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Beste inwoner, 

 

Aan mij de eer, om het voorwoord te schrijven van de tweede editie van de DoeMeeKrant. Deze editie staat 

in het teken van vrijheid. 75 jaar vrijheid na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Deze vrijheid hadden we 

graag samen willen vieren. Er is in Nederland veel voorbereidend werk gedaan om gezellig bij elkaar te 

kunnen komen. Festivals, grote- en kleine evenementen, zowel nationaal als lokaal kunnen nu toch niet 

doorgaan. Onze vrijheid is op dit moment door Corona ook beperkt(er). Minder persoonlijke vrijheid om de 

kwetsbaren onder ons te beschermen. Misschien hoort u zelf tot deze zogenaamde doelgroep. Gezondheid 

gaat op dit moment voor. Het klinkt heel simpel, maar we realiseren ons heel goed dat dit niet altijd even 

makkelijk is.  

 

Zolang we elkaar nog niet in alle vrijheid mogen en kunnen ontmoeten, hopen we u blij te kunnen maken 

met de tweede editie van de DoeMeeKrant. Iets om te lezen, te doen en om weer even contact te maken. 

Ondanks de teleurstelling dat de huidige maatregelen tot zeker 20 mei van kracht zijn, is SWOM zich aan het 

voorbereiden op de tijd ‘na Corona’. We werken er hard aan om de 1,5 meter afstand maatregel aan te 

kunnen houden. Hoe dat zal gaan? Dat weten we nu nog niet precies. Het zal voor de vele verschillende 

activiteiten er ook anders uit gaan zien. 

 

Ik weet wel, dat SWOM bij het startschot om elkaar weer persoonlijk te mogen begroeten en leuke dingen te 

doen, klaar zal staan. U bent dan net zoals vanouds, meer dan welkom. 

 

Tot die tijd hoop ik dat u gezond blijft. Pas goed op u zelf.  

Ik wens u veel leesplezier. 

 

Marie-José Hermans 

Directeur 
 

 

Mocht u toch zin hebben in een klein feestje, 

feest dan thuis mee op 2 mei met  

het Montfoort Blijf Thuis Festival.  

Voor verder info: http:/blijfthuisfestival.nl 

 

 

De DoeMeeKrant is te downloaden via de website 

www.swomontfoort.nl 

Ook kunt u de krant ontvangen via mail.  

U kunt zich hiervoor aanmelden via 

welzijn@swomontfoort.nl 

http://www.swomontfoort.nl/


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Via ThuisBieb 100 e-books te lezen voor iedereen 
De gebouwen van bibliotheek het Groene Hart zijn gesloten, 
maar via de Online Bibliotheek valt er toch nog te lezen. Via een 
app op telefoon of tablet is er nu de Thuisbieb.  In de ThuisBieb 
vind je 100 e-books, voor zowel leden als niet-leden van de 
bibliotheek. Met de ThuisBieb willen de bibliotheken iedereen 
die thuis zit een hart onder de riem steken én een mooie 
leeservaring bieden in deze onzekere tijd. De ThuisBieb is in 
ieder geval open tot en met 10 mei. 
 
Populaire én minder bekende titels 
De brede selectie bevat voor elk wat wils: van spanning tot 
romans en van literatuur tot informatief.  
Tot de selectie aangeboden boeken behoren populaire titels als 
‘Rinkelde kink´ van Martine Bijl en de nieuwste editie van het 
voetbalmagazine ‘Hard Gras’, maar ook te ontdekken boeken als 
‘Post voor Rus Ordelman’ van Bette Adriaanse, ‘De mentor’ van 
Tessa Kollen en ‘Mindgym work-outs’ van Wouter de Jong.  

#ikleesthuis 
De ThuisBieb sluit mooi aan bij het bestaande online aanbod van 
de bibliotheek. Landelijk kan je via de tag #ikleesthuis berichten 
over thuis lezen vinden, maar natuurlijk ook zelf via social media 
delen.  
In de LuisterBieb, de Bibliotheek-app voor luisterboeken, zijn 
ruim 100 extra titels toegevoegd die beschikbaar zijn voor 
iedereen.  

 

Een kaartje ráákt!  

Vanaf 24 maart 2020 staan bij Boon’s 
Markt in Linschoten, de Jumbo en Albert 
Heijn in Montfoort  
“Een kaartje ráákt!”- dozen! 

In samenwerking met de 
3eenheidparochie, SWOM en deze 
supermarkten komt “Ontmoeten ráákt!” 
op deze manier tegemoet aan mensen 
die behoefte hebben aan een kaartje of 
tekening van een stads- of dorpsgenoot. 

De oproep is tweeledig: 
- mensen die behoefte hebben aan een 
kaartje kunnen zich melden (bent u of 
kent u...) 
- mensen die iets willen betekenen voor 
een ander in deze bijzondere tijden 
kunnen een kaartje schrijven of een 
mooie tekening maken en in één van de 
dozen bij de supermarkten deponeren. 

Een actie voor en door iedereen en van 
alle leeftijden!  
Sleep elkaar door de komende weken 
van isolatie heen... 

De afgelopen weken zijn al tientallen 
mensen verrast met een lief kaartje van 
een stads- of dorpsgenoot. Sleep elkaar 
door deze weken van isolatie heen en 
DOE MEE! 

 

Het coronavirus treft 75 jaar vrijheid.   

Hieronder vindt u tips over 4 en 5 mei: 

4 en 5 mei op TV: U kunt de Nationale Herdenking live volgen via 

televisie en internet. Op 5 mei wordt ’s avonds een 

Bevrijdingsdagspecial uitgezonden. Alle uitzendingen worden verzorgd 

door de NOS. 

Informatie over 4 en 5 mei vind u op de website www.4en5mei.nl  

MAX vandaag oorlogsverhalen: Onder het motto 'opdat wij niet 

vergeten' heeft MAX vandaag oorlogsverhalen geselecteerd, verteld in 

bijzondere artikelen, columns, documentaires en series.  

www.maxvandaag.nl/oorlogsverhalen 

75 jaar terug in de tijd. Volg de bevrijding van Nederland van dag tot 

dag. www.nos.nl/75jaarbevrijding 

Gezichten van de vrijheid zet jongeren tegenover de laatste generatie 

die weet dat niets vanzelfsprekend is. Een digitaal monument vol met 

ingezonden verhalen. Zo zorgen we er samen voor dat de verhalen uit 

oorlogstijd voor de volgende generaties behouden blijven. 

www.gezichtenvanvrijheid.com 

 

 

http://www.gezichtenvanvrijheid.com/


Enkele tips om u te vermaken:  

 Puzzel mee in coronatijd: Zolang de overheid mensen adviseert zoveel mogelijk binnen  
te blijven kunt u op MAX Vandaag elke dag een extra puzzel of ander spelletje vinden.  
Speelt u ook mee? www.maxvandaag.nl 
 

 Wilt u leuk, lekker en gezond koken, maar vind u dat lastig?   
Maak kennis met de vernieuwde gratis Kook app voor mensen met een licht verstandelijke  
beperking, ouderen en iedereen die wel wat extra hulp bij het koken kan gebruiken. Door de eenvoudige 
instructies met illustraties, kan echt iedereen door de app zelfstandig en gezond leren koken! En juist dat is zo 
belangrijk in deze corona-periode! 

Komende tijd zullen er veel nieuwe recepten in de app geplaatst 

worden, dus houd het in de gaten! 

De app is ontstaan in samenwerking met Humanitas DMH, Reinaerde 

en Amerpoort. 

De Kookapp kunt u downloaden in de Google Play Store of Apple App 

Store onder de naam Humanitas DMH Kook app. 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

     
 

Crisis Cake  

Een lekker Nederlands tussendoortje 

De crisiscake is een recept uit de Tweede Wereldoorlog, toen 
boter een schaars goed was. Er bleek helemaal geen boter en 
maar 1 ei in deze cake te gaan, en toch is hij verrukkelijk van 
structuur en smaak. Het geheim: thee en tutti frutti. Daar 
komt-ie dus: crisiscake, gezonder én goedkoper dan gewone 
cake. Echt heel lekker!   
 
Benodigdheden 10 personen 
350 gr tutti frutti 
150 gr lichte basterdsuiker  
300 ml neutrale thee 
1 zakje vanillesuiker 
275 gr zelfrijzend bakmeel 
1 ei 

Verder heb je nodig 
Cakevorm, mes, theepot, kom 
 
Bereidingswijze 
Snijd de tutti frutti in stukjes en meng in een kom met de 
thee, de basterdsuiker en de vanillesuiker. 
Laat 30 minuten staan.  

Verwarm de oven voor op 150 graden.  
Meng het ei en het bakmeel erdoor en schep het beslag in de 
ingevette cakevorm. 
Laat in ca. 75 minuten gaar worden in de oven.  
 
Serveertip: Bestrooi met poedersuiker 
 

 

Sudoku puzzel  

 

Vul de ontbrekende cijfers in. Er zijn twee 

spelregels: 

1. In elke rij (horizontaal) en elke kolom (verticaal) 

van het totale vierkant mag het getal 1 t/m 9 

telkens maar 1 keer voor komen. 

2. Binnen een mini-vierkant mag het getal 1 t/m 9 

ook maar 1x voorkomen.  

 

http://www.maxvandaag.nl/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=P78cTaJW&id=5A2C895BCDBC0599D4AEECD4EEC6401AC4A5FF2E&thid=OIP.P78cTaJWXJ-FAnE7952kUwAAAA&mediaurl=https://www.suresolv.com/sites/default/files/u2/Sudoku-beginner-game-14.jpg&exph=273&expw=280&q=sudoku+beginner&simid=608011701908997568&selectedIndex=13


 

 

 
 

 

  

  

 

             

 

 
 

Oplossing woordzoeker 1e  editie DoeMeeKrant: SWOM wenst iedereen een vrolijk Pasen. 

Prijswinnaar: W. Gielbert uit Linschoten. U heeft een insecten hotel gewonnen, gemaakt door deelnemers van SWOM 

DoeMeeHuis. 


