het toilet, enz.  In de  praktijk van Fy-

sio Helden konden deze technieken 
onder deskundige leiding  perfect 
worden ingestudeerd. 

Inmiddels hebben drie groepen cur-
sisten van het Plattelandshoés  de 
Basiscursus PRO-Zorg gevolgd en 
kunnen zij volledig worden ingezet als 
vrijwilliger ’directe zorg’.   

…………………………………………….. 

Vrijdagavond 21 en zaterdag 22 april is 
er héél veel gebeurd door de Kiwanis 

en de grondverzetbedrijven Swinkels 
uit Maasbree en Vrenken uit Heythuy-

sen. 

Op Koningsdag heeft Johan van de As-

donk het gras ingezaaid en heeft Robin 
van Duren de paden nog afgewerkt , het 
ligt er mooi bij maar hopelijk gaat het 

gauw nog wat regenen zodat het gras 

er snel ( vóór de onkruid) opkomt. 
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Truce Op het Veld en haar passie: Quilten 
 …………………………………………….. 

TRUCE EN HAAR TOMELOZE PASSIE VOOR QUILTEN….. 

In de ontmoetingsruimte van het Plattelandshoes, hangt 

een kleurrijke Quilt met hortensia’s. 

Op de achterkant van de Quilt staat: “Quilted with Love”  

Een herinnering aan Tons hortensia’s.  Truce 2008 
De tekst zegt voldoende! 

Op verzoek van het bestuur van het Plattelandshoés aan 
Truce Op het Veld om een passende quilt te maken voor 

het begeleidingsritueel van een overledene, kwam Truce 

met een geheel eigen, passende versie naar voren.  De 

prachtige quilt valt dagelijks te bewonderen aan éen van 
de wanden in de ontmoetingsruimte van het Plattelands-

hoés.  

Hoogste tijd dat ons redactielid Tiny op bezoek gaat bij de 
88-jarige maakster van deze prachtige quilt, Truce Op Het 

Veld. Tiny is in het verleden al eerder in Truce’s atelier/galerie op bezoek geweest. En Tiny is weer on-

der de indruk van het overweldigende enthousiasme van Truce voor haar allergrootste hobby, het quil-

ten. Het hele huis hangt helemaal vol met quilts in allerlei maten en kleuren. Van hal tot terras, van be-

neden naar boven. Overal kom je haar creativiteit tegen. Al haar werken hebben een verhaal. Ze houdt 

registraties bij van al haar in bezit zijnde quilts. Ze maakt ook aantekeningen van al haar quilts die de 

deur uitgaan. Elk familielid heeft inmiddels wel een quiltje van haar. 

Truce’s eigen verhaal: “Ik was coupeuse en leerde mijn 
man Ton kennen. Na vijf jaar verkering kwamen we in 

Belfeld terecht. Naderhand verhuisden we naar Geleen. 

Door het werk van mijn man Ton kwamen we in Pan-

ningen terecht. Samen kregen we acht kinderen. Ik heb 

inmiddels 26 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen, 
waarvan de jongste de eerste stamhouder is. Ik ben 31 

jaar geleden begonnen met een gezellig naaiclubje.  Via 
velerlei uitgeprobeerde handwerktechnieken is uitein-

delijk mijn passie voor quilten ontstaan” 

Truce’s man Ton overleed in 2005. Zijn foto’s zijn veel-

vuldig verwerkt in haar quilts. Hij hield van de natuur. 

Overal hangen dan ook quilts met jachttaferelen, ster-
ren en hortensia’s. Zijn beeltenis komt veelvuldig voor in haar werkstukken. De stropdassen van Ton 

zijn verwerkt in kleurrijke quilts. Ze maakte ook een stamboom met haar grote familie als verhaal. 

Een heel bijzonder pronkstuk is toch wel haar “Dear Jane”-quilt. Het is een blikvanger in haar atelier/

galerie en een begrip in de quiltwereld. Het zijn geometrische ontwerpen in blokken en driehoeken naar 
de originele Jane Stickle-quilt. Op de vraag naar een foto van haar poseert ze dan ook even voor haar 

“Dear Jane”-quilt. 

Truce voelt zich heel happy in haar eigen huis met al haar dierbare quilts om haar heen. Ze is nog 
steeds een talentvolle, levendige vrouw die gebruik maakt van moderne media als Facebook. 

Truce bedankt… 

 

 


