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                                        Nummer 45     September - Oktober 2022                    Uitgave    

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

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

 

Week van de ontmoeting 2022 
Van do 29 september t/m do 6 oktober  
Maar liefst 1 op de 4 inwoners in de gemeente Druten voelt 

zich eenzaam doordat ze te weinig sociale of waardevolle 

contacten heeft. De komende dagen zijn er veel leuke 

activiteiten om andere mensen te ontmoeten waar u gratis 

en zonder aanmelding aan kunt meedoen. 
 

Ontmoet elkaar tijdens leuke activiteiten 
Na informatie over de Voedselbank Druten is het aanschuiven bij de Open Eettafel Puiflijk voor 

een driegangen diner in dorpshuis De Lier Puiflijk. Beweegactiviteiten zoals wandelcafés in alle 

dorpen van de gemeente Druten. Multiculturele vrouwengroep in de Doorkijk. Bij de RIBW 

hoofdlocatie worden diverse activiteiten georganiseerd. Enkele voorbeelden: Muziekmiddag, 

Koffiemoment voor iedereen, Workshop gezamenlijk een Gedicht maken en een foto workshop. 
 

Alle activiteiten vindt u in het programma.   Wij wensen u een week vol fijne ontmoetingen! 

Klik op: Week van de ontmoeting 29 september t/m 6 oktober | Nieuws | Gemeente Druten 

 

OogCafé Druten Mijlpaal 
Van Niets tot Duofiets  
Door inspanningen van dorpsgenoten 

samen met partners kan de stuurgroep 

duofiets OogCafé Druten nu met gepaste 

trots kennisgeven van een belangrijke 

gebeurtenis. Op de Thuismarkt van de Gemeente Druten heeft Gérard de Wildt, wethouder 

welzijn en zorg de officiële start verricht van de duofiets ingebruikname. Onthullen van de 

duofiets door hem samen met stuurgroep duofiets leden en het overhandigen van de fietssleutels 

vormen voor de Werkgroep Omzien en Stuurgroep Duofiets OogCafé Druten een mijlpaal.          

De flyer ‘Fietsen samen Trappen’ voorziet toekomstige duofietsgebruikers van alle informatie. 

Benieuwd naar fotoreportage ‘Van Niets Tot Duofiets’? Staat in Fotoalbum www.oogcafedruten.nl 

   

Droom met hobbel-weg  
Met een maatje op de pedalen 
Hij is er, voor de hele gemeente, klaar voor gebruik, een fraaie duofiets.      

Als in  juli 2021 vanuit het OogCafé in Druten, het initiatief wordt genomen 

om een dergelijke fiets aan te schaffen. Harry van Deelen en Jan Jonge Vos 

weten dan nog niet welke hobbels ze nog moeten nemen, alvorens die in 

een garagebox bij dorpshuis De Lier Puiflijk zal staan. Ze stellen hoge eisen 

die moeten voldoen aan betrouwbaarheid, veiligheid en kostenbeheersing.  
 

In elk kerkdorp naast Druten 
Een gevoel dat blinden en slechtzienden kunnen ondervinden, met eenzaamheid tot gevolg, was 

de drijfveer van een werkgroep Omzien lid OogCafé Druten om bij de Gemeente Druten en 

welzijnsorganisatie MeerVoormekaar aan te kloppen om dit burgerinitiatief te presenteren.      

Dat werd al snel uitgebreid tot iedereen die minder mobiel is die nog wel wil maar niet meer kan 

fietsen. “Een droom verwezenlijken; een duofiets in elk dorp van de Gemeente Druten. Maar 

laten we van dit eerste exemplaar samen met dorpsgenoten het tot een succes maken” vertelt 

Harry. 
 

Naar buiten, wind door de haren 
“Ons doel is” zo vult Jan aan “dat er in elk dorp één of twee coördinatoren zijn die helpen bij het 

uitlenen van de fiets. Zij krijgen een workshop over de duofiets bediening en veilig fietsen.          

En dan zijn er fietsmaatjes nodig die uitleg krijgen over het gebruik van deze speciale fiets. 

Daarbij gaat het natuurlijk om de wind door de haren van de eigenlijke gebruikers. Inwoners 
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van alle leeftijden van de Gemeente Druten die niet zelfstandig kunnen fietsen. Nu weer er op 

uit naar buiten genieten met fraaie routes in het land van Maas en Waal genoeg. Een praatje, 

bakje koffie of kop thee onderweg. Die trappers kunnen bijvoorbeeld ook de zoon of dochter, 

buurman, buurvrouw zijn van de duofietsgebruiker. Zelfs een aardige dorpsgenoot, fietsmaatje. 

 

Onthulling Duofiets 
Prijsvraag 
Tijdens de Thuismarkt in Druten die zaterdag 10 september plaatsvond 

werd de ‘duofiets’ onthuld. De duofiets is gratis te leen voor 

dorpsgenoten met een beperking in bewegen, horen, zien, balans en 

aandoening maar ook bij een kleine kennissenkring. De fiets tenminste 

twee dagen van te voren reserveren kan voor een ochtend of middag 

maar ook een hele dag, via www.OogcafeDruten.nl bij ‘Duofiets lenen’.   

Er was een prijsvraag voor bezoekers. Mevrouw Groen Druten, mevrouw 

Mulder Dreumel en de heer Vermeulen Druten zijn de gelukkige winnaars van een cadeaubon 

Tijssen Uw Versspecialist.  
 

Week van de toegankelijkheid 
Dit jaar van 3 tot en met 8 oktober 
Elk jaar vindt in oktober de Week van de Toegankelijkheid plaats. 

Mensen met een beperking en belangenbehartigers vragen daar 

aandacht voor. Toegankelijkheid betekent dat iedereen, óók 

mensen met een beperking, volwaardig en op voet van gelijkheid 

kunnen deelnemen aan de samenleving. Net als iedereen mee willen doen in de samenleving. 

Het gaat daarbij niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar ook om toegankelijke informatie 

en een prettige omgang met elkaar. Daarom zijn er landelijk in gemeenten verschillende gratis 

evenementen. Een samenleving waarin iedereen gewoon welkom is. OogCafé Druten vraagt daar 

in onze dorpen van de Gemeente Druten ook aandacht voor verbeteringen en bewustwording.  
 

Beleving en confrontatie 
Een aantal organisaties organiseren dit jaar activiteiten om extra aandacht te krijgen voor  

mensen met een verstandelijke beperking, lichte dementie en laaggeletterden. Dit willen ze op 

een leuke manier doen waarbij beleving en confrontatie met een kwinkslag niet worden 

geschuwd. Met medewerking van diverse instellingen zijn er landelijk in steden en dorpen 

dagelijks activiteiten op verschillende plaatsen gepland in de week van de toegankelijkheid. 
 

Week van de Toegankelijkheid Gelderland 
Activiteiten voor mensen met een visuele beperking zijn er in de Gelderse natuur en kastelen. 

Begin oktober organiseert Geldersch landschap & Kastelen een week vol activiteiten voor mensen 

met een visuele en mobiliteit beperking. Leuk om aan deel te nemen in de week van de 

toegankelijkheid. We zijn "als doelgroep" welkom bij: Kasteel Cannenburg te Vaassen, Kasteel 

Rosendael bij Arnhem, Huis Zypendaal bij Arnhem, Natuurexcursie Landgoed, Mariëndaal te 

Arnhem, Huis Verwolde bij  het dorp Laren Gelderland, Natuurexcursie op de Loenermark bij 

Loenen, Natuurexcursie Landgoed Waardenburg en Neerijnen te Neerijnen. Let op: online 

reserveren is noodzakelijk. Begeleiders hebben een toegangskaart nodig. De ticket is vaak gratis 

of tegen gereduceerd tarief. Veel plezier in de week van de toegankelijkheid in natuur en kastelen 

in Gelderland. Contact: Geerte de Bruijne, Geldersch Landschap & Kastelen M 06-51018356   
 

OPROEP Week Toegankelijkheid 2023  
Welke organisaties en instellingen zijn bereid, om samen met de werkgroep Omzien 

OogCafé Druten, volgend jaar activiteiten te organiseren voor onze dorpsgenoten Gemeente 

Druten. Mogen wij dat van u vernemen met een berichtje info@oogcafedruten.nl waarvoor dank. 

 

Agenda OogCafé Druten  2022   
Maand November Activiteit                 Maand December Activiteit 
Wanneer: Woensdag 2 november         Wanneer: Woensdag 7 december 

Wat:     Help!  Allemaal digitaal?                           Wat:        Lunch en Bingo 

   “Smartphone, computer … hoe blijven we                Uitgebreide lunch en Leuke prijsjes 

      meedoen in de moderne samenleving?”        Aanmelden: Noodzakelijk 

Gastspreker Oogvereniging NL          Wensen:  Dieet? Laat het ons weten.    
Waar:  Appelzaal (Begane grond)     Cultureel centrum Bogerd, Van Heemstraweg 53, Druten 

Tijd:    Ontvangst 14.15 uur  Afsluiting 16.15 uur    

Contact: Harry van Deelen 06-10250015    Mailadres:  info@oogcafedruten.nl    
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