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Speech Burgemeester Schmalschläger Dodenherdenking 2020 

 
Jaarlijks herdenken wij in Leudal op 4 mei de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar vond 

er een aangepaste herdenking zonder publiek plaats bij het Vredesmonument in Heythuysen. 
Omroep ML5 zond een speciale herdenkingsuitzending uit op ML5 TV. U hoort onder andere de 
toespraak van burgemeester Schmalschläger en een overweging door de heer Pastoor Vankan. 
Hieronder kunt u de toespraak van burgemeester Schmalschläger teruglezen en de uitzending 
bekijkt u via de volgende link: https://youtu.be/s88BpKl8oGQ  
 
Beste dames en heren, jongens en meisjes, 

 
Met welke woorden begin je deze historische herdenking…?  
Welke woorden zijn passend op een dag als deze…? 
Een dag om te herdenken; in een jaar dat de geschiedenisboeken in zal gaan als jaar van 

bijzondere omstandigheden. 
 
Ieder jaar staan we op 4 mei samen stil bij de geschiedenis van ons land.  

We herdenken de mensen die ooit hebben gestreden voor een vrij Nederland.  
En we staan stil bij hen die in deze oorlog het leven hebben gelaten.  
 
Dit jaar is een heel bijzonder jaar.  
We herdenken het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.  
Verhalen van hen die de oorlog hebben meegemaakt werden de afgelopen tijd meer dan ooit 

tevoren voor en door onze inwoners verteld en verbeeld.  
Deze verhalen hebben ons geraakt…ontroerd. 
 
En vandaag staan we stil.  
We zwijgen in alle talen, en laten ze tot ons komen; die beelden en verhalen. 
 
Vandaag herdenken we, morgen vieren we. 

 
We vieren dat we in Nederland sinds 1945 weer in vrijheid leven.  

En terwijl we dit jaar 75 jaar bevrijding vieren, moeten we beseffen dat we samen verantwoordelijk 
zijn om deze vrijheid door te geven aan onze kinderen, kleinkinderen en alle volgende generaties. 
 
Maar…lieve mensen,  
We moeten vooral ook beseffen dat de vrijheid die we de afgelopen 75 jaar hebben gekend, geen 

vanzelfsprekendheid is… 
 
Nederland viert morgen 75 jaar vrijheid. Maar in veel landen is er nog elke dag sprake van oorlog.  
Sprake van onvrijheid voor mensen, zoals u en ik.  

https://youtu.be/s88BpKl8oGQ
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Daarom moeten we de verhalen van toen blijven vertellen. 
 
Het woord ‘vrijheid’ heeft de afgelopen paar maanden echter voor ons ook een onmiskenbare, 
nieuwe betekenis gekregen.  
 
We ondervinden vandaag de dag aan den lijve dat de vrijheid zoals wij die kennen, en de vrijheid 

waarin onze kinderen en kleinkinderen zijn opgegroeid, niet vanzelfsprekend is. 
 
Een onzichtbare vijand neemt ons gevoel van vrijheid van ons af.  
Het zorgt voor een leegte; een letterlijke leegte op straat, een figuurlijke leegte in ons hart.  
 
Deze leegte staat in contrast met de saamhorigheid die hoort bij een herdenkingsmoment van 

vandaag.  
En zeker ook bij een viering van 75 jaar bevrijding.  
 
Door de oorlogsslachtoffers te herdenken en hun verhalen te vertellen, beseffen we steeds opnieuw 
het belang van leven in vrijheid. 

 
Willem Wilmink schreef een toepasselijk gedicht. 

 
Ben Ali Libi, de goochelaar,  
de artiestennaam van Michel Velleman, in 1943 vermoord in Sobibor. 
 
Op een lijst van artiesten, in de oorlog vermoord, 
staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord, 
dus keek ik er met verwondering naar: 

Ben Ali Libi, Goochelaar. 
Met een lach en een smoes en een goocheldoos 
en een alibi dat-ie zorgvuldig koos, 
scharrelde hij de kost bij elkaar: 
Ben Ali Libi, de goochelaar. 
 

Toen vonden de vrienden van de Weduwe Rost 
dat Nederland nodig moest worden verlost 

van het wereldwijd joods-bolsjewistisch gevaar. 
Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar. 
 
Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt, kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd 
geklopt. 

Er stond al een overvalwagen klaar 
voor Ben Ali Libi, de goochelaar. 
 
In ‘t concentratiekamp heeft hij misschien 
zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien 
met een lach en een smoes,  
een misleidend gebaar, 

Ben Ali Libi, de goochelaar. 
 
En altijd als ik een schreeuwer zie 
met een alternatief voor de democratie, 
denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar voor Ben Ali Libi, de goochelaar. 

Voor Ben Ali Libi, de kleine schlemiel, 

hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel. 
 
De keuzes die wij maken staan niet los van de wereld waarin we leven. 
De vrijheden van de een, kunnen de onvrijheden van de ander betekenen. 
Voor onze vrijheid zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk. 
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Milieupark Roggel vanaf 12 mei weer open 

 
Vanaf DINSDAG 12 MEI wordt het milieupark in Roggel weer geopend. 
 
Het milieupark zal op reguliere tijden geopend zijn: 
 

 dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur 
 zaterdag van 8.30 tot 14.00 uur 

 zon- en feestdagen is het milieupark gesloten 
 

Kijk op https://www.rdmaasland.nl/inwoners/milieupark voor meer informatie over onze 
milieuparken, zoals openingstijden, locatie en tarieven. 
 
Maatregelen in verband met corona 
In verband met corona zijn ook op het milieupark in Roggel maatregelen van toepassing. Wij 

vragen u voor uw en de veiligheid van onze medewerkers, de instructies van de medewerkers van 
RD Maaslandgoed op te volgen. 
 
Daarnaast  laten ze maar maximaal vijf auto's tegelijk toe op het terrein. Dit kan -zeker op drukke 
tijdstippen- lange wachtrijen opleveren. Zodra de medewerkers zien dat de wachtrij langer is dan 
we voor sluitingstijd kunnen verwerken, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Wij rekenen op uw 
begrip! 

 
NB. de brengvoorziening voor uw tuinafval aan de Conenweg in Baexem blijft tot en met oktober 
geopend elke zaterdag van 8.30 tot 16.30 uur. 
 
Onder voorbehoud 

Wij gaan ervan uit dat we de dienstverlening op onze milieuparken kunnen voortzetten. Mochten 

we vanwege ontwikkelingen, zoals ziekte bij onze medewerkers, moeten besluiten wijzigingen in 
openingstijden aan te brengen, dan houden we u via onze website www.rdmaasland.nl en de 
website www.mijnafvalwijzer.nl op de hoogte. En heeft u onze gratis app Afvalwijzer gedownload? 
Dan kunnen we u nog makkelijker bereiken, door u een bericht te sturen zodra er iets wijzigt in de 
afvalinzameling. 
 

  
 

https://www.rdmaasland.nl/inwoners/milieupark
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
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Stap voor stap - wat kan wanneer? 

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het 
coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel 
belangrijker dan ooit. 
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Daarom blijft voor iedereen gelden: 

 Was vaak uw handen 
 Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 
 Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg 
 Schud geen handen 

 Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen 
 Werk zoveel mogelijk thuis  

 
Bent u ziek? 

 Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius 

 Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur 
lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. 

 
Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid? 

 Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te 

blijven. 
 

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte 
 Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven. 
 Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen. 

 
Stap voor stap 
De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder 
controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste 

maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte. 
 
Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte 
op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal 
niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo 
beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de 

details verder uitgewerkt. Vanaf 11 mei geldt: 
 

School 
 Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en 

gastouderopvang openen op 11 mei. 
 
Sport en spel 

 Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en 
activiteiten volgen 

 Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, 
maar dan met 1,5 meter afstand ertussen 

 Iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar 
(dus geen contactsporten; lesgeven kan, maar geen wedstrijden en niet douchen na 
afloop). 

 
Contactberoepen 

 Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-
instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, 
enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) 

en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.) 

 Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd 
 Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen 

vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert. 
 

Bibliotheken 
 Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 

1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. 
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Openbaar vervoer 
 Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar 

de ruimte 
 In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 

1 juni is dit verplicht. 
 

Over mondkapjes 
In een aantal situaties is het niet mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren. Voor reizigers en 
medewerkers in het openbaar vervoer is het daarom per 1 juni verplicht niet-medische mondkapjes 
te dragen. Om schaarste in de zorg te voorkomen, mogen dit dus geen mondkapjes zijn die 
bedoeld zijn voor de zorg. Voor contactberoepen neemt een check vooraf veel risico’s weg. Het 
dragen van mondkapjes is dan niet nodig, maar het staat ieder natuurlijk vrij er gebruik van te 

maken. 
 
Hoe verder 
De verruimingen per 11 mei zijn mogelijk omdat de klanten van deze sectoren vooral uit de buurt 
komen. Er komt dus geen druk op het openbaar vervoer. Ook kunnen bij kappers, opticiens, 

pedicures en dergelijke gemakkelijk de gezondheidsadviezen worden opgevolgd, zoals handen 
wassen. Tot slot is bij deze verruimingen de kans op groepsvorming in de publieke ruimte klein. 

 
Ook in andere sectoren, zoals de horeca, is de roep om versoepeling van maatregelen groot. Dat 
begrijpt het kabinet heel goed, want de maatregelen vergen veel van ons en de gevolgen zijn 
groot. Daarom wil het kabinet stap voor stap verder gaan, samen met bedrijven en organisaties die 
plannen hebben gemaakt voor de 1,5 meter samenleving. 
 
Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter 

afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte 
te geven weer worden teruggedraaid. 
 
Verwachting per 1 juni 
Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan: 
 

 Voortgezet onderwijs (de manier waarop wordt nog verder uitgewerkt); 
 Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden; 

o Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en 
theaters), mogen open, onder voorwaarden: een maximum van 30 personen (incl. 
personeel) en 1,5 meter afstand; 

o bezoekers moeten reserveren; 
o in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek 

risico’s oplevert. 
 Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er 

gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand. 
 

Omdat het rond 1 juni waarschijnlijk drukker wordt in het openbaar vervoer, wordt het op enig 
moment lastiger om 1,5 meter afstand te houden. Daarom is iedereen per 1 juni verplicht in het 
openbaar vervoer niet-medische mondkapjes te dragen. 

 
Verwachting per 15 juni 
Als we het virus onder controle houden, kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weer 
examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het mbo 
verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen. 

 

Verwachting per 1 juli 
Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de 
campings en vakantieparken weer open. Ook kan het maximum aantal bezoekers hopelijk worden 
uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt 
dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten. 
 
Verwachting per 1 september 

Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en 
wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers. 
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Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden 
kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal. 
 
Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 
september een besluit genomen. 

 
 

 

 

Aangepaste openingstijden 
 
In verband met Hemelvaart is het gemeentehuis donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei gesloten. 

 

 
 

Tijdelijke verkeersmaatregelen en wegwerkzaamheden 

 
6 mei-24 juli | Tijdelijk afsluiten van een gedeelte van de Hagendoorn Neer 

in verband met werkzaamheden aan de coupure. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het 
kader van de dijkversterking. Het betreft het gedeelte Hagendoorn vanaf de Molenstraat tot aan de 
kruising Eiland/Hagendoorn/Zwaarveld. 

De afsluiting vindt plaats vanaf woensdag 6 mei 2020 tot en met vrijdag 24 juli 2020 of zoveel 
langer dan wel korter dan noodzakelijk is. Er zal een omleidingsroute worden ingesteld.  
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7-22 mei | Groot asfaltonderhoud met bermverharding Velterweg Kelpen-Oler 

Op donderdag 7 mei start de firma Landheer Infra in opdracht van de gemeente Leudal met de 
onderhoudsmaatregelen aan de Velterweg Kelpen-Oler. De werkzaamheden worden volgens 
planning op vrijdag 22 mei afgerond.  

Waarom 
De gemeente Leudal heeft in 2019 de wegen in de gehele gemeente laten inspecteren. Tijdens 
deze inspectie is geconstateerd dat de textuur van de asfalt toplaag van de Velterweg Kelpen-Oler 
van een dusdanige kwaliteit is dat deze aan onderhoud toe zijn.  

De autosnelweg (A2) en het kanaal kan in Leudal maar op een beperkt aantal plaatsen worden 
overgestoken. De Velterweg heeft om die reden een verbindende functie voor het landbouwverkeer 

en is ook voor fietsverkeer een belangrijk punt om de snelweg en het kanaal over te steken. De 
gemeente wil daarom gelijktijdig met de onderhoudswerkzaamheden de bruikbaarheid van de weg 
voor het landbouwverkeer en de veiligheid voor de fietser verbeteren. 

De Velterweg maakt deel uit van het routenetwerk dat de gemeente heeft aangewezen voor het 
doorgaande landbouwverkeer. 

Wat gaan we doen 
Op de Velterweg wordt de huidige asfaltrijweg, op onderstaande tracé, overlaagd, hierbij wordt er 
een tussen,- deklaag aangebracht. Omdat de verhardingsbreedte niet voldoet, wordt de weg aan 
weerszijden voorzien van een betonstrook van 80 cm. Ten behoeve van de fietser wordt de 
betonstrook, vanaf de Velterweg tot aan de kruising Grathemerweg voorzien van een fiets-
suggestiestrook. Daarbij worden de aanwezige grasbetontegels verwijderd. De aanwezige 

klinkervakken in de rijweg worden tijdens de werkzaamheden meteen meegenomen. De markering 
wordt als laatste aangebracht.  
 
Glasvezel buitenaf 
Binnen onze gemeente is in het buitengebied vorig jaar gestart met het aanbrengen van de 
glasvezelkabel. In ons werkgebied is deze kabel al aangebracht.   

Locatie 

Velterweg Kelpen-Oler 

 

Informatie en bereikbaarheid 
 De weg is volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer; 
 Werkzaamheden worden in 1 fase uitgevoerd;  
 Het doorgaand bestemmingsverkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid;  
 Met de bedrijven binnen het werkgebied worden afspraken gemaakt. 
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Communicatie tijdens uitvoering 

Enkele dagen voor de daadwerkelijke start van de werkzaamheden ontvangen de omwonenden een 
informatiebrief van de aannemer. In deze brief staan onder andere de contactpersonen tijdens de 
uitvoering, bereikbaarheid van uw woning en hoe er omgegaan wordt met het ophalen van het 
huisvuil.  

Tot slot 
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Patrick Sanders via p.sanders@leudal.nl of 
via (0475) 85 90 00. 

 

 
 

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 
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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 

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.  
 Stichting de vergeet-mij-nietjes brengt muziek naar 

de mensen 
Al een aantal keer is stichting de vergeet-mij-nietjes langs 
verzorgingstehuis de Kreppel geweest met een muziekbox 

om oude muziek te spelen en voor familieleden om 
bewoners toe te spreken. Een prachtig initiatief wat een 

hele hoop mensen blij heeft gemaakt. De stichting heeft 
aangegeven dat ze ook bereid zijn om dit bij andere 
verzorgingshuizen te doen. De stichting is te bereiken via 
het mailadres Marianne1402@live.nl.  
Ps. De richtlijnen van het RIVM worden nageleefd tijdens 
deze sessies! De foto is van een soortgelijk initiatief voor 
de coronacrisis. 

mailto:I.tindemans@synthese.nl
mailto:mantelzorgleudal@synthese.nl
http://www.videobellenleudal.nl/
mailto:Marianne1402@live.nl
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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 

 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.  
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