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Senior Digi Club  &   oogcafé              Druten         Nieuwsbrief 
Nummer 39     September - Oktober  2021        Een uitgave      Van Kraaij Educatie 

 

Redactie:  Sandrine - Mirjam – Harry      Uw reactie of kopij mag naar: sandrine@vankraaijeducatie.nl 

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

In het nieuws 
Herstart OogCafé Druten  
OogCafé Druten is weer van start gegaan met diverse activiteiten. Het oogcafé is er speciaal voor 

mensen met een visuele beperking door een oogaandoening, slechtziend of blind. De werkgroep 

Omzien van het OogCafé Druten heeft allerlei activiteiten op het najaar programma staan en heeft 

belangstellenden hierover geïnformeerd tijdens een gezamenlijke lunch jl. donderdag 23 september.  

Zie hieronder voor het komende programma:  
 

Agenda  Ontmoeten – Ontspanning - Vraagbaak  
Wanneer  Donderdag 28 oktober van 14.15 uur tot 16.15 uur 

Wat     OogCafé Druten:     Rondje Druten beleving 

             Beeldend gesproken met objecten mogen voelen   

Waar   Cultureel centrum Bogerd Van Heemstraweg 53 Druten 
 

Wanneer  Donderdag 25 november van 14.15 uur tot 16.15 uur 

Wat     OogCafé Druten:  Speel “Voelbingo en sjoel” blind          

En . . . wij kijken uit naar het gastbezoek  

Dat mag u niet missen !  

Waar  Cultureel centrum Bogerd Van Heemstraweg 53 Druten 
 

Wanneer  Donderdag 16 december van 14.15 uur tot 16.15 uur 

Wat     OogCafé Druten:          Kerststukje maken 

             Let op !  Datum 16 december, dus niet de laatste donderdag van de maand 

Waar   Cultureel centrum Bogerd Van Heemstraweg 53 Druten 

 

Senior Digi Club  
Bezig met herstart 
De DigiHelpers van de Senior Digi Club zijn in gesprek over 

de herstart. Zodra er meer bekend is volgt er spoedig 

bericht over uitleg sessies tablets en smartphones 

toepassingen. Ook de inloop voor kosteloos vragen stellen 

aan de DigiHelpers heeft onze aandacht voor een herstart.   

 
Week tegen de eenzaamheid  
Tijdens de Week tegen de Eenzaamheid zijn er elk jaar honderden activiteiten waar mensen elkaar 

ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. De Week tegen Eenzaamheid 2021 is van                

30 september t/m 7 oktober.  
 

Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door 

het bezoeken of organiseren van een activiteit. De week wordt 

georganiseerd door het ministerie van VWS. Ook de gemeente 

Druten zet zich in tijdens de Week tegen de Eenzaamheid. 

Ontmoeten is het centrale thema voor de week. Op verschillende 

locaties worden allerlei activiteiten georganiseerd om mensen 

dichter bij elkaar te brengen. De activiteiten zijn gericht op voeding, contact en ontspanning.  

 

De Week tegen Eenzaamheid wordt afgesloten met de Dag van Ontmoeten op 8 oktober in De Lier 

Puiflijk. Druten-Zuid en ’s Heeren Loo, bieden een dag vullend programma aan waar inwoners van 

de gemeente gratis aan kunnen deelnemen. Voor meer informatie en aanmelden op  www.druten.nl.  
 

De week wordt op donderdag 7 oktober online afgesloten met een spetterend evenement.                

Klik voor meer informatie op de link https://bit.ly/3oA6JUv 

mailto:sandrine@vankraaijeducatie.nl
http://www.druten.nl/
https://bit.ly/3oA6JUv
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Jumbo Kletskassa’s  
Supermarktketen Jumbo opent komend jaar tweehonderd nieuwe zogeheten kletskassa's. Dat zijn 

kassa's voor mensen die geen haast hebben en 'graag een praatje willen maken' bij het afrekenen. 

De supermarktketen heeft al kletskassa's waaronder in het Brabantse Vlijmen én Jumbo Druten.  
 

Het idee voor de kletskassa ontstond twee jaar geleden. In de zomer van 2019 werd de eerste 

geopend in Vlijmen. Volgens Jumbo was dat een groot succes en is nu 'de tijd rijp' om het concept 

verder uit te breiden. Daarbij kijkt Jumbo naar gebieden waar eenzaamheid veel voorkomt.       

Jumbo is lid van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, een initiatief van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om eenzaamheid tegen te gaan. 
 

Eenzaamheid is tijdens de coronapandemie 

verergerd, meldde ook De Luisterlijn Telefoon         

De telefonische hulpdienst voerde vorig jaar een 

recordaantal gesprekken met mensen die ergens 

mee zaten. Dat lag vooral aan de Lock downs, 

waardoor mensen zich somberder voelden. 

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht 

becijferden eerder dat ernstige eenzaamheid de 

samenleving 2 miljard euro extra aan zorg kost.    

Volgens de universiteit voelt één op de tien 

Nederlanders zich ernstig of zeer ernstig eenzaam 

en maar liefst vier op de tien Nederlanders ervaart enige mate van eenzaamheid  
 

Jumbo Druten Marktpassage 
Ervaar zelf bij de Jumbo Marktpassage 15 Druten gezelligheid van een 

‘kletskassa’ door een ongedwongen babbel bij uw boodschappen doen.  

Bezoek digitaal het filiaal eens met een klik op Jumbo Druten Marktpassage 

 

App van de Maand 
Corona Check App  
Wil je toegang tot een restaurant, theater of een evenement in Nederland? 

Of wil je een reis maken binnen de Europese Unie? Dan heb je daar een 

coronabewijs voor nodig. Een coronabewijs maak je zelf met de 

CoronaCheck-app of met een klik op CoronaCheck 
 

Om mensen hierbij te helpen, heeft Stichting Digisterker een demo gemaakt met een stap-voor-

stap uitleg. Die laat zien hoe je met de CoronaCheck-app op je smartphone een QR-code maakt.  
 

Het maken van een QR code  
Deze QR-code is je persoonlijke coronabewijs en maak je met een vaccinatie-, 

test- of herstelbewijs. Maak je geen gebruik van de app? Dan legt de demo uit 

hoe je een QR-code op papier maakt. De demo is ontwikkeld met de 

medewerking van het ministerie van VWS en wordt onder meer ingezet door 

bibliotheken bij ondersteuning en uitleg. Voor het gebruik van de stap-voor-

stap uitleg ga je naar www.uitlegcoronacheck.nl  

 

Senior Digi Club biedt u hulp   
DigiHelper Jan van de Pol van de Senior Digi Club helpt u natuurlijk graag en geheel kosteloos bij 

vragen over de Corona Check App of bij het maken van de QR code. Bel Jan mobiel 06-51887298.   

 

Tip van de maand 
QR Code scannen met je iPhone of iPad 
QR-codes geven snel toegang tot websites zonder dat u een webadres hoeft 

te typen of onthouden. U kunt de Camera-app op uw iPhone, iPad of iPod 

touch gebruiken om een QR-code te scannen. Maak de volgende stappen: 
 

• Open de Camera-app vanaf het beginscherm,                               

het bedieningspaneel of het toegangsscherm. 

• Selecteer de camera aan de achterzijde. Houd uw apparaat zo vast 

dat de QR-code verschijnt in de zoeker in de Camera-app. 

• Uw apparaat herkent de QR-code en geeft een melding. 

• Tik op de melding om de link te openen di  e bij de QR-code hoort 

https://www.deluisterlijn.nl/de-luisterlijn-telefoon.html?gclid=CjwKCAjwhuCKBhADEiwA1HegOSFRXElqFIfdUxLVkBaQcIuKMeJjyvjWSAYt1RRZPyDdWL6sG9QEnxoCgrsQAvD_BwE
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Jumbo%20Druten%20Marktpassage
https://www.jumbo.com/winkel/jumbo-druten-marktpassage
https://coronacheck.nl/nl/
http://www.uitlegcoronacheck.nl/

