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Voor blinden en slechtzienden is er ook een Word versie beschikbaar. 
 

In het nieuws 
Voor iedereen meer ruimte 
Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis 

opgenomen. En het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. 

Daarom heeft het kabinet besloten stap 3 van het openingsplan een 

paar dagen eerder te zetten. Per zaterdag 5 juni zijn de meeste locaties 

in ons land open onder voorwaarden. Met coronatoegangsbewijzen kan 

er voor sommige activiteiten meer, zoals meer bezoekers. De Senior 

Digi Club kampt met de inloop vraag en heeft onze aandacht.                

De werkgroep Omzien OogCafé Druten volgt aandachtig de landelijke 

ontwikkelingen bij het weer opstarten van oogcafe’s. Mogelijk kan er 

weer meer na het zomerreces. We kijken er naar uit om dat dan te zien.   
 
 

OOG magazine  
OOG is het tweemaandelijkse magazine van de Oogvereniging vol 

interviews en achtergrondartikelen over alles wat te maken heeft met 

(het leven met) oogaandoeningen. Als lid van de Oogvereniging 

ontvangt u elke twee maanden OOG, het magazine van de 

Oogvereniging. Vrijwilligster van het OogCafé Druten Mirjam van 

Vroonhoven  staat samen met haar dochter Marieke in het juni OOG 

magazine. Beide zijn werkzaam bij het MuZieum in Nijmegen.               

Het artikel is digitaal te lezen als Word https://bit.ly/34Qvl01 en PDF bestand https://bit.ly/3cgVx8f.  
 

Politie waarschuwt voor nieuwe instellingen WhatsApp en gevaarlijke sms-

berichten koeriersdienst 
De politie waarschuwt voor nieuwe instellingen van WhatsApp waardoor kans op phishing toeneemt. 

Op haar social media kanalen waarschuwt de politie voor wijzigingen in de populaire berichtenapp: 

“WhatsApp heeft de instellingen gewijzigd, waardoor iedereen je aan een groep toe kan voegen 

zonder dat je het weet. Dit kan gevaar opleveren met betrekking tot phishing, fraude, oplichting 

enzovoorts.” 
 

Wijzig je instellingen  

De politie geeft aan dat je de instellingen eenvoudig zelf kunt wijzigen. Wijzigen naar veilige 

instellingen doe je als volgt: 

• Open WhatsApp 

• Ga naar instellingen 

• Kies account 

• Kies privacy 

• Kies groepen 

• Selecteer hier “contacten” in plaats van “iedereen” 

Nu kunnen alleen je eigen contacten je toevoegen aan een 

WhatsAppgroep.” Hiermee voorkom je de kans op fraude via WhatsApp 

niet, maar verkleint de kans wel aanzienlijk.” 

Het programma Opgelicht heeft ondertussen gereageerd op de waarschuwing van de politie.            

In theorie klopt volgens Opgelicht de waarschuwing ergens wel, maar de dreiging en de urgentie 

waar de waarschuwing mee gepaard gaat, is wellicht wat overtrokken. Lees het volledige bericht 

van Opgelicht hier https://bit.ly/3vVTXR0  

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-3-openingsplan
https://bit.ly/34Qvl01
https://bit.ly/3cgVx8f
https://bit.ly/3vVTXR0
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Ook wordt er gewaarschuwd voor gevaarlijke sms berichten. Uit naam van verschillende 

koeriersdiensten worden door oplichters sms-berichten verstuurd. Er zou een pakket klaarliggen in 

het sorteercentrum. De status van de verzending kunt u volgen via een link. Maar let op: achter 

deze link zit kwaadaardige software. 

Na het klikken op de link krijgt u namelijk het verzoek om een track-and-trace-app te downloaden. 

Deze app bevat kwaadaardige software. Lees de volledige informatie en wat je moet doen hier: 

https://bit.ly/3ieSf95  

 

ZieZo-beurs 2021 
De ZieZo-beurs is al jaren dé beurs voor iedereen 

met een visuele beperking, hun familie en 

vrienden, begeleiders en mensen die hier 

beroepsmatig mee te maken hebben. Net als 

andere jaren wordt het programma van ZieZo 

online gevuld door standhouders. Deze 

standhouders zijn onder andere organisaties met 

een uitgebreid aanbod aan hulpmiddelen, 

patiënten- en belangenverenigingen, diensten en 

zorgorganisaties rondom wonen. 
 

Datum en tijd: zaterdag 12 juni 2021,   
09:45 – 16:15 uur 
 

Heeft u de gratis toegangskaart al besteld? Uw registratie is noodzakelijk om het programma te 

volgen. U kunt zich aanmelden door te klikken op deze link: https://bit.ly/2T10aMD 
 

Op zaterdag 12 juni begint om 10.00 uur de workshop van Microsoft over Accessibility.                 

Floris Horsman, die zelf een visuele beperking heeft, vertelt over zijn werk bij Microsoft en de passie  

die hij heeft voor techniek en toegankelijkheid.  
 

Vanaf 10.30 uur zit ZieZo-online 2021 bomvol workshop en presentaties van organisaties die jou 

graag vertellen over innovatieve hulpmiddelen die het leven met een visuele beperking zo makkelijk 

mogelijk maken! Elke workshop duurt een half uur. Van 12.30 - 13.00 uur is er een plenair 

lunchprogramma, aansluitend vinden weer vier workshoprondes plaats. En dat is nog niet alles:     

op de digitale beursvloer chat je met deelnemende organisaties en presenteren zij aan jou 

aantrekkelijke beursaanbiedingen. 
 
 

CoronaCheck-app 

Een middag door een museum slenteren, een paar uur genieten van een klassiek concert of 

een avond gezellig uit eten. Het leven zonder corona lijkt lang geleden. Maar langzamerhand 

wordt er weer meer mogelijk. Om te zorgen dat alle stapjes richting het oude normaal veilig 

verlopen, lanceerde de overheid de app CoronaCheck. Die app werkt als toegangskaartje tot 

onder meer musea, restaurants, concerten en sportgelegenheden. Alleen mensen die via 

CoronaCheck kunnen bewijzen dat ze maximaal veertig uur geleden negatief zijn getest op 

corona, mogen naar binnen. 
 

Gaat u met meerdere mensen naar een evenement? Dan moet elke deelnemer de app op zijn 

eigen smartphone downloaden. De app werkt maar voor één persoon per toestel. Om de app 

CoronaCheck als toegangsbewijs te kunnen gebruiken, moet u getest zijn op het coronavirus. 

Hebt u nog geen testafspraak gemaakt? Dat kan eventueel via de app. De app CoronaCheck 

werkt op Android-apparaten met Android 6 en hoger. Voor iPhones geldt dat hij werkt op 

apparaten met iOS 12 en hoger.  
 

Download de app in de Google Play Store (Android) 

of App Store (iOS). Het apparaat waarop de app is 

gedownload, moet worden meegenomen naar het 

evenement of de gelegenheid waar u naartoe wilt. 

 

Fijne zomer  
Het weer wordt mooier, de zomer komt eraan.  De Senior Digi Club en OogCafé Druten wensen u 

een fijne zomer toe! 

https://bit.ly/3ieSf95
https://bit.ly/2T10aMD
https://ziezo.us15.list-manage.com/track/click?u=ef138112c3b3db4a7128ae05b&id=01cb7751a3&e=0d3844acb8
https://ziezo.us15.list-manage.com/track/click?u=ef138112c3b3db4a7128ae05b&id=e40b3eb58f&e=0d3844acb8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksoverheid.ctr.holder
https://apps.apple.com/nl/app/coronacheck/id1548269870

