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Lintjesregen 2020!  Dit jaar regent het lintjes door de telefoon 
 

 
Burgemeester Desiree Schmalschläger heeft op 
vrijdagochtend 24 april een groot aantal inwoners 
telefonisch een mooi moment bezorgt. 
 
Leudal telt met maar liefst 16 lintjes. Een rijke oogst. 
Hieronder vindt u opsomming van de gelukkige in uw 

gemeente:  

 
1. De heer P.WG. Aan den Boom (1950) wonende in 

Roggel werd benoemd tot Lid in de Orde van 

Oranje Nassau; 

2. De heer A.J.C. (Ardy) Assink  (1950) wonende in 
Ittervoort werd benoemd tot  Ridder in de Orde van Oranje Nassau; 

3. De heer H.H.G.M. (Har) Brouns  (1949) wonende in Horn werd benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau; 

4. Mevrouw H.L.M  (Henny) Geraedts-Lennards (1958) wonende in Horn werd benoemd tot 
Lid in de orde van Oranje Nassau;        

5. De heer  J.P.R (Jac) Hansen ( 1944) wonende in Neeritter werd benoemd tot Lid in de orde 

van Oranje Nassau;        
6. De heer P.M (Peter) Hermans (1964)  wonende in Hunsel werd benoemd tot Lid in de Orde 

van Oranje Nassau; 
7. De heer R.J.B.M (Rene) Horsten ( 1940) wonende in Heythuysen werd benoemd tot Ridder  

in de Orde van Oranje Nassau; 
8. De heer M.J.B (Giel) Houben (1956) wonende in Roggel werd benoemd tot Lid in de Orde 

van Oranje Nassau; 

9. De heer A.H (Ton) Klaessen (1962) wonende in Neer tot Lid  in de Orde van Oranje 
Nassau; 

10.  De heer  C.H.M.(Chris)  Rijks (1944)  wonende in Heythuysen werd benoemd tot Lid  in de 

Orde van Oranje Nassau; 
11.  De heer H.W.H. (Huib) Salimans (1961) wonende in Roggel werd benoemd tot Lid  in de 

Orde van Oranje Nassau; 

12.  De heer E.J. (John) van Hulzen (1946) wonende in Neeritter werd benoemd tot Lid  in de 
Orde van Oranje Nassau; 

13. De heer W.A.M (Wiel) Vermeulen ( 1949) wonende in Horn werd benoemd tot Lid  in de 
Orde van Oranje Nassau; 

14. Mevrouw C.A.H (Chris) Verstappen-Welters ( 1966) wonende in Grathem werd benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau; 

15. De heer  J.P.G. (Jac) Kessels (1951) wonende in Roggel werd benoemd tot Lid in de orde 

van Oranje Nassau;  
16. De heer L.J.A (Leo) Beulen (1960) wonende in Horn werd in de Orde van Oranje-Nassau 

benoemd tot Officier met de zwaarden. 
 

 Van harte gefeliciteerd!  
 

 
 

Verlengde en gewijzigde maatregelen 
landelijk en regionaal 
 

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag, 21 april, 

mededelingen gedaan over de maatregelen in de 
Coronacrisis. Op de eerste plaats zijn de bestaande maatregelen verlengd tot woensdag 20 mei. 
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1.1. Verlenging van maatregelen 

De verlenging van de maatregelen tot woensdag 20 mei betekent, dat ook het toezicht en de 

handhaving op de maatregelen wordt voortgezet. Veiligheidsregio Limburg-Noord gaat er van uit 
dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, als het gaat om het naleven van de 
maatregelen. De regel is dus nog steeds: ‘Blijf zoveel mogelijk binnen, ga alleen naar buiten als dit 
echt noodzakelijk is en pas de 1,5 meter maatregel toe’. Dit geldt ook op Koningsdag, maandag 27 
april, en de andere feestdagen die volgen. 

1.2. Sporten kinderen en jongeren 

Er is ook een aantal wijzigingen. De eerste wijziging gaat in op woensdag 29 april, waarbij kinderen 

en jongeren tot en met 18 jaar onder begeleiding georganiseerd weer buiten kunnen sporten. Voor 
jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt hierbij wel de anderhalve meter maatregel. Kantines, 
kleedlokalen en douchevoorzieningen blijven gesloten. Het gaat dus alleen maar om trainingen en 

niet om wedstrijden. Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en 

buurtsportcoaches. Veiligheidsregio Limburg-Noord maakt samen met de gemeenten richtlijnen om 
ervoor te zorgen dat de uitvoering zoveel mogelijk regionaal wordt aangepakt, zodat er zo min 
mogelijk lokale verschillen ontstaan. Doorslaggevend in de uitvoering zijn de landelijke richtlijnen. 

1.3. Open gaan basisscholen 

Een tweede moment is maandag 11 mei, als de basisscholen in aangepaste vorm weer opengaan. 

Het speciale onderwijs gaat dan voor 100% open. Ook de dag- en gastouderopvang openen dan 
hun deuren. Op dit moment wordt gewerkt aan landelijke richtlijnen, in samenwerking met 
onderwijsorganisaties, die vervolgens leidend zijn in de uitvoering op de scholen. 

1.4. Grenstoezicht en ontmoedigingsbeleid 

Veiligheidsregio Limburg-Noord laat verder weten dat de komende twee weekenden het 

grenstoezicht en ontmoedigingsbeleid door de marechaussee blijft, zoals de afgelopen weken is 
uitgevoerd. Het grensverkeer is de afgelopen weken geminimaliseerd en het overgrote deel van de 

Duitse bezoeker gaat in op het verzoek van de marechaussee om terug te keren. Speciale 
aandacht is er voor vrijdag 1 mei, van oudsher een Duitse vrije dag. 

 

 
 

Lintjesregen te zien op 27 april om 10.00 uur op ML5 TV 

 
De lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. 

Vanwege het coronavirus krijgt de lintjesregen dit jaar een andere invulling. 
Dit jaar neemt burgemeester Désirée Schmalschläger vrijdagochtend 24  april 
telefonisch contact op met de inwoners , die dit jaar een lintje krijgen om  ze 
hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen.   
 
Uitzending ML5 TV 

ML5  TV maakt van deze telefonische uitreikingen een compilatie, die u kunt 

bekijken op Koningsdag, maandag 27 april, op ML5  TV, 
https://www.ml5.nl/tv/,  vanaf 10.00 uur. Veel kijkplezier.  
. 
 

 

 
  

https://www.ml5.nl/tv/
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Openingstijden  gemeentehuis  
 
Het gemeentehuis van Leudal is gesloten op: 
 
•        Maandag 27 april 2020, Koningsdag;   

•        Maandag 4 mei 2020; 
•        Dinsdag 5 mei 2020, Bevrijdingsdag; 
•        Donderdag 21 mei 2020, Hemelvaartsdag; 
•        Vrijdag 22 mei 2020. 
 
Als het gemeentehuis gesloten is zijn we ook telefonisch niet bereikbaar. 
Op andere dagen werken wij alleen op afspraak. Voor het maken van 

een afspraak kunt u bellen op 0475-859000.    
Uitsluitend op maandag 4 mei  kan een telefonische afspraak gemaakt worden voor geboorte- of 

overlijdensaangifte van 10.00 tot 11.00 uur. Bel hiervoor tijdens de speciale openingstijden 0475-
859000, via keuze 1 krijgt u een medewerker aan de lijn. 
 

 

 
Aanvraag Koninklijke Onderscheiding  
 

Kent u iemand in uw omgeving die een lintje verdient, dan kun u deze persoon voordragen. 

 

Hoe werkt het?  
De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de ‘lintjesregen’. De lintjesregen 

vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. Wilt u iemand voordragen voor de 

‘Lintjesregen 2021’, dan moet u het voorstel uiterlijk op 15 juni 2020 indienen.  

 

Meer informatie 

Voor het indienen van uw voorstel of vragen daarover verwijzen wij u naar het Kabinet van de 

burgemeester, tel. (0475) 85 90 00 of naar www.lintjes.nl en www.kanselarij.nl.  

 
 
  

http://www.lintjes.nl/
http://www.kanselarij.nl/
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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: 

Lokaal;  

Kern Aanbod 

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) coördineren via 'Corona-team' Buggenum, hulpacties. 
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. 
Contactgegevens: dorpsraad.buggenum@gmail.com 

Kelpen-Oler 

 

Meldpunt hulpvraag en aanbod, alle inwoners van Kelpen-oler hebben een huis 

aan huis flyer ontvangen met daarop ook gegevens van contactpersonen.   
Daarnaast is er een 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) coördineren via de werkgroep ‘Welzijn&Zo’ 

hulpacties. Dat werkt efficiënter en ermee wordt voorkomen dat mensen buiten 
de boot vallen. Denk 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 knutselwerkenactie 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. Contactgegevens: gaernaonaer@gmail.com / 06-15420182 

Heythuysen Heitser Burenhulp. Contactgegevens: 06-39814478 

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. Contactgegevens: Tel: 0495 – 55 23 02 of mail: meldpunt@dorpsraadell.nl 
www.dorpsraadell.nl/oprichting-melldpunt-dorpsbewoners/ 

Nunhem De website en facebookpagina van de dorpsraad wordt ingezet als platform 
voor lokaal vraag en aanbod.  Contactgegevens: 

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 de ouderen en kwetsbare inwoners. 
De kerk dienst wordt uitgezonden via ML5 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 
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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. 

Haler In Haler is er een whatsapp groep aangemaakt voor mensen die hulp willen 
bieden of hulp nodig hebben. 
Het telefoonnummer is: 06 13110686  

 
Gemeentelijk;  

 Telefooncirkel: 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. Bij interesse neem contact op met 

I.tindemans@synthese.nl of 0640181536. Ook als je interesse hebt om zelf een 

Telefooncirkel op te zetten binnen je buurt of vereniging kun je contact opnemen voor 

ondersteuning bij het opstarten hiervan.  

 Telefooncirkel voor mantelzorgers: om in contact te blijven met andere mantelzorgers 

en ervaringen en tips met elkaar te kunnen delen. 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 

 Synthese FIP – Leudal: telefonisch spreekuur voor financieel-administratieve vragen. Op 

dinsdag en donderdag van 10.00 – 12.30 uur via tel.: 0636341629 of via mail: FIP-

Leudal@synthese.nl 

 Facebookpagina ‘’Aanbieden in Leudal’’, steun en hulp aan inwoners 

 Facebookpagina “Leudal helpt elkaar” van de gemeente 

 Facebookpagina ‘’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 alleenstaande 80+ huurders telefonisch contact op om te 

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

 De website www.videobellenleudal.nl biedt informatie en ondersteuning bij beeldbellen voor 
ouderen. De website is bedoeld om senioren meer wegwijs te maken in het beeldbellen. Er 
staan allerlei tips en tricks als het om beeldbellen gaat.  

 
 

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

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

min. te bellen: www.debelbrigade.com 

 KiekLimburg: facebookpagina voor alle nieuwe burgerinitiatieven  

 Speciaal crisisnummer voor geestelijke ondersteuning: 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 

crisisnummer 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. Er zijn geen kosten verbonden aan deze 

gesprekken. Tel.: 088-4598110  

 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! https://kieklimburg.nl/sportmaatje 

mailto:I.tindemans@synthese.nl
mailto:mantelzorgleudal@synthese.nl
http://www.videobellenleudal.nl/
http://www.debelbrigade.com/
https://kieklimburg.nl/sportmaatje
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 Centrum Jeugd en gezin: 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 

 Algemeen maatschappelijk werk: 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 

Landelijk; 
 RIVM voor (medische) vragen en richtlijnen 0800-1351 

 Rode kruis hulplijn voor praktische vragen 070-4455888 

 De Luisterlijn 24 uur bereikbaar voor een 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.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

http://www.cjgml.nl/
http://www.amwml.nl/
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