
 

 

 
 

Geüpdatet: 22 juni 2020 
Beste Zelzatenaar 
 
Het coronavirus ‘COVID-19’ blijft dagelijks in het nieuws. Het gemeentebestuur vindt het daarom 
belangrijk om haar inwoners verder te blijven informeren en hoopt u via deze nieuwsbrief een update 
te geven. 
 

Wat kunt u zelf doen om u te beschermen tegen het virus? 
 Regelmatig de handen wassen 
 Elke keer een nieuwe papieren zakdoek gebruiken en wegwerpen in een afsluitbare vuilnisbak 
 Heeft u geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies dan in de binnenkant van uw elleboog 
 Blijf thuis als u ziek bent  
Alle info vindt u op www.info-coronavirus.be of op het gratis nummer 0800 14 689.  
 

Beperkingen gemeente- en OCMW-diensten 
Volgende diensten werken tot nader order enkel nog op afspraak voor dringende zaken: 
Gemeentehuis – brughuizen – jeugddienst - Sociaal Administratief Centrum - Recyclagepark 
(reserveren via https://reservatierecyclagepark.idm.be). Ondervindt u moeilijkheden bij het maken van 
een online afspraak bij het recyclagepark? Neem dan telefonisch contact op met de Groene Lijn 0800 
166 36 (gratis nummer). 
Contactgegevens van de betrokken diensten voor het maken van een afspraak vindt u op onze 
gemeentelijke website www.zelzate.be of via tel. 09 342 20 20. Let op: afspraken kunnen enkel 
gemaakt worden elke werkdag van 9.00 uur tot 11.45 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Alle gemeentelijke evenementen worden tot nader order geannuleerd. 
 

Heeft u nood aan medische hulp? 
Bel uw huisarts of 1733 voor de huisartsenwachtpost. 
 

Zorgtelefoon voor 80+ 
Onze inwoners leveren een grote inspanning tijdens deze periode. Toch is het niet voor 
iedereen zo evident. Vooral bij ouderen weegt de eenzaamheid tijdens deze periode 
zwaar door. Daarom is het OCMW van Zelzate gestart met een opbelactie. 

Personeelsleden en vrijwilligers nemen contact op met alle tachtigplussers van onze gemeente. Uit de 
eerste reacties merken we dat dit zeer gewaardeerd wordt. Het is een hartverwarmend initiatief, zowel 
voor de bejaarden als voor de opbellers. 
 

Boodschappendienst voor 70+ en mensen uit de 
risicogroepen 
Om kwetsbare inwoners vanaf 70 jaar en inwoners die tot 
één van de risicogroepen behoren te helpen tijdens de 
periode van de maatregelen tegen het coronavirus, is de 
gemeente Zelzate met een boodschappendienst aan huis 
gestart. Bel naar 09 250 03 16 en geef uw naam, adres, 
telefoonnummer en boodschappenlijstje door.  

We doen dan de noodzakelijke boodschappen. Opgelet: de boodschapper draagt een pasje met 
gemeentestempel als officiële herkenning. Deze dienst wordt enkel voorzien voor de inwoners van 
Zelzate. Winkelen gebeurt ook alleen in de Zelzaatse winkels. 
 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers 
Heeft u zin om tijdens deze periode te helpen als vrijwilliger? Bent u fit en gezond 
en behoort u niet tot één van de risicogroepen? Dan kan u zich als vrijwilliger 
registeren via: 09 342 38 30 of door een mail te sturen naar vrijwilliger@zelzate.be 
met vermelding van uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Wij 
contacteren u zodra we iemand nodig hebben. 
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Zelfgemaakte mondmaskers binnenbrengen in Lokaal Dienstencentrum De Kastanje 
Om het COVID-19 coronavirus mee te helpen bestrijden kan je mondmaskers naaien. Samen maken 
we herbruikbare mondmaskers voor iedereen: vrienden, familie, buren, leerkrachten. Elke werkdag 
kunt u bij LDC De Kastanje tussen 9u00 en 12u00 zelfgemaakte mondmaskers binnenbrengen. Wilt u 
meehelpen maar heeft u zelf geen materiaal? Neem dan contact op met De Kastanje via het 
telefoonnr. 09 250 03 16. Meer info over het zelf maken van mondmaskers volgens de richtlijnen van de 
overheid vindt u op www.maakjemondmasker.be .  
 
Speelplein D’Maxz wordt dé max deze zomer! 

 
Schrijf je in als volgt: 
 
Voor de week van 6 juli tot 10 juli: 
https://forms.gle/Sk4yKijX7hBo87BL7  
 
Voor de week van 13 tot 17 juli:  
https://forms.gle/VpqsFr3MPEvpAjGQ9  
 
voor de week van 20 tot 24 juli: 
https://forms.gle/aPnatrfCpCo3VvC47  
 
voor de week van 27 tot 31 juli:  
https://forms.gle/3fGRynnaiM863y3H7  
 
 
Meer info?  
www.zelzate.be/nl/jeugd/speelplein-
dmaxz  
 
 
 
 

Bibliotheek terug open 
Sinds 8 juni 2020 is de Zelzaatse bibliotheek terug open, met de nodige veiligheidsmaatregelen zoals 
ook al gelden in winkels. 
Afhaalpunt bibliotheek blijft beschikbaar voor risicopatiënten 
De bibliotheek startte met een afhaalpunt waar u op afspraak gereserveerde boeken of andere 
materialen op een hygiënische en veilige manier kon afhalen. Dit afhaalpunt blijft na de heropening 
van de Zelzaatste bib beschikbaar voor risicopatiënten. Vul het formulier in op 
zelzate.bibliotheek.be/afhaalpunt-de-bib . Heeft u geen computer te beschikking dan kan u ook een 
duidelijk geschreven lijst bezorgen via de inleverbus. Vermeld zeker uw naam, uw rijksregisternummer 
of Bib-kaartnummer en uw telefoonnummer.  
 

Koop lokaal en steun de Zelzaatse handelaar 
Steun de Zelzaatse handelaar en koop in Zelzate, zo steunen we samen onze lokale winkels en horeca 
om de coronacrisis te overleven. 
 
Richtlijnen overheid 
Blijf de richtlijnen van de overheid nauwgezet opvolgen. U kan deze vinden op www.zelzate.be, 

op de website van de federale overheid www.info-coronavirus.be of op het 
gratis telefoonnummer 0800 14 689 (van 8.00 uur tot 20.00 uur). 
 

   DRAAG ZORG VOOR ELKAAR  
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