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Voorwoord 

Een terugblik op 2022 wordt een vreemde opsomming van gebeurtenissen variërend van Oekraïne, gas en 
stroom, SPAR, veel verhuizingen bij Beter Wonen, warme zomer, kortom lief en leed.  
 
Dus geen terugblik, maar onze dank en waardering voor de bijdrage van vele vrijwilligers en huurders in de 
samenwerking tot goed en fijn wonen. In 2023 gaan we starten met het plaatsen van zonnepanelen op 
zoveel mogelijk woningen. U krijgt hier in januari persoonlijk bericht over. We hopen dat we vele 
huishoudens blij kunnen maken met zonnestroom. Daarnaast gaan we in 2023 uitgebreid onderhoud 
plegen, veel houtwerk schilderen en vooruit kijken naar een duurzame toekomst.  
 

Wij wensen jullie en hen die jullie omringen. 
Het allerbeste voor het nieuwe jaar. 
Geluk in grote en hele kleine dingen. 

Maar bovenal geluk met elkaar! 

 
 
 
Kerstsluiting kantoor 
Het kantoor is vanaf donderdag 22 december tot en met woensdag 4 januari 2023 gesloten. Uw meldingen 
inzake reparatieverzoeken kunt u gewoon blijven doen in deze periode. Het is voor u en voor ons handiger 

hiervoor de knop reparatieverzoeken op onze website te gebruiken – 
www.beterwonen.info . Dit werkt sneller en voorkomt fouten bij 24Service. Natuurlijk 
kunt u urgente zaken nog steeds telefonisch doorgeven op nummer 0182-547060.  

 
 
 
Zonnepanelen 
Maandag 19 december heeft Theo namens Beter Wonen zijn 
handtekening gezet onder de overeenkomst tot plaatsing zonnepanelen. 
De Friezen zouden zeggen: it giet oan. We gaan een drukke periode 
tegemoet om alles te regelen.  
 
We organiseren een voorlichtingsavond waarbij u al uw vragen kan 
stellen. In januari ontvangt u elke huurder een individueel voorstel voor 
het plaatsen van zonnepanelen, waarbij het ook mogelijk is dat uw dak 
helaas niet geschikt is. De bewoners van de Amerhof en ons complex aan 
de Achterweg komen wat later aan de beurt en zullen dan de gelegenheid 
krijgen om vragen te stellen.  
 
Informatieavond zonnepanelen op 19 januari 2023 om 19.30 uur in Het Gebouw (Lekdijk 75) 
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SPAR 
U heeft ongetwijfeld gehoord dat Gemiva besloten heeft te stoppen met de SPAR. Gemiva bemenst sinds 
2011 de SPAR met cliënten in dagbesteding onder deskundige begeleiding. Dat was een bron van prettige 
samenkomst, goede producten en diensten en het hoorde bij Ammerstol.  
 
Een groep dorpsbewoners is opgestaan om een alternatief te zoeken voor het voortbestaan van de SPAR of 
een soortgelijke activiteit. De Gemeente en Beter Wonen werken hieraan mee door bij te dragen in de 
werkgroep, samen met een professionele begeleider. De Gemeenteraad heeft op 13 december unaniem 
opgeroepen om te werken aan een doorstart. Zo proberen we met man en macht deze voorziening te 
behouden voor ons dorp. 
 
 
Zandopslag 
De in de vorige nieuwsbrief aangekondigde zandopslag is operationeel. Bel 24 
Service als u wat zand nodig heeft om een kleine verzakking te verhelpen. Zij 
zorgen dat u gebeld wordt voor een afspraak. U kunt dan het zand komen halen 
op de locatie (achterzijde kunstgras voetbal).  
 
Bel 24Service als u wat zand nodig heeft. 
 
 
 
Goed Ventileren ! 
Wij ontvangen veel vragen over vocht en schimmelvorming in huis. Regelmatig luchten of permanent 
ventileren voorkomt muffe lucht en schimmel. Zet uw ventilatieroosters open of lucht elke dag een 
kwartier met een open raam, ook als het buiten koud is. 
 
De buitenlucht is droger dan uw binnenlucht en droge lucht wordt sneller warm. U slaat dus twee vliegen in 
één klap. Geen schimmelvorming én lagere stookkosten. Mooie combinatie in deze tijd met de hoge 
energieprijzen. Lees de flyer tegen schimmel én hoge stookkosten. 
 
Goed ventileren zorgt voor lagere stookkosten; Echt waar! 

 
 

 
Fijne Feestdagen,  
 
 

 
Theo, Eliza, Monique en Michel 
 


