Ik kan hulp gebruiken
Kuurne
helpt

Kuurne helpt
Lieve buur, ik help je graag!
Behoor jij tot de risicogroep of heb je het momenteel juist extra druk op je werk in de
zorg, veiligheid of de voeding? Misschien kan ik jou even uit de nood helpen? Ik help
je met plezier verder om:
boodschappen te doen
eten te koken
huisdieren uit te laten

Mijn contactgegevens:

een babbeltje te slaan

Naam: .............................................................

andere: ...

Adres: .............................................................
Telefoon: .........................................................

V.U.: Francis Benoit, Marktplein 9 - Kuurne

Beste inwoner van Kuurne,

Kuurne
helpt
Onze prioritaire aandacht gaat naar risicogroepen
zoals ouderen, hulpbehoevenden, .... Vraag en
aanbod proberen we zo goed mogelijk te matchen.
Bijkomend nemen of ondersteunen we volgende
initiatieven:
• Ouderen worden opgebeld om na te gaan waar
we kunnen ondersteunen. We zijn alvast gestart
met de 80-plussers. Vrijwilligers staan klaar om
te helpen bij boodschappen, een babbel aan de
telefoon …
• Helpen zorgen of zorg nodig? Laat je buren
weten wat je voor hen kan doen door de
bijgevoegde kaart in hun brievenbus te
deponeren. Wil je laten weten dat je hulp kan
gebruiken? Zet de rode kaart aan het raam
om de buren op de hoogte te stellen of neem
contact op met het Sociaal Huis.
• Burgerzin – Hou actief een oogje in het zeil in
jouw buurt. Merk je iets abnormaals op? Meld
het aan het Sociaal Huis.

Via deze brief informeren we jou over de
coronamaatregelen en hoe we als
gemeenbestuur hierop anticiperen.
Actueel nieuws kan je terugvinden op
www.info-coronavirus.be
www.kuurne.be/corona
@gemeente.kuurne
Gratis telefoonnummers
0800 14 689 | vragen over gezondheid en openbare orde
0800 120 33 | vragen over economie
+32 (0)2 501 4000 | vragen over hulp aan Belgen in het
buitenland

Sociaal Huis - 056 73 70 11

KRINGLOOPTUIN

BLIJF IN JE KOT MAAR ...

Door de sluiting van het recyclagepark kan je geen
gras- of tuinafval aanvoeren. Imog geeft je tips om zelf
tuinafval te verwerken.

Lichaamsbeweging in buitenlucht mag enkel met gezin
en een vaste vriend/in. Blijf op minimaal 1,5 m van
elkaar en mijd plaatsen in de natuur waar veel volk
samen is. Maar wat kan en wat kan niet?
• Wandelen, lopen of fietsen zijn toegestaan. Andere
recreatieve activiteiten op publiek domein zijn
verboden (kubben, voetballen, hengelen, zonnen,
spelletjes spelen …)
• Trek te voet of met de fiets zo dicht mogelijk bij
je huis erop uit. Autoverplaatsingen zijn enkel
toegestaan voor werk, eten, dokter, bank, post,
apotheker, tanken, bijstand of zorg voor kwetsbare
mensen.
• Als je op bepaalde plaatsen de afstandsregels niet
kunt naleven, keer terug naar huis en kies een ander
moment.
• Het is verboden om publieke speeltuigen of -tuinen te
gebruiken. Ook keuvelen op banken of picknicktafels
mag niet.

Ontdek alle tips en ga zelf aan de slag in je kringlooptuin.
 kuurne.be/tips_kringlooptuin

ONDERNEMEN

Kappers dienen sinds 25 maart ook te sluiten en hebben
bijgevolg recht op de hinderpremie.
Alle info over de maatregelen vind je via
 vlaio.be/corona
 financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelenbetreffende-het-coronavirus-covid-19

Namens het gemeentebestuur van Kuurne
Els Persyn - Algemeen directeur				

UITTIPS in coronatijden
Volg ons op Facebook,maak een gelukswandeling, ga
op berenjacht of volg de leesjuf op Youtube. Ontdek
alle tips op kuurne.be/uittips

Francis Benoit - Burgemeester

