
  1 

Beste vrienden 
 
 
2008! Geen rustig kabbelende beek vloeide ons voorbij. 
Ze was woelig en onrustig, met veel stroomversnellingen en vertragingen. 
Gespannen kijken we uit naar 2009 en hopen we op beterschap. Immers, 
“na regen komt zonneschijn”, belooft een oud Vlaams spreekwoord. 
 
Wat bracht 2008 voor de vereniging afasie, dankzij de inzet van vele 
vrijwillige medewerkers? Ik denk dat het vooral goed nieuws is! 
* Regio Oost-Vlaanderen kreeg een nieuwe start met een geslaagde  
contactnamiddag op 18 oktober, boeiend en gezellig. De werkgroep maakt 
al plannen voor 2009. 
* In september mochten we genieten van een schitterende Nationale Dag, 
georganiseerd door regio Vlaams-Brabant. De vele deelnemers gingen 
tevreden naar huis. Hierover vinden jullie verder meer. 
* Ook de regio’s Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen houden 
boeiende contactnamiddagen en maken plannen voor het nieuwe jaar. 
* De website www.levenmetafasie.be werd uitgebreid met nieuwe 
getuigenissen van personen met afasie. Uit de reacties blijkt dat deze veel 
gelezen worden. Het project wordt nu verder uitgebouwd met 
getuigenissen van partners en kinderen van personen met afasie. 
* Ons tijdschrift “Wat zeg je?” kreeg in september een nieuw kleedje.  
Het verrast de redactie dat hierop zo weinig reactie gekomen is van de 
lezers. Wat vinden jullie van dit nieuwe kleedje? Wat betekent het 
tekstballonnetje voor jullie? Laat het de redactie weten.  
 
2009: verkiezingsjaar! voor de  gewesten, voor het Europees parlement.  
Maar, in juni 2009 zijn er ook in de Vereniging Afasie vzw. belangrijke 
bestuursverkiezingen. Het mandaat van de huidige voorzitter is in juni 
definitief ten einde. Er moet dus een nieuwe voorzitter gekozen worden. 
Opnieuw doen we een dringende oproep tot al onze leden en onze lezers 
om samen met ons kandidaten voor het bestuur en voor voorzitter op te 
sporen en hun namen door te geven via het secretariaat of bij de 
voorzitter. De toekomst van de vereniging is voor ons allen een grote 
bekommernis. Ze ligt mede in jullie handen! 
 
Vol vertrouwen en dankbaar wens ik jullie in 2009, tijd en rust om te 
genieten van kleine wondere dingen, van vrede, vriendschap, gezondheid. 
 
 
Lieve Vercruysse, 
voorzitter 
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OPROEP DEELNAME PROJECT 
LEVEN MET AFASIE : DE OMGEVING AAN HET WOORD 

 
Beste partner, kind of ouder van een persoon met afasie 

 

In september 2006 maakten twee laatstejaarsstudenten van de Arteveldehogeschool samen met 

personen met afasie een website. De site was een project van de Arteveldehogeschool in 

samenwerking met de Vereniging afasie vzw. De studenten wilden een website maken waar 

personen met afasie zelf konden vertellen over hun leven met afasie. Het is een toegankelijke, 

afasievriendelijke website geworden. In september 2007 zijn twee nieuwe studenten logopedie 

begonnen met het verder afwerken van de site. Vanaf september 2008 zal ik verder de site 

ontwikkelen. 

 

We starten in 2009 met een nieuwe rubriek op de site. Deze zal specifiek naar de omgeving van 

personen met afasie gericht zijn. Op de site www.levenmetafasie.be zullen er getuigenissen 

komen te staan van mensen uit de omgeving van een patiënt met afasie. Onder omgeving van 

een persoon met afasie verstaan we de kinderen, ouders, partners, broers en zussen. Op die 

manier is het mogelijk om als partner of kind van een volwassene met afasie verhalen van 

mensen in de zelfde situatie te lezen, contact op te nemen met lotgenoten en steun bij elkaar te 

vinden. Mensen die iets gelijkaardig meemaken zijn meestal best geplaatst om tips te geven hoe 

je zo goed mogelijk kan (leren) omgaan en communiceren met een familielid met afasie. 

 

Voor het verzamelen van getuigenissen en tips zouden wij graag op u een beroep willen doen. De 

getuigenis gebeurt onder vorm van een interview waarvan een samenvatting wordt gemaakt die 

– na uw goedkeuring - op de site wordt geplaatst. U hoeft zelf helemaal niets van computers te 

kennen. Er worden ook heel duidelijk afspraken gemaakt over uw deelname en u beslist wat er 

uiteindelijk op de site verschijnt of niet. 

Indien u wenst mee te werken aan dit project, kan de studente logopedie, Sofie Van Ranst, 

contacteren via onderstaande gegevens. Er zijn nu al 9 mensen die meewerkten aan het 

project. 

 

Door het plaatsen van een getuigenis op de site, bent u een enorm grote stap in het 

verwerkingsproces van andere partners/ouders van een persoon met afasie.  

 

Alvast hartelijk dank bij voorbaat! In bijlage alvast een eerste getuigenis. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Sofie Van Ranst 

Studente Opleiding Logopedie en Audiologie, afstudeerrichting Logopedie 

Arteveveldehogeschool 

Contact: sofie_van_ranst@hotmail.com 

Platte Heegtestraat 9 

2880 Bornem 

Tel.: 0472/905118 

 

 

Frank Paemeleire 

Docent Arteveldehogeschool 

projectleider www.levenmetafasie.be 

contact: frank.paemeleire@arteveldehs.be  
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1. Beschrijving situatie 

Mijn naam is Janneke, dertig jaar echtgenote en twaalf jaar partner van een persoon met 

een taalstoornis afasie. Zelfs na 12 jaar dat mijn man een trombose kreeg, ondervinden 

wij elke dag de problemen ervan. Daarom is het noodzakelijk dat je als partner je zoveel 
mogelijk probeert in te leven in zijn situatie. 

Mijn man is al heel wat verbeterd, maar die trombose is er geweest en samen moet je er 
in goede en slechte dagen aan werken.  

2. Noodzakelijke en gemiste informatie  

Met elke trombose hoe zwaar of licht ook moet de partner onmiddellijk op de hoogte 

worden gebracht van de mogelijke gevolgen ervan . Ook moet er uitleg gegeven worden 
wat betreft woorden als afasie, apraxie, hemiplegie en hemianopsie, discalculie en meer. 

Je staat ook als leek voor een groot vraagteken, wat sociaal opvang, ziekenfonds 
problematiek, invaliditeit, enz. betreft. 

De sociale dienst is op dat moment van grote waarde voor de opvang van de partner en 
familieleden. 

3. Verloop van de revalidatie 

Ze zijn, wat mijn man betreft, heel vlug met revalidatie begonnen: logo-, kine- en 

ergotherapie. Door op tijd te starten met logopedie, wat mijn man nodig had, werd er al 

redelijk vlug vooruitgang geboekt, maar toch is twee jaar logopedie te weinig voor elke 

persoon met een taalstoornis afasie. Want elke dag wordt er nog bijgeleerd als zij maar de 
kans er toe krijgen. Het mag echt niet stoppen na twee jaar revalidatie. 

4. Tips en aandachtspunten 

• Geef hen de kans hun zin uit te spreken. 

• Zeker niet onderbreken of verder praten in hun plaats! 

• Zie hen niet als personen met een gebrek, maar mensen als jij en ik . 

• Geef hen de kans om met hun gebreken verder iets van hun leven te maken en hen 

daarmee helpen naar hun mogelijkheden . 

• Betrek hen met alles, zowel in hun ziektebegeleiding, als in het dagelijkse leven   ( 
bvb. mee winkelen, reizen, … feestjes, concerten, enz. ) 

5. De toekomst 

Natuurlijk word je geremd in de vele idealen die je als echtpaar gesteld had, maar 

anderzijds is het een verrijking met wat er gebeurd is, omdat je het leven in meerdere 
kleine dingen gaat appreciëren. 

Niet dat je het leven moet instellen naar die beperkingen, maar dat je moet leven met die 
beperkingen en elke dag zien als een cadeau die je samen mag beleven. 
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Met een internationaal symposium en een avondfeest vierde het 

Departement Logopedie en Audiologie op 24 oktober 2008 ‘Vijftig jaar 

Logopedie’. Studenten, alumni, stagementoren, collega’s uit het 

werkveld en sympathisanten vierden mee. 

 

Uiteraard kwam er ook een presentatie over verworven taalstoornissen -
waar afasie een voorbeeld van is – vroeger en nu. 
Hieronder vindt u het abstract van de presentatie hierover. 
 
Verworven taalstoornissen: (on) bekend terrein? 
 
 
Els Dammekens, 
Logopediste Centrum voor Epilepsie en Psycho-Organische Stoornissen, 
Duffel 
 
Afasie bestaat waarschijnlijk al sinds mensen konden spreken. Egyptische 
hiëroglyfen gedateerd rond 2200 voor Christus, maken reeds melding van 
het verlies van taal. In dit opzicht zijn verworven taalstoornissen reeds erg 
lange tijd bekend terrein. Echter, waar de oorzaak ooit werd gezocht in het 
hart, lichaamsvochten of de wil van de goden, zocht men pas na de 
middeleeuwen de oorzaak in de hersenen. Dit bracht een evolutie teweeg, 
waarbij onze kennis over afasie steeds meer gevoed werd door onze 
kennis over de hersenen en hun werking. In toenemende mate en in 
sneltreinvaart beïnvloedt vandaag de dag kennis uit de 
neurowetenschappen onze inzichten rond communicatie, taal en 
taalstoornissen. Inzichten die ons soms naar onbekend terrein voeren en 
die ons, als logopedist, voor nieuwe morele, ethische en praktische 
vraagstukken stellen. Waar moet het accent liggen in therapie? Wat met 
de sociale invalshoek in de logopedische begeleiding? Hoe ver kunnen we 
daarin gaan met onze “patiënt”, als we die term nog mogen gebruiken. Op 
welke manier kunnen we een intensieve therapie aanbieden? En kunnen 
we ons hierbij laten bijstaan door een virtuele therapeut?  
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING  
OP 14 juni 2008 

 
 

Van de 48 stemgerechtigde leden zijn er 16 aanwezig en 16 
verontschuldigd met volmacht. Dit maakt een totaal van 32 leden, wat 
toelaat geldig te vergaderen. 
 
1. De voorzitter verwelkomt iedereen en benadrukt het belang van de 
jaarlijkse algemene vergadering. Het is een gelegenheid voor kritische 
uitwisseling van ideeën en suggesties voor de toekomstige werking. 
In een moment van stilte gedenken we de leden en de familieleden die in 
2007 overleden zijn, in het bijzonder Maria Sanders, lid van de A.V. sinds 
1992. 
 
2. De notulen van de A.V. 2007 worden goedgekeurd. 
 
3. Financieel verslag: de vereniging is financieel gezond.  
 
* Het boekjaar 2007 eindigt met een positief saldo van 2.653,72 euro.  
Inkomsten: 14.899,95 euro, waarvan 2.987,70 euro lidgelden en 5.278,00 
euro giften.  
Uitgaven: 12.246,23 euro, waarvan ‘Wat zeg je?’ de grootste uitgavenpost 
is.  
De beheerskosten liggen met 8% ver onder de toegelaten grens van 20%. 
* De regionale werking vertoont een balans in evenwicht, dankzij het 
zorgzaam financieel beheer van de verantwoordelijken.  
* De maatschappelijke zetel is nog steeds gevestigd in Bassevelde (Luc 
Berlamont).  
Het bankrekeningnummer is 880-3187421-48 van vereniging afasie 
Bassevelde en niet Kontich of Schoten. 
 
4. De begroting 2009 wordt goedgekeurd en de Algemene Vergadering 
verleent kwijting aan de bestuurders. 
 
5. Voorbereiding bestuursverkiezing A.V. 2009 
 
* Bij de bestuursverkiezing in juni 2009 zijn alle bestuursleden 
ontslagnemend, maar ze kunnen opnieuw verkozen worden. 
* Raad van Bestuur maart 2009: voorstelling van nieuwe kandidaten.  
De A.V. vindt het belangrijk dat ook personen met afasie zich kandidaat 
stellen voor een bestuursfunctie om de leiding mee in handen te kunnen 
nemen. 
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* De voorzitter benadrukt dat haar mandaat definitief eindigt in juni 2009. 
Iedereen wordt opgeroepen om mee te zoeken naar een geschikte 
opvolger. Een nieuwe dynamiek is nodig voor de goede werking van onze 
vereniging. De algemene vergadering betreurt het ontslag van Lieve 
Vercruysse, maar kan haar beslissing begrijpen en bedankt haar alvast 
voor haar jarenlange onvoorwaardelijke inzet. 
* Naast persoonlijke contacten wordt ook een oproep via de website, 
Stroke-net,  Trefpunt Zelfhulp overwogen. 
 
6. Er werden geen kandidaat ‘effectieve leden’ (leden voor de A.V.) 
voorgedragen. 
Kandidaturen hiervoor moeten vooraf schriftelijk bij de voorzitter ingediend 
worden. 
 
 
 
 
7. Actualiseren van de lijst van effectieve leden 
 
* Het mandaat van Maria Sanders vervalt door haar overlijden op 27 
november 2007. 
* Mevrouw Luce Plasschaert nam ontslag als effectief lid. Als stichtend lid 
stond zij mee aan de wieg van de vereniging. Als pedagoge en 
logopediste heeft zij op een deskundige en geëngageerde wijze mee vorm 
gegeven aan onze vereniging. 
Ook beroepsmatig, als docente, als logopediste en in haar publicaties, 
waren de personen met afasie haar grootste zorg. 
Gedurende 5 jaar schreef zij voor ‘Wat zeg je?’ onder de titel 
‘Logopedische Kroniek’  
korte, leesbare bijdragen voor personen met afasie (voorbeeld verder in 
dit nummer). 
Haar ‘open-tuindagen’ zijn voor regio Vlaams-Brabant jaarlijkse 
hoogtepunten. 
De A.V. aanvaardt haar ontslag, dankbaar voor haar grote inzet, en wenst 
haar nog veel gelukkige jaren. 
* Art. 9 van de statuten stelt dat leden die tweemaal een A.V. niet 
bijwonen zonder kennisgeving als ontslagnemend worden beschouwd. Tot 
op heden werd dit niet toegepast.  
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8. Jaaroverzicht (juni 2007-mei 2008) 
 
8.1  Regionaal nieuws: 
 
* Oost-Vlaanderen: op 17 maart 2008 was er een eerste vergadering. 
Kristien Lissens en Evelien Jacobs, pas afgestudeerde logopedisten, en 
enkele personen met afasie zijn bereid zich in te zetten voor een 
heropstart van de regio. Een eerste contactnamiddag wordt gepland in 
oktober 2008. Dit zal gemeld worden aan diverse organisaties. Wie 
geïnteresseerd is kan zich melden bij het secretariaat. 
* West-Vlaanderen: organiseerde in september 2007 een prachtige 
nationale dag in Torhout. De groep kreeg niet enkel het bezoek van de 
burgemeester, maar ook een mooie sponsoring. Regelmatig zijn er 
activiteiten, maar spijtig genoeg blijft de opkomst beperkt. Ginette Demetz 
hield een bekendmakingsactie in de ziekenhuizen van de regio. 
* Limburg: naast de regelmatige contactnamiddagen met zowel activiteiten 
binnen als buiten voor de eigen leden, neemt de groep ook deel aan de 
activiteiten van het Limburgs Platform voor Zelfhulp- en 
Ontmoetingsgroepen o.a. ‘Het Dorp’, een evenement waar 53 
zelfhulpgroepen zich presenteerden. Het project van de universiteit 
Limburg met oefeningen in communicatie voor 1e jaarsstudenten 
geneeskunde wordt spijtig genoeg afgebouwd om financiële redenen. 
* Vlaams-Brabant: er zijn informatieve bijeenkomsten zoals de 
filmvertoning ‘Les mots perdus’ (Nederlandse ondertiteling) en een 
voordracht door Prof. Manders, verder noteren we restaurantbezoek en de 
‘opentuin’ bij mevrouw Plasschaert. 
De jaarlijkse sinterklaasnamiddag kon spijtig genoeg niet doorgaan 
omwille van het vrij onverwachte overlijden van Willy Van Echelpoel (dé 
sinterklaas van Vl-Brabant). 
Hubert is momenteel ook heel geboeid op zoek naar gegevens over de 
start van de groep Vlaams-Brabant. 
* Antwerpen: de werkgroep werd uitgebreid met nieuwe, jongere leden. 
De contactnamiddagen kennen meestal een ruime opkomst en er zijn 
verschillende activiteiten. Nu eens binnen in de vaste stek in Borsbeek: 
een gezellige babbel, gezelschapsspelen, foto’s herkennen. Dan weer op 
verplaatsing: bowling, bezoek aan het fotomuseum, een wandeling … 
 
8.2 Sensibilisering 
 
* Ontmoetingsdag 2de jaarsstudenten logopedie en personen met afasie 
op 8 mei 08 in de Lessius Hogeschool. Doel was om studenten logopedie 
voor te bereiden op hun omgang met personen met afasie. Deze dag 
kende een groot succes en werd als positief ervaren door de studenten 
evenals door de personen met afasie.  
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* Website: www.levenmetafasie.be: dit schitterende eindwerk 2007 door 
Annelies Vivijs en Lies Witteman, werd met veel enthousiasme vervolgd 
door Evelien Jacobs en Kristien Lissens . Er werden 16 nieuwe 
getuigenissen afgenomen en de website werd meer toegankelijk gemaakt. 
Een oproep voor deelname aan het project, samen met een getuigenis, 
verscheen in Wablieft 2007. 
* Onze medewerking werd gevraagd voor allerlei studentenprojecten o.a. 
Annelies Mariën (Lessius Hogeschool) “Behoeften van partners en 
kinderen van afasiepatiënten”, Lynne Anthonissen over jonge 
mantelzorgers (jonger dan 18 jaar),… afspraken verlopen vaak via de 
regioverantwoordelijken.  
De privacy dient gerespecteerd te worden: geen adressen doorgeven 
zonder het akkoord van de betrokkene. 
* Studiedag Cepos Duffel “ (19/10/07) Communiceren na een NAH, veel 
meer dan Broca en Wernicke”: verschillende sprekers zijn lid van de 
vereniging en we hadden er een infostand. 
* AIA (internationale organisatie afasie) plaatste op haar nieuwe website: 
www.aphasie-international.com een folder met informatie over afasie in 
minstens 32 verschillende talen (zie  Wat zeg je? -  dec.’07). 
 
8.3 ‘Wat zeg je?’ en website 
 
* Na de oproep van vorige A.V. is Hubert Mannaerts toegetreden tot de 
redactieraad. 
De nummers, die zeer stipt verschijnen, zijn steeds goed gevuld en 
verzorgd.  
Inhoudelijk wordt er gewerkt met min of meer vaste rubrieken: een 
professioneel artikel, sociaal maatschappelijke informatie, nieuws uit de 
regio’s, een getuigenis, een materialenrubriek, enkele weetjes, 
ontspanning. 
* De website blijft druk bezocht, te zien aan de vragen die via die weg het 
secretariaat bereiken. Berichten vanuit de regio’s en interessante links 
mogen doorgegeven worden aan de webmaster (zie ‘contact’ op de 
website) en worden zo snel mogelijk op de website opgenomen.  
Onze dank aan de redactieraad en aan de webmaster. 
 
8.4 Contacten met andere verenigingen 
 
* ‘GRIP’ (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een Handicap).  
We namen deel aan hun campagne binnen het Europees jaar van de 
gehandicapten-2007: “Iedereen Model”. We ontwierpen een kleine poster 
voor hun en onze website met de tekst: “Omdat een persoon met afasie 
ook recht van spreken heeft”. 
* Stroke Belgium: oprichting patiëntenraad in februari 2008.  
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Hubert en Ria vertegenwoordigen de vereniging afasie.  
* NAH-Vlaams- Brabant: 6 maart 08 startvergadering lotgenotencontact. 
Philip De Smet en Hubert Mannaerts waren aanwezig. 
* Vlaams Patiënten Platform: Lieve V. en Guido S. vertegenwoordigen de 
vereniging. 
 
 
* Trefpunt Zelfhulp vierde haar 25 jarig bestaan met een symposium.  
Uit de discussies blijkt dat vrijwilligers voor bestuursfuncties moeilijk te 
vinden zijn en dat een goed contact met professionelen heel belangrijk is. 
 
9. Vooruitzichten 
 
* De nationale ontmoetingsdag op zondag 21 september wordt 
georganiseerd door Vlaams-Brabant  te Rotselaar in de Torenhoeve. 
* Heropstart contactnamiddagen Oost-Vlaanderen, zie hoger. 
* Nederlands e-mail project specifiek voor personen met afasie: Frank 
Paemeleire onderhandelt met de ontwerper van het programma en hoopt 
dat een aanpassing voor onze Vlaamse doelgroep in september 
operationeel zal zijn. 
 
10. Tot slot dankt het bestuur de vele medewerkers en leden die zich 
belangeloos inzetten voor de Vereniging Afasie vzw. 
 
De vergadering wordt afgesloten om 17u 30 en gevolgd door een kleine 
maaltijd. 
 
Lieve Vercruysse, voorzitster 
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VLAAMS AGENTSCHAP  
VOOR  

PERSONEN MET EEN HANDICAP (VAPH)  
  

Wat doet het VAPH? 

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil 
de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met 
een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk 
leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en 
levenskwaliteit bereiken.  
 
Het VAPH subsidieert hiertoe personen met een handicap en diensten 
of voorzieningen op verschillende domeinen : 

• Hulpmiddelen en aanpassingen  
Om zijn dagelijks leven beter te organiseren kan een persoon met 
een handicap een tussenkomst krijgen voor een hulpmiddel of een 
aanpassing aan zijn woning of wagen. 

• Diensten en voorzieningen  
Het VAPH subsidieert de diensten en voorzieningen die zorg 
verlenen aan personen met een handicap door begeleiding of 
opvang.  

• Persoonlijke-assistentiebudget  
Personen met een handicap die liever thuis willen blijven 
wonen, kunnen een Persoonlijke-assistentiebudget aanvragen. Met 
dit budget kunnen zij assistenten in dienst nemen.  

• Werk en opleiding 
Een persoon die een opleiding wil volgen of werk zoekt, moet 
zich ook bij het VAPH laten inschrijven. Het is echter de VDAB die 
de concrete uitwerking van de ondersteuning op zich neemt.   

ETC... zie : www.vaph.be  
 
Ingezonden door Hubert Mannaerts 
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NUTTIGE INFORMATIE 
 
Regeling dienstencheques werd aangepast. 
 
De federale regering heeft het gebruik van dienstencheques aangepast.  
 
1. De aankoopprijs van een dienstencheque stijgt van 6,70 euro naar 7 
euro.  
Na toepassing van de fiscale aftrekbaarheid wordt de prijs voor de 
gebruiker 4,90 euro in plaats van 4,69 euro. 
2. Het aantal dienstencheques per persoon wordt beperkt tot 750 per 
jaar 
 
Drie groepen van personen kunnen echter een aanvraag indienen om het 
plafond van 750 cheques op te trekken tot maximum 2000 
dienstencheques per jaar: 
- personen met een handicap of de ouders van minderjarigen met een 
handicap, 
- éénoudergezinnen met kinderen ten laste, 
- personen die een tegemoetkoming voor hulp aan ouderen genieten. 
 
De dienstencheques kunnen gebruikt worden voor: 
- hulp in de huishouding: poetsen, wassen en strijken, bereiden van 
maaltijden; 
- hulp buiten het huis: boodschappen doen of begeleiden bij 
boodschappen; 
- hulp bij verplaatsingen.  
 
Bent u ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH) dan kunt u van deze uitzonderingsmaatregel gebruik 
maken. 
Wanneer u de grens van 750 dienstencheques overschrijdt, vraagt u een 
attest aan bij uw afdeling van het VAPH. Dit attest bezorgt u aan Sodexo. 
Sodexo – Cel Dienstencheques 
Charles Lemairestraat 1, 1160 Brussel 
Tel : 02 547 54 95 ; of www.dienstencheques-rva.be 
 
(Uit : Handblad, VAPH, nr. 34, juni 2008) 
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REGIO VLAAMS-BRABANT 
DE 25STE NATIONALE DAG VERENIGING AFASIE 

 
Een tekst over de jaarlijks gebeurtenis in Vlaanderen,  
nu ‘verteld’ via de speeches van de verantwoordelijke 

 
 
01). Verwelkoming en voor het Raadslid : 
U zult het al wel opgemerkt hebben - op uw BADGE ( naamkaartje ), dat 
niet iedereen een ‘naam’ hééft, alleen de personen met hun Taalstoornis 
Afasie ! 
En wij weten hun voornamen, door dat strookje ons ingevuld op te sturen 
. 
Alléén die mensen met hun voornaam dat op dat kaartje staat, krijgen 
vandaag een … Groepstherapie … dus vragen wij de andere mensen 
naar hen te luisteren .  
 
Wij zijn nu vandaag in De 25ste (!) Nationale Dag Vereniging Afasie met 
84 personen, waar er 33 zijn met een Taalstoornis Afasie ! 
 
Waarom zijn wij dit jaar naar Rotselaar gekomen ? 
Omdat wij iets te vieren hadden, namelijk Regio ( Leuven dat ) Vlaams-
Brabant ( werd ), komt al TWINTIG JAAR samen in Rotselaar … in het 
huis hiernaast, de Herberg T’Huis ! 
De eigenaar de Heer Frank Staes laat ons daar ook gratis samenkomen 
en die heer staat nu naast mij, want …  

hij is ook Raadslid geworden van de Gemeente Rotselaar ! 
Applaus dus voor … FRANK STAES ! 
 
02). Voor Philip De Smet : 
 
Waarom schrijven wij, in Regio 
Vlaams-Brabant nu Taalstoornis 
Afasie en niet alleen afasie, want 
het woord ‘afasie’ laat niets kwijt ! 
Wat is dat ‘n ‘afasie’ : een 
hedendaagse voornaam of ‘n 
Oosterse sport of ‘n orkaan ? 
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Nu weten de leken dat het iets als een ziekte is, een STOORNIS is en 
voor de TAAL, spreken, lezen, schrijven, … begrijpen ! 
Het is al jaren heel moeilijk aan de leken uit te leggen, BEKENDMAKEN ( 
sensibiliseren ) en nu gaan de Vlaamse Hogescholen voor Logopedie in 
ANTWERPEN dat doen, door de laatstejaars studenten ! 
Namelijk dit jaar begon de Lessius Hogeschool met de AFASIEMEETING 
met groot succes en De Pers deed mee . 
Drie jaar geleden was er in ‘Wat zeg je?’ een OPROEP van de 
laatstejaarsstudenten logopedie in de Arteveldehogeschool in GENT om 
voor hun scriptie personen met een Taalstoornis Afasie te interviewen en 
toen kwamen 14 mensen … met hun VERHALEN ! 
En die VERHALEN kwamen niet alleen in de scriptie, maar ook in een 
WEBSITE : 

www.levenmetafasie.be 
 
Nu zijn er al 30 verhalen, waar er vandaag NEGEN personen hier zijn … 
U kunt het lezen in hun naamkaartje .  
Maar als U niet kunt lezen of … als U geen COMPUTER heeft mèt 
internet, is het nog beter dat iemand zelf  ZIJN EIGEN GETUIGENIS ( dat 
de verhalen zijn ) kan VERTELLEN ! 
En die iemand is vandaag de GASTSPREKER, de Heer Philip De Smet 
die het Nù (!) … nog MET VEEL GELUK zelf kan vertellen . 
Ik zeg ‘Veel Geluk’, want als er geen dokters zijn noch klinieken, geen 
logopedie, geen revalidatie noch bvb. CEPOS, als er geen OCMW was 
noch ‘Begeleid Wonen’ en de VERENIGING AFASIE zou Philip nu 
misschien … ? 
Uw applaus voor de Heer Philip De Smet :  
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03). Voor het naar de Feestzaal Torenhoeve gaan : 
Het is nu tijd om te vertrekken naar de Feestzaal Torenhoeve, dit kunnen 
we niet te voet kunnen . Wij hebben een wegenkaart voor U liggen, en 
voor elke chauffeur er eentje krijgt . 
Ik ga nu zo staan dat ik uit de Gemeentehuis komt : voor mij staat de kerk, 
dus links is de Herberg T’Huis met Frans Staes & Team en vijftig meter 
nog links ziet U het kruispunt met links de Brouwerij MENA, waar U juist 
dit lekker bier gedronken heeft . 
Daar moet u ( als het groen is natuurlijk ) LINKS rijden : Terheydestraat . 
Na twee honderd meter draait de weg lichtjes even naar rechts en daar 
moet U de weg links nemen ; U ziet deze pijl en het bord Toerenhoeve - 
en Toren Terheyde . 
 
Dan ziet U ook de middeleeuwse toren ( of donjon ) Ter Heyde en daar is 
er een kruispunt en nog altijd rechtdoor ( zie de gele pijlen met het in ’t 
rood APHASIA en de logo ) . 
En daar is de Feestzaal Torenhoeve en PARKING genoeg !  
 
Veilig rijden, aub, want na deze RECEPTIE van de Gemeente Rotselaar 
… gaat nog veel gebeuren, middageten, muzikaal intermezzo oa én 
Groepstherapie ! 
 
04). Voor Gilbert Huyghe, de verwelkoming in de Feestzaal 
Torenhoeve : 
In 1978 had Rotary Club Gent-Noord, onder impuls van dr. Proesmans 
een colloquium opgericht : ‘Afasie een sociaal probleem?’ met een 
vraagteken, want het is een sociaal probleem ! 
Dit is al DERTIG jaar geleden en twee jaar later kwam de VERENIGING 
AFASIE VZW opgericht .  
Toen wist ik nog niet dat ‘afasie’ bestond, ik heb het gekregen 12 jaar 
geleden, en nu weet ik wat het is en Leven Met Afasie ook .  
Eén van die mensen van Leven Met Afasie is Mevrouw Martine De 
Smet, en haar verhaal staat ook in de website, ( ook ) in een editie van 
‘Wat zeg je?’ ( 2005 ), in 2006 op TV één, bij ‘Man Bijt Hond’ en dit jaar in 
de krant, ‘De Gazet van Antwerpen’ … met een studente van de Lessius 
Hogeschool . 
Vier jaar heeft Martine haar CVA gekregen met de taalstoornis afasie, en 
het is voor haar ook de DERDE keer dat zij in ‘De Nationale Dag 
Vereniging Afasie’ zit, EN NOG MEEWERKT IN DE WERKGROEP ! 
 
De dag dat zij lid was, wou zij bij ons meehelpen in onze Werkgroep en 
samen met haar echtgenoot hebben zij de Regio Vlaams-Brabant VEEL 
GOEDE IDEEEN gehad EN HET OOK MEEGEDAAN DAT TE 
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ORGANISEREN, dus applaus voor haar en haar echtgenoot de Heer 
Gilbert Huyghe ! 
 

 
 
05). Muzikaal Intermezzo : 
Terwijl enkele mensen dit LIEDJESBOEK U geven, wil ik U vertellen dat 
de muzikanten mensen zijn van de Vereniging Afasie. 
 

 
 
Het was het idee van mijn echtgenote, Janneke, om er een REIS van te 
maken en daar in die Regio een liedje te spelen en zingen over hun TAAL 
of speciale streek, dus gaan wij beginnen – U kunt het ook lezen in de 
middenkant van de kaft links – waar wij beginnen en via de E40 naar 
Regio Vlaams-Brabant komen . 
Ondertussen heeft één der muzikanten zijn plankenkoorts overwonnen 
met een glaasje cognac en wie is hij en wie is de andere muzikant ? 
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De zanger is de echtgenoot en de mondharmonicaspeler is de vader van 
een persoon met een Taalstoornis Afasie, de Heer Maurice Van Den 
Bergh en de Heer Louis ‘Cognac’ Coel ( ** ). 
Wij beginnen met Regio Limburg … 
 
05). Voor de Toneelschool JONNA Wilsele :  
Goed weer ? 18°C … oké ! 
We gaan nu naar buiten en het liedjesboek mag hier blijven ; wij halen die 
terug en zetten die straks in uw ZAK geschenken, dus U krijgt die 
natuurlijk terug . 
Wat er nu gaat gebeuren, weten wij ook niet … wij hebben die mensen 
ook nooit horen spelen, maar … : 

Clown Jonas, alias Prosper O, alias John Ghysenbergh is een 
internationale theaterclown, poppenspeler en acteur, dramadocent 
van jongeren en mentaal gehandicapten, oprichter en bezielende 
kracht achter 
 

Toneelschool JONNA Wilsele 
 

Via beweging, improvisatie, bestaande teksten en eigen teksten kom 
je tot 'spelen' en leer je samen met anderen theater maken.Geen 
theorie, geen gepalaver, nee, theater moet je doen: met 
bibberende knieen op de planken gaan staan voor een publiek en 
dan een fantastische monoloog spelen of iedereen kippevel 
bezorgen met een ontroerende dialoog… 
 

Vandaag spelen ze oa : STOELGANG ! 
Het idee ontstond bij toeval toen ze gevraagd werden om de animatie te 
verzorgen voor een stoelenverkoop ten voordele van een circusproject in 
Palestina. 

 
Uw aandacht en applaus voor Toneelschool JONNA Wilsele (*) :  

STOELGANG ! 
 
06). Voor het VIER-UURTJE :  
U weet dat u per persoon 28 Euro betaald heeft, maar in ‘Feestzaal 
Torenhoeve’ is dat ietjes te weinig … het saldo betaalt de Regio Vlaams-
Brabant, dankzij die sponsoring in speciën (*) – en straks in natura (*), wat 
… de receptie in het Gemeentehuis ook eentje was, met dank voor alles .  
Ook wil ik de Feestzaal Torenhoeve danken, want hier komen wij ook al 
enkele jaren, misschien nog een Jubileum ? 
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07). Voor de Voorzitster Mevrouw Lieve Vercruysse van de Verenging 
Afasie vzw, mede-stichter van de Vereniging Afasie vzw … applaus 
 
(*) Wij willen nogmaals de sponsors bedanken, deze in natura, zoals de 
receptie in het Gemeentehuis er eentje was . 
Om die barstenvolle boodschappentas te vullen, kregen we nog producten 
van enkele handelaars, veel uit Tienen ( waar de verantwoordelijke en 
echtgenote tien jaar gewoond en hun beroep gedaan heeft en toen in 
1996 kwam ineens uit de lucht gevallen : de NAH en hartstilstand ), dus 
willen wij hun ook danken in deze editie van ‘Wat zeg je?’ :  
 

1. Tiense Drankencentrum - Breisemstraat 62 B-3300 Tienen 
2. New Things – Gilainstraat 14 B-3300 Tienen : 80 artikelen ! 
3. H.F.K. Kestens nv – Gilanstraat 122 B-3300 
4. Apotheek Vivantia of  Mevr. Decatte Petra - Gilanstraat 37 B-3300 
5. Apotheek Van Molhem S. - Gilanstraat 59 B-3300 
6. Kantoro bvba : - Gilanstraat 54 B-3300 
7. Pro Music Shop Tenuto : Gilainstraat 93 B-3300 Tienen 
8. Rita Vertommen-Vangilbergen in Tienen 
9. Euromut – Hoofdzetel, Louis Mettewielaan 74/76 B-1080 Brussel 
10. Bvba JAVA Coffey & Food – Wilgenpark 10 B-3110 Rotselaat 
11. AVEVE – Aarschotsesteenweg … Wilsele 

 
( ** ) De Heer Louis Coel liet ook zijn muziekinstrument zien in ‘Wat zeg 
je?’ nummer 1 – jaargang 28, in de Rubriek DIERBAAR 
 

 
Hubert Mannaerts 
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Wie heeft gezien dat de vlag van KBC verkeerd hing? 
 

 

 

De Nationale Dag Afasie kwam in de krant 
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VERSLAG VAN BIJEENKOMST IN BORSBEEK 
OP 13 SEPTEMBER 

 
 

 
 

Op 13 september kwamen we weer bijeen in ons vertrouwde zaaltje in 
Borsbeek. Er was geen speciale activiteit voorzien. Gewoon gezellig bij 
elkaar met een drankje en een hapje. Een lekker hapje trouwens met dank 
aan Ria en dochter. Ze hadden lekkere wafeltjes gebakken en deze 
werden goed geconsumeerd. Ria vertelde in haar welkomswoord ook dat 
Lisette Sierevelt in het Lozannahof was opgenomen. Lisette zorgde o.a. al 
eens voor een kwis met niet te moeilijke maar toch ook niet te 
gemakkelijke vragen. In de loop van het seizoen gaan we ook meer eens 
een buitenactiviteit doen. Zo gaan we op 18 oktober  naar het museum 
Plantijn - Moretus in Antwerpen. Eerst is er natuurlijk nog de Nationale 
dag in Rotselaar. Daar wordt ook elk jaar erg naar uitgekeken, dit jaar 
georganiseerd door regio Vlaams-Brabant. Na weer een gezellige 
namiddag ging ieder weer tevreden naar huis.  
  
Van onze verslaggever ter plaatse 
Roger 
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BEZOEK AAN PLANTIJNMUSEUM TE ANTWERPEN  
OP 18 OKTOBER 

 
VERSLAG 1 

 

 

Met 19 mensen waaronder zelfs 3 met rolstoel waren we paraat om ons 
bezoek te beginnen. 
Met heel ons groepje zorgden we voor een echte verkeersopstopping in 
de kleine inkomhall. De man aan de kassa kon er niet meer aan uit en 
toen een van onze leden zei dat we allemaal gehandicapt waren, mochten 
we zelfs gratis binnen. 
De gids stond ons al op te wachten. Ik moet zeggen, ze deed dat 
schitterend. 
Veel interessante uitleg, traag en duidelijk. 
Later bleek ze op voorhand de website van de Vereniging Afasie 
geraadpleegd te hebben. Voor die mensen die niet lang konden 
rechtstaan waren er stoeltjes voorzien. Iedereen heeft er echt van 
genoten. 
Misschien toch 1 klein minpuntje: er was geen cafetaria ter plaatse. 
Dus moesten we in de buurt een taverne zoeken maar wees gerust lang 
heeft dat niet geduurd. 
Een echte aanrader! 
 
Marleen Hoeck 

 

 
Jan Moretus
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VERSLAG 2 
 
Voor onze bijeenkomst van 18 oktober  hadden we gekozen om naar het 
Plantijn Moretus museum in Antwerpen te gaan. Dit beroemde museum 
van boekdrukkunst staat ingeschreven op de exclusieve lijst van het 
Unesco-Werelderfgoed en dit sinds 17 juli 2007. 

Op deze lijst staan onder andere nog 
andere meer tot de verbeelding 
sprekende namen zoals de piramiden in 
Egypte, het Paleis van Versailles, de 
Akropolis in Athene, het Forum 
Romanum te Rome en andere culturele 
bezienswaardigheden. 
Zo zie je maar dat je niet altijd ver moet 
gaan maar dat ze ook van ver komen 
om naar stukken te zien van het 
werelderfgoed. 
De afspraak was dat we rond 14 ³° aan 
de ingang zouden samen komen. 
Gezien het prachtige weer waren 
verschillende onder ons er reeds 
vroeger en genoten dan maar op een 
bank van de rustige omgeving. Marleen 

wist ons te vertellen dat de gids wat later zou komen en dat we nog tijd 
hadden om iets te gaan drinken. 
Om 15°° was de gids er en begaven we ons naar de ingang om 
inkomticketten te kopen wat voor enige verwarring zorgde. Het blijkt 
immers dat mindervaliden en ze hoeven echt niet in een rolstoel te zitten, 

samen met hun begeleider 
gratis het museum mogen 
bezoeken.  
Iedereen verzamelde op de 
binnenplaats, deze werd  door 
Baltazar I Moretus in Vlaamse 
renaissancestijl gecreëerd en is 
nagenoeg ongewijzigd gebleven 
sinds 1640. De borstbeelden en 
de gulden passer dateren uit de 
17de en 18de eeuw. 
Het befaamde  internationale 
Belgische architectenbureau 

Wirtz legde in 2002 de tuin terug aan met planten die in de 17de eeuw 
reeds gekend waren. 
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 De gids schetste hier de tijdsgeest van rond de oprichting, circa 1560,van 
de drukkerij door Christoffel Plantijn en zijn inzet om te mogen drukken 
voor het Spaanse koning die hier toen de scepter zwaaide. 
Eenmaal terug binnen werden we geboeid door de schilderijen 
geschilderd door P.P.Rubens, Th.W.Bosschaert en Eramus II Quellin van 
het schilderij die de leuze van de familie verklaarde Labore et Constantia. 
In de manuscriptenzaal lag dan weer een pronkstuk van de Vlaamse 
miniatuurkunst , de Kronijken van Froissart, uit de 15de eeuw. Ook van de 
Tsjechische miniatuurschool lag er een hoogstandje, een tweetalige bijbel 
uit 1401-1402 voor de koning van Bohemen. 
In het boekenwinkeltje hing er zelfs nog een prijslijst uit de 17de eeuw 
tegen de muur evenals een lijst met verboden boeken uit 1569. 
Vermeldenswaard is dat deze boeken hier zelf werden gedrukt, zelfs 
onder de neus van de controlerende Spanjaarden. 
We wandelden verder en kwamen in de kamer van de proeflezers. De 
blikvanger hier was de enorme werktafel. Platijn zijn belangrijkste 
correctoren zijn hier aanwezig: Kilianus ( Cornelis Kiel) met een 
borstbeeld en Raphelengius ( Frans van Ravelingen) met een portret. 
Vervolgens kwamen we in het kantoor van de zakenman Plantin en zijn 
opvolgers, dit bevat een eikenhouetn lassenaar, een muntweegschaaltje 
en geldkoffertje. De muren zijn voorzien van Mechels goudleer. Het is het 
enige kamertje met tralies voor het raam. 
Naast dit kantoor was de werkkamer van Justus Liptius ( 1547-1606), 
beroemd humanist en vriend van Plantijn, hier ziet men uiterst zelzaam 
Spaans goudleer, het zogenaamde guadamecil. 
We wandelen verder door en komen in de letterkamer. Dit is een unieke 
opslagplaats voor letters. Hier vind men nog ongebruikte letters in hun 
originele verpakking. 
We komen in de drukkerij, het hart van het museum, hier komen we de 
twee oudste drukpersen ter wereld tegen. Zij dateren van rond 1600. 
Verder zien we nog vlegelpersen uit de 17de en 18de eeuw, enorme 
letterkasten vol met letters. 
Na deze rondgang die zich volledig afspeelde op het gelijkvloer worden 
we aangemaand om het museum te verlaten. De gids werd bedankt, zij 
wist ons enorm veel en boeiend te vertellen. 
Verschillende mensen gingen naar huis, andere gingen in de nabijheid 
nog iets drinken, wist je dat je van luisteren ook honger en dorst kon 
krijgen. 
 
Verslaggever 
Patrick 
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VERSLAG EERSTE CONTACTNAMIDDAG  
18 OKTOBER 2008 OOST-VLAANDEREN 

 
  
Op 28 oktober 2008 is de eerste ledenvergadering van Afasie Oost-Vlaanderen 
doorgegaan in de gebouwen van het WZC St Jozef te Gent.  
Hierbij wensen we de directie te bedanken voor het openstellen van hun instelling en 
hun faciliteiten. 
  
Er waren ongeveer 36 aanwezigen, personen met afasie en hun partners. De opkomst 
is een succes, zeker als je weet dat de activiteiten in Oost Vlaanderen jaren stilgelegd 
geweest is. 
  
Na een introductie door Mevr. Lieve Vercruysse (voorzitster vereniging afasie) en door 
Evelien en Kristien kregen we van Frank Paemeleire een overzicht van een 
"afasievriendelijk” email-programma. 
Het programma is gebaseerd op 'iconen' zowel naar contactpersonen toe als naar 
onderwerpen. 
Uw email-adressen zijn eenvoudige foto's zodat herkenbaarheid groot is. De 
onderwerpen zoals "ik nodig uit", "hoe gaat het ?" "kom je koffie drinken ?" zijn ook 
icoongebaseerd, zodat de communicatie met derden vlotter verloopt, en dat in beide 
richtingen. 
 
Na de duidelijke voordracht van Frank was het tijd voor een babbel onder de 
aanwezigen. Dis is gezellig en er waren ook lekker zelfgemaakte taart en cake en een 
overheerlijke tiramisu: 
 

Recept uit het kookboek van de KVLV, de ‘Boerinnenbond’! 
 

 
Ingrediënten voor 6 personen 
 

- 3 eieren 
- 6 eetlepels suiker (of wat minder, naar smaak) 
- 500 gr mascarponekaas 
- 1 likeurglaasje Marsala (eventueel vervangen door Amaretto) 
- 300 lange vingers (Boudoirs) of maderakoekjes 
- 1 kop sterke koffie 
- 3 eetlepels chocoladepoeder 
- 2 eetlepels chocoladeschilfers (eventueel) 

 
Werkwijze 
 

1) Scheid de eierdooiers van het eiwit, hou beiden apart.  
2) Klop de eierdooiers met suiker tot een schuimig mengsel.   
3) Parfumeer het mengsel met 4 eetlepels Marsala.   
4) Voeg de kaas toe.  
5) Klop de eiwitten stijf en schep voorzichtig onder het mengsel.  
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(Opgelet: het mengsel moet wat stevig blijven. Gebruik eventueel wat minder 
eiwit).  
 
6) Doe wat likeur bij de koffie, dompel er de koekjes even in en schik ze op de 

bodem van een diepe vorm (bv. cake-vorm).   
7) Doe er een deel van het kaasmengsel bovenop en breng een tweede laag 

koekjes aan.   
8) Doe een tweede deel van het kaasmengsel erop en breng een derde laag 

koekjes aan.  
9) Werk af met de rest van het kaasmengsel.  
10)  Laat opstijven in de koelkast, zet desnoods even in de diepvriezer.  
11)  Strooi wat chocoladepoeder over de tiramisu.  
12)  Versier met de chocoladeschilfers (of nog wat meer chocoladepoeder).   

 
Tip: het geheim van het succes bestaat erin om de Boudoirs goed te doppen in de 
Marsala/Amaretto, maar niet echt te laten doorweken!  Ook belangrijk is een goed 
merk mascarponekaas te nemen (want daarin bestaat veel verschil).  
 

Rond 17u30 was het tijd om afscheid te nemen en om iedereen te bedanken voor de 
aanwezigheid. Het doet goed om mensen terug te zien. 
  
Volgende afspraak op zaterdag 13 december 2008 in WZC St-Jozef om 14u30. De 
onderwerpen voor die dag zijn: 
 
    " Zelf kerstkaarten maken " 
    " Gezelschapspelen" 
 
Als je wil kan je een gezelschapspel meebrengen. 
  
Hopelijk zien we jullie daar terug en men zegge het voort. 
Hoe meer zielen, hoe groter onze kerstboom zal zijn. 
  
Tot later 
 
Chris en Daniël  
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LIDGELD EN GIFTEN VOOR HET JAAR 2009 
 
 

2008 is bijna voorbij en 2009 komt er aan ! 
Crisis of geen crisis, zonder centen kunnen we niet verder ! 
Daarom vragen we aan de leden om het bijgevoegd 
overschrijvingsformulier in te vullen (het lidgeld bedraagt 12,50 euro) 
en af te geven bij de bank. Leden die geen bankrekening hebben kunnen 
terecht bij de regioverantwoordelijke. 
Gelieve bij de mededeling te vermelden om welke persoon het gaat voor 
wie het lidgeld betaald wordt. Dit maakt het iets gemakkelijker voor de 
penningmeester. 
Na betaling kan u weer rekenen op de ontvangst van ons driemaandelijks 
tijdschrift ‘Wat zeg je?’. 
Wel willen we u vragen het lidgeld pas te betalen na 1 januari 2009, dit om 
boekhoudkundige moeilijkheden te voorkomen. 
 

 
 
 
Buiten het lidgeld is het  ook mogelijk om een fiscaal aftrekbare gift te 
storten op onze rekening. (Fiscaal aftrekbaar vanaf 30,00 euro) 
Begin 2010 ontvangt u dan een attest om bij uw belastingaangifte te 
voegen. U kan ongeveer de helft van uw gift terugkrijgen via uw 
belastingaangifte. Ook kan  u op uw overschrijvingsformulier voor giften 
vermelden voor welke regio uw bedrag bestemd is. En er ook bijzetten of 
u een fiscaal attest wenst. 
 
U moet er wel aan denken dat lidgeld en giften twee aparte zaken zijn. 
Indien het allemaal een beetje ingewikkeld lijkt, kan u altijd terecht met uw 
vragen bij het secretariaat of uw regioverantwoordelijke. 
 
Het bestuur dankt u in ieder geval al voor uw trouwe bijdrage en wenst u 
en uw familie een zeer voorspoedig 2009! 
 



  26 

HET VERHAAL VAN EEN PERSOON MET AFASIE 
GINETTE 

 

1. Mijn leven vroeger 
Goed. Een normaal leven. Ik was al met pensioen.   
 

2. Hoe ik afasie kreeg 
 

 

Ik kreeg afasie in 2003. Ik was toen 
62 jaar. 3 weken voor de beroerte 
had ik gewaarwordingen. Het begon 
met prikkelingen in mijn rechterhand 
en mijn ogen. Ik was een tafelkleed 
aan het naaien. Ik dacht dat het 
daarvan kwam en ik sloeg er dus 
geen acht op.  
Het was nacht tijdens mijn slaap. Op 
6 september 2003 ’s nachts om 20 
voor 2 kreeg ik een beroerte. Mijn 
man, Marcel, is een lichte slaper, hij 
heeft het zien gebeuren. 

 
Hij voelde dat ik met mijn hoofd schudde op mijn kussen. Ik begon een raar 
geluid te maken, een soort stamelen, maar hij kon mij niet verstaan. Mijn 
man is opgestaan en heeft mij rechtop gezet. Ik weende en ik stamelde, 
onverstaanbaar. We zijn samen naar beneden gekomen, direct de dokter 
gebeld.  
De dokter van wacht is gekomen. De dokter zei dat ik een beroerte had en 
dat ik naar de spoed moest. De dokter ging weg.  
Ik moest nog eens naar het toilet, maar toen kon ik niet meer opstaan van 
het toilet. Ik had een verlamming. Mijn man en mijn schoonzoon hebben mij 
op een stoel gezet en naar de auto gedragen. In het ziekenhuis stonden mijn 
man, dochter en schoonzoon 2,5 uur op de gang, ze wisten van toeten noch 
blazen. Toen heeft mijn man de dokter die mij behandelde aangesproken. Hij 
zei dat het goed was dat we er zo snel bij waren. Toch heeft het 40 minuten 
geduurd voor ik binnen was op de spoed. Binnen de 3 uur moet je binnen in 
behandeling zijn.  
 

3. De revalidatie 
 

De revalidatie verliep redelijk goed.  
5 dagen in het intensief. Daar mocht mijn man ’s morgens en ’s middags een 
half uurtje bij mij. Toen hij ’s morgens bij mij kwam, was ik halfzijdig verlamd.  
’s Middags wilden mijn man en mijn dochter bij mij op bezoek komen, maar 
zij waren een uur te vroeg. Ze gingen toen naar de braderij. Daar kreeg mijn 
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man de tranen in zijn ogen. Mijn man en ik hebben 5 jaar lang uitstappen 
gemaakt met bejaarden, in een rolstoel. Wij hebben toen zelf ondervonden, 
dat de mensen altijd naar dezelfde plaats moesten reizen, omdat je met de 
rolstoel niet naar veel plaatsen kan gaan. Mijn man kreeg de tranen in zijn 
ogen, omdat hij zich afvroeg of ik ook in een rolstoel zou zitten. Maar de 
tweede dag kon ik mijn arm en mijn been al opheffen. Dat was een pak van 
mijn hart. Naast mij lag een vrouw die ook verlamd was, maar zij verbeterde 
niet. Voor haar moet dat heel frustrerend geweest zijn.  
De eerste dagen was ik onzeker. Wat brengt de toekomst?? Ik wist niet of ik 
nog zou kunnen spreken. Ik was vaak kwaad en mijn man dacht dat het op 
hem was. Ik heb mij toen verstaanbaar gemaakt en gezegd dat ik niet kwaad 
op hem was, maar uit onmacht. Je zou met alles kunnen gooien.  
Ik kreeg logopedie en kinesitherapie. Voor mij was logopedie in het begin 
frustrerend. Ik was kwaad omdat ik het niet kon uitbrengen. Ik wist wat het 
was, maar ik kon het niet zeggen. Het eerste wat ik kon zeggen was 
“godverdomme”. Het eerste dat ik moest leren was het Wees Gegroet, maar 
dat was moeilijk. Ik moest weer leren schrijven. De logopedist vroeg om 
“televisie” te schrijven en ik schreef “tv”. Toen hebben we allemaal zitten 
lachen. In de krant vulde ik kruiswoordraadsels in. Ik deed dat vroeger ook al 
en heb dat onmiddellijk proberen doen in het ziekenhuis. Dat heeft wel in 
mijn voordeel gespeeld. Het heeft mij flink geholpen, denk ik.  
In het begin was de logopedie frustrerend. Maar op het laatste verbeterde ik 
en ik was gemotiveerd. Later kwam er een logopediste aan huis, dat was wel 
gemakkelijk. Maar ik heb niet kunnen voortdoen, want de 2 jaar 
(terugbetaling van de mutualiteit) was om. Mijn logopediste zei dat ik niet 
meer kon verbeteren.  
 
Op een dag kwamen er kinderen uit de buurt terug van school met hun 
schriftje. Ik begon te wenen, omdat ik als volwassene alles opnieuw moest 
leren.  
 

4. Mijn leven nu 
 

Minder begrepen door de mensen. Als we weggaan, je mag met niet te veel 
zijn. Met de buren, met 4 gaat dat. De man spreekt tegen de man en de 
vrouw tegen de vrouw, dat gaat. Maar als we weggaan met 8 vrienden, is dat 
te veel. Ik kan niet zo vlug meer spreken, de anderen haken af. Ze luisteren 
niet naar mij en ik klap toe. Daarom ga je niet meer graag weg. Daarom is de 
afasievereniging goed. Daar zijn allemaal mensen die niet goed kunnen 
spreken. Je hoort de ervaringen van andere mensen die hetzelfde 
meegemaakt hebben.  
Het is wel belangrijk dat je een goede partner hebt. Er zijn er veel die ik 
gehoord heb, die scheiden. Als ik dat gekregen heb, was mijn leven 
veranderd, maar ook dat van mijn man. Met medewerking van mijn man gaat 
mijn leven nu redelijk goed. Als ik dat gekregen had, kon mijn man niet koken 
of bankverrichtingen doen of wou hij niet graag een boodschap doen. Maar 
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mijn man heeft zich direct aangepast en nu kan en doet hij dat allemaal. In 
het begin kon ik het niet zeggen, maar moest ik tonen wat hij moest doen.  
 
Ik ga nooit alleen weg. Ik zou het wel kunnen, maar ik ben onzeker voor 
moest iemand mij aanspreken en het is ook door mijn been, ik kan niet zo 
goed stappen. Vroeger gingen we niet veel weg, maar sinds ik dat gehad 
heb, trek ik veel weg. Maar samen uit, samen thuis. Alleen zou ik niet met de 
bus of met de trein kunnen gaan, want ik kan niet van de trap stappen, mijn 
man moet mij helpen. Op deze foto zie je mijn man en mij op een uitstap 
naar de zoo.  
 

 

Vroeger rookte ik, maar ik ben 
gestopt. Vroeger wou ik stoppen, 
maar dat was heel moeilijk. Nu 
niet, ik heb daar niet van 
afgezien. Volgens mij komt dat 
door die beroerte.  
Mijn man was eens een hele dag 
bezig met knutselen. Ik was toen 
heel kwaad, omdat ik een hele 
dag alleen was. Toen heeft mijn 
man gezegd dat ik een hobby 
moest nemen. 

 
Wij hebben toen een computer gekocht en daar heb ik mee leren werken. Nu 
zeg ik soms zelfs tegen mijn man dat hij naar zijn kot móet, om te knutselen. 
Dat geldt voor iedere mens. Iedere mens moet een hobby hebben, moet 
verstrooiing hebben.  
 

5. De toekomst 
 

Liefst geen tweede maal. Dat mijn man en ik samen oud mogen worden. 
Want hoe zou ik zijn zonder mijn man? Ik heb iemand nodig.  
 

6. Hoe ik mijn verhaal schreef 
 

Mijn man en ik hebben samen ons verhaal verteld. Mijn man weet goed wat 
ik bedoel, wat ik wil zeggen. Vaak zeg ik één woord of één zin en weet hij al 
wat ik wil zeggen. Het meeste heeft hij dus verteld, soms vertelde ik zelf iets. 
De studente schreef alles woordelijk op.  
 

www.levenmetafasie.be  
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REISVERHAAL THAILAND : HET VROEGERE SIAM 
 
Gedurende onze rondreis door dit ongemeen prachtige land, belanden wij 
bij een Pagode, een kleine maar ongelooflijk mooie Boeddhistische tempel 
waaraan een ontroerende en volgens onze gids echtgebeurde 
geschiedenis aan verbonden is. 
Aan de buitenkant van het gebouw zijn klokjes geplaatst, die bewogen 
door de wind allen verschillende tonen opwekken.  Een hoorspel, 
onwezenlijk mooi !  In het rijkversierde interieur bevindt zich een soort 
altaar met daarop een witmarmeren buste van een knappe jonge prins.  
Uit de ogen van het beeld druppelen regelmatig tranen (die door de vele 
“verliefde” toeristenkoppeltjes samen opgevangen en gedronken 
worden)... 
 
Het verhaal :  
De prins was verloofd met een prinses die per schip onderweg was naar 
haar toekomstige bruidegom, maar helaas, een storm op zee deed de 
boot zinken.  Doordat in de toenmalige cultuur vrouwen niet mochten leren 
zwemmen, werden alle dienstmeisjes en gezelschapsdames door de 
bemanning uit het water gered.  Alleen de prinses verdronk doordat, 
uitgezonderd haar verloofde, geen enkele man haar, op straf van 
onthoofding, mocht aanraken. 
De bedroefde prins heeft voor zijn beminde een pagode gebouwd en 
vanaf een waterbron uit de omliggende heuvels een leiding aangelegd die 
verbonden werd met de ogen van zijn beeltenis, zodat hij eeuwig zijn 
geliefde kan bewenen. 
 
Mooi toch,  
Rosette en André 
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IN MEMORIAM DOKTER ROLAND BILLIET 
stichtend lid van de Vereniging Afasie vzw 

 
Dokter Roland Billiet is op 23 augustus 2008 in Evergem op 72 jarige 
leeftijd overleden. 
Zijn beroepsleven als huisarts getuigde van betrouwbaarheid, 
minzaamheid, zin voor perfectie, liefde voor zijn patiënten en 
enthousiasme voor het vak. 
Ik had het voorrecht tijdens de eerste helft van mijn loopbaan als internist 
te Sleidinge talrijke patiënten uit zijn zeer drukke artsenpraktijk verwezen 
te krijgen. Het was een plezier professioneel met hem samen te werken. 
Onze hechte vriendschap is hieruit gegroeid en met de jaren alleen maar 
intenser geworden. 
 
Toen in 1977 een nieuwe Rotaryclub werd opgericht, eentalig Vlaams en 
met een territorium te Noorden van Gent, werden we beiden aangezocht 
om stichtend lid te worden en te zetelen in de commissie “Dienst aan de 
Gemeenschap”. Van hieruit is op ons advies onder de auspiciën van 
Rotary Club Gent Noord op 8 oktober 1978 een colloquium georganiseerd 
in de academie raadzaal van de Universiteit Gent. Het thema luidde : 
“AFASIE : EEN SOCIAAL PROBLEEM ?”. Er waren circa 200 
aanwezigen, waarvan 31 vrijwilligers zich aanboden om toe te treden tot 
een werkgroep met als doel een aparte VZW op te richten en … zo is 
onze VERENIGING AFASIE ontstaan. 
 
Al die jaren is Dokter Billiet trouw lid gebleven van onze Vereniging, was 
hij ook op de grote gebeurtenissen aanwezig en gaf hij me naast de 
nodige commentaar ook steeds zijn volmacht bij de stemmingen in de 
Algemene Vergaderingen. 
 
Steeds bood hij zijn vriendschap aan als een zoekende maar hoopvolle 
man, immer beschikbaar voor actie en initiatief wanneer ergens voor het 
goede doel fondsenwerving of benefietacties moesten georganiseerd 
worden. 
Deze fijne mens is op een zachte, serene manier van ons heengegaan, 
zijn lijden verschonend met een minzame dankbare blik naar zijn 
echtgenote, die met een bewonderenswaardige moed thuis de mantelzorg 
op zich nam. 
 
Aan haar en haar kinderen bieden wij namens de Vereniging Afasie onze 
oprechte gevoelens van deelneming aan. 

 
                                               Dr. Jan Proesmans 

                                            Stichtend Voorzitter Vereniging Afasie vzw 
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HYGIËNE 
 
DEEL 2 
 
Hier volgen andermaal feiten over hoe het met de hygiëne rond 1500 na 
Christus gesteld was :  
 
In die tijd was het een teken van weelde als een man spek naar huis kon 
brengen.  Het stuk varken werd zo opgehangen, dat een eventuele 
bezoeker er niet naast kon kijken. 
Die gast had geluk, want er werd prompt een stuk varken afgesneden om 
met hem te delen.  Samen kauwde men dan gezellig op het vet. 
 
Wie geld had, kon zich tinnen borden veroorloven.  Voedsel met een hoge 
zuurtegraad zorgde er voor dat een beetje van het lood in het voedsel 
terecht kwam, wat vaak tot een loodvergiftiging en de dood leidde.  Dit 
gebeurde het meest met tomaten, waardoor tomaten de volgende +/- 400 
jaar als giftig werden beschouwd.   
 
Brood werd verdeeld volgens je sociale status.  Arbeiders kregen de 
aangebrande bodem van het brood, het gezin at het middendeel op en 
gasten kregen de bovenste, krokante korst. 
 
Men gebruikte loden bekers om bier of whisky te drinken.  Die combinatie 
zorgde er soms voor dat de drinker een aantal dagen buiten westen was ! 
Als de dronkaard dan bewusteloos gevonden werd langs de straat, werd 
hij vaak gereed gemaakt om begraven te worden.  Hij werd een aantal 
dagen op de keukentafel gelegd, en de familie at en dronk aan diezelfde 
tafel en wachtte af of hij nog wakker zou worden.  Vandaar het gebruik 
van de doodswake. 
 
Engeland is oud en klein, en de bevolking vond geen plaats meer om de 
doden te begraven, dus werden er kisten uitgegraven en de beenderen 
naar een beenderhuis overgebracht, zodat ze de graven konden 
hergebruiken.  Bij het heropenen van deze kisten, ontdekten ze dat er bij 1 
op 25 aan de binnenkant gekrabd was.  Zo beseften ze dat ze levenden 
hadden begraven.   
Van toen af werd er een touwtje rond de pols van een lijk gebonden, dat 
omhoogleidde.  Dit werd met een belletje verbonden dat zich boven de 
grond bevond.   
Iemand moest dan ‘s nachts op het kerkhof zitten om te horen of de bel 
rinkelde.  En zo werd er wel eens iemand ‘gered door de bel (of gong)’ 
 
Claire van Gorp 
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DIERBAAR 
 

WAT ZEG JE… hiervan : een rubriek voor jullie, onze lezers ! 
Hier kunnen we samen genieten van wie of wat ons dierbaar is : onze 
lieve kinderen, kleinkinderen, vrienden, huisdieren, mooie bloemen die we 
kweken, kunst die we maken… 
 
Stuur ons snel een foto op.  Zet je naam op de achterkant en schrijf op wie 
of wat er op de foto te zien is.   
 
Je kan de foto ook inscannen en per e-mail sturen. 
Wij drukken jouw foto af in het boekje ! 
 
Stuur je foto naar      Hubert Mannaerts 
                            Koning Albertlaan 19 

3320 Hoegaarden 
of per e-mail naar       afasie.vlbrabant@skynet.be 
 
                                                                                                                                                 

 
 
Lore, het kleindochtertje van Marleen Hoeck, logopediste en reeds lang 
actief bij de vereniging in de regio Antwerpen. 
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Voor de laatste dagen van 't jaarVoor de laatste dagen van 't jaarVoor de laatste dagen van 't jaarVoor de laatste dagen van 't jaar    

Veel gezelligheid met elkaarVeel gezelligheid met elkaarVeel gezelligheid met elkaarVeel gezelligheid met elkaar    

Voor de 365 dagen die dan volgenVoor de 365 dagen die dan volgenVoor de 365 dagen die dan volgenVoor de 365 dagen die dan volgen    

veel geluk en weinig zorgen.veel geluk en weinig zorgen.veel geluk en weinig zorgen.veel geluk en weinig zorgen.    

    

                    

    
Onze beste wensen voor Onze beste wensen voor Onze beste wensen voor Onze beste wensen voor     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                        
VANWEGE DE VOLTALLIGE REDACTIERAAD 
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VARKENSVLEES IN ZOETZURE SAUS 
 
 

Ingrediënten 
 
1 kg varkensvlees in blokjes 
1 bouillonblokje (opgelost in beetje water) 
1 lepel azijn 
4 eetlepels ketchup 
4 eetlepels witte suiker 
1 eetlepel worchestersaus 
1 eetlepel boter 
peper – zout – laurier – tijm 
 

 
 
Het vlees aanbakken, en dan al de andere ingrediënten toevoegen. 
Dit alles samen laten sudderen gedurende 30 minuten 
Terwijl het vlees bakt, de saus maken : 
 
2 ajuinen in ringen 
1 rode of groene paprika 
1 bus ananas met sap (ananas in stukjes snijden). 
 
Deze ingrediënten laten stoven tot de paprika en ajuin mals is. 
Dan de saus over het vlees gieten. 
Indien nodig, binden met een beetje maïsmeel. 
Lekker met rijst ! 
 
SMAKELIJK !! 
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EVENTJES LACHEN… 
 
 

Gsm-verhaal van de week 
 

Een aantal mannen kleden zich om in de kleedkamer van de golfclub.  
Een mobiele telefoon gaat af en één van de mannen begint een gesprek.  
Iedereen in de kleedkamer luistert natuurlijk mee. 
Hij : Hallo? 
Zij : Schat, ik ben het.  Ben jij op de club? 
Hij : Ja. 
Zij : Ik ben aan het winkelen en ik heb een onwijs mooi leren jasje gezien.  
Het kost maar 1.000 euro.  Mag ik het kopen? 
Hij : Natuurlijk. Als je het mooi vindt, dan moet je het maar kopen. 
Zij : Ik ben ook nog even langs de Mercedes-garage geweest.  Ik heb de 
nieuwe 2009-modellen gezien.  Er was er eentje zo mooi… 
Hij : Hoeveel kost die? 
Zij : 80.000 euro. 
Hij : Oké, maar voor die prijs wil er wel alle accessoires bij krijgen. 
Zij : Geweldig, daar zorg ik voor.  Oh ja, nog één ding.  Het huis dat we 
vorig jaar zo graag wilden kopen staat weer te koop.  Ze vragen 950.000 
euro. 
Hij : In dat geval breng je maar een bod uit.  Bied maar 900.000 euro. 
Zij : Oké, ik zie je later vanavond.  Ik hou van je. Kusjes 
Hij : Dag, ik hou ook van je. 
 
De man hangt op.  De andere mannen in de kleedkamer kijken vol 
verbazing naar hem. 
Dan vraagt de man : ‘Weet iemand van wie deze gsm is?”. 
 
 
 

 



  36 

WOORDZOEKER: SINTERKLAAS 
 
December is niet alleen de maand van Kerstmis en Oudjaar, maar ook 
van Sinterklaas. Vind je hem en zijn attributen in deze woordzoeker? 
 

 
 

baard 
braaf 
brief 
chocolade 
december 
kindervriend 
mandarijntje 
marsepein 
mijter 
roe 
schoen 

 
 

schoorsteen 
Sinterklaas 
Spanje 
speelgoed 
staf 
stoomboot 
suiker 
wortel 
zak 
Zwarte Piet 
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REGIOVERANTWOORDELIJKEN 
 

Regio Antwerpen :                Mevr. Ria Bevers 
                   Stevennekens 15 
                       2310 Rijkevorsel             tel: 0474/84.46.51 
 

Regio Limburg:                     De Heer Guido Sleypen 
                                               Abdijstraat 6 
                                                3550 Zolder                       tel: 011/53.72.69 
 

Regio Vlaams- Brabant :      De Heer Hubert Mannaerts 
                                                Koning Albertlaan 19 
                                                3320 Hoegaarden       tel: 016/76.08.81 
 

Regio Oost-Vlaanderen:      Kristien Lissens en Evelien Jacobs 
         afasie.oostvlaanderen@gmail.com 
 

Regio West-Vlaanderen:      De Heer Ronny Witgeers 
                                               Van Maerlantstraat 49, bus 5 
                                               8370 Blankenberge            tel: 050/42.54.23 
 

Secretariaat Vereniging Afasie :  
                                               Mevr. Els de Meulenaere 
                                               Dorre Eikstraat 46 
                                               2550 Kontich        tel: 0497/04.34.05 
  

Penningmeester:                 Mevr. Maria Huijbrechts 
                                              Lariksdreef 84 
                                              2900 Schoten 
 
Nuttige websites – een bezoekje waard !! 
 

Hier vind je enkele websites waar heel wat informatie te vinden is over 
hersenletsel en afasie 
Algemeen : 
www.hersenletsel.nl , www.hersenletsel.net 
www.senvzw.be ���� up-to-date overzicht van sociale voorzieningen voor mensen 
met een hersenletsel 
 
Specifiek voor afasie :  
www.afasie.be 
���� site van ‘onze’ vereniging afasie met heel wat informatie, links, activiteiten… 
www.levenmetafasie.be 
���� zeer ‘afasievriendelijke’ site met o.a. heel wat getuigenissen van mensen met 
afasie 
www.afasie.nl 
���� site van de afasievereniging in Nederland, waar o.a. een  
e-mailprogramma voor mensen met afasie te vinden is 
www.aphasia-international.com 
���� uitleg en folders over afasie in 33 talen, ook vereenvoudigd voor de persoon 
met afasie zelf                               
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E-MAILADRESSEN VERENIGING AFASIE 
 
 
VOORZITTER: 
Lieve Vercruysse   livercruysse@village.uunet.be  
 
ONDERVOORZITTER 
Prof. Evert Thiery   evert.thiery@scarlet.be  
 
REDACTIERAAD: 
 
Saskia Debergh    saskia_debergh@hotmail.com 
Frank Paemeleire   frank.paemeleire@telenet.be   
Jenny Sneyers    jenny.sneyers@skynet.be  
Katleen Vandeput   katleenvandeput@hotmail.com 
Claire van Gorp                             cvangorp@antwerpen.be  
Lien Olson     lien_olson@hotmail.com 
Hubert Mannaerts           afasie.vlbrabant@skynet.be 
 
REGIO’S: 
Guido Sleypen (Limburg)  guido.sleypen@yucom.be  
Ronny Witgeers (West-Vl.)  ronny.witgeers@telenet.be 
Gerd Vanspringel (West-Vl.)  gerd.vanspringel@telenet.be  
Kristien Lissens en  
Evelien Jacobs (Oost-Vl.)  afasie.oostvlaanderen@gmail.com 
Hubert Mannaerts (Vl.Brabant ) afasie.vlbrabant@skynet.be  
Ria Bevers (Antwerpen)  riabevers@hotmail.com 
 
PENNINGMEESTER: 
Maria Huijbrechts   maria.huijbrechts@skynet.be 
 
SECRETARIAAT: 
Els de Meulenaere           elsdem@gmail.com 
 
Het is misschien nuttig om deze lijst van e-mailadressen bij de hand te 
houden. 
Als je in het bezit bent van een pc met internet en e-mailadres, kan je zo 
communiceren op een snelle en goedkope manier. 
 

Bezoek ook eens onze website   www.afasie.be   
Het loont de moeite. Graag uw reactie! 
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CONTACTNAMIDDAGEN -  DATUMS VAN DE REGIO’S 
(Onder voorbehoud doorgegeven) 

 
 
Regio Antwerpen : 
 
06/12/2008  Sinterklaas, Borsbeek 
18/12/2008  Kerstmarkt, Antwerpen 
25/01/2009  Toneel, Luchtbal 
 

 
Regio Vlaams-Brabant : 
 
06/12/2008  Iemand vertelt over Belgisch Congo, ’t Huis Rotselaar 
 
Regio Limburg : 
 
13/12/2008  Contactnamiddag 
31/01/2009  Nieuwjaarsdiner 13 u, Draekerwinning, Kuringen 
 
Regio Oost-Vlaanderen : 
 
13/12/2008  Contactnamiddag,14.30 u WZC St.Jozef, Gent 
 
 
Regio West-Vlaanderen : 
 
Vraag informatie bij uw regioverantwoordelijke 
 
 
 
 
 
Zoals jullie ons leerden kennen: we komen in stil gemoed bij elkaar: we 
praten en we lachen en intussen smeden we een warme 
vriendschapsband onder elkaar. 
 
Voor de mensen, die onze vereniging nog niet kennen,  
durf gerust contact opnemen met onze voorzitter, 
kom eens af om eens kennis te maken met onze groep.  
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RED – ACTIE 
 
 

HULP ! 
 

 

HELP Elkaar ! 
 

 
Uw verslag, verhaal, foto voor “Wat zeg je ?”...is interessant  

 
 

Dit is úw tijdschrift !  
 
Maak er iets van ! 
 

 

Stuur uw inzending naar het redactieadres :  
 
P/a Jenny Sneyers 
Lode Van Berckenlaan 117 
2600 Berchem 
email : jenny.sneyers@skynet.be 
 
 
OPGELET : vanaf nu mogen de inzendingen nog maar 3 pagina’s lang 
zijn.  
 
 
Wij kijken uit naar uw reactie, 
 
 
DE REDACTIE 
 
 


