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Beste vrijwilliger, 

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit jaar. We zitten inmiddels midden in de 
herfstperiode en stevenen af op het winterse weer van de laatste maand. We kijken 
als SWOM terug op een mooi jaar waarin we, mede door de grote inzet van al onze 
vrijwilligers, van grote betekenis hebben kunnen zijn voor de inwoners van 
Montfoort en Linschoten. In het nieuwe jaar gaan we weer voortvarend verder met 
elkaar en al onze netwerkpartners. 

In deze nieuwsbrief als eerste aandacht voor de structurele subsidie van ons  
DoeMeeHuis die we ontvangen vanaf 1 januari 2019. In onze vaste rubriek ‘Meer 
over… ‘Beweeg u Fit’ en ‘Samen een levensboek schrijven’. Aandacht voor de  
diverse vacatures en de gehouden vrijwilligersmarkt. En tot slot een overzicht van 
de door inwoners afgenomen activiteiten en diensten vanuit Welzijn. Kortom weer 
een boeiende nieuwsbrief.  

Ik wens u veel leesplezier en tot ziens op één van de kerstvieringen in december.  
 
Met vriendelijke groet, 
Maria Hamers, directeur 

SWOM | Nieuwsbrief November, 2018 

Structurele subsidie voor het  
DoeMeeHuis 

Hiep hiep hoeraa: we krijgen structurele subsidie vanaf 1 januari 2019 voor ons  
DoeMeeHuis. 

De raad heeft op 29 oktober 2018 ingestemd met het structureel subsidiëren van het 
DoeMeeHuis per 1 januari 2019. Dit betekent dat het DoeMeeHuis voortaan een 
vaste waarde is in het aanbod van SWOM. De subsidie van het DoeMeeHuis maakt 
onderdeel uit van de totaalsubsidie, die aan SWOM wordt verstrekt over 2019. 



 
Privacy 

Ons Privacy Reglement is aan-
gepast aan de nieuwe normen 
die gesteld worden in het kader 
van de AVG.  

Het vervangt het huidige Privacy 
document wat ook op onze  
website staat. 

Scholing vrijwilligers 

De dit jaar georganiseerde scholingen voor vrijwilligers zijn goed bezocht. Ook voor in 2019 gaan we weer 
een aantal scholingen organiseren voor vrijwilligers. 

De bewustwordingscursus ‘Samen Sterk Zonder Stigma’ en de EHBO zullen wederom een aantal keren 
aangeboden worden. Zo ook de verdiepingstraining MHFA (Mental Health First Aid). Deze cursus is een 
internationaal erkende cursus, waar je leert hoe je eerste hulp kunt bieden bij psychische problemen. 
Enkele medewerkers en belangstellende vrijwilligers die ingezet worden als individueel maatje bij  
inwoners zijn op dit moment deze training aan het volgen. 

Nieuw in het aanbod wordt de workshop ‘Brandveiligheid bij kwetsbare personen’. Deze wordt op  
verzoek van de brandweer georganiseerd. Het doel van deze workshop is dat vrijwilligers die bij inwoners 
over de vloer komen onveilige situaties snel leren herkennen. 

De Breikoker zoekt  
bolletjes wol 
1x in de 14 dagen komen de dames van Brei –en haakclub ‘De 
Breikoker’ bij elkaar om te breien en te haken. 

Sommige breien of haken voor een goed doel. Heb je bollen 
wol over of gebruik je de wol niet meer, breng de wol dan 
tijdens één van de breimiddagen in de Brede Vaart te  
Linschoten.  

Je kunt op donderdagmiddag (in de oneven weken) terecht 
tussen 13:30 en 15:00 uur. 

Wist je dat 
 Al het geld wat wij ophalen met de sluis, fooien van de SWOM auto, de lente -en jaarmarkt wafels  

allemaal ten goede komt aan de vrienden SWOM. Samen met medewerkers en directie wordt gekeken 
naar zinvolle bestemmingen van de gelden. Zo hebben we al een bakfiets aan kunnen schaffen voor het 
DoeMeeHuis, een rolstoelfiets en een gedeelte van de nieuwe SWOM auto. 

 We een nieuwe medewerker hebben in het DoeMeeHuis. Haar naam is Anneke 
Ronner. 

 Het kantoor van SWOM vanaf 1 september jl. op vrijdagmiddag geopend is. 

 Je SWOM kunt sponsoren tijdens het tanken bij Shell Station Heeswijk, via Tank & 
Schenk. 

 Er ook nieuwe tuinmannen voor het nieuwe seizoen in 2019 nodig zijn? 



 

Kerstbijeenkomst vrijwilligers 
Ook dit jaar willen wij onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet afgelopen jaar. Op één van de  
onderstaande middagen zijn jullie van harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie/thee of 
een glaasje glühwein, lopen we met elkaar het afgelopen jaar nog even door. Tevens staat er een 
kerstattentie voor u klaar. 

Donderdag 13 december 2018 
14:00 -16:00 uur in De Brede Vaart Linschoten 

Donderdag 20 december 2018  
14:00-16:00 uur in Huis van Montfoort 

 
Tijdens deze kersbijeenkomsten staan we ook even stil bij het afscheid van onze directeur, Maria 
Hamers. U kunt haar tijdens deze middagen persoonlijk gedag zeggen.  

Heb je boeken in je kast staan die een ander echt moet lezen? Of kun je jouw boekencollectie ondertus-
sen wel dromen en ben je toe aan een nieuwe dosis leesplezier? Kom je boeken doneren of ruilen bij de 
boekspot in Linschoten en maak jezelf én anderen blij met verse exemplaren! 

We zoeken vooral romans, thrillers, detectives, groot letterboeken en literatuur. Liever geen kook-, reis- 
of informatieboeken. 

Je kunt de boeken brengen op dinsdagochtend, woensdagmiddag en donderdagmiddag (vanaf 13:30 tot 
15:00 uur in de oneven weken)  

Haal of breng 
een boek in  
de Boekspot in 
Linschoten 

De Boekspot        (Foto: Flitsend Fotografie) 



Flinke toeloop op vrijwilligersmarkt SWOM 

Een groot aantal maatschappelijke organisaties had zich aangemeld voor de door SWOM georganiseerde Vrijwilligersmarkt 
op 12 oktober 2018 in het DoeMeeHuis in Montfoort. 

Al snel bleek dat het druk zou worden in het DoeMeeHuis. Bij binnenkomst werden de bezoekers welkom geheten met een 
kopje koffie of thee en wat lekkers. Medewerkers van SWOM gaven uitleg over het doel van deze middag en op tal van 
plekken ontstonden geanimeerde en zinvolle gesprekken. Zo waren er onder andere kraampjes van Het Boeren Leven, 
Maatjeswerk, De Zonnebloem, Vluchtelingenwerk, De Rijnhoven, en natuurlijk ook van SWOM zelf. Conny te Lintelo,  
coördinator vrijwilligers, was zichtbaar blij met de opkomst en de matches die er zo hier en daar ontstonden. "Wij hebben 
vrijwilligers nodig om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen. Daarnaast worden de hulpvragen ook steeds  
complexer. "Maria Hamers, directeur SWOM, voegt hieraan toe dat SWOM tevens behoefte heeft aan uitbreiding van het 
aantal jongere vrijwilligers. Voor een luisterend oor, een praatje of een wandelingetje met deze juist meer kwetsbare groep 
mensen." 

De meeste bezoekers kwamen heel gericht naar deze markt, zoals Hanneke uit Montfoort. "Ik ben op zoek naar vrijwilligers
-werk omdat ik best wel wat tijd over heb die ik graag zinvol wil besteden. Ik heb mij hier goed laten voorlichten en denk dat 
ik bij twee instellingen wel aan de slag kan gaan. Ik kijk er naar uit." Ada Pauw, coördinator Welzijn van De Rijnhoven staat, 
volledig uitgedost in kokskleding. Zij heeft inmiddels al drie aanmeldingen binnen, twee dames en een man. "Maak eens 
een afspraak met Jolanda Vermeulen en kom dan letterlijk en figuurlijk eens een kijkje nemen in de keuken van de  
Vlinderhof - dagbesteding - of de Bloesemhof in Montfoort. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die ons team willen  
komen versterken om met en voor de mensen te gaan koken. Dat is echt zo vreselijk dankbaar werk." Met uitzondering van 
een enkele man waren er opvallend veel vrouwen naar deze vrijwilligersmarkt gekomen. Zo ook Ellen uit Montfoort. "Ik wil 
heel graag vrijwilligerswerk gaan doen, omdat ik momenteel geen werk heb. Ik weet dat er veel vrijwilligers nodig zijn en 
dat niet alleen, het is nog eens nuttig werk ook. Ik heb mij aangemeld bij het tuintjesproject van SWOM en ook bij De Zonne-
bloem. Daar heb ik echt zin in." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdagavond, 10 oktober 2018, organiseerde SWOM ook een vrijwilligersmarkt in De Brede Vaart in Linschoten, daar 
was de belangstelling jammer genoeg wat minder. Ruim 40 mensen bezochten de markten, waarvan 15 zich als vrijwilliger 
bij de verschillende organisaties hebben aangemeld. Bijna alle organisaties konden op deze manier nieuwe vrijwilligers aan 
hun bestand toevoegen en dat is een mooi resultaat  

Veel belangstelling voor een door SWOM gecoördineerde Vrijwilligersmarkt in het DoeMeeHuis.  
(Foto: Paul van den Dungen) 



Kerst aanschuifdiner 
Donderdag 13 december 2018  Maandag 17 december 2018 
Grote zaal Antoniushof    In de Brede Vaart Linschoten 
 
De zaal is open vanaf 17:30 uur. Aanvang diner 18:00 uur. Kosten: €13,50 per persoon. 
U bent van harte welkom! 
 
Aanmelden kan van maandag t/m vrijdag 09:00-17:00 uur bij SWOM. 
 
 
 

Kerstviering Linschoten 

Dinsdag 18 december 2018 om 14.30 uur in de Brede Vaart. 
Graag nodigen wij u uit voor een gezellige kerstmiddag in De Brede Vaart. Vanaf 14:00 bent u van harte welkom. 
 
Een fijn samenzijn, luisterend naar een verhaal met een mooie kerstgedachte die voorgedragen wordt door Jolanda 
Dorsman. De muzikale invulling wordt verzorgd door Warno Ruting. Wij kijken uit naar uw komst. Iedereen is van harte 
welkom! 

Meer over… 
‘Beweeg U Fit’ 

 
Je leest het regelmatig in het nieuws ‘mensen 
bewegen vaak te weinig’. Iedereen kent het 
belang van voldoende lichaamsbeweging, 
maar het in de praktijk brengen is soms lastig. 
 
 
Voor de ‘oudere’ inwoners (vanaf 55 jaar) 
organiseert SWOM wekelijks “Beweeg U fit”. 
Deze beweegactiviteit vindt elke dinsdag-
ochtend plaats in De Brede Vaart in  
Linschoten en begint om 11 uur.  

 
 
 
Deze groep is inmiddels vol, maar bij voldoende nieuwe aanmeldingen start er een nieuwe groep op de dinsdagmor-
gen van 10 tot 11 uur. In Montfoort worden de lessen gegeven in het Atrium van het Antoniushof. Bij deze groep, die 
om 11 uur begint, zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
 
De lessen starten met een warming up op muziek. Daarna wordt aandacht besteed aan de beweeglijkheid van alle 
gewrichten, spierkracht, balans/valpreventie, coördinatie, ontspanning en samenwerking. Ook reactie en geheugen 
komen aan de orde. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van diverse materialen zoals ballen, pittenzakken, hoepels 
en elastische banden. Het sociale aspect is ook belangrijk. Na de les wordt vaak lief en leed gedeeld onder het genot 
van een kopje koffie of thee. 
 
Annet Gerkes: ‘Ik geef deze lessen al 19 jaar. Na vele jaren te hebben gewerkt als fysiotherapeut ben ik beweeg-docent 
geworden en geef ik met heel veel plezier beweeglessen voor ouderen in Montfoort/Linschoten, Utrecht en Harmelen. 
 
Kom gerust een keertje vrijblijvend meedoen. 
Voor meer informatie kunt contact opnemen met Annet Gerkes via 06-46568407. 

Beweeg U fit op dinsdagmorgen    (Foto: Flitsend Fotografie) 
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Vrijwilligers vacatures 
AutoMaatjes 
Gewoon even op familiebezoek of naar een verjaardag is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Met een AutoMaatje krijgen inwoners een lift van een  
vrijwilliger die hen tegen een geringe vergoeding per kilometer naar hun  
bestemming brengt. Zo blijven deze inwoners mobiel en sociaal actief. Een 
AutoMaatje rijdt met zijn eigen auto en wordt ingezet bij ritjes van 15 km of 
verder. 

Koken voor mannen zoekt een kok 
Tijdens de bijeenkomsten leer je de mannen op een gezellige manier lekkere dagelijkse maaltijden te bereiden. De deel-
nemers voelen zich nog niet helemaal thuis in de keuken maar lijkt het je leuk om daar verandering in te brengen? Meld je 
dan aan, of ken je iemand die een kei is in koken, attendeer hem dan op deze leuke vrijwilligersvacature. 
SWOM organiseert een basiscursus van 8 lessen. In deze cursus komen de meeste basistechnieken aan de orde evenals het 
keukengerei en ingrediënten. 

Als je iemands Maatje wordt, wordt iedereen daar beter van 
Maatjes zijn er in allerlei soorten. Er zijn maatjes die langskomen. Maatjes die helpen of advies geven. Er zijn wandel-
maatjes, leesmaatjes, boodschappenmaatjes, administratiemaatjes, huiswerkmaatjes, sportmaatjes, taalmaatjes en 
maatjes die iemand begeleiden naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of een andere instantie. Dus als je iets wil doen voor een 
ander, kun je maatje worden. 
 
Bij maatjes staan menselijkheid en gelijkwaardigheid centraal. Het draait om persoonlijk contact. Warmte, humor, 
aandacht, tijd, respect en begrip zijn belangrijk. 
 
De match is belangrijk: we zoeken gericht naar een inwoner/ hulpvrager waar je een positieve klik mee hebt. De frequentie 
van het contact is verschillend. Dat kan 1 x per week of per 2 weken, maar soms ook 1 x per maand zijn. 
 
Is je interesse gewekt in één van de bovengenoemde vacatures? Dan komen wij graag met jou in contact. Bel of mail met 
één van onze vrijwilligerscoördinatoren via 0348-469109 of welzijn@swomontfoort.nl. 
Neem eens een kijkje op onze website www.swomontfoort.nl. 

Workshop ‘Samen Sterk zonder Stigma’ 
In de nieuwsbrief van juni dit jaar werd deze introductiebijeenkomst al aangekondigd. 
De introductiebijeenkomst waar ingegaan werd op het herkennen en omgaan met 
mensen die “verward gedrag” vertonen. 

Hieronder enkele reacties van vrijwilligers die deelgenomen hebben aan deze work-
shop. 

Henk : ‘Ik heb deze avond als zeer bijzonder, waardevol en leerzaam ervaren. Een goe-
de gespreksleider en twee “ervaringsdeskundigen” maakten dat het onderwerp 
“Samen Sterk zonder Stigma” goed uit de verf kwam en bovenal niet te zwaar werd. 

De casussen zorgden ervoor dat er een goede discussie en diepgang werd bereikt. Kortom een waardevolle workshop! 

Peter: “Ik vond het heel zinvol om met de workshop mee te doen. Zelf ben ik van direct oplossingen bedenken en aanpak-
ken. In deze workshop kwam juist naar voren dat niet zo snel te doen. Gewoon van mens tot mens, in het begin zo basic 
mogelijk. De stellingen en de ondersteunende personen van de workshopleidster waren top. Mensen die zelf midden in het 
proces zitten. Echt een aanrader voor meer mensen om deze workshop te volgen”. 

Petra: “De workshop is heel prettig verlopen omdat de groep niet ál te groot was en het zo gemakkelijk praten was. Het was 
ook prettig dat er een ervaringsdeskundige bij aanwezig was die duidelijk kon aangeven hoe ze zelf dingen had ervaren. We 
kregen praktische en nuttige tips. En, wat ik heel belangrijk vond, je leert te herkennen wanneer iets niet goed gaat. Kort-
om: een workshop waar je in de praktijk echt iets aan hebt”. 

http://thelivingmuseum.nl/samen-sterk-zonder-stigma/
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De Sluis 
Het vaarseizoen zit er voor dit jaar op. Als de sluis zodanig wordt hersteld zodat 
sluiswachters veilig de sluis kunnen bedienen dan start op 16 april 2019 het  
nieuwe vaarseizoen weer. Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die het en-
thousiaste sluiswachters team willen komen versterken. 

Van 16 april t/m 15 oktober 2019 is de sluis dagelijks geopend van 09.00 t/m 
18.00 uur. Als sluiswachter heb je, samen met een maatje of alleen, één hele 
week dienst. 

Als er een bootje voor de sluis ligt dan bellen ze naar de sluismobiel en gaat de 
sluiswachter naar sluis om te openen. Hoe vaak je de sluis opent is afhankelijk 
van het weer; hoe mooier het weer des te meer bootjes door de sluis varen. 

De sluiswachters doen het al jaren met veel plezier en geen enkele sluisdag is 
hetzelfde. Vooral op een mooie zomerse dag is het een grote happening  

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 

Meer over… ‘Samen een levensboek schrijven’ 

Jaren geleden toen ik op zoek was naar leuk vrijwilligerswerk ben ik als schrijver, naar aanleiding van een brochure over "Het 
Levensboek", begonnen bij SWOM. 

Als voorbereiding volgde ik een schrijverscursus bij Wout Huizing en kreeg veel tips aangereikt over de inhoud en het vorm-
geven van een levensboek en voor het voeren van gesprekken. De belangrijkste tip was wel dat het boek in de "ik-vorm"  
geschreven wordt, dat betekent dat je min of meer deel uitmaakt van de belevingswereld van de cliënt en samen van geboorte 
tot heden door het landschap van zijn of haar leven wandelt. Alledaagse gebeurtenissen, maar ook hoogte- en dieptepunten 
uit de jeugd, carrière, huwelijk of pensioenperiode komen aan de orde. Ook verdrietige of vervelende situaties worden aan je 
toevertrouwd. Foto's, diploma's en allerhande documenten worden opgezocht en besproken en in het boek opgenomen. 

Tot nu toe heb ik vier boeken afgerond en ik begin binnen-
kort aan het vijfde, het is een geweldige ervaring dat het 
zo gewaardeerd wordt, mensen vinden het bijzonder dat je 
er zo veel tijd aan besteed en dat je keer op keer luistert 
naar hun verhaal. 

Na maanden intensieve samenwerking is de overhandiging 
van het boek meestal een feestelijke gebeurtenis waar  
familie en vrienden getuige van zijn en waar je als vrij-
williger met voldoening en een brede glimlach op terug 
kan kijken. 

Gerda Geelkerken - Capel 

https://rijswijksdagblad.nl/kom-erbij-festival-rijswijk-elk-leven-is-een-boek-waard/
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Voor de gemeente maakt SWOM per kwartaal een korte rapportage. In deze rapportage staan ook het aantal inwoners dat  
gebruikt maakt van al onze diensten en activiteiten. Diensten en activiteiten, die we dankzij jullie inzet, kunnen realiseren.  
Vanaf heden gaan we in deze nieuwsbrief deze aantallen met jullie delen. We zijn er immers trots op met elkaar. 

 

 

ACTIVITEITEN Q1 Q2 Q3 

Aanschuifmaaltijden Montfoort 220 197 173 

Aanschuifmaaltijden Linschoten 115 103 108 

Maaltijdvoorziening Montfoort 2415 2110 1934 

Maaltijdvoorziening Linschoten    

Open tafel Linschoten 39 35 33 

Scootmobielclub 0 45 45 

Kookgroep dinsdag 11,3 12 12 

Kookgroep woensdag 11,6 12 12 

SWOM Auto - ritten 503 479 273 

SWOM Auto - leden 136 135 139 

Interculturele contactgroep Linschoten 54 57 58 

Sociale alarmering 43 40 41 

Beweeg u fit  Montfoort 34 33 34 

Beweeg u fit Linschoten 12 14 13 

Jeugdsportfonds - Jeugdcultuurfonds 9 6 52 

Levensboek 5 5 6 

Taalmaatjes( interculturele contactgroep) 18 19 17 

Taalmaatjes ex cliënten vluchtelingenwerk 17 17 17 

Vakantiereis 0 43 0 

Computervragen 2 1 2 

Inloopspreekuur formulierenbrigade 4 19 5 

Formulierenbrigade 4 8 8 

Belastingen, aantal inwoners die ondersteund zijn 1 45 1 

Boodschappendienst 2 4 3 

Tuinproject 3 18 7 

Klussendienst 9 4 3 

Maatjes 7 14 10 

Aantallen inwoners die gebruik maken van de diensten 
en activiteiten georganiseerd vanuit Welzijn 


