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

In het Nieuws   
 

Slim en makkelijk met stem TV en inrichting bedienen  
 
Ziggo heeft in juni de TV ontvanger Mediabox Next uitgebracht.      
Het nieuwe kastje ondersteunt 4k-weergave voor optimaal beeld.   
De Mediabox Next is veel kleiner daarnaast stiller en zuiniger.            
Het heeft een afstandsbediening die via spraak de besturing 
ondersteunt door de aanwezigheid van een microfoon. Gemak 
dient de mens. Bij schemerlicht zullen de toetsen oplichten dus 
zoeken is nu vinden. De afstandsbediening even kwijt? Druk 12 
seconden op de (+) plustoets van de Mediabox en 
afstandsbediening gaat piepen. Er is ook een audio menu 
instelling voor blinden en slechtzienden Zie de nevenstaande 
menu afbeeldingen.  
 
IKEA heeft de afgelopen maanden laten zien te geloven in het 
slimme huis. Dat heeft geresulteerd in diverse slimme producten, 
waaronder verlichting. De actuele Ikea's Home Smart-lijn moet 
met meer slimme verlichting beter overweg kunnen zoals met 
Philips Hue en vice versa. Het assortiment is nog verder 
uitgebreid, met slimme gordijnen die middels spraak aangestuurd 
kunnen worden. Deze gordijnen zijn in verschillende kleuren en 
formaten te bedienen met een meegeleverde afstandsbediening, 
de IKEA-app. Bovendien ook met spraakbediening. Dat laatste 
houdt in dat de gordijnen open of dicht kunt laten gaan door een spraakopdracht aan Siri, Alexa 
of de Google Assistant door te geven. Dit doe je met een slimme speaker waarop één van deze 
assistenten is te vinden of via je smartphone lees slimme telefoon. 
 
 

Verbeteringen website en nieuwsbrief voor blinden en slechtzienden 
Onze website www.seniordigiclub.nl  beschikt voortaan ook over een spraakprogramma waardoor 
het mogelijk is om de pagina’s digitaal voor te laten lezen. Bovenaan de pagina’s staat een knop 
met de tekst “Lees voor”. Klik je hierop dan zal de tekst op de pagina worden voorgelezen.            
We hopen dat hierdoor onze website voor iedereen beter is te volgen. Jos Reulen, onze webmaster 
heeft zich hiervoor ingezet. Wij bedanken hem voor de tijd die hij 
erin heeft gestoken om het spraakprogramma werkend te krijgen. 
Daarnaast kregen wij van sommige mensen te horen dat ze een 
eigen spraakprogramma op de computer hebben. Soms werkt dan een PDF bestand moeilijker in 
combinatie met dat spraakprogramma. Daarom hebben wij ervoor gekozen om deze nieuwsbrief 
voortaan naast PDF ook als WORD bestand in de mail toe te voegen. Mocht je zelf nog suggesties 
hebben om deze nieuwsbrief beter leesbaar te maken, schroom dan niet en laat van je horen. 
Stuur ons een mailtje naar seniordigiclub@gmail.com want we stellen je mening op prijs. 
 
 

Ziet u wat in OogCafé Druten?                                                       
Het OogCafé Druten voorziet vanaf november 2018 in een behoefte van honderden blinden en 
slechtzienden in de gemeente Druten. Mensen met een oogaandoening ervaren veel steun aan 
onderling contact. De maandelijkse bijeenkomsten trekken ook belangstellenden uit de regio door 
geboden ontspanning en vermaak. De werkgroep Omzien wil graag met je in contact komen voor 
enkele uren ondersteuning, mee organiseren of begeleiden van de maandelijkse bijeenkomst. 
Ziet je in, door affiniteit met de doelgroep van OogCafé Druten wat het aan voldoening biedt en 
wil je daarover meer weten. Bel geheel vrijblijvend even met Harry van Deelen M 06-10250015 
of Mariëlle van Swaay MeerVoormekaar 024-6418459.  
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Redactiewijziging 
De nieuwsbrief redactie is gewijzigd. Jan Jonge Vos en Rina Klijnkramer dragen hun taken over. 
Wij willen hen hartelijk bedanken voor hun bijdrage die ze aan de nieuwsbrief hebben geleverd. 
Het huidige redactieteam bestaat uit Mirjam van Vroonhoven voormalig Oogvereniging Gelderland 
nieuwsbrief redactielid, Harry van Deelen die als redactielid actief blijft en Shanna van Rossum 
van Maas en Waal Academie die de eindredactie verzorgt. Wij horen graag van u voor kopij of 
een reactie op onze nieuwsbrief. Contact ons redactieteam, mail naar seniordigiclub@gmail.com 
  
Bezoek MuZIEum     Door Mirjam van Vroonhoven 
Een 6 tal leden van OogCafé Druten heeft op donderdagmiddag 
29 augustus een bezoek gebracht aan MuZIEum in Nijmegen. 
We zijn met de bus naar Nijmegen gegaan. Het was wat lastiger 
omdat bus 85 niet op Plein 1944 stopte. Dus eerst naar centraal 
Station Nijmegen en dan met de stadsbus naar Plein 1944.        
Na een korte wandeling kwamen we aan op de Ziekerstraat waar 
het MuZIEum is gevestigd. Daar waren nog 2 leden van de 
Oogvereniging aanwezig die met ons mee gingen. We werden in 
2 groepen verdeeld. De eerste groep ging in het pikkedonker 
een dag uit het leven van . . . beleven onder begeleiding van 
gids John. Dit om te ervaren hoe de wereld eruit ziet als je niets 
kunt zien. De andere groep ging een stadswandeling maken met 
een virtual reality bril, waarin verschillende oogziektes in zitten. 
Onder leiding van gids Bart en begeleider Margit. Dit is om te 
ervaren wat je kunt zien als je slechtziend bent. Na de 
rondleidingen hebben we nog genoten van een drankje. Daarna 
gingen we weer met de bus naar Druten, waar we om half 6 
aankwamen. Het was een gezellig en leerzaam uitje. Zie foto’s. 
 
Inloop in de Hof weer van start 
Op dinsdag 3 september is de twee wekelijkse inloop in de Hof van Zorggroep Maas en Waal weer 
van start gegaan. De zomeronderbreking zit er weer op dus staan de Senior Helpers Ada, Jan, 
Wim, Rina en Harry u weer met raad en daad geheel kosteloos bij voor al uw vragen over de iPad. 
Maar ook over een tablet, laptop of smartphone ofwel slimme telefoon van alle merken. Kom ook 
van 14.00 uur tot 15.00 uur naar restaurant De Hof Zorggroep Maas en Waal, Kasteelhof 50, 
Druten. Voor meer kijk op onze website AGENDA door een Klik op www.seniordigiclub.nl  
 

Agenda  Ontmoeten - Vraagbaak - Ontspanning 
• Wanneer Dinsdag 17 september van 14.00 uur tot 15.00 uur 

Wat    Senior Digi Club: Tablet, laptop en smartphone gratis hulp  
Waar  Restaurant Kasteelhof Zorggroep Maas en Waal Druten 

• Wanneer Donderdag 26 september van 14.30 uur tot 16.00 uur  
Wat    Maas & Waal Academie – OogCafé Druten: ‘Bedien je tablet met je stem’ Gastspreker   
Waar  Pruimenzaal D’n Bogerd Druten  

• Wanneer Dinsdag 1 oktober van 14.00 uur tot 15.00 uur 
Wat    Senior Digi Club: Tablet, laptop en smartphone gratis hulp  
Waar  Restaurant Kasteelhof Zorggroep Maas en Waal Druten 

• Wanneer Dinsdag 15 oktober van 14.30 uur tot 16.00 uur 
Wat    OogCafé Druten – Visio Nijmegen: ‘Dag van de Witte Stok 2019’ 
Waar  Winkelgebied Hogestraat Druten 

• Wanneer Dinsdag 15 oktober van 14.00 uur tot 15.00 uur  
Wat    Senior Digi Club: Tablet, laptop en smartphone gratis hulp  
Waar  Restaurant Kasteelhof Zorggroep Maas en Waal Druten  

• Wanneer Zaterdag 26 oktober van 14.00 uur tot 18.00 uur   
Wat    OogCafé Druten presenteert op WoonMarkt ‘Thuis met het Grootste Gemak’ 
Waar  Vrije Tijds Centrum Clarisssenstraat 2, Wamel  

• Wanneer Dinsdag 29 oktober van 14.00 uur tot 15.00 uur 
Wat    Senior Digi Club: Tablet, laptop en smartphone gratis hulp  
Waar  Restaurant Kasteelhof Zorggroep Maas en Waal Druten 

• Wanneer Donderdag 31 oktober van 14.30 uur tot 16.00 uur 
Wat    OogCafé Druten: Inloop Ogenblik en speel Voelbingo 
Waar  Pruimenzaal D’n Bogerd Druten   
Einde van de nieuwsbrief. 


