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NieuwsbulletiN

Beste inwoners van Sambeek,

Dit is de eerste uitgave van een 
speciaal infobulletin omtrent de 
uitbraak van het coronavirus en 
de veranderingen die dit met zich 
meebrengt. Dit infobulletin is tot 
stand gekomen vanuit dorpsraad 
Sambeek en met vrijwilligers van 
de Senioren Vereniging Sambeek 
en de gemeente.

Het doel is om met name de 
inwoners die niet digitaal 

vaardig zijn of over een computer 
beschikken van informatie 
te voorzien. De belangrijkste 
informatie die veelal alleen op 
websites te vinden is, zullen we 
telkens verzamelen en in dit 
infobulletin plaatsen. We vullen 
dit aan met informatie van 
(hulp)activiteiten die in ons dorp 
worden georganiseerd.

Zoals het er nu naar uitziet 
wordt dit infobulletin eenmaal 
per week uitgeven. 

Naar aanleiding van de 
actualiteit bekijken we of 
de frequentie moet worden 
bijgesteld. Houdt u er rekening 
mee, dat bepaalde informatie 
verouderd kan zijn, het nieuws 
over het coronavirus verandert 
van dag tot dag en soms zelfs 
van uur tot uur. Alle algemene 
informatie halen wij van de 
websites van de Rijksoverheid 
en van de gemeente Boxmeer. 
Als dorpsraad zijn we dus niet 
verantwoordelijk voor de inhoud.  

Maatregelen (update 23 maart)
•  Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga  

alleen naar buiten voor werk 
wanneer u niet thuis kunt werken, 
voor boodschappen, of om voor 
anderen te zorgen. 

•  Een frisse neus halen kan, 
maar doe dit niet in een groep. 
Houd altijd afstand van anderen 
(minimaal 1,5 meter) en vermijd 
sociale activiteiten en groepen 
mensen. Ook thuis: maximaal 
drie mensen op bezoek en hou 
ook dan afstand tot elkaar.

•  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 bijeenkomsten worden 
verboden tot 1 juni, ook met 
minder dan 100 mensen. 

•  Winkels en het openbaar vervoer 
worden verplicht om maatregelen 
te nemen om ervoor te zorgen 
dat mensen afstand houden, 
bijvoorbeeld via een deurbeleid.

•  Burgemeesters kunnen gebieden 
aanwijzen waar groepsvorming 
verboden is. Het kan gaan om 
parken, stranden of wijken. 
Bij groepen van 3 of meer die 
geen 1,5 meter afstand houden, 
wordt gehandhaafd. Personen 
in hetzelfde huishouden (zoals 
gezinnen) en kinderen zijn 
hiervan uitgezonderd. 

•  Ook krijgen burgemeesters de 
mogelijkheid om makkelijker en 
sneller op te treden. Zij kunnen 
specifieke locaties sluiten, zoals 
parken, stranden en campings. 
Er kunnen ook boetes worden 
opgelegd.

Advies voor kwetsbaren (ouderen en  
personen met verminderde 
 weerstand)
•  Beperk de fysieke sociale 

contacten zoveel mogelijk. Zoek 
een andere manier zoals bellen,  
videobellen of een kaartje of brief 
schrijven.

•  Ga niet met het openbaar vervoer 
en vermijd grote gezelschappen.

•  Vrienden of familie met klachten 
mogen niet langskomen.

•  Ga zelf ook niet op bezoek bij  
anderen die klachten hebben.

INFORMATIE RIJKSOVERHEID (WWW.RIJKSOVERHEID.NL)
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DorpsraaD coörDiNeert 
vraag eN aaNboD vaN hulp 

Waar kunnen wij u mee helpen? 
De bezoekersgroep van Senioren 
Vereniging Sambeek (voorheen 
KBO) heeft verschillende 
vrijwilligers die mensen aan huis 
bezoeken, voor een kop koffie, 
een praatje of hulp op een ander 
vlak. Deze vrijwilligers kunnen 
nu door het coronavirus niet 
meer persoonlijk naar de mensen 
toe, maar zij onderhouden wel 
telefonisch contact en bieden hulp 
waar nodig en mogelijk is.

Wij kunnen ons voorstellen dat 
er op dit moment meer mensen 
zijn die zich door de coronacrisis 
meer eenzaam of angstig voelen en 
behoefte hebben aan ondersteuning 
of contact.

Bijvoorbeeld telefonisch contact om 
een praatje te maken,  iemands stem 
te horen, je zorgen te kunnen uiten 
of om advies te vragen. Maar ook als 
er hulp nodig is voor het halen van 
boodschappen en/of medicijnen 
of bijvoorbeeld het brengen van 
puzzels of om leesboeken te ruilen 
(met inachtneming van de 1,5 meter 
afstand).

Bovenstaande hulp wordt 
aangeboden aan alle inwoners van 
Sambeek, man of vrouw, oud of jong, 
ziek of gezond. U hoeft hiervoor 
geen lid te zijn van de Senioren 
Vereniging Sambeek. In deze 
moeilijke tijden is het belangrijk om 
in verbinding te blijven met elkaar, 
al is het op een andere manier dan u 
misschien gewend bent. Elk contact 
is waardevol, wij willen dat niemand 
zich eenzaam voelt.

Heeft u een vraag,  hulp nodig, 
behoefte aan contact, dan kunt u 
bellen of mailen met Wilma Thijssen 

of Fien Aben. Zij coördineren de 
aanvragen en zorgen, indien nodig, 
dat één van de vrijwilligers contact 
met u opneemt.

Wilma Thijssen
Telefoon: 06-54282358
Mail: wilma.thijssen@hotmail.com 

Fien Aben
Telefoon: 06-23114384
Mail: harrie.fien@versatel.nl 

Schroom niet om contact op te 
nemen, er zijn heel veel mensen in 
Sambeek die graag iets voor een 
ander willen betekenen in deze 
moeilijke tijd.

Wie wil er helpen?
Er wordt via social media veel hulp 
aangeboden om in deze crisistijd 
een ander te helpen, zowel in de 
gemeente Boxmeer als in ons eigen 
dorp Sambeek. Maar de doelgroep 
die de meeste hulp nodig heeft of 
de komende tijd nodig gaat hebben, 
dat zijn vooral de ouderen. Zij 
beschikken niet of nauwelijks over 
deze nieuwskanalen, dus krijgen al 
dat aanbod wellicht niet mee.

Wij willen daarom alle aangeboden 
hulp coördineren via de dorpsraad, 

zodat we vraag en aanbod bij elkaar 
kunnen brengen.
Als u op de één of andere manier 
kosteloos iets voor de inwoners van 
Sambeek kunt en wilt betekenen, dan 
vragen wij u om een mail te sturen 
naar de dorpsraad dorpsraad_
sambeek@hotmail.com met daarin 
uw naam, telefoonnummer en uw 
aanbod.
Denk hierbij aan boodschappen 
doen, medicijnen halen, in de tuin 
werken, hond uitlaten, eten koken, 
sociaal contact onderhouden via de 
telefoon. Maar ook creatieve ideeën 
zijn welkom, zodat we af en toe iets 
leuks kunnen doen voor de mensen 
die thuis moeten blijven.

Wilt u zich niet beperken tot de 
inwoners van Sambeek, maar aan alle 
inwoners van de gemeente Boxmeer 
uw hulp aanbieden, dan kunt u zich 
ook aanmelden bij Sociom. Zij zijn te 
bereiken via telefoonnummer 0485-
700500 of e-mail info@sociom.nl. 
Kijk voor meer informatie op hun 
website www.sociom.nl.

Alle hulp is welkom!
Alvast heel erg bedankt voor jullie 
inzet.
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NieuwsbulletiN
iNformatie gemeeNte boxmeer (www.boxmeer.Nl)

Op de website van de gemeente 
vindt u landelijke, maar vooral ook 
lokale, actuele informatie over het 
Coronavirus. Kijk regelmatig op de 
homepage van de gemeente om op 
de hoogte te blijven. De informatie 
wordt dagelijks geactualiseerd.

Actuele informatie
Voor deze week (23 tot en met 30 
maart) hebben wij enkele berichten 
voor u er uitgepikt.

Markt
De weekmarkten in Brabant gaan 
vanaf maandag 23 maart door met 
alleen kramen die voedsel aanbieden 
en daarmee voorzien in een 
primaire levensbehoefte. Er moet 
hierbij wel voorkomen worden dat 
er grote groepen mensen (meer dan 
100 personen) tegelijk op de markt 
zijn. Er zijn geen non-food kramen 
toegestaan op de weekmarkten.

Verpleeghuizen en kleinschalige 
woonvormen in de ouderenzorg
Deze woonvormen zijn gesloten 
voor bezoekers en anderen die niet 
noodzakelijk zijn voor de basiszorg. 
De landelijke maatregel is bedoeld 
om de kwetsbare bewoners beter te 
beschermen tegen het coronavirus.

Milieustraten
Het is zo druk bij de milieustraten, 
kom alleen als het echt noodzakelijk 
is en houd afstand. Bewaar de 
spullen thuis en breng het over een 
paar weken.

Avondopenstellingen  
gemeentehuis
De avondopenstelling van 30 maart 
komt te vervallen.

Hulp nodig?
Het zijn uitzonderlijke tijden. 
De maatregelen rondom het 
coronavirus hebben grote invloed 
op ons allemaal. Gelukkig zijn er ook 
allerlei initiatieven en organisaties 
in de gemeente die graag hun 
medemens willen helpen. 

Zorgloket gemeente en Sociom 
Zorgaanbieders lukt het nu niet 
om overal de ondersteuning te 
geven die mensen gewend zijn. Kan 
uw zorgaanbieder niet alle taken 
uitvoeren, vraag dan aan familie, 
vrienden of buren om te helpen. 
Lukt het niet om deze problemen 
in uw eigen omgeving op te lossen? 
Neem dan contact op met Sociom 
of het zorgloket van de gemeente 
Boxmeer.

Zorgloket van de gemeente:
tel. 0485-585865
Sociom
tel. 0485-700500

OnsThuus.nl
De buurtverbinders en het platform 
van Ons Thuus brengen via hun 
website vraag en aanbod van hulp 
bij elkaar. Op de website vindt u 
nieuws, berichten en een pagina 
met de mogelijkheid om elkaar te 
helpen.
Ons Thuus: www.onsthuus.nl

Facebookgroep ‘Boxmeer helpt  
elkaar’ 
De gemeente Boxmeer heeft een 
Facebookgroep aangemaakt zodat 
inwoners elkaar eenvoudiger 
kunnen vinden en samen kunnen 
kijken naar manieren om elkaar te 
helpen. 
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Beste inwoners,

Het is stil geworden in onze doorgaans bruisende samenleving. Geen slierten met kinderen met de fiets op weg 
naar school, geen verkeersdrukte veroorzaakt door woon-werkverkeer. Cafés en restaurants zijn gesloten, de 
terrassen blijven leeg. Langzamerhand sluiten ook steeds meer winkeliers hun zaken. 

Binnen een week tijd is onze wereld grotendeels op slot gezet. Evenementen en activiteiten worden ook na 6 
april veelal afgezegd. Ook in onze gemeente Boxmeer zien we dat het stil wordt op straat. Afgelopen weekend 
zagen we ook dat het nog lang niet overal stil genoeg was. De verleiding om met dit mooie weer naar plaatsen 
te gaan met veel andere mensen, was groot. Gelukkig zien we ook gebeuren dat steeds meer mensen begrijpen 
hoe belangrijk het is om zoveel mogelijk thuis te blijven en om in contact met anderen afstand te houden.

De maatregelen die nodig zijn om het coronavirus de kop in te drukken, leggen nu eenmaal een grote druk op 
iedereen. Het betekent dat op veel plaatsen, in veel gezinnen oplossingen gezocht moeten worden. Kinderen 
die niet naar school mogen. Ouders die thuis werken, zelfs hun kinderen les moeten geven, of juist oplossingen 
moeten vinden voor de kinderopvang. 

Naast het oplossen van de eigen persoonlijke problemen die ontstaan als gevolg van de corona-maatregelen, is 
er ook nog de noodzaak anderen hulp te bieden die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Zoals ouderen die aan 
huis gebonden zijn vanwege hun kwetsbaarheid en toch aandacht en zorg nodig hebben. 

De sluiting van verzorgings- en verpleegtehuizen is dramatisch voor bewoners en familie. Juist in deze tijd niet 
bij je familie te kunnen zijn, niet je kwetsbare partner, moeder of vader te mogen opzoeken, is heel zwaar. 

Het doet goed te zien dat er diverse initiatieven worden ontplooid om met en voor elkaar door de moeilijke 
periode heen te komen. Zoals het idee van Mell Martens om kaarten en tekeningen te maken voor ouderen en 
zieken die nu geen bezoek kunnen ontvangen van hun familie. Een tekening of kaartje kan net wat troost geven 
bij het grote leed dat deze maatregel voor veel van hen betekent. 

Dat veel evenementen en activiteiten moeten worden afgelast is natuurlijk een grote teleurstelling voor de orga-
nisaties die daar veel tijd en energie in hebben gestoken. Ook in onze gemeente gaan diverse activiteiten, onder 
andere in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid zeker tot eind april niet door. Het is natuurlijk erg wrang 
dat we, juist nu we 75 jaar vrijheid kunnen vieren, deze vrijheid niet ondervinden.

Het is allemaal heel onwezenlijk en onzeker. Ondanks dat is het belangrijk dat we aandacht blijven houden 
voor elkaar met een extra oog voor ouderen en alleenstaanden. Zorgen voor elkaar blijft de komende weken 
noodzakelijk. 

Op de website van de gemeente www.Boxmeer.nl proberen wij u zoveel mogelijk te informeren met actuele 
berichten. Daar waar de gemeente kan bijdragen aan het vinden van antwoorden op hulpvragen zullen we dat 
blijven doen. 

In de tussentijd wens ik iedereen de komende weken veel sterkte. De inzet van onze hulpverleners in de zorg, 
politie en brandweer blijft onveranderd nodig. Onze bijzondere steun en waardering verdienen zij als geen 
ander. En laten we ondanks alles proberen ook de moed erin te houden, want we hebben elkaar hard nodig. 

Karel van Soest, burgemeester van Boxmeer 23 maart 2020

Noot van de redactie:
Deze brief is van 23 maart 2020, 10.00 uur. Maatregelen die 
‘s avonds zijn afgekondigd zijn hierin dus niet meegenomen.


