
 

 
 
 

Landelijke en regionale hulplijnen 

 
Heeft u behoefte om uw vragen over het coronavirus aan iemand te 

stellen of wilt u een praatje maken? Er zijn landelijke en regionale 
hulplijnen opgericht waar u terecht kunt.  

 
Rijksoverheid Algemeen nummer voor vragen 

over o.a. onderwijs, werk en 
maatregelen.  

Bel 0800-1351  

(08.00 – 22.00) 
https://www.rijksoverheid.nl/

onderwerpen/coronavirus-

covid-19 

 

 
Rode Kruis 

hulplijn 

Voor kwetsbare ouderen die 

in quarantaine of thuisisolatie 
zitten.  

070 – 44 55 888 

(ma-vr van 9.00-21.00) 
(za van 10.00-16.00) 
https://www.rodekruis.nl/  

 

 
MantelzorgNL Zorgt u voor een ander en heeft u 

vragen? Wilt u graag een advies 
over uw persoonlijke situatie? Of 
heeft u behoefte aan een luisterend 

oor? 

030 - 760 60 55  

(ma-vr van 9.00-16.00) 
https://mantelzorg.nl/pagina/

voor-mantelzorgers/thema-

s/mantelzorg-en-het-

coronavirus  

 

 
Algemene 

Nederlandse 
Bond voor 

Ouderen (ANBO) 
 

U kunt hier terecht voor vragen 

over het coronavirus of om gewoon 
een praatje te maken.  

 

0348 - 46 66 66 
https://www.anbo.nl/hart-

onder-de-riem 

 
Gemeente 

Rheden 

Telefonisch steunpunt voor alle 

inwoners van de gemeenten 
Rheden en Rozendaal. U kunt hier 
terecht met uw hulpvraag én uw 

aanbod voor hulp en ondersteuning. 
Bijvoorbeeld hulp bij het 

boodschappen doen, de hond 
uitlaten of gewoon het maken van 

een praatje via de telefoon. 
 

(026) 370 70 70 

(ma-vr van 9.30-15.00) 
https://www.rheden.nl/Inwon

ers/Nieuws/Alles_over_het_c

oronavirus/Coronahulp_vraag

_en_aanbod  
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Burennetwerk 

Oud Velp Zuid 

Helpt actief hulpvragers en 

hulpbieders met elkaar te 
verbinden. Zoekt ook nieuwe 
buurtcontactpersonen om hun 

netwerk te vergroten. 
 

M 06 22 37 26 06  
buurtsecretariaatvelpzuid@g

mail.com  

 

 

 

Beekhuizense 

Buren Hulp Velp 

Lokale zorggroep die helpt met 

hand- en spandiensten zoals de 
hond uitlaten, boodschappen doen 

of een pannetje soep brengen. 
 

T (026) 370 10 12 

 
 

 

Ellecoms Belang In Ellecom is de straatambassadeur 
het centrale contactpersoon. Zij 
kunnen inwoners van Ellecom 

verder helpen als ze hulp nodig 
hebben, hulp willen geven of vragen 

hebben. Neem contact op met uw 
eigen straatambassadeur of de 
werkgroep Sociaal en Cultureel. 

 

M 06 83 70 21 14  
(10.00-12.00 uur) 
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