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Senior Digi Club &  oogcafé              Druten        Nieuwsbrief 

 Nummer 23   Juni – Juli 2019                        Een uitgave van    

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

In het Nieuws   
 

Bel 088-432 7000 Gemeente Druten 
De gemeente Druten heeft met ingang van      

1 juli jl. een nieuw telefoonnummer. Alle 
voorheen gebruikte telefoonnummers van de 

gemeente Druten zijn door 088-432 7000 

vervangen. Het makkelijk te onthouden 

nummer 14-0487 met je gemeente inspreken 
blijft in gebruik. U wordt dan doorgeschakeld 

naar de werkorganisatie Druten-Wijchen.   

Het KlantContactCentrum van de Werkorganisatie Druten-Wijchen werkt voortaan met dat 

telefoonnummer. De medewerkers van het KlantContactCentrum beantwoorden vragen voor 

beide gemeenten of verbinden u door naar de juiste medewerker van de gemeente waar u woont. 
Het kan zijn dat u gevraagd wordt naar uw postcode of vanuit welke plaats u belt. 
 

Rechts naast de tekst staan 2 afbeeldingen van kranten artikelen over het nieuwe telefoonnummer. 
 

Gratis naar het Openluchtmuseum Arnhem 
OogCafé Druten gaat met eigen vervoer voor 25 blinden, slechtzienden en begeleiders naar de 

Manifestatie “ZIE jij wat in muZIEk” op zaterdagmiddag 6 juli in het Openlucht Museum in 
Arnhem. Zing een canon werkshop, een zintuigen route: afgrijselijk lekker, uitvoeringen van het 

Twents Jeugd Symfonie Orkest, een Meet en Greet met elkaar onder het genot van drankjes en 

hapjes. Na samen om 11.00 uur koffie drinken in D’n Bogerd vertrekken we 11.15 uur naar 

Arnhem. Bel voor de laatste kans Harry van Deelen 06-10250015 en je krijgt nadere informatie.   
 

Aanbieding Oogvereniging Gelderland 

Nu lid worden van de Oogvereniging met gratis lidmaatschap van de Oogvereniging tot het einde 

van 2019 met verrassend nieuws berichten voor blinden en slechtzienden. Pas vanaf 2020 betaalt 

een nieuw lid contributie €29,50. Info Oogvereniging op www.oogvereniging.nl. Aanmelden voor 
de aanbieding bij gelderland@oogverening.nl, graag met: naam, emailadres en telefoonnummer. 

We nemen dan persoonlijk contact met u op. 
 

 

Schrikbarend toename E-fiets ongevallen 
In 2018 werden in ons land 410.000 e-bikes verkocht; dat zijn er 1.123 per dag. De elektrische 

fiets is in, maar er zit wel een keerzijde aan die populariteit. Het aantal ongevallen met een           

e-bike stijgt ook. In de zomer neemt het aantal ongelukken schrikbarend toe. In 2017 kwamen 
er 57 mensen om bij een ongeluk met een elektrische fiets, dat zijn er zestien meer dan in het 

jaar ervoor. Meer dan driekwart van hen was 65-plus om u op de risico’s te wijzen. De e-bike 

maakt inmiddels meer dodelijke slachtoffers dan de bromfiets.    

 

Veel eenzijdige ongelukken 
Onlangs reed mijn vrouw voor het eerst op een elektrische fiets 

en zij vond het geweldig. Maar was ook verrast over de enorme 

kracht en vaart. Ze vloog voor mij uit, maar bij het opstappen 

viel ze bijna, omdat e-fiets wat sneller vaart maakt dan ze 

gewend is met de gewone fiets. We begrijpen dat er vooral veel 
eenzijdige ongelukken gebeuren met e-bikes. Gewoon met de 

bestuurder en de fiets. Bij het op- en afstappen bijvoorbeeld, 

doordat mensen de macht over de fiets verliezen en lelijk vallen. 

Er zijn allemaal trucs om de risico’s van het fietsen op een e-bike te verkleinen. De trapper 
bijvoorbeeld naar beneden zetten als je opstapt. Het is slechts één van de vele tips.  

http://www.oogvereniging.nl/
mailto:gelderland@oogverening.nl
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Neem eerst een e-bike cursus is de aanbeveling want er valt veel te leren: 

 Moet ik een helm op? 

 Waarom wordt een fiets met lage instap als veiliger gezien? 

 Een spiegel op het stuur van de e-bike: handig of niet? 

 Klopt het dat ik op een e-bike mijn zadel wat lager moet zetten? 
 Ik heb voor ‘t eerst een e-bike aangeschaft en nu zonder ervaring mee in de groep?   

 Hoe houd ik mijn e-bike onder controle? 

 Zijn er nog meer zaken waar ik op moet letten? 

 Vooral 60-plussers zijn slachtoffer!  

Naast de woorden van de tekst staat een foto van een ongeval van een links zijdelinks aangereden e-bike 

fietser door een auto.  
 

Tips 5 voorkomen van ongeval                                                         
Fietsspiegel monteren? Veelvoorkomende ongevallen door links zijdelingse aanrijding  

Klik op de link voor de tips https://www.elektrischefietsen.com/2018/stapt-u-zo-op-een-e-bike-

lees-eerst-even-deze-5-veiligheidstips/ 

OogCafé Druten in Safaritocht                                                      
Best een beetje trots als we worden gebeld of de Senior Digi 
Club & OogCafé Druten een bijdrage wil leveren aan de 

Participatie Safarimiddag georganiseerd door de gemeente 

Druten. Met bescheiden middelen hebben we vooral ons als 

OogCafé Druten op donderdag 6 juni gepresenteerd. Werkers in 
het sociaal domein werden uitgenodigd voor de ‘avontuurlijke’ 

tocht wat Druten heeft te bieden op gebied van Participatie. 

Tijdens die middag wandelde men langs een groot aantal 

voorzieningen die Druten rijk is. Waarderende berichten over 
het OogCafé Druten horen we terug van menig van de 80 

professionele zorgverleners. Voelbingo 2.3 door OogCafé Druten 

zelf ontwikkeld én gemaakt valt echt in de smaak naast de 

tafeldekking voor slechtzienden in kleur. We zijn er klaar voor 
als er eventueel een zorgvragers markt komt om erbij te zijn 

met de Senior Digi Club in belang van niet digitaal vaardige 

senioren. Blinden en slechtzienden van de bijna 400 in alle leeftijden in de gemeente Druten 

bieden we als werkgroep Omzien: contact, ontspanning, nieuws en er op uit. Let wel bijna alles 

kosteloos dankzij steun van gemeente Druten, lokale partners, sponsors én Oogvereniging Gld. 
 

Van de publicaties door de jaren heen zijn op A3 formaat afbeeldingen horizontaal opgehangen aan de 

achterzijde van twee banners. De banners worden met elkaar verbonden door de afbeelding van de 
website header. Daaronder langen weer geplastificeerde publicaties.  
 

Zomerreces 
Door het zomerreces zijn we er even tussen uit. Voor kosteloos hulp bij al uw vragen over de 

tablet, smartphone en laptop zijn we u weer van dienst met de 2-weeklijkse inloop in De Hof.   
Dan zien we elkaar weer op dinsdag 3 september. Volg de agenda’s op www.seriordigiclub.nl 
 

De @SeniorDigiClub redactie  Jan – Rina - Harry – Shanna wensen u . . .      
 

 
 

Veel vakantie plezier met (klein)kinderen, in de thuis omgeving of er op uit ! 
 

Drie vakantie afbeeldingen staan over de breedte van de pagina. Kinderspeelgoed voor op het stand 
emmertje, schepje, et cetera. Op de middelste pret is een strand getekend met een zonnetje, badlaken, 

parasol en een surfplank. Op de laatste afbeelding een Volkswagen busje met volgepakte imperiaal. Op de 

achtergrond zee en palmbomen.  Einde van de nieuwsbrief. 

https://www.elektrischefietsen.com/2018/stapt-u-zo-op-een-e-bike-lees-eerst-even-deze-5-veiligheidstips/
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