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De Vlieger is tot stand gekomen dankzij vele giften,
samenwerking en ondersteuning van diverse partijen.

De Loods Architecten en Adviseurs
Bureau Vianen Bouwadvies
Brabant Wonen
Van Lith Grondwerk
Van Aalst Elektro BV
Stichting Bijdrage tot meer Geluk en Welzijn
Stichting Charivort
Coovels Smits Stichting
Stichting N. van Ballegooienfonds
Stichting Leye Fonds
Stichting de Voormalige Katholieke Spaarbank
Stichting Zandstaete
Illustre Lieve Vrouwe Broederschap
Stichting Noordkaapchallenge – team 104
Stichting Volkskerstzang ’s-Hertogenbosch
Coöperatie fonds Rabobank ’s-Hertogenbosch e.o.
Magie Ontwerp
Fotografie Gonnie Helfrich
Stichting Vrienden Hospice De Duinsche Hoeve
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De Vlieger

In de tuin van Hospice de Duinsche Hoeve ziet 
u een gebouwtje staan – een stiltegebouw.
 
De Vlieger  is gebouwd in de zomer van 2018. 
De realisatie is tot stand gekomen dankzij de 
vele giften in natura, sponsoring van Stich- 
tingen en individuen. De architect heeft zich 
bij het ontwerp laten inspireren door de 
vormgeving en materiaalgebruik van het 
hospice. Het ontwerp van het dak is een 
vliegervorm en daar zijn vele symbolieken 
aan te verbinden zoals de luchtigheid van het 
leven, maar ook het leven loslaten.

 
 

Voor gasten en voor familie is het een bijzon-
dere plek om even te zijn, maar ook om even 
terug te komen dichtbij de laatste verblijfplek 
van hun dierbaren. 

Iedereen is welkom in de stilte van de Vlieger: 
gasten, bezoekers en medewerkers van het 
hospice, maar natuurlijk ook voor mensen 
die werken of wonen bij Vivent Mariaoord en 
iedereen die door het omliggende natuur- 
gebied wandelt. Het stiltegebouw is altijd 
geopend.

Een plek van stilte, bezinning en inspiratie. Een plek waar je zo maar even binnen mag lopen 
wanneer je een moment van rust zoekt, even wil nadenken of mediteren. Een plek om even de 
drukte en de last van alle dag los te laten, te denken aan je geliefden, een kaarsje aan te steken, 
de teksten in het gedachtenisboek te lezen of zelf wat te schrijven, of om zomaar even rustig 
te zitten, alleen of met anderen.
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