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Aan de inwoners van Maasbree  
        
 
Geachte heer/ mevrouw   
 
Onderwerp: ‘t Thoeshoes, een waardevolle dagbesteding voor mensen met 
dementie én hun mantelzorgers in Maasbree. 
 
Huidige/toekomstige situatie binnen Peel en Maas 
Het aantal ouderen binnen onze kern stijgt. Binnen Peel en Maas wonen nu ca 4000 
inwoners van 75 jaar en ouder. Naar verwachting stijgt dit aantal naar ca 7000 
inwoners in 2040. 
De overheid stimuleert dat ouderen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en 
de gemeente Peel en Maas legt de sturing bij de burgers en de gemeenschap. 
Als ouderen behoefte hebben aan dagbesteding kunnen ze onder andere naar de 
Dorpsontmoeting Hoes van Bree. 
Echter, als men door problemen met het geheugen zich minder welkom gaat voelen 
in de dagbesteding, blijven betreffende personen thuis achter de voordeur zitten en 
vereenzamen min of meer in onze samenleving. 
Ook blijkt dat de mantelzorger van desbetreffende persoon steeds meer aan huis 
gebonden is. 
 

September 2018 startte een groep enthousiaste mensen uit Maasbree de 
zoektocht naar de mogelijkheden voor een dagopvang voor mensen met 
dementie en hun mantelzorgers in de dorpskern van Maasbree. Dit heeft 
geresulteerd in de oprichting van het project ‘t Thoeshoes dat we willen 
realiseren in de voormalige pastorie, Dorpstraat 4 in Maasbree. 

 
De doelstelling van ‘t Thoeshoes is, het aanbieden van een dagopvang met zowel 
binnen als buiten activiteiten, gedacht moet worden aan, samen koken, eten, 
dagbesteding binnen, tuinieren, het onderhouden van een beestenboel en een 
werkplaatsje waar hobbymatig iets gemaakt kan worden. Kortom, de deelgenoten 
moeten zich thuis gaan voelen. ’t Thoeshoes heeft geen commerciële doelstelling, is 
laagdrempelig en voor deelname is geen indicatie noodzakelijk. Het wordt een huis 
voor en door de gemeenschap van Maasbree. 
Om de pastorie geschikt te maken en deze doelstellingen te realiseren zijn 
verbouwingen noodzakelijk. 
Inmiddels hebben gemeente Peel en Maas, provincie Limburg, het zorgkantoor en 
een zorgaanbieder blijk gegeven te participeren in dit unieke project.  
Om de financiering helemaal rond te krijgen, vragen wij ook u, om een geldelijke 
ondersteuning voor ’t Thoeshoes. 



Samen kunnen we dit project tot een succes maken! 

 
 
Onderstaand treft u enkele mogelijkheden voor sponsoring 
 

 
 
Mocht u op een andere manier een bijdrage willen leveren, dan horen wij dit graag. 

Wij zijn een ANBI-stichting erkend als goed doel, dus aftrekbaar voor 
de belasting. 

Bankrekeningnummer: NL60 RABO 0348664699 
t.a.v. Stg. Dorpsontmoeting Hoës van Bree inzake Thoeshoes 

 
 
U kunt het bijgeleverde machtigingsformulier of een contant bedrag in de 
envelop doen.  
In week 6 komen vrijwilligers van ’t Thoeshoes de envelop bij u ophalen, ze zijn 
herkenbaar aan de badges met het logo van ’t Thoeshoes voorzien van eigen 
naam en hebben een legitimatiebewijs bij zich.  
 
Mocht u de ophalers van de enveloppen missen, dan kunt u de envelop t/m 15 
februari inleveren bij ’t Trostomaatje, Amicitia 8, Maasbree. 
 
Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid om het bedrag rechtstreeks aan ’t 
Thoeshoes over te maken. 
 
De opgehaalde bedragen zullen we op onze website publiceren. 

U draagt toch ook uw steentje bij? 
Wij kijken uit naar uw reactie.  

Namens alle betrokkenen bij ‘t Thoeshoes alvast zeer bedankt! 
 
Contactnummer: 06-22527705 
Mailadres: info@thoeshoes.nl 
Website: www.thoeshoes.nl 

Een strekkende meter bouwstenen betreft 5 stenen á € 10,- = € 50,- 

…… strekkende meters bouwstenen á € 50,-   = €……….   

…… losse bouwstenen á € 10,-      = €………..  
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