
De afgelopen periode kwamen
verschillende organisaties bij elkaar

om samen te kijken naar de
mogelijkheden in deze coronatijd. 
Er zijn verschillende werkgroepen

ontstaan. Uit deze groepen kwamen
leuke en creatieve ideeën om mensen

met elkaar te brengen. Met deze
nieuwsbrief willen we enkele van de

activiteiten met u delen. 

Welkomstwoord

Inhoud

Videobellen met 
Whatsapp

TELEBAKKIE!
TELEFONISCH KOFFIE-
UURTJE

OPROEP
SAMEN BEELDBELLEN OP
THEMA!

MELDEN BIJ:

Bij Hartverwarmend werken tal van inwoners en organisaties in Vught samen om te
bedenken en te doen wat wel kan in Coronatijd. Wat kan wel? Oog hebben voor elkaar!

Dit kan ook digitaal!

WORKSHOP 
BEELDBELLEN



HARTVERWARMENDE
ACTIES IN 

CORONA TIJD

Videobellen met Whatsapp
(kan tot max. 8 personen)



TELEBAKKIE!
TELEFONISCH KOFFIE-UURTJE

TELEBAKKIE!
TELEFONISCH KOFFIE-UURTJE voor zes mensen

SNEL AAN DE SLAG
Iedereen kan zelf heel gemakkelijk en snel met Telebakkie!
aan de slag, ieder vanuit zijn eigen woning. Je hoeft geen
ingewikkelde apps op je computer of telefoon te
downloaden en de privacy is gewaarborgd. Het enige wat
je nodig hebt is je telefoon, een gemakkelijke stoel en een
lekker bakkie koffie. Hieronder een korte Handleiding.
HOE WERKT TELEBAKKIE?
Zorg dat iedereen op een afgesproken tijdstip
klaar zit met koffie, iets lekkers erbij en een mobiele
telefoon. De eerste beller moet een smartphone hebben
om mensen toe te kunnen voegen aan
het gesprek. 
Mensen met een vast nummer kunnen wel gebeld worden
maar niet zelf een groepsgesprek starten.

https://super-actief.nl/telebakkie-telefonisch-koffie-uurtje-voor-ouderen/



TELEBAKKIE!
TELEFONISCH KOFFIE-UURTJE

TELEBAKKIE!
TELEFONISCH KOFFIE-UURTJE voor zes mensen
Stapsgewijs gaat het dan als volgt.
 

1- Persoon 1 belt persoon 2 en wacht tot het gesprek tot
stand is gekomen.
2- Persoon 1 tikt nu op de knop ‘Voeg toe’ (de knop met
het + teken)
en tikt het nummer in van persoon 3 (of kiest deze
persoon uit zijn
adresboek).
3- Is het gesprek met persoon 3 tot stand
gekomen, dan tikt persoon 1 op de knop ‘Voeg samen’.
Deze knop zie je
rechts op je telefoonscherm. Nu ben je al met drie
personen in één gesprek!
4- Nog meer personen erbij? (zie de volgende pagina)

https://super-actief.nl/telebakkie-telefonisch-koffie-uurtje-voor-ouderen/



Je betaalt per gesprek dat je opstart.
Dus bel je 5 deelnemers voor 40 minuten?                                                     
Dan betaal je 5 x 40 = 200 minuten aan het eind van het gesprek.
Deze minuten gaan van je bundel af. Ideaal is daarom dat persoon 1
een bundel heeft met onbeperkt beltegoed.
Weet je niet of je dat hebt? Bel even met de klantenservice.
Heeft geen enkele gespreksdeelnemer onbeperkt beltegoed en wil je
de kosten delen?
Dan kun je afspreken dat iedereen persoon 1 rond het afgesproken
tijdstip belt. Ieder betaalt dan zelf de eigen gesprekskosten.

TELEBAKKIE!
TELEFONISCH KOFFIE-UURTJE

-  Druk op het plusje
-  Bel de volgende
-  Wacht tot deze heeft opgenomen
-  Tik op de knop ‘Voeg samen’
-  Enzovoort.

Kosten

https://super-actief.nl/telebakkie-telefonisch-koffie-uurtje-voor-ouderen/



Facetime
Op dinsdagmiddag 8 december van 13.00 tot 14.30 uur een workshop over Facetimen
via IPad of IPhone. Breng hiervoor je IPhone of je Ipad mee.
 
Beeldbellen met Whatsapp en Google Duo
Op dinsdagmiddag 15 december van 13.00 tot 14.30 uur een workshop over beeldbellen
met Whatsapp en Google Duo op je mobiele telefoon, tablet of IPad. Breng hiervoor je
mobiele telefoon IPad of tablet mee.
 
Aanmelden bij ABZ Vught via 073-6572000 of info@abzvught.nl (Ook wanneer deze 2 data
verlopen zijn, dan kunnen we dit nog regelen).
Beeldbellen is een gezamenlijk initiatief van ABZ, Ouderen Samen, bibliotheek Vught en
Welzijn Vught

Vanuit de Hartverwarmende acties in Coronatijd worden er diverse activiteiten in Vught
georganiseerd waarbij het soms nodig is om te kunnen beeldbellen. Of wil je graag
kunnen beeldbellen met familie, vrienden of je arts? Heb je een mobieltje, tablet of IPad
en je weet niet hoe beeldbellen precies werkt? Je kunt je aanmelden voor gratis
workshops in ontmoetingscentrum DePetrus:

workshop Beeldbellen

https://super-actief.nl/telebakkie-telefonisch-koffie-uurtje-voor-ouderen/



OPROEP SAMEN BEELDBELLEN OP
THEMA!

Heeft u interesse op één of meer van 
de volgende online activiteiten, laat het

ons weten! We gaan dit met u samen opzetten.
- Chefs online: de deelnemers kunnen live vanuit

hun eigen keuken meedoen. De deelnemers
maken de gerechten tegelijkertijd met elkaar.
-  Boekbespreken: samen online een gelezen
boek bespreken.

   - Samen spelen: de deelnemers kunnen online
          samen spelletjes spelen.  

Heeft u nog andere creatieve ideeën, 
neem dan contact met ons via 

het onderstaande adres.  

 



Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de
gezamenlijke wijkpunten van Vught.
Heeft u interesse in een van deze ideeën? En wilt
u deelnemen? Neem contact op met:
Marianne van Boxtel
Medewerker Ondersteuning Mantelzorg Vughterstede
M: 06-40088024. 
Mail: m.vanboxtel@vughterstede.nl

MELDEN BIJ HET ONDERSTAANDE
ADRES:


