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Voor blinden en slechtzienden is de Word versie op www.oogcafedruten.nl beschikbaar. 

 

Open dag Visio Nijmegen 
 

Tijdens de Open Dag op zaterdag 24 september opent Visio 

Javastraat 104 Nijmegen van 10.00 tot 15.00 uur haar deuren. 

Hoe biedt Visio Nijmegen perspectief aan mensen met een visuele 

beperking? Dát laten we u zien, horen en ervaren op de open dag.  

Er is dan volop gelegenheid om met het team en ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan en 

workshops te volgen. Of laat u informeren over allerlei hulpmiddelen, de (groeps-) trainingen en 

diverse revalidatietrajecten. De Open Dag is voor iedereen. Dus ook al heeft u geen visuele 

beperking dan bent u ook van harte welkom. Meer informatie over Visio Nijmegen is te vinden 

op: https://bit.ly/3QfUjvz en https://bit.ly/3OPPgk8  

 

Slimme rollator voor ouderen met een visuele beperking 
Een rollator is een van de meest gebruikte hulpmiddelen die ouderen gebruiken. Maar als je 

weinig of niets ziet, is een normale rollator niet handig. Je kunt deze namelijk niet tegelijk met 

een taststok gebruiken. Daarom ontwikkelde het innovatieteam van Bartiméus een Slimme 

Rollator waarmee ook ouderen met een visuele beperking mobiel kunnen blijven. 

Het begon ongeveer twee jaar geleden met een vraag van 

een ergotherapeut legt Eric Velleman uit van Bartiméus. 

De vraag was of er een rollator kon worden ontwikkeld 

die delen van de functie van een taststok overneemt.    

Met hulp van studenten van de Hogeschool van Arnhem 

en Nijmegen en Fair2Media, een bedrijf dat helpt bij het 

ontwikkelen van nieuwe creatieve oplossingen, kwamen 

ze op het idee voor een losse module. De Slimme Rollator 

is geen rollator maar een soort kastje met daarop vier 

camera’s. Dat kan op elke rollator worden bevestigen.  

De module is nu alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Verschillende bewoners van Bartiméus 

hebben de Slimme Rollator getest en dit leverde veel verbeterpunten op. Nu is het de uitdaging 

om van de Slimme Rollator een product te maken dat mensen echt kunnen gebruiken.               

Eric weet dat sommigen liever vandaag dan morgen de Slimme Rollator willen gebruiken, maar 

we moeten nog even geduld hebben. Een video over de Slimme Rollator is te zien op: 

https://bit.ly/3ByAlrz Meer informatie over Slimme Rollator is te lezen op: https://bit.ly/3oJd1zM 

 

Samen1 in de Lier Puiflijk                      
De zomer is voor veel mensen een leuke tijd. Samen           

genieten van mooi weer of er lekker even tussen uit. 

Voor sommige mensen kan het ook stil worden in hun 

omgeving, zeker als iedereen op vakantie gaat. Iedereen 

kent wel iemand voor wie de zomer een periode is van 

weinig contacten. In dorpshuis De Lier Puiflijk is er 

komende maand van alles te doen met activiteiten, 

ontspanning en elkaar ontmoeten. Van 29 juli tot en met 

2 september vinden er eenmalige activiteiten plaats 

zoals bingo, mandenvlechten, yoga, zomermuziek en 

zumba. De éénmalige activiteiten zijn altijd van 10 uur 

tot 12 uur maar ook de wekelijks terugkerende.                      
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Op iedere dinsdagmorgen zijn er activiteiten van de Seniorenvereniging Puiflijk. Op vrijdag 

vinden er activiteiten plaats die georganiseerd worden door SAMEN1 Gemeente Druten.          

Lees alles over de agenda met een klik op:  Zomerprogramma in De Lier (demaasenwaler.nl) 

 

Agenda OogCafé Druten September 2022   
 

Maand Augustus 2022  
Let Op    Zomerreces 

Geen bijeenkomst of activiteit. 
 

Maand September Activiteit 
Wanneer: Woensdag 7 september 

Wat:  Gemak voor jezelf in en om huis 
Gastspreker Slechtziend.nl met product Demonstratie 

Waar: Appelzaal Cultureel centrum Bogerd, Van Heemstraweg 53, Druten 

Tijd: Ontvangst 14.15 uur met afsluiting om 16.15 uur    
 

EXTRA - September Zaterdag 10 september 2022 

Thuismarkt Gemeente Druten.  

Gratis toegang 

Bezoek onze stand OogCafé Druten:  

- Alles vóór en over senior met oogaandoening – slechtziend – blindheid 

- Landelijke primeur binnendeur DEURKRUK sluiting 

- Presentatie DUOFIETS gratis lenen     

- Op GEVOEL een attentie uit de grabbelton.   

Waar: Pax Christi College, Mr. Van Coothstraat 34, Druten   

Tijd: 13.30 uur tot 16.30 uur  

Meer informatie: Volg al het nieuws in de demaasenwaler.nl       
 

 

Weetje van de maand  
Ook op onze website www.oogcafedruten.nl kan 

men de voorleeshulp Webreader gebruiken van  

ReadSpeaker. Om het voorlezen voor iedereen 

persoonlijk te optimaliseren zijn er vele instelmogelijkheden voor het luisteren: pauzeer, stop, 

spoel terug, spoel vooruit, volume en speeksnelheid.  

Voor het zien: highlight tekst kleuren instellen, klik en lees voor, 

vergroot voorgelezen tekst, tekst in apart venster, maskeer pagina, 

download tekst als mp3 bestand.  

Veel instellingen spreken voor zich, maar toch wil onze webmaster 

er enkele toelichten. Klik en lees voor: Klik met de muis op een 

willekeurige plek in de tekst, de hele alinea wordt voorgelezen. 

Pagina maskeren: Een horizontale balk op het scherm licht op, 

doordat de rest van het scherm wordt gemaskeerd. De balk 

beweegt mee met de muis. Uitgebreide uitleg is te lezen in de Help 

of te bekijken of te beluisteren via https://bit.ly/3bqhkwL 

Bovenstaande afbeeldingen verschijnen op de computer. Op de tablet of smartphone zijn de 

instelmogelijkheden beperkter en worden op een anderen 

manier ingesteld.  Jos Reulen, webmaster OogCafé Druten 

Een hele fijne zomer   
    
OogCafé Druten leden Werkgroep Omzien, leden Stuurgroep Duofiets,  

Nieuwsbrief redactie en webmaster: Monique, Lucienne, Huub, Ria, Jan, 

Will, Harry, Sandrine, Mirjam en Jos wensen u een hele fijne zomer toe. 

Wij zien u weer graag bij een bezoek aan de bijeenkomst in september. 

Maar natuurlijk ook bij een bezoek van onze website voor veel NIEUWS.   

https://www.demaasenwaler.nl/algemeen/algemeen/44319/zomerprogramma-in-de-lier
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