
Heel lang geleden, in 1345, 
stichtte Hendrik van Neynsel het 

Neynsels Gasthuis, dat opvang 
bood aan 13 arme vrouwen.  

Nu, honderden jaren later, vinden 
vele ouderen in ‘s-Hertogenbosch 

en Vught een fijne woonplek, 
liefdevolle zorg en de leukste 

activiteiten bij Van Neynsel. En 
Hendrik? Hendrik Van Neynsel 

leeft voort in de gepassioneerde 
werknemers en vrijwilligers van 

Van Neynsel. Zijn naam siert nog 
altijd onze gevels.
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Stilte voor de storm…
De stoelen stonden klaar, de bedden waren gedekt, het serviesgoed 
stond in de kasten en de medewerkers stonden te popelen om aan 
de slag te gaan. De foto’s van deze collage zijn gemaakt in het 
weekend van 16 en 17 juli, daags voordat onze eerste bewoner bij 
Wij zijn Zuiderschans kwam wonen. 

Een memorabel moment en grote 
happening voor onze organisatie. Wij zijn 
Zuiderschans is een locatie die de boeken 
ingaat als uniek samenwerkingsproject 
tussen ons en woningcorporatie Zayaz, een 
locatie die voorzien is van technologische 
hoogstandjes op zorgdomotica-gebied én 
de plek waar we voor het eerst volledig 
gaan werken volgens de Sociale Benadering 
Dementie*. Kortom: alle reden voor een 
feestje. De aankondiging voor het openings-
feest volgt via de locatienieuwsbrieven, 
media en onze eigen (socialmedia)kanalen. 

Technologie als wapen tegen de personeelstekorten en vergrijzing.  
U fronst wellicht uw wenkbrauwen een beetje bij die openingszin, 
maar ik leg het u graag uit. 

zijn Zuiderschans. In de intake-
gesprekken met toekomstige 
bewoners hameren we al op  
het ‘dorpsgevoel’ binnen het 
complex. Zorg is enkel ter 
ondersteuning terwijl zelfred-
zaamheid gestimuleerd wordt. 
Daarnaast is de locatie uitgerust 
met allerlei vernuftige techno-
logische hulpmiddelen, waardoor 
we bijvoorbeeld de mensen met 
dementie alle vrijheid kunnen 
geven, maar wel binnen veilige 
kaders. Denk bijvoorbeeld aan 
dwaaldetectie, alarmering en 
autorisatie van toegang. Het 
gebouw is in principe open en 
middels leefcirkels kan 
bewegings vrijheid individueel 
naar behoefte worden 
ingesteld.

Bel- en beeldverbinding
Het project Domtel dat we bij 
onze andere locaties uitrollen, 
is ook een technologisch 
hulp middel. Bewoners krijgen 
een tablet waarmee een bel-  
én beeldverbinding met mede-
werkers is te regelen. 
Medewerkers kunnen dan 
bijvoorbeeld ook op afstand 
contact leggen. Het maakt lijntjes 
korter en werk efficiënter. 

samen met andere verpleeg-
huizen, het sociaal domein, 
wijkverpleegkundigen en 
huisartsen. Zo zijn lijntjes kort 
en kunnen we mensen snel en 
goed helpen. Integrale netwerk-
zorg heet dat. Maar doorgaan 
op de huidige manier wordt 
door de vergrijzing en personeels-
tekorten onbetaal baar en 
onhaalbaar. Dus moeten we 
verder kijken. Natuurlijk blijven 
we samenwerken, maar er  
moet ook een andere kijk op  
de ouderenzorg komen.

Zelfredzaamheid
Een deel van de oplossing ligt 
bij het zelfredzaam maken van 
burgers, hun zorgverwachtingen 
managen en hen faciliteren bij 
het versterken van een sociaal 
netwerk. Oftewel: investeren in 
sociale innovatie en thuiszorg. 
Neem onze nieuwe locatie Wij 

Techniek

Marcel van Woensel

bestuurder Van Neynsel

Oldtimers en Google Nest
Zoals alle thema’s van dit 
magazine, is ook het thema 
‘techniek’ er eentje waarmee we 
velen kanten op kunnen. Dat 
blijkt wel uit het verhaal van de 
bewoner van Boswijk die al zijn 
leven lang sleutelt aan oldtimers, 
en er de mooiste ritjes mee 
maakt. Technische hoogstandjes 
onder de motorkap! Of het 
interview met de bewoner van 
De Grevelingen die de prachtigste 
bouwwerken maakt van 
(technisch) lego. Dat vraagt 
veel geduld en oog voor detail. 

Techniek komt dus ook via 
bewoners steeds meer onze 
huizen binnen. Op de achterste 
pagina leest u hoe een 
bewoonster van De Grevelingen 
veel plezier en gemak heeft van 
haar Google Nest. Zo helpt 
techniek ons op vele manieren, 
en hebben we er veel profijt van 
én plezier mee. ●

Marcel van Woensel
bestuurder

In Nederland werken steeds 
meer professionals en 
organisaties samen om ouderen 
te helpen hun gezondheid en 
welzijn te behouden en langer 
thuis te wonen. Ook in onze 
regio werken we intensief 

*  Van Neynsel heeft de Sociale Benadering 
Dementie omarmd. Dat betekent dat we 
mensen met dementie en hun naasten bijstaan 
in hun dagelijkse leven. We focussen niet op 
wat niet meer kan, maar richten de aandacht 
op wat wel kan. Van Neynsel is hierin koploper 
door o.a. deelname aan de Social Trial,  
het deels inrichten van de locatie Boswijk 
volgens deze benadering en het volledig 
inrichten van de nieuwe locatie Wij zijn 
Zuiderschans volgens deze benadering.
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Een elektrische 
trein van lego

elektrische trein van 
lego, zo mooi. In 
eerste instantie kocht ik 
voor mijn kleinzoon een 
brandweerauto van lego en 
ging ik naar huis. Toen ik thuis 
was, dacht ik, ‘doe eens gek, ik koop 
die trein voor mezelf’. In twee avonden heb 
ik de trein in elkaar gezet. Ik vond het zo 
leuk om te doen, toen ben ik het meer 
gaan doen.” 

Leuk aan lego
“De lego van nu is niet meer te vergelijken 
met vroeger. Grote bouwtekeningen, een 
heleboel steentjes tot in detail gemaakt. Het 
is echt een bouwproject. Ik ben ziek en word 
niet meer beter, dat vind ik een moeilijk 
proces, maar lego bouwen geeft me 
afleiding. Ik moet er met mijn aandacht 
bijblijven, want voor ik het weet vergeet ik 
een stap in het bouwproces en zet ik het 
verkeerd in elkaar. Ik kan me verwonderen 
over hoe goed het is bedacht en gemaakt. 
Zo heb ik een lego-boekwinkel in elkaar 
gezet. Een legosteentje in de vorm van een 
boek. Het lijkt net echt!” 

3 generaties legobouwers
“Vroeger bouwde ik met mijn zoon 
samen lego en nu bouwen mijn zoon en 

schoondochter samen met de kinderen. Met 
mijn oudste kleinzoon heb ik op televisie 
samen naar lego masters gekeken. Dat vind 
ik zo leuk, dat 3 generaties bezig zijn met 
lego bouwen en we daar samen als gezin 
zoveel plezier aan beleven.” ●

“Van kleins af aan, ik zal een jaar of 10 zijn 
geweest, wilde ik een elektrische trein 
hebben. Maar ik was een meisje en men 
vond dat speelgoed niet passend voor een 
meisje. Als volwassene wilde ik eigenlijk nog 
steeds een elektrische trein, maar om nu 
zoiets voor jezelf te kopen, dat is ook weer 
zo wat. Totdat mijn kleinzoon afgelopen 
november 4 jaar werd. Hij is dol op alles 
wat met de brandweer te maken heeft. Ik 
ging naar de speelgoedwinkel en zag een 

PASPOORT

VAN>>>>NEYNSEL>>>>CORYNNE>>>WESSELING>>> 

>>>DE>>GREVELEINGEN>>>>>>VAN>>>>NEYNSEL>>> 

>>>DEN>>>>BOSCH>>>>>073 22 80 00>>>>

Naam
Corynne Wesseling,  

moeder en oma

Woonplaats

Van Neynsel De Grevelingen

Leeftijd

68 jaar

Voormalig beroep 

Maatschappelijk werker  

in het vrouwenwerk

Passie

Lego bouwen

EVEN 

KENNISMAKEN

In gesprek met fysiotherapeut Sanne Korsten  
over revalideren met technische hulpmiddelen

‘Mag ik straks nog fietsen , 
vraagt de cliënt’?
Als je de oefenruimte van de geriatrische 
revalidatie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
binnenloopt zie je allerlei apparaten staan. 
De Silverfit Miles is erg populair; een fiets 
met een beeldscherm waar de cliënt zelf 
kan kiezen door welke stad of natuurgebied 
hij/zij graag fietst. Soms kun je ook nog 

langs je eigen huis fietsen. Sanne vertelt 
enthousiast over de diverse technische 
hulpmiddelen die zij gebruikt tijdens de 
behandelingen. De diverse spelvormen 
trainen ook nog eens het geheugen. Ook zijn 
er diverse apps waarmee de cliënt zelf kan 
oefenen. Voor aanschaf probeert zij zelf de 

apps en apparatuur uit. “Het belangrijkste is 
dat de techniek zich blijft ontwikkelen, want 
dat doen wij immers ook.” ●
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‘Veel duimen omhoog’
Wim de Groot (74) groeide op in de Kampina, het prachtige stukje 
Brabant tussen Boxtel en Oirschot. Hij runde jarenlang een innovatief 
varkensfokbedrijf en restaureerde in zijn garage diverse oldtimers. Een 
gesprek over zijn liefde voor Franse auto’s, het lef om te sleutelen zonder 
veel ervaring en de glimlach van mensen bij het zien van zijn oldtimers.  

“De buurman reed vroeger in een Citroën 
2CV, oftewel een eend, en het was een 
autootje dat alles kon en eenvoudig over de 
slechtste wegen reed. Ik ben toen verliefd 
geworden op de eend”, vertelt Wim lachend. 
Het bleek de inspiratiebron voor zijn 
toekomstige passie: het restaureren van 
oude Franse auto’s. 

Het is dan ook geen verrassing dat hij voor 
zijn dochter een eend kocht toen zij in 
Eindhoven ging studeren. “Het was de 
goedkoopste en makkelijkste auto. Na haar 
afstuderen heb ik samen met mijn broer Jan 
de auto compleet uit elkaar gehaald tot het 
chassis en vervolgens weer schroefje voor 
schroefje in elkaar gezet.” Een tijdrovende 
klus. Een dag per week werd er gesleuteld 

en onderdelen haalden ze bij Autotron in 
Rosmalen. Alles voor een soepele keuring 
zodat de eend weer op de weg kon rijden. 
De garage is nog steeds een geliefde plek 
waar extra onderdelen als een kunstwerk 
aan de muur hangen. Er moet namelijk 
altijd wel iets vervangen worden.     
  
Chauffeur voor bruiloften
Later kocht Wim, die vandaag de dag bij 
Van Neynsel Boswijk woont, een Citroën 
Traction uit 1954, een prachtige klassieke en 
iets luxere auto. Hierdoor werd hij door 
vrienden of bekenden ook regelmatig 
gevraagd als chauffeur voor bruiloften en 
galafeesten. “Het is leuk om met familie en 
kinderen tochtjes te maken met de 
oldtimers. De auto’s trekken dan ook zeker 
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veel aandacht. Iedereen geniet mee van de 
auto’s. We krijgen altijd veel duimen 
omhoog en zwaaiende mensen.” Vanwege 
het gouden huwelijk van Wim en zijn vrouw, 
maakte het hele gezin in het voorjaar een 
mooie tocht met de oldtimers naar de 
trouwlocatie van vijftig jaar geleden. Kasteel 
Stapelen in Boxtel was de plek, en een mooi 
decor voor een fotoshoot met kinderen, 
kleinkinderen en de natuurlijk de oldtimers.

Peugot 202
De verzameling van auto’s is door de jaren 
heen langzaam gegroeid. Wim maakte zijn 
collectie compleet met een Peugot 202 uit 
1937. Met hulp van zijn zwager importeerde 
hij de klassieke bolide uit het buitenland. “Ik 
zag de auto en was meteen verliefd. Nu heb 
ik een mooi wagenpark”, zegt Wim tevreden. 

Uitdaging
Voor toekomstige oldtimerbezitters, die het 
vele sleutelwerk vrezen, heeft Wim nog 
enkele tips. “Begin gewoon met sleutelen. 
Het is juist een uitdaging om het zelf te 
doen. De oude auto’s hebben goede 
handleidingen. Met de boekjes kom je een 

heel eind. Je haalt alles uit elkaar en begint 
door de motor in de revisie te doen. Laat dat 
wel doen door een specialist. De rest kun je 
zelf, dat is bij mij ook altijd goed gelukt.” 
Ook is het handig om lid te worden van een 
oldtimerclub. Zelf is Wim lid van Old Timers 
Oirschot (OTO), een lokale vereniging van 
oldtimerliefhebbers. Iedereen kan lid 
worden mits je in Oirschot of een 
aangrenzende gemeente woont en een auto 
hebt van ouder dan 20 jaar. Verder is het 
volgens Wim van belang dat je gewoon een 
auto koopt die je mooi vindt. Daarna zorg je 
voor goed onderhoud en bij twijfel schakel 
je de hulp in van een expert. “Je moet vooral 
van de auto’s genieten.” ●

     Foto’s: familie De Groot.
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Crème
brûlée
Aantal personen: 4
Bereidingstijd: 20 minuten

Wachttijd: 2,5 uur  

Bereiding
1.  Verwarm de oven voor op 135 °C. Breng de slagroom 

met de vanillesuiker aan de kook. Laat op laag vuur  
5 min. trekken. 

2.  Splits ondertussen de eieren, de eiwitten heeft u niet 
nodig voor dit recept. Klop de eidooiers in een kom 
met 70 g suiker en een snuf zout.

3.  Breng de slagroom op middelhoog vuur weer tegen de 
kook aan, blijf roeren. Schenk de hete room geleidelijk 
door het eimengsel en roer goed tot u een wat dikkere 
massa heeft. Giet het warme mengsel door een zeef 
vervolgens in de schaaltjes.

4.  Zet de schaaltjes in de ovenschaal en plaats in het 
midden van uw oven. Vul de ovenschaal tot halverwege 
de rand van de schaaltjes voorzichtig met heet water 
en laat het mengsel in de oven in ca. 35 min. gaar 
worden. Het mengsel is gaar als de bovenkant gestold, 
maar de crème in het midden nog een beetje 
vloeibaar is. Verleng eventueel de baktijd tot de juiste 
gaarheid bereikt is. Haal de schaaltjes uit de 
ovenschaal en laat op een rooster circa 30 min. 
afkoelen.

5.  Zet vervolgens, afgedekt met folie, voor twee uur in de 
koelkast. Verdeel vlak voor het serveren de rest van de 
suiker erover en karamelliseer de suiker met de 
crème-brûléebrander.

  BEREIDINGSTIP Heeft u geen brander, gebruik dan 
de hoogste grillstand van uw oven.  
Let op, dit is al binnen 2 minuten klaar (als het suikerlaagje 
mooi gebruind is).

Medewerker Lotte Elbrink maakte 
in de keuken van het Ontmoetings-
plein van Wij zijn Zuiderschans 
deze heerlijke crème brûlee klaar.

Domtel: moderne telefoon-
centrales en zorgalarmering
Onze telefooncentrales en zorgalarmering zijn aan vervanging toe en 
alle Van Neynsellocaties krijgen een moderne en toekomstbestendige 
oplossing. Bij Antoniegaarde vond de pilot plaats en wordt sinds 
februari gewerkt met Domtel, zoals ons nieuwe systeem heet. Speciaal 
voor d’n Hendrik deelt medewerker Henriëtte van Esch haar eerste 
ervaringen met het nieuwe zorgalarmeringssysteem.

Wat is Domtel precies?
“Elk appartement van bewoners 
in zorg heeft een nieuw oproep-
systeem gekregen dat eenvoudig 
te bedienen is via een tablet 
aan de muur. De bewoner staat 
zo in direct contact met zorg-
medewerkers, kan zorgvragen 
stellen en zelfs beeldbellen. 
Zodra een bewoner het alarm 
indrukt, krijgt de zorgmedewerker 
een melding en kan deze direct 
zien wie er belt, op welk apparte -
ment hij/zij woont, en waar de 
bewoner op dat moment is. Dit 
laatste is vooral fijn wanneer 
een bewoner bijvoorbeeld in  
De Brasserie is en hulp nodig 
heeft. Daarnaast is er een 

functie op de tablet waarmee de 
bewoner de deur kan openen.”

Wat is voor medewerkers 
het grootste verschil in 
werkwijze?
“Het systeem werkt door het hele 
gebouw goed, en we kunnen in 
één oogopslag zien welke collega 
de oproep heeft beantwoord. 
Met de mobiele telefoon kunnen 
we in geval van nood ook direct 
bellen met bijvoorbeeld huis-
artsen, apotheken of dokters-
posten. Daarnaast kun je meteen 
zien wie er nog meer aan het werk 
is. Dat is handig in zo’n groot 
gebouw als Antoniegaarde. Zo 
kunnen we direct contact 

opnemen met de collega die 
aan het werk is, en dat scheelt 
veel tijd en nodeloos gebel.”

Waarom is Domtel fijn 
voor onze bewoners?
“Voor bewoners is de tablet fijn 
omdat ze op deze manier direct 
en eventueel met beeld kunnen 
communiceren met de zorg-
medewerker. Zeker in de nacht 
is dit prettig. De tablet kan dan 
op het nachtkastje geplaatst 
worden. Daarnaast kan de 
bewoner voor alarmering kiezen 
via een halsalarm of via de pols 
zoals een horlogebandje.” ●

Henriëtte van Esch legt aan mevrouw Kemps uit hoe de nieuwe tablet werkt.

Domtel Het project Domtel gaat over het 
vervangen van de huidige telefooncentrales en 
zorgalarmering bij Van Neynsel voor een 
moderne en toekomstbestendige oplossing. 
Bewoners in zorg krijgen een nieuw oproep-
systeem dat eenvoudig te bedienen is via een 
tablet aan de muur. Zo staat de bewoner in 
direct contact met de zorgmedewerkers, kunnen 
makkelijk en snel zorgvragen gesteld worden,  
en is beeldbellen met zorgmedewerkers ook een 
mogelijkheid. Communicatie wordt zo simpel en 
interactief. De eerste ervaringen met het nieuwe 
systeem bij Antoniegaarde zijn zeer positief.  
De komende maanden gaan de overige locaties 
stapsgewijs over naar het nieuwe systeem.

Koken met hulpmiddelen
Bij het bereiden van heel wat gerechten kun je niet zonder een staaltje techniek. 
Goede keukenapparatuur bijvoorbeeld. Voor deze overheerlijke crème brûlée 
heeft u een crème-brûléebrander of de grillstand van een oven nodig. 

Dit heeft u nodig
2 zakjes vanillesuiker 

500 ml verse slagroom

4 middelgrote eieren 

120 gram  
fijne kristalsuiker 
Ovenschaal 
Vershoudfolie
4 ovenbestendige 
schaaltjes 
Crème-brûléebrander  

of grillstand oven
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Wat een geweldige dag
Een terugblik op de Silverrally

Al voordat de rit begon, waren er mooie 
uitspraken te horen: “Het is mijn eerste echte 
uitstapje na corona.” “Zo mooi dat deze mensen 
dit belangeloos voor ons doen.” 
Hartverwarmende reacties voor de mensen van 
DoSocial, die deze Silverrally organiseerde voor 
verschillende locaties van Van Neynsel en voor 
Annaborch in Rosmalen. 

Routeboekjes
De rally startte bij de De Gruyterfabriek en een 
stoet van 40 auto’s trok vervolgens door de 
omgeving. De begeleiders, van wie veel 

vrijwilligers van Van Neynsel, 
hielpen onder meer door voor te 
lezen uit de routeboekjes. De 
tocht ging onder meer langs 
Grasso, de Sint-Jan, de Uilenburg, 
de Vughterstraat en Mariënburg. 
Natuurlijk werd gezwaaid naar 
iedere auto met de Silverrally-
vlag. Sommige deelnemers 
zagen de appartementen in het 
Paleiskwartier voor het eerst, of 
herkenden plekjes waar ze 
vroeger gewoond hadden. 

Waterpistool
Na de vele mooie straatjes van ’s-Hertogenbosch 
was er een tussenstop bij Restaurant Treuren-

Eindelijk ging de Silverrally door! Bijna  
60 bewoners van Van Neynsel deden  
23 juni samen met vrijwilligers en 
familieleden mee aan dit initiatief van 
stichting DoSocial. 

burg, waar de deelnemers werden opgewacht 
door ludieke douaniers met water pistool en bezem, 
en met een hoop gein werden de deelnemers 
naar een tent geleid waar een lekker vegetarisch 
wraphapje klaarstond. Daarna ging de stoet 

richting Zalt bommel voor de lunch. We werden 
opgewacht met gezellige accordeon muziek en 
vele vrijwilligers van DoSocial. De 
accordeonmuziek en onze eigen huis-illusionist 
zorgden voor het nodige vertier bij de lunch.  
Met een goodybag trok iedereen daarna weer 
huiswaarts. In de weken erna werd er regelmatig 
gevraagd: “Is dit volgend jaar weer? Mag ik dan 
weer mee?” En we hoorden ook uitspraken als “Ik 
was doodmoe, maar voelde me zo blij!” en “Ik 
voelde me zo verwend na deze prachtige dag!”

DoSocial kiest volgend jaar een nieuwe stad uit 
voor hun initiatief, maar er komen vast meer van 
deze mooie initiatieven en uitstapjes! ●

“Is dit volgend jaar weer?  
Mag ik dan weer mee?”
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Colofon
Redactie: 
Nancy Boere
Mireille Borg 
Jacqueline Cornelissen
Henriëtte van Esch
Tjanne Hartman
Helena Kysela
Flavienne van Oort

Met speciale dank aan   
Lotte Elbrink, Tineke van Bentveld, 
Wim de Groot en familie, mevrouw 
Kemps, Corynne Wesseling, Sanne 
Korsten en Marcel van Woensel.

Vormgeving:  
Sandra Batelaan | baats ontwerp
Drukwerk: Drukkerij Tielen

www.vanneynsel.nl

Alarmering
Computer
Halsalarm
Hulp
Internet 

Mobiel
Polsalarm
Robot
Tablet
Techniek

Veilig
Wifi
Zorg

Lost u deze woordzoeker op?
Stuur uw inzending vóór 10 november 2022 
naar communicatie@vanneynsel.nl en 
maak kans op een tegoedbon ter waarde 
van € 22,50, te besteden bij de Grand Cafés 
en restaurants van Van Neynsel. Over de 
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
De winnaar ontvangt persoonlijk bericht. 

PUZZELtijd

prikbordprikbord
‘Oké Google, vertel eens een mop’

Moppen tappen, liedjes opzoeken en 
vragen beantwoorden. Het slimme 
apparaatje Google Nest van Tineke 
van Bentveld kan het allemaal. 

Ze is 83 jaar, maar vindt leeftijd totaal niet 
belangrijk. Tineke kwam samen met haar 
man Dick in 2018 in De Grevelingen wonen. 
Eerst nog samen, maar na een half jaar ging 
het zo slecht met haar man, dat hij naar 
een PG-woning verhuisde in hetzelfde pand. 
“Zonder mijn jas aan te trekken kan ik op 
bezoek”, zegt Tineke. “Na 55 jaar getrouwd 
te zijn, moest ik erg wennen aan alleen op 
mijn kamer zijn. Ik vertelde dat tegen mijn 
schoonzoon en met kerst kreeg ik een 
Google Nest cadeau. Google Nest is een 
slimme speaker met digitale assistent. Ik 
stond versteld. Ik kan van alles vragen aan 

dat apparaat. Als ik goedemorgen zeg, zegt 
Google goedemorgen terug en vertelt me hoe 
laat het is, wat de temperatuur in Den Bosch 
is en de nieuws berichten.” Een smart phone 
heeft ze ook en gebruikt ze met name om 
Whatsapp-berichten te versturen. Via 
Whatsapp heeft ze contact met mensen in 
binnen- en buitenland. “Zo’n smartphone 
vind ik wel een gepriegel met typen, voor 
Google Nest heb ik alleen mijn stem nodig. 
Dit is gebruiksgemak. Ik kan de gekste dingen 
vragen. ‘Google, vertel eens een mop.’ Of zoals 
laatst hoorde ik beneden in het restaurant 
een liedje van Andy Williams.” Tineke krijgt 
een dromerige blik in haar ogen als ze vertelt 
over haar jeugdidool van vroeger. “Ik vroeg 
me af: zou hij nog leven? Dus bij thuiskomst 
vraag ik aan Google: ‘Leeft 
Andy Williams nog?’ Gevolgd 
door: ‘Draai eens een liedje  
van hem’. Mooie herinneringen 
heb ik aan die tijd. Zo heb ik 
meteen een hele muziek-
bibliotheek bij de hand. Alleen 
op mijn kamer zijn is een stuk 
leuker geworden”, zegt ze met 
een lach. ●

Google Nest is een slimme speaker met digitale assistent. 
Een dergelijke speaker maakt stembesturing van aangesloten, 
slimme apparaten mogelijk: “Hey Google, zet de lampen aan” 
of “OK Google, speel muziek”. De Google Home mini is er al 
vanaf 30 euro. Andere smart  speakers zijn bijvoorbeeld LG 
WK7 en Sonos IKEA Symfonisk-speaker. 
Bron: Tweakers.net
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