
 

 

Arendonk: 

• Welke initiatieven hebt u (extra ondernomen) i.k.v maaltijden aan huis? 
We hebben onze leverancier (Veresto) bevraagd en zij kunnen makkelijk uitbreiden naar een 
grotere capaciteit.  Dus op vraag kan de burger nu snel geholpen worden. 
 

• Is hier een contactpersoon / adres van? Zo ja hoe kunnen mensen zich kenbaar 
maken? 
Gewoon inbellen op de nummer van het Sociaal Huis 014 40 10 50 
 

• Welke initiatieven hebt u (extra ondernomen) i.k.v boodschappendiensten? 
Geen eigen initiatief wel samenwerking met derden (vrijwilligers o.a. studenten van het Heilig 
Graf - Collect & Bring).  Voor boodschappen mogen mensen altijd bellen naar Sociaal Huis, 
wij zoeken dan een oplossing. 
 

• Hoe kunnen mensen kenbaar maken dat ze hier gebruik van willen maken? 
Inbellen Sociaal Huis 014 40 10 50 
 

• Zijn er (extra) initiatieven rond vrijwilligerswerking en zo ja, waarvoor kunnen mensen 
beroep doen op deze dienst? 
Via (H)echt Arendonk worden er momenteel mondmaskers aangemaakt. 
 

• Hoe kunnen mensen contact opnemen om gebruik te maken hiervan? 
014 40 10 50 
 

• Zijn er binnen de gemeente extra initiatieven rond kinderopvang en/of wat is de 
capaciteit van uw organisatie om kinderopvang te voorzien? zowel in de vakanties als 
daarbuiten. 
Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen zal Arendonk kinderopvang blijven voorzien de 
komende periode (inclusief paasvakantie) voor de essentiële beroepen en kinderen in 
kwetsbare situatie. 
 

• Zijn er voorwaarden verbonden aan de kinderopvang? en zo ja, welke? 
Enkel voor kinderen uit essentiële beroepen en kinderen in kwetsbare situaties.  Kinderen tot 
14 jaar. 
 

• Hoe melden mensen zich aan om gebruik te maken van deze dienst? 
Via de huidige opvang in de scholen en de creches zal dit verder gecommuniceerd worden. 
 

• Zijn er nog andere initiatieven binnen uw gemeente lopend rond ondersteuning van de 
burger ikv COVID-19? 
Het sociaal restaurant in Arendonk waar vele ouderen dagelijks gingen eten is 
overgeschakeld op afhaal en brengen aan huis. 
 

• Extra informatie 
In Arendonk kan je alles ivm de coranamaatregelen lezen op 
https://www.arendonk.be/nieuws/coronavirus/ 
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Baarle-Hertog 
 

• Welke initiatieven hebt u (extra ondernomen) i.k.v maaltijden aan huis? 
Sociale dienst belde alle 80-plussers op om evt. hulpvragen te inventariseren. Daarnaast 
startte lokaal bestuur met "Baarle-Hertog Helpt". 
Wie echt zelf niet kan koken, kan via regulier aanbod beroep doen op dienst warme maaltijden 
 

• Is hier een contactpersoon / adres van? Zo ja, hoe kunnen mensen zich kenbaar 
maken? 
telefoon = 014 69 80 70 (alle diensten / hulpvragen) 
hulpvragen (diverse) = online via https://www.baarle-hertog.be/helpen 
per e-mail naar Baarle-Hertog.Helpt@baarle-hertog.be of maatschappelijk assistent   
femke.wens@baarle-hertog.be 
 

• Welke initiatieven hebt u (extra ondernomen) i.k.v boodschappendiensten? 
Indien nodig zoekt sociale dienst vrijwilligers om boodschappen te doen via beide initiatieven 

• Hoe kunnen mensen kenbaar maken dat ze hier gebruik van willen maken? 
telefoon = 014 69 80 70 (alle diensten / hulpvragen) 
hulpvragen (diverse) = online via https://www.baarle-hertog.be/helpen 
per e-mail naar Baarle-Hertog.Helpt@baarle-hertog.be of maatschappelijk assistent   
femke.wens@baarle-hertog.be 
 

• Zijn er (extra) initiatieven rond vrijwilligerswerking en zo ja, waarvoor kunnen mensen 
beroep doen op deze dienst? 
"Baarle-Hertog Helpt" 
boodschappen doen, naar de  post gaan, naar de apotheek gaan, met de hond wandelen 
 

• Hoe kunnen mensen contact opnemen om gebruik te maken hiervan? 
telefoon = 014 69 80 70 (alle diensten / hulpvragen) 
hulpvragen (diverse) = online via https://www.baarle-hertog.be/helpen 
per e-mail naar Baarle-Hertog.Helpt@baarle-hertog.be of maatschappelijk assistent   
femke.wens@baarle-hertog.be 
 

• Zijn er binnen de gemeente extra initiatieven rond kinderopvang en/of wat is de 
capaciteit van uw organisatie om kinderopvang te voorzien? zowel in de vakanties als 
daarbuiten. 
Buitenschoolse Kinderopvang vangt kinderen op cfr. de richtlijnen van kracht 
 

• Zijn er voorwaarden verbonden aan de kinderopvang? en zo ja, welke? 
De voorwaarden zijn conform de richtlijnen (hygiënemaatregelen, social distancing, weren 
zieke kinderen). 
 

• Hoe melden mensen zich aan om gebruik te maken van deze dienst? 
Via de onlinereservatietool: https://reserveren.samenferm.be/ 
Met vragen via: 014 69 03 64 of E-mail: LKbaarlehertog@LandelijkeKinderopvang.be 
 

• Zijn er nog andere initiatieven binnen uw gemeente lopend rond ondersteuning van de 
burger ikv COVID-19? 

 Actuele info op website en facebookpagina van de gemeente; incl. vragen en antwoorden 
specifiek voor enclavegebied 
Info en richtlijnen grensoverschrijdende verplaatsingen van en naar het enclavegebied: in 
vraag en antwoord op video i.s.m. politie regio Turnhout 
Individuele vragen van burgers per telefoon, e-mail, ... worden z.s.m. beantwoord   

 

 

 

https://www.baarle-hertog.be/helpen
mailto:femke.wens@baarle-hertog.be
https://www.baarle-hertog.be/helpen
mailto:femke.wens@baarle-hertog.be
https://www.baarle-hertog.be/helpen
mailto:femke.wens@baarle-hertog.be
mailto:LKbaarlehertog@LandelijkeKinderopvang.be


 

Beerse 

• Welke initiatieven hebt u (extra ondernomen) i.k.v maaltijden aan huis? 
We hebben een dienst warme maaltijden aan huis, maar het extra mensen bedienen n.a.v. 
covid19 is momenteel niet altijd mogelijk omdat de maximum capaciteit al bereikt was vóór 
covid19. 
 

• Is hier een contactpersoon / adres van? Zo ja, hoe kunnen mensen zich kenbaar 
maken? 
onthaal.dienstencentrum@beerse.be - 014 60 05 40 
 

• Welke initiatieven hebt u (extra ondernomen) i.k.v boodschappendiensten? 
Onze thuisdiensten (poetsdames bv.) worden hiervoor extra ingezet. 
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om je als vrijwilliger aan te bieden om hierbij te helpen. 
 

• Hoe kunnen mensen kenbaar maken dat ze hier gebruik van willen maken? 
onthaal.dienstencentrum@beerse.be - 014 60 05 40 
aanmelden vrijwilligers, of hulpvraag stellen: 
https://www.beerse.be/productgroep.aspx?pg=2798&id=1339 
 

• Zijn er (extra) initiatieven rond vrijwilligerswerking en zo ja, waarvoor kunnen mensen 
beroep doen op deze dienst? 
Eigenlijk kunnen we elke vraag bekijken. Maar we denken bv. aan een babbeltje per telefoon, 
boodschappen doen, met de hond wandelen, raamzwaaien (raamcontact), ... maar eigenlijk 
kan elke vraag van een inwoner met een nood bekeken worden. 
 

• Hoe kunnen mensen contact opnemen om gebruik te maken hiervan? 
onthaal.dienstencentrum@beerse.be - 014 60 05 40 
of meld je digitaal aan via: https://www.beerse.be/productgroep.aspx?pg=2798&id=1339 
 

• Zijn er binnen de gemeente extra initiatieven rond kinderopvang en/of wat is de 
capaciteit van uw organisatie om kinderopvang te voorzien? zowel in de vakanties als 
daarbuiten. 
Huis van het Kind organiseert stadsregionaal ook in het weekend opvang voor kinderen van 
zorgpersoneel. Daarnaast zorgen de scholen en IBO ook voor een aantal initiatieven. 
Vanaf 1 mei start ook stadsregionaal het loket kinderopvang. 
 

• Zijn er voorwaarden verbonden aan de kinderopvang? en zo ja, welke? 
Initiatief HvhK: alle info vind je hier: https://mailchi.mp/be55bde95aeb/weekendopvang-in-
stadsregio-turnhout?e=916506b3ec 
scholen en IBO: te bevragen bij hen zelf. 

 

• Hoe melden mensen zich aan om gebruik te maken van deze dienst? 
Initiatief HvhK: alle info vind je hier: https://mailchi.mp/be55bde95aeb/weekendopvang-in-
stadsregio-turnhout?e=916506b3ec 
scholen en IBO: te bevragen bij de eigen school, IBO: ibo@beerse.be - tel: 014 62 25 90 
 

• Zijn er nog andere initiatieven binnen uw gemeente lopend rond ondersteuning van de 
burger ikv COVID-19? 
vzw De Watertoren en lokaal bestuur ondernemen nog enkele acties rond voedselbedeling en 
sociaal contact specifiek voor mensen in armoede (buddy's online). 
Contact: Viviane Cornelissen, viviane.cornelissen@beerse.be - 0479 222 386 
Huis van het Kind en de jeugddiensten van de Stadsregio hebben ook voor jongeren een 
aanbod rond mentaal welbevinden: https://www.beerse.be/nieuwsdetail.aspx?id=5207 
Men bekijkt de aankoop van herbruikbare mondmaskers, maar nog niets concreet. 
Men bekijkt manieren om lokale handelaars te ondersteunen, bv. in de vorm van aankoopbon 
die burgers lokaal kunnen uitgeven. Verder deelt ons bestuur ook regelmatig info op sociale 
media over bereikbaarheid handelaars met foto's & info die handelaars zelf bezorgden. 
We bekijken ook nog hoe we concept Warme Gemeente (mentaal welbevinden jongeren) 
kunnen doortrekken. 
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Hoogstraten 

• Welke initiatieven hebt u (extra ondernomen) i.k.v maaltijden aan huis? 
Er is een gecentraliseerd meldpunt opgericht voor hulpvragen in kader van zorg. Maaltijden 
aan huis is hier een onderdeel van. Dit is ook nog eens extra onder de aandacht gebracht via 
communicatiekanalen zoals social media, persbericht, huis-aan-huis infoblad en website. 
 

• Is hier een contactpersoon / adres van? Zo ja hoe kunnen mensen zich kenbaar 
maken? 
Meldpunt hulpvragen, hulpvragen@hoogstraten.be, 03 340 16 30 
 

• Welke initiatieven hebt u (extra ondernomen) i.k.v boodschappendiensten? 
Er is een gecentraliseerd meldpunt opgericht voor hulpvragen in kader van zorg. Hulp bij 
boodschappen is daar een onderdeel van. Dit is gecommuniceerd via verschillende kanalen, 
waaronder social media, persbericht, huis-aan-huis infoblad en website. Ook is er een warme 
oproep gedaan om vrijwillige solidariteitsacties en -bijdragen te melden, zodat we elkaar 
kunnen versterken en samenwerken om zo veel mogelijk mensen te bereiken in een buurt. 
 

• Hoe kunnen mensen kenbaar maken dat ze hier gebruik van willen maken? 
Meldpunt hulpvragen, hulpvragen@hoogstraten.be, 03 340 16 30 
 

• Zijn er (extra) initiatieven rond vrijwilligerswerking en zo ja, waarvoor kunnen mensen 
beroep doen op deze dienst? 
Mensen samenbrengen voor een gezellige babbel via telefoon of videobellen. Oproep tot het 
schrijven van een brief of kaartje. Ook kinderen worden betrokken bij de burenhulp door ze 
een leuke tekening of gedicht te laten maken die ze vervolgens in de brievenbus bij een 
gebuur of van het woonzorgcentrum kunnen steken.  
 

• Hoe kunnen mensen contact opnemen om gebruik te maken hiervan? 
Meldpunt hulpvragen, hulpvragen@hoogstraten.be, 03 340 16 30 
 

• Zijn er binnen de gemeente extra initiatieven rond kinderopvang en/of wat is de 
capaciteit van uw organisatie om kinderopvang te voorzien? zowel in de vakanties als 
daarbuiten. 
Noodopvang in de scholen en voor en na-schoolse opvang door Ferm. In de paasvakantie 
wordt er noodopvang georganiseerd door Ferm (+/- 45 plaatsen op twee locaties). Daarnaast 
wordt er elk weekend nog noodopvang georganiseerd.  
 

• Zijn er voorwaarden verbonden aan de kinderopvang? en zo ja, welke? 
Het gaat over noodopvang - zelfde voorwaarde als diegene die nu gelden binnen de opvang 
door het onderwijs.  
 

• Hoe melden mensen zich aan om gebruik te maken van deze dienst? 
Voor noodopvang in de paasvakantie: http://www.samenferm.be/ voor weekend noodopvang 
stuur een je een mail naar vlieg@hoogstraten.be 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Merksplas 

• Welke initiatieven hebt u (extra ondernomen) i.k.v maaltijden aan huis? 
We leverden reeds maaltijden aan huis - uitbreiding capaciteit is voorlopig nog mogelijk 
 

• Is hier een contactpersoon / adres van? Zo ja hoe kunnen mensen zich kenbaar 
maken? 
sociaalhuis@merksplas.be - 014 639 480 - contactpersoon: Carolien Sysmans 
 

• Welke initiatieven hebt u (extra ondernomen) i.k.v boodschappendiensten? 
Zijn er (extra) initiatieven rond vrijwilligerswerking en zo ja, waarvoor kunnen mensen 
beroep doen op deze dienst? 
 
Ontwikkeling van onze welzijnslijn: alle 65plussers worden systematisch opgebeld 
De corona-maatregelen hebben een grote impact op ons dagelijks leven. Op maandag 23 
maart startte Merksplas daarom met de WELZIJNsLIJN! Een groep medewerkers-vrijwilligers 
tracht om alle 65plussers op te bellen om even te horen hoe het gaat, te bekijken of men alles 
geregeld krijgt in deze periode van corona-maatregelen, informatie te geven over het 
boodschappen- en warme maaltijdenaanbod en te bespreken of een wekelijks telefoontje 
gewenst is.  
 
aansluiting bij impactdays.be + matchen van vrijwilligers aan vragen van Merksplasse 
inwoners 
 
daarnaast worden door de sociale dienst alle cliënten proactief opgebeld alsook met vraag of 
een wekelijks telefoontje gewenst is. 
 
via Huis van het Kind worden ook extra kwetsbare gezinnen en gezinnen met kinderen met 
extra zorg gecontacteerd 
 

• Hoe kunnen mensen contact opnemen om gebruik te maken hiervan? 
Heeft u in een dringende vraag? Heeft u nood aan hulp bij uw boodschappen of warme 

maaltijden? Wij blijven bereikbaar op 014 63 94 80 en bekijken dan graag samen met u wat 

mogelijk is. U kan ons bereiken van maandag tot vrijdag telkens van 9u tot 11u30. 

• Zijn er binnen de gemeente extra initiatieven rond kinderopvang en/of wat is de 
capaciteit van uw organisatie om kinderopvang te voorzien? zowel in de vakanties als 
daarbuiten. 
De buitenschoolse opvang blijft open en geeft voorrang aan kinderen wiens ouders in cruciale 
sectoren werken of met een moeilijke thuissituatie. Wij rekenen er op dat ouders die dit echt 
nodig hebben gebruik maken van de kinderclub en hun kinderen niet naar grootouders in 
risicogroepen brengen. 
 

• Zijn er voorwaarden verbonden aan de kinderopvang? en zo ja, welke? 
Voorrang aan kinderen wiens ouders in cruciale sectoren werken of met een moeilijke 
thuissituatie 
 

• Hoe melden mensen zich aan om gebruik te maken van deze dienst? 
Huis van het Kind - 014 639 460 
 

• Extra informatie 

https://www.coronamerksplas.be/ 

Uiteraard kan er ook op onze eigen website nog veel info teruggevonden worden: 

www.merksplas.be 
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Oud-Turnhout 

• Welke initiatieven hebt u (extra ondernomen) i.k.v maaltijden aan huis? 
Na sluiting van het dorpsrestaurant werden alle bezoekers opgebeld met het aanbod van de 
maaltijden aan huis. 
 

• Is hier een contactpersoon / adres van? Zo ja hoe kunnen mensen zich kenbaar 
maken? 
Eigenaard - Ellen Nijs - tel.+32 (0)14 46 22 44 
 

• Welke initiatieven hebt u (extra ondernomen) i.k.v boodschappendiensten? 
Er werd een platform voor vrijwilligers opgestart + kaartjes voorzien om bij buren in de 
brievenbus te steken - beide met het aanbod van boodschappen doen. Een andere 
boodschappendienst werd voorlopig niet opgestart. 
 

• Hoe kunnen mensen kenbaar maken dat ze hier gebruik van willen maken? 
Telefoon, mail of het kaartje in de brievenbus van de buur die het aanbod doet. 
 

• Zijn er (extra) initiatieven rond vrijwilligerswerking en zo ja, waarvoor kunnen mensen 
beroep doen op deze dienst? 
alle info op de website: http://www.oud-turnhout.be/nieuwsdetail/1495/ 

Er werd een platform voor vrijwilligers opgestart + kaartjes voorzien om bij buren in de 
brievenbus te steken - beide met het aanbod van boodschappen doen. Een andere 
boodschappendienst werd voorlopig niet opgestart. 
   

• Hoe kunnen mensen contact opnemen om gebruik te maken hiervan? 
Telefoon, mail 

• Zijn er binnen de gemeente extra initiatieven rond kinderopvang en/of wat is de 
capaciteit van uw organisatie om kinderopvang te voorzien? zowel in de vakanties als 
daarbuiten. 
Wij voorzien samen met de scholen kinderopvang tijdens de paasvakantie in de scholen. Wie 
kinderopvang nodig heeft tijdens het weekend kan contact opnemen met de jeugddienst en 
zoeken we samen naar een oplossing op maat. 
 

• Zijn er voorwaarden verbonden aan de kinderopvang? en zo ja, welke? 
enkel voor : 
1. kinderen van wie minstens één ouder werkt in één van de cruciale sectoren 
2. kinderen in een kwetsbare thuissituatie. 
 

• Hoe melden mensen zich aan om gebruik te maken van deze dienst? 
via een online inschrijvingsformulier 
 

• Zijn er nog andere initiatieven binnen uw gemeente lopend rond ondersteuning van de 
burger ikv COVID-19? 
Wij starten met een belronde naar inwoners ouder dan 70 jaar 
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Turnhout 

• Welke initiatieven hebt u (extra ondernomen) i.k.v maaltijden aan huis? 
Tijdens het telefonisch contacteren van alleenstaande 70 plussers en samenwonende 80 
plussers, wordt nagevraagd of er interesse is in de maaltijden aan huis.  
Wanneer iemand in deze dienstverlening geïnteresseerd is, mogen de contactgegevens 
doorgegeven worden aan Zorggroep Orion. Hiervoor werd een aparte beslissing op het Vast 
bureau genomen.  
 

• Is hier een contactpersoon / adres van? Zo ja hoe kunnen mensen zich kenbaar 
maken? 
secretariaat@zorggroep-orion.be 
 

• Welke initiatieven hebt u (extra ondernomen) i.k.v boodschappendiensten? 
Zorggroep Orion organiseerde reeds een boodschappendienst. 
Het Lokaal bestuur vult deze tijdelijk aan door de organisatie van het vrijwilligersplatform.  
 

• Hoe kunnen mensen kenbaar maken dat ze hier gebruik van willen maken? 
Via zorggroep Orion: 014 28 40 00 
Via vrijwilligersplatform lokaal bestuur: https://www.turnhout.be/coronavirus-vrijwilliger  
Via callcenter lokaal bestuur: 014 40 96 66.  
 

• Zijn er (extra) initiatieven rond vrijwilligerswerking en zo ja, waarvoor kunnen mensen 
beroep doen op deze dienst? 
Vanuit het lokaal bestuur: Boodschappen, apotheek, hond uitlaten, sociaal contact, andere.  
Kaartje voorzien voor vrijwilligers om in hun buurt uit te delen met de boodschap dat ze 
bereikbaar zijn indien iemand hulp nodig heeft.  
 
Vanuit het opbellen van de 70 plussers zijn er veel doorverwijzingen naar de Telefoonster van 

Zorggroep Orion: https://www.zorggroep-orion.be/telefoonster/ (deze dienst bestond reeds, 
maar kent nu wel een toename: voor mensen die graag wat meer sociaal contact wensen).  
 

• Hoe kunnen mensen contact opnemen om gebruik te maken hiervan? 
Vrijwilligersplatform: https://www.turnhout.be/coronavirus-vrijwilliger 
 of 014 40 96 66.  
 

• Zijn er nog andere initiatieven binnen uw gemeente lopend rond ondersteuning van de 
burger ikv COVID-19? 
- Algemene bewonersbrief met via de website vertalingen naar 15 talen: 

https://www.turnhout.be/brief  
- (Telefonisch) contacteren van alleenstaande 70 plussers en samenwonende 80 plussers 

om te informeren naar gezondheid en de eventuele nood aan praktische hulp. Huisbezoek 
indien nodig.  

- Maatschappelijk assistenten contacteren wekelijks OCMW cliënten.  
- Callcenter voor algemene info en vragen rond COVID 19 
- Inzamelen laptops voor kwetsbare leerlingen.  
- Bib op bestelling (boekenpakketten) 
- (Telefonisch) contacteren van kwetsbare gezinnen (OCMW), met aanbod van en link naar 

speel o theek, knutselpakketten, moederzorg … 
- Eigen werking van vereniging waar armen het woord nemen.   
- Voorzien van herbruikbare mondmaskers vanaf midden mei aan elke inwoner vanaf 6 

jaar. 
 

• Extra informatie 

Voor informatie omtrent de kinderopvang: https://www.stadsregioturnhout.be/post/vanaf-1-

mei-start-het-e-loket-kinderopvang 
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Ravels 

• Welke initiatieven hebt u (extra ondernomen) i.k.v maaltijden aan huis? 
In Ravels worden er nog steeds warme maaltijden aan huis geleverd. Nieuwe aanmeldingen 
worden ook aangenomen.  

 

• Is hier een contactpersoon / adres van? Zo ja hoe kunnen mensen zich kenbaar 
maken? 
Aanmelden via het Sociaal Huis, 014 46 24 00, elke dag bereikbaar tussen 9.00 en 15.00 uur 
 

• Welke initiatieven hebt u (extra ondernomen) i.k.v boodschappendiensten? 
Het lokaal bestuur heeft een boodschappendienst opgericht: boodschappen bij OKay Weelde 
via promessekaart (op factuur)  

 

• Hoe kunnen mensen contact opnemen om gebruik te maken hiervan? 
Aanmelden via het Sociaal Huis, 014 46 24 00, elke dag bereikbaar tussen 9.00 en 15.00 uur 

 

• Zijn er (extra) initiatieven rond vrijwilligerswerking en zo ja, waarvoor kunnen mensen 
beroep doen op deze dienst? 
- Afhaaldienst bibliotheek  
- Babbelpunt  

 

• Hoe kunnen mensen contact opnemen om gebruik te maken hiervan? 
- Afhaaldienst bibliotheek: mailen naar info@bibravels.be 
- Babbelpunt: aanmelden via het gemeentehuis, 014 65 48 62, elke dag bereikbaar tussen   
9.00 en 15.00 uur  

 

• Zijn er binnen de gemeente extra initiatieven rond kinderopvang en/of wat is de 
capaciteit van uw organisatie om kinderopvang te voorzien? zowel in de vakanties als 
daarbuiten. 
- Buiten vakanties: opvang in elke school in Ravels  
- Tijdens vakanties: opvang bij 't Warreltje  

 

• Zijn er voorwaarden verbonden aan de kinderopvang? en zo ja, welke? 
De volgende kinderen zijn welkom:  
- alle kinderen tot 12 jaar wiens ouders werken in één van de essentiële sectoren 
- alle kinderen tot 12 jaar uit kwetsbare gezinnen of met een kwetsbare thuissituatie   
 

• Hoe melden mensen zich aan om gebruik te maken van deze dienst? 
Mailen naar bko.ravels@samenferm.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rijkevorsel 

• Welke initiatieven hebt u (extra ondernomen) i.k.v maaltijden aan huis? 
Extra voeding ingekocht via de keuken (Sodexo) van het rusthuis, die ook de warme 
maaltijden aan huis bezorgd. Wij bellen alle 75 plussers in Rijkevorsel en vragen of ze nog 
voldoende voeding hebben en er voor hen gezorgd wordt. 
 

• Is hier een contactpersoon / adres van? Zo ja hoe kunnen mensen zich kenbaar 
maken? 
Fons Jacobs voor warme maaltijden. fjacobs@ocmwrijkevorsel.be, tel 03/3403965 
 

• Welke initiatieven hebt u (extra ondernomen) i.k.v boodschappendiensten? 
Vrijwilligersplatform Rijkevorsel Helpt opgestart. Momenteel 32 personen die vrijwillig 
boodschappen willen doen 

 

• Hoe kunnen mensen contact opnemen om gebruik te maken hiervan? 
Via telefoon, mail naar de sociale dienst of via het platform Rijkevorsel Helpt 
 

• Zijn er (extra) initiatieven rond vrijwilligerswerking en zo ja, waarvoor kunnen mensen 
beroep doen op deze dienst? 
Opstart vrijwilligersplatform Rijkevorsel helpt https://www.impactdays.co/rijkevorselhelpt/ 

 

• Hoe kunnen mensen contact opnemen om gebruik te maken hiervan? 
Inschrijven via het platform, per telefoon, per mail 

 

• Zijn er binnen de gemeente extra initiatieven rond kinderopvang en/of wat is de 

capaciteit van uw organisatie om kinderopvang te voorzien? zowel in de vakanties als 

daarbuiten. 

Zelfde opvang voorzien als voor Corona. Voor Corona ontving men 160 kinderen per dag, nu 

10 per dag 

 

• Zijn er voorwaarden verbonden aan de kinderopvang? en zo ja, welke? 
Ouders moeten werken in de sociale sector, behoren tot een kwetsbare groep (leefloon / 
vervangingsinkomen), , er is geen ander alternatief dan de grootouders 
 

• Hoe melden mensen zich aan om gebruik te maken van deze dienst? 
On line inschrijven via de website van de gemeente 
 

• Extra informatie 
oprichting vrijwilligers en hulpplatvorm Rijkevorsel Helpt + rondbellen naar alle 75 plussers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.impactdays.co/rijkevorselhelpt/


 

Vosselaar 

• Welke initiatieven hebt u (extra ondernomen) i.k.v maaltijden aan huis? 
Extra reclame voor gemaakt en extra levering op zaterdag (ism Palethoeve uit Brecht) 
 

• Is hier een contactpersoon / adres van? Zo ja hoe kunnen mensen zich kenbaar 
maken? 
Nieuwe cliënten kunnen via het OCMW een aanvraag doen - voor extra levering op zaterdag 
mag dit met de leverancier geregeld worden. 
 

• Welke initiatieven hebt u (extra ondernomen) i.k.v boodschappendiensten? 
Onze medewerkers poetsdienst en chauffeurs MMC mogen dit nu ook doen en dit gebeurt. 
We werken ook met vrijwilligers en hebben een oproep gedaan voor 'spontante' hulp aan 
elkaar binnen onze gemeente. En we stellen vast dat dit ook gebeurt. 

 

• Hoe kunnen mensen contact opnemen om gebruik te maken hiervan? 
Buiten de spontane hulp, kan men laten weten dat er hulp nodig is telefonisch of per mail. 
Onze cliënten poetsdienst, MMC en bewoners serviceflats zijn hier pro actief voor opgebeld. 
 

• Zijn er (extra) initiatieven rond vrijwilligerswerking en zo ja, waarvoor kunnen mensen 
beroep doen op deze dienst? 
Inderdaad: oproep voor vrijwilligers. Zij kunnen worden ingeschakeld bij alles waar een vraag 
voor zou komen. Ze kunnen ook zelf opgeven waarvoor ze willen ingeschakeld worden. 
 

• Hoe kunnen mensen contact opnemen om gebruik te maken hiervan? 
telefonisch of per mail 

 

• Zijn er binnen de gemeente extra initiatieven rond kinderopvang en/of wat is de 

capaciteit van uw organisatie om kinderopvang te voorzien? zowel in de vakanties als 

daarbuiten. 

Onze BKO kan de toeloop goed aan. Geen extra initiatieven nodig. 

 

• Zijn er voorwaarden verbonden aan de kinderopvang? en zo ja, welke? 
Geen buiten de algemene regelgeving. 

 

• Hoe melden mensen zich aan om gebruik te maken van deze dienst? 
Via I-school 
 

• Extra informatie 
Veel info via facebook en website - een extra editie van ons gemeenteblad 'Vossestreken' met 
alle info en waar recente info kan gevonden worden. 
 


