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Samen tegen Corona: nieuws over DE ARK

DE ARK is gesloten, maar we zijn er 
voor jou. We blijven je helpen, zoveel 
mogelijk vanop een veilige afstand.

Volg het nieuws op onze website: 
www.arkwonen.be.

Vragen over je dossier?

• Contacteer ons! We helpen 
je graag verder via telefoon, 
mail of post.
 014 40 11 04
 huurdienst@arkwonen.be

Tijdelijk werkloos door Corona? 
Laat je huur aanpassen!

• Ben je door de coronacrisis 
tijdelijk werkloos? 
Is je inkomen daardoor 20% 
lager dan normaal?

 Vraag dan al na één maand een 
herziening aan. We passen je huur-
prijs direct aan. 

 De volgende drie maanden betaal 
je minder huur.
 014 40 11 04
  huurdienst@arkwonen.be

• Kan je de huur niet betalen?
 Contacteer de sociale dienst, 

we bekijken samen wat mogelijk is. 
Zo kunnen we betalingsafspraken 
maken.
 014 40 11 05
 socialedienst@arkwonen.be

Alleen dringende herstellingen

• We doen alleen dringende 
herstellingen: gaslekken, ernstige 
waterlekken, bij elektrocutiegevaar.

• Komt onze werkman bij je langs 
voor een dringende herstelling?

 Volg de richtlijnen die we je 
vertellen. Bijvoorbeeld: blijf in een 
andere ruimte dan waar onze werk-
man aan het werk is.

• Sommige buitenwerken 
gaan wel door.

 Zie je een werkman buiten 
werken? Spreek hem niet 
aan en houd afstand, 
minstens 1,5 meter.

Huisbezoeken via telefoon

• Onze woonbegeleiders komen 
tijdelijk niet bij je langs. Ze doen 
alles via telefoon. 

Buurthuizen zijn gesloten

• Alle activiteiten zijn tijdelijk
 stopgezet.


☎


☎


☎

Campus Blairon 599
2300 Turnhout
014 40 11 00
info@arkwonen.be
www.arkwonen.be

DE ARK is gesloten. Er is geen zitdag (tot einde van de Corona-maatregelen).
Je kan ons wel bellen, nu ook op woensdagnamiddag!

 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

maandag:

dinsdag:

woensdag:

donderdag:

vrijdag:

9 - 12

9 - 12

9 - 12

9 - 12

9 - 12

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

open      gesloten

BEL ONS



IK KAN 
HULP

GEBRUIKEN
Bel me op het nummer:

IK KAN 
JE 

HELPEN
Bel me op het nummer:

ik ben er voor jou
je bent niet alleen

#samentegencorona
 www.info-coronavirus.be

Wees voorzichtig, zorg goed voor 
jezelf en elkaar!



Hoe kom je deze tijd door?

Nuttige links en telefoonnummers

Zorg goed voor jezelf

Dit is de basis:
• Was je handen vaak
• Blijf thuis
• Houd afstand
• Haal even een frisse neus
• Houd contact met anderen: 

bel, mail, app, bel met beeld
→ Hoe? Lees meer in de bundel 

van Blenders en Digidak.

Heb je hulp nodig?
• Bel iemand op

- Iemand die je kent
- Organisaties die voor je klaar 

staan. Kijk hieronder bij nuttige 
links en telefoonnummers.

- Katrien Michiels van Digidak: 
0484 64 45 58

- De sociale dienst van DE ARK: 
014 40 11 05 .

• Knip het rode kaartje uit en hang 
dit voor je raam met je nummer.

 Of steek het in de brievenbus van 
je buur. 

Zorg goed voor anderen: 
een warm hart voor je buurt

• Je wil anderen helpen:
 hang het groene kaartje voor je 

raam met je naam en nummer.

• Naai je graag?
- Je wil mondmaskers maken: 

www.maakjemondmasker.be

- Je wil een schort maken?
Samen met het ziekenhuis
netwerk Kempen werd een schort 
ontworpen die Corona-proof is.
Meedoen? Contacteer ons. 
Je krijgt dan patronen en stof. 
De schorten worden bij je 
opgehaald en aan de juiste 
diensten geleverd. 

• Plaats een beer voor je raam:
de kleurplaat, een knuffel, 
een tekening, …

• Maak een foto van je gezin, iets 
moois dat je ziet, of warme wens.

- Mail ons je foto.
- DE ARK print je foto.
- We willen alle foto’s graag 

uithangen aan een raam. En we 
zoeken nog ramen in je buurt!

- Mag dit aan jouw raam? 
Wat � jn! Mail ons.

- Wij sturen je dan per post 
alle foto’s, jij kan ze mooi 
uithangen. 
Instant feelgood voor de hele 
straat!

• Heb je zelf nog een goed idee? 
Laat het ons weten!
We zijn benieuwd naar al jullie 
initiatieven.
Kan je hulp gebruiken bij een actie? 
We brengen je in contact met de 
juiste organisaties of mensen.

Voor alle initiatieven kan je 
terecht bij:

014 40 11 05
charley.lever@arkwonen.be

☎

Informatie coronavirus (COVID-19):
www.info-coronavirus.be

Vragen in het algemeen 
of over gezondheid: 

☎ 0800 14 689

vragen over economie: 

☎ 0800 120 33

Ziekenwagen: 100  
Brandweer: 100 
Politie:  101

Huisartsenwachtpost:  
0800 14 689 
info@hvrt.be

www.wachtpost.be
• In het weekend: 

☎ 014 409 609
• Dringend medische hulp: 

☎ 014 410 410 
(24/24u bereikbaar)

Wil je een babbel? 
Heb je het moeilijk? 
Praten helpt!

• GRATIS bellen, chatten of mailen:
- Tele-Onthaal: ☎ : 106

www.tele-onthaal.be
- CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk):  

☎ : 106, www.caw.be

• Ben je -18 jaar? 
GRATIS bellen, chatten of mailen:
- Awel: ☎ : 102

www.awel.be
- JAC (Jongeren advies centrum): 

☎ : 0800 13 500 
www.caw.be/jac


☎

?!
!!!!!

i
?!

!!!!!

i

?!
!!!!!

i

?!
!!!!!

i

?!
!!!!!

i Informatie vanuit je stad of gemeente:

Stad/Gemeente telefoon website email
Turnhout 014 40 96 66 www.turnhout.be vragen@turnhout.be
Hoogstraten 03 340 16 30 www.hoogstraten.be hulpvragen@hoogstraten.be

Oud-Turnhout 014 46 22 44 www.oud-turnhout.be eigenaard@oud-turnhout.be
Vosselaar 014 60 08 20 www.vosselaar.be gemeente@vosselaar.be
Vlimmeren, Beerse 014 61 19 71 www.beerse.be info@beerse.be
Wechelderzande, Gierle, Lille 014 88 20 10 www.lille.be wim.godschalk@lille.be
Poppel, Ravels 014 65 67 04 www.ravels.be info@ravels.be
Baarle-Hertog 014 69 80 70 www.baarle-hertog.be Baarle-Hertog.helpt@baarle-hertog.be
Retie 014 38 92 30 www.retie.be corona@retie.be
Dessel 014 38 99 20/0800 12480 (gratis) www.dessel.be corona@dessel.be
Tielen, Kasterlee 014 85 00 01 www.kasterlee.be communicatie@kasterlee.be


