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

In het Nieuws

Contactloos betalen met bankpas
Banken zorgen dat hun klanten met onmiddellijke ingang bij
contactloos betalen het bedrag van 25 tot 100 euro is verhoogd.
De banken nemen dit initiatief om de verspreiding van het coronavirus
in te dammen door in winkels met een bankpas contactloos te betalen
hoeft men de betaalautomaat niet aan te raken. “Wij roepen de klanten
bij winkelen op om zoveel mogelijk contactloos te pinnen,” zegt René
Roorda Levensmiddelenhandel. Ook ouderenorganisaties steunen de
verhoging zodat senioren makkelijker onder deze omstandigheden aan
de kassa contactloos kunnen betalen. Bankklanten blijven goed
beschermd tegen misbruik van contactloze betaalpassen. Dat is dus
geen belemmering om contactloos te pinnen. Afbeelding pinautomaat
Pas op voor oplichters!
Voor contactloos betalen hoef je als consument zelf helemaal niets te doen. Banken gaan hierover
ook geen ongevraagde berichten sturen of klanten bellen. Laat je niet misleiden door oplichters die
misbruik maken rond het coronavirus om valse e-mails en mensen bellen Bron Betaalvereniging NL

Handige Siri opdrachten verzameld
De werkgroep Omzien heeft Siri spraak opdrachten voor de iPad verzameld. Voor elk wat
wils want het zijn er 270 ingedeeld naar 31 onderwerpen. Doe je voordeel er mee en
neem de moeite om het Pdf bestand te bekijken op onze website www.seniordigiclub.nl

Bel voor een praatje

Afgelopen tijd hebben we helaas alle activiteiten van het OogCafé Druten en de Senior Digi Club
afgelast vanwege het coronavirus. Tot nader bericht zullen er geen bijeenkomsten zijn. Met deze
maatregelen willen we voldoen aan de regels van de overheid om de verspreiding van het
coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. We hopen dat het zal lukken het virus te beteugelen en
dat we gezond zullen blijven.
In de komende periode zullen wij als senior veel aan huis zijn gebonden. Het deelnemen aan sociale
bijeenkomsten en het maken van uitstapjes zal er niet bij zijn. Het onderhouden van contacten
wordt als risicovol ervaren. Toch hopen we dat de tijd thuis zo plezierig mogelijk kan worden
besteed. Wellicht zijn het lezen van een mooi boek of het beluisteren van muziek aantrekkelijke
tijdsbestedingen waarover in deze extra editie van de nieuwsbrief nog veel meer is te lezen.
We zijn er ons als werkgroep Omzien OogCafé Druten van bewust dat contacten voor leeftijdgenoten
nu beperkt zijn en er wellicht behoefte is aan gewoon eens een praatje met een ander. Daar willen
we graag een mogelijkheid voor bieden in de vorm van telefonisch contact. Als je een praatje wil
maken bel ons gerust. Bedenk dat het leuk is om iemand gewoon over aller daagse dingen te
spreken en dat de ander Mirjam een gewillig oor heeft. Dus het doel is heel simpel. We willen als
OogCafé Druten graag met elkaar contact houden in deze corona tijd. Daarvoor bieden we de
mogelijkheid via de telefoon. Voor de omgeving Maas en Waal is Mirjam van Vroonhoven de
contactpersoon met jaren ervaring telefonisch huisbezoek. Bel haar 06-13714639. Neemt zij
de telefoon niet op spreek dan de voicemail in. Zij zal je zo spoedig mogelijk terugbellen.

Beeldbellen blijf elkaar toch zien
Op een simpele manier met elkaar in contact zijn met zien kan door
beeldbellen. De toepassing met de app FaceTime wordt naast persoonlijke
contacten ook veel gebruikt door menig zorgverlener. Een openbaring is
e-health zorgverlening door huisartsen en ziekenhuis specialisten vooral in
deze tijden waarbij het minimaliseren van risico-contact wel uitermate
belangrijk is. Door nu deze leuke beeldbel ervaring op te doen bent u tevens
op nabije toekomst voorbereid. Afbeelding moeder in gesprek met dochter
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De app FaceTime om te beeldbellen ook wel videobellen genoemd is eveneens geschikt voor Android
tablets en smartphones. De beeldbel app FaceTime staat al op elke iPad en iPhone die eenvoudig is
te bedienen maar hulp kan. Want bij alles dat nieuw is, roept toch wel eens vragen op. De Senior
Digi Helpers kunt u bellen over alle digitale vragen want zij staan gewoonlijk bij de wekelijkse
inloop in de Hof voor u klaar maar nu op afstand. Dus gewoon even bellen naar Jan van de Pol
mobiel 06-51887298 of Ada Le Kluse mobiel 06-51369700.
Bekijk ook eens de eenvoudige uitleg van iPad Oma met een klik op de onderstaande link
https://www.ipadoma.nl/wp-content/uploads/2014/04/les09_ios7.pdf

Wist U dat ?


De Oogvereniging heeft een speciale nieuwsbrief uitgebracht met tips en informatie over het
leven nu met een oogaandoening dus zeer de moeite waard om te lezen met een klik op de
link https://www.oogvereniging.nl/vereniging/aanmelden-nieuwsbrief/
 De ZieZo beurs is ook niet doorgegaan. Maar met de beursactie kunt u zich toch tot 1 april
aanmelden voor heel 2020 GRATIS lid van de Oogvereniging. U ontvangt elke twee maanden
het OOG magazine met een schat aan waardevolle informatie op allerlei gebied.
 Het Oogvereniging lidmaatschap wordt door enkele zorgverzekeraars vergoed.
Iets voor u? Lees meer op de website van de Oogvereniging en meld u aan >>

Thuis eten smaakt als eten buiten de deur
Goed voor u zelf zorgen kan door even het volgende te lezen vervolgens kunt u
culinair genieten. Om u zelf te verwennen heeft Tijssen specialist Puiflijk lekker,
gezond, gemakkelijk én betaalbaar eten met ook thuis bezorgd te kust en te keur
van allerlei vers producten. Klik maar eens op de link voor een extra service
http://agftijssen.nl/home/ van maaltijden maar ook smakelijke en eenvoudige
recepten. Met vermelding van aantal personen, ingrediënten en bereidingswijze
om te smullen. Tijssen uw versspecialist vindt u aan de Kerkstraat 28 Puiflijk,
telefoon (0487) 516664 of mail agftijssen@gmail.com Afbeelding maaltijdenlijst

Luisterboeken
Welk verhaal wil jij beluisteren? De Luister Bieb heeft er meer dan 3.600.
In deze tijd van corona heeft de Luister Bieb titels met een (g) gratis
toegevoegd. Die kan iedereen beluisteren dus ook als je geen Bibliotheek
lid bent. Er is heel veel horend leesplezier te beleven met een klik op
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb/titels-in-de-luisterbieb.html
Tevens is er in de App Store een luisterBieb app. Om te downloaden klik
op link https://apps.apple.com/nl/app/luisterbieb/id632719134

Kleurplaat TIP
Populair als nieuwe senior rage is de App
Happy Color het kleuren-op-nummer spel
voor volwassenen. Er staan meer dan 6.000
adembenemende GRATIS afbeeldingen in het
kleurboek ingedeeld naar zo’n 15 categorieën.
Open het spel en je vindt er mensen, mozaïek, horoscopen, fantasie en
kunst. Kleur je leven met Happy Color kleurboek voor volwassenen met
het downloaden uit de App Store https://apps.apple.com/nl/app/happycolor-kleuren-op-nummer/id1407852246 Afgebeeld prachtige kleurplaat

EXTRA editie Nieuwsbrief
De Senior Digi Club Helpers en de leden van de werkgroep Omzien OogCafé Druten hebben hun
uiterste best gedaan om u in deze moeilijke tijd een hart onder de riem te steken met een
EXTRA editie van de nieuwsbrief. Voor een praatje, digitale hulp of wat het ook mag zijn willen wij
proberen hulp te bieden. Mailen kan ook: oogcafedruten@gmail.com en seniordigiclub@gmail.com
Bel ons gerust want wij denken graag met u mee:
Mirjam van Vroonhoven Telefonisch huisbezoek
Jan van de Pol
iPad, smartphone en laptop digitale hulp
Ada Le Kluse
Tablet, smartphone en laptop digitale hulp
Harry van Deelen
Contacten Senior Digi Club en OogCafé Druten
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06-13714639.
06-51887298.
06-51369700.
06-10250015.
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