Sociale kaart

Zorg, welzijn en sociale
voorzieningen in Maasbree

Sociale kaart Maasbree

Inhoud

In dit handzame boekje vindt u de namen en contactgegevens van
organisaties en instanties die actief zijn op het gebied van zorg, welzijn
en sociale voorzieningen in Maasbree.

Dagvoorziening Atelier de Fabriek
Dorpsdagvoorziening Maasbree
Dorpsondersteuner
Dorpsoverleg Maasbree
Eetpunt “Ons Genoegen”
Kernteam Welzijn en Zorg
KBO Maasbree
Meer Bewegen voor Ouderen
Theaterwerkplaats	
ViaVia
Welfare Maasbree
Wensbus Baarlo Maasbree
ZijActief Maasbree
Zonnebloem Maasbree
Zorgboerderij de Paddestool
Zorgboerderij Dubbroek
Overige organisaties
Notities

Deze sociale kaart geeft tevens aan voor wie de voorzieningen bedoeld zijn
en wat het specifieke werkterrein en de werkwijze van de verschillende
organisaties is.
De sociale kaart Maasbree is gemaakt voor professionals en
vrijwilligersorganisaties in de zorg. En natuurlijk voor alle inwoners van
Maasbree. Met de sociale kaart op zak heeft u altijd alle praktische
informatie bij de hand.
Dit boekje is een initiatief van de werkgroep Kernteam Zorg en Welzijn,
Dorpsoverleg Maasbree, en mede mogelijk gemaakt door de Gemeente
Peel en Maas.
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Dagvoorziening Atelier de Fabriek

Dorpsdagvoorziening Maasbree

Atelier de Fabriek is een dagvoorziening voor volwassenen. Een gezellige,
zinvolle dagbesteding in de vorm van onder andere creatieve activiteiten,
gezelschapsspellen, een vers bereide maaltijd en een goed gesprek.

De Dorpsdagvoorziening is een toegankelijke ontmoetingsplek in huislijke
sfeer, waar zowel mannen als vrouwen plezierig en op hun gemak samen
zijn. Het doel is lichamelijk, geestelijk en sociaal actief te blijven en zo
zelfstandig mogelijk te functioneren.

Atelier de Fabriek is geopend van maandag tot en met zaterdag van 10.00
tot 16.00 uur.

Dorpsdagvoorziening Maasbree is gevestigd in MFA ‘t Hoës van Bree en is
elke werkdag open van 9.30 tot 16.00 uur.

Contact

Contact
Venloseweg 25
5993 PH Maasbree

Bezoekadres:
Kennedyplein 5
5993 BT Maasbree

T.
E.
I.

T.
E.
I.

077-4650712
atelier@defabriekmaasbree.nl
www.defabriekmaasbree.nl
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077-4653827
dorpsdagvoorziening@ddvmaasbree.nl
www.ddvmaasbree.nl
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Dorpsondersteuner

Dorpsoverleg Maasbree

De dorpsondersteuner heeft als taak om individuele en collectieve (hulp)
vragen van de inwoners van Maasbree van jong tot oud te begeleiden, door
verbindingen te leggen tussen inwoners onderling en/of met professionele
instellingen. Ook is het een belangrijke taak van de dorpsondersteuner
om eventuele hulpvragen bij inwoners te signaleren.
De dorpsondersteuner is de verbindende schakel en advisuer.
Een van de taken is het regelen van hulp bij het huishouden.
Als u hulp nodig heeft komt niet meer iemand van de gemeente langs
maar belt u de dorpsondersteuner en wordt samen bekeken welke hulp
u nodig heeft.
Voor alle vragen kunt u contact opnemen met een van onderstaande
personen.

Het Dorpsoverleg Maasbree is actief op diverse vraagstukken die voor
de kern Maasbree van belang zijn. Samen met belangstellenden uit de
gemeenschap worden ontwikkelingen in gang gezet op diverse gebieden,
bijvoorbeeld zorg, welzijn en sociale voorzieningen, ontwikkelingen in het
buitengebied en het verenigingsleven.

Contact
Mia Ewalts
T.
06-18834757
E.
dorpsondersteuner@maasbree.nl
Nel Vaessen
T.
06-18608314
E.
dorpsondersteuner@maasbree.nl
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Contact
Secretaris Dorpsoverleg
E.
I.

info@maasbree.nl
www.maasbree.nl
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Eetpunt “Ons Genoegen”

Kernteam Welzijn en Zorg

Eetpunt “Ons Genoegen” vindt eenmaal per twee weken plaats in MFA
‘t Hoës van Bree. Iedereen vanaf 55 jaar uit Maasbree is welkom. Onze
vrijwilligers ontvangen u gastvrij. Zij serveren u om 12.00 uur een vers,
gezond en volwaardig 3 gangenmenu.

Het doel van het kernteam Welzijn en Zorg is het in beeld brengen van de
behoeften en wensen van de inwoners van Maasbree en het volgen en
vertalen van de ontwikkelingen op het gebied van welzijn en zorg en de
regelgeving.
Het kernteam voert zelf geen plannen of activiteiten concreet uit, maar
zoekt wel naar wegen en middelen om dat mogelijk te maken. Hiervoor
kunnen aparte werkgroepen worden ingesteld.

Contact
Bezoekadres:
Kennedyplein 5
5993 BT Maasbree
Mariet Mommen
T.
077-4651773
E.
m.mommen@kpnplanet.nl
Truus Haenen
T.
077-4651726
E.
truushaenen-linssen@kpnmail.nl
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Contact
Wim Hoeben
E.
I.

wimhoeben@ziggo.nl
www.maasbree.nl
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KBO Maasbree

Meer Bewegen voor Ouderen

KBO “De Vriendenkring” Maasbree is een organisatie van en voor ouderen.
Zij wil zoveel mogelijk ouderen uit hun isolement houden en halen en
daardoor een actieve bijdrage leveren aan een humane samenleving.

Groepslessen bedoeld voor deelnemers vanaf 55 jaar. Tijdens de lessen
worden op een leuke en gezellige manier oefeningen gedaan. Er komen
verschillende vormen van bewegen aan bod. Het doel van deze les is dat u
actief blijft en het levert een bijdrage aan het zo lang mogelijk zelfstandig
functioneren. De lessen worden begeleid door daarvoor opgeleide
trainers.

KBO Maasbree biedt haar leden een gevarieerd programma van activiteiten
zowel binnen als buiten. Daarnaast steunen en adviseren zij hun leden op
allerlei gebieden.

Contact

Contact

Tiny Valckx (buurtsportcoach)
T.
077-3077350 | 06-46437317
E.
buurtsportcoach@vorkmeer.nl

Jan Hendriks
De Groenling 4
5993 HD Maasbree
T.
E.
I.

077-4651354
info@kbomaasbree.nl
www.kbomaasbree.nl
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Dien van Dinter (Samen in Beweging)
T.
06-27559088
E.
info@sameninbeweging.com
I.
www.sameninbeweging.com
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Theaterwerkplaats

ViaVia

Bij de theaterwerkplaats komen mensen die moeilijk kunnen deelnemen
in reguliere faciliteiten zoals werk of school. Ze zijn vrij om iedere
woensdag en vrijdag met ideeën of hobby’s naar het Mafcentrum te
komen, om deze te delen en samen te genieten. Denk hierbij aan muziek,
dans, videobewerking en veel meer. De professionele ondersteuners doen
hun best om je zo goed mogelijk te helpen en in contact te brengen met
de juiste mensen. Ook als je het gewoon gezellig vindt om in gezelschap te
zijn, ben je welkom! Van 10.00 tot 16.00 uur.

ViaVia heeft als doel het creëren van netwerken binnen de gehele
gemeenschap. ViaVia helpt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

door een loket te vormen waar je met een vraag terecht kunt;
verwijst je door naar de juiste instantie, stichting of vereniging;
brengt je in contact met iemand die jou kan helpen;
helpt je op weg of denkt mee;
soms zelfs direct met een antwoord of de oplossing;
door contact te leggen tussen ‘vragers’ en ‘aanbieders’,
‘voor’ en ‘door’ alle inwoners van Maasbree;
door een database aan te leggen van mensen en organisaties die
hulp aanbieden;
niet ‘in plaats van’ al actieve mensen en organisaties;
maar ondersteunend en aanvullend;
als laagdrempelige ingang, vraagbaak en knooppunt.

We zijn met ons ViaVia-loket elke dondermiddag aanwezig in de
bibliotheek. Onze folder ligt bij alle bekende loketten in Maasbree.

Contact
Bezoekadres:
Pastoor Leursstraat 12
5993 CC Maasbree

Contact

T.
E.

T.
I.

06-10542761
theaterwerkplaats@mafcentrum.nl
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viavia@maasbree.nl
www.maasbree.nl
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Welfare Maasbree

Wensbus Baarlo Maasbree

Welfare omvat activiteiten die bijdragen aan het welzijn van mensen.
Het doel is mensen bij elkaar te brengen voor sociale contacten. Samen
handwerken is immers gezelliger dan alleen.

De Wensbus is bedoeld voor minder mobiele inwoners van Maasbree
en Baarlo, zonder eigen vervoer, die activiteiten willen bijwonen. Denk
bijvoorbeeld aan dorpsdagvoorziening, huiskamerprojecten, kerkbezoek,
huisartsen, ziekenhuis, KBO-activiteiten, familiebezoek, vervoer
naar supermarkten, bus of trein. De ritten hebben altijd een sociaalmaatschappelijk doel in en vanuit de kernen Maasbree en Baarlo.

Welfare vindt iedere maandagmiddag plaats van 14.00 tot 16.30 uur in de
Hoëskamer van In den Clockenslagh.

Contact
Bezoekadres:
In den Clockenslagh 1
5993 EL Maasbree

Contact

Jeanne Senden-Haenen
T.
077-4651711
E.
jeannesendenhaenen@hotmail.com
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Ritcoördinatie:
T.
06-24370203 (tussen 8.30 en 12.00 uur)
E.
wensbusbaarlomaasbree@gmail.com
I.
www.wensbusbaarlomaasbree.nl
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ZijActief Maasbree

Zonnebloem Maasbree

Bij ZijActief staat samenwerken, ontmoeten, talentontwikkeling en het
delen van ervaringen centraal. ZijActief geeft hier vorm aan door op
zowel lokaal als provinciaal niveau gevarieerde, eigentijdse activiteiten
en boeiende themabijeenkomsten voor haar leden te organiseren. De
bijeenkomsten zijn iedere twee weken op de dinsdagavond. Locatie: Niëns
Maasbree.

De Zonnebloem verrijkt het leven van mensen met een lichamelijke
beperking door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken met
behulp van vrijwilligers.

Contact

Dit gebeurt door middel van:
•
•

Bezoeken van ouderen
Organiseren van activiteiten

Contact

Bezoekadres:
Baarlosestraat 4
5993 AW Maasbree
Engelien Koopmans-Hermans
T.
077-4653316
E.
zijactiefmaasbree@live.nl
I.
www.zijactieflimburg.nl
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Gerrie Vaessen
Dorpstraat 36
5993 AP Maasbree
T.
E.
I.

077-4652729
gerrievaessen@gmail.com
www.zonnebloem.nl
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Zorgboerderij de Paddestool

Zorgboerderij Dubbroek

Ouderen uit de regio kunnen hier op een zinvolle wijze hun dag besteden
onder professionele begeleiding. De Paddestool biedt een gevarieerd
aanbod van activiteiten die betrekking hebben op het buitenleven. De
Paddestool is geopend van maandag tot en met vrijdag.

(Arbeidsmatige) dagbesteding voor mensen met een verstandelijke
beperking, psychische of psychiatrische problemen, een autistische
stoornis of niet aangeboren hersenletsel.

Contact

Contact

Bezoekadres:
Breestraat 24
5993 BH Maasbree

Bezoekadres:
Dubbroek 12
5993 PN Maasbree

Vera Nelissen
T.
077-4654104
E.
info@depaddestool.nl
I.
www.zorgboeren.nl/de-paddestool

Sitske van der Leck en Mat Lenders
T.
077-4651409 | 06-22295059 | 06-57711359
E.
zbdubbroek@hotmail.com
I.
www.zorgboerderijdubbroek.nl
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Overige organisaties

Overige organisaties

Apotheek

Dementie

Apotheek Maasbree
Achter de Hoven 4
5993 CR Maasbree
T. 077-4653657
E. apotheekmaasbree@ezorg.nl

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
T. 077-3077350 (info Piet Selen van Vorkmeer)

Beschermend wonen
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie.
Zorg appartementen voor mensen met een lichamelijke beperking.
T. 08861 08861 (klantenservice)
I. www.dezorggroep.nl
Bibliotheek
Aangepast lezen
Boeken aan huis en luisterboeken middels een daisyspeler
T. 077-4651786
E. maasbree@debibliotheekmaasenpeel.nl
I. www.debibliotheekmaasenpeel.nl
Repair Café
Elke derde zaterdag van de maand van 10.30 uur tot 13.00 uur
Kleine reparaties van oa kleine elektrische apparaten, kleding,
speelgoed.
Een ontmoetingsplaats waar het gaat om samen repareren,
om kennisoverdracht en om sociaal contact.
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Gespreksgroep Dementie Peel & Maas
Trefpunt om met elkaar ervaringen uit te wisselen
Eerste en derde dinsdagmiddag van de maand
Tijdstip: 14.00 tot 15.30 uur
Gemeenschappelijke ruimte “De Dreesse”
Sint Annastraat in Helden
T. 077-4651773 (Mariet Mommen)
T. 077-4772018 (Jose Wijnhoven)
Hulp bij dementie, Noord-Limburg
Voor alle vragen die u hebt over dementie
T. 088-6106161
E. info@hulpbijdementie.nl
I. www.hulpbijdementie.nl
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Overige organisaties

Overige organisaties

Gemeente Peel en Maas

Maaltijden

Vele Handen (WMO-loket)
Voor alle vragen over werk, inkomen, jeugd en zorg
T. 077-3066666
E. vraag@peelenmaas.nl
I. www.peelenmaas.nl

Maaltijdservice
Koelvers en diepvriesmaaltijden
T: 0478 745074
I: www.demaaltijdservice.nl

Huisarts
Huisartsenpraktijk Maasbree
Achter de Hoven 4C
5993 CR Maasbree
T. 077-4651500 (spoedlijn: optie 1)
I. www.huisartsenpraktijkmaasbree.nl
Informatief

Warme Maaltijdvoorzieningen in Maasbree
Stichting Vorkmeer
Kerkstraat 32
5981 CG Panningen
T. 077-3082565
E. wegwijzer@vorkmeer.nl
I. www.vorkmeer.nl
Maatschappelijke dienstverlening
Stichting Vorkmeer
Kerkstraat 32
5981 CG Panningen
T. 077-3077350
E. info@vorkmeer.nl
I. www.vorkmeer.nl

Huis van Morgen
Bernhardstraat 4
5981 XP Panningen
T. 077-3073750
E. info@huisvanorgen.nu
I. www.huisvanmorgen.nu
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Overige organisaties

Overige organisaties

Mantelzorg Peel en Maas

Pastorale zorg

Breincafé Baarlo
Trefpunt mantelzorgers voor mensen met
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Elke laatste maandag van de maand (19.30 tot 21.00 uur)
Activiteitencentrum de Maashorst
Pastoor Geenenstraat 64
5991 BJ Baarlo
Meer info via steunpunt mantelzorg Peel en Maas

Parochie Heilige Aldegundis
Kapelaan te Boekhorst
Dorpstraat 4
5993 AN Maasbree
T. 077-4651219
E. par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
I. www.parochie-maasbree.nl

Mantelzorgondersteuner
Laura Camps (bereikbaar maandag t/m donderdag)
T. 06-52793436
T. 077-3082565
Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas
Stichting Vorkmeer
Kerkstraat 32
5981 CG Panningen
T. 077-3077350
E. www.mantelzorgpeelenmaas.nl
I. steunpuntmantelzorg@vorkmeer.nl
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Terminale Zorg
Hospice Panningen
Plattelandshoés
T. 077 3073638
E. info@plattelandshoes.nl
I. www.plattelandshoes.nl
Levensbeschouwelijke Psychosociale Zorg (LPZ)
T. 06-22985191
I. www.levenrondomdedood.nl
Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
T. 06-51213443
I. www.levenrondomdedood.nl
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Overige organisaties

Overige organisaties

Thuiszorgorganisaties

Thuiszorgwinkel

Buurtzorg Team Peel en Maas 2
Maasbree en Baarlo
T. 06-13288344
E. peelenmaas2@buurtzorgnederland.com
I. www.buurtzorg.net

Medipoint, Groene Kruis Winkel
Uitleen, huur en koop van hulpmiddelen
Steenbakkersstraat 10
5981 WT Panningen
T. 088-1020100
E. info@medipoint.nl
I. www.medipoint.nl

Groene Kruis Thuiszorg Maasbree, de Zorggroep
T. 088-6109869 (Team Maasbree)
T. 088-6108861 (klantenservice)
I. www.dezorggroep.nl

Vrijwilligerszorg

Plus-Extra
T. 06-55803380 (Miranda Berden)
T. 06-11274810 (Anita Boots)
I. www.plus-extra.nl

Vrijwilligerscentrale Peel en Maas
Stichting Vorkmeer
T. 077-3077350
E. info@vorkmeer.nl
I. www.vorkmeer.nl

Proteion Thuiszorg
T. 088-8500000
E. info@proteion.nl
I. www.proteion.nl

Proteion Welzijn
T. 0475-453033
E. welzijn@proteion.nl
I. www.proteion.nl

Thuiszorg Helpende Hand
T. 077-3071170
E. info@thuiszorghh.nl
I. www.thuiszorghh.nl
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Notities

Dit document is tevens digitaal te bekijken via
de website van het Dorpsoverleg: www.maasbree.nl
Heeft u vragen of wilt u wijzigingen doorgeven?
Mail dan naar dorpsondersteuner@maasbree.nl
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