
 
 

 

 

 
    

  
 

 
 

23 maart 2020 

Dag beste mevrouw, mijnheer,  

Het Corona-virus waart rond en dat heeft helaas ook effect in Buren-stad en Asch. 
Veel mensen hebben hier hinder van. Misschien is het voor u in deze moeilijke tijd 
door kwetsbare gezondheid, of vitaal (zorg)beroep lastig om bijvoorbeeld 
boodschappen te doen, de hond uit te laten, of iets anders te regelen dat u nodig 
hebt. Of zit u verlegen om een praatje. Mogelijk is degene die dit doorgaans voor 
u doet niet beschikbaar door ziekte, eigen gezin, of dringend (zorg)werk elders. U 
kunt nu een beroep op ons doen. Jilske de Bruin, stadscontactpersoon burenhulp 
en mantelzorg, Gerard Verhulst, vrijwilliger bij de Oranjehof, burenstad.nl en de 
signaleringsgroep Stad Buren Asch hebben de handen in een geslagen.  

Kunnen we u helpen? Bel: 06 - 12695112. Of per mail: stadscontact@gmail.com 
Gewoon doen! We hebben elkaar allemaal nodig!  

Boodschappen 
Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 16.00 en 17.00 uur kunt u bellen naar 
06 - 12695112. Liever zien we uw lijstje met boodschappen en uw adres via 
WhatsApp of via: stadscontact@gmail.com. De boodschappen worden ’s avonds 
na 19.00 uur bezorgd. Voor betaling werken we met een mobiel pinapparaat. De 
daarbij gemoeide kosten (ca 3%) zullen verrekend worden in het bedrag van de 
boodschappen. Deze dienstverlening is tijdelijk en vooralsnog zijn de volgende 
uitgangspunten geformuleerd: Alleen noodzakelijke boodschappen, te halen bij de 
MCD, boodschappen worden tot de deur gebracht. 

Mocht u denken: is dit aanbod wel vertrouwd? (dat kunnen wij best begrijpen) Doe 
gerust navraag bij Astrid van Grinsven, medewerker Welzijn en Gastvrijheid in de 
Oranjehof tel: 0344 - 578882. Of via mail naar: w&goranjehof@stzb.nl.   

Wilt u helpen? 
Ook uw hulp is straks misschien hard nodig, wilt u laten weten of u die kunt en 
wilt bieden? Bel naar 06 - 12695112 of mail: stadscontact@gmail.com.  

Als u niet kunt helpen maar wel uw verbondenheid wilt laten zien? Zet een lamp 
voor uw raam, een lichtsnoer in de tuin, wat dan ook. Laten we elkaar ook steunen 
met licht en daarmee kleur brengen waar we kunnen! 

 

 



 
 

 

 

 

Organisaties en bedrijven in Buren 
 

NB deze berichten geven een momentopname van 23 maart 2020, aangezien de 
maatregelen en de reacties daarop elkaar snel opvolgen, kan de actualiteit van 
deze berichten snel ingehaald zijn. Kijk ook op www.burenstad/corona.  

Huisartsenpraktijk Buren  
Voor spoed, ook niet Corona gerelateerd, spoedlijn (0344 - 571611).  
Verder belt u alleen als u heel ziek wordt of heel benauwd (0344 - 572541). Kom 
niet direct naar de praktijk zonder telefonisch overleg. Met niet-urgente klachten 
aub contact met huisarts uitstellen. De algemene spreekuren van de 
doktersassistentes sluiten voorlopig. De spreekuurtijden van de huisartsen worden 
aangepast. Afhalen medicatie tussen 14.00 en 17.30 uur. Patiënten met 
luchtwegklachten; medicijnen door anderen laten halen of indien niet anders kan, 
door ons laten bezorgen. 

Oranjehof De Oranjehof (incl restaurant) is gesloten, er is geen bezoek mogelijk. 
In geval van een terminale zorgsituatie is bezoek zeer beperkt mogelijk en altijd 
in overleg met de behandelend arts. Onze bewoners eten en drinken in hun eigen 
appartement of woning. In het restaurant eten (oudere, kwetsbare) bezoekers van 
buitenaf.  

Hulplijnen 
Rodekruis hulplijn 070 - 4455888  
De Luisterlijn Bel 0900 - 0767 voor een luisterend oor. 
Corona informatie Voor algemene vragen over het coronavirus 0800 - 1351.  
Niet alleen een landelijk initiatief van verschillende kerken voor hulp of een 
luisterend oor 0800 – 1322.  

Tandheelkundig centrum Buren De praktijk is gesloten. Uiteraard is spoedzorg 
gewaarborgd; bij acute pijn, nabloedingen en trauma kunt u terecht bij de 
dienstdoende tandarts via 0344 - 571641. 

Openbaar vervoer Lijn 46; vooralsnog zijn er geen aanpassingen in de 
dienstregeling, wel is het verzoek achterin in de bus te stappen. Een kaartje kopen 
in de bus is niet meer mogelijk. Klantenservice Arriva 0800 - 0232545. 

Deelauto Gezien de omstandigheden is de datum van ingebruikname tot nader 
order uitgesteld. Ieder die zich als gebruiker of geïnteresseerde aangemeld heeft, 
houden we op de hoogte.  

Restaurants Vooralsnog bezorgen: De Prins (06 - 41855473) en Maximaal (06 - 
19953504). Afhalen kan bij De Pannenkoekenbakker (0344 - 572783, wel eerst 
telefonisch bestellen) en De Baron van Buren (bezorgen alleen wanneer het voor 
u echt niet anders kan 0344 - 845531).  

Bakker Walderveen is vooralsnog gewoon open en bezorgd gratis bij een 
bestelling boven de €12,- 0345 – 581591. 

Marijke’s fruitkorfje vooralsnog open en bezorgd aan huis 06 – 29139519. 


