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

In het nieuws 
 

OogCafé Druten bedankt Bart van Kraaij 
 

OogCafé Druten werkgroep Omzien, leden blind of 

slechtziend, zijn Bart van Kraaij door de jaren heen 

dankbaar voor hulp bij ons bestaan. Het banner 

geschenk biedt ons betere promotie mogelijkheden 

voor nog meer bekendheid in het belang van blinden 

en slechtzienden in de gemeente Druten. Maar ook 

voor de vele honderden inwoners met een 

oogaandoening. Ons motto ‘Wij zijn er voor U’ ook in 

Corona tijd. Zo zijn we al maanden op diverse fronten 

bezig om een nieuwe activiteit te realiseren. Als onze 

droom werkelijkheid wordt staat er in het nieuwe jaar 

voor alle mensen met een handicap welke dan ook 

een mooie mogelijkheid van ontspannen in het 

verschiet. Volg de berichten op onze website en in weekblad Al het nieuws uit Maas 

(demaasenwaler.nl) 

 
Aanvragen mantelzorgcompliment in Druten – MeerVoormekaar 
 

Vanaf 1 november 2021 kun je het mantelzorgcompliment aanvragen. Na 31 december 2021 is 

dit niet meer mogelijk. Het mantelzorgcompliment bestaat uit € 150,- aan OVD-bonnen. Hiermee 

kan jouw mantelzorger iets kopen bij veel winkels in de gemeente Druten. Je kunt maximaal 

één mantelzorgcompliment per jaar aanvragen. Heb je meerdere mantelzorgers? Dan mag je de 

bonnen zelf onder uw mantelzorger(s) verdelen. 

 

Voorwaarden 

Je kunt het mantelzorgcompliment aanvragen als: 

• Je in de gemeente Druten woont.  

   Jouw mantelzorger mag ook buiten de gemeente Druten wonen; 

• Jouw mantelzorger voor een periode van minimaal 3 maanden voor je zorgt; 

• Jouw mantelzorger voor minimaal gemiddeld 8 uur per week voor je zorgt. 

 

Je kunt het mantelzorgcompliment digitaal of fysiek aanvragen. Voor meer informatie kijk op: 

https://bit.ly/3lkLpzO of download het digitale formulier hier: https://bit.ly/3o5iIbO 

 
Een kijk op Druten, zoals je nog nooit ervaren hebt……… 
 

Op donderdag 28 oktober ontvingen wij van KLeiGoed 

Maas & Waal een aantal wandelaars van het Oogcafé 

Druten. Na de ontvangst door Ingrid en Leo, 

kennismaking en koffie en thee met wat lekkers, gaf 

Leo Adams een uitleg aan de hand van een 

PowerPointpresentatie op het tv-scherm. Meer dan 

gebruikelijk verklaarde hij daarbij hetgeen op het 

scherm vertoond werd in uitgebreide bewoordingen 

aan de aanwezigen. De gasten waren enthousiast en 

erg geïnteresseerd. 
 

 

https://www.demaasenwaler.nl/
https://www.demaasenwaler.nl/
https://bit.ly/3lkLpzO
https://bit.ly/3o5iIbO
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Na deze introductie ging het gezelschap onder begeleiding 

van twee gidsen van de stichting op pad richting het centrum 

van Druten. Onderweg werd veel verteld over de historie van 

de voormalige steenfabriek Dericks & Geldens en de mooie 

herinneringen aan deze fabriek. We wandelden langs fraaie 

villa’s en monumenten die in samenwerking met Joseph Spits 

zijn gebouwd. Hij was gemeentearchitect en een leerling van 

de beroemde architect Pierre Cuypers. 

Bij de R.K. Kerk, ontworpen door P. Cuypers, aangekomen werden de gasten hartelijk 

verwelkomd door mevrouw Martini, die de rondleiding door de kerk voor haar rekening nam. Op 

een zeer aangename, duidelijke manier legde zij de bijzonderheden van de kerk uiteen. Speciale 

aandacht werd geschonken aan het gebrandschilderde raamwerk, waarop de architect Pierre 

Cuypers zichzelf heeft afgebeeld als de blinde, die door Jezus werd genezen.  

 

Bij terugkomst in Galerie Oostersteeg werd nog wat nagepraat en informatie uitgewisseld.        

Het was een aangename, leerzame wandeling, waarbij gegevens over Druten werden 

uitgewisseld, die bij velen helemaal niet bekend waren.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Internationale dag van de personen met een handicap 3 december 2021 
 

De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot de 'Internationale Dag voor Mensen 

met een Beperking' (International Day of Persons with Disabilities). In Nederland is deze dag 

bekend als 'Wereld Gehandicapten Dag'. Deze dag is door de VN bedoeld als aanmoediging om 

de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op 

de agenda te houden, op alle niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. In oktober 

1992 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, tijdens de speciale plenaire 

zitting een resolutie goed waarin werd verklaard dat 3 december van ieder jaar voortaan tot de 

'Internationale Dag voor Mensen met een Beperking' werd uitgeroepen. Meer informatie over 

deze dag: https://bit.ly/3d4ktzO 

 

OogCafé Druten website nieuw 2022 
Jos Reulen, onze webmaster, is druk in de weer om voor ons het nieuwe jaar 

spetterend in te gaan met een eigen website OogCafé Druten. Hij is de creatieve 

bedenker van de website die er fantastisch uit komt te zien met alle denkbare 

mogelijkheden. Beeldscherm keuzes, lettertypes kiezen, contrast kleuren en 

voorlees mogelijkheid met nog meer leuks. U gaat het beleven in het nieuwe jaar. 
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