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Woord vooraf  
Voor u ligt de nieuwsbrief van oktober 2021.  Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden over de 

activiteiten die we ontplooien en die we onlangs georganiseerd hebben. In nieuwsbrieven kunnen 

ook uitnodigingen staan voor nieuw georganiseerde bijeenkomsten, lees daarom vooral verder. 

 

 Aan het eind staat de activiteitenkalender en volgen de contactgegevens van beide verenigingen in 

de regio Zeeland en die van de Oog- & Maculacafés. 

  De nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle leden van de Oogvereniging, van de Maculavereniging en 

naar een aantal betrokken organisaties.  

De activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers en worden gefinancierd en gefaciliteerd door 

beide verenigingen. Reden te meer om lid te worden van een van beide, omdat de 

lidmaatschapsgelden de  uitvoering van onze plannen mogelijk  maken. Wilt u lid worden? Dat kan 

via een van beide  websites.  

15 oktober, de dag van de witte stok, activiteiten in Zeeland 

 
15 oktober is het weer ‘De dag van de Witte Stok’. In Zeeland willen we namens de Oogvereniging 

hier ook bijzondere aandacht aan besteden.  

Vrijdagmorgen 15 oktober wil de Zeeuwse gedeputeerde dhr. van der Maas zelf ervaren hoe het is 

om afhankelijk te zijn van een witte stok en andere hulpmiddelen. Onder begeleiding van een 

medewerker van Koninklijke Visio Goes zal hij, ‘simulerend met een visuele beperking’, een korte 

wandeling maken over het busstation en NS-perron. Er zal iemand aanwezig zijn vanuit de 

Oogvereniging die meewerkt aan de toegankelijkheid van bus- treinstations. Ook is er iemand met 

een blindengeleidehond.  
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Na de wandeling over het bus-treinstation zal er een gastles gegeven worden op het Calvijn College 

in Middelburg. Een 1e klas VMBO krijgt informatie over het lopen met de witte stok in het verkeer. 

Waar heeft iemand met een visuele beperking gemak van, hoe kan hij zich veilig bewegen in 

openbare ruimtes? Daarna kunnen de leerlingen zelf, met simulatiebrillen ervaren hoe het is om zich 

met een visuele beperking te verplaatsen. 

‘s Middags staan een aantal gelijksoortige gastlessen gepland op het Goes lyceum, bij een 4e klas 

VMBO-Zorg en Welzijn.  

In november volgen er nog een aantal gastlessen in de bovenbouw van verschillende basisscholen.  

Op 12 november vindt er voorlichting plaats op de lagere school in Nieuwerkerk , in aanwezigheid 

van een medewerker communicatie van de gemeenten Duivenland, Ankie Smit (portefeuille 

toegankelijkheid, binnen de gemeente). Deze informatie vindt plaats in Ons Dorpshuis (locatie van 

het oog-& Maculacafé Schouwen-Duivenland) . Daar start ook de informatie die gegeven wordt aan 

groepen 8 van de twee scholen (de Openbare Basisschool Duiveland Nieuwerkerk en de School Met 

de Bijbel)  onder meer over de hulphond voor blinden/ slechtzienden. In de middag wordt informatie 

gegevens en wordt, ervaring opgedaan met materiaal uit de nieuwe voorlichtingskoffer. Dit vindt 

plaats op de school zelf. Hierbij is ook Astrid Voets van Koninklijke VISIO Goes aanwezig. 

 

Op 2 november vindt een soortgelijk informatiemoment plaats door Mirella Simons in Zoutelande op 

de school ‘’t Paalhoofd’.  

Op 24 november zal Silvio Tichelaar (vrijwilliger Oog- & Maculavereniging Goes)  met willy een 

voorlichtingsbijeenkomst leiden op de praktijkschool in Hulst. Vier groepen in de leeftijd van 12 tot 

en met 18 jaar worden door hem bezocht tussen 9 uur ‘s morgens tot half één ‘s middags. Het 

beschikbare voorlichtingsmateriaal maakt het mogelijk dat leerlingen zelf kunnen ervaren wat het is 

om slechtziend te zijn en hoe het is dan met een stik te moeten lopen.  

 

Meer informatie en eventuele filmpjes kun je o.a. vinden op www.oogvereniging.nl  

We zijn blij dat de bovengenoemde scholen ons de gelegenheid geven informatie te geven. Wij willen 

in de toekomst met plezier meer gastlessen over slechtziendheid en blindheid verzorgen. Mochten 

scholen of andere organisaties hier interesse in hebben, neem dan contact op met de Oogvereniging 

regiogroep Zeeland, e-mail: zeeland@oogvereniging.nl   

 

Regionale informatieve bijeenkomst Solutions Radio/ Webbox 
 

Dinsdag 7 december 2021 

Maak uw wereld groter met de hulpmiddelen van Solutions Radio 

Heeft u een visuele beperking en zou u graag meer willen weten over goede, voor u beschikbare 

hulpmiddelen?  

Kom dan naar de regionale bijeenkomst van de Oogvereniging en de Maculavereniging  in 

Zoutelande op dinsdag 7 december. Daar presenteert Solutions Radio het brede spectrum aan 

audio/visuele hulpmiddelen, die voor u op de markt zijn. Het betreft hier hulpmiddelen voor 

gesproken en/of vergrote ondertiteling, zowel op uw tv als via de smartphone. Ook is er een 

presentatie van het multi-media-apparaat de Webbox, die de krant weer bij u thuis brengt, alle 

tijdschriften voor u uitspreidt  en voorleest en die u tv, radio en podcasts laat beluisteren. Ook het 

http://www.oogvereniging.nl/
mailto:zeeland@oogvereniging.nl
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lezen van uw eigen email en de dagelijkse post hoort tot de mogelijkheden. En……? Het 

allerbelangrijkste misschien, ……de Webbox is zeer eenvoudig te bedienen. 

Kom naar deze bijeenkomst om kennis te maken met al deze mooie hulpmiddelen en ervaar ter 

plekke, hoe handig deze voor u kunnen zijn.  

Mocht u inmiddels zelf al over een Webbox, een Go-/Vo-box of een Go-app beschikken, dan is deze 

regionale bijeenkomst toch iets voor u, want u kunt individuele hulp krijgen, om nog meer uit uw 

hulpmiddel te halen en uw bedieningsvaardigheid te vergroten.  

Ook vertellen wij u graag alles over de uitbreidingen, die binnenkort beschikbaar komen op de 

Webbox. 

Wij heten u graag van harte welkom in de middag van 7 december. Wij komen met een muzikaal 

combo zodat onze informatie aangenaam wordt afgewisseld met (rustige) muziek.  

Adres: Locatie: dorpshuis de Soute Schakel 

Westcapelseweg 243, Zoutelande 

Aanvang: 13.30 uur tot maximaal 16.30 uur.  

Meldt u zich aan bij Henny Voogd van Solutions Radio, Tel: 06 476 809 08.  

aanmelden kan ook via email: oogcafewalcheren@gmail.com  

(aanmelden is noodzakelijk, om praktische redenen en om bij (te) grote opkomst teleurstellingen te 

voorkomen). 

Nieuws van de Oog- & Maculacafés in Zeeland  
Oog- en Maculacafé Goes 

   Let op: Verhuisd!  

Het Oog- & Maculacafé in Goes is verhuisd naar het wijkcentrum de Spinne,  Joseph Lunslaan 7  

 4463 CV , te Goes. Telefoon de Spinne: 0113 794546  

Tijden van de bijeenkomsten: 13.30/14.00 – 16.00/ 16.30 

 

we hebben veel jaren heel plezierig ‘café kunnen houden’ binnen het gebouw van de Koninklijke 

VISIO in Goes. Helaas was dat door interne reorganisatie van het gebouw niet langer mogelijk. Wij 

danken de organisatie heel hartelijk voor de jarenlange samenwerking.  

 Op de nieuwe locatie zetten wij ons café voort. Een grote ruimte dus we kunnen groeien. Op elke 

tweede woensdag van de maand komen we daar bijeen. Wij ontvangen u graag met koffie of thee. 

We proberen vaak een spreker uit te nodigen of we spreken over  een ander onderwerp wat u zelf 

ook in kunt brengen. 

 We hebben bijvoorbeeld na de corona- periode  al een uitstapje gemaakt naar het Fruitteeltmuseum 

in Kapelle. Ook is het ‘Iris huis’, een leverancier in hulpmiddelen voor blinden en slecht zien, bij ons 

mailto:oogcafewalcheren@gmail.com
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te gast geweest. Zo proberen wij de middag een goede invulling te geven. Deze middagen zijn er ook 

ter ontspanning en om vragen te stellen aan lotgenoten. U bent van harte welkom op elke tweede 

woensdag van de maand in wijkcentrum de Spinne. De toegang is gratis, we vragen u wel zelf de 

koffie of thee te betalen.   

 

De eerstvolgende bijeenkomst is op 13 oktober. Die middag komt de archivaris van Goes vertellen 

over de  geschiedenis van Goes. Deze middag begint om 13:30 uur en duurt tot 15:30 uur.  

De kosten bedragen € 3,50 voor de koffie of de thee. 

In verband met de organisatie is het prettig wanneer u zich vooraf even aanmeldt bij één van de  

organisatoren van  het café. 

 Tot dan. Groet namens het team Oog- & Maculacafé Goes. 

 

Oog- & Maculacafé Walcheren , te Zoutelande  

 

Na de opening van het café op 18 augustus waar Annemiek Klijnstra van Koninklijke Visio een 

inspirerende presentatie hield, zijn we op 15 september opnieuw bij elkaar gekomen.  Het doel van 

deze laatste bijeenkomst was dat we elkaar wat beter konden leren kennen. Het was aanvankelijk 

even wennen maar door elkaar wisselend twee aan twee te spreken kwamen de tongen goed los. 

Velen van de aanwezigen stelden het zeer op prijs op deze manier bij de gesprekken met ieder 

betrokken te worden. We hadden deze keer geen spreker, dat hoeft ook niet altijd. De keuze van 

activiteiten voor de bijeenkomsten staat nog open, het is ten slotte nog een beginnend café. Het 

enthousiasme was er niet minder om. Mirella Simons zal dit café coördineren, in september namen 

Cathrien Dijke en Mies Bezemer in verband met de vakantie van Mirella de leiding even over. Heeft u 

ideeën voor activiteiten: meld dit dan bij Mirella of bij het kernteam van Regiogroep Zeeland.  Cisca 

Schout is als gastvrouw/ vrijwilliger ook aanwezig. Mirella heeft veel plannen. Van groot belang is het 

lotgenoten contact en de wens bij een aantal ligt er ook om meer jonge mensen binnen te halen. 

Dus: ook jonge mensen die slechtziend of blind zijn, zijn van harte welkom. Ieder  heeft immers  

‘inspraak’ bij  het komende programma. Laat je niet weerhouden, met elkaar staan we sterk.  

 

De eerstvolgende bijeenkomst is op 20 oktober, op deze middag komt Alice d' Huy-den Engelsen  

van de Stichting steun voor Zeeuwse Blinden en Slechtzienden (SZBS) informatie geven over deze 

stichting. Deze informatie vindt plaats aan het begin van de bijeenkomst.  

Ook in dit café geldt, net als in de andere cafés: de leden van de Oogvereniging én de leden van de 

Maculavereniging worden d.m.v de nieuwsbrief uitgenodigd. Regionaal interessante activiteiten 

kunnen ook in deze ruimte aandacht krijgen, zie bijvoorbeeld de presentatie van de Webbox, op 7 

december aanstaande. In deze Nieuwsbrief staat hierover meer informatie.  

In de agenda aan het eind van de nieuwsbrief staan de data van de bijeenkomsten. Deze staan 

tevens op de websites van de Oogvereniging en de Maculavereniging.  

 

 Oog- & Maculacafe Schouwen-Duiveland 

Dit café heeft zijn eerste 2 bijeenkomsten gehad dinsdag 10 augustus was de opening waar 37 

personen zich hadden aangemeld. Het was heel gezellig, de opening werd gedaan door Paula Schot,  

gemeenteambtenaar Schouwen-Duiveland. In haar toespraak sprak ze van een goed initiatief om 
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mensen met een visuele beperking samen te brengen, zo kunnen leden het gemis van zien samen 

delen. Aan het eind van haar toespraak, opende ze dit Oog- & Maculacafé  onder een luid applaus.  

Na de pauze was Annemiek Klijnstra van Koninklijke Visio Goes uitgenodigd, zij gaf een presentatie 

van de’ Google home’. Er waren veel vragen en zij gaf uitleg. Niet alleen zij, ook een andere 

ervaringsdeskundige uit het publiek  gaf de nodige uitleg.  Annemiek weet er altijd een geanimeerd 

en een humoristische verhaal van te maken.  

Op 14 september was onze 2e bijeenkomst waar we 13 gasten ontvingen en waar we ons uitgebreid 

aan elkaar voorstelden. Dit bracht meteen genoeg gezelligheid met zich mee. Ieder vertelde over zijn 

eigen belevingen met zijn beperking. 

Na de pauze was Carla van der Bijl onze gastspreker, zij is van SZBS staat voor Stichting tot steun aan 

Zeeuwse Blinden en Slechtzienden. Deze Stichting komt in beeld als iemand aanpassingen nodig heet 

en de zorgverzekeraars en andere ondersteuning niet meer van toepassing zijn. Een prachtige 

stichting die al veel mensen geholpen heeft.  

12 Oktober hebben we 2 gastsprekers die ons café bezoeken, Zij komen (als ambassadeurs) van 

boswachterij Westerschouwen met een koffer vol attributen waar je aan kunt voelen, ruiken en 

proeven.   

We denken dat de hier genoemde activiteiten al een mooie reden zijn om aan ons Oog- & 

Maculacafe  een bezoekje te brengen. 

We beginnen om  14.00 met een inloop vanaf 13.30 en de middag eindigt om 16.00 . In verband met 

de organisatie is het prettig als u zich aanmeldt bij  Scarlet:  0645100491 Of bij Jos:  0613499157. 

Aanmelden kan ook via de mail:  oogcafeschouwenduiveland@gmail.com  

 

Werkgroep toegankelijkheid  

 
Werkgroep Toegankelijkheid, wat doen zij zoal? 

In de week van 4 oktober startte de week van de toegankelijkheid. Onze werkgroep wil u graag op de 

hoogte brengen van de lopende projecten. Een mooie gelegenheid om nogmaals vrijwilligers te 

vragen die die onze werkgroep willen versterken.   

Stationspleinen 

Inmiddels zijn er 3 mobiliteitsmedewerkers bezig de stationspleinen van Middelburg en Goes, 

toegankelijk(er) te krijgen. Eveliene van Heuven en Margriet Rol, 2 kwieke dames van 73 jaar jong, 

pakken samen het station Middelburg aan en gaan ook rond de tafel met ProRail, NS en de 

Gemeente Middelburg. Leo Wessel pakt, samen met Koninklijke Visio , ProRail, Ns en de Gemeente 

Goes, het station Goes aan om  voor onze doelgroep, maar ook voor anderen met een  beperking, 

het plein, de hal en het busstation toegankelijk te krijgen.  

Momenteel volgt dit drietal ook trainingen bij PGO Support  zodat zij goed beslagen ten ijs zullen 

komen om de soms toch wat stugge organisaties mee te krijgen. 

Gemeenteraadsverkiezingen 

Helaas is er op dit gebied weinig vooruitgang geboekt bij de afgelopen landelijke verkiezingen. De 

ontwikkeling van een ‘stemmal’ heeft inmiddels plaatsgevonden. Eén van de pluspunten hiervan is 

dat je als blind of slechtziend persoon, steeds beter de kans krijgt onafhankelijk je stem uit te 

mailto:oogcafeschouwenduiveland@gmail.com
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brengen. Hoe gaat dit in zijn werk:  

 

De stemmal wordt over het stemformulier gelegd. Een digitale pen wordt aangesloten op een 

soundbox. Via een hoofdtelefoon kunt u horen welke lijst/persoon u aanklikt, zodat u vervolgens dat 

vakje rood kunt maken. Gelukkig komen er steeds meer locaties in Zeeland waar dit mogelijk wordt. 

Volgend jaar is het de beurt aan de Gemeenteraadsverkiezingen. Momenteel is één lid van onze 

werkgroep bezig, samen met de met Oogvereniging Nederland, aandacht te vragen bij de 

Gemeentelijke partijen. Wij willen graag dat de verschillende partijen maximaal de zaken met 

betrekking tot onze doelgroep aandacht geven in hun partijprogramma. Vanaf 2017 is namelijk elke 

gemeente verplicht een inclusieoverzicht binnen de activiteiten te hebben voor alle mensen met een 

beperking. En wat heeft de gemeente inmiddels daadwerkelijk voor ons geregeld? 

In het licht van de week van de toegankelijkheid en ook i.v.m. 15 oktober(de dag van de witte stok), 

wordt veel aandacht aan toegankelijkheid besteed via de diverse media. In onze nieuwsbrief vindt u 

meer over onze regionale acties rond de dag van de witte stok.  

Gebouwen en infrastructuur 

In samenwerking met een aantal gehandicaptenplatforms wordt er af en toe een schouwing gedaan 

bij winkels en andere gebouwen. Hoe staat het met de toegankelijkheid in de supermarkt, in 

restaurants, in overheidsgebouwen en in meer gelegenheden? Is het pinapparaat goed bedienbaar? 

Als voorbeeld: er hoort een tastbaar puntje te staan op de 5-toets en de piepjes bij het invoeren van 

de pincode horen duidelijk hoorbaar te zijn.  Ook trappen en liften moeten toegankelijk zijn, er horen 

geen lastige obstakels voor of op een trap te staan. Het lijkt zo ‘vanzelfsprekend’ maar dat blijkt het 

niet altijd te zijn. De toegankelijkheid op straat wordt door onze werkgroep ook onder de loep 

genomen. Binnen onze werkgroep ziekenhuizen wordt bij de ziekenhuizen de toegankelijkheid 

onderzocht naast de informatievoorziening. U vindt in deze nieuwsbrief daar meer over.  

Loopt u letterlijk, dan wel figuurlijk tegen dingen aan op straat, of in gebouwen, neem dan contact 

met ons op.  

Digisteunpunten 

Zoals teerder in onze nieuwsbrief te lezen was zijn OHD Digi consulent Jacquelien Oude Hesselink en 

voorzitter Leo Wessel druk in overleg om bijeenkomsten te organiseren in onze Oog- & Maculacafés 

Die cafés kunnen zo nu en dan worden omgetoverd in in Digisteunpunten. Veel van ons zijn cliënt bij 

Koninklijke Visio of Bartimeus. Helaas duurt het af en toe erg lang om een specifieke vraag 

beantwoord te krijgen. Ondersteunende sessies bij een Oog- & Maculacafés kunnen dan extra of 

soms eerder hulp bieden.  

Tijdens een lokale bijeenkomst kan dan steeds één onderwerp besproken worden, bijvoorbeeld de al 

dan niet  Toegankelijke websites, toegankelijk winkelen, problemen met de Iphone of Ipad en er is 

ongetwijfeld meer……. 

Bent u, of ben jij iemand die veel kan uitleggen over bovenstaande onderwerpen? Meld je dan aan 

op onderstaand mailadres, of bel met Leo Wessel. We streven ernaar om in januari 2022 veel 

initiatieven te ontwikkelen, de werkgroep Toegankelijkheid zal veel van zich laten zien en horen. Wij 

houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief en via social media. 

Contact met de werkgroep Toegankelijkheid : neem contact op met Leo Wessel,  

 telefoonnummer06 -48 32 61 01.Of stuur een mail naar l.wessel34@gmail.com  
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U kunt zich als vrijwilliger bij de  Oogvereniging Regiogroep Zeeland  ook  aanmelden bij  

Mies Bezemer, secretaris, op telefoonnummer 06 – 22 46 92 06, of stuur een e-mail naar 

zeeland@oogvereniging.nl 

 

Werkgroep contacten met de ziekenhuizen  
Het zal ieder duidelijk zijn dat de werkgroep Ziekenhuizen de afgelopen tijd wel kon nadenken maar 

niet tot actie kon overgaan. Juist in deze werkgroep werden we geconfronteerd met de 

onmogelijkheid binnen ziekenhuizen contacten te leggen met oogpoli’s en andere contactpersonen. 

De grote boosdoener was natuurlijk de coronapandemie. Binnen de werkgroep, waar Adri Jobse, 

Leendert Vorthoren en Mies Bezemer actief zijn, beginnen de initiatieven te borrelen. Overleg met 

de landelijke Oogvereniging en de Maculavereniging is natuurlijk op zijn plaats. Ook zij hebben hun 

plannen m.b.t. de contacten met de ziekenhuizen. Informatievoorziening neemt een belangrijke 

plaats in. De beide verenigingen en hulp-telefoonlijnen hebben hier ook een taak. Vanuit de regio 

Zeeland werken we mee aan deze vorm van informatievoorziening en bieden we hulp bij vragen van 

leden. Regionaal, gewoon dichtbij his, willen we ook contact leggen met de ziekenhuizen in Zeeland. 

Dat gaat er zeker komen. U kunt ons helpen: loopt u ergens tegenaan in uw contact met de 

ziekenhuizen / oogpoli’s? laat het ons weten, wij kunnen zien of we ervaring van u kunnen betrekken 

is het komende overleg.  

Contact met ziekenhuizen kan ook breder getrokken worden, de landelijke verenigingen zijn hiermee 

duidelijk bezig. Naast informatieverstrekking is er ook flinke aandacht voor de toegankelijkheid van 

ziekenhuizen in brede zin. Denk aan de toegankelijkheid van patientendossiers, de informatie op 

beeldschermen in wachtruimtes, de toegankelijkheid voor geleidehonden, de beschikbaarheid van 

gastvrouwen, het melden van  je aanwezigheid en nog veel meer. De werkgroep Zeeland participeert  

in het overleg hieromtrent  op landelijk niveau. We houden jullie graag op de hoogte van de 

ontwikkelingen. In ieder geval: komt u problemen tegen bij een bezoek aan het ziekenhuis, laat het 

ons weten.  

Mies Bezemer: 06-22469206  of zeeland@oogvereniging.nl  

 

De dag van het Zeeuwse oog op 4 september 

 
Eerste contactdag ‘Het Zeeuwse oog’, goed bezocht 

Inmiddels is het weer even geleden, wij kijken graag terug op een geslaagde eerste contactdag van 

de Oogvereniging Regiogroep Zeeland. Zaterdag 4 september 2021 was het dan eindelijk zover.  

Na een maandenlange voorbereiding van alle vrijwilligers van onze regio, waren wij vroeg in de 

ochtend aanwezig in Wijkcentrum het Palet in Middelburg. Ook de diverse organisaties,die wij 

hadden uitgenodigd, waren vroeg van de partij. Beneden, naast de banner van de oogvereniging, 

werd de tafel geplaatst, waar Jos van Ijsseldijk en Minne Bergstra, plaatsnamen als welkomstcomité. 

Ook handelden zij (nog) volgens de RIVM regels de inschrijving van ieder bezoeker af.   

Op de eerste etage waren alle overige mensen van de diverse organisaties, druk bezig hun stand op 

te bouwen. Hierbij onder waren onder anderen Gabor Timmerman, van Low Vision Opticien/ Focus, 

uit Middelburg bezig, de medewerkers van  Ergra, hulpmiddelen, Digisteun Walcheren, SZBS, 

Maculavereniging en Oogvereniging. Van de twee verenigingen was volop foldermateriaal aanwezig.  

mailto:zeeland@oogvereniging.nl
mailto:zeeland@oogvereniging.nl
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Nog even een kopje koffie, met wat lekkers uit eigen keuken van Ko van der Maas en Cathrien Dijke 

en toen was alles toch echt klaar om het programma te beginnen. Leo Wessel, voorzitter van de 

regiogroep Zeeland van de Oogvereniging,  opende deze speciale dag en heette iedereen hartelijk 

welkom, hij sprak zijn dank uit aan alle vrijwilligers die keihard hadden gewerkt om deze dag mogelijk 

te maken. Na deze opening was het tij voor de eerste presentatie. 

Ton van Weerdenburg, voorzitter van de landelijke Oogvereniging, heeft een duidelijk inzicht 

gegeven waar de Oogvereniging voor staat en wat zij voor de mens met een visuele beperking kan 

betekenen. 

Evelien van Heuve werd voorgesteld als mobiliteitsmedewerker van de werkgroep Toegankelijkheid 

binnen de vereniging. Evelien werkt momenteel mee aan het toegankelijk maken van station 

Middelburg. Dit station gaat volledig op de schop door een grote verbouwing. Inmiddels is er een 

schouwing verricht door haar en Jos van Ijsseldijk, zo kregen wij als Oogvereniging Zeeland een vinger 

in de pap, er kan nu ook rekening gehouden wordt met onze doelgroep. Succes Evelien en ook 

Margriet Rol. (Margriet is een nieuwe enthousiaste vrijwilliger hierbij).  

Na een korte pauze was het de beurt aan Digiconsulent, Jacquelien Oude Hesselink. Zij wil voor alle 

mensen hulp bieden bij digitale vragen. Digitale steun is van groot belang bij de inclusie van de 

mensen met een beperking. Voor onze doelgroep is Leo wessel, onze voorzitter,  ingestapt bij deze 

presentatie, wij streven ernaar in te stappen met aanpassingen binnen het digitale tijdperk. Een 

‘Digisteuncafé’ is onze wens en kan wellicht een vaste plaats krijgen in het programma van onze Oog- 

& Maculacafés, denk aan  toegankelijkheid van websites, apps, telefoons en dergelijk. Het was een 

leerzame en enthousiaste presentatie!  

Inmiddels waren er ongeveer 40 bezoekers binnen gekomen, dit hadden wij zeker gehoopt, maar 

niet durven verwachten.  Ook zijn er van de bezoekers nieuwe leden bijgekomen. Nieuwe leden van 

de vereniging betekent dat we meer kunnen doen als Oogvereniging Regiogroep Zeelannd. Kent u 

nog potentiële nieuwe leden? Laat hen zich aanmelden, wij hebben ze hard nodig. Uiteraard geldt dit 

ook voor de Macula Vereniging. Wij zijn in de prettige positie dat deze verenigingen in Zeeland 

inmiddels flink samenwerken waardoor de krachten gebundeld kunnen worden, zowel 

organisatorisch als financieel.   

Lotte van Kerkhoven is al jaren vrijwilliger en inmiddels voorzitter van de ledengroep Albinisme 

binnen de Oogvereniging . Albinisme is  Een bijzondere oogaandoening die vaak geassocieerd wordt 

met blank, blond en rode ogen. Er zijn echter vele gradaties of moeten we zeggen variaties in deze 

groep. Nieuwsgierig? Kijk op de website van de Oogvereniging.  

Na een goed verzorgde lunch door de medewerkers uit de keuken van het Palet, was het de beurt 

aan Alice d’Huy van de Stichting tot steun voor Zeeuwse Blinden en Slechtzienden. Alice vertelde 

over de rijke historie van de stichting en legde uit hoe de SZBS voor de individuele lotgenoten klaar 

kan staan, daar waar zij in sommige financiële situaties tegenaan lopen. Mochten er lezers zijn die 

graag in dit bestuur mee willen werken: Alice vroeg ernaar, word vrijwilliger bij deze stichting die 

vooral ‘Sinterklaas mag spelen’, wie wil dit nu niet. Dus…. meld u aan.  

Wij willen deze stichting nogmaals hartelijk danken voor het mede financieel mogelijk maken van 

deze dag. Tevens onze dank voor het door deze stichting vergoeden van een tweede 

voorlichtingskoffer voor onze Regiogroep. Met deze koffers kunnen wij bij alle bijeenkomsten in 

oogcafés, maar ook bij instellingen als verzorgingshuizen en natuurlijk scholen, gebruik maken van 

het informatieve materiaal. Kent u organisaties of scholen, die graag voorlichting krijgen? Meld dit 

aan ons secretariaat.   
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Een organisatie die nauw samenwerkt met Koninklijke Visio, is Ergra Low Vision. Zij houden 

regelmatig spreekuur bij de Oogpoli’s van onze ziekenhuizen in Zeeland. 

Wendy van de Wegen heeft een mooie leerzame presentatie verzorgd en ook nog een aantal zaken 

meegenomen over Visio, aangezien Visio deze dag helaas niet vertegenwoordigd kon worden.  

Onze eigen Mies Bezemer heeft de laatste presentatie op zich genomen. Hier kwam vooral de nauwe 

samenwerking tussen de Oog- en Macula Vereniging naar voren. Wij streven er immers beiden naar, 

om alle patiëntengroepen te vertegenwoordigen, Oog- & Maculacafés te organiseren voor de 2 

verenigingen, evenals regionale informatieve bijeenkomsten over verschillende onderwerpen . 

Samen staan we veel sterker.  

Aan alle goede dingen komt een eind! 

Nadat Mies en Leo, gezamenlijk hadden afgesloten en alle organisaties en vrijwilligers een attentie 

hadden overhandigd, gingen wij moe maar voldaan huiswaarts.  

Wij als Kernteam willen nogmaals iedereen bedanken voor hun hulp deze dag tot een succes 

gemaakt te hebben. Alle dank aan: -De medewerkers van Het Palet;,  Gijs Kievit, Gabor Timmerman, 

Minne Bergsma, Evelien van Heuven, Ton van Weerdenburg,  het team van OHD Digiconsulent olv 

Jacquelien Oude Hesselink,  -Lotte van Kerkhoven,  -het team van SZBS olv Alice d’Huy,  Carien van 

Ijsseldijk., -het team van Ergra Low Vision olv Wendy van de Wegen.  

Uiteraard als laatste een geweldig dank aan ons zelf, onderling, het Kernteam Regiogroep Zeeland. 

Helaas is Cathrien Dijke voor de laatste keer in ons team. Catrien, We gaan je missen. Gelukkig zal 

Cathrien haar vrijwilliegrswerk voortzetten vanuit de Maculavereniging.  

Wij zullen met hopelijk veel nieuwe leden, en daardoor meer bezoekers, deze dag nog zeker nog 

eens herhalen. Wordt vervolgd….. 

Dank namens het kernteam regiogroep Zeeland van de Oogvereniging: Jos van Ijsseldijk, Ko van der 

Maas, Mies Bezemer en Leo Wessel. 

 

Regionale informatieve bijeenkomst met een lezing door Tijmen Stoof 

 
Met vooruitziende blik: 

Uitnodiging voor de een regionale bijeenkomst regio Zeeland  

Datum:  Donderdag 27 januari 2022 , noteer vast in de agenda  

Tijd:  14.00-16.00 uur 

Locatie: Wijkcentrum Het Palet, Johan Reigersbergstraat 2, 4336 XA Middelburg. Tel.nr. 0118-674205 

(grote zaal)    

Beste mensen,   

Straks is het bijna twee jaar geleden dat we Tijmen hadden ‘geboekt’ voor een lezing. De Covid 19 

pandemie gooide flink roet in het eten. Maar nu gaat het dan toch gebeuren:  

Lezing Tijmen Stoof, donderdag 27 januari, 2022, Middelburg 
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Tijmen Stoof (76) leeft sinds 17 jaar met de diagnose: ‘Macula Degeneratie in de natte vorm’ en is 

inmiddels de nodige ‘behandelingen’ verder. Destijds waren de injecties nog niet in gebruik en werd 

ook wel photodynamische therapie ingezet om de bloedingen of vochtlekkages in het netvlies af te 

remmen. In zijn rechteroog rest er nu 5 % contrast zien. Zodra de injectiemogelijkheden er waren 

begon hij met eerst Avastin, erna  Lucentis en Eylea in het inmiddels ook aangedane linkeroog. De 

zorgverzekeringen gaven aanvankelijk problemen m.b.t de vergoeding van deze ‘dure’ injecties 

waardoor Tijmen de nodige klinieken moest aflopen om de injecties te (vergoed) krijgen. Zijn visus 

links is nu 45 %. Hoe redt Tijmen zich de laatste jaren?  

Zijn laatste werkzame jaren werkte Tijmen als directeur van een zorgcentrum van het leger des Heils 

in Maarssen. Inmiddels heeft hij 9 jaar als bestuurslid (secretaris vicevoorzitter) van de Macula 

vereniging) gewerkt en is hij thans lid van het belteam. Zijn ruime ervaring op het gebied van de 

oogzorg is hierbij een voordeel. Tijmen redt zich behoorlijk met leesloep en daisyspeler, Hij wandelt 

en fietst nog veel en regelt voor zijn reizen de nodige zaken m.b.t. zijn injecties, hierover zal hij op 

onze bijeenkomst ook meer vertellen. In het dagelijks leven ondervindt hij de voor ons herkenbare 

problemen bij het zien:  

“Problemen ondervind ik vooral in de avond als ik geen contrast zie. Het niet herkennen van gezichten 

leidt regelmatig tot hilarische momenten. Van alle trappen in ons huis heb ik het aantal treden in mijn 

hoofd, zodat ik mij niet verstap. Bij het reizen gebruik ik de vergroot functie van mijn smart phone om 

de tijden te kunnen zien. Op mijn I- pad en telefoon heb ik de vergroot functies ingesteld” 

 Wij zijn verheugd dat Tijmen zijn ervaringen in het dagelijks leven met macula degeneratie met ons 

komt delen. We zijn vooral ook benieuwd naar zijn reis-ervaringen, het vele wandelen op onbekend 

terrein, het lef of de ondernemingsdrang die je hierbij moet bezitten of ontwikkelen, we kunnen vast 

allemaal wel iets van hem leren.  

In verband met de organisatie is het handig wanneer u zich vooraf opgeeft bij:  

Mies Bezemer, tel.nr. 0622469206, e-mail mies.bezemer@gmail.com  of bij 

Catrien Dijke, tel.nr. 0118-602220, e-mail dijko@zeelandnet.nl  

Tot 27 januari in 2922l,  

Mies Bezemer en Cathrien Dijke  

Agenda  
Agenda, activiteiten Oogvereniging en Maculavereniging, regio Zeeland 

15 oktober , activititen tijdens de dag van ; de Witte Stok.  De Zeeuwse gedeputeerde dhr. van der 

Maas, zal op deze dag zelf ervaren hoe het is om afhankelijk te zijn van een witte stok en andere 

hulpmiddelen. Aansluitend vinden voorlichtingsactiviteiten plaats op het Calvijn College in 

Middelburg bij een 1e klas VMBO en op het Goes lyceum, bij een 4e klas VMBO-Zorg en Welzijn.  

2 november: voorlichtingsactiviteit ’de Witte stok’ op de lagere school ’t Paalhoofd in Zoutelande  

12 november: voorlichtingsactiviteit ’de Witte stok’ op de   Openbare Basisschool Duiveland 

Nieuwerkerk en de School Met de Bijbel, beide in Nieuwerkerk. 

24 november: voorlichtingsbijeenkomst’de Witte stok’ op de praktijkschool in Hulst. 

7 december: Regionale bijeenkomst van Oogvereniging en Maculavereniging in Zoutelande: Maak uw 

                         wereld groter met de hulpmiddelen van Solutions Radio, onder meer m.b.v. de  
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                        webbox. 

                        uitnodiging: zie informatie in deze nieuwsbrief                    

27 januari 2022: Regionale bijeenkomst: Tijmen Stoof vertelt over zijn ervaringen uit het dagelijks 

                            leven als slechtziende (Macula Degeneratie). Hij verrast ons met zijn verhalen over 

                           zijn reizen en hoe hij hierbij aanpassingen maakt, bv de i.v.m. de injecties die hij  

                            regelen moet.   

                          uitnodiging: informatie in deze nieuwsbrief                          

            

Oog- & Maculacafé Schouwen-Duiveland/ Nieuwerkerk 

12 oktober: twee  ambassadeurs van boswachterij Westerschouwenkomen  met een koffer vol 

attributen waar je aan kunt voelen, ruiken en proeven.    

 9 november  

 14 december  

 

Oog- & Maculacafé Walcheren/Zoutelande 

20 oktober: spreker: Alice d' Huy-den Engelsen  van de Stichting steun voor Zeeuwse Blinden en 

Slechtzienden (SZBS).  

17 november 

15 december 

 

Oog- & Maculacafé Goes 

13 oktober: De archivaris van Goes vertellen over de  geschiedenis van Goes 

10 november 

8 december 

 

Oog- & Maculacafé Terneuzen 

29 oktober 

26 november  

 

Oog- & Maculacafé Goeree-Overflakkee (opgenomen vanuit Zuid- Holland in het 
Zeeuwse programma): 
  
28 oktober  
 11 november 
25 november 
9 december   
 
 Agenda 2022 Oog- & Maculacafé Goeree-Overflakkee  
 
13 januari: Nieuwjaarsborrel Met de bollen van Jos? Neem je ook wat mee? 
 
27 januari: Home Instead komt bij ons een presentatie geven over zelf hulp inkopen. Iets 
voor onze doelgroep? Oprichter Marijke Douw is onze gastspreker  
 
10 februari: Geleidehondenschool Herman Janssen komt misschien wel met een Doedel op 
bezoek? 
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24 februari: ASDGO (Adviesraad Sociaal Domein Goeree Overflakkee) komt een 
presentatie geven, wat zij voor onze doelgroep kunnen betekenen  
 
10 maart: Bezoek aan Watersnoodmuseum, wordt dit dan nu voor de derde keer 
scheepsrecht? 
 
24 maart:  Hipkeramiek.nl Workshop creatief bezig zijn  We gaan vandaag boetseren, op 
gevoel met de handen iets moois maken. 
 
14 april: Solutions Radio  Karel Raven komt vertellen over de Web box, GO box, enz. Ook 
komt hij met zijn combo een fijn stukkie muziek spelen  
 
28 april: Wij gaan vandaag daadwerkelijk een bezoek brengen aan het Visserijmuseum in 
Bruinisse, zal het ook hier voor de derde keer wel lukken?  
 
12 mei: Eén van de oudste hulpmiddelenleveranciers World Wide Vision, komt ons vandaag 
met een bezoek vereren. De aanhouder wint  
 
9 juni: Een gastspreker van de landelijke werkgroep van de Oogvereniging Nederland, komt 
een presentatie bij ons geven  
 
23 juni: Het wordt weer tijd de bloemetjes buiten te zetten  Een bezoek aan een pluktuin 
staat vandaag op ons programma. 
7 juli: We sluiten de eerste helft van ons programma af met een etentje samen  
 
ZOMERSTOP 
 
25 augustus: Bijkletsen over de vakantie, onder het genot van koffie/thee en wat lekkers. 
 
8 september: Een gastspreker komt ons vertellen over ambulante begeleiding  
 
22 september: Vorig jaar hebben wij een brandweerman op bezoek gehad in ons Oogcafé. 
Nu wordt het tijd een bezoek te brengen aan het brandweermuseum in Hellevoetsluis. 
 
13 oktober: Hoe werkt de Gemeente? Met welke vragen kan je waar terecht? Wij zoeken 
het uit  
 
27 oktober: Soelaas bierproeverij  Na vorig jaar wijn, komt nu het bier met plezier. Laat het 
je smaken  
 
10 november: Wederom een creatief café  Werken met textiel, steek de handen uit de 
mouwen. Met ondersteuning van het Breicafé  
 
24 november: Tijd om te ontspannen  Wij krijgen vandaag een Yoga les  van Annabel. 
 
8 december: Sinterklaas is net het land uit, tijd voor Kerst. Het lijkt ons leuk deze keer een 
quiz te organiseren? Uiteraard ontbreken de hapjes en drankjes niet  
 

 
Met dit programma zullen wij ieder de ogen openen! 
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Contactgegevens oogcafés:  

N.B: de oogcafés worden georganiseerd voor leden van zowel de Oogvereniging als de Maculavereniging. 

Begeleiders en overige belangstellenden zijn ook welkom.  

Oog- & Maculacafé Schouwen-Duiveland  
Wanneer, 1 X per maand  op de 2e dinsdagmiddag  
Open: 13:30/ 14.00 — 16:30 uur 
Locatie: Ons Dorpshuis, Poststraat 20 ,  4306 CA 
Nieuwerkerk  
contact 
: 1e organisator: Jos van Ijsseldijk 
 telefoon: 06-13499157 
2e organisator: Scarlet Poppelier 
  e-mail: 54ijssel@zeelandnet.nl 
  Gastvrouw: Rooza van der Schelde 

Oog- & Maculacafé café Walcheren 
Wanneer: de streven: 3e woensdag dag van de maand 
 Open:13.30/ 14.00 uur tot 16.00 uur 
Locatie: De Soute Schakel, Westkapelseweg 24D,  4374 
BB Zoutelande             
contact: 
 1e Organisator:  Mirella  Simons 
 telefoon. 06 50 55 23 23   
e-mail: oogcafewalcheren@gmail.com  
gastvrouw: Cisca Schout  
 

 Oog- & Maculacafé café Terneuzen 
Wanneer: elke laatste vrijdag van de maand 
Open: van 13.30/ 14 uur tot 16 uur 
Locatie: Ter Schorre, restaurant de Harmonie 
Bachlaan 90, Terneuzen 
  Contact: 
 1e Organisator: Marcelle Huigen, 
Telefoon: 06 27 62 32 06  
2e organisator: Sandra de Vet 
Email  oogcafeterneuzen@gmail.com 
gastvrouw: Jet van Tuijn  
  

• Oog- & Maculacafé café Goeree -Overflakkee  
Wanneer: elke 2e en 4e donderdag van de maand 
 Open: van 13.30/14.oo tot 16:30 uur, inloop v.a 13 
uur 
Locatie: Buurthuis Melishof, Binnenweg 59 - 61, 
3248 AE Melissant. 
Contact: 
 1e organisator: Anneke Mastenbroek, 
telefoon: 0683070425,  

• 2e organisator: Gerrit Ijtsma,  
telefoon: 06-30556871 
e-mail: annekemastenbroek@gmail.com,  
e-mail: fedamaro1520@gmail.com 
3e organisator: Leo Wessel 
Gastvrouw: Anneke Mastenbroek en  

• Marja Ijtsma 

Oog- & Maculacafé café Goes 
Wanneer: elke 2e woensdag van de maand  
Open: (inloop van 13.30/14.00- 16 uur  
Locatie:  wijkcentrum de Spinne,  
 Joseph Lunslaan 7,  4463 CV , te Goes. Telefoon de 
Spinne: 0113 794546. 
Contact: : 1e organisator: Silvio Tichelaar 
telefoon: 0114 85 14 41 
2e organisator: Carlo Colpaert 
e-mail: siltich@gmail.com 
Gastvrouw: Inge Spaeter 
 

Regionale informatieve bijeenkomsten in Zeeland, in 
samenwerking met de Maculavereniging: 

Organisatie : Mies Bezemer  
                        Catrien Dijke 

Email: zeeland@oogvereniging.nl  en  
            mies.bezemer@gmail.com  

 

 

Contact regio Zeeland Oogvereniging: aeeland@oogvereniging,.nl  

 of 06-22469206  of 06 -48 32 61 01  

Contact regio Zeeland Maculavereniging: mies.bezemer@gmail.com of 06-22469206  
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