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INFO BULLETIN APRIL 2020 
 

Geachte huurders, 
 
Met de ingrijpende maatregelen die in Nederland zijn ingegaan om verspreiding van het  
Coronavirus te stoppen, wordt één ieder geraakt, ook op werk gerelateerd gebied. De  
Gezondheid en Veiligheid van onze huurders en medewerkers maar ook van onze relaties staat hierin 
voorop. 
 
Wij hebben besloten om niet dringende meldingen voor het onderhoud op te schorten tot 
vooralsnog 28 april 2020. Wij volgen de landelijke richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid voor 
aanvullende maatregelen. Na het opheffen van deze maatregelen, starten we met het opnieuw 
inplannen van afspraken en werkzaamheden.  
 
Vaak kunnen wij of de desbetreffende aannemers u telefonisch op afstand al helpen. Mocht een 
bezoek van ons toch nodig zijn, dan zal er bij het maken van een afspraak worden gevraagd of u of 
één van uw huisgenoten (mogelijk) besmet is met het coronavirus, andere luchtzegklachten en/of 
koorts heeft en/of in quarantaine/thuisisolatie zit. Wanneer dat het geval is, komen zij niet.  
 
Daarnaast hebben onze aannemers de verplichting gekregen om te besluiten niet bij relaties naar 
binnen te gaan waarbij zij het niet vertrouwen, bijvoorbeeld met klachten de deur openen (koorts, 
hoesten of kortademigheid).  
 
Veiligheid staat ten aller tijden voorop! 
 
 
Dagelijks onderhoud, storingen en calamiteiten: 
Tijdens en buiten de kantoortijden, de gehele week maar ook op feestdagen kunt u contact 
opnemen met onze storingsdienst 24/7 Service te Gouda op het telefoonnummer 0182-547060. 
 
Centrale verwarming, mechanische ventilatie 
Wij zijn verheugd u te informeren dat voor het onderhoud van de centrale verwarmings- en 
mechanische ventilatie installatie en het vervangen van verwarmingsketels een contract is afgesloten 
met onderhoudsbedrijf Luijten Verwarming gevestigd te Lekkerkerk.  
Let wel voor storingen aan genoemde installaties dient u rechtstreeks contact op te nemen met onze 
storingsdienst 24/7 Service te Gouda op het telefoonnummer 0182-547060. 
 
Voor het (eventueel) vervangen van de centrale verwarmings- en mechanische ventilatie installatie is 
het noodzakelijk om een inventarisatie uit te voeren van de aanwezige installatie. Luijten verwarming 
zal u rechtstreeks hiervoor benaderen. 
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Onderstaand treft u een aantal handvaten voor eventuele vragen en aanbod. 
 

 

SWOK-Midden, tel. 0182-350012 (werkdagen 9.00-13.00 uur) of info@swok-midden.nl 

In deze coronacrisis hebben oudere en kwetsbare mensen het zwaar. SWOK – midden verzamelt alle 
vraag en aanbod op één plek: hulp vragen is op deze manier makkelijk. Zo is de kans het grootst dat u 
hulp aangeboden wordt.  
 
Vanaf dat alle activiteiten gesloten zijn: 
 

• Bellen zij vaste bezoekers van de ontmoetingsgroepen 2 x per zeek voor de gezelligheid 
• Bellen zij diverse mantelzorgers 

• Bellen ze vaste bezoekers van andere activiteiten 
• Organiseren ze belcirkels 
• Zorgen ze dat er uitstel komt voor belastingaangiftes als nodig 
• Verzamelen zij tekeningen ansichtkaarten en bezorgen ze die veilig bij ouderen 
• Ze regelen noodzakelijke boodschappen voor mensen 
• Ze hebben puzzels en grote letterboeken voor wie daarin geïnteresseerd is, deze worden 

thuisbezorgd 
 

Wat willen ze nog doen: 
 
Alle bezoekers van de aanschuifmaaltijden in alle kernen wekelijks 1 of 2 keer bellen met vrijwilligers. 
 
Ze willen in plaats van maatjes, telefoonmaatjes aanbieden. 
 
Ze willen meer telefooncirkels opstarten. 
 
Wat hebben ze daarvoor nodig: 

 
Vrijwilligers die helpen onze klanten te bellen. Wilt u hun helpen? Laat het zeten! 
 
Signalen over huizen waar het niet goed lijkt te gaan. Geeft u dat aan hen door? 

Misschien wilt u zelf ook meer contact in deze gekke tijd. 

Misschien wilt u ook in een belcirkel voor de gezelligheid. 

 
Laat het hun weten! 

  

mailto:info@swok-midden.nl
https://www.facebook.com/SWOK-Midden-Stichting-Welzijn-en-Ondersteuning-Krimpenerwaard-Midden-314843831861856/
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Onderstaand treft u een aantal contacten voor het verzorgen en bezorgen van maaltijden 
aan huis: 

 

Voor de boodschappen:        

  
0182-860030  
ammerstol@despar.info 

 
Voor de vers bereiden maaltijden: 

 
0182 382680 info@jandros.nl 
 

 
0182-342453 (08.00 – 12.00 uur) 
info@groenehartmaaltijden.nl 

 

 
0182-351459 
06-1399 2722 
info@hetgebouwammerstol.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de snacks: 
 

 
 
0182-351448 
www.thuisbezorgd.nl  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Woningbouwvereniging “Beter Wonen” Ammerstol 
 
M.R. Lether 
Directeur - Bestuurder 
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