
Samenwerking Zuid Oost rand Antwerpen (ZORA) inzake 

communicatiebeleid over dienstverlening naar burgers 

tijdens de coronacrisis. 

Hove via Kurt Vereycken (diensthoofd sociale dienst Hove) 03/460 14 91 

kv@ocmwhove.be 

kurt.vereycken@hove.be 

 
 

• Gezonde en betaalbare voeding:  
o Waar kunnen mensen terecht voor voedselbedelingen, sociale restaurants, …? 
o Welke dienstverlening kan gecontacteerd worden wanneer (kwetsbare) mensen niet 

aan eten geraken en het huis niet kunnen verlaten? 
 

 

Dienstencentrum: 

R. Verbeecklaan 3 

2540 Hove 

dienstencentrum@ocmwhove.be 

03/4540837 

 

Coördinator Poets- en gezinshulp:  

Esdoorn 4/A 

2540 Hove 

03/4601089 

sw@ocmwhove.be 

 

Sociale Dienst:  

Esdoorn 4/A 

2540 Hove  

03/4601080 

socialedienst@ocmwhove.be 

Voorlopig enkel op afspraak 

 

 

• Financiële problemen:  
o Welke dienst kan gecontacteerd worden wanneer mensen kampen met financiële 

problemen? 
 

Sociale Dienst:  

Esdoorn 4/A 

2540 Hove  

03/4601080 

socialedienst@ocmwhove.be 

Voorlopig enkel op afspraak 
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• Helpende handen:  
Het dienstencentrum heeft de burendienst, de boodschappendienst, warme maaltijden.  

 

Dienstencentrum: 

R. Verbeecklaan 3 

2540 Hove 

dienstencentrum@ocmwhove.be 

03/4540837 

 

En binnen het OCMW is er de buddywerking. 

Sociale Dienst: Preventie werk 

Esdoorn 4/A 

2540 Hove  

03/4601080 

kvc@ocmwhove.be 

socialedienst@ocmwhove.be 

Voorlopig enkel op afspraak 

 

Kontich via Elke Eggerickx (teammanager Burger en Welzijn) +32 246 25 65 
elke.eggerickx@kontich.be  
Luc.Dom@kontich.be  

 

• Helpende handen:  
o Kontich heeft een aparte vrijwilligerswerking alsook wordt dit deel opgenomen door 

de dienst zorg en gezondheid ( vooral bij de oudere inwoners)  
vrijwilligerswerk@kontich.be  
 

 

• Ontspanning en sociaal contact:  
Vanuit de sociale dienst wordt gekeken welke activiteiten er nog minimaal en 

coronaproof kunnen doorgaan , maar deze zijn beperkt. Ook de dienst vrije tijd 

tracht steeds corona proof  te werken indien mogelijk.  

Specifiek : Voor jongeren : Whats’ up!? : jongeren praatpunt , kan ook een wandeling 

zijn  

GGZ : spreukenwandeling   

Gezondheidswandeling.  

Voor de meer doelgroep gerichte activiteiten kan u best contact opnemen met 

uitjedoppen@kontich.be 

 

Voor de ruimere algemene bevolking : vrijetijdscentrum@kontich.be 

 

Bibliotheek is open : bibliotheek@kontich.be 

 

• Gezonde en betaalbare voeding:  
Geen sociaal restaurant , maar wel een sociale kruidenier . Hier kan je op 

doorverwijzing inkopen 

socialedienst@kontich.be 
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• Financiële problemen:  
Socialedienst@kontich.be  

 

Gemeentewebsite: https://www.kontich.be/  
 

Mortsel via Gert Willems (communicatiedienst Mortsel) 03/444 17 17 

Gert.willems@mortsel.be 

Marjan.Duchesne@mortsel.be  

 
Lokaal bestuur Mortsel bundelt alle corona-informatie op www.mortsel.be/coronavirus.  

- In de rubriek ‘heb je hulp nodig?’ worden hulpvragen (zoals een boodschappendienst) en 
vrijwilligers met elkaar in contact gebracht. Andere zorgvragen kunnen behandeld worden 
via een medewerker van zorgintake. 

- Onder callcentra en hulplijnen vind je een overzicht van alle (vaak externe) platformen waar 
inwoners met specifieke vragen of problemen terechtkunnen, zoals het federale callcentrum 
voor coronavragen, maar ook de hulplijn voor intrafamiliaal geweld, of het centrum voor 
Integratie,... Op die webpagina is zeker ook de babbellijn (03 444 17 16) van belang. Dat is een 
eigen telefoonnummer van lokaal bestuur Mortsel, waar inwoners die zich eenzaam voelen 
naar kunnen bellen om een praatje te maken. Patiënten die zich eenzaam voelen mogen hier 
zeker naartoe geleid worden. 

- Wie financiële problemen heeft kan contact opnemen met het onthaal van de cluster welzijn 
in de Deurnestraat (contactgegevens op de webpagina). 
Onder ‘Cafés en restaurants’ zie je dat buurtrestaurants De Plataan en De Populier nog 

steeds afhaalmaaltijden organiseren 

(https://www.mortsel.be/Configuratie/Lokaal_winkelen_in_coronatijden_ook_online/Ik_ben

_een_klant/Aanbod_Mortselse_caf_s_en_restaurants 
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