
   Nieuwsbrief – week 14 – 3 april 2020  

 

 1 

 
 

Wilt u een afspraak met de gemeente? Bel ons even! 
  

De landelijke maatregelen die zijn opgesteld in verband met het coronavirus hebben effect op het 

dagelijks leven. Het vergt aanpassing van ons allemaal; van u als inwoner, maar ook van onze 
gemeentelijke organisatie. Een groot deel van onze medewerkers 
zal in ieder geval tot 6 april thuiswerken. Dit vraagt om flexibiliteit 
en creativiteit in onze manier van werken. 

Om de gezondheid van u en onze medewerkers zo goed mogelijk in 
acht te kunnen nemen, werken  wij vanaf maandag 23 maart 2020, 
tot nader bericht,  alleen nog op afspraak. Wilt u een afspraak 

maken. Dan moet u ons eerst even bellen.  

  
Wilt u bijvoorbeeld een rijbewijs of paspoort aanvragen, neem dan 
telefonisch contact op met de gemeente. Onze medewerkers staan 
u graag te woord en plannen met u een afspraak op een moment 
dat er zo weinig mogelijk andere mensen in het gemeentehuis 

aanwezig zijn. Zo kunnen we de landelijke richtlijnen zo goed mogelijk naleven.  
 
Ook voor het afhalen van een rijbewijs en dergelijke – iets waar u in normale tijden gewoon voor 
binnen kunt lopen – vragen we u telefonisch een afspraak met ons te maken. 
 

Kortom: bel ons op 0475 85 90 00  
 

Heeft u klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, dan zullen we u vragen niet naar het 
gemeentehuis te komen.  
 
Ook in deze tijd geldt: we blijven u graag zo goed mogelijk helpen! 
 

 
 

Verlenging maatregelen coronavirus (besluit kabinet 31 maart 2020)  

Premier Rutte heeft op dinsdag 31 maart tijdens een 
persconferentie laten weten dat de coronamaatregelen worden 
verlengd tot en met 28 april en dat scholen dicht blijven tot en 
met de meivakantie. Voor evenementen blijft gelden dat deze 
tot 1 juni verboden zijn. Daarnaast deed de premier een 
dringende oproep aan mensen om thuis te blijven tijdens het 
aanstaande Paasweekend en óók tijdens de meivakantie.  

#AlleenSamenKrijgenWeCoronaOnderControle 

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn: 

 Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens het paasweekend.  
o ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers) 
o en houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar 

 Ga alleen naar buiten als dat nodig is 

o voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, een frisse neus 
of om iets voor een ander te doen 

o houd ook dan 1,5 meter afstand tot elkaar 
 Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare 

gezondheid. 
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 Ga zeker niet op bezoek als u verkoudheidsklachten hebt. 
 Als u naar buiten gaat, houd dan 1,5 meter afstand tot anderen (uitgezonderd 

gezinnen/huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar onderling). 
 Tegen groepen van meer dan 2 personen die niet ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar 

houden, kan worden opgetreden. 
 Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, 

dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en 
vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden. 

 Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk - ook voor 
coffeeshops. Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand en neem uw consumptie mee. 

 Gesloten zijn ook: sportverenigingen, sport- en fitnessclubs, sauna's, casino's, speelhallen, 
seksinrichtingen. 

 Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen is verboden, voor zover er geen 1,5 
meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Hierbij kunt u denken aan masseurs, 
kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs. Er wordt een uitzondering 
gemaakt voor de behandeling van (para)medische beroepen, als daar een individuele 
medische indicatie voor bestaat én de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven. 

 Scholen en kinderdagverblijven zijn fysiek gesloten. Het gaat hierbij om scholen in het 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Scholen zijn 

indien nodig wel open voor (school)examens. Ook hogescholen en universiteiten zijn 
gesloten. Scholen en universiteiten geven onderwijs op afstand. Voor kinderen van ouders 
in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen verzorgen scholen opvang. 

 Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni. 
 Andere samenkomsten zijn tot en met 28 april verboden, zoals culturele instellingen 

waarbij publiek samenkomt. Er zijn enkele uitzonderingen: 
 Uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen kunnen doorgaan als er maximaal 30 personen bij 

elkaar zijn en er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. 
 Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten vinden bij voorkeur online plaats; ze 

kunnen fysiek alleen doorgang vinden als er maximaal 30 personen bij elkaar zijn die altijd 
1,5 meter afstand houden. 

 Wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of 
aandeelhoudersvergaderingen, kunnen alleen plaatsvinden als er maximaal 100 personen 

zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden. 
 Werkgerelateerde bijeenkomsten kunnen doorgaan met maximaal 100 personen en als er 

1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Het gaat daarbij om samenkomsten die 
noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, 
bedrijven en andere organisaties 

 Publieke locaties zoals musea, concertzalen en theaters zijn gesloten. 
 Advies: reis niet naar het buitenland, tenzij dat echt noodzakelijk is (vakantiereizen gelden 

niet als noodzakelijk). 
 Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te 

zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid en afspraken over 
reizigersgedrag. 

 Lees meer op de website van Rijksoverheid: Aangescherpte maatregelen om het 
coronavirus onder controle te krijgen 

 Markten mogen alleen doorgaan als de voorzitter van de veiligheidsregio ontheffing heeft 

verleend. Marktbezoekers moeten dan 1,5 meter afstand kunnen houden. 
 De voorzitter van uw veiligheidsregio kan locaties (zoals vakantieparken, campings, 

stranden, winkels en parken) sluiten en via een noodverordening optreden. 
Gemeenschappelijke was- toilet en douchevoorzieningen op campings en vakantieparken 
worden gesloten. 

 Er kunnen boetes worden opgelegd als meer dan 2 personen minder dan 1,5 meter afstand 

houden. 
 Om de samenleving draaiende te houden, gelden voor mensen werkzaam in cruciale 

beroepen en vitale processen enkele uitzonderingen: 
 Zij kunnen gebruik maken van 'noodopvang' voor kinderen op school of kinderopvang. 
 Zij hoeven niet thuis te blijven bij milde verkoudheidsklachten of wanneer een gezinslid 

klachten heeft. Zij blijven thuis als zij zelf klachten met koorts hebben (overleg zo nodig 
met uw werkgever). 

 Noodpakket voor banen en economie: tijdelijke financiële regelingen voor ondernemers en 
zzp'ers. Hierbij gaat het om tegemoetkoming inkomsten en salarissen, uitstel van 



   Nieuwsbrief – week 14 – 3 april 2020  

 

 3 

belastingen en versoepeling van kredieten. Deze maatregelen geven ook deels steun aan 
de culturele en creatieve sector. 

 Verruiming van de rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs zodat supermarkten goed 
bevoorraad kunnen worden. 

 Verruiming van de limiet van contactloos betalen met uw pinpas. Zo helpen banken om 
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan want bij deze manier van betalen is het 

niet nodig om uw pincode in te toetsen. 
 Er zijn diverse initiatieven in de samenleving die mensen helpen in deze periode. Kijk op de 

facebookpagina Leudal helpt elkaar voor de initiatieven in Leudal. 

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht.  

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de 
zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. 
De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het 
Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur van het 
Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. 

 
 

 
Festiviteiten Koningsdag in Leudal afgelast 

 

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen worden ook 
alle festiviteiten die gepland staan voor Koningsdag afgelast. 

Hieronder valt uiteraard ook de jaarlijkse samenkomst voor 
Gedecoreerden, woonachtig in de gemeente Leudal. 

Wij hopen dat de vele vrijwilligers van Oranjecomités, 

buurtverenigingen en dorpsraden in Leudal ook volgend jaar opnieuw hun beste beentje willen 
voorzetten om van Koningsdag 2021 één groot feest te maken.  

 
 

Initiatieven en diensten voor ondersteuning inwoners 

Als gevolg van de crisis zijn er binnen onze gemeente diverse burgerinitiatieven ontstaan om elkaar 

te helpen. Ook zijn er een aantal organisatie en instanties die hun diensten extra onder de 
aandacht willen brengen.  Hieronder vindt u een overzicht: 

Beeldbellen voor senioren – informatie 
Bij deze ontvangt u een link naar de tijdelijke website www.videobellenleudal.nl Deze site is 
opgericht door een samenwerkingsverband in de gemeente Leudal en is bedoeld om senioren meer 
wegwijs te maken in het videobellen. Er is geen enkel commercieel motief voor deze pagina. De 
pagina is puur en alleen ter ondersteuning van senioren in tijden van isolement en eenzaamheid.  

De site kan gelezen worden als een tijdschrift. Er staan allerlei tips en tricks als het om beeldbellen 
gaat.  

 pagina 1: een eenvoudige uitleg van het gebruik van Whatsapp. De meest voor de hand 
liggende app als het gaat om beeldbellen per telefoon 

 pagina 2: een eenvoudige uitleg over Skype. Voor Skype is geen telefoon nodig, je 
download het op    je PC. Het kan zijn dat deze manier de voorkeur heeft, bijvoorbeeld 
omdat het toetsenbord groter is.  

 Pagina 3: voor huishoudens waar geen apparatuur en/of techniek aanwezig is.  
 Pagina 4: voor mensen met telefoonangst 
 Pagina 5: een aanmoediging voor videobellen in zorginstellingen 

http://www.videobellenleudal.nl/
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Met deze website willen we ondersteunen maar ook dringend oproepen. Onze oproep luidt: ZOEK – 
VIND – LEER.  
Zoek mensen in uw omgeving die niet kunnen beeldbellen (en hiermee bedoelen we ook de 
echtparen waar maar 1 van de partners dit kan). Vind voor hen apparatuur en techniek om dit te 
kunnen doen. Leer hen hoe dit werkt 

 

Welzijnsorganisatie Synthese Leudal levert ondersteuning bij financieel-

administratieve vragen in Corona-tijden  
Welzijnsorganisatie Synthese is in het kader van de programma minima, 

armoede en schulden ‘Samen voor een goed leven’ druk bezig met het 
oprichten van de eerste twee Financiële Informatie Punten (FIP): spreekuren 
op goed bereikbare plaatsen in Leudal waar men ondersteuning kan vragen 
bij financieel-administratieve vraagstukken en het invullen van (aanvraag-
)formulieren.   
Helaas vallen deze spreekuren ook onder de huidige Corona-maatregelen en 

moeten we de introductie daarvan uitstellen tot nader order,  
  
Om toch iets te kunnen betekenen start Synthese met ingang van maandag 6 april een telefonisch 
spreekuur aangevuld met een mogelijkheid vragen te stellen per email.  
We noemen het: Synthese FIP-Leudal  
  
Als u tijdens het spreekuur belt krijgt u een medewerker van Synthese aan de telefoon die met u 

de vraag doorneemt en noteert inclusief uw contactgegevens (telefoon en/of mail).   
Vervolgens gaat deze vraag naar een ervaren Synthese-vrijwilliger die uiterlijk binnen 2 werkdagen 
contact met u opneemt voor de ondersteuning. Mocht uw vraag niet direct kunnen worden 
afgehandeld dan maakt u samen met de vrijwilliger een vervolgafspraak.  
  
De contactgegevens van het Synthese FIP-Leudal zijn:  
Telefoon 06 – 3634 1629  

MailFIP-Leudal@synthese.nl  
  
De telefonische spreekuren zijn op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur. Buiten deze 
dagen/tijden kunt u ook bellen en de voicemail inspreken. In plaats van een voicemail inspreken 

kunt u natuurlijk ook een Whatsapp-bericht sturen.  
Wij bellen u dan de eerstvolgende werkdag terug.  

  
Per mail kunt u ons 7 dagen per week bereiken. Wij sturen u dan de volgende werkdag een 
bevestiging dat uw vraag in behandeling is genomen of om aanvullende informatie aan u te 
vragen.  
  
Contactpersonen bij Synthese zijn Yvonne Reijnders en Gert van der Steen  
 

Telefooncirkel 
Zeker in periode als deze is het belangrijk om er voor elkaar te zijn en 
elkaar te helpen. Een telefooncirkel kan hierbij helpen. Een 
telefooncirkel is bedoeld als middel om met elkaar in contact te blijven 
en een oogje in het zeil te houden. Zijn er vragen, zorgen of problemen 
kan via de telefooncirkel hulp ingeschakeld worden. Vind jij het fijn om 

een aantal keren per week gebeld te worden voor de gezelligheid of om 
even je verhaal kwijt te kunnen of je zorgen te bespreken? dan is de 

belcirkel mogelijk iets voor jou.   
 
Wat houdt de belcirkel in?  
De belcirkel bestaat uit max 10 personen waarvan 1 contactpersoon. Je spreekt met elkaar af op 
welke dagen je elkaar gaat bellen. Dat kan bijvoorbeeld zijn: Op maandag, woensdag en vrijdag 

start de belcirkel om 10.00 uur.   
De eerste in de cirkel is de contactpersoon en belt de volgende in de cirkel op volgens een vast 
patroon en op een afgesproken tijdstip. Deze belt weer naar de volgende, en zo gaat de cirkel door 
tot de laatste persoon in de rij. Deze belt vervolgens weer naar de eerste persoon en dan is de 

mailto:FIP-Leudal@synthese.nl
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belcirkel rond. Elk gesprek duurt maximaal 5 minuten zodat de cirkel niet te lang uit loopt. 
Deelnemers kunnen natuurlijk onderling afspreken om elkaar buiten de buurtcirkel om nog langer 
te bellen als ze dit graag willen.   
Lijkt het je iets om deel te nemen aan een belcirkel of zou je graag een belcirkel op willen zetten 
bij jou in de buurt? Neem dan contact op met Ilse Tindemans (i.tindemans@synthese.nl of 06 – 
4018 1536).   

 
 

 

Vragen en problemen met opgroeien en opvoeden? Het Centrum 
Jeugd en Gezin blijft ook in deze tijden voor alle inwoners van 
Leudal beschikbaar voor hulp en advies. Wij bieden deze hulp 

zoveel mogelijk via (beeld)telefoon en digitaal. Indien noodzakelijk maken wij een afspraak op 
kantoor. Dit gebeurt binnen de richtlijnen van het RIVM.  Bereik ons via tel.  088-4388300 en 

www.cjgml.nl 
 
 

 
 
Vragen en problemen met het dagelijks functioneren? 
Bijvoorbeeld praktische vragen over geld en werk, relaties, ruzie 

en geweld, verlies en verwerking of persoonlijke vragen?  Het Algemeen Maatschappelijk Werk 
blijft voor alle inwoners van Leudal beschikbaar voor hulp en advies. Wij bieden deze hulp zoveel 
mogelijk via (beeld)telefoon en digitaal. Indien noodzakelijk maken wij een afspraak op kantoor. 
Dit gebeurt binnen de richtlijnen van het RIVM.  Bereik ons via tel.088-6560600 en www.amwml.nl 
 

Initiatieven 
Lokaal;  

 Haelen: 

De dorpsraad is het meldpunt voor hulpvraag en aanbod in Haelen. Heb je hulp nodig of 
kun je hulp bieden dan kun je dit laten weten via een mailtje aan info@dorpsraadhaelen.nl 

of via een berichtje op de FB pagina van dorpsraad Haelen.  
 

 Buggenum:  

een aantal initiatiefnemers (de dorpsraad Buggenum , de Zonnebloem, Vivo en de 
seniorenvereniging) gaan via 'Corona-team' Buggenum, hulpacties coördineren. Dat werkt 
efficiënter en ermee wordt voorkomen dat mensen buiten de boot vallen. 

Zij zijn het meldpunt voor hulpvraag en aanbod. Iedere inwoner van Buggenum en van het 
Haelense Broek heeft van het Corona-team Buggenum een flyer ontvangen met daarop ook 
de gegevens van de contactpersonen.  
 

 Kelpen-Oler 

‘Kelpen Oler Samen’; meldpunt hulpvraag en aanbod, alle inwoners van Kelpen-oler 
hebben een huis aan huis flyer ontvangen met daarop ook gegevens van contactpersonen.   
Daarnaast hebben ze de FB pagina Kelpen-Oler samen opgericht om vraag en aanbod met 
elkaar te verbinden 
 

 Hunsel 

Een aantal initiatiefnemers (De Seniorenvereniging, De Zonnebloem/Welfare, Vrijwilligers 
van Bruggerhof en HVV) gaan via de werkgroep ‘Welzijn&Zo’ hulpacties coordineren. Dat 
werkt efficiënter en ermee wordt voorkomen dat mensen buiten de boot vallen. 

Denk bijvoorbeeld aan een boodschapje doen, als je alleen bent regelmatig een telefoontje 
krijgen of hulp bij andere zaken. Huis aan huis flyers met de gegevens van 
contactpersonen zijn verspreid.  

Tekeningen en knutselwerken actie voor ouderen en kwetsbare inwoners 
 

 Neer 

Neer heeft in samenwerking met de gemeente een digitale nieuwsbrief gemaakt die geprint 
kan worden en wordt bezorgd aan mensen die geen internet hebben. 

gaernaonaer@gmail.com 06-15420182 

http://www.cjgml.nl/
http://www.amwml.nl/
mailto:info@dorpsraadhaelen.nl
mailto:gaernaonaer@gmail.com
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 Heythuysen 

Heitser Burenhulp zoals bekend 06-398 144 78 
 

 Roggel 

In Roggel hebben Naoberzorgpunt en Kindervakantiewerk samen een mooie actie opgezet. 
Een prachtige poster siert vele huizen in de kern van het dorp, voor mensen die hulp nodig 
hebben bij het doen van boodschappen of die gewoon een behoefte hebben aan een 
luisterend oor. Kinderen worden via de Facebookpagina van het Kindervakantiewerk 

gevraagd een troostkaart te maken. 
 

 Ell 

De dorpsraad heeft een mELLdpunt ingericht voor dorpsbewoners met een hulpvraag. 
Dit kan een hele eenvoudige vraag zijn, zoals bijvoorbeeld boodschappen doen, maar ook 
meer ingewikkelde zaken kunnen aan de orde zijn. 

Tel: 0495 – 55 23 02 of mail: meldpunt@dorpsraadell.nl 

www.dorpsraadell.nl/oprichting-melldpunt-dorpsbewoners/ 
 

 Nunhem 

De website en FB-pagina van de dorpsraad ingezet als platform voor lokaal vraag en 

aanbod  
contact via https://www.dorpsraadnunhem.nl/ en info@dorpsraadnumhem.nl  
 

 Grathem  

Tekeningen en kaartenactie. Tekeningen en kaarten kunnen afgegeven worden in de kerk 

en worden dan verspreid onder ouderen en kwetsbare inwoners. De kerk dienst wordt 
uitgezonden via 5ml en peel en maas  
 

 Horn  

Hulp nodig met: Boodschappen doen, hond uitlaten, container of oud papier, bijhouden van 

de tuin of bent u op zoek naar een maatje om even mee te kletsen. Neem dan contact op 
met: Michel Graef tel. 06-21883528 michelgraef@hotmail.com of Hilde Glessner tel. 06-
50742640 hildeglessner@planet.nl www.horn.nl 

 
 Baexem 

de Seniorenvereniging heeft een lijst gemaakt van de alleenstaanden boven de 75 jaar, 

Deze lijst is “opgeknipt” tussen de verschillende bestuursleden met de bedoeling deze 
mensen met regelmaat even te bellen. 
 

Gemeentelijk;  
 Belcirkels actief in Baexem, Kelpen-Oler, Leveroy. Mogelijkheid tot opzetten van meerdere 

belcirkels. Bij interesse neem contact op met I.tindemans@synthese.nl of 0640181536 

 Steunpunt Mantelzorg Leudal – belcirkel voor mantelzorgers. Aanmelden kan via 

mantelzorgleudal@synthese.nl of bellen naar 0640181536 

 Jongerenwerk Synthese. Online en laagdrempelig jongerenwerk voor vragen / luisterend 

oor, verveeltips etc. Facebook: Jeugd en Jongerenwerk Synthese Leudal 

Instagram: jongerenwerk_leudal 

 FB pagina Aanbieden in Leudal, steun en hulp aan inwoners 

 Fb pagina “Leudal helpt elkaar” van de gemeente 

 FB pagina ouders ondersteunen ouders leudal-nederweert  

 De Limburger Leudal, voor het lokale nieuws en informatie 

 Dianico: Kaarten- en tekeningenactie voor verzorgend personeel, voedselmanden 

 Wonen-Zuid neemt met al hun 80+ huurders telefonisch contact op om te kijken hoe het 

gaat en hen bij eventuele vragen door te ondersteunen/ door te verwijzen.  

 
Provinciaal; 

 #goedverbonden: Hulplijn voor opgelopen spanningen in het gezin. Tel: 085-8640164 

http://www.dorpsraadell.nl/oprichting-melldpunt-dorpsbewoners/
https://www.dorpsraadnunhem.nl/
mailto:info@dorpsraadnumhem.nl
mailto:michelgraef@hotmail.com
mailto:hildeglessner@planet.nl
http://www.horn.nl/
mailto:I.tindemans@synthese.nl
mailto:mantelzorgleudal@synthese.nl
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 De belbrigade: vrijwilligers worden gekoppeld aan geïsoleerde ouderen om iedere dag 20 

min. te bellen: www.debelbrigade.com   

 KiekLimburg FB pagina voor alle nieuwe burgerinitiatieven  

 Speciaal crisisnummer 088-4598110 voor geestelijke ondersteuning 

Met een gezamenlijk initiatief van de verschillende Centra voor Levensvragen in Limburg is 
er nu één speciaal crisisnummer voor mensen die in verband met de uitbraak van corona 
behoefte hebben aan een gesprek met een geestelijk verzorger. Deze geestelijk verzorgers 

zijn specialisten in begeleiding en ondersteuning bij levensvragen in de laatste levensfase, 
bij verlies en rouw en bij eenzaamheid. 
Het speciale crisisnummer 088-4598110 is dagelijks bereikbaar, maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 tot 23.00 uur en in het weekend van 8.00 tot 18.00 uur. Het nummer 
biedt de mogelijkheid voor een persoonlijk telefonisch (beeld) gesprek. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze gesprekken. 

 Sportmaatje  

“Door het Corona-virus zitten we allemaal veelal thuis. Dat is goed in de strijd tegen de 
verspreiding van het virus, maar minder goed voor je conditie! Vooral voor mensen die 

kwetsbaar zijn, is in beweging blijven enorm belangrijk! 
Als je wilt, koppelen we jou aan een student die samen met jou gaat sporten. Dat doen we 

uiteraard op afstand. Dat betekent dat de student jou belt. Dat kan via de gewone 
telefoonlijn of via WhatsApp video bellen. Er zijn al veel sportmaatjes die samen lekker 
bewegen en een praatje maken! #sporten #coronahulp” 
https://kieklimburg.nl/sportmaatje 

 
Landelijk; 

 RIVM voor (medische) vragen en richtlijnen 0800-1351 

 Rode kruis hulplijn voor praktische vragen 070-4455888 

 De Luisterlijn 24 uur bereikbaar voor het luisterend oor en tegen eenzaamheid 0900-0767  

 Eigen zorgverzekering  

 Online en digitale vragen Helpdesk Welkom Online 088-3442000 

 www.WeHelpen.NL 

 www.Corona.steffie.nl: op de website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het 

coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor kwetsbare 

doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden. 

 

Lokaal;  
 Dorpsraad Haelen; meldpunt hulpvraag en aanbod, social media berichten 

info@dorpsraadhaelen.nl  

 Corona team Buggenum zijn de Dorpsraad Buggenum , DeZonnebloem, Vivo, 

seniorenvereniging; meldpunt hulpvraag en aanbod, huis aan huis flyer, social media 

berichten. Iedere inwoner heeft een flyer ontvangen met daarop ook gegevens van de 

contactpersonen.  

 Kelpen-Oler Samen; meldpunt hulpvraag en aanbod, 450 huis aan huis flyers, social media 

berichten 

 Hunsel oos Dörp Corona, samen sterk! Werkgroep Welzijn&Zo, De Seniorenvereniging, De 

Zonnebloem/Welfare, Vrijwilligers Bruggerhof en HVV. Flyers worden huis aan huis 

verspreid, vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht.  

 Naer heeft een eigen nieuwsbrief die wordt bezorgd aan mensen die geen internet hebben. 

gaernaonaer@gmail.com 06-15420182 

 Heitser Burenhulp zoals bekend 06-398 144 78 

 Noaberzorgpunt Roggel zoals bekend + Troostkaartenactie ism KVW, KBO, ondernemers en 

verenigingen 

 Ell: Oprichting mELLdpunt dorpsbewoners www.dorpsraadell.nl/oprichting-melldpunt-

dorpsbewoners/ 

 Nunhem: website en FB-pagina dorpsraad ingezet als platform voor lokaal vraag en aanbod 

via info@dorpsraadnumhem.nl 

 
  

http://www.debelbrigade.com/
mailto:info@dorpsraadhaelen.nl
mailto:gaernaonaer@gmail.com
http://www.dorpsraadell.nl/oprichting-melldpunt-dorpsbewoners/
http://www.dorpsraadell.nl/oprichting-melldpunt-dorpsbewoners/
mailto:info@dorpsraadnumhem.nl
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Gemeentelijk;  
 Steunpunt Mantelzorg Leudal – belcirkel voor mantelzorgers. Aanmelden kan via 

mantelzorgleudal@synthese.nl of bellen naar 0640181536 

 Jongerenwerk Synthese. Online en laagdrempelig jongerenwerk voor vragen / luisterend 

oor, verveeltips etc. Facebook: Jeugd en Jongerenwerk Synthese Leudal 

Instagram: jongerenwerk_leudal 

 Facebook pagina Aanbieden in Leudal, steun en hulp aan inwoners 

 Facebook pagina “Leudal helpt elkaar” van de gemeente 

 Facebook pagina ouders ondersteunen ouders leudal-nederweert  

 De Limburger Leudal, voor het lokale nieuws en informatie 

 Belcirkels actief in Baexem, Kelpen-Oler, Leveroy. mogelijkheid tot opzetten van meerdere 

belcirkels. Bij interesse neem contact op met I.tindemans@synthese.nl of 0640181536 

 Dianico: Kaarten- en tekeningenactie voor verzorgend personeel, voedselmanden 

 
Provinciaal; 

 #goedverbonden Hulplijn voor opgelopen spanningen in het gezin 085-8640164 

 De belbrigade: vrijwilligers worden gekoppeld aan geïsoleerde ouderen om iedere dag 20 

min. te bellen: www.debelbrigade.com   

 KiekLimburg FB pagina voor alle nieuwe burgerinitiatieven  

Landelijk; 

 RIVM voor (medische) vragen en richtlijnen 0800-1351 

 Rode kruis hulplijn voor praktische vragen 070-4455888 

 De Luisterlijn 24 uur bereikbaar voor het luisterend oor en tegen eenzaamheid 0900-0767  

 Eigen zorgverzekering  

 Online en digitale vragen Helpdesk Welkom Online 088-3442000 

 WeHelpen.NL 

 

 

mailto:mantelzorgleudal@synthese.nl
mailto:I.tindemans@synthese.nl
http://www.debelbrigade.com/
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