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SOCIALE GIDS KESSEL EN KESSEL-EIK

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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STICHTING WELZIJN KESSEL - 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 stichting 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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DORPSONDERSTEUNER

De dorpsondersteuner voor Kessel en Kessel-Eik is Inge Hanssende 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 samenwerking te realiseren tussen de informele en formele netwerken in de
(dorps/buurt)gemeenschap. Zij werkt nauw samen met het Dorpsoverleg
Kessel en het Dorpsoverleg Kessel-Eik, de Stichting Welzijn Kessel-Kessel
Eik, de dorpsontmoeting, het infoloket, verenigingen, stichtingen, gemeente en initiatiefgroepen. 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 en zij komt dan bij u thuis voor een gesprek.
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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MAATJESPROJECT

Maatjesproject `WijSamen` biedt ondersteuning aan de inwoners van
Kessel en Kessel-Eik die behoefte hebben aan gezelschap of hulp van
anderen.
Een maatje is een vrijwilliger die voor een bepaalde tijd één op één
gekoppeld wordt aan een deelnemer. Maatjes zijn betrokken vrijwilligers
die mensen tijdelijk een steuntje in de rug bieden. Zo kan een maatje
helpen bij het aangaan van nieuwe contacten om zo eenzaamheid te
verminderen of wanneer iemand graag wat meer wil bewegen. Voor
mantelzorgers kan een maatje ook iets betekenen; door hun inzet hebben
zij af en toe tijd voor zichzelf naast de vaak zware zorgtaken. 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. Ook voor vragen met betrekking tot vervoer die
niet door andere vervoersvoorzieningen kunnen worden opgelost kunt u
terecht bij het Maatjesproject.
Maatjesproject `WijSamen` is altijd op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers die graag iemand willen helpen! Ook kunt u zelf op
zoek zijn naar een maatje. 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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HULP BIJ HET HUISHOUDEN

De algemene voorziening/dorpsvoorziening 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/dorpsvoorziening wordt ingezet.
Om in voldoende mate tot het zelf realiseren van een schoon en leefbaar
huis te komen, kan er ondersteuning (Hulp bij het huishouden) worden
geboden. De dorpsondersteuner komt dan op huisbezoek en bekijkt dan
met u samen welke werkzaamheden u zelf nog lukken, waar u hulp uit uw
sociaal netwerk bij nodig heeft en vervolgens welke hulp er nog aanvullend nodig is. Tussen de hulpvrager en hulpverlener/zorgorganisatie
worden afspraken gemaakt en vastgelegd in
een dienstverleningsovereenkomst.
Deze algemene voorziening/dorpsvoorziening geldt voor inwoners die tot
de WMO-doelgroep behoren (inwoners die niet zelfredzaam zijn).
De kosten zijn afhankelijk van uw inkomen.

Inge Hanssen-de Vlieger
dorpsondersteuner Kessel en Kessel-Eik
06 24 13 25 65
dorpsondersteunerkessel@kkpm.nl
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INFOLOKET KESSEL - KESSEL EIK

U kunt voor al uw vragen terecht bij de vrijwilligers (de ouderenadviseur) 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 passende 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
077 462 20 96
Maandagavond van 18.30 - 19.30 uur
Dinsdag- en vrijdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur
Anneke Duhne
077 462 19 08
Woensdag- en donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur
infoloketkessel@gmail.com
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DORPSONTMOETING OS THOES
Zoek je een leuke invulling van je dag?
“Os Thoes” is de Dorpsontmoeting van Kessel.
Een Dorpsontmoeting heeft als doel het bevorderen van de gezondheid en
het welzijn. “Elkaar treffen en op een plezierige manier actief blijven” zijn
de sleutelwoorden. We zijn geen dagopvang maar een ontmoetingsplek
met een open karakter. Waar eigen initiatieven, ideeën en spontane inloop
gewaardeerd worden. We proberen familie en mantelzorgers te ontlasten
en staan open voor een persoonlijk gesprek met u en uw familie. Verder is
er de mogelijkheid om samen een heerlijke warme maaltijd te nuttigen uit
eigen keuken. Bij de invulling van onze doelstellingen maakt de stichting
gebruik van professionele ondersteuning en van vele lokale vrijwilligers.
Wat zijn de kosten? Er worden enkel kosten berekend voor de warme
maaltijd € 7,50. Voor de dagdelen dat we geopend zijn vragen wij geen
vergoeding. Bij activiteiten waar extra kosten worden gemaakt zoals
kienen, bloemschikken, muziekmiddag etc. wordt een eigen bijdrage
gevraagd; deze kan variëren van € 3,75 tot € 7,50 per activiteit.
In bijzondere gevallen kan de gemeente individueel een bijdrage toe
kennen. Wat moet ik doen als ik wil deelnemen aan de Dorpsontmoeting?
U loopt een keer spontaan binnen voor een kopje koffie. Of u meldt zich
bij de beroepskracht van de Dorpsontmoeting in Kessel en er wordt met
u een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek.
Openingstijden staan vermeld op onze website.

Dorpsontmoeting Os Thoes
Koninginnelaan 14 (Hof van Kessel), 5995 XZ Kessel
077 462 12 24
kessel@dorpsontmoeting.nl
www.dorpsontmoeting.nl
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ZORGBOERDERIJ ODA HOEVE

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 ongedwongen
sfeer, stimuleren wij de sociale contacten. Denk hierbij aan het verzorgen
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 kleinschalige 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 en Esther Willems
Heldenseweg 10, 5995 RP Kessel
077 462 37 04
info@zorgboerderijodahoeve.nl
www.zorgboerderijodahoeve.nl
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DORPSOVERLEG KESSEL

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.

Secretaris: Inge Hanssen-de Vlieger
06 24 13 25 65
info@dorpsoverlegkessel.nl
www.dorpsoverlegkessel.nl
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DORPSOVERLEG KESSEL-EIK

Wij staan voor behoud van de identiteit van Kessel-Eik waar iedereen
geaccepteerd wordt en waar kinderen veilig kunnen opgroeien.
Waar het goed recreëren is in een mooie groene omgeving.
Behoud van kleinschaligheid en dorper gezelligheid waar iedereen elkaar
kent en iedereen op elkaar terug kan vallen. Met de komst van arbeids
migranten, statushouders en veel jonge mensen van elders, wordt en blijft
dit een uitdaging waarbij het Dorpsoverleg inzet op saamhorigheid zodat
alle inwoners mee kunnen doen met hun eigen mogelijkheden. Een van
onze speerpunten is om op korte termijn te komen tot bouw van woningen
en het behouden van onze school.
Dit alles proberen wij te realiseren d.m.v. de inzet van ons Dorpsoverleg
samen met een aantal werkgroepen op het gebied van:
• Veiligheid
• Welzijn
• Wonen
• Kerkplein
• Communicatie
• Musschenberg
• Hoogspanning
Voor de werkgroep Welzijn is Margreet Willemsen de contactpersoon.
Alle werkgroepen zijn te bereiken via het emailadres van het Dorpsoverleg.

06 25 00 21 38
dorpsoverleg@kessel-eik.nl
www.dorpsoverlegkesseleik.nl
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STICHTING VRIJWILLIGERSVERVOER
KESSEL EN KESSEL-EIK

Mobiliteit is een belangrijke component in de zelfredzaamheid van
burgers. Bereikbaarheid van de Dorpsontmoeting Os Thoes en de
Zorgboerderij Oda Hoeve 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 Dorpsontmoeting Os Thoes en naar de Zorgboerderij Oda Hoeve.

Cees van der Knaap
06 30 87 41 15
knaap.c@home.nl
Jan Thijssen
06 27 03 03 70
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EETPUNT KESSEL-EIK “SJUUF AAN”

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
Vrijwilligersvervoer Kessel en Kessel-Eik.

Ut Gemeinsjapshoes
Lindelaan 4, 5995 NM Kessel-Eik
Contactpersoon: Annie Janssen
077 462 17 47 (zaal) of 077 462 28 41 (beheerster)
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VOEDSELBANK PEEL EN MAAS

Voor allen die beroep willen doen op de Voedselbank
Als u voldoet aan de toelatingscriteria die de Voedselbank hanteert krijgt u
een wekelijks voedselpakket.
Neem gerust contact met ons op.
Voor het aanvragen van een voedselpakket kunt u een email sturen of
telefonisch een afspraak maken. We zijn telefonisch bereikbaar op
donderdagmorgen van 9.30 – 15.00 uur.

Stichting Voedselbank Peel en Maas
Industrieterrein 1, 5981 NK Panningen
06 42 11 13 08
intake@voedselbank-peelenmaas.nl
www.voedselbank-peelenmaas.nl
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STICHTING LEERGELD PEEL EN MAAS

Alle kinderen mogen meedoen - want nu meedoen is straks meetellen!
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet
meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal
zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee
laten doen!
Via ruim 100 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen
om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en
vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Stichting Leergeld Peel en Maas
p/a Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen
06 38 48 33 06 (bereikbaar op dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur)
info@leergeldpeelenmaas.nl
www.leergeld.nl/peelenmaas/
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KBO KESSEL

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
ontwikkeling.
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: Noud Hooft van Huysduynen
077 462 27 95 of 06 13 07 31 43
info@kbokessel.nl
www.kbokessel.nl
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KBO KESSEL-EIK

KBO Kessel-Eik is actief voor alle mensen boven de 50 jaar.
In de hechte samenleving van Kessel-Eik organiseren wij wekelijks activiteiten voor onze 130 leden, zoals yoga, dansen, koersballen en spellen.
Verder zijn er door het jaar activiteiten zoals fietsen, bus-uitstapjes,
kermisborrel, carnaval en kerstviering.
Onze “Lief en leed groep” verzorgt huisbezoeken bij eenzame en zieke
mensen, maar ook bij inwoners die een jubileum vieren. Kunt u deze
activiteiten wel waarderen, sluit dan bij ons aan. U bent welkom.

Secretaris en penningmeester: Tiny van der Linden-Flinsenberg
Kuypershof 8, 5995 NG Kessel-Eik
077 462 17 87
jan.tinylinders@gmail.com
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ZONNEBLOEM

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, 5995 XW Kessel
06 24 21 61 06
ietdings@hotmail.com
Odette van der Donk
077 374 42 23
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BIBLIOTHEEK KESSEL

Bij de Bibliotheek Kessel kun je altijd terecht voor een kopje koffie of
thee, even een gezellig praatje of lezen in een tijdschrift of de krant is
daarbij zeker mogelijk.
Ook wordt de Bibliotheek steeds vaker gevraagd door de Nederlandse
overheid om te helpen bij nationale campagnes, zoals de Donorwet,
instellen DigiD, de Coronacheck-app en de jaarlijkse belastingaangifte.
In de Bibliotheek vind je ook een informatiepunt Digitale Overheid (IDO).
Vind je het lastig om dingen online te regelen met de overheid? Dan kun
je in de Bibliotheek met je vragen terecht. Tevens bieden wij kosteloze
cursussen aan voor het bevorderen van digitale vaardigheden, waarbij
je leert beter om te gaan met de PC en/of tablet. Wist je dat we naast
boeken met normale lettertype ook boeken hebben met een groter
lettertype? Deze grootletterboeken zijn te leen. Voor meer informatie
kijk op onze website of bel naar Bibliotheek Kessel.

St. Annaplein 1 (De Merwijck), 5995 XB Kessel
077 462 18 39
www.debibliotheekmaasenpeel.nl
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GEMEENSCHAPSHUIS KESSEL “DE PAORT”

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
ouderenactiviteiten. Heb je interesse in een van deze hobby’s kijk dan in de
lijst met deelnemende verenigingen of neem contact op met De Paort.
Grote en kleine activiteiten vinden plaats in De Paort. Om dat ook in de
toekomst te kunnen blijven doen wordt De Paort verbouwd tot een
Multifunctionele Accommodatie (MFA).
Na de verbouwing hebben we nog meer mogelijkheden voor activiteiten van
verenigingen en stichtingen in Kessel.

Markt 2, 5995 BB Kessel
06 19 98 38 77 (beheerder)
secretariaat@depaort.nl
www.depaort.nl
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GEMEENSCHAPSHUIS KESSEL-EIK
“UT GEMEINSJAPSHOES”

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, relaxstoelen, 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, de Zonnebloem, Vorkmeer, het Eetpunt
“Sjuuf aan”, Eiks Ontmoetingspunt, bloedprikken en Bridgeclub
Huysduynen.

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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DORPSONTMOETING KESSEL-EIK
Ons Eiks Ontmoetings Punt is wekelijks in het gemeenschapshuis van
Kessel-Eik voor alle mensen uit Kessel-Eik die hier wonen, gewoond hebben of gewoon zin hebben in een gezellig kopje koffie met andere mensen.
Elke maandag tussen 10.00 uur en 12.00 uur is er open inloop. Dus zoek je
wat gezelligheid, heb je zin in een kopje koffie of thee, iemand om mee te
praten of wil je meedoen met een activiteit, dan ben je van harte welkom.

Stichting Dorpsontmoeting Kessel-Eik
Lindelaan 4, 5995 NM Kessel-Eik
Contactpersoon: Jeanne Hesen
06 36 22 20 07
kessel-eik@dorpsontmoeting.nl
www.kessel-eik.dorpsontmoeting.nl
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VORKMEER
Welzijnsorganisatie voor Peel en Maas
Vorkmeer komt op voor en draagt bij aan een samenleving waarin mensen
zoveel mogelijk zelf vormgeven aan hun eigen leven en waar mensen zelf
verantwoordelijkheid willen nemen voor het samenleven met elkaar.
Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld als:
• Je samen met dorpsgenoten een inspirerende toekomstvisie wilt ontwikkelen en je
weet niet hoe dit aan te pakken.
• Jij je afvraagt hoe je samen met dorpsgenoten ervoor kunt zorgen dat ouderen
langer in hun eigen dorp kunnen blijven wonen.
• Jouw kind graag leuke dingen wil doen met leeftijdsgenoten, terwijl dit niet vanzelf
gaat. Je weet niet hoe je dit samen met anderen zou kunnen organiseren.
• Jouw vereniging graag vooruit wil, maar niet weet hoe om te gaan met het werven
van vrijwilligers.
• Jij je afvraagt hoe je om moet gaan met de groep jongeren die altijd op het pleintje
rondhangen.
• Je samen met buurtgenoten wilt werken aan een veiligere wijk. Waar te beginnen?
Vanuit individuele hulpverlening leveren we een bijdrage aan het leven van burgers
die (tijdelijk) niet in staat zijn dit zelf te organiseren. We helpen om de levenskwaliteit
te vergroten en ondersteunen om mensen zolang en zoveel mogelijk zelf de regie te
laten houden over hun leven en leefomgeving. De Wegwijzer is een informatie- en adviesloket voor mensen die vragen hebben over wonen, welzijn, zorg, werk en financiën
en hun weg in de bestaande structuren niet weten te vinden.
De Wegwijzer Dagelijks inloopspreekuur van 8:30 – 12:00 uur.
Elke 1e maandag van de maand ’s-avonds: 17.00 – 19.00 uur.
Locatie: het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
Vorkmeer Kerkstraat 32, 5981 CG Panningen
077 307 73 50 (tijdens het inloopspreekuur)
ondersteuning@vorkmeer.nl
www.vorkmeer.nl
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MAALTIJDEN

Maaltijden
Warme Maaltijdvoorziening Peel en Maas
(De Flierenhof, kernen Maasbree / Kessel en Kessel-Eik / Baarlo).
Stichting Vorkmeer
077 307 73 50
wegwijzer@vorkmeer.nl

Slagerij J. Geraedts, Kessel
Weekmenu’s: iedere week 5 wisselende menu’s à € 5,75 per menu.
077 462 12 34
slagerij.geraedts@hotmail.com
www.slagerijgeraedtskessel.nl

Maaltijdservice van de Beuken
Maaltijden worden koud aangeleverd.Dinsdag t/m vrijdag keuze uit 4 menu’s.
Afhalen op woensdag en/of vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur. Bezorgen kan
in overleg.
06 43 26 47 82
josvandebeuken@hotmail.com
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Maaltijdservice Unitas
Warme Maaltijdvoorziening (ma. t/m vrij.)
Maaltijd wordt ’s-avonds bezorgd à € 7,50 per menu en €1 bezorgkosten.
077 477 81 30
info@unitas.info
www.unitas.info

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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GEMEENTE PEEL EN MAAS

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 18 04 74 45
www.peelenmaas.nl
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HUIS VAN MORGEN IN PANNINGEN

Het Huis van Morgen is een demonstratiewoning waar bezoekers
kunnen 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 communicatietechnologieën, 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
De maximale groepsgrootte bij rondleidingen bestaat bij voorkeur uit
8 personen. Het Huis van Morgen is telefonisch bereikbaar van
maandag t/m vrijdag tussen 10.00 – 16.00 uur.
Bernhardstraat 4, 5981 XP Panningen
06 83 41 70 46
info@huisvanmorgen.nu
www.huisvanmorgen.nu
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ZORGORGANISATIES

De Zorggroep / Groene Kruis Thuiszorg
088 610 17 55
zorgbemiddelinggkt@dezorggroep.nl (voor aanvragen thuiszorg)
klantenservice@dezorggroep.nl (voor alle andere vragen)
www.dezorggroep.nl
Proteion Thuiszorg
088 850 00 00
info@proteion.nl
www.proteion.nl
Buurtzorg
Team Helden, Kessel en Kessel-Eik
06 13 66 24 01
heldenkessel@buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com
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Advies, Instructie & Voorlichting (AIV)
Naast het verlenen van persoonlijke en verpleegkundige zorg bieden wij
tevens AIV gesprekken aan.
AIV staat voor advies, instructie en voorlichting. Hiermee proberen wij
kennis te verbeteren en vaardigheden aan te leren, zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Zorg kan dan worden voorkomen of worden
uitgesteld.
AIV kan om verschillende redenen worden ingezet. Denk hierbij aan:
- Mantelzorgers / sociale kring die een “niet pluis gevoel” hebben.
- Preventieve gesprekken voor mensen die nog geen zorgvraag hebben.
De (wijk)verpleegkundigen hebben korte lijntjes met andere disciplines
en kunnen u gemakkelijk doorverwijzen. Ze kijken samen met u waar behoefte aan is. Denk hierbij aan dagbesteding, hulpmiddelen, persoonlijke
begeleiding of een medisch specialist.
- Het vergroten van kennis of inzicht van een cliënt.
- Overbelasting van een mantelzorger.
- Kwetsbare ouderen.
- Mensen die zorg mijden, ter monitoring van de thuissituatie.
- Vragen rondom palliatieve zorg.
AIV gesprekken vinden 4 keer per jaar plaats. Deze gesprekken worden
vergoed vanuit de basisverzekering.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met
(zie gegevens bladzijde 28):
De Zorggroep / Groene Kruis Thuiszorg
Proteion Thuiszorg
Buurtzorg
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ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN

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

30

Huisarts / apotheek
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Kessel
Kerkplein 6, 5995 BA Kessel
077 462 25 55
infohuisarts@cohesie.org
apotheekkessel@cohesie.org
www.huisartsenpraktijkkessel.nl

Health & Sports, Fysiotherapie & Ergotherapie Kessel
Kerkplein 7, 5995 BA Kessel
077 462 26 14
Baarskampstraat 48, 5995 AW Kessel (locatie bij Anytime)
077 206 66 61
kessel@healthandsports.nl
www.healthandsports.nl
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ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN

Fysiotherapie Kessel Jacobs-Staaks
Elzenpad 2, 5995 BW Kessel
077 462 21 53
jeanne@fysiotherapiekessel.nl
www.fysiotherapiekessel.nl
Tandarts
Centrum voor Tandheelkunde de Wit Gebit
Keverbergstraat 7, 5995 XW Kessel
077 462 91 05
info@dewitkessel.nl
www.dewitkessel.nl
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Politie
Politiebureau Panningen
Beekstraat 32, 5981 AS Panningen
0900 8844 (algemeen nummer)
www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten
Brandweer
Regio Noord-Limburg
Schijfweg-Zuid 8, 5995 BG Kessel
088 119 05 00
www.brandweer.nl/kazerne/kessel
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ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN

Rooms-katholieke kerk, Kessel en Kessel-Eik
Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Kessel
Parochie Maria Onbevlekt Ontvangen Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
Dorpstraat 13, 5995 AX Kessel
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl

Hulp bij dementie, Noord-Limburg
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 694, 5900 AR Venlo
088 610 61 61
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)
ondersteuning@vorkmeer.nl
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ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN

Het Plattelandshoés
Het Plattelandshoés is een bijna-thuis-huis waar u terecht kunt voor:
• Overbruggingszorg: als u bv na een operatie niet meteen naar huis kunt,
maar nog een tijdje 24-uurszorg nodig hebt.
• Respijtzorg: als u normaliter door een partner of andere mantelzorger
verzorgd wordt, maar deze een tijdje zelf niet beschikbaar is.
• Palliatieve zorg: als u vernomen hebt, dat u waarschijnlijk binnen enkele
maanden zult overlijden.
• Ook mensen met een lichte verstandelijke beperking en/of psychiatrische
problematiek kunnen gebruik maken van de aangeboden zorgvormen.
Het Plattelandshoés wordt gerund door vrijwilligers, ondersteund door een
team professionele verpleegkundigen en verzorgenden.
Koninginnelaan 4, 5981 XZ Panningen
077 772 50 08
info@plattelandshoes.nl
www.plattelandshoes.nl
Voor inlichtingen ivm opname:
Coördinator Loes Sijben of de dienstdoende verpleegkundige.
Voor inlichtingen omtrent vrijwilligerswerk:
Els van Wylick (06-12334705) of www.plattelandshoes.nl/vrijwilligers.
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De Thoésvrijwilliger Peel en Maas
De Thoésvrijwilliger Peel en Maas zet vrijwilligers in voor mensen met een
klein sociaal netwerk die behoefte hebben aan persoonlijk contact.
Mensen van wie het eigen netwerk overbelast is of ontoereikend, bijv. bij
dementie. En voor mensen bij wie gezelschap in de vertrouwde omgeving
beter past, oftewel gezellig thoés.
De Thoésvrijwilliger is een burgerinitiatief. Deze vorm van vrijwillige inzet
was voorheen bekend onder de naam Vrijwilligerszorg Peel en Maas.
Contactpersonen: Door Nouwen en Claudia Swinkels
Schoolstraat 43, 5981 AH Panningen
06 28 29 19 41
info@thoesvrijwilliger.nl
www.thoesvrijwilliger.nl
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ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN

Leven rond de dood
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 aanwezigte zijn. Hierdoor komt er ruimte om mantelzorgers te ontlasten.
Voor wie:
• U bent mantelzorger en de zorg wordt u te veel.
• U bent ongeneeslijk ziek.
• U hebt een dierbare verloren.
• U wilt begeleiding hierbij en praten over leven en dood.
VPTZ – Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg
Dit houdt in:
• Voorkomen van overbelasting van de mantelzorger.
• Steunen van de mantelzorger.
• Luisteren en “er zijn”.
• Waken bij de zieke.
• Helpen bij de verzorging van de zieke.
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LPZ – Levensbeschouwelijke Psycho sociale 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.
Dit houdt in:
• Luisteren naar uw zorgen.
• Praten over gevoelens van onmacht, angst en onzekerheid.
• In gesprek gaan over levensvragen en het levensverhaal.
• Begeleiding van de zieke en naasten.
Deze zorg wordt geboden door professionele begeleiders.
Alle hulp is kosteloos.
VPTZ 06 51 21 34 43
LPZ 06 22 98 51 19
info@levenronddedood.nl
www.levenronddedood.nl
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OVERIGE VERENIGINGEN EN GROEPEN

Zie Gemeentegids Peel en Maas, de digitale gemeentegids en online.
www.peelenmaas.nl
www.local4local.nl
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