
Oogaandoening - Slechtziend - Blind 
 

"OogCafé Druten is er voor U" 
Ons motto Werkgroep Omzien 

 

 
Maandbijeenkomst 
Heeft u een oogaandoening kom dan voor elkaar gezellig  

ontmoeten naar onze gewaardeerde maandbijeenkomst. 

Alles onder het genot van een kopje koffie of thee. Bent u 

slechtziend of blind dan zijn vaak ervaringen uitwisselen een 

verademing.  
 

Bijna elke eerste woensdag van de maand komen we bij 

elkaar met slechts 2 euro eigen bijdrage in de kosten.           

De jaarprogramma’s van de voorgaande jaren waren de 

bijeenkomsten heel gevarieerd. Maar heeft u een wens of 

suggestie dan horen wij, leden werkgroep Omzien, dat graag 
van u want meedenken wordt op prijs gesteld.   

 
Mogen wij u ontmoeten ? 
Wij leden van de werkgroep Omzien, bijna allemaal blind of slechtziend, horen graag 

van U. Wij vinden het fijn om u te ontmoeten. Wilt u ook samen met gelijkgestemden 

genieten? Dan gewoon doen. U bent van harte welkom met familie, kennis of begeleider 

op onze thuislocatie Bogerd, Van Heemstraweg 53, Druten. De locatie is rolstoel en 

blindengeleidehond toegankelijk.  

 
Bel ons voor een praatje 
Als u het leuk vindt om zomaar een praatje te maken bel ons dan gerust. Bedenk dat 

het vooral prettig is om met iemand gewoon over alledaagse dingen te praten waarvoor 

wij een gewillig oor hebben. Misschien hebt u een dringende vraag waarop wij u een 
geruststellend antwoord kunnen geven.  
 

Mirjam van Vroonhoven van de werkgroep Omzien is onze ervaringsdeskundige van 

OogCafé Druten bij oogaandoeningen, maar ook voor slechtziend en blindheid.                
Bel haar want zij heeft jaren ervaring met een praatje maken bij telefonische contacten. 

Zij is onze vraagbaak voor alles over oogaandoeningen. Mirjam is na 18.00 uur 

bereikbaar op haar vaste telefoonnummer (0487) 531151 Neemt zij de telefoon niet op 

spreek dan de voicemail in. Zij belt u dan zo spoedig mogelijk terug. 

 
Smartphone en iPad hulp 
Jan van de Pol heeft een schat aan kennis en ervaring om anderen te helpen bij het 

gebruik van de smartphone ‘slimme telefoon’ en de tablet. Vooral slechtzienden en 

blinden zijn bij hem daarvoor aan het juiste adres. Maar ook voor het meedenken over 

allerlei digitale onderwerpen. U kunt Jan bereiken met 06-515782.   

 
Meer weten ? 
Nieuwsgierig geworden en u wilt meer weten. Op onze website www.oogcafedruten.nl 
vindt u informatie en tips met een scala aan onderwerpen bij een oogaandoening, 

slechtziendheid of blindheid. Mogelijk heeft u een algemene vraag of wilt u meer weten 

over ons OogCafé Druten. Bel gewoon even Harry van Deelen met 06-10250015 of 

stuur een mail naar info@oogcafedruten.nl Hij staat u graag te woord. 
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