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Senior Digi Club &  oogcafé              Druten        Nieuwsbrief 

Nummer 22   April - Mei 2019             Een uitgave van   Maas en Waal Academie 

 
Voor blinden en slechtzienden is er een omschrijving van de afbeelding. 
 

In het Nieuws   
 

Campagne 2019 ‘Houd de lijn Vrij’  

Op 8 april 2019 ging de week van de 

landelijke campagne ‘Houd de lijn vrij!’ van 

start. Geleidelijnen, de geribbelde tegels 
die lijnen vormen op straat en op de 

stations, helpen mensen met een visuele 

beperking om hun weg te vinden door de 

openbare ruimte. Helaas weten veel 
mensen én verkeersdeelnemers niet wat 

geleidelijnen zijn en waar ze voor dienen. 

Vaak staan er mensen, fietsen, 

reclameborden of zelfs terrassen op geleidelijnen en dat creëert voor de gebruikers lastige en 

soms zelfs gevaarlijke situaties. Daarom aan iedereen de oproep: ‘Houd de lijn vrij!’ 
 

Dit keer hebben landelijk 23 gemeenten meegedaan. Promoteams, bestaande uit mensen met en 

zonder visuele beperking, zijn de straat op gegaan om het publiek te informeren en te flyeren.   
In de gemeenten zijn stickertegels met het campagne icoon naast de geleidelijnen geplakt. 
 

Visuele beperking aantal  

In Nederland zijn ruim 316.000 mensen blind of slechtziend. De verwachting is dat dit aantal met 
20% stijgt naar 380.000 in 2020. Het betreft dus een niet te onderschatten deel van de bevolking. 

Het merendeel van deze mensen is vijftig jaar of ouder. In de gemeente Druten zijn dan in 2020 

meer dan 400 blinden en slechtzienden van alle leeftijden. OogCafé Druten heeft daar oog voor. 
 

Afbeelding ribbeltegels en stickertegel met daarop persoon met taststok op geleidelijn. Daarnaast tekening 

geleidelijn met tekst aan beide zijden obstakel vrije stroken van 60 cm breed.  
 

 

Handboek OogCafé Druten overhandigd 
 

De werkgroep Omzien was vertegenwoordigd bij de bijeenkomst van 

jongstleden 1 april van de gemeente Druten over het terrassen- en 

reclamebordenbeleid. Het OogCafé Druten handboek Toegankelijkheid 
openbare ruimeten en gebouwen is toen aan de wethouder André 

Springveld gemeente Druten aangeboden. De werkgroep Omzien is blij 

met de zijn toezegging daar kennis van te nemen met een 

terugkoppeling want we gaan graag in gesprek over “Houd de lijn vrij’.  
 

De herinrichting van de Hogestraat is volgens het Shared Space principe. 

Dat houdt in dat de verkeersruimte gedeeld wordt door alle 

verkeersdeelnemers lopen, fietsen, rijden en dan (vrijwel) niet geregeld 
door borden en regels maar door de verkeersdeelnemers zelf die 

OOGCONTACT met elkaar zoeken en in non-verbale communicatie 

besluiten wie er eerst gaat en waar langs. 
 

Dat blinden en slechtzienden mensen zich in Shared Space gebieden minder veilig voelen en meer 

tijd nodig voor een route dan in conventioneel ingerichte gebieden blijkt uit onderzoek.               

Veel verkeersdeelnemers zijn niet bekend met geleidelijnen en voorrangplicht aan blinden.        

Ook rolstoelgebruikers ervaren hinder van toegankelijkheid openbare ruimte door onvoldoende 
breedte van doorgangen dan de bij regelgeving vastgelegde afmetingen.   
 

Van het handboek staat de voorpagina afgebeeld met OogCafé logo en tekst handboek met daar onder de 
titel Toegankelijkheid openbare ruimten en gebouwen vervolgens het motto Houd de lijn vrij.   
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In het Nieuws   
Ondersteuning Langer Thuis 
 

Het programma Langer Thuis met publicatie maart 2019 

van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) heeft als doel dat ouderen in hun eigen vertrouwde 
omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede 

kwaliteit van leven. Dat gebeurt voor een belangrijk deel 

lokaal en regionaal. Daarom wil het programma lokale en 

regionale partijen ondersteunen.  
 

Lees de belangrijke informatie in de Pdf brochure, klik op de onderstaande link: 
https://www.beteroud.nl/beteroud/media/documents/Factsheet-Ondersteuningsaanbod-regio-s-

Programma-Langer-Thuis-februari-2019.pdf 
 

De cover van de 4 pagina’s tellende brochure staat afgebeeld met de tekst Hoe kunt u in uw regio 

ondersteuning krijgen vanuit het programma Langer Thuis vraagteken. 

Langer zelfstandig wonen ouderen 

Als ouderen gezond blijven, kunnen zij zelfstandig blijven wonen met relatief weinig zorg.         

Maar als zij gezondheidsklachten krijgen, kunnen aangepaste woningen of extra zorg nodig zijn. 
Het is belangrijk dat ouderen zelf op tijd nadenken over de vraag hoe ze straks willen wonen. 

Klik in uw eigen belang op de onderstaande link voor meer informatie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/langer-zelfstandig-wonen 

 

Speel Voel Bingo                                                Afbeelding jutte zakje met voel voorwerpen  

Doe ook mee en win leuke prijsjes met voel bingo spelen.  

De werkgroep Omzien nodigt u van harte uit om deel te nemen 

aan de gratis bijeenkomst van OogCafé Druten op donderdag      
2 mei in D’n Bogerd met inloop vanaf 14.15 uur. Kent u iemand 

met een oogaandoening, informeer hem / haar dan over deze 

bijeenkomst waar informatie wordt uitgewisseld en ontspanning 

geboden. Iedereen met een oogaandoening is welkom met 
familie, kennis, buur, als lid Oogvereniging of begeleider. 

Locatie ook blindengeleidehond toegankelijk. Aanmelden is 

gewenst bel 06-10250015. Namens de werkgroep Omzien: Monique–Huub–Luud–Harry–Rina. 

 

Maand April  Let op -> datum 2 mei 

Donderdag    2-05-2019   Bijeenkomst   Bijpraten & “Speel Voel Bingo”    Spelleider  
 

Maand Juni 

Donderdag  27-06-2019   Thema   ‘Oogaandoening maar wat dan’   Gastspreker         
 

Beleef Senior Digi Club & OogCafé Druten 
Kijk voor actuele informatie eens op onze website www.seniordigiclub.nl agenda. Bij vragen, bel 

dan Harry van Deelen 06-10250015 of mail naar seniordigiclub@gmail.com 
 
 

Paaswens 
Voor alle deelnemers Senior Digi Club 

en OogCafé Druten, partners, 

donateurs, sponsoren en Nieuwsbrief 
lezers onze hartelijke Paaswens.  
 

De vrijwilligers van de Senior Digi Club, de website, de Inloop de Hof, de Nieuwsbrief redactie 

en de Werkgroep Omzien OogCafé Druten, wensen u zonnige dagen en heel gezellige 
momenten samen met dierbaren voor een Vrolijk Pasen:  

Ada – Jan – Wim – Rina – Jan - Jos – Monique – Huub – Luud – Harry – Willem 
 

Afbeelding Vrolijk Pasen met 2 gele kuikentjes en beschilderde eieren met paars gekleurde narcis bloem  
Einde van de nieuwsbrief. 
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