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Senior Digi Club  &   oogcafé              Druten         Nieuwsbrief 
Nummer 33 Nov - Dec 2020                                    Een uitgave      Van Kraaij Educatie 

 
Voor blinden en slechtzienden is er een Word versie beschikbaar. 
 

In het Nieuws  
 

Bedank uw mantelzorger ! 

De gemeente Druten waardeert de vele enthousiaste mantelzorgers. Wilt u 

uw mantelzorger(s) bedanken? Vraag dan een mantelzorgcompliment aan. 

Het mantelzorgcompliment bestaat uit 150 euro aan OVD-bonnen. Hiermee 
kan uw mantelzorger iets kopen bij winkels OVD lid in de gemeente Druten.  
 

Heeft u een mantelzorger? 

U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen als: 
•    U in de gemeente Druten woont. Uw mantelzorger mag buiten de gemeente Druten wonen. 

•    Uw mantelzorger voor een periode van minimaal 3 maanden achter elkaar voor u zorgt 

•    Uw mantelzorger voor minimaal gemiddeld 8 uur in de week voor u zorgt 
     

Aanvraag formulier digitaal of ophalen 
Vraag uw mantelzorgcompliment uiterlijk 31 december 2020 aan. Dit kan digitaal met een 

klik op www.druten.nl/mantelzorgcompliment. U kunt uw mantelzorgcompliment ook op papier 

aanvragen. Even een aanvraagformulier ophalen bij het gemeentehuis Heuvel 1 in Druten of bij 

stichting MeerVoormekaar kantoor Dorpshuis De Lier Koningsweg 12 in Puiflijk. 
 

Heeft u nog vragen? 
Neem dan gerust contact op met MeerVoormekaar op woensdag en donderdag tussen 10.00 en 

12.00 uur, bel 06-22496170.   
 

 

App van de Maand        Corona melder  
 

De Corona Melder is de officiële corona app van Nederland, ontwikkeld onder 

het toezicht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.         

De app is een digitaal hulpmiddel bij bron en contactonderzoek door de GGD. 
 

De app waarschuwt je nadat je in de buurt bent geweest van iemand met corona. Zo kun je jezelf 

en de mensen in je omgeving beschermen. En kunnen we samen het aantal besmettingen in 

Nederland zo laag mogelijk houden. Het gebruik van de app is vrijwillig. Niemand mag controleren 
of jij de app op je telefoon hebt. Maar hoe meer mensen de app gebruiken, hoe beter deze werkt. 
 

Bij de ontwikkeling van deze app is rekening gehouden met toegankelijkheid, zie voor meer 

informatie de toegankelijkheidsverklaring. Hulp kan, bel even Harry van Deelen 06-10250015. 
Download de app met https://apps.apple.com/nl/app/coronamelder/id1517652429 

 

 

https://www.druten.nl/mantelzorgcompliment
https://apps.apple.com/nl/app/coronamelder/id1517652429
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Sprekende kamerthermostaat    
 

Voor mensen met een visuele aandoening is de sprekende kamerthermostaat 

een uitkomst. Het is de eerste Nederlandssprekende thermostaat. Deze bevat 

maar 2 knopjes waardoor de bediening heel eenvoudig is. Het installeren door 
een erkend installatiebedrijf wordt geadviseerd. De thermostaat die 164 euro 

kost is via internet te bestellen. De thermostaat is voor elke CV ketel geschikt 

maar mogelijk is een converter nodig. Die kosten circa 50 euro en het installeren 

kan variëren tussen de 50 tot 180 euro. Maar mogelijk komt u in aanmerking 

voor een WMO bijdrage in kosten of zelfs tot een volledige vergoeding. Bij een aanvraag kan 
OogCafé Druten u helpen. Neem even contact op met Harry van Deelen mobiel 06-10250015 van 

de werkgroep Omzien OogCafé Druten want hij helpt u graag. Klik op de link voor meer informatie.      
https://www.lowvisionshop.nl/product/dagelijks-gebruik/huishoudelijk/sprekende-thermostaat/sprekende-thermostaat/ 
 

 

Uw Klusjes Thuis Hulp   
Een pracht initiatief van Bart van Kraaij voor hulp als het u even te 

lastig wordt. Lees daarom in uw belang even het volgende. Stichting 
MeerVoormekaar welzijnsorganisatie Druten Wijchen en Van Kraaij 

Educatie starten hulp voor u met enthousiaste studenten. Senioren 

maar ook voor hulpvragers ongeacht leeftijd of cultuur die wat 

ondersteuning kunnen gebruiken met klusjes of digitale toepassingen.  
 

Knaak voor een taak 

Studenten en leerlingen komen aan huis om u te helpen met diverse eenvoudige klusjes.              

Denk hierbij aan het hangen van een schilderijtje, lichte schoonmaakwerkzaamheden of het doen 
van boodschappen. Bedenk wel dat ze geen klusjes man of vrouw zijn want het gaat om simpel uit 

te voeren hulp. Tuinklussen worden niet uitgevoerd. U betaalt contant afgepast 2,50 euro per klusje. 
 

Digi Hulp Uit en Thuis 
In deze bijzondere tijd zien we dat met digitaal vaardig zijn contact kan. Door een smartphone de 

slimme  telefoon of een tablet beeldbellen, blijven we verbonden met onze familieleden en vrienden. 

Speciaal voor senioren en hulpvragers gaan we leuke leerzame bijeenkomsten organiseren. Kennis 

maken met de mogelijkheden van een smartphone of tablet van alle merken. Elk groepje van zo’n 
6 tot 7 deelnemers volgen 3 keer een uitleg van 10:00 uur tot 11:30 uur. Aandacht is er voor 

beeldbellen maar ook allerlei handige leuke toepassingen. Speciale aandacht is er voor blinden en 

slechtzienden. Volg de berichten over de bijeenkomsten in het weekblad www.demaasenwaler.nl           

De eigen bijdrage bedraagt 2,50 euro per keer, in totaal dus 7,50 euro. Voor dit bedrag krijgt u een 
kopje koffie of thee en een handig boek van meer dan 20 euro. Kortom: blijf niet met uw vragen 

zitten, maar doe mee aan deze 3 leuke bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn in D’n Bogerd. 

Uiteraard worden alle RIVM-richtlijnen nageleefd met daarbij dank voor uw medewerking.  
 

Neem contact op ! 

Kunt u thuis wel wat hulp gebruiken of zou u graag meer wegwijs willen worden in de digitale 

wereld? Bel even Odette van der Donk Stichting MeerVoormekaar telefoon 024-6418459 of mail   

o.vanderdonk@meervoormekaar.nl De Senior Digi Club helpt u ook graag. Bel dan 06-10250015. 
    

Redactie wijziging                                                            
Het redactieteam van de Senior Digi Club en OogCafé Druten 

nieuwsbrief laat u weten aangenaam verrast te zijn. Sandrine 

Knippenburg komt de redactie versterken. Zij neemt de trekkersrol 
over van Harry van Deelen die na jaren een stapje terug doet.  
 

Wens Kerst en Nieuwjaar 2021 
In de telefonische contacten blijkt maar al te duidelijk dat u maar ook 

wij onze Senior Digi Hulp inloop en bijeenkomsten van het OogCafé 
Druten erg missen. Daarom gaan wij onze uiterste best doen dat we 

corona verantwoord elkaar in het nieuwe jaar 2021 weer gaan zien. 

Zowel de digi helpers als de leden van de werkgroep Omzien zijn al 

druk bezig met het kijken naar mogelijkheden wellicht in een 
gewijzigde vorm. Graag tot dan voor hele gezellige momenten samen.  

Het nieuwsbrief redactieteam, DigiHelpers, Webmaster en werkgroep 

Omzien leden wensen u allen bijzondere en aangename feestdagen 

met toch dierbaren om u heen: Sandrine, Mirjam, Harry, Monique, 

Huub, Lucienne, Ria, Ada, Jan, Wim, Rina, Jos, Willen.  

https://www.lowvisionshop.nl/product/dagelijks-gebruik/huishoudelijk/sprekende-thermostaat/sprekende-thermostaat/
http://www.demaasenwaler.nl/
mailto:o.vanderdonk@meervoormekaar.nl

