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

In het Nieuws  
Overheid verplicht rookmelder op elke etage  
Tijdens de slaap brandgeur door onze reukorganen herkennen is te 

veel gevraagd. Met alle gevolgen van dien bij brand jaarlijks.             
De Overheid gaat daarom rookmelders in huis verplicht stellen.          

De wijziging gaat pas op 1 juli 2022 in maar op die manier krijgen 

huishoudens de tijd om zich op de maatregel voor te bereiden. 

OogCafé Druten besteedt tijdens de bijeenkomst Vertrouwd Veilig 
Wonen op donderdag 26 maart daar aandacht aan. Onze gastspreker 

Ria Hendriks dé deskundige van Visio Nijmegen geeft tips en adviezen 

maar ook hoe u ook met een visuele beperking nog veiliger zelfstandig 

thuis kunt wonen. GBI Dick Smits, het vertrouwde adres voor 
veiligheid in en om huis, biedt de mogelijkheid van gratis advies aan huis. De woning kan vaak heel 

simpel op verschillende plaatsen worden aangepast om je veiliger te voelen in je eigen huis. Bezoek 

ons als Senior van de gemeente Druten in uw eigen belang donderdag 26 maart aanvang 14.30 uur 

in D’n Bogerd Druten. Wij vragen een kleine kosten bijdrage van 2 euro per persoon maar daarvoor 

krijgt u ook koffie of thee. Afgebeeld rookmelder type flitslicht met trilplaat bij een fysieke beperking 

 
Workshop blind en slechtziend Boetseren 
Door Ria Koot 
 

In D'n Bogerd waar ons OogCafé Druten wordt gehouden, kwamen de mensen donderdag                 
27 februari  al om twee uur binnen voor de workshop 'boetseren voor blinden en slechtzienden'. 

Boeiend werd die gegeven door Annemiek Colin, beeldend kunstenaar uit Winssen. Zij had een 

stagiaire bij zich die met haar ogen dicht heeft meegedaan om te ervaren hoe het is als je boetseren 

op het gevoel doet. Er werd door Annemiek uitleg gegeven over diverse soorten klei, we mochten 
kneden, ruiken en de verschillen voelen. Ook heeft zij werkmateriaal laten voelen en ons ook laten 

gebruiken, zoals kammetjes om ruwe structuur te maken en ook een werktuigje om alles heel glad 

te maken. We kregen de gelegenheid om zowel een glad kunstwerk te maken maar ook een ruw 

kunstwerk. Het was een geamuseerd gezelschap en onder veel lachen en gezelligheid zijn de 
mooiste kunstwerken gecreëerd. Er zijn kunstwerken gemaakt van figuren met hoed, sneeuwpop, 

pinda schaaltjes en potjes met en zonder deksel. Al deze  kunstwerken moeten nu eerst drogen en 

daarna zal Annemiek Colin ze bij haar in haar atelier in de oven bakken.  
 

De deelnemers vertelden te kunnen terug zien op een hele leuke, hilarische 

middag. “We hebben veel geleerd en straks staan er mooie kunststukken in 

huis”. De werkgroep Omzien leden kunnen met voldoening terug kijken op 

weer een geslaagde middag. 
 

Ook was Reinier Jansen aanwezig om foto's (waarvan enkele zijn bijgevoegd) 

en opnamen te maken voor RN7 regio radio en TV zender. De beelden staan 

allemaal op www.beeldenuitderegio.nl dus kijken want het is genieten.   
 

 

http://www.beeldenuitderegio.nl/
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Wist U dat ? 
Als lid van de Oogvereniging ontvangt u elke twee maanden het OOG magazine vol interviews en 

achtergrond artikelen over alles leven met een oogaandoening tevens een schat aan waardevolle 

informatie op allerlei gebied. Wist u dat het lidmaatschap van de Oogvereniging wel eens door de   

zorgverzekeraars wordt vergoed? Vraag hierna bij uw zorgverzekeraar en kost het lidmaatschap 
van 30,25 euro u wellicht niets of heel weinig. Als u tijdens de ZieZo-beurs lid wordt van de 

Oogvereniging dan bent u in elk geval al het hele jaar 2020 gratis lid. De ZieZo beurs is op vrijdag 

13 en zaterdag 14 maart “Over leven met minder zicht” in het Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht.                               

Voor gratis toegangskaarten klik op de link https://www.ziezo.org/informatie-voor-bezoekers/ 

 

App van de Maand 
De NS en de Oogvereniging hebben samen een app ontwikkelt voor mensen met 

een visuele beperking die met de trein reizen. In deze app krijgt u informatie 

over het perron waar u zich bevindt. Niet alleen wat er op de perronborden staat 
komt in de app maar ook welke trein het is, een intercity of sprinter. Zo ook of 

u kunt instappen of niet en of er vertraging is. De app met veel mogelijkheden 

is te downloaden in de AppStore of Play-store met een klik op de link  

https://www.ns.nl/reisinformatie/reizen-met-een-functiebeperking/ns-perronwijzer.html 
 

 
 

iPhone schermbeelden staan onder artikel en dankzij pratende app weet blinde reiziger vertraging  

 

Jaarprogramma 2020 OogCafé Druten               
Donderdag 30 januari is er een bijeenkomst van OogCafé Druten geweest. Zoals gewoonlijk was 
het weer een ontspannende en gezellige middag. Na ontvangst met koffie of thee en een koekje is 

door de Harry en Ria het jaarprogramma voor 2020 met de aanwezigen doorgenomen. Na het 

praatje met je buur, dit is een gezellige koffiepauze, zijn we aangepaste gezelschapsspellen gaan 

spelen. We zijn in groepjes gaan zitten en ieder groepje had een ander spel om te spelen. Voor 

velen van ons was het allemaal nieuw, dus dit zorgde voor de nodige hilariteit. Er kan terug gekeken  
worden op een geslaagde en leuke middag. 
 

De werkgroep Omzien leden hebben weer hun best gedaan om er een mooi jaarprogramma 2020 
van te maken. Kijk maar eens op de website www.seniordigiclub.nl Het staat weer boordevol met 

activiteiten en bijeenkomsten in D'n Bogerd, Er Op Uit en workshops van boetseren tot koken.  
 

Agenda Senior Digi Club & OogCafé Druten Maart - April  
Wat    Inloop twee wekelijks Senior Digi Club & OogCafé Druten  

Gratis tablet, laptop en smartphone hulp  
Waar  Restaurant Kasteelhof Zorggroep Maas en Waal, Kasteellaan 50 Druten 

 Wanneer  Dinsdag    4  februari  2020 van 14.00 uur tot 15.00 uur 

 Wanneer  Dinsdag   18 februari  2020 van 14.00 uur tot 15.00 uur 

 Wanneer  Dinsdag     3 maart     2020 van 14.00 uur tot 15.00 uur 

 Wanneer  Dinsdag   17 maart     2020 van 14.00 uur tot 15.00 uur 
 Wanneer  Dinsdag   31 maart     2020 van 14.00 uur tot 15.00 uur 

Wat    OogCafé Druten  

Vertrouwd Veilig Wonen   Gastspreker Ria Hendriks Koninklijke Visio Nijmegen 

Waar  Pruimenzaal D’n Bogerd, Van Heemstraweg 53 Druten  
Uw persoonlijke begeleider of geleidehond is natuurlijk ook van harte welkom. 

 Wanneer  Donderdag 26 maart 2020  

 Tijd   Welkom vanaf 14.15 uur - Aanvang 14.30 - Eindtijd 16.15 uur  

 Kosten  2 euro per persoon.   U krijg daarvoor ook koffie of thee.  
 Vragen  Mail naar oogcafedruten@gmail.com of bel Harry van Deelen M 06-10250015 

Wat    OogCafé Druten  

Proeven bij de Imker    

Waar  Imker Afferden 
Uw persoonlijke begeleider of geleidehond is natuurlijk ook van harte welkom. 

 Wanneer  Donderdag 30 april 2020     

 Vertrektijd  14.15 uur bij D’n Bogerd Druten.  

 Tijd   Aanvang 14.30 - Eindtijd 16.15 uur  

 Kosten  7,50 euro maar voor de begeleider gratis. U krijg daarvoor verrassend veel ?!  
 Aanmelden  Mail naar oogcafedruten@gmail.com of bel Harry van Deelen M 06-10250015 
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