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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 30 april en in uw brievenbus bezorgd door uw postbode. 

Babbellijn
016 52 54 56

Mondmasker  
voor elke inwoner

Overzicht lokale  
leverings- en  

afhaalmogelijkheden

Psychologische 
hulp

www.tremelo.be 

Tremelo-Baal tegen corona

Bedankt, vrijwilligers!
De uitdrukking “In tijden van nood leer je je vrienden kennen” kunnen 
we tijdens deze coronacrisis gerust vertalen naar “In deze moeilijkere 
tijden leer je je buren en buurt kennen”. Zodra onze inwoners beseften 
dat het coronavirus geen ver-van-hun-bedshow was, werden er vanuit 
alle hoeken van onze gemeenschap acties op poten gezet.

Inwoners deden boodschappen voor elkaar. Kinderen maakten filmpjes, 
tekeningen en kaartjes voor de bewoners van woonzorgcentrum Damiaan. 
Vrijwilligers naaiden mondmaskers voor ons zorgpersoneel. Jeugd- 
bewegingen daagden via de digitale kanalen hun leden uit om creatief te 
zijn. 

Al die mooie acties laten zien dat de inwoners van Tremelo, Baal en 
Ninde een gouden hart hebben. 

Bedankt daarvoor!

Wilt u meer weten over deze initiatieven? Lees dan snel verder op de binnenpagina’s.

Tremelo helpt
www.tremelo.be/tremelohelpt



tremelo@n-va.be

Elke inwoner krijgt herbruikbaar mondmasker
Het gemeentebestuur neemt zijn verantwoordelijkheid en geeft alle 15.000 inwoners een herbruikbaar mondmasker. 

De afgelopen weken zijn niet altijd evident geweest en hebben 
een grote inspanning van ons gevraagd. Stilaan is het tijd om 
veilig naar 'het leven na de coronacrisis' over te gaan, voor 
ieders welbevinden. Wanneer de coronamaatregelen stap voor 
stap versoepeld worden, zullen mondmaskers een belangrijke 
rol spelen. 

Correct en veilig gebruik
Heel wat inwoners hebben de laatste weken hun warm hart 
laten zien door heel wat stoffen mondmaskers te maken en te 
verdelen. Ook de gemeente doet haar duit in het zakje: ze zorgt 
voor 15.000 herbruikbare mondmaskers en voor de nodige 
instructies om die maskers correct en veilig te gebruiken.

Artsen, kinesisten, thuisverpleegkundigen, vroedvrouwen, 
tandartsen en begrafenisondernemers hebben we via de  
provincie de nodige chirurgische maskers bezorgd, zodat zij 
veilig kunnen werken.

 De gemeente zorgt voor 15.000 herbruikbare mondmaskers en 
instructies om ze veilig te gebruiken.

•  Uiteraard werken we met onze enthousiaste ploeg ook verder aan onze toekomstplannen 
voor uw gemeente. De komende maanden en jaren maken we van Tremelo-Baal een nog 
bruisendere gemeente!

www.tremelo.be 

•  Bij het Sociaal Huis kan wie persoonlijk in moeilijkheden komt, terecht voor hulp en ondersteuning.

Gemeente garandeert dienstverlening

•  De onthaalouders die aangesloten zijn bij het OCMW, zijn blijven verder werken om onze jongste 
kinderen op te vangen. Ook de buitenschoolse opvang bleef open. Alle kinderen van ouders die 
in cruciale sectoren of essentiële diensten werken, kunnen in onze opvang Pimpernel terecht. 
Net als kinderen uit kwetsbare gezinnen voor wie de opvang thuis moeilijk is. 

•  Toen de coronamaatregelen pas van kracht waren, hebben we onze poetsdiensten tijdelijk stopgezet, uit bezorgd-
heid voor de gezondheid van zowel ons personeel als het cliënteel. Dat bestaat uit oudere, hulpbehoevende en 
alleenstaande inwoners. Wie dringend hulp nodig had, kon uiteraard op ondersteuning rekenen, maar de  
pauze gaf ons de tijd om beschermingsmateriaal zoals mondmaskers, alcoholgel en handschoenen te voorzien. 
Sinds 14 april zijn de poetsdiensten op een veilige manier weer aan het werk.

•  De medewerkers van de gemeente in een veilige omgeving laten werken, was een van 
onze eerste bezorgdheden. Wie dat kan, werkt van thuis. De dienstverlening blijft 
gegarandeerd, zij het wel op afspraak en digitaal.

•   De dienst gezinszorg is met de nodige voorzorgsmaatregelen steeds blijven doorwerken om 
kwetsbare gezinnen en alleenstaanden te blijven ondersteunen.

Wilt u zelf aan de slag om uw eigen herbruikbaar mondmasker te maken? Kijk dan op www.maakjemondmasker.be.
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www.n-va.be/tremelo

Verspreid het leesvirus
Momenteel is onze bibliotheek gesloten. Maar via de dienst  
‘Bib aan huis’ kunt u blijven genieten van haar ruim aanbod 
aan boeken, dvd's en gezelschapsspelen. Alle inwoners van  
Tremelo kunnen gebruikmaken van dit fantastische initiatief. 
Het grote aantal leveringen dat de bib al deed, bewijst dat veel  
mensen nood hebben aan een goed boek. 

Wilt u ook boeken aan huis laten leveren? Raadpleeg dan de catalogus 
op tremelo.bibliotheek.be of bel in de voormiddag naar 016 52 54 73.

Koop lokaal
Voor heel wat zelfstandigen en handelaars zijn het bange tijden door de 
verplichte sluiting. Velen zijn gestart met een webshop, thuisleveringen 
of afhaalmaaltijden om hun klanten te kunnen blijven bedienen. 

Op www.tremelo.be bundelen we de vele initiatieven. 
Steunt u mee onze lokale handelaars?

Tremelo helpt
Hebt u in deze coronatijden hulp nodig, of wilt u zelf iemand helpen? 
Meld u dan aan via ‘Tremelo helpt’: www.tremelo.be/tremelohelpt. 

Via ‘Tremelo helpt’ kunnen onze inwoners hulp vragen of zich als 
vrijwilliger inzetten. Het doel is om onder meer ouderen, personen met 
een zwakkere gezondheid en inwoners in quarantaine hulp te bieden bij 
alledaagse taken zoals gaan winkelen, naar de apotheker of het post-
kantoor gaan of de hond uitlaten. Dankzij het digitale platform brengen 
we hulpvragers en vrijwilligers samen. 

Eenzaamheid tegengaan
In deze moeilijke periode loert eenzaamheid om de hoek: het aanbod 
van ‘Tremelo helpt’ beperkt zich daarom niet tot hulp bij praktische 
taken. Zo kunt u ook een brief schrijven of een babbeltje doen aan de 
telefoon. Psychologen bieden via het platform zelfs psychologische 
ondersteuning aan. 

Merken we dat er naast het huidige aanbod nog andere hulp nodig is? 
Dan passen we het aanbod aan. Het vrijwilligersplatform blijft ook na 
de coronacrisis bestaan.

Gemeentemedewerkers  
bellen alle 80-plussers op

Met de babbellijn vanuit het OCMW  
bellen we zoveel mogelijk inwoners op  
om een babbeltje te slaan en na te gaan  
of ze hulp nodig hebben. We startten met  
onze 80-plussers. De medewerkers  
van het Sociaal Huis deden al ruim 680 
telefoontjes. 

Uiteraard staat de gemeente ook klaar  
voor andere inwoners die nood hebben  
aan een babbel. Bel gerust naar  
016 52 54 56. 

016 52 54 56 (9 tot 17 uur)

tremelohelpt@tremelo.be

www.tremelo.be/tremelohelpt

Koop ook lokaal

Steun lokale handelaars 

tijdens de coronacrisis
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#IKREDLEVENS

Red levens en doe
check · check · check

VRAGEN OVER 
CORONA?
surf naar www.info-coronavirus.be 
of bel 0800 14 689.

Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken. Door 
de richtlijnen strikt op te volgen en door simpelweg thuis te 

blijven. Zo zorgen we er samen voor dat ook in deze moeilijke 
tijden iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.

Ik blijf thuis en 
was regelmatig 

mijn handen.

Ik hou met ouderen 
alleen digitaal of 

telefonisch contact.

Ik hou 1,5 meter 
afstand als ik echt 
buiten moet zijn.

“Als Vlaamse overheid roepen 
we op tot burgerzin. Als iedereen 
de richtlijnen strikt en correct 
naleeft, kunnen we samen deze 
crisis het hoofd bieden en 
kunnen we het coronavirus 
verslaan.”

Jan Jambon, 
minister-president

012095


