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Cultuurhuis de Brede Vaart in Linschoten 

Beste vrijwilliger, 

Voor u ligt de nieuwsbrief van maart 2018. 

De lente is begonnen, de zon laat zich weer steeds vaker zien, heerlijk is dat hè. 
Binnen SWOM zijn we voortvarend bezig met het opstarten van enkele bestaande 
activiteiten, die tijdens de winterperiode stoppen, en daarnaast zijn we ook  
nieuwe diensten aan het voorbereiden. 

Inmiddels is het Huis van Montfoort zo goed als klaar. 

Tijdens de openingsbijeenkomst van het Huis van Montfoort, die georganiseerd 
werd door de gemeente op 16 maart jl., hebben we inwoners die gebruik maken 
van onze diensten, deelnemers van het DoeMeeHuis en een grote groep  
vrijwilligers mogen ontvangen en rondleiden. Mocht u toen niet in de gelegenheid 
zijn geweest, maak gerust een afspraak met één van de medewerkers van team 
welzijn, dan wordt u alsnog rondgeleid. 

In de Brede Vaart in Linschoten, waar wij een ruimte huren, zijn we inmiddels  
vaker present. We hebben ook voortgang geboekt ten aanzien van de inrichting. 

In onze nieuwe rubriek ‘Meer over….’ leest u over de alom bekende scootmobiel-
club en de sluiswachters. Ook komt “De Verhalentafel” die van start gaat in  
Linschoten, de dienst rolstoelfiets en de komende thema-avonden voor  
vrijwilligers aan bod. 

Voor het komende weekend wens ik u hele fijne paasdagen en voor nu veel  
leesplezier gewenst. 

Met vriendelijke groet, 
Maria Hamers, directeur 
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Thema-avonden vrijwilligers 

In juni zijn er weer een thema-avonden met als onderwerp:  
‘’De kunst van het nee zeggen’. 

Het doel is: 
 Herkennen en afbreken van onderhandelingsgedrag. 
 Herkennen en bewust worden van eigen valkuilen en succesfactoren in  

onderhandelingssituatie. 
 Herkennen van frustratie nadat het kwartje is gevallen. 
 
Deze training wordt gegeven voor alle SWOM vrijwilligers. De trainers zijn  
Tineke Belder en Deniz Dogan van 10Training en Coaching. 
 
 Dinsdagavond 5 juni 2018 in Montfoort 
 Woensdagavond 13 juni 2018 in Linschoten 
 
Noteer deze data alvast in uw agenda. Meer informatie over de thema-avonden 
volgt binnenkort. 

Er zijn meerdere thema-avonden en trainingen gepland dit jaar, zoals een EHBO
– reanimatie/AED cursus in oktober en een algemene EHBO cursus in november. 

Paas aanschuif 
Maandag 19 maart en donderdag  
22 maart was het Paas aanschuifdiner in 
Linschoten en Montfoort.  
 
Bij binnenkomst zag het er al op z’n paas-
best uit met vrolijke bloemen op tafel, die 
gesponseerd waren door Bloemboutique 
Nicole. Het feestelijke diner werd gele-
verd door slagerij Verweij uit Harmelen. 
Tijdens het dessert kwam de paashaas 
nog even op bezoek en die verraste alle 
gasten met een zakje paaseitjes. Na dit 
onverwachte bezoek werd er nog gezellig 
nagepraat onder het genot van een kopje 
koffie of thee met bonbons. Al met al 
twee hele geslaagde avonden. 
 
Lijkt het u leuk om ook een keer aan te 
schuiven of kent u iemand die een keer 
zou willen deelnemen? Dat kan op maan-
dag 16 april in Linschoten en donderdag 
19 april Montfoort. 

Thema-bijeenkomst vrijwilligers 

Een onverwachts bezoek van de paashaas 

Het tuintjesproject 
De lente is begonnen, het is weer tijd om buiten in de tuin aan de slag te gaan. 
Deze werkzaamheden zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wij krijgen  
regelmatig hulpvragen van inwoners m.b.t. de onderhoud van hun tuin. Zij  
kunnen het helaas niet meer zelf of hebben een klein sociaal netwerk waar-
door ze nauwelijks hulp kunnen vragen . Om deze inwoners te helpen is het 
tuinproject ontstaan.  

Wij houden samen met vrijwilligers één keer per week of per maand het tuintje 
bij, net wat nodig is of past in de agenda van de vrijwilliger. Misschien wilt u 
een “handje “ helpen? Heeft u ‘groene’ vingers en vindt u het heerlijk om  
buiten in de tuin te werken dan zijn wij op zoek naar u. 



Interview scootmobiel-
club begeleider 
 
Hoe lang bent u al begeleider van 
de scootmobielclub? 
Ik dacht 5 jaar. 
 
Wat maakt het begeleider zijn van 
de scootmobielclub zo mooi om te 
doen? 
Het gezellig uitgaan met mensen 
die gebonden zijn aan de scootmo-
biel en die niet meer alles kunnen 
wat ik (nog) wel kan. De gasten 
een fijne middag bezorgen. Ze zijn 
even uit de alledaagse sleur. 
 
Op welke mooie plekjes komen 
jullie, waar men anders met een 
scootmobiel niet zo snel komt of 
waar bent u zelf nog nooit  
geweest? 
Vaak in prachtige tuinen; juweel-
tjes in de omgeving. Ook bezoekjes 
aan de stallen met koeien en  
geiten, boomgaarden, waarbij de 
nodige uitleg wordt gegeven. Zo 
leren niet alleen de gasten, maar 
ook de begeleiders er weer wat bij. 
 
Hoeveel gebakjes/taartjes hebben 
jullie ondertussen al gegeten?
Ontelbaar. Soms is het een  
complete maaltijd. We worden 
allemaal verwend door de gast-
vrouw en gastheer. 
 
Weet u nog een leuke anekdote of 
wilt u verder nog iets kwijt? 
Op één ritje kregen we (eigenlijk 
niet zo leuk) te maken met: 
Een lekke band op (natuurlijk) een 
onmogelijke plek (westelijk van het 
Linschotens bos waar geen  
woningen staan). 
 
Een accu die steeds leeg raakte 
(dus elke keer bij iemand aanbellen 
om met een verlengsnoer op te 
laden) 
 
De eigenaar van die kapotte accu 
die achterbleef in Snelrewaard en 
later door een zoon werd  
opgehaald. 
 
Een scootmobiel die achterop een 
fiets van een begeleider reed (dus 
schade). 
 
Het leek het verhaal van de 10 
kleine negertjes (Mag dat woord 
nog wel?). We startten met 13 
scootmobiels en 4 begeleiders en 
kwamen thuis met 11 scootmobiels 
en 2 begeleiders!!! Uiteindelijk is 
alles goed afgelopen. 

Eventjes pauze tijdens de mooie rit... 

Meer over…. de Scootmobielclub 

Wie kent de club niet? Al jaren gaat onder gedreven leiding van Ton de Jong een 
groep, veelal ouderen, elke woensdagmiddag op pad. Het seizoen loopt van mei 
t/m september. De deelnemers zijn allemaal ‘gekeurd’ op behendigheden voor 
het rijden in een groep met hun scootmobiel. Als het weer het toelaat (droog en 
boven de 18°C) staan alle deelnemers om half 2 bij de Antoniushof klaar om te 
vertrekken. Uiteraard onder begeleiding van een aantal vrijwilligers. Want veilig-
heid boven alles!! Ton zorgt elke week weer voor een gezellig programma. 

De middag begint met een rondtoer van een uurtje door ons mooie Groene 
Hart. Als rustpunt voor onze deelnemers drinken we onderweg ergens koffie of 
thee. Veelal loopt dit enigszins uit de hand en wordt het een compleet feestje. 
Deze ‘adressen’ zijn allemaal mensen met een groot hart voor hun medemens 
en voor de mensen uit Montfoort in het bijzonder. Belangeloos melden ze zich 
aan om onze groep uit te nodigen in hun mooie (thee)tuin, boomgaard, (zorg)
boerderij. Al diverse jaren wordt het seizoen gestart met een fantastisch ver-
zorgde High Tea, lunch of zelfs een Italiaanse maaltijd door leerlingen van het 
Wellant College! Zowel voor het gastadres als voor Ton en zijn begeleiders geeft 
het heel veel voldoening om de deelnemers te zien genieten! Lekker zittend in 
het zonnetje worden veelal oude verhalen opgehaald, want ja, de meeste deel-
nemers hebben hun roots immers in het Montfoortse liggen. 

Voordat het tijd wordt om weer huiswaarts te gaan, komt traditioneel het dank-
woordje van Ton aan de gastvrouw met de overhandiging van een presentje, 
uiteraard gevolgd door ‘de’ kus van Ton. Altijd goed voor een lachsalvo!! 
 
Als iedereen weer veilig en wel thuis is, gaan Truus en Ton de Jong aan de slag 
om het verslag van deze middag te maken. Het verslag met enkele foto’s erbij 
wordt op Facebook en Radio Stad Montfoort geplaatst, zodat kinderen en fami-
lieleden van de deelnemers kunnen lezen hoe zij hebben genoten van wèèr een 
heerlijk uitje. 

Ton de Jong en Truus de Jong 



De verhalentafel 
Mensen zitten vol verhalen, over zomers van vroeger en winters van nu, over het leven op 
het dorp. Hoeveel winkels en ambachtsmensen er vroeger waren en over de voor én nade-
len van de mobiele telefoon. Over oude en jonge belevenissen, de dagelijkse dingen. 

Verhalen roepen allerlei gevoelens op van herkenning en meebeleven tot meegenieten. 
Samen lachen, want mensen herkennen soms aan een klein detail welk verhaal er komen 
gaat. Door het delen van verhalen met elkaar groeien ook nieuwe inzichten en komen an-
dere gespreksonderwerpen naar voren. De verhalentafel gaat niet alleen over vertellen, 
maar ook over luisteren. Er is een begeleider die het proces zal bewaken. Het gaat om uit-
wisselen en behouden van de ervaringen door middel van de verhalen, waarvan de onder-
werpen uit de groep zelf komen. Ook zin om te vertellen en/of te luisteren naar een ver-
haal? Doe mee! 

Voor informatie kunt u bellen naar 0348-469109 en vragen naar Katja Appelman. Mailen 
kan ook naar welzijn@swomonfoort.nl. 

Meer over…de Sluis in Montfoort 
Ook dit jaar staat onze enthousiaste groep sluiswachters weer klaar voor het bedienen 
van de sluis in Montfoort. Tijdens het vaarseizoen van 16 april t/m 15 oktober is de sluis 
open van 9.00 t/m 17.30 uur. Als sluiswachter heb je alleen of samen met een maatje één 
hele week dienst. Als er een bootje voor de sluis ligt dan belt men naar de ‘sluismobiel’. 

De sluiswachter gaat naar sluis toe om de sluis te openen. Hoe vaak de sluis geopend 
wordt, is afhankelijk van het tijdstip en het weer.  

De sluiswachters bedienen de sluis al jaren met veel plezier. Geen sluisdag is hetzelfde. 
Vooral op een mooie zomerse dag is het één grote happening. 

Met alle vrijblijvende donaties die we hier voor ontvangen zetten we 1x per 2 jaar de  
vrijwilligers in het zonnetje als dank voor hun geweldige inzet. 

Conny te Lintelo, medewerker team welzijn. 

‘De verhalentafel’ is gestart op 
dinsdag 13 maart 2018. 
 
Frequentie: 1 x per 2 weken 
Plaats / tijd : De Brede Vaart in 
Linschoten van 13.30 uur tot 15.00 
uur 
Aantal deelnemers: 8—10  
Kosten: Koffie of thee € 0,50 p.p. 

 

 

 

Een paar dagen uit het-
boek van een sluis-
wachter 

‘Enkele jaren is een vrijwilligers-
groep bezig om in de zomermaan-
den de monumentale sluis in 
Montfoort te bedienen. Toen de 
gemeente geen geld meer kon 
vrijmaken voor de bediening van 
deze sluis is er aan SWOM  
gevraagd of er vrijwilligers  
beschikbaar waren voor deze klus. 
Na een oproep werd gestart met 
enkele vrijwilligers. Inmiddels  
bestaat de groep uit 9 personen die 
via een rooster op geplande data 
de sluis bedienen. Meestal is het 
rooster voor één hele week en dan 
dagelijks van 9 tot half 6. Het  
rooster wordt in overleg samen-
gesteld en is flexibel zodat ook 
makkelijk onderling geruild kan 
worden als je onverhoopt een dag 
of uur niet zou kunnen. Het voor-
deel is dat je niet al die tijd daar 
hoeft te zitten want de schippers 
kunnen via mobiele telefoon een 
oproep doen om de sluis te openen. 

Ik ben één van de sluiswachters en 
vindt het leuk werk, vooral als het 
mooi weer en druk is. Voor de sluis 
is het dan gezellig, want je treft 
bijna altijd vrolijke mensen, ze zijn 
immers in de vakantiestemming. 
Als ze even moeten wachten is dat 
geen probleem. Je maakt een 
praatje en de mensen kijken er van 
op dat de sluisbediening nog hand-
werk is. Bij doorgang wordt een 
klompje aan een hengel voorge-
houden waarin geld gedeponeerd 
wordt maar ook wel eens een flesje 
bier of andere versnaperingen. Het 
geld is voor SWOM en het bier voor 
de sluiswachter! 

Zo zijn we met 9 man bezig om wat 
extra geld voor SWOM op te halen, 
waar toch weer mooie dingen voor 
gedaan kunnen worden’. 

Gerard van Vliet 

De sluiswachters 

mailto:welzijn@swomonfoort.nl


Vrijwilliger zijn bij de sluis 
‘Wat is er leuker dan op een zomerse dag sluiswachter te zijn! Altijd zijn er mensen op de brug die komen kijken. Vaak 
nadat ze bij ‘Daan’ een ijsje voor hun (klein)kinderen en zichzelf zijn wezen halen. Mensen in de bootjes zijn altijd vrolijk 
en je hebt dus al gauw een gezellig praatje met ze. En…. op die manier heb ik volop de gelegenheid om ons mooie 
Montfoort te promoten! Niet geheel onbelangrijk toch? 

In de schoolvakanties neem ik mijn kleinzonen mee die het prachtig vinden om te helpen met de stok met het bekende 
klompje. Bij het zien van kinderen zijn schippers vaak bereid iets dieper in hun buidel te tastenJ ! 

Soms vertikken eigenwijze jongelui het om hun boot, op aanwijzing van de sluiswachter, vast te leggen als ze in de sluis 
varen. Natuurlijk weet je op die leeftijd alles beter dan die ‘oude’ sluiswachter die in hun ogen zit te zeuren. Maar die-
zelfde sluiswachter lacht zich een breuk als, bij de opening van de sluis door de kracht van het water, zijzelf in het water 
worden getrokken. Hilariteit voor de omstanders natuurlijk.  

Ook heb ik meegemaakt dat er een 
groep van 20 kanoërs kwamen  
varen vanuit Linschoten, allen lid 
van de kanoclub uit Hillegom.  
Reuze gezellige mensen waar al 
gauw een Montfoorts praatje mee 
werd gemaakt. Ook heb ik foto’s 
van de hele stoet gemaakt die ik 
later naar ze heb gemaild.  

Nog nooit heb ik zo’n goeie op-
brengst gehad voor 1x sluis draaien 
als van deze club, geweldig! 

Het is wel reuze fijn om op hele 
drukke dagen, zoals met Hemel-
vaart en Pinksteren met z’n tweeën 
te zijn.Dan kun je elkaar aflossen  
om bijv. even iets te kunnen drinken. Normaal hebben we een lunchpauze maar ja, als het druk is dan wil ik nog wel 
eens doorgaan tot de laatste boot door de sluis is. Uiteraard laat ik altijd zèèr duidelijk aan de schippers weten dat ze 
nu in de lunchtijd van de sluiswachter door de sluis kunnen, wat meestal een extra inhoud voor het klompje oplevert. 
Hetzelfde doe ik ’s avonds voor schippers die daar expliciet naar vragen. Als ik toch thuis ben, dan geen probleem, maar 
natuurlijk wèèr als ze het klompje extra gedenken. Alles voor het goeie doel tochJ? 

Natuurlijk is het niet altijd prachtig weer. Het kan gebeuren dat je een hele week dienst hebt en beschikbaar moet zijn 
voor schippers, terwijl je aan het eind van de week maar een paar boten hebt door gelaten. Tja, ook dat hoort bij het 
sluiswacht zijn. Maar dit weegt niet op tegen het enorme plezier dat je in een zonnige week hebt met allemaal gezellige 
mensen om je heen’. 

Sluiswacht Ton de Jong 

Misschien bent u na het lezen van deze mooie verhalen van onze sluiswachters ook zo enthousiast geworden en lijkt het 
u leuk om als sluiswachter aan de slag te gaan, neem dan gerust contact op met Conny te Lintelo, medewerker team 
Welzijn. U kunt bellen naar 0348-469109 of mailen naar welzijn@swomontfoort.nl 

Eén van de sluiswachters in actie... 
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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 

Op 20 maart 2018 is Tonnie Visser (28-07-1955) onverwachts overleden. 
Tonnie kwam sinds juni vorig jaar als deelneemster in het DoeMeeHuis.  
Zij droeg gedurende drie dagdelen trouw haar steentje bij. We zijn erg blij  
geweest met haar enthousiaste inzet. We zullen haar missen. 

De rolstoelfiets 
SWOM heeft met behulp van Vrienden SWOM een mooie rolstoelfiets aangeschaft. 
Deze is bedoeld om mensen die rolstoel gebonden zijn op een unieke wijze te  
laten genieten van een mooie fietstocht. De rolstoel wordt voorop de rolstoelfiets  
vastgemaakt en door een vrijwilliger bestuurd. Er kan dan een mooie  
recreatieve fietstocht gemaakt worden met eventueel een gezellige stop op een  
terrasje. 

De rolstoelfiets heeft een elektromotor voor een comfortabele trapondersteuning die het fietsen makkelijker maakt. Een 
vaste groep (speciaal getrainde) vrijwilligers rijdt met deze rolstoelfiets van mei t/m september, afhankelijk van het weer. U 
kunt deze fiets in Montfoort en in Linschoten tegenkomen. 

Kent u mensen (jong of oud) die het leuk vinden om mee te gaan met deze rolstoelfiets of lijkt het u leuk als vrijwilliger op 
pad te gaan met deze mensen? Neem dan contact op met Conny te Lintelo, medewerker team Welzijn. U kunt bellen naar 
0348-469109 of mailen naar welzijn@swomontfoort.nl. 

Op een mooie zomeravond toen de mensen nog in de Lindescote (het 
oude bejaardenhuis) woonde heb ik de rolstoelfiets gehaald en ben 
gaan fietsen met mevrouw Vroege, één van de bewoners. Het was 
prachtig weer. De fietsroute ging door de Lange Linschoten richting 
Oudewater. Mevrouw genoot enorm van de mooie natuur. Ze was 
zeer onder de indruk. 

Een aantal weken later, weer op een zonnige ochtend ging mevrouw 
Pels-Hoogendoorn met mij mee. Ik heb haar thuis opgehaald en we 
zijn door het hele dorp gereden. Vooral naar de plekjes waar ze jaren 
niet meer was geweest. 

Wat is het fijn om zo'n fiets in ons dorp te hebben. Het is ontzettend 
leuk om in onze mooie omgeving rond te fietsen en de mensen te zien 
genieten. Ook iets voor u om met een oudere of jongere die in een 
rolstoel zit te gaan fietsen? Meldt u dan aan bij SWOM. Ik raad het u 
aan! 

Piet Hilgeman 

Mevrouw Pels-Hoogendoorn tijdens de rit op de rolstoel-
fiets 

Op 10 april 2018 wordt in het DoeMeeHuis een tweede (dinsdag) kookgroep 
opgestart. Deze kookgroep loopt tot aan de zomervakantie en zal gedraaid 
worden door Willianne van Bergeijk. 

SWOM DoeMeeHuis 

mailto:welzijn@swomontfoort.nl

