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Gemeente Berlaar 
 

Het coronavirus is gevaarlijk voor kwetsbare mensen en ouderen. Zorg goed voor jezelf en 

voor elkaar! Kan je zelf wat hulp gebruiken? Of wil jij anderen helpen met praktische zaken 

tijdens deze moeilijke periode?  

 

WELKE HULP KAN JE GEVEN OF VRAGEN?  

- Boodschappen doen 

- Naar de apotheek gaan 

- Huisdier uitlaten of verzorgen 

- Sociaal contact, een babbeltje, … 

- … 

 

MELD JE VRAAG VIA 

- het online formulier op https://www.impactdays.co/assistance/ 

- mail naar vrijetijd@berlaar.be 

- 03 410 19 00 

 

MELD JE AANBOD EN REGISTREER JE ALS VRIJWILLIGER 

- https://www.berlaar.be/nieuws/lokaal-bestuur-lanceert-berlaar-helpt 

- mail naar vrijetijd@berlaar.be 

- 03 410 19 00 

 

Vermeld duidelijk je contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en je hulpvraag of -

aanbod! 

 

GEMEENTELIJKE DIENSTEN: ENKEL OP AFSPRAAK 

We blijven bereikbaar, voor vragen en om je bij te staan. Langskomen is alleen mogelijk op 

afspraak, nadat je telefonisch of via mail contact hebt opgenomen via 03 410 19 00 

of info@berlaar.be. We bekijken dan samen of het dringend is en of het noodzakelijk is dat je 

langskomt. Als dat laatste het geval is, maken we samen met jou een afspraak. Let wel op: de 

term 'dringend' wordt erg strikt geïnterpreteerd. 

  

https://www.impactdays.co/assistance/
mailto:vrijetijd@berlaar.be
https://www.berlaar.be/nieuws/lokaal-bestuur-lanceert-berlaar-helpt
mailto:vrijetijd@berlaar.be
mailto:info@berlaar.be
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Gemeente Grobbendonk 
 

Het coronavirus is gevaarlijk voor kwetsbare mensen en ouderen. Zorg goed voor jezelf en 

voor elkaar! Kan je zelf wat hulp gebruiken? Of wil jij anderen helpen met praktische zaken 

tijdens deze moeilijke periode?  

 

WELKE HULP KAN JE GEVEN OF VRAGEN?  

- Boodschappen doen 

- Naar de apotheek gaan 

- Huisdier uitlaten of verzorgen 

- Sociaal contact, een babbeltje, … 

- … 

 

MELD JE VRAAG VIA 

- hulp@grobbendonk.be 

- 014 50 81 10 

 

MELD JE AANBOD EN REGISTREER JE ALS VRIJWILLIGER 

- http://www.grobbendonk.be/grobbendonkhelpt 

- 014 50 81 10 

 

Vermeld duidelijk je contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en je hulpvraag of -

aanbod! 

 

SOCIAAL HUIS 

- algemene vragen voor de sociale dienst: welzijn@grobbendonk.be 

- lokale vragen omtrent het coronavirus: corona@grobbendonk.be 

- telefonisch: 014 50 81 10. Doorlopend telefonische permanentie voorzien gedurende 

de week van 8.30 tot 16.00 uur. 

- op afspraak: 014 50 81 10. Kunnen we je vraag toch niet digitaal of telefonisch 

beantwoorden, dan maken onze medewerkers graag een afspraak met jou om ter 

plaatse te komen. 

 

 

  

mailto:hulp@grobbendonk.be
http://www.grobbendonk.be/grobbendonkhelpt
mailto:welzijn@grobbendonk.be
mailto:corona@grobbendonk.be
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Hulpplatform Heist Helpt 
 

Het coronavirus is gevaarlijk voor kwetsbare mensen en ouderen. Zorg goed voor jezelf en 

voor elkaar! Kan je zelf wat hulp gebruiken? Of wil jij anderen helpen met praktische zaken 

tijdens deze moeilijke periode?  

 

WELKE HULP KAN JE GEVEN OF VRAGEN?  

- Boodschappen doen 

- Naar de apotheek gaan 

- Huisdier uitlaten of verzorgen 

- Sociaal contact, een babbeltje, … 

- … 

 

MELD JE VRAAG VIA 

- het online formulier http://www.heist-op-den-berg.be/zorg-voor-elkaar  

- heist.helpt@heist-op-den-berg.be  

- 015 23 87 79 

 

MELD JE AANBOD EN REGISTREER JE ALS VRIJWILLIGER OP 

- www.impactdays.be/heistopdenberghelpt/   

- heist.helpt@heist-op-den-berg.be  

- 015 23 87 79 

 

Vermeld duidelijk je contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en je hulpvraag of -

aanbod! 

 

GEMEENTELIJKE DIENSTEN 

Sinds dinsdag 17 maart werken we uitsluitend nog op afspraak en dit na telefonisch contact. 

Het betreffende team zal beslissen of jouw vraag per mail of telefonisch afgehandeld kan 

worden. Alleen dringende dienstverlening gaat ter plaatse door.  

Een afspraak maken kan bij 

- Sociale dienstverlening: 015 24 93 50 

- Burgerzaken: 015 22 86 50 

- Bouw en Milieu: 015 23 74 00 

 

 

 

 

 

 

http://www.heist-op-den-berg.be/zorg-voor-elkaar
mailto:heist.helpt@heist-op-den-berg.be
http://www.impactdays.be/heistopdenberghelpt/
mailto:heist.helpt@heist-op-den-berg.be
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Hulpplatform Herenthout Helpt 
 

Het coronavirus is gevaarlijk voor kwetsbare mensen en ouderen. Zorg goed voor jezelf en 

voor elkaar! 

 

Kan je zelf wat hulp gebruiken? Of wil jij anderen helpen met praktische zaken tijdens deze 

moeilijke periode?  

 

WELKE HULP KAN JE GEVEN OF VRAGEN?  

- Boodschappen doen 

- Naar de apotheek gaan 

- Huisdier uitlaten of verzorgen 

- Sociaal contact, een babbeltje, … 

- … 

 

MELD JE VRAAG VIA 

- lokale vragen: corona@herenthout.be of 014 50 77 11 

- abonneer je op BE-Alert voor updates van de federale overheid: www.be-alert.be 

- volg de gemeentelijke website en de sociale media voor updates 

 

MELD JE AANBOD EN REGISTREER JE ALS VRIJWILLIGER OP  / STEL JE VRAGEN 

- mail naar herenthout.helpt@herenthout.be 

- Heb je nood aan een hulp? Dan kan je bij de medewerkers van het OCMW terecht op 

014 50 77 11 

 

Vermeld duidelijk je contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en je hulpvraag of -

aanbod! 

 

GEMEENTELIJKE DIENSTEN 

- https://www.herenthout.be/inwoners/welzijn/corona/ 

- 014 55 77 11 

- Wijkhuis ’t Lindehofke is momenteel gesloten 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:corona@herenthout.be
https://www.be-alert.be/
mailto:herenthout.helpt@herenthout.be
https://www.herenthout.be/inwoners/welzijn/corona/
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Hulpplatform Herselt Helpt 
 

Het Sociaal huis helpt om mensen bij elkaar te brengen.  Mensen die een handje willen helpen 

of inwoners die hulp kunnen gebruiken, kunnen dit melden. Zij zijn bereikbaar: ma-do: 09.00 -

16.00 en vrij: 09.00 -11.30. 

 

Om iedereen zo goed mogelijk te helpen, heeft de gemeente het centraal platform Herselt 

Helpt opgestart.  

 

Kan je zelf wat hulp gebruiken? Of wil jij anderen helpen met praktische zaken tijdens deze 

moeilijke periode?  

 

WELKE HULP KAN JE GEVEN OF VRAGEN?  

- Boodschappen doen 

- Naar de apotheek gaan 

- Huisdier uitlaten of verzorgen 

- Sociaal contact, een babbeltje, … 

- … 

 

MELD JE VRAAG VIA 

- mail naar onthaal@ocmwherselt.be 

- bel naar 014 54 89 91 

 

Vermeld duidelijk je contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en je hulpvraag of -

aanbod! 

 

Heb je nood aan een babbel? Dan kan je bij de medewerkers van het OCMW terecht op het 

nummer 014 54 89 91. 

 

Ben je al klant bij de thuisdienst, dan kan je contact opnemen met je verantwoordelijke.  

Wil je meer doen, geef je dan op als vrijwilliger via www.impactdays.be/herselthelpt/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.impactdays.be/laakdalhelpt/
https://www.impactdays.be/laakdalhelpt/
mailto:onthaal@ocmwherselt.be
http://www.impactdays.be/herselthelpt/
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Gemeente Hulshout 
 

De deuren zijn momenteel gesloten.  

 

Kan je zelf wat hulp gebruiken? Of wil jij anderen helpen met praktische zaken tijdens deze 

moeilijke periode?  

 

WELKE HULP KAN JE GEVEN OF VRAGEN?  

- Boodschappen doen 

- Naar de apotheek gaan 

- Huisdier uitlaten of verzorgen 

- Sociaal contact, een babbeltje, … 

- … 

 

HEB JE ALGEMENE VRAGEN OF WIL JE EEN AFSPRAAK MAKEN ? 

- mail naar communicatie@hulshout.be 

- bel naar 015 75 01 00  

 

Vermeld duidelijk je contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en je hulpvraag of -

aanbod! 

 

Heb je nood aan een babbel? Dan kan je bij de medewerkers van het OCMW terecht op het 

nummer 015 75 01 00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:communicatie@hulshout.be
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Hulpplatform Laakdal Helpt 
 

Om iedereen zo goed mogelijk te helpen, heeft de gemeente het centraal platform Laakdal 

Helpt opgestart in samenwerking met Give A Day . 

 

Kan je zelf wat hulp gebruiken? Of wil jij anderen helpen met praktische zaken tijdens deze 

moeilijke periode?  

 

WELKE HULP KAN JE GEVEN OF VRAGEN?  

- Boodschappen doen 

- Naar de apotheek gaan 

- Huisdier uitlaten of verzorgen 

- Sociaal contact, een babbeltje, … 

- … 

 

MELD JE VRAAG VIA 

- het online formulier op www.laakdal.be  

- mail naar Corona@laakdal.be  

- bel naar 013 67 01 19 

 

Vermeld duidelijk je contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en je hulpvraag of -

aanbod! 

 

Ben je al klant bij de thuisdienst, dan kan je contact opnemen met je verantwoordelijke.  

Wil je meer doen, geef je dan op als vrijwilliger via www.impactdays.be/laakdalhelpt/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.impactdays.be/laakdalhelpt/
https://www.impactdays.be/laakdalhelpt/
http://www.laakdal.be/
mailto:Corona@laakdal.be
http://www.impactdays.be/laakdalhelpt/
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Gemeente Nijlen 
 

Het coronavirus is gevaarlijk voor kwetsbare mensen en ouderen. Zorg goed voor jezelf en 

voor elkaar! Kan je zelf wat hulp gebruiken? Of wil jij anderen helpen met praktische zaken 

tijdens deze moeilijke periode?  

 

WELKE HULP KAN JE GEVEN OF VRAGEN?  

- Boodschappen doen 

- Naar de apotheek gaan 

- Huisdier uitlaten of verzorgen 

- Sociaal contact, een babbeltje, … 

- … 

 

MELD JE VRAAG VIA 

- het online formulier op https://www.impactdays.co/assistance/ 

- het online formulier op https://www.nijlen.be/coronacrisis-ik-heb-hulp-nodig 

- mail naar nijlenhelpt@nijlen.be  

- 03 410 02 11 

 

MELD JE AANBOD EN REGISTREER JE ALS VRIJWILLIGER 

- https://www.impactdays.co/nijlenhelpt/ 

- 03 410 02 11 (indien geen toegang tot internet) 

 

Vermeld duidelijk je contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en je hulpvraag of -

aanbod! 

 

GEMEENTELIJKE DIENSTEN 

- https://www.nijlen.be/corona 

- 03 410 02 11 

 

 

  

https://www.impactdays.co/assistance/
https://www.nijlen.be/coronacrisis-ik-heb-hulp-nodig
mailto:nijlenhelpt@nijlen.be
https://www.impactdays.co/nijlenhelpt/
https://www.nijlen.be/corona
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Vorselaar 
 

Vorselaar is solidair en helpt waar het kan! 

 

MELD JE VRAAG VIA 

- https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/vlaanderen-helpt/ 

- mail naar info@vorselaar.be  

- zorg@vorselaar.be 

- bel naar 014 50 74 89 

 

Vermeld duidelijk je contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en je hulpvraag of -

aanbod! 

 

Vorselaar toont ook op zo’n moment echt wel haar eigenheid door meteen ook zelf op de kar 

te springen.  

 Ondertussen hebben enkele tientallen vrijwilligers zich al aangemeld voor het 

callcenter (voor huisartsen) en triage in functie van het ziekenhuis. Aanmelden kan 

nog altijd via zorg@vorselaar.be. 

 Momenteel is er een ploeg vrijwilligers die mondmaskers maken voor bv. 

kinderopvang, zieken in thuissituaties en woonzorgcentra. Die mogen aangeleverd 

worden op het gemeentehuis. 

 Cateraars zoals o.a. De Wingerd koken lekkere maaltijden. Neem telefonisch contact 

op met ons via 014 50 74 89. 

 Stuur een mailtje naar zorg@vorselaar.be. 

Zo kom je terecht bij een maatschappelijk werker uit onze sociale dienst die heel 

vertrouwelijk met jou kan praten en kan polsen hoe we het best kunnen helpen. 

 

We hopen dat jij, je familie en alle mensen uit ons dorp deze vreemde periode goed 

doorstaan. We zijn er voor jullie! 

 

SOCIAAL 

 in financiële problemen door de corona-maatregelen? Maak een afspraak bij de 

sociale dienst via 014 50 00 21 of  ocmw@vorselaar.be 

 bel naar corona infolijn voor psychosociale vragen: 0800 14 689 

 

HET GEMEENTEHUIS IS FYSIEK GESLOTEN 

Je kan ons nog wel digitaal en telefonisch bereiken. 

Voor erg belangrijke zaken die niet kunnen wachten: maak een afspraak via 014 50 11 01! Een 

reeks attesten kan je aanvragen via www.vorselaar.be/eloket. 

 

 

https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/vlaanderen-helpt/
mailto:info@vorselaar.be
mailto:zorg@vorselaar.be
mailto:zorg@vorselaar.be
mailto:zorg@vorselaar.be
mailto:ocmw@vorselaar.be
mailto:ocmw@vorselaar.be
https://www.vorselaar.be/eloket
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Hulpplatform Westerlo Helpt 
 

Om iedereen zo goed mogelijk te helpen, heeft de gemeente het centraal platform Westerlo  

Helpt opgestart. Kan je zelf wat hulp gebruiken? Of wil jij anderen helpen met praktische zaken 

tijdens deze moeilijke periode?  

 

Antwoorden op veel gestelde vragen kan je terugvinden op de gemeentelijke website 

https://www.westerlo.be/maatregelen-om-verspreiding-coronavirus-in-westerlo-tegen-te-

gaan. 

 

MELD JE VRAAG VIA 

- bel de babbellijn op het nummer 014 53 87 81 

- bel voor alle andere vragen naar 014  54 75 75 

 

Vermeld duidelijk je contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en je hulpvraag of -

aanbod! 

  

Wil je meer doen, geef je dan op als vrijwilliger via www.impactdays.co/Westerlohelpt/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.impactdays.be/laakdalhelpt/
https://www.impactdays.be/laakdalhelpt/
https://www.westerlo.be/maatregelen-om-verspreiding-coronavirus-in-westerlo-tegen-te-gaan
https://www.westerlo.be/maatregelen-om-verspreiding-coronavirus-in-westerlo-tegen-te-gaan
http://www.impactdays.co/Westerlohelpt/
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#SterkZandhoven   
 

Wil jij ook graag coronavrijwilliger worden? En zo onze inwoners helpen en ondersteunen. 

Meld je aan via corona@zandhoven.be  of 03 410 16 20.  

 

GEMEENTEHUIS 

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan werken wij enkel op afspraak 

voor dringende zaken. Op onze website kan je per dienst de contactgegevens terugvinden. 

Voor algemene vragen: info@zandhoven.be  of via 03 410 16 20. Zo helpt u mee de 

dienstverlening te garanderen. 

 

 

  
 

 afzonderlijke telefoonnummers en folder  

mailto:corona@zandhoven.be
mailto:info@zandhoven.be

