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NIEUWS VAN SWOM 
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Beste inwoner van Montfoort en Linschoten, 
 
Voor het schrijven van dit stukje las ik mijn voorwoord van de vorige  
nieuwsbrief nog even door. Ik was optimistisch, het woord ‘blij’ kwam er 
uitgebreid in voor en ik wenste u een hele mooie zomer. Zo’n mooie zomer 
is het geworden, voor u misschien wel iets te warm. 

We zijn inmiddels in mooi nazomerweer terecht gekomen. Maar jammer 
genoeg is Corona weer dichterbij dan gedacht. Montfoort was even een  
officiële brandhaard en dat is niet fijn. Met pijn in het hart moesten we weer 
besluiten enkele activiteiten te stoppen.  

De dagelijkse situatie blijkt direct invloed te hebben op het wel of niet doorgaan van onze activiteiten. 
“Kwetsbaarheid” is de sleutel om te bepalen wat wel en niet door kan gaan. Mijn optimisme, dat er na de  
zomer weer veel meer mogelijk zou zijn, moet ik jammer genoeg iets minderen. We hebben nu ervaren dat we 
dit van dag tot dag, week tot week moeten beslissen. 

Maar…. we gaan er helemaal voor om tot het einde van het jaar het uiterste er uit te halen. Geheel Corona-
proof willen we zoveel mogelijk activiteiten weer opstarten of continueren. Ook het Huis van Ervaring zal  
onder deze omstandigheden haar deuren in Montfoort en Linschoten openen. In de nieuwsbrief leest u hier 
meer over. 

We trekken alles uit de kast om de kerstvieringen met alle vrijwilligers op een geheel andere wijze in te vullen. 
We komen hier snel op terug, maar weet dat de voorbereidingen al in volle  
gang zijn. 

“Eenzaamheid” en dan wel het bestrijden ervan, gaat in co-creatie met  
andere organisaties in Montfoort en Linschoten bijzondere aandacht krijgen.  
Niet heel even, maar er wordt gewerkt aan een gezamenlijk programma  
dat tot het einde van dit bijzondere jaar actief zal zijn. 

Ik hoop dat u zich door de nieuwsbrief weer voldoende geïnformeerd en  
betrokken voelt bij SWOM.  

Ik wens u veel leesplezier. 

Met vriendelijke groet, 

Marie-José Hermans, 
Directeur 

SWOM | Nieuwsbrief September 2020 
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Receptie 
Onze collega’s van de receptie zijn weer dagelijks op kantoor. Zij helpen u graag verder met uw vragen, 
zowel aan de telefoon als persoonlijk.  

 

Nieuws vanuit de organisatie 

Team Welzijn nu ook live in Linschoten 

Vanaf 22 september is er elke dinsdagmiddag een medewerker van het team Welzijn aanwezig in het  
DoeMeeHuis in Linschoten (Jacob Barneveldstraat 24c). Heeft u een vraag of zin in een praatje, loop gerust 
even binnen. We zijn van 13:00 tot 16:30 uur aanwezig, we ontmoeten u graag. 

Inloop kantoor SWOM 
Ook steeds meer vrijwilligers komen naar ons kantoor voor 
een vraag of gewoon een praatje. Daar zijn we heel blij mee. 
Wel wijzen wij u op de maatregelen die in acht genomen 
moeten worden. ` 
 
We zetten ze voor u nog even op een rijtje: 

* Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft.  
* Houdt onderling afstand, ten minste 1,5 meter.  
* Desinfecteer direct bij binnenkomst uw handen. 
* Hoest en nies in de ellenboog. 
* Gebruik papieren zakdoekjes. 

De volgende activiteiten zijn alweer opgepakt: 

Koffiemomentjes in Kasteelplein 4 
Maandag 7 september zijn de koffiemomentjes weer gestart tussen 10:30 en 11:30 
uur en 14:00 en 15:00 uur. Iedereen die behoefte heeft aan een praatje en een luis-
terend oor is van harte welkom. Door Corona is deelname alleen mogelijk als u een 
afspraak maakt. Bel 0348-469109. 

Hulpvragen op maat & inzet maatjes 

De hulpvragen op maat en de inzet van maatjes zijn in aangepaste vorm doorge-
gaan en worden uitgebreid. 

SWOM-auto rijdt weer in de regio 

De SWOM-auto rijdt al weer even. De chauffeurs rijden alle ritten binnen een straal van 15 km rondom de 
gemeente Montfoort. Een beperkt aantal chauffeurs is beschikbaar, maar tot nu toe kunnen alle ritjes  
ingevuld worden. 

 



Pagina  3 

 

 

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 

Nieuws vanuit het DoeMeeHuis 

DoeMeeHuis 
Het DoeMeeHuis is weer open! In kleinere groepen en op gepaste afstand is er weer gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten. Langskomen of deelnemen in het DoeMeeHuis kan ook alleen op afspraak.  

De Kledingbank 
De kledingbank gaat open op vrijdag 18 september van 13:30 tot 16:00 uur. Ook hier geldt: Alleen op 
afspraak kunt u naar de kledingbank komen. Bel voor het maken van een afspraak naar 0348-727108.  

Repair café 
Samen met Duurzaam Montfoort gaat het DoeMeeHuis een 
Repair café opstarten. Bij een Repair café draait het om 
(samen) spullen repareren. Bezoekers nemen van thuis kapotte 
spullen mee. In het Repair café gaat men samen met een  
vrijwilliger aan de slag om de spullen te repareren. 

Op deze manier houden we de afvalberg klein, doe je kennis en 
ervaring op en versterk je je sociale contacten. Het Repair café 
zoekt naarstig naar handige vrijwilligers. Mocht u interesse 
hebben of iemand weten, laat het ons weten.  

 

Digi café en Formulierenhulp  
De vrijwilligers van het Digi café en de Formulierenhulp staan  
wekelijks klaar om inwoners met digitale -en administratieve  
vragen te helpen. Ook hier geldt: momenteel alleen op afspraak. 

 
Digi café 
elke woensdag  
10:00 - 12:00 uur 
DoeMeeHuis 

 

 

Formulierenhulp 
elke donderdag    &  1e vrijdag vd maand 
10:00 - 11:30 uur      10:00—11:30 uur 
Kasteelplein 4               Kasteelplein 4  
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Nieuws vanuit Welzijn 

Huis van Ervaring 
De samenwerkingsovereenkomst voor het Huis van Ervaring is ondertekend. De gemeente Montfoort, 
SWOM en de Bibliotheek Het Groene Hart werken gezamenlijk aan een nieuwe, toekomstbestendige, 
laagdrempelige en toegankelijke plek om te leren, kennis te delen, te ontmoeten en te ontwikkelen. 
Denkt u hierbij aan een leestafel met de krant van de dag en tijdschriften. Ook voor digitale informatie 
staat een computer ter beschikking. Daarnaast organiseert het Huis van Ervaring lezingen en workshops. 
Wilt u zelf een interessant onderwerp inbrengen, vindt u het leuk om een lezing of workshop te  
organiseren? Laat het ons weten. Dan maken we dit samen mogelijk. Huis van Ervaring organiseert ook 
inloopspreekuren voor alle vragen rondom taal. 

Een eerste concrete start was al gemaakt met het Huis van Ervaring. Zowel in het DoeMeeHuis in  
Linschoten als in Montfoort is een afhaalpunt ingericht voor de leden van de Bibliotheek Het Groene 
Hart. Hier nogmaals de openingstijden:  
 
Maandag van 14:00 tot 16:00 uur en op vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur in DoeMeeHuis Montfoort 
(Kasteelplein 7). 
 
Dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur in het DoeMeeHuis Linschoten (Jacob Barneveldstraat 24c).  
 
Voor leden die niet in staat zijn de boeken zelf op te halen is er een vrijwilliger die de boeken thuis  
bezorgt. 

Rolstoelfiets / duofietsen 

Het is weer mogelijk om de rolstoelfiets of duofiets te 
gebruiken, wel met beschermende middelen zoals een 
spatscherm, mondkapje en handschoenen.  

Deze activiteiten pakken we weer op! 

Beweeg U Fit! 

Op 15 september zijn 2 groepen gestart in Linschoten; de 1e groep om 10:00 uur en de 2e groep om 
11:00 uur. De lessen zijn iets korter om de conditie rustig op te bouwen. Ook zal er in aangepaste vorm 
met materialen gewerkt worden, om lichamelijk contact te voorkomen. We hopen op korte termijn ook 
in Montfoort weer te kunnen starten. 

Interculturele ontmoetingsochtend 
De eerste ontmoeting was op donderdag 17 september in de Brede Vaart. Men ontmoet elkaar tussen 
9:00 tot 12:00 uur. 
 

Breiclub 
Op donderdag 10 september start de breiclub om de week van 13.30 tot 15.00 uur in het sportcafé van 
de Vaart.  
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Project Preventief Huisbezoek 

Inwoners in de leeftijd van 75 en 76 jaar ontvangen binnenkort een uitnodiging om deel te nemen aan dit 
project.  

Aanschuifdiners/ eetgroepen/ mantelzorglunch 
Deze groepsactiviteiten kunnen voorlopig nog niet in de oude vorm aangeboden  
worden. We verwachten dat hier de komende maanden nog niets in zal veranderen. 
Of deze activiteiten op een andere manier ingevuld kunnen worden, zijn we op dit  
moment aan het onderzoeken. In de maanden september en oktober worden de 
(aanschuif)maaltijden in ieder geval nog thuis bezorgd. 

De Sluis 
Op 14 oktober is de laatste dag dat de sluis ‘open’ is. Mede door de Corona is het een heel druk seizoen 
geweest voor de sluiswachters. Vele mensen waren deze zomer op het water te vinden. Er is door  
iedereen hard gewerkt en heel veel gelachen! Hulde en dank aan onze sluiswachters. 

Nieuws vanuit Welzijn 

Samen de winter door! 
Van 1 t/m 8 oktober is het ‘Week tegen Eenzaamheid’. Een landelijk campagne om de strijd tegen een-
zaamheid aan te gaan. Door Corona is dat nog actueler en belangrijker. In deze week staan  
ontmoeting en verbinding centraal. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen met 
elkaar. In de gemeente Montfoort blijft het niet bij één week, we gaan Samen de Winter door.  
 
Op 1 oktober wordt een film gemaakt waarin de plannen uiteen worden gezet. Deze informatieve film 
kunt u live streamen via www.montfoortvitaal.nl. In de volgende nieuwsbrief kunt u hier ook meer 
over lezen. 
 
Op 8 oktober is er een lezing georganiseerd over Eenzaamheid. De gastsprekers zijn Ans Tersteeg en 
Jeannette Rijks, specialisten Eenzaamheid bij A en B Training. 
De onderwerpen zijn: 
 Wat eenzaamheid precies is. 
 Wat de gevolgen zijn van eenzaamheid. 
 Wat het verschil is tussen kortdurende en langdurende eenzaamheid 
 Wie zich eenzaam voelen  
 Wat er mogelijk is om mensen met eenzame gevoelens te ondersteunen 
 
Waar: Sint Joseph, Heiliglevenstraat 4 
Tijd: De lezing wordt twee keer gegeven; de 1e lezing is om 13.00 uur en de 2e lezing is om 15.00 uur 
 
U kunt zich aanmelden via info@swomontfoort.nl. Wij verzoeken u vriendelijk om ook uw telefoon-
nummer te vermelden bij uw aanmelding i.v.m. de Coronamaatregelen. Deelname is gratis. Heeft u 
vragen? Neem contact op met de medewerkers van team Welzijn via 0348-469109. 
 
“Ook u kan iets betekenen voor iemand die zich eenzaam voelt. Een klein gebaar kan het verschil ma-
ken” is de slogan van de ‘Week tegen Eenzaamheid’. 

 

http://www.montfoortvitaal.nl
mailto:info@swomontfoort.nl
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Vrijwilligers gezocht 

 

We zoeken voor een aantal activiteiten en diensten vrijwilligers. Heeft u interesse of kent u iemand in 
uw omgeving, dan horen wij dat graag. Neem contact op met team Welzijn via  
welzijn@swomontfoort.nl. 

Kijk voor het actuele aanbod in vrijwilligersfuncties ook eens p www.montfoortwerkt.nl. 
 

Enkele vacatures brengen wij graag extra bij u onder de aandacht: 

 Boodschappenmaatje: 1x per week boodschappen doen voor een dame in Montfoort. 
 Maaltijdbezorger Linschoten: 1 x per 5 weken bezorgt u samen met een collega de maaltijden in  

Linschoten. U bent in die week ongeveer 3 dagen actief van 11:30 tot 12:30 uur.  
 Voor verschillende inwoners zoeken wij maatjes voor een praatje, een spelletje, een wandeling, etc. 
 Voor het Repair café zijn we op zoek naar handige vrijwilligers die kleine reparaties kunnen  

uitvoeren. Te denken valt aan het maken van een lamp of koffiezetapparaat maar ook verstelwerk 
op de naaimachine.  

 

Vrijwilligersraad zoekt nieuw lid 

Sinds 4 april 2017 is de Vrijwilligersraad officieel geïnstalleerd. Dat betekent dat de eerste zittingstermijn 
er inmiddels opzit en er een vacature is ontstaan voor een nieuw lid.  

Wat is en wat doet een Vrijwilligersraad? 

 Doelstellingen van de Vrijwilligersraad 
De Vrijwilligersraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers in de organisatie 
en voert daarvoor tenminste tweemaal per jaar overleg met de directie van ‘SWOM’. 

 De Vrijwilligersraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en directie met betrekking 
tot beleidsaangelegenheden op het terrein van vrijwilligerswerk. 

 De Vrijwilligersraad doet voorstellen aan het bestuur en directie van ‘SWOM’ over zaken die vrijwil-
ligers ter harte gaan. 

 Vrijwilligers kunnen de Vrijwilligersraad aanspreken over zaken die hun vrijwilligerswerk betreffen. 

Herkent u zich in bovenstaande doelstellingen, bent u van mening daar een steentje aan te kunnen bij-
dragen? Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden, dan kunt u een mailtje sturen naar  
welzijn@swomontfoort.nl U kunt reageren tot 5 oktober 2020. We zien uw reactie graag tegemoet  

Belangrijk... 

Al deze activiteiten worden vooral mogelijk gemaakt door de inzet van onze vrijwilligers, uw inzet dus! 
Mocht het door Corona of een andere reden niet goed voelen om uw vrijwilligerswerk weer op te pakken, 
is hier alle begrip voor. Wij horen dat graag van u. 

mailto:welzijn@swomontfoort.nl
http://www.montfoortwerkt.nl
mailto:welzijn@swomontfoort.nl

