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Senior Digi Club en OogCafé Druten Nieuwsbrief 
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Een uitgave door Van Kraaij Educatie 

 

In het Nieuws  

Druten lintjes 2020 

Drie inwoners van de gemeente Druten kregen een onderscheiding. Vanachter haar bureau bracht 

burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld jongsleden vrijdagochtend 24 april met beeldbellen 

het feestelijke nieuws. Aansluitend werd er een prachtig boeket en verrassingsschaal thuis bezorgd. 

Het uitreiken van de versierselen vindt later dit jaar op een landelijk moment plaats.  

 

Harry van Deelen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich sinds 2004 

voor verschillende organisaties vrijwillig in. Vooral voor senioren heeft hij veel initiatieven genomen 

op het gebied van langer zelfstandig wonen, voorlichting ouderenmishandeling, gezondheid, 

veiligheid en digi-hulp. Dit was zowel op landelijk, provinciaal als lokaal niveau. Onder andere bij 

de seniorenorganisatie KBO-PCOB Utrecht, KBO Gelderland en MeerVoormekaar Druten Wijchen 

welzijnsorganisatie. Hij is een verbinder tussen leerlingen, senioren, vrijwilligers en specialisten. 

Tevens is hij voor velen een inspiratiebron en motiveert hij anderen.  

 

Oogvereniging Gelderland bindt oogcafés   

Door Ria Koot 

Op donderdagmiddag 30 april jongsleden hebben middels inbellen met een code diverse Gelderse 

oogcafe’s met elkaar en het Kernteam van Oogvereniging Gelderland overleg gehad. Er deden 

totaal 10 mensen aan dit overleg mee geleid door Jeroen van Dijk, voorzitter Oogvereniging 

Gelderland. Na het voorstel rondje werd ieder agendapunt op alfabetische volgorde door de 

deelnemers beantwoord. Zo kwam ook aan de orde of het een idee is om telefonisch oogcafé te 

gaan houden. Als pilot wordt gedacht aan een item dat voor de bezoekers van het oogcafé 

interessant is. Verder kwam naar voren dat de blinden en slechtzienden zich nog niet vervelen.  

 

Aan de orde komt dat sociaal contact wordt gemist. Sommigen losten dit op door met een groepje 

te gaan beeldbellen middels FaceTime. Bij sommige oogcafe's ging men de mensen zelf bellen. Dit 

waren vooral veel ouderen waarmee men in gesprek ging. Struikelblok en punt van aandacht wordt 

bij oogcafe’s het gemis aan contactgegevens ervaren als gevolg van de wet Algemene Verordening 

Gegevensbescherming personen. OogCafé Druten leent aangepaste gezelschapspellen voor blinden 

uit aan de vaste bezoekers. Een weldaad vooral in deze tijd dat mogelijk is gemaakt door een 

donatie van de Rabobank regio Maas en Waal. De werkgroep Omzien OogCafé Druten staat open 

voor uw reacties. Bel even Mirjam van Vroonhoven 06-13714639. Maar mailen kan ook naar 

oogcafedruten@gmail.com Wij horen graag wat uw belangstelling heeft onder het motto ‘Wij zijn er 

voor U’.    

 

Wist U dat ?  

‘Ik Leef Woon Zorg’ 

U kunt zich gratis abonneren op de nieuwsbrief ‘Ik Leef Woon Zorg’ periodiek aangeboden vol 

actualiteiten en wetenswaardigheden. Een initiatief van de Rabobank en Interpolis. Zo is er ook een 

dossier met een scala aan artikelen van deze tijd in uw belang. Klik maar eens op de link 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/  

 

Gratis online activiteiten 

Musea – Dierentuinen - Pretparken – Reizen – Bewegen – Cursus – Spelletjes – Muziek 

Als u gebonden bent aan huis en niet naar buiten kunt, kan het lastig zijn om de dag prettig door 

te komen. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden om u ook thuis op een leuke manier 

te vermaken. Heeft u er bijvoorbeeld weleens aan gedacht om online dus met internet een pretpark 

of wereldstad te bezoeken? Of podcast een soort radioprogramma te luisteren, een online cursus te 

volgen of een museum bezoeken? Rabobank Ik Woon Leef Zorg geeft u een overzicht van een 

aantal gratis activiteiten zoals dierentuin en Keukenhof bezoek, spelletjes, bewegen maar er is veel 

meer. Klik op de volgende link die u brengt op één van de thema’s https://bit.ly/3c8H5wH 

 

De Nationale Thuis Bingo gaat door 

De  Nationale Thuis Bingo is op 28 april met een bruisende finale afgesloten. Er is goed nieuws.  

Het gratis Thuis Bingo spelen een initiatief van https://www.focuscura.com/nl gaat vanaf 6 mei 

door. Men kan leuke prijzen winnen. De Nationale ThuisBingo is een gratis online bingo speciaal 

voor senioren van jong tot ouder om zich niet alleen te voelen door speelplezier en leuke 

contacten.  
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Elke woensdag om 11.00 uur een uitzending. Die  duurt circa 1 uur en er wordt geprobeerd 

minimaal 3 rondes te spelen. Elke ronde begint met een getallenronde. Klik de getallen aan op de 

speelkaart op uw scherm met uw computermuis of als u een tablet heeft met uw vinger. Aan de 

zijkant ziet u steeds de 5 laatst getrokken getallen. Een speler kan bingo hebben als de speelkaart 

een compleet horizontaal, verticaal of diagonaal rijtje heeft. Nadat tenminste 1 van de spelers 

bingo heeft wordt de speelkaart door de presentator leeggemaakt en begint het spel weer opnieuw. 

Nieuwe ronde met nieuwe kansen! Na elke ronde zal 1 van de winnaars gebeld worden. Na de 

uitzending worden alle winnaars gebeld op het bij ons bekende telefoonnummer. We vertellen u 

dan hoe u de prijs in ontvangst kunt nemen. Deel deze website met uw vrienden en familieleden 

voor nog meer speelplezier. Klik voor het delen op de link maar ook om u simpel met enkele 

stappen te registreren voor deelnemen aan https://www.denationalethuisbingo.nl/ Elke tablet en 

laptop maar ook smartphone is geschikt voor het spelen van Thuis Bingo omdat het online middels 

internet gespeeld wordt. Helaas nog niet toegankelijk voor gebruikers met spraakondersteuning.   

 

Senior Digi Club helpt u kosteloos  

Als er hulp gewenst is bij een bovenstaande toepassing of heeft u daarover vragen? Bel even voor 

gratis iPad, smartphone en laptop of welke andere digitale vraag dan ook: Jan van de Pol 06-

51887298 of Ada Le Kluse 06-51369700. Maar mailen kan ook naar seniordigiclub@gmail.com  

 

Einde nieuwsbrief 
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