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Onderwerp: laatste benodigdheden voor realisatie ’t Thoeshoes (waardevolle dagbesteding voor 
mensen met dementie en hun mantelzorgers) 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Het aantal ouderen stijgt, dat is in onze gemeente Peel en Maas niet anders. Een ontwikkeling die leidt 
tot een grotere zorgvraag waar ons huidige zorgsysteem niet tegenop is gewassen. Een ontwikkeling die 
de overheid heeft doen besluiten de regie bij de samenleving neer te leggen, in plaats van bij het 
zorgsysteem. Een besluit dat uitgaat van de kracht van onze sociale samenleving -en verbanden. Hoe wij 
deze ontwikkeling als samenleving oppakken, kan het verschil betekenen tussen een waardevoller leven 
of juist vereenzaming. Een leven met meer sociale verbanden, contacten en begrip, of een leven vol 
eenzaamheid, achteruitgang en sociale disconnectie. 
 
Met ook een verwachte, forse toename van het aantal ouderen met dementie, heeft de werkgroep 
‘Dementievriendelijk Maasbree’, vertegenwoordigd door mantelzorgers uit Maasbree, diverse 
zorgprofessionals, de oudervereniging en Stichting Dorpsontmoeting Hoës van Bree, zich gebogen over 
de dementievriendelijkheid in Maasbree/gemeente Peel en Maas. De speerpunten die hieruit 
voortkwamen zijn door een afvaardiging van de werkgroep opgepakt en betekende het begin van  
’t Thoeshoes; een waardevolle dagbesteding voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, voor en 
door de inwoners van het dorp. 
 
Stichting Dorpsontmoeting Hoës van Bree heeft het initiatief als extra dagbestedingsgroep onder haar 
vleugels genomen en ook de overheid draagt het initiatief een warm hart toe. Zowel de provincie als de 
gemeente dragen hun steentje bij.  We zijn er bijna! Om het initiatief volledig realiteit te laten worden, 
is er financiering nodig voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten. Helpt u ons aan de 
laatste benodigdheden?  
 
Ouderen en dementie in Nederland 
Het percentage ouderen in onze kern is behoorlijk aan het stijgen en in de nabije toekomst wordt dit 
aantal nog veel hoger. Binnen Peel en Maas zijn nu ongeveer 4.000 inwoners van 75 jaar en ouder en de 
verwachting is dat dit aantal stijgt naar 7.000 inwoners in 2030. Daarvan zullen naar verwachting zeker 
1.200 mensen dementie hebben. Dat is zo’n 18% van de inwoners van 75 jaar en ouder. Deze 
ontwikkeling kunnen wij niet negeren. De werkgroep ‘Dementievriendelijk Maasbree’ concludeerde na 
diverse onderzoeken en brainstormsessies twee behoeften, ofwel: speerpunten. De eerste is de 
behoefte aan een duidelijke en degelijke informatievoorziening naar de mantelzorger en de tweede is 
de behoefte aan een intensieve dagbesteding, met dag(nacht)voorziening, bedoeld voor mensen met 
dementie en ter ontlasting van de mantelzorger. Beide speerpunten kunnen ondervangen worden in ’t 
Thoeshoes. Begin januari is het plan zelfs voorgelegd aan Koning Willem Alexander tijdens een 
rondetafelgesprek. Ook hij onderstreepte het belang van initiatieven zoals ’t Thoeshoes. Voor ons 
genoeg reden om over te gaan tot realisatie.  
 

Stichting van Straaten Fonds 
t.a.v. het bestuur 

Marcus Aureliuslaan 1 
5926 TG Venlo        



 

’t Thoeshoes 
Het plan is in een huis met een grote tuin bouwen aan een integrale samenleving waar mensen met 
dementie, op een voor hen zo aangenaam mogelijke manier, een voorziening voor dagbesteding 
hebben. Activiteiten dienen aan te sluiten bij talenten, interesses en mogelijkheden. Dit verhoogt de 
zelfwaardering, maar ook de behoefte aan autonomie, sociaal contact, zinvolle activiteiten en nuttig zijn 
voor anderen dragen bij aan een beter welzijn. Doelgericht bezig kunnen zijn maakt mensen blij en geeft 
kracht om niet te blijven zitten. Dit maakt ook minder afhankelijk van zorg van anderen. Veel 
bewegingsvrijheid, mensen tegenkomen, zon en buitenlucht en eigen regie, dat staat binnen de visie en 
ambities van ’t Thoeshoes voorop. Een plek die bijdraagt aan het beter herkennen, begrijpen en 
accepteren van mensen met dementie. Ook voor mantelzorgers is het een warme plek om op verhaal te 
komen en lotgenoten te ontmoeten. Om iedereen als gelijkwaardige partners te zien, worden alle 
betrokkenen deelgenoten genoemd. 
 
Deelgenoten 
Bij ’t Thoeshoes zijn mensen met dementie van harte welkom om deel te nemen aan de 
dagbestedingsactiviteiten. De mantelzorgers van de mensen met dementie zijn eveneens welkom. De 
taak als mantelzorger wordt vaak gedaan vanuit liefde, niet omdat iemand specifiek een zorgverlenende 
rol wil vervullen. Vaak wordt dit dan ook naast het reguliere werk gedaan. Een zware taak die door de 
omgeving al snel onderschat wordt. Zodra een mantelzorger de zorg niet meer aan kan, is dat vaak een 
belangrijke reden voor opname in een verpleeghuis. Goede ondersteuning en regelmatig ontlast worden 
is dus heel belangrijk. Deze ondersteuning wordt dagelijks geboden door vrijwilligers uit het dorp, 
begeleid door zorg/welzijnsprofessionals van De Zorggroep. Naar verwachting worden dagelijks vijftien 
mensen met dementie en mantelzorgers verwacht. 
 
Dagbesteding 
Mensen met dementie zijn voor het invullen van hun dag afhankelijk van hun omgeving. Het is voor 
mensen met beschadigde hersenen namelijk te complex zelf een dagbesteding te bedenken. Om ervoor 
te zorgen dat mensen zich prettig voelen bij activiteiten, is het goed weet te hebben van de 
levensgeschiedenis. Soms kunnen mensen dit zelf nog vertellen, maar in ieder geval de mantelzorgers 
geven ons een kijkje in het leven van de deelgenoot. In grote lijnen zijn er negen gebieden waarbinnen 
activiteiten opgezet worden, te weten: huishoudelijke activiteiten, maaltijdvoorziening, gesprekken 
voeren, muziekactiviteiten, knutselactiviteiten, tuinactiviteiten, dierenverzorging, klussen in de 
hobbyruimte en onderhoudsklusjes. 
 
Locatie 
Voor dit project is het kerkbestuur gevraagd om de 
leegstaande pastorie, die geheel aan onze eisen voldoet, 
ter beschikking te stellen. Het ligt immers midden in het 
centrum en beschikt over een grote omheinde tuin met 
veel mogelijkheden voor activiteiten. Het 
kerkbestuur/bisdom draagt het project een warm hart toe 
en heeft besloten het pand te verhuren aan ’t Thoeshoes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De begane grond wordt omgebouwd tot een lichte, inspirerende ruimte met duidelijke looproutes. In de 
open keuken komen de mensen samen voor de gezamenlijke lunch en/of avondeten en het is een 
rustige plek om te relaxen of spellen te spelen. De vloeren zijn geschikt gemaakt voor de minder valide 
bezoekers en de trappen zijn vervangen voor een lift van- en naar de eerste verdieping. Op de eerste 
verdieping kunnen mensen in vier slaapkamers tot rust komen. Het meubilair van het huis en de tuin 
zijn traditioneel en herkenbaar voor oudere mensen. Dit betekent overigens niet dat de inrichting 
oubollig is, maar zeker ook niet zeer modern. In de tuin komt een groot terras met tafels en tuinstoelen. 
Vanaf het terras kunnen bezoekers verschillende looproutes door de tuin afleggen. In de tuin is ook van 
alles te beleven. Zo komen er groentehofjes, kweekbedden voor bloemen, een kippenren, een 
geitjesweide, een konijnenren en kan men tussentijds rusten onder de kapschuur of bij de picknicktafel. 
 
Planning en financiering 
Naar verwachting start de verbouw vanaf augustus 2021, waarna de bouw wordt opgeleverd aan het 
einde van dit jaar. De opening van het pand staat begin 2022 gepland. In totaal is € 310.547,00 
benodigd. Daarvan is € 212.547,00 al gedekt.  
 
Kunt u ons financieel verder helpen door een bijdrage te leveren aan de openstaande € 98.000,00? 
 
Voor meer informatie kunnen de bijlagen geraadpleegd worden of kan contactpersoon Mat Kappel 
benaderd worden via communicatie@thoeshoes.nl of 06 82 70 26 28. Alvast hartelijk dank. 

 
 
 
 
 

 
Namens alle betrokkenen bij ’t Thoeshoes, 
 
Fred Mulder 
Voorzitter Stichting Dorpsontmoeting Hoës van Bree 
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INLEIDENDE OMSCHRIJVING
VAN HET PLAN

Het aantal ouderen stijgt, dat is in onze gemeente Peel en Maas niet anders. Een
ontwikkeling die leidt tot een grotere zorgvraag waar ons huidige zorgsysteem niet
tegenop is gewassen. Een ontwikkeling die de overheid heeft doen besluiten de regie bij
de samenleving neer te leggen, in plaats van bij het zorgsysteem. Een besluit dat uitgaat
van de kracht van onze sociale samenleving -en verbanden.

Hoe wij deze ontwikkeling als samenleving oppakken, kan het verschil betekenen tussen
een waardevoller leven of juist meer vereenzaming. Een leven met meer sociale
verbanden, contacten en begrip, of een leven vol eenzaamheid, achteruitgang en sociale
disconnectie. 

Ook is bekend dat het aantal ouderen met dementie fors zal gaan toenemen. Over tien
jaar hebben ca. 390.000 mensen dementie in Nederland, terwijl dit er nu ongeveer
280.000 zijn. In de gemeente Peel en Maas zullen dit er in 2030 ongeveer 1.200 zijn, en
dat terwijl de gemeente nu ca. 4.000 inwoners telt.

De werkgroep ‘Dementievriendelijk Maasbree’ is vertegenwoordigd door mantelzorgers,
diverse zorgprofessionals, KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) en Stichting
Dorpsontmoeting Hoës van Bree en houdt zich bezig met het onderzoeken van en
brainstormen over tekortkomingen op het gebied van dementievriendelijkheid in
Maasbree. Deze onderzoeken, brainstormsessies en overleggen hebben geleid tot twee
speerpunten. 

Het eerste punt is dat er behoefte is aan een duidelijke en degelijke
Informatievoorziening naar de mantelzorger in Maasbree/Peel en Maas. Het tweede
speerpunt is dat er behoefte is aan een intensieve dagbesteding, met een dag(-
nacht)voorziening, bedoeld voor mensen met dementie en ter ontlasting van de
mantelzorger.

De speerpunten zijn door een afvaardiging van de werkgroep opgepakt en betekende
het begin van ’t Thoeshoes; een waardevolle dagbesteding voor mensen met dementie
en hun mantelzorgers, voor en door buurtbewoners. Onder de vlag van Stichting
Dorpsontmoeting Hoës van Bree is dit initiatief nader uitgewerkt tot het projectplan dat
voor u ligt.
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AANLEIDING VOOR DIT
SCHRIJVEN

Het percentage ouderen in onze kern is behoorlijk aan het stijgen en in de nabije
toekomst wordt dit aantal nog veel hoger. Binnen Peel en Maas zijn nu ca. 4.000
inwoners van 75 jaar en ouder en de verwachting is dat dit aantal stijgt naar ca. 7.000
inwoners in 2030. Ook is bekend dat het aantal ouderen met dementie fors zal gaan
toenemen. Onderstaande berekening is gemaakt door ABF Research in opdracht van
Alzheimer Nederland. 

Aantal mensen met dementie in Nederland

Aantal mensen met dementie in de provincie Limburg

Aantal mensen met dementie in de gemeente Peel en Maas

Tegelijkertijd stimuleert de overheid dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Een ontwikkeling die ertoe leidt dat thuissituaties aangepast moeten worden en het
aantal mantelzorgers in de thuissituatie toeneemt. Zeker wanneer deze ouderen en hun
mantelzorgers te kampen krijgen met dementie. 

De gemeente Peel en Maas legt de sturing bij de inwoners en de gemeenschap waarbij
wordt uitgegaan van de kracht van de inwoner en zijn sociale banden. Ze ondersteunt
waar nodig inwoners en gemeenschappen die zelf regie voeren op het zorgen voor
elkaar. Zo kunnen mensen zo lang mogelijk deelnemen aan de maatschappij en zo lang
mogelijk zelfstandig wonen. De inwoners en gemeenschappen faciliteren nieuwe
initiatieven en ondersteunen de doorontwikkeling van bestaande, algemene
voorzieningen van de gemeenschap en dementievriendelijk Peel en Maas.

2020: 280.000 2025: 330.000 2030: 390.000

2020: 23.000 2025: 26.000 2030: 30.000

2020: 780 2025: 950 2030: 1.200
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De werkgroep ‘Dementievriendelijk Maasbree’ is een initiatief van het ‘Kernteam Zorg en
Welzijn Maasbree’ en houdt zich onder andere bezig met het onderzoeken van en
brainstormen over tekortkomingen op het gebied van dementievriendelijkheid in
Maasbree. Deze werkgroep is vertegenwoordigd door mantelzorgers (echtgenoten en
kinderen), Kernteam Zorg en Welzijn Maasbree, het Rode Kruis, KBO (Katholieke Bond
voor Ouderen), een ervaringsdeskundige, diverse dementiezorgprofessionals en
Stichting Dorpsontmoeting Hoës van Bree. Diverse onderzoeken, brainstormsessies en
overleggen binnen de werkgroep hebben een tweetal speerpunten opgeleverd.

Het tweede speerpunt is door een afvaardiging van de oorspronkelijk werkgroep
aangegrepen en betekende het begin van ’t Thoeshoes; een waardevolle dagbesteding
voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, voor en door de inwoners van het
dorp. Door de komst van ’t Thoeshoes, kan er gerichte informatie worden gedeeld met
de mantelzorger. Daardoor zal eveneens invulling gegeven kunnen worden aan het
eerste speerpunt. Om ’t Thoeshoes realiteit te laten worden, is financiering nodig. 

AANLEIDING VOOR DIT
SCHRIJVEN

Behoefte aan een duidelijke en degelijke Informatievoorziening naar de
mantelzorger in Maasbree/Peel en Maas.

Behoefte aan een intensieve dagbesteding, met een dag(nacht)voorziening,
bedoeld voor mensen met dementie en ter ontlasting van de mantelzorger.

21 januari 2020 hebben we de plannen
voor ’t Thoeshoes zelfs tijdens een
rondetafelgesprek aan de koning mogen
presenteren. De ontmoeting met de
koning onderstreept nogmaals het belang
van initiatieven zoals ’t Thoeshoes,
bestemd voor en gedragen door
Maasbree.
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ORGANISATIESTRUCTUUR VAN
'T THOESHOES

Wat vooraf ging
Het project ’t Thoeshoes is onderdeel geworden van Stichting Dorpsontmoeting Hoës
van Bree en kan gezien worden als een tweede groep ‘dagbesteding’ onder de stichting,
maar dan met een eigen coördinatie en locatie. 

De eerste groep betreft dagbesteding voor mensen met vooral een lichamelijke
beperking en vindt plaats in de multifunctionele accommodatie ’t Hoës van Bree (MFA).
Al gauw is beslist dat de multifunctionele locatie ontoereikend is voor de functie die ’t
Thoeshoes moet vervullen en tevens is het niet passend deze groepen samen te voegen
vanwege hun specifieke en zeer verschillende zorgvraag. 

Naast de dagbestedingsactiviteiten voor mensen met een beperking, worden er voor
diverse doelgroepen allerlei activiteiten aangeboden in de multifunctionele
accommodatie. Doordat ’t Thoeshoes een onderdeel is geworden van de Stichting
Dorpsontmoeting ’t Hoës van Bree, kan de doorstroming van al bestaande contacten
beter verlopen en gegarandeerd worden. Een bijkomstigheid hiervan is dat dit de
exploitatie van ’t Thoeshoes financieel aantrekkelijker maakt, maar nog veel belangrijker
is dat meer mensen in hun behoeften kunnen worden voorzien.

Naast ’t Thoeshoes, zijn er nog een aantal voorzieningen voor mensen met dementie.
Deze voorzieningen zijn vooralsnog voornamelijk informatief of het betreffen
woonvoorzieningen voor mensen met vergevorderde dementie.

Taakverdeling
Het stichtingsbestuur behoudt toezicht, maar het dagelijkse reilen en zeilen van ’t
Thoeshoes geschiedt door het dagelijkse bestuur met daarin een zorgprofessional,
mantelzorger, vrijwilliger en een functionaris met als aandachtsgebied ‘t Thoeshoes.
Concreet ziet de taakverdeling er als volgt uit:
- Stichtingsbestuur: is voorwaardenscheppend waar nodig, behoudt het financiële
beheer, heeft een controlerende functie over de algemene gang van zaken en behoudt
regie over de externe communicatie met overheidsinstanties (tenzij anders afgesproken)
- Dagelijks bestuur: stemt noemenswaardige te maken keuzes af, behoudt een
overzichtelijke administratie, draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken en doet hier
verslag van, draagt zorg voor het bereiken van de doelgroep, waarborgt de kwaliteit van
de totale uitvoering en stemt communicatielijnen met overheidsinstanties af.

04



Stichtingsbestuur
Stichting Dorpsontmoeting Hoës van Bree wordt vertegenwoordigd voor zes
bestuursleden die allen hun werkzaamheden onbezoldigd verrichten. De stichting heeft
een ANBI-status en wordt ondersteund door maar liefst 70 vrijwilligers. Het
stichtingsbestuur wordt door de volgende personen vertegenwoordigd:

Fred Mulder: voorzitter
Dre Verlinden: secretaris
Karin Janssen: penningmeester
Jan Opstals: bestuurslid met aandachtsgebied de dorpsontmoeting
Jan Jacobs: bestuurslid met aandachtsgebied de dorpsontmoeting
José Peeters-Roeven: bestuurslid met aandachtsgebied 't Thoeshoes

Stuurgroep
Bij de totstandkoming van het initiatief, speelt de stuurgroep een onmisbare rol. De
stuurgroep bestaat uit zeven vrijwilligers die allen vanuit hun eigen expertise een
bijdrage leveren aan de realisatie van het initiatief. Vanuit de stuurgroep zijn een aantal
werkgroepen gevormd die verschillende, benodigde thema’s verder uitwerken, te weten:
PR & Communicatie, Bouw, Financiën en Inrichting. Elke werkgroep telt ongeveer acht
vrijwilligers waarvan na realisatie een gedeelte als vrijwilliger betrokken blijft om de
dagelijkse gang van zaken te ondersteunen (in het dagelijks bestuur of als vrijwilliger). 

ORGANISATIESTRUCTUUR VAN
'T THOESHOES

4 juli 2019: (deel van) stuurgroep -en
werkgroepleden van ’t Thoeshoes (in
2020 uitgegroeid naar 26 leden)
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Vrijwilligers
De vrijwilligers van ‘t Thoeshoes zijn bevlogen mensen die vanuit een maatschappelijke -
of persoonlijke drijfveer vrijwilligerswerk doen. In totaal zijn er ongeveer zesentwintig
vrijwilligers uit de omgeving betrokken en ‘t Thoeshoes wordt primair door hen gedragen.
Hun taken of activiteiten sluiten aan bij hun interesse, zodat ze hun talenten kunnen
inzetten. Vrijwilligers zijn niet alleen voor activiteiten, hand- en spandiensten én
ondersteuning, maar vooral ook als schakel met het dorp. Doordat vrijwilligers betrokken
zijn bij ’t Thoeshoes en hun netwerk op de hoogte brengen van de dagbestedingslocatie,
is de verwachting dat drempels verlaagd worden voor mensen die zelf dementie hebben
of mantelzorger zijn van een (beginnend) dementerende. 

Professionele kracht
De overheid streeft ernaar om dorpsvoorzieningen zo onafhankelijk mogelijk te maken
van professionele ondersteuning, maar professionele krachten wel in te zetten waar dit
nodig is. In het gemeenteblad Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021 Peel
en Maas staat in artikel 29 lid 1 het volgende: 

De kwaliteit van de ondersteuning en zorg in natura wordt geborgd door inzet van
beroepskrachten die past bij de mate van kwetsbaarheid van de deelnemers en

gebruikers.

Bij het werken met vrijwilligers schuilt een kwetsbaarheid; de continuïteit is niet
gegarandeerd zoals bij professionals. Als een vrijwilliger door omstandigheden niet kan
komen of gaat uitstromen, moet een (nieuwe) vrijwilliger gezocht worden die betreffende
taken kan overnemen. Ook wordt veel van de vrijwilligers bij ’t Thoeshoes gevraagd,
omdat een continue alertheid wordt verwacht bij het behouden van toezicht op en het
begeleiden van mensen met dementie. Een professionele kracht kan bij plotselinge en
onverwachte situaties vanuit zijn professie handelen, daar waar vrijwilligers vaak niet
(volledig) gekwalificeerd zijn. De in te zetten professional bij ’t Thoeshoes is een
coördinator die vraaggericht en doelgroep-overstijgend te werk gaat en zich focust op het
samenwerking met de doelgroep en netwerkpartners uit het dorp. Een echte spin in het
web dus. Naar verwachting worden twee of drie professionals via De Zorggroep ingezet
die op verschillende dagen de coördinerende rol op zich nemen. Deze krachten hebben
zowel een professionele zorg -als een coördinerende achtergrond en zijn geschikt voor
deze gecombineerde functie in ’t Thoeshoes.

ORGANISATIESTRUCTUUR VAN
'T THOESHOES
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Gezamenlijk gedragen visie
De vele betrokkenen bij de realisatie en exploitatie van ’t Thoeshoes dragen allen een
gezamenlijke missie: het behoeden van inwoners uit Maasbree met beginnende tot
matige dementie en hun mantelzorgers voor een mogelijk dreigend isolement, het geven
van zingeving aan een leven met dementie en het bieden van informatie over zorg- en
ondersteuningsmogelijkheden in de beginfase van de dementie, maar ook later. 

ORGANISATIESTRUCTUUR VAN
'T THOESHOES
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Het plan is in een (t)huis met een grote tuin bouwen aan een integrale samenleving waar
mensen met dementie op een voor hen zo aangenaam mogelijke manier een voorziening

voor dagbesteding hebben via waar zij zingeving aan het leven kunnen blijven geven.
 

De focus ligt op de mens en niet op de ziekte. Ook mensen met dementie willen zolang
mogelijk meedoen in de samenleving. Ze willen zich nuttig en gewaardeerd voelen. 

 
Activiteiten dienen aan te sluiten bij talenten, interesses en mogelijkheden. Dit verhoogt

de zelfwaardering maar ook de behoefte aan autonomie, sociaal contact, zinvolle
activiteiten en nuttig zijn voor anderen dragen bij aan een beter welzijn. 

 
Doelgericht bezig kunnen zijn maakt mensen blij en geeft kracht om niet te blijven zitten.

Dit maakt ook minder afhankelijk van zorg van anderen. 
 

Veel bewegingsvrijheid, mensen tegenkomen, zon en buitenlucht en eigen regie, dat staat
binnen de visie en ambities van ’t Thoeshoes voorop. 

 
Een plek die bijdraagt aan het beter herkennen, begrijpen en accepteren van mensen met

dementie. Ook voor mantelzorgers is het een warme plek om op verhaal te komen en
lotgenoten te ontmoeten. Om iedereen als gelijkwaardige partners te zien worden alle

betrokkenen deelgenoten genoemd.
 

‘t Thoeshoes is een burgerinitiatief zonder commerciële bedoelingen dat door de
Maasbreese gemeenschap wordt gedragen. Het bouwt voort op, door de gemeentelijke

WMO gefinancierde, Stichting Dorpsontmoeting Hoës van Bree.

HET PLAN: 'T THOESHOES
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Doel
Het doel van ’t Thoeshoes is het over de ‘drempel’ halen van Maasbreese inwoners met
een beginnende tot matige dementie en hun mantelzorgers, en hen voor een mogelijk
dreigend isolement te behoeden. Aan hen een luisterend oor bieden, begrip tonen en
geen oordeel vormen. Een geborgen plek, waar geen etiket op het voorhoofd staat met
het woord ‘dementie’. Een plek waar een ieder zich mens kan voelen. Het tot stand
brengen van een veilige, laagdrempelige omgeving voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers, waar iedereen die erbij betrokken is als deelgenoot gezien wordt en het
de uitstraling geeft dat we het samen doen. Eenieder draagt zijn of haar steentje bij en
zo kan Maasbree in ’t Thoeshoes met en voor elkaar zorgen. Een (t)huis met een open
karakter waar verbinding van de inwoners van Maasbree een rode draad zal zijn en waar
voor deelname geen indicatie van CIZ/WMO noodzakelijk is.

Doelgroep
Bij ’t Thoeshoes zijn mensen met dementie van harte welkom om deel te nemen aan de
dagbestedingsactiviteiten. Naar verwachting zullen per dag vijftien bezoekers met
dementie en hun mantelzorgers komen.

De mantelzorgers van de mensen met dementie zijn eveneens welkom. De taak als
mantelzorger wordt vaak gedaan vanuit liefde, niet omdat iemand specifiek een zorg
verlenende rol wil vervullen. Vaak wordt dit dan ook naast het reguliere werk gedaan.
Een zware taak die door de omgeving al snel onderschat wordt. Zodra een mantelzorger
de zorg niet meer aan kan, is dat vaak een belangrijke reden voor opname in een
verpleeghuis. Goede ondersteuning en regelmatig ontlast worden is dus heel belangrijk.
Naast ondersteuning van buitenaf en af en toe de zorg los kunnen laten, zijn
lotgenotencontact en een luisterend oor voor mantelzorgers onmisbaar. Even de cirkel
doorbreken en nieuwe energie opdoen geeft mensen een boost om hun goede ‘werk’
voort te zetten.

Bij ’t Thoeshoes worden mensen met dementie, hun mantelzorgers en vrijwilligers gezien
als gelijkwaardige partners. Om die reden worden zij deelgenoten genoemd. Vanaf dit
punt zal dan ook niet meer gesproken worden over ‘de doelgroep’, maar over ‘onze
deelgenoten’.
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Locatie

Voor dit project is het kerkbestuur gevraagd om de leegstaande pastorie, die geheel aan
onze eisen voldoet, ter beschikking te stellen. Het ligt immers midden in het centrum en
beschikt over een grote omheinde tuin met veel mogelijkheden voor activiteiten. Het
pand met een perceel van 1.600 m² kan, na nodige verbouwingen, prima geschikt
worden gemaakt voor het project ‘t Thoeshoes. Het kerkbestuur/bisdom draagt het
project een warm hart toe en heeft besloten het pand te verhuren aan ’t Thoeshoes.
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Dementievriendelijke benadering
Doordat steeds meer onderzoek is verricht in de hersenkunde, is er steeds meer inzicht
in de werking van beschadigde hersenen bij mensen met dementie. De
prikkelverwerking vindt anders plaats en zorgt ervoor dat er een directe actie-reactie kan
plaatsvinden. De omgeving van mensen met dementie heeft hier veel invloed op. Om die
reden is het belangrijk een gunstige omgeving te creëren. Volgens Dr. Anneke van der
Plaats kan de omgeving worden onderverdeeld in: communicatie, structuur van de dag,
de dagbesteding en inrichting. De vier thema’s zijn straks voel- en merkbaar in de
nieuwe locatie. 

Communicatie

De omgeving van mensen met dementie moet een veilige omgeving zijn waar
geborgenheid is, waar een prettige sfeer heerst en vooral een omgeving waar er geen
haast is. Daarnaast is het van belang dat in deze omgeving geen dwang wordt gevoeld.
Als we mensen met dementie dwingen of wanneer zij zich gecommandeerd voelen,
ontstaat er weerstand. 

De omgeving moet mensen met dementie belevingsgericht benaderen en hun
benadering afstemmen aan de mensen met dementie. Meegaan in de beleving is hierbij
van groot belang. Verder moet men proberen om mensen met dementie niet te laten
falen. Voor mensen met dementie het bijna alsof ze voortdurend falen. Dit falen wordt
veroorzaakt als zij verbeterd worden, als er moeilijke vragen worden gesteld, als zij
overvraagd worden of wanneer men met iemand met dementie in discussie gaat. 

Het is tot slot belangrijk om op één lijn te staan, met elkaar te overleggen en elkaar
durven aan te spreken. Een open houding is hierbij belangrijk. Weet hebben van de
levensloop van iemand met dementie kan helpen bij het aanbieden van prettige prikkels.

Structuur van de dag

Het is voor mensen met dementie prettig wanneer er bepaalde sferen gecreëerd worden.
Denk bijvoorbeeld aan een koffiesfeer, een eetsfeer, een dutsfeer of een avondsfeer.
Mensen met dementie kunnen maar één prikkel tegelijk verwerken. Tegelijkertijd eten,
tv-kijken en mensen in- en uit de ruimte laten lopen is bijvoorbeeld niet aan te raden.
Door overbodige prikkels te vermijden, kunnen mensen met dementie beter begrijpen
wat de bedoeling is en hiernaar functioneren.
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In grote lijnen wordt de structuur bij ‘t Thoeshoes: ontvangst met koffie/thee, het doen
van een activiteit naar behoefte, een warme maaltijd, een rustmoment, het doen van een
activiteit naar behoefte, een koffie/thee-moment, het afronden van de activiteit en een
dagafsluiting. Uiteraard kan dit per deelgenoot verschillen.

Dagbesteding

Mensen met dementie zijn voor het invullen van hun dag afhankelijk van hun omgeving.
Het is voor mensen met beschadigde hersenen namelijk te complex zelf een
dagbesteding te bedenken. Om ervoor te zorgen dat mensen zich prettig voelen bij
activiteiten, is het goed weet te hebben van de levensgeschiedenis. Soms kunnen
mensen dit zelf nog vertellen, maar in ieder geval de mantel zorgende deelgenoot geeft
ons een kijkje in het leven van de dementerende deelgenoot. 

Met iedere dementerende en mantel zorgende deelgenoot wordt van te voren
geïnventariseerd wat de interesses en (on)mogelijkheden zijn van de dementerende
deelgenoot. Deze interesses kunnen nog verschuiven, en daarmee ook de
activiteitinvulling, maar het is middels deze gesprekken in ieder geval mogelijk een
indicatie te krijgen van de interesses. In grote lijnen zijn er negen gebieden waarbinnen
activiteiten opgezet worden, te weten: huishoudelijke activiteiten, maaltijdvoorziening,
gesprekken voeren, muziekactiviteiten, knutselactiviteiten, tuinactiviteiten,
dierenverzorging, klussen in de hobbyruimte en onderhoudsklusjes.

Inrichting

Mensen slaan herinneringen op als plaatjes in hun hersenen. Bij mensen met dementie
vervagen deze plaatjes als eerst en komen er geen nieuwe meer bij. Moderne meubels
kunnen bijvoorbeeld voor weerstand zorgen, omdat in de hersenen van oudere mensen
met dementie een ander beeld is opgeslagen van hoe een stoel eruit ziet. Het
emotionele brein neemt het op dit moment over wat op een heftige reactie kan uitlopen
en ervoor zorgt dat men niet wil gaan zitten. 
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In een open ruimte op de begane grond is de keuken te vinden met een kookeiland
en ruime eettafels die in het verlengde van de keuken staan. Deelgenoten kunnen
hun gezamenlijk lunchen en/of avondeten, relaxen, spellen spelen of bijvoorbeeld
discussiëren. Afgescheiden van deze ruimte, is een hobbyruimte te vinden waar
deelgenoten onder begeleiding kunnen knutselen. 
De begane grond wordt een open ruimte waarin duidelijke, aantrekkelijke looproutes
zijn te herkennen. Er is veel buitenlicht en er wordt gebruik gemaakt van veel lichte
kleuren. (Buiten)licht heeft een positief effect op het welbevinden van mensen met
dementie. Het zorgt ervoor dat het dag- en nachtritme minder verstoord raakt en
draagt bij aan het verminderen van depressieve gedachten.
Hoewel er een lichte omgeving wordt gecreëerd, is het wel belangrijk dat contrasten
duidelijk te herkennen zijn. Om die reden worden bijvoorbeeld deuren in een
afwijkende kleur geschilderd en steken de meubels ook af. Er is bij het kleurgebruik
gelet op zachte, pastelkleuren.
De geselecteerde vloeren zijn vlak en antislip zodat mensen die slechter te been zijn
geen hinder ondervinden bij het rondlopen in de ruimte. Ditzelfde geldt voor de tuin. 
In het huis is een lift naar de eerste verdieping. Mensen die bijvoorbeeld ’s-middags
even moeten rusten, kunnen dit doen in een slaapkamer en hoeven daarvoor niet
een trap te gebruiken.
Het meubilair van het huis en de tuin zijn traditioneel en herkenbaar voor oudere
mensen. Dit betekent overigens niet dat de inrichting oubollig is, maar zeker ook niet
zeer modern.

Bij de inrichting van ’t Thoeshoes is onder andere rekening gehouden met het volgende:
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In de tuin komt een groot terras met tafels en tuinstoelen. Vanaf het terras kunnen
bezoekers verschillende looproutes door de tuin afleggen. In de tuin is ook van alles
te beleven. Zo komen er groentehofjes, kweekbedden voor bloemen, een kippenren,
een geitjesweide, een konijnenren en kan men tussentijds rusten onder de
kapschuur of bij de picknicktafel.

(Deel van de) schets van de tuin, getekend door betrokkenen uit het dorp.

In het huis en de tuin zijn verder voldoende zitplekken te vinden om onderweg uit te
rusten en is er voldoende beweegruimte voor mensen die afhankelijk zijn van een
rolstoel of andere hulpmiddelen. Ook de wc’s en badkamer zijn geschikt gemaakt voor
minder valide bezoekers. In de ruimten hangen herkenbare en rustige kunstelementen
die de hersenen van de mensen met dementie prikkelen. Tot slot worden alle zintuigen
geprikkeld in de tuin waar ruimte is voor rusten, actief bezig zijn en beleven.
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Rol vrijwilligers
Naast kennis over dementie, een goed inlevingsvermogen, respect voor eigenheid en
betrokkenheid, is de vrijwilliger klantvriendelijk en laat de regie bij de deelgenoten. De
vrijwilligers werken nauw samen met alle deelgenoten en de coördinator en
communiceren op basis van gelijkwaardigheid. Er zal veel beroep worden gedaan op
vrijwilligers om ‘t Thoeshoes draaiende te houden. Zij kunnen diverse werkzaamheden
verrichten. We onderscheiden op negen gebieden taken, te weten: de begeleiding van
activiteiten, de huishoudelijke ondersteuning, de maaltijdvoorziening, gesprekken
voeren, muziekbegeleiding, tuinbegeleiding, begeleiding bij het verzorgen van dieren,
begeleiding in de hobbyruimte en onderhoudsklusjes. 

Om vrijwilligers handvatten te bieden die zij kunnen gebruiken bij hun werkzaamheden,
worden diverse informatiebijeenkomsten, cursussen en workshops aangeboden. Hierin
zullen zij onder andere leren dementie te signaleren, herkennen en begrijpen. Ook
worden tips aangereikt voor het kunnen bieden van belevingsgerichte ondersteuning en
zullen zij praktijkopdrachten uitvoeren.

Vrijwilligers werken vanuit hun hart en zijn onmisbaar bij dit project. Naar verwachting
zullen ca. zeven vrijwilligers per dag aanwezig zijn op de locatie om de deelgenoten te
ondersteunen.

Rol professionele kracht
De professionele kracht werkt vraaggericht en doelgroep-overstijgend waarbij de focus
ligt op samenwerken met de deelgenoten en netwerkpartners uit het dorp. Het gaat
hierbij minder om het ‘zorgen’ voor mensen maar meer om mensen in hun kracht zetten.
Bij het uitoefenen van deze functie is het een voortdurend zoeken naar een goede
balans tussen de doelen en de belangen die de deelgenoten hebben. Een balans tussen
het faciliteren en het geven van coaching en tussen betrokkenheid en afstand. Dit vraagt
van de professionele kracht flexibiliteit en creativiteit maar ook gespreksvaardigheden en
een degelijke kennis van dementie en de sociale kaart.
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De professionele kracht schat in dat de manier van werken in het ‘t Thoeshoes leidt tot
een verbetering van de kwaliteit van begeleiding en ondersteuning voor de deelgenoten.
Door deze aanpak is veel meer zicht op het functioneren van de deelgenoot met
dementie en op de draagkracht en de problematiek van de mantel zorgende deelgenoot.
Hier wordt in de begeleiding op aangesloten. Zo kunnen crisissituaties worden
voorkomen en blijft kwaliteit van leven behouden.

Daarnaast is de professionele kracht een belangrijke schakel in ’t Thoeshoes en fungeert
hij als aanspreekpunt, initiatiefnemer, luisterend oor en vraagbaak om ook de kwaliteit
van het leven thuis beter mogelijk te maken. Verder heeft deze kracht een belangrijke
signalerende rol. Voor ‘t Thoeshoes willen we gaan inzetten op de functie ‘coach
dagbesteding en welzijn’ met een verzorgende IG-diploma aangevuld met ruime
welzijnservaringen in de dementiezorg. In eerste instantie start de professionele kracht
met drie dagen per week (8 uur per dag). Via De Zorggroep worden de professionele
krachten geworven.
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Parochie Maasbree

De Zorggroep

Gemeente Peel en Maas

Provincie Limburg 

Hulp bij Dementie 

Huisartsen

Alzheimer café

KBO (Katholieke Bond voor Ouderen)

Daelzicht 

Zorgboerderij Dubbroek

Samenwerkingspartners
Naast intern betrokken krachten, wordt ’t Thoeshoes breed gedragen door de
gemeenschap en zijn wij verbonden met meerdere partners die met hun verschillende
bijdragen zorgen voor een sterke fundering van het initiatief:

verhuurder van het pand

ondersteuning in de exploitatie, inhuren personeel en een samenwerking met een
groepszorgwoning voor mensen met dementie.

aan de zijkant aanwezig voor advies en financiële ondersteuning.

financiële ondersteuning.

ondersteuning bij trajectbegeleiding; een schakel tussen de thuissituatie en ’t
Thoeshoes.

doorverwijzen deelgenoten en andere geïnteresseerden.

locatie om (potentiële) deelgenoten en netwerkpartners in te lichten.

sparpartner die zich sterk bezig houdt met dementievriendelijkheid in diverse
gemeentes. 

organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking neemt een deel van het
onderhoud van de tuin op zich.

een zorgboerderij voor mensen met een verstandelijke beperking neemt een deel
van het onderhoud van de tuin op zich.
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Belangrijk neveneffect 
Door de realisatie van ’t Thoeshoes, wordt verwacht dat binnen de Maasbreese
gemeenschap een breder begrip ontstaat voor dementie en het omgaan hiermee. Ook
binnen de horeca en in winkels zal het omgaan met mensen met dementie een positieve
verandering kunnen ondergaan. Mensen met dementie zullen immers straks samen met
hun begeleiders winkels en of horeca bezoeken. Dit project kan een goede richting
geven aan de gewenste integrale samenleving.

We zien dit project tevens als een pilot waarvan de uitkomsten en resultaten door andere
dorpen, steden of organisaties overgenomen kunnen worden. Wij denken dat in de
nabije toekomst iedere kern behoefte zal krijgen aan een speciale dagbesteding voor
mensen met dementie eventueel samen met de mantelzorger. Een dergelijke
dagbesteding kan de mantelzorgers tijdelijk ontzorgen waardoor mensen met dementie
zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
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Kwaliteitsborging
Bij de ontwikkeling van ’t Thoeshoes zijn continu (ex-)mantelzorgers (echtgenoten en
kinderen) van mensen met dementie betrokken geweest en een deel van hen zal actief
blijven na realisatie. 

De deelgenoten (mensen met dementie, hun mantelzorgers en vrijwilligers) zullen in
samenwerking met de professionele kracht ook continu inspraak hebben op het reilen en
zeilen van de organisatie. 

Een afgevaardigde mantelzorger zal zelfs een onderdeel zijn van het dagelijkse bestuur
en met de overige mantelzorgers zal gespard worden over hun ervaring tot dus ver.

Daarnaast blijft de Stichting de overheadkwaliteit bewaken en zal ook regelmatig overleg
gevoerd worden tussen het dagelijkse bestuur van ’t Thoeshoes en het stichtingsbestuur.

Communicatie
De werkgroep PR- en Communicatie heeft via een uitgebreide presentatie zowel de
buurtgenoten, alsook de KBO, de Gemeente Peel en Maas, de zorgaanbieder (De
Zorggroep), het Zorgkantoor en een delegatie van de Provincie Limburg op de hoogte
gebracht van de voorgenomen plannen met betrekking tot ‘t Thoeshoes. Een delegatie
van de werkgroep Financiën is zelfs ontvangen in het Provinciehuis te Maastricht om
daar de plannen verder toe te lichten.

Inmiddels is er een website en Facebookpagina aangemaakt waarin de plannen,
ontwikkelingen, acties en voortgang bekeken en gedeeld kunnen worden door
geïnteresseerden. Een van de acties, de presentatie op de Zomermarkt 2019 mag een
succes genoemd worden. Vele belangstellenden hebben de kraam bezocht om zowel
info te krijgen alsook antwoorden op de vele vragen.

Begin 2020 zijn we gestart met een grote sponsoractie voor zowel bewoners van
Maasbree alsook de middenstand en het bedrijfsleven in en rondom Maasbree. Hierbij
zijn speciaal opgestelde sponsorbrieven huis aan huis bezorgd en ook weer opgehaald.
Jammerlijk maar begrijpelijk hebben we door het Coronavirus de actie niet helemaal
kunnen afronden.
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Dagopvang voor dementerenden, zowel met een indicatie als zonder een indicatie,
waarbij ook mantelzorgers en mensen die dreigen te vereenzamen welkom zijn.
Vrijwilligers hebben vaak een professionele achtergrond.
Locatie is de voormalige pastorie, die centraal gelegen is in de dorpskern.
Optimale veiligheid voor deelgenoten.

Deel van financiële middelen ontbreken vooralsnog
Vrijwilligersorganisatie, die dus afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers.

Inmiddels kunnen we rustig weer beginnen met het fysiek benaderen en betrekken van
ondernemers en bewoners bij ’t Thoeshoes. Hopelijk volgt ook daar weer veel steun uit.
We zullen, wanneer dit weer mogelijk is, opnieuw proberen ondernemers en bewoners te
enthousiasmeren om het Thoeshoes te blijven steunen.

Zodra de opening van het pand nadert, zullen lokale media via (digitale) kranten extra
aandacht geven aan het initiatief. Nu al zijn er vier artikels over ’t Thoeshoes geplaatst.

Planning

Sterkte -en zwakte analyse
Met een objectieve blik hebben wij gekeken naar de positie die ons initiatief heeft in de
huidige markt. Op deze wijze hopen wij realistisch te blijven handelen en in te spelen op
de behoeften en kansen die er liggen. 

Sterktes: 

Zwaktes: 

start verbouw: augustus 2021

oplevering verbouw: november 2021

opening pand: januari 2022
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Zowel grote behoefte als breed draagvlak binnen de dorpskern Maasbree en
Gemeente Peel en Maas.
Samenwerking met professionele organisaties, die dit initiatief toejuichen kunnen
zorgen voor meer stabiliteit en professionaliteit.
Het aantal ouderen blijft toenemen en hierdoor stijgt ook de behoefte aan een
dementievriendelijke dagbestedingsopvang.

Binnen Maasbree meerdere partijen die zich in(willen)zetten voor dementerende
ouderen.
Bezuinigingen in de zorg en een complexe wet- en regelgeving.

Kansen:

Bedreigingen:

Conclusie van de analyse is dat de realisatie van 't Thoeshoes invulling geeft aan de
behoeften die er liggen op het gebied van ondersteuning bij (beginnende) dementie en
dat het een uniek en vruchtbaar concept is dat (toekomstige) obstakels wegneemt voor
mensen met dementie en hun naasten.
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Samenwerking gemeente Peel en Maas en provincie Limburg

Inbreng giften uit acties en sponsoring

Vermogensfondsen

In totaal is er € 310.547,00 benodigd voor de inrichting van ’t Thoeshoes. Om dit bedrag
te kunnen dekken, zijn de volgende acties ondernomen:

De gemeente Peel en Maas en de provincie Limburg zijn al enige tijd betrokken bij de
ontwikkeling van het initiatief en vormen samen een belangrijke schakel in de
totstandkoming van ’t Thoeshoes. 

Beide partijen ondersteunen niet alleen in de vorm van advies, maar dragen ook
financieel bij. 

De geplande acties konden helaas niet allen doorgang vinden door de restricties die ten
gevolge van Covid-19 werden opgelegd. Wel is als alternatief extra ingezet op online
werven. 

Om het tekort te kunnen dekken, worden vermogensfondsen aangeschreven.
 
In de bijlage is een gespecificeerd begrotings- en dekkingsplan te vinden. Alle
opgenomen posten zijn inclusief 21% btw.

Exploitatie en onderhoud
De exploitatiekosten worden bekostigd uit de eigen bijdragen van de deelgenoten, de
WLZ-bijdragen van de dementerende deelgenoten, de eigen inbreng van de stichting en
middels structurele subsidies (gemeente Peel en Maas).

De onderhoudskosten zijn eveneens opgenomen in de exploitatiebegroting. Het
kerkbestuur (verhuurder) draagt eveneens bij aan de dekking van de onderhoudskosten
door € 100 per maand te reserveren. Dit komt in totaal neer op een bedrag van 
€ 12.000,00 (huurperiode contract).

FINANCIERING VAN 
'T THOESHOES
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't Thoeshoes
Waardevolle dagbesteding voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Organisatie: Stichting Dorpsontmoeting Hoës van Bree inzake 't Thoeshoes

Document: Begrotings- en dekkingsplan

Opmerking: incl. 9% of 21% btw, stichting is niet btw-plichtig

Begroting realisatie 't Thoeshoes Dekking realisatie 't Thoeshoes

Onderdeel Gefinancierd door €

Bouwkundige kosten Bouwkundige kosten en onvoorzien Provincie Limburg 101.364,00€     

Sloopwerk, metsel- en betonwerk, vloeren en timmer- en installatiewerkzaamheden (e.d.) 81.364,00€     Installatietechniek Gemeente Peel en Maas 105.481,00€     

Inrichting en overige kosten Eigen inbreng 't Thoeshoes 5.702,00€       

Installatietechniek Vermogensfondsen 98.000,00€      

Loogieter, ventilatie- en warmtesysteem, electra, brandpreventie, bouwbegeleiding en lift (e.d.) 105.481,00€    

TOTAALBEGROTING 310.547,00€    

Inrichting en overige kosten

Keuken incl. koffiecorner 20.000,00€     *Rood gemarkeerde kolom is nog niet gefinancierd

Inrichting -en aankleding woning 20.000,00€     

Vloer 27.702,00€     

MIVA-toiletten 14.000,00€     

Aanleg -en inrichting tuin 15.000,00€     

Domotica 2.000,00€      

Rolstoeltoegankelijke douch 5.000,00€      

TOTAAL 103.702,00€    

Onvoorzien

20.000,00€     

TOTAALBEGROTING 310.547,00€   

Op de eerste verdieping komt een badkamer met toilet, douche en wastafel. Ook komt er vloerverwarming 

die voldoende warmte kan geven voor het verwarmen van de gehele badkamer. De douch wordt 

rolstoeltoegankelijk gemaakt.

Een groot keukenblok met een kookeiland inclusief koffiecorner dat is uitgerust om er dagelijks voor +/- 20 

deelgenoten een warme maaltijd te bereiden. De keuken dient aangepast te worden zodat ze veilig en 

geschikt is om mensen met dementie te laten assisteren.

Aanschaf van meubilair , stoffering gehele woning, aanschaf van bleed en geluidsmateriaal, huishoudelijke 

artikelen, (tuin) gereedschap, spel en knutsel materiaal. 

Gehele gebouw, behalve de huidige garage wordt voorzien van een tegelvloer, afgewerkt met plinten.

In de huidige garage en berging worden twee toiletten gerealiseerd. Eén toilet is van dusdanige afmetingen 

dat minder valide mensen hier voldoende ruimte hebben. Het tweede toilet heeft standaard afmetingen 

waaraan een minder validetoilet moet voldoen.

Het aanleggen van vijf parkeerplaatsen in de voortuin en de basisbestrating voor de achtertuin met het 

aanbrengen van een aantal electrapunten en een watervoorziening.

Camerabewaking tot de woning en toegangen van de woning en belsensoren op de toegangen tot de 

woning en tuin.


