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Beste vrijwilliger, 

De nieuwsbrief van september is uitgebreid… heel uitgebreid! Na de vakantie  
hebben we u veel te vertellen. 

Een terugblik op de opening van de Burendag, de sluis waar het door het mooie 
zomerweer heel druk is geweest en de uitslag van een enquête over de maaltijden. 
En een artikel over de duofietsers... op de boot! Heerlijk om deze mooie momenten 
met u te delen. 

Dit willen we dan ook graag ‘life’ gaan vieren en wij hopen dat u zich al hebt  
opgegeven voor ons vrijwilligersfeest op 10 oktober in het St Jozef in Montfoort. 
Mocht dit nog niet zo zijn, dan kan dat natuurlijk alsnog. Alle medewerkers van 
SWOM hopen u daar te ontmoeten en te spreken. Onder het genot van een hapje, 
een lekker drankje en een vrolijk programma is dit een fijne gelegenheid om elkaar 
beter te leren kennen en nieuwe medewerkers aan u voor te stellen.  

Ik wens u heel veel leesplezier en hopelijk tot 10 oktober! 

Met vriendelijke groet, 

Marie-José Hermans 
Directeur 

SWOM | Nieuwsbrief Oktober 2019 

 

Nationale Burendag in Linschoten 
Zaterdag 28 september was het nationale burendag! Op deze feestelijke dag 
werd het DoeMeeHuis in Linschoten officieel geopend door wethouder Rensen. 
Iedereen was van harte welkom om even een kijkje te komen nemen in het  
DoeMeeHuis. Ons motto is ‘Laat iedereen meedoen’ en daarom nodigden wij 
alle bezoekers uit om mee te werken aan een feestelijke slinger. De slogan  
tijdens deze mooie dag was: ‘Doe Mee en Kom. Maak een vlaggenlijn met 
SWOM’. 



 

‘Beweeg je fit’ al 20 jaar in Montfoort 

Eind september is het alweer 20 jaar geleden dat ‘Beweeg je fit’, onder begeleiding van Annet Gerkens, 
is gestart. Zo’n mooi moment laten we natuurlijk niet zo maar voorbij gaan. Op donderdag 3 oktober a.s. 
wordt dit jubileum feestelijk gevierd met koffie, gebak én een speciale ‘Beweeg je fit’ les. Ook de pers 
komt even langs om verslag te doen voor in de regionale krant. 

Vrijwilligersfeest 
Inmiddels heeft u de uitnodiging  
ontvangen voor het vrijwilligersfeest op 
donderdag 10 oktober. Wilt u zich op-
geven? Bel dan naar 0348-469109 of 
mail uw aanmelding naar  
welzijn@swomontfoort.nl. 

Er is slechts een beperkt aantal parkeer-
plaatsen beschikbaar op het parkeer-
terrein achter het St. Joseph. Dit terrein 
is via de Achterdijk te bereiken. Neemt u 
daarom lekker de fiets om naar het feest 
te komen! 

We maken er een hele gezellige avond 
van! 

Afwezigheid Katja Appelman,  
team Welzijn 
Onze collega Katja Appelman is helaas voor langere tijd  
afwezig door ziekte. Gerbiene en Conny zijn de aanspreek-
punten voor de verschillende groepen die Katja begeleidt.  
 
Heeft u vragen dan kunt u altijd bij hen terecht. Van  
maandag t/m donderdag is er altijd iemand op kantoor van 
team welzijn, de vrijdag wordt wisselend ingevuld.  

28 september Burendag in Linschoten én de opening van het DoeMeeHuis 

3 oktober  20-jarig jubileum ‘Beweeg je fit’ 

10 oktober  Vrijwilligersfeest in St. Joseph in Montfoort 

15 oktober Start training Eerst Hulp bij Psychische Problemen (MHFA) 

28 oktober Opfriscursus chauffeurs SWOM-auto en Ritmaatje (deel 1) 

25 november Opfriscursus chauffeurs SWOM-auto en Ritmaatje (deel 2) 

15 november Workshop EHBO 

20 november Workshop AED 

18 december Kerstborrel Linschoten, de Brede Vaart 

19 december Kerstborrel Montfoort, St. Joseph 

Stagiaire Social Work 
Op 12 september jl. is Jeroen van  
Hazendonk gestart met zijn stage bij 
team Welzijn. 

Hij volgt de HBO opleiding Social Work 
in Nijmegen. Het komende jaar  
assisteert hij elke donderdag en vrijdag 
het welzijnsteam met projecten zoals 
het Preventief Huisbezoek en de  
vacaturebank voor vrijwilligers. 

 

mailto:welzijn@swomontfoort.nl
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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 

 

Vrijwilligersvacaturebank 
Vanaf 8 oktober vindt u op de website van ‘Montfoort werkt’ vacatures speciaal voor vrijwilligers. SWOM 
zal daar haar actuele vrijwilligersvacatures plaatsen. Ook andere verenigingen kunnen gebruik maken 
van deze vacaturebank. Inwoners hebben in één oogopslag een duidelijk en compleet  overzicht van alle 
beschikbare vrijwilligersvacatures binnen hun eigen gemeente. Om een jongere doelgroep beter te  
kunnen benaderen voor vrijwilligersfuncties, worden de vacatures ook geplaatst op onze facebook  
pagina (#laatiedereenmeedoen) en instagram (#welzijnsondersteuning). 

Ken u iemand die op zoek is naar vrijwilligerswerk hier in Montfoort of Linschoten? Kijk, na 8 oktober, op 
www.montfoortwerkt.nl. U bent dan direct op de hoogte van het huidige aanbod.  
De vrijwilligersvacaturebank is een initiatief van: 

Enquête gebruikers maaltijdservice Het Groene Hart 
Afgelopen zomer hebben we een korte tevredenheidsenquête gehouden onder de gebruikers van de 
nieuwe maaltijdservice. Over het algemeen zijn de gebruikers zeer tevreden over de kwaliteit van de 
maaltijden. Een klein aandachtspunt is de temperatuur. Door een andere indeling van de boxen zal de 
temperatuur van de maaltijden nu beter behouden blijven. We zijn blij dat de gebruikers tevreden zijn 
met de nieuwe leverancier en we zien het aantal gebruikers langzaamaan weer stijgen. 

Op een zonnige zomerse dag….. In de sluis 
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Duofietsers op de boot… 

 

[door Pieter van Vlaardingen] 
Door het hele warme weer moesten wij de vaartocht de week er voor afzeggen, maar dinsdag 30 juli was het zover. 
Hoewel de zon vol scheen en iemand zelfs een SWOM paraplu tegen de zon had meegenomen, bleek het goed toeven 
op de boot. 

De passagiers mochten zelf de route bepalen en er werd gekozen om richting IJsselstein te varen. Uiteindelijk kwamen 
wij uit bij de jachthaven Marnemoende. Daar kan je zelfs kamperen op het water; soort drijvende tenten. Natuurlijk 
moesten wij eerst door de sluis van Montfoort. Een kwartier voor aankomst belde Ton met de SWOM sluiswachter en 
meldde dat wij er aan kwamen. De sluiswachter stond al netjes klaar om de sluis te openen. Mooi geregeld. 

Voor onderweg had Pieter gezorgd voor koffie en thee met, door Ria (echtgenote), zelf gebakken cakejes en fris voor 
later tijdens de tocht.  De dag was weer zeer geslaagd! De samenstelling van de groep was : 

Begeleiding:          Lindewaard: 
Ton van Klooster, schipper/kapitein   Mw Duinstra 
Pieter van Vlaardingen       Dhr en mw Hilgeman 
Ria de Haan, vrijwilliger       Kees Verklei 
Cor Verschuur, fotograaf       Henny Brouwer 
             Elly den Hartog 
             Mw Vendrig 

  

 

 

RaboClubSupport 

Als u lid bent van de Rabobank, 
doe dan mee aan de Rabo ClubSupport. 
Tussen 27 september en 11 oktober 
kunt u stemmen op SWOM! En uw stem 
is geld waard! 
#samenvierenwedewinst 
#raboclubsupport   
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Onze samenleving bestaat uit verschillende bevolkingsgroepen. 
Maar wat weten die verschillende groepen van elkaar? 

De Interculturele Contactgroep Linschoten is begin jaren 80 opge-
richt en wil het onderlinge contact bevorderen en zo (meer) begrip 
kweken voor elkaar en de verschillende culturen. De betrokken  
vrijwilligers organiseren de taalgroep en de ontmoetingsmiddagen. 
Naast het geven van de taallessen gaat de coördinator ook bij de 
gezinnen op huisbezoek bij geboorte of condoleance. Bij eventuele 
hulpvragen wordt doorverwezen naar de formulierenbrigade, het 
sociaal team, Ferm Werk en/of Vluchtelingenwerk. 

Om goed te integreren is taal van essentieel belang en daarom 
wordt veel aandacht besteed aan zowel de Nederlandse taal als de 

Nederlandse cultuur. Gesine Alkema is al jarenlang de drijvende kracht hierachter. Samen met Tiny Louisse, Janny van 
Vliet, Agnes Scholten en Janneke Elema geeft zij Nederlandse taalles aan buitenlandse vrouwen. 

Gedurende het schooljaar komen elke donderdag van 09:15 tot 12:00 uur vrouwen van soms wel 15 verschillende  
nationaliteiten bij elkaar in de Brede Vaart te Linschoten om les te krijgen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor  
buitenlandse vrouwen. Veelal zijn zij laaggeletterd of analfabeet, maar ook hoogopgeleiden komen om te leren spreken. 
Er wordt gewerkt met studieboeken van Stichting Lezen en Schrijven, met lesmateriaal via computers en actueel luister- 
en krantenmateriaal. Er wordt geen gebruik gemaakt van testen om hun kennis te toetsen. Centraal staat het plezier om 
beter Nederlands te leren praten. De vrouwen komen meestal bij de taalles via een andere vrouw die al onderwijs geniet, 
soms doorverwezen via een instantie zoals Ferm Werk of als tip van de gemeente. 

Vóór u start dient u eerst een contract te ondertekenen waarin een aantal regels staan waar u zich aan hebt te houden. Er 
zijn geen kosten aan verbonden, behalve voor koffie/thee. De ochtend begint altijd met terugkerende thema’s als de  
datum, de kalender, de agenda, het weerbericht en de klok, digitaal en analoog. Vervolgens gaat ieder op haar eigen  
niveau aan het werk. Dat kan met de laptop of met boeken, soms individueel, soms in groepsverband. Tot 10:30 uur 
wordt er hard gewerkt om daarna gezellig met elkaar thee of koffie te drinken. Vaak is daar een heerlijk gebakken  
traktatie bij. Daarna werken we nog door tot 12:00 uur en keert iedereen weer huiswaarts. 

Eens in de 5 á 6 weken is er een gezellige middag waarbij men elkaar ontmoet, altijd op een dinsdag van 13:15 tot 14:30 
uur. Iedereen is welkom, u kunt zo binnenlopen. Dit vindt plaats in het DoeMeeHuis in Linschoten, aan de overkant van 
de Brede Vaart. Voor 2019 is dat op de volgende data: 29 oktober en 10 december. 

Naar aanleiding van dit stuk in de nieuwsbrief bezoek ik de vrouwen tijdens de taalles om van hen zelf te horen hoe ze de 
lessen ervaren. Op het moment van ons gesprek zijn er 16 vrouwen aanwezig. Ze komen o.a. uit Afghanistan, Marokko, 
Kosovo, Angola, Syrië, Ethiopië en Somalië. Een vrouw die uit Ethiopië afkomstig is zorgde voor spraakverwarring. Ik 
meende te horen dat ze uit Utopia kwam. In dit gesprek geven de vrouwen aan dat ieder van hen het belangrijk vindt om 
de Nederlandse taal beter te leren. Een groot aantal is analfabeet en vindt het best moeilijk om de taal te leren. Vaak 
spreken hun kinderen wel goed Nederlands en verstaan de vrouwen niet altijd wat er gezegd wordt. Dan spreken ze in 
hun moedertaal terug. Toch willen ze allemaal hun taalvaardigheid verbeteren en blijven ze elke donderdag komen. Naast 
het oefenen van de Nederlandse taal geeft het hen ook veel gezelligheid en verbondenheid.  

Om aan te geven wat de taallessen voor hen betekenen vatten een aantal van de vrouwen het als volgt samen: “Ik heb 
geen angst meer om te spreken, ik ben gewoon ontspannen”. 

Vacatures: Voor de taallessen zijn we op zoek naar taalmaatjes en naar vrijwilligers die het leuk vinden om op kleine 
kinderen te passen gedurende deze lessen. Voor zowel de taalmaatjes als de oppas geldt dat het niet op wekelijkse basis 
hoeft. In het gesprek kijken we samen wat uw bijdrage zou kunnen zijn. 

Bent u geïnteresseerd in één van deze vacatures, laat het ons weten via vrijwilliger@swomontfoort.nl 

 

De Interculturele Contactgroep  
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Zorgsignalen achter de voordeur 

 
Donderdag 18 september heeft Bureau Veiligheid een training gegeven voor 
vrijwilligers die betrokken zijn bij het Preventief Huisbezoek, maar andere 
belangstellende vrijwilligers waren ook welkom. Het onderwerp was 
‘Zorgsignalen achter de voordeur’. 

De training werd gegeven op een bijzondere plek, namelijk in de raadszaal. 
De trainer heeft enthousiast verteld over de verschillende signalen die u 
tegen kan komen als u bij iemand op huisbezoek gaat. Dus ook voor de 
maatjes die bij iemand thuis komen was het een hele interessante training. 
In de ochtend is vooral ingegaan op de gesprekstechnieken en na een heer-
lijke lunch, gemaakt door deelnemers van het DoeMeeHuis, is er verteld 
over dementie, eenzaamheid en mantelzorg. Het was een geslaagde en zin-
volle training.  

Bent u, kent u of hebt u een mantelzorger?  

Vraag dan de mantelzorgwaardering aan voor 1 november a.s. Jaarlijks bieden wij namens gemeente Montfoort deze 
waardering aan. U kunt het aanvraagformulier online invullen via https://www.swomontfoort.nl/aanvraagformulier-
mantelzorgwaardering-2019 

De waardering wordt op 9 november van 15:30—17:00 uur feestelijk uitgereikt in Sint Joseph, Heilig Levenstraat 4 in 
Montfoort. 

Kunt u niet aanwezig zijn tijdens de feestelijke uitreiking? Geen probleem, er zijn twee 
momenten gepland waarop u gewoon even binnen kunt lopen om de waardering op te 
halen: 
 
* Maandag 11 november tussen 15:30—16:30 uur in het DoeMeeHuis,  
 Jacob van Barneveldstraat 24, Linschoten  
 
*  Woensdag 13 november tussen 18:00—19:00 uur in het DoeMeeHuis,  
 Kasteelplein 7, Montfoort. 

https://www.swomontfoort.nl/aanvraagformulier-mantelzorgwaardering-2019
https://www.swomontfoort.nl/aanvraagformulier-mantelzorgwaardering-2019

