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Senior Digi Club &  oogcafé              Druten        Nieuwsbrief 
 Nummer 26   December - Januari 2019-2020          Een uitgave van    

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

In het Nieuws   
 

Collectieve Aanvullende Zorgverzekering 2020  
De gemeente Druten biedt mensen met een laag inkomen de mogelijkheid 

om een zorgverzekering af te sluiten bij zorgverzekeraars CZ en VGZ. 

Deelnemen aan de CAZ als alle drie de voorwaarden voor u gelden: 

➢ U woont in de gemeente Druten 

➢ Bent u alleenstaand met een maandelijks inkomen minder dan 1.174 euro    

➢ U bent gehuwd of samenwonend bij maand inkomen minder dan 1.678 euro  

 

Het maakt niet uit of u een inkomen heeft uit betaald werk, pensioen of een uitkering. 

U heeft weinig spaargeld. Nog geen deelnemer aan de CAZ of wilt u meer informatie over de CAZ. 

Ga naar de website www.gezondverzekerd.nl/ want daar kunt u zich alleen  voor de CAZ aanmelden. 

Heeft u hulp nodig bij het aanmelden voor de CAZ neem dan contact op met het Sociaal Team via 

sociaalteam@druten.nl of telefonisch 088-4327432. Doe dat uiterlijk vóór 31 december 2019.   

Afbeelding naast artikel is een plaatje van de Gemeente Druten. 
 
 

Voeltekens brengen je in contact 
Door Mirjam van Vroonhoven 

De bijeenkomst over voeltekens was op 

donderdag 28 november 2019 van het OogCafé 

Druten. Er waren 22 mensen aanwezig. Ingrid 

Korenstra van Bartiméus hield een lezing over het 

communiceren door middel van gebaren op het 

lichaam van een persoon met een visuele en 

auditieve beperking. Eerst legde ze uit wat de 

bedoeling was en hoe het in zijn werk ging. Na 

een koffiepauze gingen de belangstellenden in 

tweetallen oefenen met een aantal gebaren. Het 

was een zeer informatieve en gezellige 

bijeenkomt. Meer informatie kan met contact Bartiméus Ingrid Korenstra: ikorenstra@bartimeus.nl  

Afbeelding naast artikel is een foto van de bijeenkomst. 

 
App helpt blinden en slechtzienden bij omgeving verkennen 
Met de app “Seeing AI” kunnen blinden en slechtzienden hun omgeving verkennen. 

De app spreekt nu ook in het Nederlands uit wat hij herkent. De app van Microsoft 

gebruikt de camera van de telefoon of tablet om mensen, objecten en tekst te 

herkennen. Wat de camera waarneemt, spreekt de app daarna uit. Zo kan Seeing AI 

bijvoorbeeld de streepjescode van producten scannen en daarna de naam en 

beschikbare informatie uitspreken. Voorlopig 

werkt de app alleen nog op de iPad/iPhone. 

Android-gebruikers moeten wachten tot er 

een versie is ontwikkeld voor hun apparaat. 

Klik op de link om de app te installeren. 

https://apps.apple.com/nl/app/seeing-

ai/id999062298 

 

Afbeelding naast het artikel is het logo van 

de app Seeing AI en schermafbeeldingen. 
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Terugblik hoogtepunten 2019 
OogCafé Druten vierde haar eerste jaar van het bestaan op 29 november 2019. In dat jaar is er 

veel gebeurd door de werkgroep Omzien leden. De uitbreiding in samenstelling bracht steeds meer 

kennis en ervaringsdeskundigheid blinden en slechtzienden met zich mee. Hoogtepunten waren er 

én heel bijzonder. Enkele passeren de revue. We voelen ons vereerd met het gastbezoek van onze 

burgemeester mevrouw Corry van Rhee-Oud Ammerveld samen met wethouder Sjef van Elk. 

Waardevol zijn de blindbeleving en contacten tijdens voelbingo spelen naast een praatje met je 

buur, heel aandoenlijk. Bezoek Openluchtmuseum Arnhem op uitnodiging van de Oogvereniging 

maar ook naar MuZieum Nijmegen zodat maatjes meer begrijpen van de blindenwereld. “De dag 

van de Witte stok” is op initiatief van OogCafé Druten samen met Visio Nijmegen georganiseerd 

voor de provincie Gelderland. Als dorp landelijk naast een tiental grote steden. Kanjer Twan Driessen 

als ambassadeur beroerde bijna 200.000 keer mensen en duizend keer gedeeld is het Omroep 

Gelderland Facebook bericht “Oversteken is best eng”. Deskundige gasprekers Ingrid Korenstra 

Bartiméus en Anjo Hol Visio Nijmegen verzorgden workshops Een van de OogCafé Druten 

doelstelling “Toegankelijkheid openbare ruimte en gebouwen” heeft reeds zijn vruchten afgeworpen. 

De website www.SeniorDigiClub.nl door onze webmaster Jos Reulen is voorzien van een nieuwe lay-

out met letter vergroot functie en Readspreker voorlees mogelijkheid. Rabobank Maas en Waal heeft 

ons gedoneerd voor het aanschaffen van gezelschapsspellen. Let wel dat we ons bestaan hebben te 

danken aan de Gemeente Druten steun en trouwe sponsors met name de Klokgroep en RTP Druten.           
 

 
De fotocollage van de activiteiten met verschillende social media publicaties staat onder het artikel 

 

Agenda SeniorDigiClub & OogCafé Druten  
Wat    Senior Digi Club & OogCafé Druten: Tablet, laptop en smartphone gratis hulp  

Waar  Restaurant Kasteelhof Zorggroep Maas en Waal Druten 

• Wanneer Dinsdag  7  januari 2020 van 14.00 uur tot 15.00 uur 

• Wanneer Dinsdag 21 januari 2020 van 14.00 uur tot 15.00 uur 

Wat    OogCafé Druten:  

Presentatie jaarprogramma 2020  & Speel gezellig een gezelschapsspel   

Waar  Pruimenzaal D’n Bogerd Druten  

• Wanneer Donderdag 30 januari 2020 van 14.30 uur tot 16.15 uur  

Welkom vanaf 14.15 uur - Aanvang 14.30 - Eindtijd 16.15 uur 

Gratis koffie en thee – Vrij entree. D’n Bogerd Druten Pruimenzaal. Rolstoel en geleidehond 

toegankelijk. Contact: oogcafedruten@gmail.com of mobiel 06-10250015 Harry van Deelen 

 

Dankwoord voor U 
Wij Senior Digi Helpers genieten van de glimlach op de gezichten tijdens de twee wekelijkse 

dinsdagmiddag inloop in de Hof. Het geeft ons, Ada – Jan – Rina – Wim, voldoening u te mogen 

helpen bij vragen om zich zelfstandig te bewegen op de digitale snelweg. Naar het OogCafé Druten 

vinden steeds meer belangstellenden hun weg. De werkgroep Omzien leden, Harry - Huub – 

Lucienne – Luud – Mirjam – Monique – Ria, juichen dat toe. Wij zijn blij met het in ons gestelde 

vertrouwen.  De Nieuwsbrief redactie, Shanna – Mirjam – Harry, Senior Digi Club & OogCafé Druten 

brachten u in het afgelopen jaar alles van belang om u van 

dienst te zijn. Naast actueel nieuws ook met tips.    Dank voor 

uw  enthousiasme in het afgelopen jaar want dat geeft ons 

allemaal energie. We gaan nu eerst genieten van bijzondere 

dagen. Kerst komt eraan met daarna een heel nieuwjaar in 

het vooruitzicht. Wij zien u weer graag in het nieuwe jaar 2020 

terug om zoveel mogelijk wensen van u in vervulling te laten 

gaan. Graag tot dan maar ook voor heel gezellige momenten 

samen met anderen. Afbeelding kerstkaart met roepnamen. 

Einde van de nieuwsbrief. 
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