
Wij staan 
voor u klaar
Ook tijdens de coronacrisis

Het coronavirus raakt ons allemaal. Misschien maakt u zich zorgen om uw 
gezondheid of komt u er financieel niet meer uit. Of is er spanning in uw huis door 
de lange dagen thuis met de kinderen. Bij WijZijn Steenbergen kunt u terecht voor 
informatie en advies, een luisterend oor of als u zelf hulp wilt bieden.

Deze tijd vraagt om voorzichtigheid, maar ook om omkijken naar elkaar.

Bel ons op 
0167 750 850

Op de speciale website 
www.corona-infopunt.nl 
hebben we alle informatie 
over en initiatieven in de 
gemeente Steenbergen 
voor u op een rijtje gezet.



Geen levensgevaar, wel hulp nodig? 
Bel op werkdagen tussen 
09.00 en 17.00 uur naar WijZijn 
Steenbergen: 0167 750 850. 

Alle inwoners van de gemeente 
Steenbergen kunnen hier terecht met 
vragen en zorgen of voor een luisterend 
oor. Dit gaat om dreigend gebrek aan 
eten, boodschappen, medicijnen, 
ziek zijn of geen contact hebben. 

In het weekend of na werktijden 
vragen, praatje of praktische hulp? 
Bel het Rode Kruis op 070 44 55 888.

Zij zullen u in eerste instantie 
telefonisch zoveel mogelijk 
helpen, luisteren en bijstaan. 
Er zijn vrijwilligers actief in hun 
burgernetwerk, deze hulp is 
gericht op kleine vragen en op 
mensen die zelfstandig met 
deze hulp kunnen omgaan.

Levensgevaar, politie, brandweer of 
ambulance nodig? Bel 112 

Stop de verspreiding van het coronavirus 

Wie u nog meer kunt bellen

Ga alleen naar buiten als dat 
nodig is. Bijv. om boodschappen 
te doen, of voor een frisse neus. 
Doe dat zo veel mogelijk alleen. 
Werk thuis als het kan. 

Houd 1,5 meter afstand 
van anderen (2 armlengtes). 
Ook op straat, in de 
supermarkt en in het park. 

Was uw handen 
meerdere keren per dag 
met water en zeep. 

Gebruik papieren 
zakdoekjes en nies en 
hoest in uw elleboog.


