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Senior Digi Club en OogCafé Druten Nieuwsbrief 

Nummer 25   Oktober - November 2019      

Een uitgave door Maas en Waal Academie van de Bart van Kraaij Groep.   

 

In het Nieuws   

Regels mantelzorgcompliment gemeente Druten 

gewijzigd      

                                                                       
Op 10 november is het de dag van de mantelzorger. Bij Wet is geregeld dat 
elke gemeente jaarlijks zorgt voor een blijk van waardering voor mantelzorgers. 

In Druten bestaat het mantelzorgcompliment al jaren  uit OVD-bonnen ter 
waarde van 150 euro. Dit compliment was beschikbaar voor de Drutense 

mantelzorger. Dit gaat veranderen. Vanaf dit jaar 2019 wordt het 
mantelzorgcompliment verstrekt aan diegene die mantelzorg ontvangt in plaats 

van aan diegene die mantelzorg verleent. De mantelzorger hoeft ook niet meer 
persé in Druten te wonen.  

 
De mantelzorgontvanger kan een mantelzorgcompliment aanvragen als:  

• De mantelzorgontvanger in de gemeente Druten woont   
• De mantelzorg minimaal 3 maanden aaneengesloten plaats vindt.                                                                                          

• De mantelzorger minimaal gemiddeld 8 uur per week zorg verleend.          

 
De gemeente Druten sluit hiermee aan bij de landelijke regelgeving. De 

mantelzorgerontvanger kan het bedrag desgewenst verdelen onder meerdere 
mantelzorgers. Klik op de onderstaande link dan verschijnt het formulier om 

een mantelzorgcompliment aan te vragen en een brief met informatie.  
 

Dag van de Witte Stok 
Hoofdrol voor wethouder Sjef van Elk én ambassadeur Twan Driessen  
Door Harry van Deelen 

 
Wat een kanjers onze wethouder zorg en welzijn gemeente Druten en blinde 

Twan. Na maanden van voorbereiding was het dé dag dinsdag 15 oktober 
internationaal ‘De dag van de Witte stok’. OogCafé Druten werkgroep Omzien 

nam in januari het initiatief voor het organiseren van die dag in de provincie 

Gelderland. Visio Nijmegen heeft met mobiliteitstrainers een grote bijdrage 
geleverd waarvoor dank. Samen met ervaringsdeskundigen van de werkgroep 

Omzien hebben ze winkelend publiek in de Hogestraat Druten het thema onder 
de aandacht gebracht. Het kan u bijna niet zijn ontgaan door de media 

belangstelling. Weekblad de Maas & Waler de wethouder in beeld met 
‘blindervaring écht heel confronterend’. ‘Respect voor blinden mensen die er 

toch met de witte stok op uit gaan wetend dat menig verkeersdeelnemer niet 
weet de witte stok heeft voorrang’.  
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Bijeenkomst OogCafé Druten      
Door Mirjam van Vroonhoven 

 
De bijeenkomst van het OogCafé Druten en de Senior Digi Club die op 26 

september plaatsvond, was een succes. Er waren ongeveer 20 mensen 

aanwezig. Anouk Seegers en Femke Cobben van Koninklijke Visio legde uit hoe 
je met je stem de iPad of iPhone kunt bedienen. Hier en daar werden de 

commando’s gedemonstreerd. Aan het eind konden er vragen gesteld worden 
en werden nog wat apps die voor mensen met een visuele beperking handig zijn 

genoemd.  
 

Albert Heijn werkt met Siri:  https://bit.ly/32Niwke  
ING bank werkt met Siri:  https://bit.ly/2pgaYYK  

Be My Eyes:     https://bit.ly/2Jjth6e  
TapTap See:     https://bit.ly/360BFBj   

EarCatch:      https://bit.ly/2pUxF4E   
Blindsquare:    https://bit.ly/362v2ys   

 

Werkgroep Omzien uitgebreid   
 
De bezetting van de werkgroep Omzien is behoorlijk versterkt. Door het 

toetreden van Lucienne Janssen, Mirjam van Vroonhoven en Ria Koot hebben 
nog meer kennis en ervaringsdeskundigheid bij ons OogCafé Druten. Zo is 

taakverdeling beter mogelijk bij het organiseren van activiteiten als een lang 
gekoesterde wens. Andere leden van de werkgroep zijn Monique Peters, Huub 

Langens, Luud Derickx en Harry van Deelen. Rina Klijnkramer bedanken wij 
voor haar bijdrage die ze als werkgroep lid heeft geleverd vooral bij de start 

van het OogCafé Druten. 
 

Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe  

Ik Woon Leef Zorg 
Bericht in de maand van de veiligheid 
 

In het e-magazine Fijn Wonen vindt u inspirerende verhalen, handige tips en 

slimme oplossingen. Met deze speciale uitgave willen we u inspireren met 
verhalen van andere mensen die hun woning hebben aangepast aan hun 

toekomstige wensen. Inspirerende verhalen over comfortabel wonen op een 
manier die nu en straks beter past. Daarnaast vindt u handige tips en slimme 

oplossingen die helpen om vandaag én morgen fijn te blijven wonen. 
 

Handige Siri opdrachten verzameld 
 
De werkgroep Omzien heeft een aantal Siri spraak opdrachten verzameld. 

Wellicht met elk wat wils want het zijn er 270 als aantal ingedeeld naar  31 
onderwerpen. Het Pdf bestand staat op onze  website www.seniordigiclub.nl 

  

Agenda SeniorDigiClub & OogCafé Druten  
 

Wat     Senior Digi Club: Tablet, laptop en smartphone gratis hulp  

Waar   Restaurant Kasteelhof Zorggroep Maas en Waal Druten 

https://bit.ly/32Niwke
https://bit.ly/2pgaYYK
https://bit.ly/2Jjth6e
https://bit.ly/360BFBj
https://bit.ly/2pUxF4E
https://bit.ly/362v2ys
https://www.ikwoonleefzorg.nl/sites/default/files/ikwoonleefzorg-e-magazine-fijn-wonen.pdf
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• Wanneer  Dinsdag 12 november van 14.00 uur tot 15.00 uur 

• Wanneer  Dinsdag 26 november van 14.00 uur tot 15.00 uur 
Wat     OogCafé Druten: ‘Voeltekens’ brengen je in contact.   

Gastspreker Bartiméus Zeist Communicatie adviseur   
Waar   Pruimenzaal D’n Bogerd Druten  

• Wanneer  Donderdag 28 november van 14.30 uur tot 16.00 uur  

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

• Wanneer  Dinsdag 10 december van 14.00 uur tot 15.00 uur 
Wat     OogCafé Druten deelnemers  Eindejaar lunch  met voucher  

Waar   Eetcafé De Gouden Leeuw Druten    
• Wanneer  Donderdag 19 december   

 
Einde van de nieuwsbrief. 


