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Het Coronavirus grijpt om zich heen.  
Door de aanbevelingen van de overheid 
strikt op te volgen (blijf in uw kot, hou 
afstand) en elkaar te helpen kunnen we 
deze moeilijke periode doorstaan. 
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Heb je hulp nodig?
• Voor medische hulp bel je de huisarts
• Praktische hulp kan je aanvragen 
• via de website van stad Mechelen  

https://www.mechelen.be/coronavirus/ik-heb-hulp-nodig 
• maar ook via  info@leest.be 

Telefoneer je liever? 
• Dan is er de hulplijn van de stad 0800 20800 
• Dichter bij huis: Dorpsraad Leest: 0476 02 97 74

Wil je helpen?
• Vele Leestenaars hebben zich al opgegeven als vrijwilliger. Je kan 

dat nog altijd doen. Geregistreerde vrijwilligers zijn verzekerd.  
• Via de website van stad Mechelen 

https://www.impactdays.be/mechelenmeldjeaan
• Via info@leest.be  

Ook als je je huis niet kan of mag verlaten, kan je 
vrijwilliger zijn bv door mondmaskers te stikken, 
te koken of iemand die alleen is op te bellen.

Koop lokaal
We hebben zoveel te bieden
Belgische particulieren en bedrijven dragen door hun belastingen bij aan 
ons systeem van gezondheidszorg, dat we zo nodig hebben. Koop dus 
Belgisch. Iets te vieren? Koop nu al een geschenkbon. 

Onze Leestse handelaars hebben hun werking 
aangepast om veilig te kunnen werken in tijden van 
Corona. Wanneer thuislevering niet voorzien is, kan 
hiervoor beroep gedaan worden op een vrijwilliger.

• Apotheek Annaert-Storme heeft een webwinkel: 
www.apotheek-leest.be. Levering mogelijk! 
Bestellen kan ook per mail arthobie@me.com of 015/27 75 24. 

• Proxy Delhaize Leest: bezorgdienst voor kwetsbaren en 
afhaaldienst voor cruciale beroepen.  
Bestellen via bestel@proxyleest.be. Formulier op  
www.proxydelhaizeleest.be/extra/jouw-boodschappenlijstje

• Bakkerij Gobien levert aan huis (niet op vrijdag). 
Bestellen via 015/711463 of via kristel.dirickx@telenet.be 

• Bar La Tap: lekkere maaltijden tot 10 km van Leest.   
Menu op www.barlatap.be en bestellen via info@barlatap.be.  
Betalen per overschrijving.  
TIP: Doe eens een maaltijd cadeau, bijvoorbeeld aan een 
zorgverlener!

• Hoevewinkel ’t Hertsveld: bestellen via webshop 
hoevewinkelthertsveld.be/bestel-online of 015 64 94 49. 
Levering mogelijk op woensdag tussen drie en zeven; betalen per 
overschrijving.  Op woensdag staat aan de hoevewinkel ook het 
viskraam ‘Visjes van Spiessens’.



• Slagerij Cremie: online bestellen op www.slagerij-cremie.be 
Mailen naar slagerij.cremie@telenet.be of 015/27 29 08  
Zelf afhalen of vrijwilliger.

• Webshop www.versengezond.be levert groenten en fruit aan huis.  
info@versengezond.be of 0496/ 86 94 91 

• Via de webshop van Vinoteka Xpertvinum www.xpertvinum.be kan je 
Spaanse wijn bestellen. Via mail info@Xpertvinum.be of 0498/50 50 08

• Tuincenter Van Praet levert aan huis vanaf bestelling van 35 euro. 
Zie webshop www.tuincentervanpraet.be - info@tuincentervanpraet.be 
of 015/71 12 19

• www.coprintin.be Kantoormateriaal voor studenten en thuiswerkers 
kan je per mail bestellen bij info@coprintin.be. Levert gratis in Leest! 

• Eindelijk tijd voor een goed boek? Boekhandel Salvator heeft een 
webshop www.salvator.be (vanaf 30 euro) info@salvator.be

• www.oxfamwereldwinkels.be/leest webshop.  
Kies bij het afronden voor afhaling in Leest: wordt geleverd of via 
wereldwinkelleest@gmail.com, 0476 88 67 09 of 0478 37 02 92

BLIJF IN CONTACT
Deze folder bevat de info waar we vandaag 
over beschikken. We actualiseren dit steeds 
op www.leest.be en op het infobord aan het 
dorpshuis.  

Heb je iets toe te voegen? 
Mail ons op info@leest.be
Volg ons op Facebook
facebook.com/LeestsamentegenCorona

the
working

group


