
GEMEENTE NAAM ORGANISATIE/
INITIATIEF INHOUD INITIATIEF CONTACTPERSOON/

TELEFOONGEGEVENS

Roermond Belbrigade Het gaat puur om social talk. De klant krijgt een vaste 'buddy' 
die iedere dag telefonisch contact opneemt voor een praatje. 

Telefoonnummer: 0475 34 51 35

Roermond/Leudal Rode Kruis

Heb je een luisterend oor, advies of extra boodschappenhulp 
nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? Neem dan 
contact op met de Rode Kruis Hulplijn. Het Rode Kruis vraagt 
€ 1,- per keer om boodschappen te doen. Dit bedrag is voor 
de mobiele pin. 

Telefoonnummer: 070 44 55 888 
Dit nummer is van maandag t/m zondag bereikbaar 
tussen 9.00 – 21.00 uur. Of vul op www.rodekruis.nl 
het formulier in en geef direct je hulpvraag door. 

Roermond Wel.kom

Voor uiteenlopende hulpvragen. Wel.kom is de organisatie 
waar je alle overige hulpvragen (m.u.v. social talk via de 
Belbrigade en boodschappen doen via het Rode Kruis) kunt 
indienen binnen de gemeente Roermond. Denk bijvoorbeeld 
aan de hond uitlaten of naar de apotheek gaan. Zij hebben 
diverse vrijwilligers en maken een match tussen de hulpvraag 
en hulpverlener. 

Heb je hulp nodig? Bel op werkdagen tussen 9.00 - 
12.00 uur met Actief Roermond. Telefoonnummer: 06 
35 11 99 22 of 06 52 56 28 62 

Beekdaelen PIW (Partners in Welzijn), MADI 
(Meander) Nuth en CMWW 

Een gezamenlijk aanbod tijdens de coronacrisis voor 
uiteenlopende hulpvragen, boodschappen/maaltijden en 
telefonisch contact met klanten. Ook is persoonlijke alarmering 
mogelijk voor mensen die alleen en kwetsbaar zijn. 

Hulpverlening CMWW
Telefoonnummer: 088 45 52 590
Mail: h.meuleners@cmww.nl

Hulpverlening Meander
Telefoonnummer: 045 56 57 585
Mail: bureaudienstnuth@mgzl.nl

Brunssum West CMWW Wijksteunpunt 
Barbarahoes

Voor uiteenlopende hulpvragen en diensten. Denk aan 
maaltijdenvoorziening, boodschappenservice, afspraken met 
Plus Supermarkt en bellen met klanten.

Hoofdkantoor CMWW
Telefoonnummer: 088 45 52 500
Mail: info@ cmww.nl   

Kerkrade Kirchroa tegen Corona Boodschappen service, algemene hulpvragen en luisterend 
oor.

Vanaf 10.00 uur bereikbaar: 
Ingrid Weelen: 06 20 30 22 65 
Marion Puts: 06 19 42 76 10
Chantal Notten: 06 15 07 35 95 
Of wordt lid van de Facebookgroep 'Vier zunt 
Kirchroa'. Plaats je hulpvraag in de groep en de leden 
helpen je graag.  

Maasgouw Sociaal wijkteam

Voor uiteenlopende hulpvragen. Denk aan vragen over 
gezondheid, inkomen, dagbesteding, eenzaamheid. In overleg 
worden de mogelijkheden van een specifiek aanbod tijdens de 
coronacrisis bekeken.  

Telefonische spreekuur elke werkdag van 9.00 tot 
12.00 uur. 0475 85 25 00 of mailadres 
sociaalwijkteam@gemeentemaasgouw.nl.

Heerlen 
Noodnummer - project van 
Ouderenpartij Heerlen, Plus en 
Buurtschakel.

Voor ouderen of mensen met een zwakke gezondheid die de 
deur niet uit kunnen. Ze bieden in samenwerking met de Plus 
ondersteuning in deze dagen. Denk aan  
boodschappenservice, maar ook alle andere vragen 
(eenzaamheid e.d.). Zij leiden direct door naar de vrijwilligers 
en/of professionals die hun vraag kunnen oppakken. 

Telefoonnummer: 06 14 70 95 41 van 9.00 -21.00 
uur.
Bij vragen of geen gehoor: Wendy Halbach van 
Buurtschakel van 9.00 - 17.00 uur. Telefoonnummer: 
06 45 21 81 31 

Heerlen Heerlen against Corona
Boodschappenhulp, een warme maaltijd, een luisterend oor, 
zorgprojecten. Vele vrijwilligers helpen graag. Met name voor 
zieken of risicogroepen voor Corona. 

Cynthia Smeets 06 24 29 53 99
Amber-Helena Reisig 06 43 51 02 57

Valkenburg aan de Geul Sociaal Team
Staan in verbinding met de vrijwilligerscentrale en zorgen 
ervoor dat allerlei hulpvragen op de juiste plaats terecht 
komen.

Martine Nauta, coördinator Sociaal Team. Bereikbaar 
via 06 31 66 43 63

Leudal Synthese, welzijnsorganisatie 

Synthese biedt alle inwoners tijdens de coronacrisis de 
mogelijkheid om contact te hebben met de maatschappelijk 
werkers/medewerkers. Om even je hart te luchten, voor 
advies of om vragen te stellen.   

Telefoonnummer: 0478 51 73 00 
Mail: info@synthese.nl

Naast het bovengenoemde aanbod zijn in de diverse kernen van de gemeenten meerdere kleinschalige initiatieven actief (dorpsraden, burenhulpen,  
speciaal opgerichte initiatieven tijdens de coronacrisis). Het aanbod hiervan is vaak terug te vinden op de website van de betreffende gemeente. 

SOCIALE KAART VOOR HULPVRAGEN TIJDENS CORONACRISIS 


