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Deze sociale gids is samengesteld door de Stichting Welzijn Kessel – 
Kessel Eik (St. WKK). 

In dit handzame boekje vindt u de namen en contactgegevens van  
organisaties en instanties die actief zijn op het gebied van welzijn, zorg  
en sociale voorzieningen in Kessel en Kessel-Eik. De sociale gids Kessel 
en Kessel-Eik is gemaakt voor alle inwoners van Kessel en Kessel-Eik en  
natuurlijk voor professionals en vrijwilligersorganisaties in de zorg.  
Hiermee heeft u alle praktische informatie bij de hand.

Dit document is tevens digitaal te bekijken via de website van het  
Dorpsoverleg Kessel: www.dorpsoverlegkessel.nl.

Heeft u vragen of wilt u wijzigingen doorgeven?
Mail dan naar: info@dorpsondersteunerkessel.nl. 
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SOCIALE GIDS KESSEL EN KESSEL-EIK



De Stichting Welzijn Kessel - Kessel Eik (St. WKK) is opgericht op 
3 maart 2016 en heeft als doelstelling “het zorgdragen voor en het 
faciliteren van een juiste afstemming en coördinatie van alle welzijns- en 
zorgvragen in Kessel en Kessel-Eik”. 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door te 
functioneren als centraal aanspreekpunt voor alle partijen die betrokken 
zijn bij welzijn en zorg in Kessel en Kessel-Eik.

Met deze doelstellingen in het achterhoofd blijft het bestuur van de stich-
ting in gesprek met verenigingen en stichtingen in het welzijn - en zorg 
domein. Samen wordt nagedacht wat er goed gaat in Kessel en Kessel-Eik 
op het gebied van welzijn en zorg en wat er zou moeten gebeuren om 
deze lijn vast te houden en eventueel te verbeteren. 

De bestuursleden van de stichting hebben als taak om terugkoppeling te 
geven over zaken die spelen binnen hun eigen vereniging of stichting.  
Op deze manier blijft het bestuur van de stichting op de hoogte van  
welzijnsgerelateerde activiteiten of knelpunten in de beide kernen. 

 

Voorzitter: Ger de Vlieger

06 53 71 63 95

vlieg894@planet.nl
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STICHTING WELZIJN KESSEL - KESSEL EIK



De dorpsondersteuner voor Kessel en Kessel-Eik is Inge Hanssen- 
de Vlieger. Zij werkt als zelfstandige en wordt voor haar werkzaamheden 
als dorpsondersteuner ingehuurd door de Stichting Welzijn Kessel – 
Kessel Eik.

Als dorpsondersteuner is zij de verbindende schakel in het dorp tussen 
bewoners (van jong tot oud) en professionals. Doel is een hechte samen-
werking te realiseren tussen de informele en formele netwerken in de 
(dorps/buurt)gemeenschap. Zij werkt nauw samen met het Dorpsoverleg 
Kessel en Kessel-Eik, infoloket, verenigingen, stichtingen, gemeente en ini-
tiatiefgroepen. Ondersteuning geven aan hulp- en zorgtaken die informele 
netwerken in de gemeenschap op zich nemen behoren tot haar taak. De 
dorpsondersteuner is laagdrempelig. Een belangrijke taak van haar is om 
eventuele hulpvragen bij inwoners te signaleren. Zij kan meedenken over 
een oplossing voor problemen waar mensen zelf niet een oplossing voor 
kunnen vinden. Als uw vraag opgelost kan worden met ondersteuning 
die we in Kessel en Kessel-Eik bieden, kan dat snel geregeld worden. Dat 
geldt bijvoorbeeld ook voor de hulp bij het huishouden. Maar het kan ook 
zijn, dat er andere zorg of ondersteuning nodig is. Dan kan zij u helpen 
met de juiste contacten via de gemeente of anderszins. U maakt dan een 
afspraak bij haar op kantoor of gewoon bij u thuis.
Verder biedt zij ondersteuning aan diverse uiteenlopende projecten die 
voortvloeien uit de dorpsontwikkelingsplannen die gemaakt zijn binnen 
Kessel en Kessel-Eik.

Inge Hanssen-de Vlieger

06 24 13 25 65

info@dorpsondersteunerkessel.nl
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DORPSONDERSTEUNER



Maatjesproject `WijSamen` biedt ondersteuning aan de inwoners van 
Kessel en Kessel-Eik die behoefte hebben aan gezelschap of hulp van 
anderen.

De vrijwillige hulp kan onder meer bestaan uit: op bezoek gaan bij mensen 
voor een praatje of gezelschap, samen een wandeling of fietstocht maken, 
samen boodschappen doen, samen activiteiten ondernemen of meegaan 
naar een (ziekenhuis)afspraak. Maatjesproject `WijSamen` is altijd op 
zoek naar enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers die graag iemand 
willen helpen!
Neem dan contact op met initiatiefneemster Inge Hanssen-de Vlieger.

Inge Hanssen-de Vlieger

06 24 13 25 65

info@dorpsondersteunerkessel.nl
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MAATJESPROJECT
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De algemene voorziening Hbh (Hulp bij het huishouden) betekent: 
ondersteuning bij het zelf realiseren van een schoon en leefbaar huis.

Allereerst wordt er uitgegaan van de eigen kracht en het sociale netwerk 
alvorens een algemene voorziening wordt ingezet. Om in voldoende mate 
tot het zelf realiseren van een schoon en leefbaar huis te komen, kan er 
maximaal 3 uur per week aan ondersteuning (Hulp bij het huishouden) 
worden geboden. Via een lichte toets wordt door de dorpsondersteuner, 
middels een huisbezoek, schriftelijk vastgelegd wat de bevindingen en 
afspraken zijn. Tussen de hulpvrager en hulpverlener/zorgorganisatie 
worden afspraken gemaakt en vastgelegd in een dienstverleningsover-
eenkomst. Als u méér dan 3 uur hulp bij het huishouden nodig heeft, valt 
u onder de maatwerkvoorziening en moet u contact opnemen met de 
gemeente (WMO-loket).

De kosten zijn afhankelijk van uw inkomen. Deze algemene voorziening 
geldt voor inwoners die tot de WMO-doelgroep behoren (inwoners die niet 
zelfredzaam zijn).

Inge Hanssen-de Vlieger 
dorpsondersteuner Kessel en Kessel-Eik

06 24 13 25 65

dorpsondersteunerkessel@kkpm.nl

HULP BIJ HET HUISHOUDEN 
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U kunt voor al uw vragen terecht bij de vrijwilligers (de ouderenadvi-
seur) van het infoloket.  Zij geven medeburgers informatie en advies 
op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De ouderenadviseur biedt u 
graag een helpende hand door mogelijkheden aan te dragen, de weg te 
wijzen, te ondersteunen, te bemiddelen en te adviseren. 

Op verzoek komt de ouderenadviseur bij u thuis en gaat met u in gesprek 
om uw hulpvraag te analyseren en uw positie zo goed mogelijk in kaart te 
brengen. Samen met u zoekt de ouderenadviseur naar de meest passen-
de oplossing.  Als het nodig is verwijst de ouderenadviseur naar instanties 
die u van dienst kunnen zijn. 

De hulp van de ouderenadviseur is gratis.

Mariet Relouw

T. 06 29 54 57 99

Maandagavond van 18.30 - 19.30 uur
Dinsdag- en vrijdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur

Anneke Duhne

T. 06 51 91 09 02

Woensdag- en donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur  

infoloketkessel@gmail.com

INFOLOKET KESSEL - KESSEL EIK
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Bij de dorpsontmoeting wordt het nuttige met het aangename verenigd. 
Iedereen is welkom van jong tot oud.

U neemt samen deel aan een dagprogramma, dat bestaat uit een breed 
aanbod van activiteiten (spel, sport, creatieve activiteiten) waaruit men 
kan kiezen. Bij de invulling van deze activiteiten houden we zoveel moge-
lijk rekening met uw persoonlijke wensen en interesses.

Er is iedere morgen naast het vaste programma een vrije inloop in de gro-
te ruimte van 10.00 uur tot 12.00 uur. Loop gerust eens binnen voor een 
kopje koffie en een praatje. Tussen de middag is er de mogelijkheid om 
samen een vers bereide maaltijd te nuttigen.

Na de maaltijd kunt u van de gelegenheid gebruik maken om te rusten.

Dorpsontmoeting Os Thoes
Koninginnelaan 14 (Hof van Kessel)
5995 XZ Kessel

077 462 12 24

kessel@dorpsontmoeting.nl 
kessel-eik@dorpsontmoeting.nl
 
www.dorpsontmoeting.nl 

DORPSONTMOETING OS THOES
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Op  Zorgboerderij Oda Hoeve worden kleinschalige activiteiten  geboden 
voor mensen  met een lichamelijke, geestelijke of sociale beperking. 

Door activiteiten zowel binnen als buiten samen te doen in een ongedwon-
gen sfeer, stimuleren wij de sociale contacten. Denk hierbij aan het verzor-
gen van het kleinvee, de moestuin, het verzorgen van bloemen, wandelen 
over de mooie camping, tot het doen van spellen. Op de Zorgboerderij 
moet niets en mag alles, omdat alles op de persoonlijke wensen van de 
deelnemer wordt afgestemd. Zorgboerderij Oda Hoeve is een kleinscha-
lige Zorgboerderij die individuele aandacht, zorg en begeleiding voorop 
stelt. Dagbesteding kan de thuissituatie ontlasten waardoor opname in 
een instelling uitgesteld kan worden.

Om deel te nemen aan de Zorgboerderij heeft u een indicatie van de 
gemeente nodig.

Zorgboerderij Oda hoeve - Ine Willems
Heldenseweg 10
5995 RP Kessel

077 462 37 04

info@zorgboerderijodahoeve.nl
 
www.zorgboerderijodahoeve.nl

ZORGBOERDERIJ ODA HOEVE
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Dorpsoverleg Kessel is actief om de belangen van de inwoners van 
Kessel en Kessel-Eik te behartigen. 

Wij willen de bruggenbouwers zijn om te komen tot een leefbaar en 
toekomstbestendig Kessel. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de 
inwoners zelf.

Basis voor de komende jaren is het Dorpsontwikkelingsplan Kessel  
2015 -2025. Hierin is met medewerking van de Kesselse bevolking de 
nieuwe koers voor ons dorp uitgezet en worden de plannen gefaseerd  
in de tijd uitgevoerd. 

Dorpsoverleg Kessel-Eik heeft als doel om in samenwerking met  
de inwoners van Kessel-Eik de leefbaarheid te vergroten.

dorpsoverlegkesseleik@kpnmail.nl

www.dorpsoverlegkesseleik.nl

Secretaris: Inge Hanssen-de Vlieger

06 24 13 25 65

info@dorpsoverlegkessel.nl

www.dorpsoverlegkessel.nl

DORPSOVERLEG KESSEL

DORPSOVERLEG KESSEL-EIK



Mobiliteit is een belangrijke component in de zelfredzaamheid van bur-
gers. Bereikbaarheid van de Dorpsontmoeting voor de lokale inwoner 
staat centraal.

Vrijwilligers regelen het vervoer voor andere dorpsbewoners die minder 
mobiel zijn en waar de reguliere vervoersvoorzieningen niet toereikend zijn.
In Kessel en Kessel-Eik verzorgt het Vrijwilligers Vervoer het vervoer van 
deelnemers naar het Eetpunt “Sjuuf aan” in Kessel-Eik, naar de Dorpsont-
moeting Os Thoes en naar de Zorgboerderij Odahoeve.

Cees van der Knaap

06 30 87 41 15 

knaap.c@home.nl

Jan Thijssen

06 27 03 03 70

’t BUSKE

Stichting Vrijwilligersvervoer Kessel en Kessel-Eik vervoert in ’t BUSKE 
personen die niet zelfstandig in staat zijn om afstanden rijdend, fietsend 
of lopend af te leggen en toch willen deelnemen aan activiteiten binnen de 
Gemeente Peel en Maas en de kern Neer. Er kunnen helaas geen rolstoel-
gebruikers of elektro-scooters worden vervoerd met ‘t BUSKE.

06 30 21 71 06 (rit reserveren op ma. t/m vrij. tussen 9.00 - 10.00 uur)
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STICHTING VRIJWILLIGERSVERVOER 
KESSEL EN KESSEL-EIK
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Eetpunt “Sjuuf aan” is opgestart door enkele Kesselse en Kessel-Eikse 
vrijwilligers. 

Iedere woensdagmiddag is er een gezamenlijke warme maaltijd voor 
senioren in Ut Gemeinsjapshoes in Kessel-Eik, aanvang 12:00 uur. Deze 
maaltijd wordt bereid door vrijwilligers en middels een bijdrage kunnen 
senioren hieraan deelnemen. Vervoer kan geregeld worden door het Vrij-
willigersvervoer Kessel en Kessel-Eik. 

Ut Gemeinsjapshoes
Lindelaan 4
5995NM Kessel-Eik

Contactpersoon: Annie Janssen

077 462 17 47 of 077 462 28 41

EETPUNT KESSEL-EIK “SJUUF AAN”



Lid zijn van ZijActief Kessel 2.0 betekent: ontmoeting, ontspanning en 
persoonlijke ontwikkeling.

Oftewel: In je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten 
bijwonen, samen met andere actieve vrouwen in Kessel en Kessel-Eik.

Karin Cootjans

077 462 24 03 

karincootjans@hotmail.com

www.zijactieflimburg.nl
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ZIJACTIEF KESSEL 2.0



KBO Kessel is dé organisatie voor senioren van nu. 

Een actieve en dynamische vrijwilligersorganisatie. Iedereen die 50+ is 
kan lid worden. 

Onze vereniging is aangesloten bij de landelijke Unie KBO-PCOB en maakt 
deel uit van KBO Limburg en KBO Peel en Maas. 
Ons doel is een goed leven voor senioren in een zorgzame samenleving. 
Wij bieden u allerlei activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontwik-
keling. 

Een overzicht van onze activiteiten vindt u in het Informatieboekje en de 
maandelijkse info via het KBO magazine. 

Kernwaarden van de KBO 
• Omzien naar elkaar: iedereen telt mee.
• Solidariteit: senioren staan midden in de samenleving.
• Ontmoeting: plezier, beweging en ontwikkeling.

Secretaris: Jo Peeten

06 10 05 87 57

info@kbokesseldorp@gmail.com of jopeeten@gmail.com 

www.kbokessel.nl 
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KBO KESSEL



KBO Kessel-Eik is actief voor alle mensen boven de 50 jaar. 

Deze hechte samenleving zorgt er voor,  dat wij activiteiten verzorgen, die 
goed bezocht worden. Activiteiten zoals dansen, yoga, koersen, spellen, 
fietsen en busreizen. Momenteel hebben wij 135 leden. Onze “lief en leed”-
groep, besteed ook aandacht aan zieken, jubilea en huisbezoek.

Voorzitter Bert van den Beucken

Lindelaan 5

077-462 23 04

Secretaris Tiny van den Linden

Maasstraat 27

077 462 17 87

Penningmeester Kees Akkermans

Kuypershof 5

077 462 30 08
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KBO KESSEL-EIK



De Zonnebloem is een landelijke organisatie die iets wil betekenen  
voor mensen met een beperking. Ook geven zij eenzame mensen  
meer aandacht. 

Binnen onze afdeling zijn er meerdere mogelijkheden. Je kunt kiezen  
voor bezoek en/of activiteiten. De kosten zijn alleen de bijdrage van  
een activiteit waar je aan deelneemt. Sinds enkele jaren is er bij de  
Zonnebloem een Jongerengroep; deze groep krijgt aangepaste activiteiten. 
Om lid te worden zie onderstaande informatie. Je kunt de Zonnebloem ook 
steunen door donateur te worden.

Iet Dings 
Keverbergstraat 14c Kessel 

06 24 21 61 06 

ietdings@hotmail.com 

Odette van der Donk 

077 374 42 23
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ZONNEBLOEM



Het Gehandicapten Platform Peel en Maas (GPPM) behartigt de  
belangen van mensen met een beperking in de gemeente Peel en Maas.

Het GPPM is een orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt 
aan de gemeente over zaken als: wonen, toegankelijkheid van openbare 
gebouwen, verkeer en vervoer, sport, etc. 

Verder is het GPPM regelmatig in gesprek met de gemeente over het 
VN-verdrag handicap. Dit verdrag gaat over gelijke kansen voor iedereen 
met een beperking. Het verdrag trad 14 juli 2016 in Nederland in werking. 
Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van 
mensenrechten voor mensen met een beperking.

Secretariaat Gehandicapten Platform Peel en Maas (GPPM)
Steegstraat 22
5768 AV Meijel

logopedie.stappers@hetnet.nl
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STICHTING GEHANDICAPTEN PLATFORM
PEEL EN MAAS 



Gemeenschapshuis De Paort is een begrip in Kessel als ontmoetingspunt 
voor jong en oud. 

Wij faciliteren ruim dertig groepen en verenigingen met een breed scala aan 
activiteiten, variërend van sport en spel, dans en muziek tot toneel en oude-
renactiviteiten. Heb je interesse in een van deze hobby’s kijk dan in de lijst 
met deelnemende verenigingen of neem contact op met De Paort. 

Een werkgroep vanuit het Dorpsoverleg Kessel onderzoekt de mogelijkheden 
om te komen tot een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Kessel. 
Bij de keuze van de locatie van deze MFA worden investering, exploitatie, 
beheersvorm en parkeermogelijkheden als criteria meegenomen.

Markt 2, 5995 BB Kessel

077 462 23 02

info@depaort.nl

www.depaort.nl 
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GEMEENSCHAPSHUIS KESSEL “DE PAORT”



Ut Gemeinsjapshoes werkt voornamelijk met vrijwilligers.

Het gemeenschapshuis is een ontmoetingspunt voor jong en oud. Er is 
een ruimte voor grotere activiteiten met hierbij een podium.  Een andere 
ruimte is ingericht als een ontmoetingsruimte voor de jeugd met daarin 
een biljart, tafelvoetbalspel, dartbord, tv en diverse andere spellen. Tevens 
is er een ontmoetingsruimte voor ouderen met speciale meubels, relax-
stoelen, tv en diverse spellen. 

Daarnaast is er een grote rolstoelvriendelijke keuken aanwezig die men 
kan reserveren. Het hele gebouw is ingericht voor mindervaliden en tevens 
is er een invalide parkeerplaats aanwezig. Van Ut Gemeinsjapshoes 
maken o.a. gebruik de KBO, ZijActief, de Zonnebloem, Vorkmeer en het 
Eetpunt “Sjuuf aan”.

Lindelaan 4, 5995 NM Kessel-Eik

077 462 17 47 (zaal)

077 462 28 41 (Beheerster Annie Janssen)

robeik@hotmail.com 
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GEMEENSCHAPSHUIS KESSEL-EIK 
“UT GEMEINSJAPSHOES”



Welzijnsorganisatie voor Peel en Maas
Uitgangspunt van Vorkmeer: dat ieder mens op de eerste plaats zelf ver-
antwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn of haar leven en leefomgeving. 
Waar nodig steken we een handje toe. Enerzijds informeert, adviseert en 
verleent Vorkmeer hulp op aanvraag van een individuele burger. Ander-
zijds ondersteunen we burgerinitiatieven, indien nodig.

Doelstelling
Individuele hulpverlening, gemeenschapsontwikkeling, ondersteuning en 
diensten door:
• Jongerenwerk, Vrijwilligerscentrale
• Ondersteuning vrijwilligersorganisatie
• Contactgroep Blinden/Slechtzienden
• Ondersteuning arbeidsmigranten WegWijZer
• Algemeen Maatschappelijk Werk
• Gemeenschapsontwikkeling
• Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas
• Wegwijzer, loket voor informatie en advies, locatie Huis van de Gemeente
• Veerkracht, coaching en training voor kinderen en jongeren

Kerkstraat 32, 5981 CG Panningen

077 307 73 50

info@vorkmeer.nl

www.vorkmeer.nl
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VORKMEER



Maaltijden
Warme Maaltijdvoorziening Kessel en Kessel-Eik
(De Flierenhof, kernen Maasbree / Kessel en Kessel-Eik / Baarlo)

Stichting Vorkmeer

077 307 73 50

wegwijzer@vorkmeer.nl

Kant & Klaar maaltijden

Tafeltje dekje

info@tafeltjedekjemaaltijd.nl

www.tafeltjedekjemaaltijd.nl

De Maaltijdservice

0478 74 50 74

info@demaaltijdservice.nl

www.demaaltijdservice.nl
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MAALTIJDEN



Bij de gemeente kunt u altijd terecht voor uw vragen over zorg en  
ondersteuning, werk en inkomen en gezinscoaches. 

U kunt daarvoor bellen naar het infoloket van de gemeente en dan vragen 
naar Team WIJZ-loket.

077 306 66 66

WhatsApp: 06 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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GEMEENTE PEEL EN MAAS



Het Huis van Morgen is een demonstratiewoning waar bezoekers kun-
nen zien welke bouwkundige en technologische mogelijkheden er zijn 
om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te kunnen blijven wonen in 
hun eigen vertrouwde omgeving.

Op een concrete manier laten we zien wat mensen zélf kunnen doen om de 
verhuizing naar een zorginstelling te voorkomen, dan wel zo lang mogelijk uit 
te stellen. De uitdaging ligt vooral in slimme toepassingen in eigen woningen 
om mensen langer zelfstandig en veilig thuis te laten wonen.

Een realistisch beeld
Het toegankelijke “inloopcentrum” geeft bezoekers een realistisch beeld 
van de huidige mogelijkheden wat betreft informatie- en communicatie-
technologieën, hulpmiddelen en fysieke woningaanpassingen.

Toekomst
Als de fysieke aanwezigheid van een zorgverlener niet strikt noodzakelijk 
is, kan zorg op afstand worden geboden. Het Huis van Morgen is hiervoor 
een proefproject. Doel van deze inzet is het vergroten van de zelfregie en 
de zelfstandigheid van de zorgvrager.

Openingstijden
Het Huis van Morgen is geopend op donderdagmiddag van 14.00 tot  
16.00 uur. Rondleidingen buiten de openingstijden zijn alleen mogelijk op 
afspraak. Een rondleiding is mogelijk voor groepen tot maximaal 5 personen.
 
Bernhardstraat 4, 5981 XP Panningen

077 307 73 50

info@huisvanmorgen.nu 
 
www.huisvanmorgen.nu
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HUIS VAN MORGEN IN PANNINGEN



De Zorggroep

088 610 88 61

klantenservice@dezorggroep.nl

www.dezorggroep.nl

Proteion

088 850 00 00

info@proteion.com

www.proteion.com

Buurtzorg
Team Helden, Kessel en Kessel-Eik

06 13 66 24 01

heldenkessel@buurtzorgnederland.com

www.buurtzorgnederland.com
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ZORGORGANISATIES



Thuiszorg Helpende hand
Venrayseweg 55, 5921 KJ Venlo

077 307 11 70

info@thuiszorghh.nl

www.thuiszorghh.nl

Daelzicht
Daelzicht biedt zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en  
volwassenen met een verstandelijke beperking. In heel Limburg kunt  
u bij ons terecht voor wonen, dagbesteding en ondersteuning thuis.  
Zo ook in Kessel: in onze woonlocatie in multifunctioneel centrum  
De Merwijck wonen ouderen met een verstandelijke beperking.  
De bewoners krijgen hier ook dagbesteding. 

Hoofdkantoor: Heerbaan 17, 6097 AV Heel

0475 57 77 77

daelzicht@daelzicht.nl

www.daelzicht.nl
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Huisarts / apotheek
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Kessel
Kerkplein 6, 5995 BA Kessel

077 462 25 55

www.huisartsenpraktijkkessel.nl

Fysiotherapie
Fysiokessel
Kerkplein 7, 5995 BA Kessel

077 462 26 14

info@fysiokessel.nl

www.fysiokessel.nl

Fysiotherapie Kessel Jacobs-Staaks
Elzenpad 2, 5995 BW Kessel

077 462 21 53
 
jeanne@fysiotherapiekessel.nl

www.fysiotherapiekessel.nl  
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Rooms-katholieke kerk, Kessel en Kessel-Eik
Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Kessel
Parochie Maria Onbevlekt Ontvangen Kessel-Eik 

Dhr. L.A.J. Verhaag
Dorpstraat 13
5995 AX Kessel

077 462 12 65

lajverhaag@parochiekessel.nl

Hulp bij dementie
Het doel is om een samenhangend en afgestemd geheel van zorg en 
diensten aan cliënten en mantelzorgers te bieden, waardoor cliënten in 
staat worden gesteld om zo lang mogelijk in de thuissituatie te blijven 
functioneren.

Postbus 5033, 5800 GA Venray

088 610 616 1

info@hulpbijdementie.nl

www.hulpbijdementie.nl
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Alzheimer Café Peel en Maas
Elke derde dinsdag van de maand van 19.00 tot 21.30 uur.

Gemeenschapshuis ’t Erf
Kapelaan Nausstraat 5
5987 AR Egchel

077 307 73 50 (Vorkmeer)

Het Plattelandshoés
Het Plattelandshoés is een instelling met hospice/verblijfhuis voor Peel 
en Maas / Leudal. In het Plattelandshoés bieden wij PRO-Zorg (Palliatieve, 
Respijt- en Overbruggingszorg). Ook mensen met een lichte verstandelijke 
beperking en/of psychiatrische problematiek kunnen gebruik maken van 
de aangeboden zorgvormen.

Koninginnelaan 4, 5981 XZ Panningen

077 772 50 08 of 06 52 66 91 15

info@plattelandshoes.nl
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Leven rond de dood
Vrijwillige Palliatieve terminale zorg.
Het verbeteren van de kwaliteit van leven in de terminale fase m.b.t. het 
lichamelijk welbevinden. Het bieden van praktische hulp in de thuissituatie 
van terminale zieken, door bijvoorbeeld “diensten” over te nemen of aan-
wezig te zijn. Hierdoor komt er ruimte om mantelzorgers te ontlasten.

06 51 21 34 43

info@levenronddedood.nl

www.levenronddedood.nl

Levensbeschouwelijke Psychosociale zorg
Mensen ondersteunen bij ziek zijn en wanneer het einde van het leven  
zich aan gaat dienen; gericht op de “binnenwereld” van de zieke en zijn 
omgeving. Hij/zij ondersteunt ook het rouwproces.

06 22 98 51 19

29



Zie Gemeentegids Peel en Maas, de digitale gemeentegids en online.

www.peelenmaas.nl 

www.local4local.nl 
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