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PRO-ZORG PLATTELANDSHOÉS: SUCCESFORMULE ! 

Bijna vier maanden geleden opende het Plattelandshoés, hospice/
verblijfhuis met PRO-Zorg in Panningen, haar deuren. Hoewel mis-

schien nog wat vroeg, maar hier is hoogstwaarschijnlijk sprake van 
een succesformule.  

Deze conclusie is gebaseerd op de volgende feiten: 

 Na vier maanden hebben we een bezettingspercentage van bij-

na 70%, voor een startend hospice/verblijfhuis een fantastische 

score; 

 Ruim  de helft van de mantelzor-

gers van onze terminale gasten 
maakt gebruik van de mogelijkheid 

om dag en nacht bij de gast te wo-
nen in het appartement; 

 Bijna continu is er minimaal één 

gast aanwezig die een beroep doet 

op onze overbruggingszorg; 

 Nu er met de gemeente Peel en 

Maas, met de gemeente Leudal zijn 

we nog in overleg, een akkoord is 
bereikt over een bijdrage in de kos-

ten van de respijtzorg, kan er definitief één appartement gere-
serveerd worden voor onze gasten die gebruik willen maken van 

deze vorm van zorg; 

 De positieve en zeer lovende reacties die we ontvangen van on-

ze gasten, familieleden en bezoekers; 

 De aanvragen die we van hospices, zorginstellingen en andere 

belangstellenden ontvangen om informatie te geven over ons 
concept. 

Kortom, we hebben een goede start gemaakt. 

 De redactie | PRO-Zorg Plattelandshoés: succesformule 
 …………………………………………….. 

 

Beste lezers,  

Dit is alweer de tiende editie 

van onze externe Nieuws-

brief. Een jubileumuitgave, 

dus. Vandaar ook  twee pagi-

na’s extra. Op de laatste twee 

pagina’s kijken we in het kort 

terug naar de vorige uitga-

ven. 

Verder in deze editie een kor-

te terugblik op de eerste vier 

maanden Plattelandshoés: 

een succesformule, waar veel 

belangstelling voor is. 

Zo heeft het bestuur, tijdens 

de manifestatie van De Ver-

eniging Limburg  in de voor-

malige SIF-fabriek  op don-

derdag 29 juni jl., een work-

shop gegeven  over het con-

cept van het Plattelandshoés. 

Zo’n 550 mensen, werkzaam 

als professional of vrijwilliger 

binnen het sociale domein in 

Limburg, bezochten deze 

manifestatie.  

 

redactie@plattelandshoes.nl 

…………………………………………….. 
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Dhr. Rietveld 101 jaar | Scootmobiel voor Plattelandshoés | De Vereniging Limburg 
 …………………………………………….. 

DHR. RIETVELD WORDT 101 IN PLATTELANDSHOÉS  

Op dinsdagmiddag 30 mei jl. werd onze gast, 
Dhr. Rietveld uit Helden-Dorp, 101 jaar. De acti-
viteiten– en sfeergroep van het Plattelandshoés 
had troubadour Math Craenmehr , van de Stich-
ting Erato, gevraagd  om een muzikale serenade 

te brengen aan de jarige. Math speelde prachti-
ge nummers op zijn gitaar en zong erbij. De 
heer Rietveld heeft gezellig meegezongen. Ook 
zijn verjaardagsvisite zong spontaan mee.  

Gasten, vrijwilligers , professionals en het be-
stuur  kwamen Dhr. Rietveld feliciteren. Ook 
burgemeester Delissen kwam de jarige geluk 

wensen  met zijn verjaardag. 
 

…………………………………………….. 
ONDERHOUDPLUS SCHENKT SCOOTMOBIEL AAN 

PLATTELANDSHOÉS  
Op dinsdag 16 mei overhandigde Hans Janssen, bedrijfsleider 
van OnderhoudPlus van Janssen de Jong Bouw Zuid B.V., de 
sleutel van een scootmobiel aan Annette van Lier van het bestuur 

van het Plattelandshoés.  
De scootmobiel was tijdens renovatiewerkzaamheden aangetrof-

fen in een woning en de rechtmatige eigenaar was niet meer op 
te sporen. Na een grondige opknapbeurt  bij Kersten , uw hulp-
middelenspecialist in Roermond, besloot OnderhoudPlus de 
scootmobiel aan een goed doel te schenken. Dat werd het Plat-
telandshoés. Het bestuur dankt OnderhoudPlus  voor dit geweldi-
ge gebaar. 
Gasten die slecht ter been zijn kunnen nu eventueel toch een be-
zoek brengen aan het centrum van Panningen. …………………………………………….. 

PLATTELANDSHOÉS IN MAGAZINE  ’DE VERENIGING LIMBURG’  
Op donderdag 29 juni vond in de voormalige  SIF-fabriek te Panningen de manifestatie ‘DE KRACHT 
VAN LIMBURG, NETWERK!’ plaats, georganiseerd door ‘De vereniging Limburg’.  Frans Joosten en 
Wim Daniëls hebben daar een workshop verzorgd over het  burgerinitiatief ‘Het Plattelandshoés’. 
Het magazine  ‘Limburg waar het bloeit, waar het kraakt’, uitgegeven door De Vereniging Limburg, 
met  daarin een artikel over het Plattelandshoés,  staat op www.devereniginglimburg.nl . 

…………………………………………….. 
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Carbage Run | Sociale Raad 
 …………………………………………….. 

…………………………………………….. 
 

 TUIN PLATTELANDSHOÉS: EEN TWEEDE KEUKENHOF ? ? ? 

Een geweldig initiatief van de gemeente Peel en Maas om € 1,50 te doneren voor iedere vragenlijst   
die door inwoners van Peel en Maas wordt ingevuld over het functioneren van de Sociale Raad. 

Als alle inwoners van Peel en Maas de moeite nemen om die vragenlijst in te vullen of telefonisch 
te reageren, dan maakt de tuinploeg van het Plattelandshoés, samen met  de ‘tuinbranche’  uit 

Peel en Maas en Leudal , van de tuin rond het Plat-
telandshoés er de komende lente een tweede Keu-
kenhof van. 

Lees via onze website (u kunt dan rechtstreeks 
doorlinken naar de vragenlijst) of in het weekblad 
‘Hallo Peel en Maas’ , hoe U de vragenlijst kunt invul-
len. Doe het nu meteen, want het is voor een goed 
doel. 

 

 

 

…………………………………………….. 

CARBAGE RUN KIWANIS PEEL EN MAAS VOOR PLATTELANDSHOÉS 

Kiwanis Peel & Maas neemt met twee teams van elk 3 personen deel aan de Carbage run 2017. 
Naast veel plezier beleven willen de Kiwanis Peel & Maas hiermee een geldbedrag ophalen voor 

het Plattelandshoés in Panningen. De Kiwanis hopen zoveel geld bij elkaar te krijgen, dat zij daar-
mee een grasmaaier voor de tuin van het Plattelandshoés kunnen financieren. 

U wilt ook uw steentje (auto-onderdeel) bijdragen? Ga naar onze site www.plattelandshoes.nl  en 
lees het nieuwsbericht over de carbage run. Via dat artikel kunt u doorlinken naar de site over de 

carbage run en de sponsormogelijkheden.  

Zondag 2 juli vertrekken de teams om 16.00 uur vanaf het Raadhuisplein voor Momus en dinsdag 

11 juli komen ze om 20.00 uur aan bij de Gallery in Panningen.  

Wij wensen de beide teams veel sterkte en plezier met hun tocht naar Estland en hopen natuurlijk  

dat zij het bedrag voor een grasmaaier bij elkaar ‘runnen’ 

http://www.kiwanis.nl/peelenmaas
http://www.carbagerun.nl/
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Tuin Plattelandshoés | Realisatie tweede fase Plattelandshoés 
 …………………………………………….. 

WEERGODEN WERKTEN (NOG) NIET MEE … 

Na een voortvarende start van de tuinaanleg in april/mei, 

heeft de verdere aanleg van de tuin enige vertraging opge-

lopen vanwege de droogte. Maar afgelopen week is de tuin-

ploeg bij elkaar gekomen om in overleg met de Kiwanis 
Peel en Maas, een plan de campagne op te stellen. De aan-

plant van 

vaste plan-
ten, strui-

ken en 

eventueel 

bomen is 

uitgesteld 
tot in de herfst.  De aandacht gaat nu in eerste instan-

tie uit naar het gras maaien, schoffelen, eenjarige plan-

ten, onkruid wieden, enz. Ook zal het entreeplein wor-

den opgeruimd en de tuin toegankelijk worden ge-

maakt voor onze gasten. 
 ……………………………………………. 

REALISATIE TWEEDE FASE PLATTELANDSHOÉS 

De realisatie van de tweede fase van het Plattelandshoés (afscheids– en stilteruimte, mortuarium, 
opslaglocatie,  ruimte voor dagbesteding/technische ruimte, bezinningstuin rond de afscheids-
ruimte en het entreeplein voor het Platelandshoés) is door het bestuur voorlopig even uitgesteld. 

Hiervoor zijn twee redenen: 

 Het bestuur beschikt momenteel nog niet over voldoende financiën om de tweede fase op ver-

antwoorde wijze te kunnen realiseren.  Het zoeken naar financiers en het aanschrijven van fond-      
sen gaat echter onverminderd door. 

 Het bestuur wil even 
een pas op de plaats 
maken en alle aandacht 
richten op de organisa-
tie van de zorg voor on-
ze gasten, evalueren 

met de vrijwilligers en 
de dagelijkse gang van 

zaken  goed regelen. 

Suggesties en ideeën voor 
het realiseren van de twee-
de fase zijn welkom. ……………………………………………. 
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Tien afleveringen van de Nieuwsbrief Plattelandshoés 
 …………………………………………….. 

1. KICKOFF ACTIEWEEK PLATTELANDSHOÉS 
 Op 16 december 2015 verschijnt de eerste Nieuwsbrief van het 

Plattelandshoés met daarin een terugblik op de Kickoff van het 

Plattelandshoés door de ambassadeurs, burgemeester Delissen 
van Peel en Maas en burgemeester Verhoeven van Leudal. In deze 

nieuwsbrief verder het programma van de actieweek ‘Het P&M-

hoés voor het Plattelandshoés’.  
 …………………………………………………………………………………. 

2. ACTIEWEEK: UT P&M-HOÉS  
 VOOR  ‘T PLATTELANDSHOÉS 
 In de tweede aflevering van 16 februari 
 2016 een uitvoerig verslag van de actie
 week in samenwerking met omroep P&M, 
 een kennismaking met Irene Terlingen en 

ambassadeur burgemeester Delissen, het bestuur stelt zich voor en een verslag van de eerste 
informatieavond voor vrijwilligers en buurtbewoners. 

 …………………………………………………………………………………..  
3. HET IS TIJD VOOR EEN PLATTELANDSHOÉS 
 Voorzitter Frans Joosten stelt zich voor in de derde nieuwsbrief van 14 april 

2016 en legt nog eens uit waarom het de hoogste tijd is voor een hospice/
verblijfhuis in Peel en Maas en Leudal.  We maken kennis met: ambassa-
deur en burgemeester van Leudal, Arno Verhoeven, twee studenten van de 
Hogeschool Zuyd en Tiny Naus van de werkgroep ‘Zorg en Vrijwilligers’. Te-

vens is er aandacht voor sponsoren en donateurs. 

………………………………………………………………………………….. 
4. GEMEENTERAAD GEEFT GROEN LICHT 
 Op 15 juni 2016 kunnen we in onze nieuwsbrief wereldkundig maken dat de 
 gemeenteraad akkoord is met een lening voor de aankoop van basisschool 
 Panningen-Noord. Peter Janssen van het bestuur en Conny  van Straten van 
 de werkgroep Zorg en vrijwilligers stellen zich voor. Verder informatie over 
 het Plattelandshoéslogo en fondsenwerving. 

………………………………………………………………………………….. 
5. BOUWHEKKEN GEPLAATST 

 In de vijfde nieuwsbrief van 15 augustus  2016 lezen we dat de 
 bouwhekken geplaatst zijn, op 1 januari de verbouw klaar moet 
 zijn, Proteion de zorgverlener wordt, en er een obligatielening 
 voor de tuin wordt uitgegeven. 
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Tien afleveringen van de Nieuwsbrief Plattelandshoés 
 …………………………………………….. 

6. RACE TEGEN DE KLOK!  
 Op 15 oktober 2016 heeft het bouwteam er nog het volste vertrouwen in dat de 

verbouw op 1 januari 2017 klaar is, maar het wordt een race tegen de klok. Er is 

een muurschildering uit 1956 herontdekt in de hal van de school, de Basiscur-
sus PRO-Zorg is gestart, de hypotheekakte met de Rabobank is getekend. 

 …………………………………………………………………………………. 
7. LOES SIJBEN COÖRDINATOR  PLATTELANDSHOÉS 
 Op15 december 2016, als de zevende  nieuwsbrief verschijnt, is Loes Sijben 
 net benoemd tot coördinator van het Plattelandshoés. De deadline van 1 ja-

 nuari voor de verbouw wordt niet gehaald, de samenwerkingsovereenkomst 
 met Proteion is getekend,  de wervingscampagne voor vrijwilligers verloopt 
 uitstekend, de muurschildering is gerestaureerd en de teller van de fondsen-
 werving staat op € 174.276, -. 
 …………………………………………………………………………………..  

8. OPEN HOÉS OP 4 MAART 2017 
 Op 24 februari 2017 s de achtste nieuwsbrief tevens een uitnodiging voor het Open Hoés op 4 

maart. Het bouwteam met de vrijwilligersbouwploeg heeft een  onmogelijke klus geklaard. Op 
6 maart is het hoofdgebouw ge-

bruiksklaar en op 4 maart kunnen 
belangstellenden een kijkje komen 
nemen. Verder in deze nieuwsbrief 
aandacht voor de restaurateurs van 
de muurschildering en  de tuinaanleg 
door de gezamenlijke ‘tuinbranche’. 

………………………………………………………………………………….. 
9. SUCCESVOL OPEN HOÉS 
 Op 8 mei 2017 de negende editie met een terugblik op het Open Hoés. Bij-
 na 2000 belangstellenden komen een kijkje nemen en honderden bezoe-

 kers vinden de wachtrij te lang. De ‘tuinbranche’ is gestart met de aanleg 
 van de tuin en Truce Op het Veld over haar passie quilten. 

 

………………………………………………………………………………….. 
Wilt u de negen voorafgaande nieuwsbrieven nog eens helemaal lezen en/of 
bekijken, ga dan naar onze website, www.plattelandshoes.nl .Onder aan de 
homepage vindt u het tabblad documenten. In deze map vindt u alle tien de 
afleveringen  en kunt u ze eventueel ook downloaden. 

  


