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IN DE KIJKER 

Tel: 013 390 605  
lokaaldienstencentrum@lummen.be 

meer info op www.lummen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lummen helpt 

lummen.helpt@lummen.be 
Tel. 013 390 605                                                                                   

www.impactdays.be/lummenhelpt 

 

 ONZE ACTIVITEITEN ZULLEN,  
TOT NADER BERICHT, NIET DOORGAAN  
voorlopige SLUITING LDC t.e.m. 19 april 

 
TOT BINNENKORT EN HOU HET VEILIG !!!  

Zorg voor jezelf en anderen...be safe!!! 
 

 
 

 

 
 Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 

3560 Lummen, Zaal 5  GCOC Oosterhof 

OPROEP!!  
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die achter de toog 

willen helpen op dinsdag en/of vrijdag! 

 

WOORDZOEKER 

Los de woordzoeker op , deponeer deze bij ons       

(bij heropening van onze dienst) in onze “woordzoeker-

box”… en wie weet maak je kans op ... een gratis    

warme maaltijd (2x) of  een bonnetje voor een gratis             

consumptie (5x) 

Vul in: 

Naam: ………………………………………….. 

Tel. ……………………………………………... 

mailto:lummen.helpt@lummen.be
http://www.impactdays.be/lummenhelpt


WAT TE DOEN ?  
 
 

 

Lummen helpt 
De maatregelen met het oog op de strijd tegen het Coro-
navirus hebben een impact op heel wat mensen. Een 
aantal ouderen, mensen met een zwakke gezondheid en 
andere kwetsbare groepen zijn omwille van deze specifie-
ke situatie vaak op zoek naar een helpende hand. Aan de 
andere kant merken we ook heel wat solidariteit en initia-
tieven van Lummenaren die hulp willen bieden aan diege-

nen die dat nodig hebben. Met het platform "Lummen helpt" wil de gemeente Lummen 
zij die hulp nodig hebben en zij die klaarstaan om een helpende hand te bieden met 
elkaar verbinden. 

lummen.helpt@lummen.be 
Tel. 013 390 605                                                                                   
www.impactdays.be/lummenhelpt 

Hieronder kaartje dat je op de website zal terugvinden: 

 

V.U. OCMW Lummen, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen 

Lummen helpt 
Of je nu zelf hulp nodig hebt, of je wil jezelf graag aanbieden om anderen te helpen;  

Mail naar lummen.helpt@lummen.be  of bel naar 013 390 605  

Ik wil anderen helpen;                                                                                                            
Boodschappen doen voor een buur die dat zelf niet kan of tot een risicogroep behoort, de 
hond uitlaten, naar de apotheek gaan, maaltijden rondbrengen, brieven schrijven, telefone-
ren met een oudere persoon die thuis moet blijven of in een rusthuis zit zonder bezoekers, 

… Als je je steentje wil bijdragen kan dat op verschillende manieren. 

Help eerst personen die hulp nodig hebben in je directe omgeving (familie, buren, vrien-
den...) Je kan ook dit kaartje bijvoorbeeld bij buren in de bus steken om hulp aan te bieden. 

Wil je meer doen, geef je dan op als vrijwilliger via het platform "Lummen helpt".   

Waar moet je op letten als je anderen helpt; 

Het is uiteraard belangrijk dat je zelf geen ziektesymptomen vertoont (verkouden, hoesten, 
koorts, ...) en een goede algemene gezondheid hebt vooraleer je er op uittrekt om anderen 
te helpen. 

Volg in elk geval de algemene richtlijnen om besmetting tegen te gaan: 

 Maak afspraken telefonisch of digitaal. 
 Maak zo weinig mogelijk fysiek contact. 
 Hou voldoende afstand (1,5m). 
 Was voor en na het bezoek je handen. 
 Wees voorzichtig met risicogroepen. 
 Boodschappen terugbetalen met geld in een enveloppe of digitaal. 
Meer info op www.info-coronavirus.be 

 

 

 

  Hoe zorg ik ervoor dat ik mentaal fit blijf in quarantaine? 

 Bouw routine in 

 Blijf bewegen 

 … 

Op de website www.vlaamse-ouderenraad.be kan je allerlei tips en 

tricks terugvinden om je geestelijk en lichamelijk te blijven stimuleren;        

filmpjes met lichamelijke oefeningen, patroon om zelf mondmaskers te maken, een 

virtuele uitstap maken, en zoveel meer…  

Meer info: lummen.helpt@lummen.be  -  013 390 605 

Beste buur 

Het coronavirus is gevaarlijk voor kwetsbare mensen en ouderen. Behoor je tot de 

risicogroep, dan blijf je best zoveel mogelijk thuis.  

Heb je hulp nodig? Ik help je graag een handje met:  

 Boodschappen doen 

 Naar de apotheker gaan 

 Maaltijden bereiden 

 Huisdier uitlaten  

 Babbeltje doen  

 ……………………………………  

MIJN CONTACTGEGEVENS: 

Naam: ………………………………………………………………  

Adres: ………………………………………………………………  

Tel: ……………………………………………………………………  

LUMMEN HELPT 

V.U. college van burgemeester en schepenen  |  Gemeenteplein 13  |  3560 Lummen 

 

mailto:lummen.helpt@lummen.be
http://www.impactdays.be/lummenhelpt
mailto:lummen.helpt@lummen.be
https://www.lummen.be/sites/default/files/public/Lummen/communicatie/documenten/kaartje%20Lummen%20helpt.pdf
http://www.info-coronavirus.be/

