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Overige informatie
Kantoor SWO gemeente-oldebroek
Openingstijd: Woensdag van 9.00 – 12.00 uur
Mariënrade 3, 8091 XS Wezep
Telefoon:
(038) 376 27 16
E-mail:
info@swogemeente-oldebroek.nl
Website:
www.swogemeente-oldebroek.nl
Redactie Palet: redactie@swogemeente-oldebroek.nl
Informatiepunt: Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur is de balie
bezet met gastvrouwen/heren van SWO. *
Hier kunt u informatie krijgen over SWO en het Sociaal Team.

* Zodra de Corona-regels het toelaten

Van de redactie
Om te beginnen hopen we dat u gezond en wel de afgelopen maanden bent
doorgekomen. En mocht Corona uw pad gekruist hebben dan wensen we u
veel sterkte en een voorspoedig herstel toe. Daarnaast spreken we de hoop
uit dat we met elkaar een betere tijd tegemoet kunnen gaan.
Omdat veel activiteiten lang hebben stil gelegen is er op dit moment ook niet
heel veel nieuws te melden. Toch hebben we geprobeerd om u een
leeswaardig Palet aan te kunnen bieden. Zo hebben we deze keer uitgebreid
aandacht besteed aan gezonde en lekkere recepten. En we vertellen iets over
de Hulpmiddelenwijzer, op de website www.hulpmiddelenwijzer.nl treft u heel
veel praktische informatie aan.
Mocht u als lezer ook iets hebben waarvan u denkt dat het misschien iets voor
het Palet is, dan horen we dat graag van u. Of misschien heeft u zelf iets
bijzonders te melden, kunt u bijvoorbeeld prachtig schilderen of schrijft u
gedichten, laat het ons weten. Wie weet ontstaat er zo een nieuwe rubriek
waarin we een lezer in de spotlights zetten.

Van het bestuur
Op het moment dat ik dit artikel schrijf zijn we nog in afwachting van wat het
kabinet op 23 februari bekend gaat maken. Helaas is het aantal Coronabesmettingen nog dusdanig hoog dat ik vermoed dat er op korte termijn weinig
versoepeling van de maatregelen te verwachten is. Toch hoop ik, net als velen
met mij, dat we in de loop van 2021 weer activiteiten kunnen gaan
organiseren en elkaar weer in een goede gezondheid kunnen ontmoeten.
Jammer genoeg is dat nu nog niet mogelijk. Als bestuur willen we geen
risico’s nemen. Ik moet er niet aan denken dat er mensen besmet raken bij
een ontmoeting tijdens door ons georganiseerde activiteiten. Zodra het
verantwoord is zullen we de activiteiten weer opstarten.
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Telefoon: 0525-655381
CENTRUM OLDEBROEK

Rouwzorg Riny
Persoonlijke Uitvaartverzorging

We verzorgen
uitvaarten voor
een eerlijke prijs
Riny en Janita van de Worp
Noordsingel 220
8091 XZ Wezep
Tel. 06 5478 3435
www.rouwzorgriny.nl
info@rouwzorgriny.nl
Dag & nacht bereikbaar

2

Laten we dus nog even geduld hebben en ons aan de door het kabinet
afgekondigde
maatregelen
houden,
hoeen
moeilijk
ende
eenzaam
soms ook is.
Laten
we dus nog
even geduld
hebben
ons aan
door hetdat
kabinet
In 2020 hebben
we weinig kunnen
maar toch
wil ik alle vrijwilligers
dieis.
afgekondigde
maatregelen
houden,doen,
hoe moeilijk
en eenzaam
dat soms ook

op2020
een of
anderewe
manier
zijn doen,
geweest,
al toch
was wil
hetikmaar
door een die
In
hebben
weinigactief
kunnen
maar
alle vrijwilligers
telefoontje
of kaartje,
bedanken
voor
hun inzet
hoop
dat door
we ineen
2021 weer
op
een of andere
manier
actief zijn
geweest,
al en
wasikhet
maar
op u mogenofrekenen.
telefoontje
kaartje, bedanken voor hun inzet en ik hoop dat we in 2021 weer
Zonder
iemand
tekort te willen doen wil ik hier één groep vrijwilligers
op u mogen rekenen.
extra bedanken
en dattezijn
de maaltijdbezorgers!!
en
Zonder
iemand tekort
willen
doen wil ik hier één Door
groepweer
vrijwilligers
wind en
ondanksenCorona,
zij er voor dat onze
inwoners
extra
bedanken
dat zijnzorgen
de maaltijdbezorgers!!
Door
weer endie

dat nodig
hebbenCorona,
een warme
maaltijd
wind
en ondanks
zorgen
zij erkrijgen.
voor dat onze inwoners die
Natuurlijk
is er eeneen
aantal
aanpassingen
in de manier van bezorgen gedaan,
dat
nodig hebben
warme
maaltijd krijgen.

want ook de
bezorgers
moeten
dat veilig in
kunnen
doen.van
Ook
wil ik degedaan,
mensen
Natuurlijk
is er
een aantal
aanpassingen
de manier
bezorgen
bedanken
diebezorgers
tijdelijk zijn
ingesprongen,
we doen.
door de
gevolgen
de
want
ook de
moeten
dat veilig toen
kunnen
Ook
wil ik devan
mensen
Coronacrisis
tekort
vrijwilligers kregen.
daarvoor.
bedanken
dieeen
tijdelijk
zijnaan
ingesprongen,
toen weHartelijk
door de dank
gevolgen
van de
Overigens
kunnen
we
met
name
bij
het
team
Oldebroek
nog
wel
enkele
Coronacrisis een tekort aan vrijwilligers kregen. Hartelijk dank daarvoor.
vrijwilligerskunnen
gebruiken.
Zie de
oproep
elders
dit Palet. nog wel enkele
Overigens
we met
name
bij het
teaminOldebroek

vrijwilligers gebruiken. Zie de oproep elders in dit Palet.
Tenslotte wensen wij u allen een goed en hopelijk straks weer wat “vrijer”
2021 toe. wensen
Nogmaals
aan goed
de voorschriften,
zodat weer
Corona
en uw
Tenslotte
wijhoudt
u allenu een
en hopelijk straks
watu “vrijer”
medemens
er niet onder
krijgt
en de
probeer
gezond te
blijven!!
2021
toe. Nogmaals
houdt
u aan
voorschriften,
zodat
Corona u en uw
medemens er niet onder krijgt en probeer gezond te blijven!!
Bert van Beek, voorzitter
Bert van Beek, voorzitter
Hulp of aandacht nodig in deze coronaperiode? Laat het weten!
Bij hetofmeldpunt
OldebroekCoronahulp
kunt u in deze
coronatijd
terecht voor
Hulp
aandacht
nodig in deze coronaperiode?
Laat
het weten!
een steuntje in de rug. Er staan vrijwilligers voor u klaar die u graag willen
Bij
het meldpunt
kunt manier,
u in deze
coronatijd
terecht
helpen.
UiteraardOldebroekCoronahulp
gebeurt dit op een veilige
geheel
volgens
de voor
een
steuntje in
dehet
rug.kabinet.
Er staan vrijwilligers voor u klaar die u graag willen
maatregelen
van
helpen. Uiteraard gebeurt dit op een veilige manier, geheel volgens de
Meldt uw hulpvraag
via: www.presentoldebroek.nl/oldebroekcoronahulp
maatregelen
van hetaan
kabinet.
of bel met het Sociaal Team: (0252) 63 83 33.
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Oosterwolde

Oldebroek

’t Harde

Wezep

Mheneweg Noord 20
T. 0525 - 62 14 56

Zuiderzeestraatweg 177-1
T. 0525 - 63 34 79

Herenveldweg 18
T. 0525 - 65 35 28

Ruitersveldweg 35A
T. 038 - 337 40 38

Icare in Wezep en Oldebroek

Als u ons nodig heeft, zijn we er
Hiervoor kunt u bij ons terecht:
• verpleging en verzorging
• specialistische thuisverpleging
• verpleging en verzorging bij dementie
• advies over wonen, zorg en welzijn
• palliatieve zorg
• thuisbegeleiding
• personenalarmering
• nachtzorg
• thuisleen van hulpmiddelen en
verpleegartikelen
Voor meer informatie kunt u rechstreeks contact
opnemen met de wijkteams van Icare.
- Icare Wezep: (0522) 27 96 05 (24 uur p/d)
- Icare Oldebroek: (0522) 27 97 01 (24 uur p/d)
Bezoekadressen
Stouwdamsweg 4, Oldebroek/Clematisstraat 55, Wezep

www.icare.nl
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Oplossing puzzel 3-2020
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creatieve en productieve partner
in offline & online communicatie. Communicatie
die informeert, prikkelt, enthousiasmeert, overtuigt en activeert.

Bredewold is uw betrokken,

Rondweg 76, Wezep t (038) 376 33 90 w www.bredewold.nl



*Elke maand menu’s in de aanbieding!
*Dagverse senioren-maaltijden voor een scherpe
prijs! Informeer naar de mogelijkheden.
Chineeswezep
Chinees buffet met Pasen
diverse heerlijke gerechten

0642488378

Van € 32,00 voor € 22,00 incl. drankjes
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0642488378

Bezorgers gezocht voor Tafeltje Dekje
Voor met name ons team in Oldebroek zijn wij op zoek
naar extra bezorgers.
Door vrijwilligers van SWO worden maaltijden bezorgd bij inwoners die daar
zelf niet meer voor kunnen zorgen. De maaltijden worden van maandag t/m
vrijdag rond 12.00 uur bezorgd.
Voor het weekend en de feestdagen kan men ook koude maaltijden
(mee)bezorgd krijgen, die men dan zelf kan verwarmen.
Aan de bezorging is ook de signaleringsfunctie gekoppeld; dat wil zeggen dat
de bezorgers kunnen zien hoe het met de gebruiker van de maaltijden gaat en
zo nodig daarop actie kunnen (laten) ondernemen. Uiteraard hebben we
goede afspraken gemaakt, zodat de maaltijden op een veilige manier en
“Coronaproof” bezorgd kunnen worden.
Heeft u wat tijd beschikbaar om als
maaltijdbezorg(st)er ons te helpen? Dan horen wij
dat graag van u. U kunt ons daarvoor een email
sturen naar info@swogemeente-oldebroek.nl
of bellen op nummer (038) 376 27 16.

Door de coronamaatregelen is ons kantoor niet (alle dagen) bezet, maar
spreekt u dan een bericht in en dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.
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Advertentie Addio

Melden van overlijden:
038 376 4123
www.addiouitvaartzorg.nl

Nog geen computercursussen
Door Corona en de daarmee gepaard gaande regelgeving, wordt ongetwijfeld
meer gebruik gemaakt van onze digitale wereld en is er mogelijk ook meer
behoefte aan het volgen van een cursus op dat gebied. Op het moment van
schrijven is het echter nog onbekend wanneer de regels omtrent Corona
zodanig zullen zijn dat we weer op een verantwoorde manier cursussen
kunnen geven. Daarom gaan we in dit nummer onze cursussen ook niet actief
aanbieden.
Toch aanmelden? Dat mag en kan natuurlijk altijd!
Neem dan contact op met Margot van Zanten. Ze is te bereiken op
tel.: (06) 13 43 76 63 voor meer informatie en aanmelden.
Echter of en wanneer een cursus dan zal starten is onbekend.
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Enkele handige tips
Wat we wel kunnen doen is een aantal tips geven waardoor een (beginnend)
PC-gebruiker wat eenvoudiger en sneller kan werken met Windows 10.
Bureaublad tonen
In Windows 7 is hij duidelijker te zien, maar in Windows 10 echt zowat niet.
Want wist u dat zich uiterst rechts van de klok op de taakbalk een knop
bevindt? Die zit er wel degelijk, maar is inderdaad nauwelijks te zien. En
wanneer u daarop klikt wordt het bureaublad getoond. En wanneer u
nogmaals op de knop klikt, krijgt u het venster weer te zien waarin u aan het
werk was.

Snel bekijken hoeveel geheugen er gebruikt wordt
Een van de redenen waarom een computer traag wordt is te weinig intern
geheugen. Maar hoe komt u er nu achter of uw computer toevallig ook te
weinig geheugen heeft?
Of uw pc te weinig geheugen heeft kunt u heel simpel controleren via
Taakbeheer. U kunt Taakbeheer starten door de toets-combinatie Ctrl-Alt-Del
te drukken. Maar met de rechtermuisknop klikken op de taakbalk kan ook.
Vervolgens kunt u op het tabblad Prestaties snel zien hoeveel intern
geheugen er gebruikt wordt.
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Pictogrammen op het bureaublad ordenen
Wanneer veel pictogrammen aan het bureaublad zijn toegevoegd, of juist zijn
verwijderd, dan is een onoverzichtelijk geheel nogal eens het resultaat.
Nu kunt u daar uiteraard handmatig orde in aanbrengen. Maar het gaat een
stuk sneller wanneer u simpelweg met de rechtermuisknop klikt op een
willekeurige vrije ruimte op het bureaublad en vervolgens in het geopende
snelmenu het menu: Beeld aanwijst en dan de optie: Pictogrammen
automatisch schikken klikt.
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Snel in- en uitzoomen
Soms zijn er situaties te bedenken waarin het
fijn zou zijn als wat er op het beeldscherm
getoond wordt net iets groter weergegeven
zou kunnen worden.
Ook daar heeft Windows in voorzien. En wel door middel van de toetscombinaties Windowstoets (zie afbeelding) en het plusteken (+) om in te
zoomen op iets op het beeldscherm, en Windowstoets en het minteken (-) om
uit te zoomen.
Hoe typ ik het Euro teken (€)?
In deze tip leggen we uit hoe u het euro teken typt, ook al is het
symbool niet aanwezig op uw toetsenbord.
We kennen de euro sinds het jaar 2000, maar op veel
Europese toetsenborden vindt u dit teken vaak nog niet
terug! Toch is deze tip zo simpel dat u waarschijnlijk denkt; "had ik daar nu
niet op kunnen komen ?".
Voor hen die het nog niet wisten, het Euro teken wordt vóór de cijfers
geplaatst.
Bent u ook altijd eindeloos aan het zoeken naar het euroteken (€) op uw
toetsenbord of telefoon?
Natuurlijk kunt u het omzeilen door ‘euro’ te typen, maar het staat wel mooier
om het teken te gebruiken. Hieronder leest u hoe u snel een euroteken in uw
tekst, mail of app zet.
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Euroteken op toetsenbord (Windows)
Dit werkt in elk programma! Er zijn verschillende manieren, afhankelijk van uw
toetsenbord:
•

Druk op het toetsenbord de Alt-toets, Ctrl-toets en de 5-toets
tegelijkertijd in.

•

Druk op het toetsenbord de toets met de tekst ‘AltGr’ (zit meestal
rechts van de spatiebalk, heet soms ook alleen Alt) en de 5-toets
tegelijkertijd in.

•

Druk op het toetsenbord op de linker Alt-toets en druk
achtereenvolgens de cijfertoetsen ‘0’, ‘1’, ‘2’ en ‘8’ in.

Screenshots maken
Een screenshot is letterlijk het maken
van een foto van uw scherm. Uiteraard
kunt u net als de afbeelding bij dit artikel
een foto van uw scherm maken, maar u
kunt ook een schermafbeelding maken
op het toestel zelf.
Screenshots maken:
Dit kan met de toets-combinatie, ctrl + print screen (Prt Scr) of de Windowstoets + print screen (Prt Scr).
Maar wist u dat er meer mogelijk is? Windows heeft namelijk sinds kort een
eigen ingebouwd programma daarvoor. Het heet Knippen en Aantekenen en u
vindt het door het in te typen in het start menu (of in de zoekfunctie). U kunt
dan zelf de gewenste modus kiezen en selecteren waar u een screenshot van
wil maken.
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Windows 7 gestopt
U hebt het de afgelopen tijd wellicht al vaker
voorbij zien komen maar op 14 januari 2020 is
de ondersteuning voor Windows 7 gestopt.
Zeker mensen met wat oudere computers en
veel bedrijven maken er nog gebruik van. Dat betekent dat er geen updates
meer komen en er niet meer technisch ondersteund wordt. “Maar ik heb toch
een virusscanner dus dan is er niks aan de hand toch?” Dat zou u denken,
maar niets is minder waar. Een virusscanner, een malware-scanner etc. zijn
allemaal gericht op data (dus documenten, mail etc.). De beveiligingsupdates
die u via Microsoft ontvangt zijn echt gericht op het besturingssysteem.
Vanaf 14 januari 2020 vallen daar dus zwakke plekken in en dat vinden
hackers fantastisch! Enige echte veilige mogelijkheid is dus om te upgraden
naar Windows 10. Dat kon in het begin gratis maar moet nu betaald worden.
Natuurlijk moet uw computer of laptop wel geschikt zijn voor Windows 10.
Dus… hebt u nog Windows 7 op uw systeem, weet dat u een kwetsbaar
systeem hebt.

----------------------------------------De winnaar van de juiste oplossing van de zandloperpuzzel
in Palet 3 van het afgelopen jaar is:
De heer B. van ’t Hul uit Oldebroek
Gefeliciteerd met uw prijs.
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Pedicure Daniëlle
Medisch Pedicure, ik kom bij
u aan huis.
Ook voor diabetici en reuma
Bel voor een afspraak:
06-23722609 of kijk op
www.danielle-pedicure.nl

Goede
zorg voor
uw Voeten
Lid van
ProVoet
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PUZZEL Sudoku
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U kunt de oplossing insturen naar info@swogemeente-oldebroek.nl of
inleveren in de brievenbus van de Talter of de Brinkhof.
Deze dient uiterlijk 20 juni 2021 bij ons binnen te zijn.
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In de hervormde kerk de Hoeksteen in Hattemerbroek heeft Rouwzorg Riny
een eigen afscheidskamer. Deze is 24 uur per dag toegankelijk via een eigen
ingang met een slot waarvan de familie de code ontvangt.
Het is mogelijk om de naastgelegen kleine zaal er bij te betrekken en deze is
dan te gebruiken om als familie samen te kunnen zijn. Bovendien is het
mogelijk om hier te condoleren en om in kleine kring afscheid te nemen.

(06) 54 78 34 35

info@rouwzorgriny.nl
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www.rouwzorgriny.nl

Fietsrooster afdeling Wezep 2021 (afhankelijk van Coronaregels)
Vertrek Dorpshuis De Brinkhof om 09.30 uur Zuiderzeestraatwegzijde.
Streven is tochten te plannen van ± 60/70 km.
Na de eerste tocht gaan we eten om ± 17.00 uur bij Station 134 in Wezep.
Wanneer de fietstocht niet doorgaat vanwege slecht weer, gaan we wel eten.
Wanneer men mee gaat eten dit wel graag opgeven bij vertrek.
Of, wanneer het fietsen niet doorgaat bij:
Aleid Blokdijk (038) 376 25 41 of (06) 38 35 96 13,
of aleidblokdijk@online.nl
Bij slecht weer gaan we de vermelde 2 e datum.
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20 okt. Dit is de laatste tocht van het seizoen. Aansluitend gaan we voor wie
dat wil ergens uit eten.
Gaan we niet fietsen, dan gaan we wel om ± 17.00 uur eten, waar is nog niet
bekend. Wanneer men mee gaat eten, dit wel graag een week van te voren
opgeven bij:
Aleid Blokdijk (038) 376 25 41 of (06) 38 35 96 13, of aleidblokdijk@online.nl
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Voorwaarden:
- geen deelname/inschrijfkosten
- meefietsen op eigen risico
- zelf zorgen voor vervoer bij pech en calamiteiten
- zorg voor een volle accu, evt. regenkleding, zonnebrandbescherming
- koffie/thee 's morgens en 's middags en lunch op eigen kosten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Hennie Kroes, (038) 376 23 73 of (06)12 55 31 69, of zkroes@lijbrandt.nl
Of Fenna Mechielsen, (038) 376 90 68 of (06) 27 42 33 33 ,
of b.f.mechielsen@planet.nl

---------------------------------------------Wandelgroep op maandagmiddag
Vanwege de Corona-regels was het tot nu toe helaas al een lange tijd niet
meer mogelijk om met onze wandelgroep op pad te gaan.
Maar we hopen dat we in de toekomst, wie weet in het
voorjaar weer op maandagmiddag kunnen gaan
wandelen.
We vertrekken dan om 13.00 uur onder leiding van Arie
Verhoef in het mooie waterwingebied bij Wezep.
Vrouwen en mannen van 55+ lopen een uurtje,
onderbroken door eenvoudige rek- en strekoefeningen.
Heeft u ook zin om mee te doen? Ook al duurt het nog
even voor het zover is, u kunt zich al wel aanmelden bij Ria en zo het
vooruitzicht hebben op een mooie, actieve en gezellige maandagmiddag!
Informatie/aanmelding: Ria Franken, tel.: (06) 12 17 82 41
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Hulpmiddelenwijzer
In dit Palet heeft u een mooi uitgebreid artikel met computertips aangetroffen
van onze computerclub. Vanwege de Coronamaatregelen is het nog niet
mogelijk om weer cursussen te beginnen. We hopen dat u met deze tips toch
een stukje verder komt wanneer u thuis met uw computer of laptop aan de
slag gaat.
Behalve deze computertips zijn er nog veel meer tips over
zaken waar u in het dagelijkse leven mee te maken krijgt.
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport is de Vilans hulpmiddelenwijzer
ontwikkeld. Vilans is het landelijke kenniscentrum voor de langdurende zorg.
We geven hieronder de toelichting van de site en lichten er een paar
hulpmiddelen/tips voor u uit. Voor alle tips kunt u kijken op:
www.hulpmiddelenwijzer.nl
Wanneer u op deze site gaat kijken treft u daar ook nog een link aan voor een
filmpje waarin een heel duidelijk voorbeeld wordt gegeven over het hele
proces van een hupmiddel aanvragen.
Als u ouder wordt of een ziekte of beperking heeft, gaan dagelijkse
handelingen niet altijd meer vanzelf. Gelukkig zijn er honderden hulpmiddelen
die u kunnen helpen. Maar om iets te kiezen dat bij u past, heeft u eerlijke
informatie nodig. Onafhankelijk en betrouwbaar.
Die informatie vindt u op deze website. Hulpmiddelenwijzer.nl heeft geen
commercieel belang. Zij hebben meer dan 500 hulpmiddelen die ze op
overzichtelijke wijze presenteren. Ze vertellen u wat het is, waarvoor u het
kunt gebruiken, hoe het zit met vergoedingen en welke varianten er zijn. Voor
sommige hulpmiddelen bieden ze praktische keuzenhulpen aan!
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Toetsenbordaanpassing
Een toetsenbordaanpassing maakt het werken
met een standaard toetsenbord van een
computer makkelijker of vervangt deze. De
meeste aanpassingen betreffen het werken met
de handen (motorisch). Er bestaan ook
aanpassingen om toetsen beter te kunnen zien/
onderscheiden.
Toetsenbordaanpassingen en aangepaste toetsenborden verminderen fouten
met aanslagen door bijvoorbeeld bevende handen of slecht zien. Andere
toetsenborden en aanpassingen zijn geschikt voor één hand of bij
ongecontroleerde bewegingen. Grote letters, cijfers en tekens verbeteren het
kunnen zien en onderscheiden van toetsen, net als een goed contrast.
Dienblad met schootkussen
Een dienblad met schootkussen is handig als u
bijvoorbeeld in bed of in een stoel wilt schrijven,
eten, puzzelen of computeren. De korrels in het
kussen onder het werkblad nemen de vorm van
uw lichaam aan waardoor het blad stabiel op uw
schoot blijft liggen.
Antislipmateriaal
Antislipmateriaal maakt gladde oppervlakken stroef,
zodat u zelf niet kunt vallen of voorwerpen kunnen
wegglijden.
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Communicatieboek
Communicatieboeken heten ook wel
gespreksboeken.
Als communiceren moeite kost door een
beroerte of ander hersenletsel, maken de
woorden en afbeeldingen in een communicatieof gespreksboek het overbrengen van een
boodschap mogelijk.

Hulpmiddelen voor mensen met moeite bij het lopen
Voorbeelden van loophulpmiddelen zijn looprekken, krukken of
wandelstokken, rollators en rolstoelen. Daarmee kunt u zich toch lopend of
rollend voortbewegen. In- en buitenshuis.
Ook zijn er diverse aanpassingen voor
trappen zoals extra traptreden of een
speciale leuning om via de trap naar boven
of beneden te gaan.
Leesstandaard
Heeft u moeite om een boek (lang) vast te
houden? Of heeft u bij het lezen een loep
nodig? Een leesstandaard is een houder
voor boeken, tijdschriften, kranten, etc. Ook
zijn er standaards voor een laptop of tablet.
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Beeldbellen
Waarvoor dient beeldbellen? Via beeldbellen heeft u contact met zorgverleners
of mantelzorgers als alternatief voor een
huisbezoek of contact via de telefoon.
Door beeldcontact krijgt bijvoorbeeld een
zorgverlener een betere indruk hoe het met u gaat zonder
daarvoor direct langs te hoeven komen. Hoe werkt beeldbellen?
Op een tablet of gewone computer kunt u een programma activeren waarmee
u via een adreslijst kunt beeldbellen met een zorgverlener. Maar u kunt ook
bellen met familie en kennissen. Ook is het mogelijk dat een zorgverlener u
belt.
…………………………
Dit is slechts een kleine greep uit een bijna oneindig aantal mogelijkheden van
Hulpmiddelen. Kijkt u maar eens op de website, er is een hele logische
onderverdeling in activiteiten zoals o.a. Bewegen, Communicatie, In- en om
het huis, Eten en drinken, Huishouden, Ontspanning etc..
Teveel om op te noemen. Bovendien wordt er uitgebreid aandacht besteed
aan hulpmiddelen bij situaties die te maken hebben met aandoeningen zoals
Dementie, Diabetes, Parkinson, Reuma of Hartklachten.
Kortom: wij denken dat u met deze hulpmiddelenwijzer figuurlijk gesproken
“goed uit de voeten” kunt.

Paletbezorgers gezocht

Bent u iemand of kent u iemand die nog wat tijd over heeft om 3 x per jaar, of
als invaller incidenteel het Palet te bezorgen bij een aantal lezers? Dan horen
we dat heel graag van u. Neemt u dan contact met ons op via (038) 376 27 16
of info@swogemeente-oldebroek.nl.
U doet onze lezers er een heel groot plezier mee!
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Recepten
We hopen dat niet iedereen last heeft gekregen van de zogenaamde
“Coronakilo’s”. Maar ook als dat niet zo is zijn deze voorjaarsgerechten
heerlijk en gezond. En we hebben er deze keer een ruime variatie in
aangebracht.

Lauwwarme Aspergesalade met ei
Ingrediënten:

Voor de dressing:

50 gr. gemengde sla
Scheutje melk
200 gr. witte asperges
2 eieren
4 plakjes ontbijtspek
2 sneetjes brood
200 gr. krieltjes

scheutje olie
1 eetl. citroensap
1 theel. mosterd
snufje peper

Bereiding:
Halveer de krieltjes en kook ze 15 minu ten in een pan met water en
een snufje zout. Kook de asperges 5 minu ten in een pan met water
en een scheutje melk en zet daarna het vuur uit en laat nog 10
minuten nagaren. Kook ondertussen ook de eieren 8 minu ten en laat
ze daarna ‘schrikken’ onder de koude kraan.
Verhit een koekenpan zonder olie en bak de
spek hierin krokant in een paar minu ten en laat
uitlekken op een keukenpapiertje. Rooster ook
het brood krokant in een pan of broodrooster .

Meng de ingrediënten voor de dressing. Snijd de
asperges in stukken. Verdeel de sla over borden
of een grote kom. Voeg de gekookte krieltjes en
asperges toe en meng met de dressing. Verdeel
de eieren in stukjes over de salade samen met het
spek en brood.
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Tip:

voor een vegetarische versie laat
je de spekjes achterwege of
vervang ze door wat gezouten
nootjes of een eetlepel
pijnboompitjes.

------------------------------------Courgettesoep
Ingrediënten:
1 grote ui
2 teentjes knoflook
2 courgettes (in blokjes)
1 groentebouillonblokje
3 takjes verse munt
125 ml slagroom
800 ml water
Zout en peper
scheutje olijfolie

Benodigdheden: staafmixer

Bereiding:
Verhit de olijfolie in een soeppan en bak de ui glazig. Snijd de
knoflook klein en fruit nog 2 minuten op laag vuur mee. Voeg ook de
blokjes courgette toe en bak nog een paar minuten mee. Voeg het
water en de bouillonblokjes toe en breng aan de kook. Scheur de
blaadjes munt van de takken en hak ze fijn en voeg toe aan de pan
met courgette.
Zet het vuur uit en pureer de soep met de staafmixer en roer de
slagroom er door. Breng de courgettesoep eventueel nog op smaak
met wat extra peper en zout en verwarm nog een minuutje door.
Deze soep is ook heel goed in te vriezen.
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Raapstelenstamppot
Bij stamppot denk je niet zo gauw aan het voorjaar maar deze is juist
heel erg geschikt om dan te maken.

Ingrediënten:
200 gr. raapstelen
600 gr. kruimige aardappels
60 gr. gedroogde tomaatjes
125 gr. belegen kaas (eventueel met walnoten)
Paar druppels Maggie
Scheutje melk
Klontje roomboter
Bereiding:
Kook de aardappels gaar in ca 15
minuten. Snijd het onderste stukje van de
raapstelen en snijd de stelen in stukken
van ca 3 cm. Giet de aardappels af en
doe terug in de pan. Pureer met een
stamper fijn. Voeg een klontje boter en
scheutje melk toe en meng goed door.
Voeg dan de raapstelen toe en schep ze
er met een houten lepel doorheen.
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Laat de stamppot een paar minuten op
laag vuur doorwarmen zodat de
raapstelen iets kunnen slinken. Breng
de stamppot op smaak met een paar
druppels Maggie. Snijd de gedroogde
tomaatjes in stukjes en de kaas in
blokjes en schep als laatste door de
raapstelen stamppot zodat deze een
beetje kan smelten.
Deze stamppot is heerlijk met een tartaartje of met een moot lauwwarme
zalm.

------------------------------------------Volkoren sandwich met gerookte zalm en komkommer
Ingrediënten:
4 sneden brood
Light roomkaas
1/2 komkommer
100 gr gerookte zalm
2 gekookte eieren
Handje tuinkers
Benodigdheden:
kaasschaaf

Neem 4 dikke sneden brood en besmeer ze met
een royale laag roomkaas. Beleg daarna met
gerookte zalm. Neem een kaasschaaf en snijd de
komkommer in linten door deze in de lengte te
schaven. Snijd ook de eieren in plakjes.
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Beleg de boterhammen met de
komkommer en het ei en strooi er
een snuf peper en zout overheen.
Maak de sandwich compleet met een
handje tuinkers.

Tip: neem een ongesneden brood en snijd deze zelf in dikke sneden.

----------------------------------------------Frisse salade met gerookte kip en peer
Een combinatie die niet direct voor de hand ligt maar zó lekker is, gewoon een
keer proberen.
Ingrediënten:
150 gr. romaine of krulsla
1 gerookte kipfilet
1 peer
10 cherrytomaatjes
Balsamicocreme*
2 volkoren pistolets
1 teentje knoflook
Een scheut olijfolie
Een snuf peterselie

* Balsamicocreme is een soort ingedikte Balsamico-azijn en klant en klaar te
koop. Heerlijk in heel veel gerechten dus als je dat een keer hebt geproefd
staat het zeker vaker op het menu
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Bereiding:
Snijd de peer, gerookte kipfilet en tomaten in stukjes. Verdeel samen met de
sla over 2 borden. Schenk wat olijfolie in een kommetje en pers de knoflook
erboven uit. Voeg een beetje peterselie toe.
Snijd de pistolets in sneetjes en
wrijf in met het olijfolie-knoflook
mengsel. Grill deze sneetjes in een
grillpan tot ze knapperig zijn.
Serveer de salade met de
balsamicocreme en het
knoflookbrood.
Verrassend en ontzettend
lekker…..
Eet smakelijk

--------------------------------------------Gezond chocolade-ijs
Kan dat? Jazeker! En een toetje mag in deze
recepten niet ontbreken….
Ingrediënten:
3 bananen (uit de vriezer)
2 eetlepels cacao
75 ml melk
1 eetlepel pindakaas

Benodigdheden: blender

Leg de geschilde bananen een dag van te voren in de diepvries.
Doe de bananen in stukjes in de blender. Voeg de cacao, pindakaas en een
scheutje melk toe en meng door elkaar. Voeg de rest van de melk in beetjes
toe en meng tot een romig geheel.
Doe in een bak en laat verder opstijven in de diepvries of serveer het mengsel
direct als een soort softijs.
Heerlijk………………..
28

(i.p.v. advertentie Apotheek Oldebroek binnenzijde achterkant)

Dansschool
Dik en Leonieke
Bruinewoud
Acaciastraat 8, 8091 TT Wezep.
Tel.: 038 - 375 96 96
www.dansschoolbruinewoud.nl
Lessen:
Ballroomdansen 55

- woensdagmiddag

Country Line Dance 50+

- donderdagmiddag

Zumba Gold

- maandagmorgen en
- woensdagmorgen

