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Beste SWOM-vrijwilliger en andere geïnteresseerden, 
 
De laatste nieuwsbrief van 2019 is niet alleen voor onze vrijwilligers, maar we  
verspreiden de nieuwsbrief ook aan al onze netwerkpartners en overige  
geïnteresseerden. We hebben gemerkt dat er behoefte is aan informatie over 
SWOM, en die delen we graag met u. 
 
Onze vrijwilligers zijn natuurlijk wel zó belangrijk dat een groot deel van de  
informatie, speciaal voor hen in een duidelijk herkenbaar hoofdstuk vermeld staat. 
Daarnaast vindt u informatie, waar u mogelijk ook graag van op de hoogte bent. 
Mocht dit niet het geval zijn, laat het ons dan weten door middel van een mail aan 
a.kraan@swomontfoort.nl. Zij zal u direct uitschrijven zodat u de nieuwsbrief niet 
meer ontvangt. 
 
Het is alweer de laatste nieuwsbrief van 2019. Het jaar is omgevlogen met heel veel 
mooie ontmoetingen en activiteiten. Met grote en kleine ontwikkelingen en vele 
ontroerende momenten. Het einde van het jaar is turbulent. De ontwikkelingen 
rondom de ouderenzorg in Montfoort/Linschoten zijn verontrustend. Onze rol  
hierin blijkt niet voor iedereen helder. 
 
In het eerste artikel van deze nieuwsbrief informeren we u in het kort wat de rol 
van SWOM is, vanuit de wettelijke taak die we uitvoeren. Onze betrokkenheid is 
echter onbegrensd. We zullen er alles aan doen om een positieve bijdrage te leve-
ren aan de ouderenzorg in Montfoort/Linschoten. Mocht u vragen hebben, neem 
dan alstublieft contact met ons op. Onze Wmo-, Mantelzorg-, en Dementie-
consulenten beantwoorden graag uw vraag vanuit hun expertise.  
 
We betreuren het afscheid van Jocko Rensen, wij missen zijn warme persoonlijk-
heid en onverwachte bezoekjes. De voorbereidingen voor het Huis van Ervaring 
gaan onverminderd door en worden in deze nieuwsbrief verder beschreven. 
 
Voordat wij u alvast een heel gezellig Sinterklaasfeest en hele fijne feestdagen gaan 
wensen vertellen wij u graag over een waardevolle aanvulling binnen ons sociaal 
team. Per 1 december start Heidi Habben Jansen als Wijk GGZ-er. In het kader van 
‘Verward Gedrag’ is een pilot van 6 maanden gestart om het netwerk rondom  
verwarde personen in de gemeente Montfoort/Linschoten in kaart te brengen.  
Heidi zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. 

Namens het gehele team van SWOM, wensen wij u hele fijne feestdagen toe. 

Met vriendelijke groet, 

Marie-José Hermans 
Directeur 

SWOM | Nieuwsbrief December 2019 
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12 december  Kerst Aanschuifdiner Montfoort     18.00 uur 

16 december  Kerst Aanschuifdiner Linschoten    18.00 uur 

17 december  Kerstviering Linschoten De Brede Vaart  14.00 uur 

18 december  Kerstborrel Linschoten, de Brede Vaart  14.00 uur 

19 december  Kerstborrel Montfoort, St. Joseph   14.00 uur 

13 januari   Aanschuifdiner Linschoten      18.00 uur 
16 januari   Aanschuifdiner Montfoort      18.00 uur 

 

Sluiting Bloesemhof en Vlinderhof 

SWOM betreurt de sluiting van de Vlinderhof en de Bloesemhof en begrijpt de grote zorgen en actiebereid-
heid die door het besluit van de Rijnhoven bij de inwoners van Montfoort zijn ontstaan. 
 
SWOM stelt het welzijn van de inwoners van Montfoort en Linschoten in al haar werkzaamheden voorop. 
SWOM en de Rijnhoven zijn geen concurrenten. SWOM is namelijk geen zorgaanbieder, zoals de Rijnhoven 
dat wel is. De Wmo-consulenten van SWOM schrijven het advies, in samenspraak met de inwoner, voor de 
beschikking tot dagbesteding, zoals dat door verschillende zorgaanbieders in Montfoort en omstreken  
aangeboden wordt. De keuze voor een zorgaanbieder en welke dagbesteding het beste bij hen past, maakt de 
inwoner zelf, mogelijk ook samen met de familie. Er wordt door de Wmo-consulenten gewezen op deze  
keuzemogelijkheid, zoals dat in de wet Wmo is vastgelegd. Er wordt geadviseerd om bij verschillende zorgaan-
bieders te gaan kijken en zich uitgebreid te laten informeren om een keuze te kunnen maken. 
 
Ook de dementieconsulent die de inwoner met dementie en zijn/haar naasten over een langere periode  
begeleidt, heeft hierin een adviserende rol. De inwoner bepaalt samen met hun familie welke keuze voor hem 
of haar passend is. SWOM verzorgt niet de doorverwijzing naar de Bloesemhof. In de Bloesemhof wordt  
verpleeghuiszorg aangeboden dat gefinancierd wordt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en niet door de 
Wmo. De verwijzing naar de Bloesemhof wordt verzorgd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 
 
SWOM betreurt het feit dat er bij de inwoners van Montfoort en Linschoten verwachtingen zijn ontstaan, dat 
SWOM de Vlinderhof en de Bloesemhof open zou kunnen houden. Het is SWOM als gesubsidieerde  
organisatie niet toegestaan een private instelling te exploiteren. 

Een plek van ontmoeting 
Op dit moment zijn we samen met Bibliotheek het 
Groene Hart en de gemeente op weg om de nieuwe  
bibliotheek vorm te geven. De nieuwe bibliotheek 
wordt een ‘Huis van Ervaring’. Een plek voor ont-
moeting, inspiratie, taal en educatie. Het plan, zoals 
het er nu ligt, is een groeimodel: er wordt klein  
gestart en van daaruit uitgebouwd naar meer. 
 
In Linschoten zal de bibliotheek in de Brede Vaart te 
vinden zijn. In Montfoort zijn we nog op zoek naar 
een geschikte locatie. Wanneer de opening precies 
is, is nu nog niet bekend. We houden u via deze 
nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Duofiets in Linschoten rijdt 
weer... 
Door het intensieve gebruik van de duofiets was het 
aandrijfsysteem volledig versleten. Dankzij een  
financiële bijdrage van Vrienden SWOM is het aan-
drijfsysteem compleet vervangen inclusief nieuwe 
accu’s. 
 
U ziet de zwarte duofiets gelukkig weer dagelijks 
rondrijden in Linschoten. Er zijn nog enkele plekjes 
vrij, dus kent u iemand die het leuk vindt om mee 
te fietsen in Linschoten, laat het ons weten. 
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Contact opnemen 

Neem voor meer informatie over 

onze diensten en activiteiten  

telefonisch contact met ons op. 

SWOM 

‘Huis van Montfoort’ 

Kasteelplein 5 

3417 JG Montfoort 

T 0348-469109 

info@swomontfoort.nl 

Bezoek onze website op 

www.swomontfoort.nl 

Redactie: 

a.kraan@swomontfoort.nl 

 

Elke 1e vrijdag van de maand is er een moment om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Of u 
alleen komt of samen met vriend(in) of familielid, u bent altijd van harte welkom voor een praatje. Wilt u ook graag 
deelnemen aan deze ontmoetingsgroep? De ontmoetingsgroep vindt plaats van 10.00 -11.30 uur in het  
DoeMeeHuis. 

Aanschuifdiners 
Sinds afgelopen zomer verzorgt Vers & Zo de maaltijden voor de aanschuifdiners in Montfoort en Linschoten. Tot 
grote tevredenheid van de gasten! Het eten is elke keer weer heerlijk. Ook de kerst aanschuifdiners komen er weer 
aan. Het aanschuifdiner in Montfoort op donderdag 12 december is al volgeboekt. Er zijn nog enkele plekjes  
beschikbaar voor het aanschuifdiner in 
Linschoten op maandag 16 december.  
 
Op het menu staat: 
Voorgerecht: Carpaccio 
Hoofgerecht: Varkenshaas in een  
Champignon roomsaus, Witlof, sperzie-
bonen, aardappelgratin met truffel 
Bijgerecht: Stoofpeertjes 
Nagerecht: Verrassingsdessert  

Kerstviering Linschoten 
Dinsdag 17 december organiseren we weer de jaarlijkse kerstviering in de  
Brede Vaart in Linschoten. U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom. Met een 
mooi kerstverhaal, gedichten en muziek, verzorgt door de leerlingen van de 
Prins Clausschool, wordt het weer een hele gezellig middag.  

Ontmoetingsgroep op vrijdag 

Vrijwilligersraad 

Ook de Vrijwilligersraad wenst u allen gezellige en sfeervolle feestdagen en een 
heel voorspoedig nieuwjaar.  

In 2020 willen we u tijdens de vrijwilligersbijeenkomsten een enquête voorleggen 
over uw bevindingen ten aanzien van o.a. taken, begeleiding, samenwerking en 
scholing bij SWOM. 

Heeft u nu al vragen of zit u ergens mee dan kunt u ons altijd bereiken op  
vrijwilligersraad@swomontfoort.nl. 

mailto:vrijwilligersraad@swomontfoort.nl
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Vrijwilligers Nieuws 

Vrijwilligers in het zonnetje gezet 
Op donderdagavond 10 oktober was het zover: het 2 jaarlijkse vrijwilligersfeest! De vrijwilligers werden op de rode 
loper onder luid applaus onthaalt door de medewerkers van SWOM. Zij kregen bij binnenkomst van Burgemeester 
Petra van Hartskamp en Marie-José Hermans een rood hartje opgespeld omdat zij het kloppende hart zijn van SWOM. 
280 vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor onze activiteiten en diensten. U bent van onmisbare waarde in onze 
samenleving. En dat moet natuurlijk gevierd worden! Tijdens de Vrolijke V.I.P. show werden leuke anekdotes met  
elkaar gedeeld, met elkaar gezongen en gelachen, een borrel gedronken en heerlijke hapjes genuttigd. 

Vacatures vrijwilligers 

Sinds begin oktober staan onze vrijwilligersvacatures op www.montfoortwerkt.nl/vrijwilligerswerk  
Naast onze vrijwilligersvacatures, vindt u hier ook de vacatures van andere vrijwilligersorganisaties. Een compleet aanbod op 
één plek! Voor u gemakkelijk om te vinden als u op zoek bent naar een vrijwilligersfunctie in uw woonomgeving. U kunt via dit 
platform ook solliciteren op een specifieke functie. Wilt u eerst meer informatie, neem dan contact op met de medewerkers 
van het team Welzijn door te bellen naar 0348-47469109 of mailen naar vrijwilliger@swomontfoort.nl 
 
Een mooi nieuwsbericht staat op montfoortwerkt.nl om de start van deze samenwerking aan te kondigen. 
www.montfoortwerkt.nl/nieuws/v/montfoort-werkt-breidt-uit-met-vrijwilligerswerk-het-hoeft-helemaal-niet-zo-veel-tijd-te-
kosten-maar-het-mag-natuurlijk-wel 
 
Enkele vacatures kort op een rij: 
Formulierenbrigade: U helpt de inwoner tijdens het inloopspreekuur of bij hem / haar thuis met het organiseren van de 
administratie. 
Kok voor de cursus Koken voor Mannen: We zijn op zoek naar een kok die zijn kennis over wil brengen aan mannen die  
willen leren koken. In het voorjaar organiseren we 8 bijeenkomsten. 
Koks kooklokaal DoeMeeHuis: We zijn op zoek naar een enthousiaste kookliefhebber die het leuk vindt om zelfstandig een 
groep van 6 – 8 personen, voornamelijk deelnemers van het DMH, te begeleiden bij het koken van een gezonde maaltijd. 
Vrijwilliger coördinator Kledingbank: Als vrijwillige coördinator van de kledingbank begeleid je samen met de medewerkers 
van het DoeMeeHuis de deelnemers bij het uitzoeken van de kleding. 

De volledige vacatureteksten vindt u natuurlijk op www.montfoortwerkt.nl/vrijwilligerswerk 

http://www.montfoortwerkt.nl/vrijwilligerswerk
mailto:vrijwilliger@swomontfoort.nl
http://www.montfoortwerkt.nl/nieuws/v/montfoort-werkt-breidt-uit-met-vrijwilligerswerk-het-hoeft-helemaal-niet-zo-veel-tijd-te-kosten-maar-het-mag-natuurlijk-wel
http://www.montfoortwerkt.nl/nieuws/v/montfoort-werkt-breidt-uit-met-vrijwilligerswerk-het-hoeft-helemaal-niet-zo-veel-tijd-te-kosten-maar-het-mag-natuurlijk-wel
http://www.montfoortwerkt.nl/vrijwilligerswerk
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Kerstborrel voor vrijwilligers 
Op 18 en 19 december organiseren we een kerstborrel voor de  
vrijwilligers om het jaar gezellig af te sluiten. Ook krijgen de vrijwilligers 
dan hun kerstpresentje uitgereikt. 
De uitnodiging heeft u onlangs ontvangen. Bent u op één van deze dagen 
verhinderd, dan kunt u uw presentje tot 15 januari 2020 ophalen op het 
kantoor van team Welzijn. 

Laat uw talent(en) groeien! 
Op dit moment zijn we druk bezig de scholingsbijeenkomsten voor de vrijwilligers in te plannen. In het nieuwe jaar staan 
in ieder geval de trainingen ‘Mental Health First Aid’ en ‘EHBO’ op het programma. Ook zal een workshop over  
eenzaamheid georganiseerd worden. Binnenkort krijgt u een overzicht met alle belangrijke data voor 2020 thuis gestuurd. 

Nieuws vanuit het DoeMeeHuis 

Helaas gaat onze collega Anneke Ronner per 1 februari stoppen met haar werkzaamheden als medewerker in het  
DoeMeeHuis. We zijn op zoek naar vervanging. Kent u iemand die geschikt is voor deze afwisselende en uitdagende  
functie, kijk dan gerust even op onze website. De vacature wordt daar uitgebreid beschreven. 

Kiremko adopteert 
In januari krijgt het DoeMeeHuis een nieuwe keuken. De keuken is geadopteerd door Kiremko. Hier zijn wij ontzettend 
blij mee. Het belooft een hele mooie keuken te worden, waar wij heel veel gebruik van gaan maken tijdens onze kook-
activiteiten op maandagochtend en het kooklokaal op dinsdagavond. 

X-Mas in het DoeMeeHuis 
Op woensdagmiddag 18 december vieren de deelnemers en vrijwilligers van het DoeMeeHuis kerst met een lekkere high 
tea en mooie muziek. 

Op Oudejaarsdag worden ‘s ochtends heerlijke oliebollen en appelflappen gebakken voor de deelnemers en vrijwilligers 
van het DoeMeeHuis. 

Commissaris van de Koning bezoekt het  
DoeMeeHuis 

De commissaris van de Koning, de heer Hans Oosters, bracht vorige week een 
bezoek aan Montfoort. Hij bezocht ons DoeMeeHuis. We waren zeer vereerd 
om hem te mogen ontvangen en rond te leiden. Sander, Brigitte en Anneke 
vertelden vol enthousiasme over de activiteiten.  

Het DoeMeeHuis was gevuld met vele vrijwilligers en deelnemers om alle  
activiteiten in de praktijk te kunnen laten zien. De commissaris werd begeleid 
door de  Burgemeester Petra van Hartskamp en een afvaardiging van de  
gemeente. De commissaris kreeg natuurlijk een passend afscheidscadeautje: 
een vogelhuisje die door een deelnemer is gemaakt. 
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Mantelzorgwaardering 2019 

Op zaterdag 9 november, één dag voor de landelijke ‘Dag van de Mantelzorg’, werd de mantelzorgwaardering uitgereikt. 
Om half vier startte de feestelijke uitreiking in zalencentrum Sint Joseph. Namens de gemeente sprak wethouder Ivo ten 
Hagen zijn waardering uit tot de aanwezige mantelzorgers. Naast de heerlijke hapjes en drankjes kon men genieten van 
een stoelmassage, uitgevoerd door onder andere Vedana uit Montfoort. De DA drogist verzorgde heerlijke handpakkingen 
en gaf make-up advies. ‘De Groeten Thuis’, een gezellige (semi) akoestische band zorgde voor de juiste muzikale sfeer.  

Het presentje werd vol enthousiasme uitgereikt door twee “reisleidsters”. Al met al was het een hele gezellige middag 
waar ook genoeg tijd was om even met elkaar bij te praten. 
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Activiteiten— Welzijn 

Activiteiten Linschoten 

Dag Tijd Activiteit Locatie 

Maandag 09.30-12.00 uur Koffie Inloop DoeMeeHuis 

  14.30-16.00 uur Wandelgroep Dementie DoeMeeHuis 

  18.00-20.00 uur 
1x per maand 

Aanschuifdiner De Brede Vaart 

Dinsdag 9.00-12.00 uur Naai atelier DoeMeeHuis 

 10.00 uur Beweeg u fit De Brede Vaart 

  1x 6 weken Ontmoetingsochtend 
intercultureel 

DoeMeeHuis 

  13.30-15.00 uur 
1x per 14 dagen 
Oneven weken 

Verhalentafel DoeMeeHuis 

Woensdag 11.00-14.00 uur 
1e van de maand 

Open tafel DoeMeeHuis 

Donderdag 9.00-12.30 uur Interculturele contactgroep / taalgroep De Brede Vaart 

  13.30-15.00 uur 
1x per 14 dagen 
Oneven weken 

Breiclub DoeMeeHuis 

Dagelijks Op afspraak Duofiets  

 

Activiteiten Montfoort 

Dag tijd activiteit Locatie 

Maandag 9.30-12.00 uur Mannen naai groep DoeMeeHuis 

Dinsdag 9.30-12.00 uur Vrouwen naai groep DoeMeeHuis 

  9.30-12.00 uur Hout bewerking DoeMeeHuis 

 10.00-11.00 uur 
11.00-12.00 uur 

Beweeg u fit Atrium Antoniushof 

  13.30-15.00 uur 
1x per 2 weken (even weken) 

Verhalentafel DoeMeeHuis 

  16.30-20.30 uur Kooklokaal (1x per 2 weken) DoeMeeHuis 

Woensdag 9.30-12.00 uur Digi-café DoeMeeHuis 

  13.30-16.00 uur Wandelgroep Dementie DoeMeeHuis 

Donderdag 9.30-12.00 uur Inloopspreekuur Formulierenbrigade DoeMeeHuis 

  9.30-12.00 uur Houtbewerking DoeMeeHuis 

  11.00 uur Beweeg u fit Atrium Antoniushof 

  18.30-20.30 uur 
1x per maand 

Aanschuifdiner Antoniushof 

Vrijdag 9.30-12.00 uur Hout bewerking DoeMeeHuis 

  10.00-11.30 uur 
1e van de maand 

Ontmoetingsgroep DoeMeeHuis 


