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VOORWOORD
Ons leven lijkt de laatste twee jaren te verlopen naar analogie van de springprocessie
van Echternach: drie stappen vooruit en
twee achteruit. De twee stappen achteruit
hebben we weer gemaakt, nu kijken we
weer uit naar de drie stappen voorwaarts.
Benieuwd wat 2022 ons gaat brengen…. Piet Paulusma voorspelde al voorzichtig een Elfstedentocht.
In de wereld wordt ook in 2022 naast het boostervaccin naarstig
gewerkt aan pilletje tegen Corona. Er schijnen er al twee te zijn:
de EMA, het Europese Geneesmiddelencentrum heeft deze al
goedgekeurd, maar wetenschappers steggelen er nog over. Er
wordt dus aan gewerkt. Drie stappen vooruit!
We zijn hard toe aan een nieuw kabinet met het beloofde nieuwe
elan. Vertrouwen in de politiek kan ook wel een booster gebruiken. Hopelijk drie stappen vooruit!
Ook was er opmerkelijk nieuws van omroep Brabant over 2021:
'In Brabant was in 2021 sprake van een heuse babyboom. Van
januari tot en met oktober van dat jaar werden al 31.358 baby’s
geboren: een toename van 7,9% ten opzichte van een jaar eerder. De meeste pret tussen de lakens had men in Vught, daar
was de stijging zelfs 38,3%.'
Opmerkelijk dat dat in het jaar was dat Helvoirt bij de gemeente
Vught kwam. Maar ik betwijfel of Helvoirt daar alleen de oorzaak
van is geweest. 38 stappen vooruit????
Huub Poels

1

WEET JE DAT











2

We, om te beginnen, iedereen een heel mooi en vooral
ook gezond 2022 toewensen?
Deze keer 't hofblad minder goed gevuld is?
De redactie hoopt dat 't hofblad komend jaar vooral ook
gevuld zal worden door jouw bijdrage?
Op die manier 't hofblad er dan, zoals bedoeld, zal zijn
van, voor en door de leden?
Onze vereniging de website www.55plushelvoirt.nl
heeft?
Daar gegevens opstaan van de activiteiten binnen onze
vereniging?
De redactie alle activiteitenleiders met klem verzoekt om
deze gegevens te controleren?
Zij graag via het e-mailadres info@55plushelvoirt.nl vervolgens graag wil vernemen of hetgeen daar staat nog
klopt of gewijzigd moet worden?
Het HelvoirThuis voorlopig nog gesloten is vanwege de
lockdown?
Je wellicht mee kunt doen met de actie om dagelijks iemand eens te bellen, die je al een tijd niet gezien of gesproken hebt?

AUTOMAATJE RIJDT OOK IN 2022 VOOR U ……
Altijd zelf auto gereden, maar dit lukt niet meer… uw gezichtsvermogen wordt minder of u bent minder goed ter been en daardoor voor vervoer afhankelijk van anderen? Hierdoor gaat u
misschien minder gemakkelijk de deur uit?
ANWB AutoMaatje geeft u de gelegenheid om ergens naar toe
te kunnen gaan en meer onder de mensen te zijn, mits de maatregelen rond COVID-19 dit toelaten. U kunt bijvoorbeeld een
activiteit bezoeken, een vroegere buurvrouw of een vriend,
maar ook een rit naar de huisarts, een ziekenhuis, de fysio of
de vaccinatielocatie is mogelijk. Het gebruik van AutoMaatje kan
voor iedereen verschillend zijn. Uw rollator kunt u ook meenemen.
Chauffeurs van AutoMaatje rijden ritten overdag, in de avonduren en in het weekend, zowel binnen de eigen gemeente, maar
ook naar plaatsen elders in de regio. De chauffeurs rijden met
eigen auto en ontvangen een onkostenvergoeding van 30 cent
per kilometer.
Meer informatie of aanmelden (u hoeft géén lid van de ANWB te
zijn of te worden) is mogelijk van ma. t/m vr. van 9.00 - 13.00
uur via  073 - 206 8140 of via
automaatje@welzijnvught.nl
ANWB AutoMaatje – Welzijn Vught
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CORONA EN CRIMINALITEIT, TRAP ER NIET IN
Oplichters maken op slimme manieren misbruik van de coronacrisis. Zorg dat u erop bent voorbereid, zodat u niet het volgende slachtoffer wordt, want nu worden ook de nieuwe Omikron variant en de boostervaccinatie gebruikt in geniepige
phishing mails.
Mail van het RIVM
Krijgt u opeens een mail van het RIVM of van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie)? Waarschijnlijk is het een nepmail.
Computercriminelen versturen onder deze vertrouwde namen
mails met bijlagen, waarin meer informatie over het coronavirus
zou staan. Maar als u de bijlage opent, komt er automatisch een
schadelijk programma op uw computer. Open daarom niet zomaar een bijlage. Ga voor nieuws over het coronavirus via uw
eigen navigatie naar de website van het RIVM. Aan dit rijtje
voegde Seniorweb onlangs de waarschuwing toe voor valse afspraken voor sneltesten.
App waarmee u Corona live kunt volgen
Buiten de Play Store worden soms schadelijke apps aangeboden, zoals een app waarmee u de verspreiding van het Coronavirus live zou kunnen volgen. In werkelijkheid is dit een app
waarmee uw telefoon onbruikbaar wordt. Pas tegen betaling van
veel geld kunt u de telefoon dan weer ontgrendelen. Probeer
daarom nooit apps te downloaden buiten de Play Store. Nieuwe
Android-telefoons zijn hiertegen beveiligd.
Antibacteriële betaalpas
Krijgt u een e-mail of sms’je waarin u een antibacteriële betaalpas krijgt aangeboden? Dat is onzin. Banken hebben geen antibacteriële betaalpassen. Klik niet op de link en vul geen bankgegevens in, maar gooi de mail meteen weg.
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Nepwebshops
Wilt u mondkapjes of desinfecterende handgel kopen? Pas dan
goed op dat u dat doet bij een betrouwbare webwinkel.
Coronahelpers aan de deur
Komt iemand van het ziekenhuis bij u langs die aanbiedt u te
controleren op corona? Of belt een onbekende aan die boodschappen voor u wil halen? Ga er niet op in en bel de politie. Dit
is een brutale oplichter die op deze manier probeert ouderen te
bestelen.
Coronacollecte
Krijgt u de vraag of u geld wilt geven voor de bestrijding van
corona? Geef niets. Er wordt op dit moment niet gecollecteerd
voor corona, ook niet door Het Rode Kruis.
Informatie over thuiswerken
Criminelen maken ook misbruik van mensen die thuiswerken.
Ze sturen bijvoorbeeld een mail over thuiswerken, die afkomstig
lijkt van een groot bedrijf. Als u werkt voor dat bedrijf, denkt u
misschien dat de mail echt van dit bedrijf afkomstig is. In werkelijkheid bevatten ook deze mails schadelijke software. Controleer dus altijd de echtheid van de mail bij het bedrijf waarvoor
u werkt.
Mail over extra geld voor gedupeerden
Het klinkt aantrekkelijk, een mail die u financiële compensatie
belooft vanwege de Coronacrisis. Ook dit is een nepmail, die
alleen maar bedoeld is om uw bankgegevens te stelen.
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Afghanistan, Wit-Rusland en Irak,
de pandemie — dat zijn zo van die dingen
die zich niet eventjes laten verdringen
ter wille van een boom en maretak.
Het valt niet mee nu liederen te zingen
over de vrede die op aard aanbrak,
terwijl de wereld verderop in zak
en as ontzet de handen zit te wringen.
De mensen leren niets van het verleden;
het is nog steeds met weinig wijsheid dat
de boel gereguleerd wordt hier beneden.
Ik zeg niks nieuws. Wij gaan ons eigen
pad
op zoek naar iets van innerlijke vrede.
Het is wel niet heel veel, maar het is wát.
Jean Pierre Rawie (1951)
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START 2022 GOED: drie tips om dit alcoholvrij te doen.
Drink helemaal geen alcohol of maximaal één glas.
Onze gezondheid is een groot
goed. Sterker nog, we hebben het
tegenwoordig bijna nergens anders meer over. Voornemens komen nu wel van pas, want de
meesten van ons hebben wel gewoontes die echt groot effect hebben op onze gezondheid, energie
en gewicht. Alcohol drinken is een van deze gewoontes en het
zal je verbazen wat (al is het maar tijdelijk) significant minder
of niet drinken met je doet. Een goed voornemen dus, voor een
fris nieuw jaar.
Er zijn veel goede voornemens. Beter eten, niet meer roken, nu
echt gaan sporten. Minder (of helemaal geen) alcohol drinken is
daar sinds een aantal jaar bijgekomen. Voor velen omdat ze te
veel (of te vaak) drinken, maar ondertussen weten we ook dat
alcohol helemaal niet gezond is. Nee, ook niet die een of twee
glaasjes. Hoe ongezellig ik nu ook met de deur in huis val, er is
geen veilige ondergrens (bron: Gezondheidsraad) en het advies
is dus ook: drink helemaal geen alcohol of maximaal één glas
en dan zeker niet iedere dag.
Geen of minder alcohol drinken blijkt toch flink lastig in de praktijk. Stop je met roken, dan wordt de vlag voor je uitgehangen.
Niet drinken? Dan ben je echt heel ongezellig en moet je gewoon
meedoen. Er zijn altijd gelegenheden: borrels met de buren, de
vrijmibo (vrijdagmiddagborrel) op het werk, of de etentjes met
vrienden of vriendinnen. Hier dus drie waardevolle tips:
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1. Behandel alcohol als iets heel exclusiefs, alleen bestemd voor
écht speciale gelegenheden.
Hoe breed dit ook kan worden geïnterpreteerd, het maakt wel
een hoop duidelijk. Voor velen van ons is alcohol altijd onderdeel
van de gelegenheid, of het nu zondagavond of dinsdagmiddag
is. Doodnormaal en een ‘must do’. Kies dus secuur je momenten
uit wanneer je drinkt en neem dan zo min mogelijk. In de wetenschap wordt met één glas wijn 100 ml bedoeld, dat betekent
dat je dan 7½ glas uit een fles zou moeten schenken.
2. Wees streng en duidelijk: maak afspraken met jezelf waar je
je ook aan houdt.
Alleen maar zeggen ‘ik ga wat minder drinken, ik denk dat ik het
dit weekend ga proberen’ levert vaak niets op. Het geeft veel
mensen enorm veel frustratie wanneer je, een soort van stuurloos, je drankgebruik probeert te beperken. Heb je een feestje?
Bedenk dan voor jezelf of, en zo ja, hoeveel je wilt drinken. Hou
je daar dan echt aan! Skip desnoods eens een gelegenheid en
of spreek op andere momenten met je vrienden af, op tijdstippen dat er geen alcohol op tafel komt.
3. Uitschieter? Drink dan daarna minimaal een week helemaal
niets.
Het kan natuurlijk gebeuren dat die borrel met collega’s wel uitliep op een drinkgelag. Een etentje met familie tóch alleen door
te komen was met veel wijn. Wanneer dit gebeurt, wees dan
mild voor jezelf over die avond maar streng in de week erna,
dus zet je alcoholgebruik dan even op pauze voor minimaal zeven dagen. Wel belangrijk: als dit je vaker gebeurt, denk dan
eens goed na over het feit dat alcohol meer controle over je
heeft dan je misschien lief is. Lees erover en / of zoek hulp.
Natuurlijk kun je ook overwegen om eens of meermaals per jaar
een volledig alcoholvrije periode in te lassen.
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TUINGEDACHTEN
De Nederlandse taal als wartaal laat me niet los, omdat het soms
heel dichtbij is. Zo gebruikte ik Noord Brabant in een bepaald
verhaal. Ik moest echt flink nadenken of die t aan het eind wel
juist was. Je bent immers Noord Brabander, waar de t ineens
een d is geworden. En een vrouwelijke inwoner van onze provincie? Dat is weer een Brabantse. Toch niet logisch? Naar andere voorbeelden zoekende kwam ik Gelderland en Gelderlander
tegen, een d blijft een d, wel logisch. En iemand uit Drenthe? Is
dat een Drenter, of Drender? Nee, dat is weer een Drent. Logisch toch? Ik zou helemaal gek worden als ik nu nog goed Nederlands zou moeten leren.
Nog wat (on)logica?
Het is 1 lot en 2 loten. Bij 1 pot hoort niet 2 poten.
Het is 1 vat en 2 vaten. Bij 1 kat hoort niet 2 katen.
Het is vliegen en vloog. Bij wiegen hoort niet woog.
Het is wegen en woog. Bij vegen hoort niet voog.
Het is zoeken en zocht. Bij vloeken hoort niet vlocht.
Het is vlechten en vlocht. Bij hechten hoort niet hocht.
Het is lopen en liep. Bij kopen hoort geen kiep.
Het is slapen en sliep. Bij gapen hoort geen giep.
Het is roepen en riep. Bij poepen hoort geen piep.
Het is raden en ried. Bij baden hoort geen bied.
Het is bieden en bood. Bij wieden hoort geen wood.
Het is geven en gaf. Bij leven hoort geen laf.
Het is drinken en dronk. Bij hinken hoort geen honk.
Het is weten en wist. Bij vergeten hoort geen vergist.
Het is kat en kater. Bij rat hoort geen rater.
De Nederlandse taal is een ratjetoe, geen ratje toe. Kortom, Nederlands is een wartaal.
Jan van Bohemen.
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SYMPTOMEN VAN DEMENTIE
We vergeten allemaal weleens iets. De sleutelbos bij de bakker laten liggen, de fiets niet op
slot gezet. Niets aan de hand. Maar als het vaak
mis gaat, kan vergeten een serieuze zaak worden. Wanneer moeten de alarmbellen gaan rinkelen?
De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon. Vaak zijn er kleine en terugkerende signalen, zoals geheugenklachten, gedragsproblemen en
veranderingen in karakter. In dit artikel ziet u tien signalen die
op alzheimer of een andere vorm van dementie kunnen wijzen.
Ze zijn afkomstig van Alzheimer Nederland. Maar let op! Deze
tekenen kunnen ook een andere oorzaak hebben. Daarom is het
altijd goed om met uw huisarts contact op te nemen als u denkt
dat er iets aan de hand is.
1. Vergeetachtigheid
Nieuwe informatie vergeten kan een teken zijn van dementie.
Net als het vergeten van belangrijke data of gebeurtenissen. Als
iemand steeds dezelfde vraag stelt en spiekbriefjes nodig heeft
om dingen te onthouden, terwijl dat nooit eerder zo was, kan
dat een signaal van vergeetachtigheid zijn.
2. Problemen met dagelijkse handelingen
Gewone dingen gaan steeds moeilijker. Zoals bijvoorbeeld geldzaken regelen en hobby's uitoefenen. Eenvoudige handelingen
die iedere dag terugkomen in de juiste volgorde uitvoeren - zoals koffiezetten of eten koken - worden een steeds groter probleem.
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3. Vergissingen met tijd en plaats
Iemand met dementie heeft minder besef van tijd en raakt vaker de weg kwijt. Hij of zij vergeet soms waar hij is en hoe hij
daar gekomen is.
4. Taalproblemen
Het wordt steeds moeilijker om een gesprek te volgen en aan
een gesprek deel te nemen. Iemand kan middenin een gesprek
opeens vergeten zijn waar het gesprek over gaat. Of vervalt in
herhalingen. Hij of zij vergeet zelfs eenvoudige woorden en
praat minder vloeiend dan voorheen.
5. Kwijtraken van spullen
Iemand met dementie kan spullen op vreemde plekken leggen.
Bijvoorbeeld een portemonnee in de koelkast of een boek in de
oven.
6. Slecht beoordelingsvermogen
dementie, gesprek, conversatie
Voor iemand met dementie kan het lastig zijn om situaties in te
schatten en keuzes te maken. Aanbiedingen kan hij of zij slecht
beoordelen en er is een risico op het uitgeven van grote sommen
geld. Bijvoorbeeld door teveel boodschappen te kopen of spullen
te kopen die niet nodig zijn.
7. Terugtrekken uit sociale activiteiten
Sociale activiteiten zoals hobby's, sport en gesprekken lopen
minder goed. Iemand trekt zich vaker terug en onderneemt
minder dan voorheen. Ook kan hij of zij urenlang voor de televisie zitten en veel langer slapen dan gewoonlijk.
8. Veranderingen in gedrag en karakter
Het komt voor dat iemand met dementie ander gedrag gaat vertonen. Hij of zij kan verward, achterdochtig,
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depressief of angstig worden. Zonder duidelijke aanleiding kan
de stemming omslaan. Ook het karakter verandert. Iemand
gaat dan bijvoorbeeld dingen doen die hij of zij anders nooit
deed.
9. Onrust
Een van de symptomen van dementie is onrust. Daardoor lijkt
het alsof iemand steeds iets zoekt, moet opruimen of iets anders
moet doen. Door dit constante gevoel van onrust en de behoefte
om te lopen, krijgt iemand vaak slaapproblemen.
10. Problemen met zien
De hersenen krijgen moeite om te verwerken wat iemand ziet.
De persoon kan bijvoorbeeld afstanden minder goed inschatten.
Bron: www.alzheimer-nederland.nl
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6 TIPS OM DE AUTORUIT TE KRABBEN
Iedereen met een auto kent het: de
ruiten krabben als het gevroren
heeft. Brrr en we willen doorrr. Deze
tips helpen u letterlijk sneller op
weg.

1. IJskrabber
Een open deur, maar een ijskrabber is nu eenmaal onmisbaar in
de auto. Krabben met een pasje of iets anders duurt vaak lang.
Een reservekrabber is geen overbodige luxe: sommige breken
al bij 10 graden vorst.
Als u even geen ijskrabber bij de hand heeft, kan het ook met
een cd-hoesje. U kunt de verwarming alvast aanzetten. De auto
starten en hem stationair laten lopen, versnelt het opwarmen
niet. Dat is ook nog eens slecht voor de motor (en voor het
milieu).
2. Vloeistof
Een andere optie is een plantenspuit met ruitenwisservloeistof.
Die stof werkt als een antivriesmiddel. Nadat u de ruiten heeft
ingespoten en een paar seconden wacht, kunt u ze veel eenvoudiger krabben.
3. Een schone ruit
U doet er goed aan om vrijwel iedere dag even kort de ruiten
schoon te maken met bijvoorbeeld Glassex. Als het dan gaat
vriezen, blijft het vocht minder goed zitten dankzij de schone
ruit. Resultaat: het scheelt een hoop moeite en u kunt sneller
de weg op.
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4. Géén warm water
Een veelgemaakte fout is het gebruik van warm water om de
autoruit ijsvrij te maken. U loopt dan het risico dat uw ruit zal
barsten.
Warm water zorgt voor spanningen bij temperatuurverschil,
waardoor de ruit op bepaalde plekken beschadigd raakt. Uiteindelijk kan dit ervoor zorgen dat u een nieuwe ruit moet aanschaffen. Die kosten lopen soms wel op tot ruim 1000 euro.
5. Überhaupt binnenkomen
In het ergste (en koudste) geval is zelfs het autoslot volledig
dichtgevroren. Daarvoor bestaan speciale autosprays. Het is natuurlijk wel even wennen om die op zak te houden en niet in het
dashboardkastje te leggen.
6. Voorkomen is beter..
Het is nog beter om ervoor te zorgen dat u helemaal niet hoeft
te krabben 's ochtends. Dat is mogelijk met een speciaal deken
over de auto. Karton kan ook, maar let op: de ruiten moeten
wel droog en schoon zijn, anders is de bespaarde inspanning
voor het krabben alsnog nodig om het karton eraf te trekken.

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:
Hebben een hekel aan bewegen
Pittige praat over het eten
Reeds berooide noodklok

sportlui
kruiden
alarm
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'DAAR WAAR DE RIVIERKREEFTEN ZINGEN' GESCHREVEN DOOR DELIA OWENS
Het verhaal volgt het meisje Kya Clark dat
vanaf zesjarige leeftijd alleen gelaten wordt
door haar ouders en broers en zussen. Ze
probeert te overleven in een hut diep in het
moeras. De meeuwen zijn haar vrienden.
Mensen accepteren haar niet. Ze fluisteren
achter haar rug om. Noemen haar het moerasmeisje. Door vindingrijkheid en slimheid
overleeft Kya en groeit ze uit tot volwassen
vrouw. Door de ontmoeting met twee mannen zet ze de eerste
stappen in het ontdekken van seksualiteit en liefde. Maar ook
leert ze over het leven met andere mensen om haar heen. Maar
wie is te vertrouwen en wie niet? Als een van de mannen onder
mysterieuze omstandigheden overlijdt wordt Kya hoofdverdachte in een moordzaak.
Het verhaal speelt zich af in Barkly Cove in Noord Carolina in
Amerika. Het speelt zich af vanaf Kya haar 6e jaar totdat zij 64
jaar is. Niet haar hele leven maar een groot gedeelte vanaf dat
ze 6 is tot haar 24e wordt intensief beschreven. Later wordt
verteld wat er uiteindelijk van Kya geworden is in een hoofdstuk
van enkele bladzijden.
De schrijfster Delia Owens (New York City, ca. 1949)
Delia Owens groeide op in Thomasville Georgia, en vertrok, nadat ze haar opleiding had afgerond, naar Afrika. Daar heeft ze
tientallen jaren doorgebracht met het bestuderen van wilde dieren. Ze is 'natuur-schrijfster' en heeft gepubliceerd in diverse
gerenommeerde natuurvakbladen.
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Delia Owens schreef eerder over haar leven als Wildlife biologe
in Afrika.
Daar waar de rivierkreeften zingen is haar romandebuut. In de
VS zijn inmiddels meer dan 3 miljoen exemplaren verkocht en
stond het boek 25 weken op de eerste plek in de bestsellerlijst
van de New York Times. De vertaalrechten zijn aan 41 landen
verkocht.
Boeken geschreven door Delia Owens

Kalahari, dierenparadijs in Afrika

Het oog van de olifant

Geheimen van de Savanne
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CHAMPIGNON RAGOUT
Benodigdheden:
 750 gr. riplappen
 3 rundvleesbouillonblokjes
 250 gr. champignons
 250 gr. kastanjechampignons
 120 gr. bloem
 100 gr. roomboter
 peper (naar smaak)
 1 flinke ui
 3 tenen knoflook
Bereidingswijze:
Kook ongeveer 1,5l water in een ruime braadpan. Voeg 2 bouillonblokjes toe. Snijd de riplappen in grove stukken en laat ze 2
uur sudderen in de bouillon op klein vuur. Zeef het vlees uit de
bouillon en maak het met een mixer (of twee vorken) klein.
Snijd de champignons in grove stukken, versnipper de ui en
snijd de knoflook fijn. Pak een bakpan en bak hierin de ui en
knoflook glazig en haal deze uit de pan. Veeg de pan schoon
met keukenpapier en smelt hierin 100 gr boter (gebruik echt
roomboter, anders grotere kans op klontjes). Voeg de bloem al
roerend toe en bak dit ongeveer 3 minuten op laag vuur zodat
de bloem gaart. Voeg de bouillon al roerend toe tot er een
gladde saus ontstaat (gebruik het bouillonblokje dat je nog over
hebt om bouillon bij te maken om de saus te kunnen verdunnen,
soms verdampt er te veel tijdens het sudderen). Doe de saus in
de braadpan en voeg het vlees, ui, knoflook en champignons toe
en laat zachtjes sudderen tot de champignons gaar zijn. Voeg
naar smaak peper toe.
..namens boerderijwinkel Ons Jos
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FEITEN EN FABELS OVER DE KOELKAST
Bovenin de koelkast is het warmer dan onderin
Feit… én fabel
Steeds meer nieuwe modellen beschikken
over luchtcirculatie en dan is de temperatuur
overal gelijk. In de meeste koelkasten is het
echter nog zo dat de temperatuur net boven
de groentelade lager is dan bovenin. Dat betekent dat u vlees en vis het beste onderin
kunt bewaren en producten als dranken, gebak of jam bovenin. De temperatuur in de
groentelade is dan weer net iets hoger: bij
een te lage temperatuur zou de kwaliteit van
de verse groenten namelijk hard achteruitgaan.
In de koelkast moet de temperatuur altijd zo laag mogelijk zijn
Fabel
Een koelkasttemperatuur tussen de 3 en 4 graden is het meest
ideaal. Bij deze temperatuur is de kans op bacterie- en schimmelvorming namelijk het laagst. Bij sommige witgoedmerken
komen de cijfers van het display of de draaiknop overeen met
het aantal graden. Andere merken hanteren juist een schaalverdeling van bijvoorbeeld 1 tot en met 5. In de handleiding van
uw koelkast vindt u informatie over het inschakelen van de temperatuur. Bent u de handleiding van uw koelkast kwijt, zoek dan
online op merk en modelnummer in combinatie met handleiding.
Maar: het is wel degelijk gevaarlijk om de koelkast een te hoge
temperatuur te geven. Het is misschien beter voor het klimaat
en de portemonnee, maar niet voor uw gezondheid.
Volgens onderzoek van het Voedingscentrum is dit bij twee op
de drie Nederlanders ongemerkt het geval.
Dat is kwalijk, want een te warme koelkast kan tot voedselvergiftiging leiden. Zo kunt u bijvoorbeeld een listeria- of salmonellabacterie oplopen.
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Bij warm weer moet je de koelkast lager zetten, anders koelt hij
niet voldoende
Fabel
De koelkast zelf zorgt ervoor dat de temperatuur gelijk blijft,
hoe warm of koud het buiten ook is. Maar… let wel op bij een
koelkast of vriezer die in de schuur of in de garage staat. In de
winter kan het in de schuur of garage namelijk best koud worden
en sommige koelkasten koelen en vriezen niet meer als de omgevingstemperatuur te laag is.
Een koelkast hoef je nooit schoon te maken
Fabel
Vanwege de lage temperatuur in de koelkast groeien bacteriën
en schimmels minder hard. Maar… ze groeien wel degelijk. Vandaar dan ook dat u de koelkast liefst elk kwartaal moet schoonmaken. Dat doet u door alle plateaus, rekjes en bakjes eruit te
halen en grondig af te wassen met een sopje met afwasmiddel
of soda. Neem de binnenkant van de koelkast – inclusief de
randjes! – goed af en maak ook de rubbers schoon. Vergeet ook
het afvoergaatje achterin de koelkast niet: maak dat schoon met
een wattenstaafje. U kunt er met elke schoonmaakbeurt een
paar druppels chloor in laten lopen. Als de afvoer verstopt is
geraakt, prik dan het gaatje voorzichtig door met een satéprikker of een barbecuespies. En heeft u een vrijstaande koelkast,
maak dan ook de achterzijde van de koelkast regelmatig
schoon. Doe dat bijvoorbeeld met de stofmond van de stofzuiger.
Zolang de lades nog dicht kunnen, hoef je de vriezer niet te
ontdooien
Fabel
Ook het vriesgedeelte van de koelkast moet één keer per kwartaal worden schoongemaakt. Als zich daar te veel ijs- of rijpafzetting vormt, gaat de koelkast steeds meer stroom gebruiken.
Rijpafzetting verwijdert u met een plastic ijskrabber. Is er
sprake van te veel rijp en ijs, dan moet u de vriezer ontdooien.
Dat gaat sneller als u er een pan heet water in zet. Maak de
vriezer en de lades daarna goed schoon met een sopje met afwasmiddel of soda.
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Een schone koelkast is zuiniger in gebruik
Feit
Een koelkast die schoon is, verbruikt minder energie. Dat komt
doordat de temperatuurgeleiding in een schone koelkast optimaal is.
Een nieuwe koelkast is zuiniger dan een oude koelkast
Feit
Als gevolg van technologische ontwikkelingen worden huishoudelijke apparaten steeds zuiniger in gebruik en dat geldt ook
voor koelkasten. Dat ziet u terug op uw energierekening. Minder
energieverbruik betekent bovendien minder CO2-uitstoot en dat
is weer beter voor het milieu. Voor een kapotte koelkast geldt
dan ook dat vervanging bijna altijd beter is dan repareren.
Een koelkast met A+ is bijna net zo zuinig als een koelkast met
A+++
Fabel
Een koelkast met een A+++-label is twee keer zo zuinig dan
een koelkast met een A+-label. Sterker nog: een koelkast met
een A+-label is de minst zuinige op de markt.
Een nieuwe koelkast mag je niet direct aanzetten
Feit
Laat een nieuwe koelkast minimaal vier uur op zijn plek staan
voor u hem inschakelt. Dit heeft alles te maken met de koelvloeistof in de leidingen van de koelkast. Zet u de koelkast te
snel aan, dan kunnen de leidingen verstopt raken.
Bron: PlusOnline
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ZOEKEN MET GOOGLE LENS
Google Lens geeft digitaal informatie over de echte
wereld. Richt de camera op een object en de app
vertelt wat het is. Of vertaal een menukaart op vakantie.
Wat is Google Lens?
Met de app Google Lens achterhaalt u allerlei informatie met
behulp van de camera op de telefoon. Zo krijgt u digitaal meer
informatie over dingen in de echte wereld. Daarvoor werkt de
app met eerder gemaakte foto's, maar kan ook aan de slag met
livebeeld. Daarmee krijgt u direct informatie over iets waarop
de camera is gericht.
Google Lens heeft een reeks aan mogelijkheden. Zo vertaalt de
app teksten. Fijn als u in het buitenland bent en wilt weten wat
er op een bord staat. Of richt de camera op een menukaart om
erachter te komen wat de pot schaft. Een andere functie is uitleg
geven. Richt de camera op een object en Google Lens vertelt
wat u in beeld ziet en geeft er meer informatie over. Shoppen
kan ook. Een mooie stoel gezien in een koffietent? Google Lens
vertelt direct waar deze of een vergelijkbare stoel te koop is. Tot
slot kan de app ook tekst kopiëren. Zo bewaart u gemakkelijk
een artikel uit bijvoorbeeld een tijdschrift.
Google Lens downloaden
Google Lens staat al op de meeste telefoons met Android. Zo
niet, download de app dan via Google Play Store. Bezitters van
een iPhone of iPad kunnen Google Lens gebruiken via de gratis
app Google. Download hem uit de App Store.
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Daarnaast zit Google Lens ook verwerkt in de app Google Foto's.
Op sommige Android-telefoons zijn functies van Lens zelfs toegevoegd aan de camera-app van het apparaat.

Google Lens - Android

Google - iPad/iPhone
Google Lens openen
Voor iPad/iPhone is geen aparte app van Google Lens. Alle Lensfuncties zitten voor deze apparaten in de app Google. Google
Lens in de Google-app is alleen beschikbaar in het Engels.
Google Lens op iPad/iPhone openen:

Tik op de app Google.

Tik in de zoekbalk op het pictogram 'Google Lens' (het pictogram van de camera).

Tik op ‘Camera openen’.

Tik bij het allereerste op OK om Google onder andere toestemming te geven voor het gebruik van de camera.
Google Lens opent, met aan de onderkant allerlei functies.
Google Lens op Android-toestel openen:

Tik op de app Lens.

Google Lens opent. Tik op de sluiterknop (het pictogram
met vergrootglas of camera) om te zoeken.
Zoeken met Google Lens
Via het livebeeld kunt u objecten zoals gebouwen, boeken en
bloemen opzoeken.

Richt de camera op een object.

De camera analyseert het voorwerp. Tik voor meer informatie op het blauwe of witte rondje dat verschijnt.

Verschijnt er geen rondje, tik dan op het vergrootglas.

De resultaten staan onder in beeld. Tik op een ervan om
meer te weten te komen.
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De resultaten staan onder in beeld. Tik op een ervan om
meer te weten te komen.

Tekst vertalen
Een van de leukste onderdelen van Google Lens is 'live' teksten
vertalen. Kunt u echt geen chocola maken van die Franstalige
borden in de Parijse metro? De app helpt. Ook handig als u een
Nederlandse tekst aan iemand wilt laten lezen die geen Nederlands spreekt.
Android:

Open de app.

Tik linksonder op Vertalen.

Richt de camera op tekst.

Google herkent de taal automatisch en geeft een vertaling
op het scherm, over de oorspronkelijke tekst heen. Gebeurt
dit niet of wilt u een andere taal instellen?
 Tik op de regel Auto-detecteren (of de naam van de
taal die de app suggereert) -> Nederlands.
 Scrol naar de taal die u wilt vertalen en tik hierop.
 Wilt u naar het Engels vertalen, tik dan op Nederlands.
 Tik op de taal waar u naartoe wilt vertalen.
IPhone/iPad:

Open de app.

Tik linksonder op Vertalen.

Richt de camera op tekst.

Google herkent de taal automatisch en geeft een vertaling
op het scherm, over de oorspronkelijke tekst heen. Gebeurt
dit niet of wilt u een andere taal instellen?
 Tik op de regel Auto-detecteren -> Nederlands.
 Tik op Auto-detecteren.
 Scrol naar de taal die u wilt vertalen en tik hierop.
 Wilt u naar het Engels vertalen, tik dan op Nederlands.
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Tik op de taal waar u naartoe wilt vertalen.
Tik op Toepassen.

Tekst kopiëren
Google Lens herkent niet alleen objecten, maar ook tekst. Kopieer en plak zo makkelijk tekst uit plaatjes of tijdschriften.

Open de app.

Tik op de optie Tekst.

Richt de lens op een tekst.

Tik op de geselecteerde tekst.

Versleep de blauwe selectiebolletjes totdat de gewenste
tekst is geselecteerd.

Tik op een van de knoppen 'Tekst kopiëren', 'Beluisteren',
'Vertalen', 'Zoeken' of 'Kopiëren naar computer'.
Winkelen
Iemand gespot met een leuke jas en weten waar u deze kunt
kopen?

Tik op de optie Winkelen of Shopping.

Richt de lens op een item.

Tik op het bolletje dat bij het voorwerp verschijnt.

Tik op een van de resultaten.
Dineren
Vraagt u zich af wat u in een restaurant moet bestellen? Zoek
gerechten van de menukaart en bekijk foto's en recensies in
Google Maps.

Tik op Dineren of Eten.

Tik op Selecteer het restaurant.

Typ de naam van het restaurant en tik op het juiste restaurant.

Richt de lens op de menukaart.

Tik op de geselecteerde tekst.

Versleep de blauwe selectiebolletjes totdat de gewenste
tekst is geselecteerd.

Tik op een van de resultaten.
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Een bestaande foto scannen
Het is ook mogelijk om vanuit een eerder gemaakte foto te zoeken.

Open Lens.

Tik linksonder op het pictogram van een foto.

Tik op een foto.

Tik op de functie die u wilt gebruiken (Android) of bekijk de
resultaten (iPhone/iPad)

Kijk anders gewoon eens op internet op:
www.leesberg.nl/supertips-voor-google-lens/
om een beetje het idee te krijgen wat je er mee kunt doen.
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT
4 het leven
Activiteitencie
Bewegen Moet!!
Biljarten
Bridge
Cabaret
Consulent Thuisadministratie
Computeren
Fietsen
Films
Fotografie
Glas in lood
Gymnastiek
Haak- / breigroep
en naaiklusjes
Hobby-handwerk
Kaarten
Kienen
Klusjesdienst
Lezingen
Line-dance
Luisteren naar
Klassieke Muziek
Reizen
Wandelen

Crista Schuurmans
Lucie van de Pas
Riet Scheij
Jan van Zon
Nico Hes
Frans van Lith

64
60
64
64
06
64

33 91
79 21
13 87
14 00
54343249
26 35

Vacature
Edward/Ria de Vries
Mien van Asten
Chrit van Enckevort
Edward de Vries
Kees van Haaren
vacature

----64 37 94
64 18 04
64 21 79
64 37 94
06 12325783

Bep van Bohemen
Mien van de Sande
Sjaantje Traa
en Annie Pollaerts
Anny van de Ven
Arianne van Oerle
Annemarie van Hoof
Marinus van Iersel

64
64
64
64
64
64
64
64

Kees van Rijt
Lucie van de Pas
Jan Tielemans

60 75 32
60 79 21
06 27086113

14
12
23
17
26
11
37
27

15
72
89
73
06
09
93
72
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VERENIGING 55+ HELVOIRT
Vereniging 55+ Helvoirt is als OuderenVereniging Helvoirt opgericht in
december 1994, maar kent haar oorsprong als 'RK Bond Ouden van
Dagen' in augustus 1957.
Aanmelden als lid
U kunt zich aanmelden als lid van Vereniging 55+ Helvoirt bij de penningmeester. De contributie bedraagt € 25,- per jaar. U ontvangt dan maandelijks
''t hofblad'. Via dit blad en de website (www.55plushelvoirt.nl en www.helvoirthuis.nl) wordt u zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van alle zaken
die binnen onze vereniging van belang zijn.
Voorzitter:
Huub Poels, Helvoirtsestraat 17A, 5268 BA, Helvoirt,  06 2469 6084
Secretaris:
Louise Schulte-van Amelsvoort, Tilburgstraat 19, 5268 AP Helvoirt  64 5242
Penningmeester:
Adrie van Hattum, Tilburgstraat 14, 5268 AP, Helvoirt,  06 17704901
Bestuursleden:
Lucie van de Pas, Helvoirtsestraat 30A, 5268 BB, Helvoirt,  60 7921
Gerda van Vianen, Helvoirtsestraat 30, 5268 BB, Helvoirt  64 3885
Leden van de activiteitencommissie:
Lucie van de Pas, Helvoirtsestraat 30A, 5268 BB, Helvoirt,  60 7921
Mien Verbeek, Nieuwkuikseweg 17a, 5268 LH Helvoirt,  64 1660
Crista Schuurmans, De Gijzel 30, 5268 CN Helvoirt,  64 3391
Gerrie van de Ven, Schilderstraatje 36, 5268 EN Helvoirt  06 19038860
IBAN Bankrekeningnummer NL44RABO0121194167
Kopij inleveren vóór de 24ste v.d. maand via:
info@55plushelvoirt.nl of bij:
Edward de Vries, Broekwal 55,  64 3794
e-mailadres: eidevries@home.nl
Verwerking en vormgeving van ’t hofblad: Ria de Vries-Algra
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Vereniging 55+ Helvoirt

Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
Telefoon: 0411- 202010

