
CORONA-STEUNPUNTEN IN DE REGIO

Dreigt u in nood te komen omdat door het coronavirus uw (dagelijkse) ondersteuning wegvalt? Meldt u zich 
dan bij het corona-steunpunt in uw gemeente. Via dit steunpunt brengen we inwoners in contact met iemand 
die kan helpen.

Corona-steunpunt gemeente Bergen op Zoom

0164 29 94 91

https://www.twb.nl/wp-content/up-
loads/2020/04/Flyer-coronahulp-gemeen-
ten-Bergen-op-Zoom.pdf

info@vraagwijzerboz.nl

op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur

Corona-steunpunt gemeente Moerdijk

0168 373 970

https://www.moerdijk.nl/meldpunt-voor-hulp,-
zorg-en-ondersteuning

op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur

Corona-steunpunt gemeente Steenbergen

0167 750 850

https://www.twb.nl/wp-content/up-
loads/2020/04/Flyer-coronahulp-gemeen-
ten-Steenbergen.pdf

welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl

op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur

Corona-steunpunt gemeente Halderberge

0164 23 70 56

https://www.corona-infopunt.nl/locaties/hal-
derberge

info@wijzijntraversegroep.nl

op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur

Corona-steunpunt gemeente Tholen

0164 23 70 56

https://www.corona-infopunt.nl/locaties/tho-
len

teamtholen@wijzijntraversegroep.nl

op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur

Corona-steunpunt gemeente Rucphen

0164 23 70 56

https://www.corona-infopunt.nl/locaties/rucp-
hen

teamrucphen@wijzijntraversegroep.nl

op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur
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Corona-steunpunt gemeente Zundert

076 5972200

http://www.swzundert.nl/

info@swzundert.nl

Helpdesk Welkom Online

088 344 2000

https://www.ouderenfonds.nl/helpdesk-wel-
kom-online

op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur

Hier kunt u vragen stellen over: hoe kan ik video-
bellen, hoe houd ik contact via social media, hoe 
kan ik online spelletjes spelen met anderen?

Corona-steunpunt gemeente Roosendaal

14 0165

https://www.corona-infopunt.nl/locaties/
roosendaal

op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur

Corona-steunpunt gemeente Woensdrecht

0164 23 70 56

https://www.corona-infopunt.nl/locaties/
woensdrecht

info@wijzijntraversegroep.nl

op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur

Boodschappenhulp gemeente Roosendaal

+31 6 39340623

https://www.roosendaalvoorelkaar.nl/corona-
hulp/boodschappenhulp

info@socialklus.nl

op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur

Corona-steunpunten

https://www.corona-infopunt.nl/

Meer weten over de corona-steunpunten in de 
gemeenten Bergen op Zoom, Rucphen, Halderberge, 
Steenbergen, Moerdijk, Tholen en Woensdrecht?

Informatie over dementie en het coronavirus

https://www.dementienetwerkwb.nl/informa-
tie-over-dementie-en-het-coronavirus

Op deze website vind je informatie over dementie 
en het coronavirus.

Uitleghulp Steffie

https://corona.steffie.nl

De uitleghulp Steffie legt moeilijke informatie over 
het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier 
uit.
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