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NIEUWS VAN SWOM 

 

 

In deze uitgave 

 

 Coronavirus…  

Beste inwoner van Montfoort en Linschoten, 
 
De verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) gaat steeds verder. De  
aangescherpte nationale richtlijn van 12 maart zorgt ervoor dat alle  
activiteiten tot en met 31 maart niet door kunnen gaan. Het spijt ons zo 
zeer, maar gezondheid staat voorop. 
 
Onderstaande activiteiten gaan door met enkele aanpassingen en  
maatregelen: 
 
SWOM-auto 
Bij de telefonische aanmelding wordt extra gevraagd naar uw gezondheid. 
Mocht u verkoudheids- of griepverschijnselen hebben, meldt u de rit af! 
 
Maaltijdverzorging 
Probeer zoveel mogelijk contact te vermijden. 
 
Neem contact met SWOM op, als het doen van boodschappen voor u een 
probleem wordt. We gaan samen met u op zoek naar een oplossing. 
 
De receptie en team Welzijn, in het Huis van Montfoort, zullen open  
blijven. U blijft welkom voor een praatje als u daar echt behoefte aan heeft. 
Heeft u concrete vragen, stel deze zoveel mogelijk telefonisch. Mocht u toch 
even binnen willen lopen neem dan alle hygiënemaatregelen in acht. Kom 
niet als u griep- of verkoudheidsklachten heeft!  
 
Het Sociaal Team werkt zoveel mogelijk vanuit huis. Reeds gemaakte  
afspraken zullen van te voren telefonisch met u overlegd worden. Misschien 
kan het geplande gesprek ook telefonisch. Er kan na gezamenlijk overleg 
ook besloten worden dat het toch noodzakelijk is om de afspraak door te 
laten gaan. Ook hier vragen wij u weer dringend alle hygiënemaatregelen in 
acht te nemen en bij griep- of verkoudheidsklachten de afspraak af te  
zeggen. 
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Het DoeMeeHuis blijft vooralsnog open voor inloop. Per dag wordt gekeken of dit mogelijk blijft. Er  
worden geen activiteiten georganiseerd. Het aantal deelnemers en vrijwilligers zal kleiner zijn. Alle  
hygiënemaatregelen worden zeer streng toegepast en gehandhaafd. We vragen iedere deelnemer  
dringend om een juiste afweging te maken of de behoefte om even binnen te lopen geen onnodig risico 
is in verband met een kwetsbare gezondheid. Sander, Brigitte en Kitty hebben met enkele deelnemers 
gezamenlijk deze afweging gemaakt.  
 
De overige collega’s werken zoveel mogelijk vanuit huis en zijn bereikbaar. Mocht u vragen hebben,  
aarzel niet en neem contact met ons op. 
 
Met “lood in de schoenen” schrijf ik dit bericht voor u. Deze maatregelen zijn precies het  
tegenovergestelde van de doelstellingen van SWOM. Het is op dit moment niet mogelijk om ‘iedereen 
mee te laten doen’ en elkaar persoonlijk te ontmoeten. Het spijt ons zeer, maar uw en ook onze  
gezondheid moeten op dit moment zwaarder tellen. We zijn bereikbaar. Neem contact op als u vragen 
heeft. We zullen ons uiterste best doen deze te beantwoorden en samen naar mogelijke oplossingen te 
zoeken in deze bijzondere tijd. 
 
Ik hoop dat deze bijzondere tijd snel voorbij gaat en we elkaar spoedig weer kunnen ontmoeten. Deel 
a.u.b. deze informatie in uw omgeving.  
 
Namens alle collega’s van SWOM, 
Marie-José Hermans 

 

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 

 

Hieronder vindt u de link naar de website van het RIVM voor  
actuele informatie.  
 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 
 
Hieronder vindt u enkele tips van het RIVM om de kans op be-
smetting in uw dagelijks leven zo gering mogelijk te houden. Wilt 
u meer daarover lezen, dan vindt u dat ook op de site van het 
RIVM. 
 
 Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.  
 Was regelmatig de handen met water en zeep en droog af 

met papieren zakdoekjes. Op de site van het RIVM vindt u 
een uitgebreide wasinstructie. 

 Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.  
 Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik direct 

weg.  

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

