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Beste leden 
 
We genoten van een zachte herfst, we draaiden onze  
klokken terug, we bezochten de kerkhoven, en nu glijdt ook  
al het laatste nummer van Wat Zeg Je? samen met een - hopelijk! -
zachte winter, in onze brievenbus. 
 
Onze Nationale Dag! Dé jaarlijkse activiteit waarop iedereen iedereen 
nog eens ontmoet, kwam er snel aan.  Op zondag, 2 oktober, stroomden 
alle regio’s  naar Kalmthout.  
Regioverantwoordelijke Ria Bevers, toen nog op twee wielen en hopelijk 
nu al opnieuw te been, verwelkomde ons hartelijk in Het Stryboshof. 
Aperitieven deden we in het zonnetje en wat later werden we vergast op 
een heerlijke maaltijd.  
Als ontspanning testten  we onze kennis van het Nederlandstalige lied . 
Maar dat viel wat tegen! Want we kunnen moeilijk zeggen dat er uit volle 
borst en luidkeels werd meegezongen. Was dit een gat in onze 
Nederlandse liedjescultuur of heerste er wat teveel  schroom om in te 
zetten?  
Geheel onverwacht dook een talent uit Vlaams-Brabant op. Die kende 
wél zijn liedjes en ging zonder dralen solo. Proficiat… en wanneer komt 
de eerste hit uit?  
Bij het vertrek werden alle deelnemers voorzien van een ‘afatische mok’ 
waar koffie of thee dubbel zo lekker in smaken.  
Een dikke proficiat voor Ria en haar onvolprezen Antwerps kernteam. En 
nu maar aftellen naar volgend jaar. West-Vlaanderen, ‘we komen eraan!’ 
 
Graag wil ik al onze vrijwilligers bedanken. Het is immers door hun 
belangeloze inzet dat er ook dit jaar weer gezellige samenkomsten 
waren, leuke activiteiten zoals bezoeken en uitstappen, en er ook weer 
dikke nummers van Wat Zeg Je? werden gepost. 
Onze leden wil ik bedanken omdat zij hun vereniging trouw blijven 
steunen door hun financiële bijdrage;  met lidgeld of  met een fiscaal 
aftrekbare gift.  Maar toch vooral door hun aanwezigheid op onze 
contactnamiddagen. Ik veronderstel dat er ook dit jaar opnieuw tijdens 
‘gewone gesprekken’ problemen werden besproken en opgelost, dat 
afatici en hun familie na zulke gesprekken het misschien opnieuw ‘zagen 
zitten’ en er met nieuwe moed weer tegenaan gingen. 
We wensen alle vrienden in en van onze vereniging vredevolle 
decemberdagen. 
 
R Vanbylen 
Voorzitter
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AGENDA STUDIEDAGEN VOOR PROFESSIONELEN 
 
Een greep uit het aanbod van studiedagen rond het thema ‘afasie’ 
 
 
Thema : Neuropsychologische behandeling NAH :  
Een individuele aanpak bij cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van 
hersenletsel  
Datum : 20/02/2012 
Uur : 9 – 16.30 uur 
Locatie :  Sig Destelbergen 
Meer info : www.sig-net.be  
 
 
Thema : PACT: conversatietraining van partners bij afasie 
Datum : 20/03/2012  
Uur : keuze tussen 09.00 - 12.30 uur of 13.30 - 17.00 uur 
Locatie : Lessius Hogeschool Antwerpen, campus Sanderus  
Meer info : www.lessius.eu/permanentevorming 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingezonden door Katleen Vandeput 
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BOODSCHAPPEN DOEN MET “MIJN BOODSCHAPPENLIJST” 
 

 

*Dit is de hoofdpagina: 
www.mijnboodschappenlijst.nl
Je kan je taal kiezen, inloggen 
en starten.  
 

 

 

 

 

“Mijn Boodschappenlijst” 
is een website gemaakt 
voor mensen met Afasie 
en anderen die moeite 

hebben met het vinden van woorden, schrijven, lezen, het geheugen of 
om een andere reden hulp nodig hebben bij het maken van 
boodschappenlijsten . 

Met deze website kunnen eenvoudig boodschappenlijsten samengesteld 
worden. Je kan kiezen tussen verschillende categorieën en nog meer 
subcategorieën. Alle foto's zijn voorzien van tekst en geluid, waardoor 
het ook voor mensen die niet kunnen 
lezen mogelijk is een boodschappenlijst 
samen te stellen of te gebruiken.  

Doordat je een eigen "inlog” kan 
aanmaken, is het mogelijk de lijst aan 
te passen aan persoonlijk gebruik en op 
te slaan. Ook kan je de lijsten met de 
plaatjes afprinten of opslaan voor 
hergebruik.  

Naast gebruik van deze website op de 
PC, is de website ook toegankelijk op 
veel telefoons met internetverbinding.  

* Dit zijn drie van de 20 categoriëen waaruit je kan kiezen.  
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*Als je op “brood” klikt, krijg je weer drie 
categorieën. Je kan je keuze maken.  
 

 

 
*Als je dan weer voor brood kiest, krijg 
je heel veel verschillende broden. Nu 
kan je aanduiden welk brood je wil 
hebben door op het kruisje rechts boven 
de drukken. Het kruisje wordt donker. 
De prenten afzonderlijk kan je ook nog 
eens vergroten en beluisteren.  
 

 
*Wil je eens kijken wat je allemaal hebt 
aangeduid? Druk dan bovenaan op “mijn lijst”. 
Je krijgt een overzicht bij “huidige 
afbeeldingen”. Je kan de lijst een naam geven 
of een andere lijst beginnen.  

 
 
 

Via “Mijn start” onderaan op de hoofdpagina kan je de dingen die je nooit 
koopt, verwijderen uit de lijst. Ze blijven verwijderd als je je opnieuw 
aanmeldt.  
De website "MijnboodschappenLijst.nl" is het resultaat van een 
samenwerking tussen Ernst Lanser (persoon met afasie) en Margot 
Vermeulen. De website is eigendom van Margot Vermeulen èn van Ernst 
Lanser. Margot Vermeulen is als logopedist verantwoordelijk voor de 
inhoud van "MijnboodschappenLijst.nl" en doet er alles aan deze actueel 
te houden dit in nauwe samenwerking met Ernst Lanser, de bouwer van 
de website die verantwoordelijk is voor het technische deel. Je kan hen 
vragen stellen via mail. Dit doe je door bovenaan op “handleiding” te 
drukken en dan helemaal onderaan kijken bij “contact”.  
Bron: www.boodschappenlijst.nl 
 
Door Sophie Sambre 
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EERSTE HULP BIJ COMMUNICATIE 
 

 
www.ikkannietpraten.be 
Deze website werd ontwikkeld door verplegend personeel en artsen. Met 
deze website wordt iedereen geholpen die door een ongeval, ingreep of 
ziekte plots niet meer kan praten. Ook vrienden en familie van mensen 
die (tijdelijk) niet kunnen praten kunnen op deze website terecht.  
Er worden hulpmiddelen en tips in vier brochures aangeboden.  

- Brochure die oplossingen aanreikt voor de patiënt die zowel 

cognitief* als motorisch** geen problemen ondervindt.  

- Brochure die oplossingen aanreikt voor de patiënt die cognitief 

geen problemen ondervindt, maar wel motorisch beperkt is.  

- Brochure die oplossingen aanreikt voor de patiënt die geen 

motorische beperkingen heeft, maar wel cognitief beperkt is.  

- Brochure die oplossingen aanreikt voor de patiënt die zowel 

cognitieve als motorische problemen ondervindt.  

De bedoeling is om snel en eenvoudig weer te kunnen communiceren. 
Je vindt er ook terug waar je terecht kan voor meer gespecialiseerde 
oplossingen.  
De brochure kan je als pdf bestand op je pc lezen, maar je kan hem ook 
afdrukken.  
 
*Een cognitieve beperking is een beperking in waarneming (vb. 
problemen met het zicht), taal (vb. geen taal meer begrijpen) of denken 
(vb. geheugenproblemen).  
**Een motorische beperking is een storing in of aan je lichaam waardoor 
je gehinderd wordt in handelen en/of bewegen vb. een verlamming aan 
de arm.  
 
Bron: www.ikkannietpraten.be 
Door Sophie Sambre 
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NATIONALE DAG 

Dit jaar was de beurt aan Regio Antwerpen op de Nationale Dag van 
Afasie. 

De regioverantwoordelijk
namelijk in het  “ Strijboshof “ in Kalmthout in de voorkempen in het 
noorden van Antwerpen.

In Kalmthout hebben we veel  toeristische bezienswaardigheden:  het 
Arboretum ( planten, bloemen, kruiden, bomen…), het  natuurreservaat  
van de Kalmthoutse Heide, het Bijenteelt museum, Suske en Wiske 
kindermuseum  en last but not least  h

In de feestzaal waren ongeveer 9
Antwerpen, Limburg , Oost
Vlaanderen. 

Het was een prachtige zonnige 
geaperitiefd. 

Na  12 uur gingen we in de prachtige feestzaal  aan tafel .

Eerst een tomaten roomsoep 

Daarna  serveerde men de hoofdschotel:  sommige met gebakken zalm 
met wijnsaus en puree; anderen met parelhoen filet met warme groe
en kroketjes. 

Als dessert was er chocolade mousse.

Het personeel bediende vlot en vriendelijk.

 Na een wandelingetje of een babbelpauze gingen we terug in de zaal.

We hadden daar een animator voor karaoke muziek.

Dat is een vorm van vermaak waarbij mu

Binnen de ontspanningpauze hadden we nog gebak en koffie ( of thee).

Om half vijf was het ged

Het was een uitstekende dag.

 
Verslag van René Geerts, persoon met afasie, 
in samenwerking met Katleen Vandeput, 
Regio Antwerpen 

Activiteiten uit de regio’s  

NATIONALE DAG – 2 OKTOBER 2011 

Dit jaar was de beurt aan Regio Antwerpen op de Nationale Dag van 

De regioverantwoordelijke, Ria Bevers, had een heerlijk etentje gezocht; 
namelijk in het  “ Strijboshof “ in Kalmthout in de voorkempen in het 

van Antwerpen. 

In Kalmthout hebben we veel  toeristische bezienswaardigheden:  het 
Arboretum ( planten, bloemen, kruiden, bomen…), het  natuurreservaat  
van de Kalmthoutse Heide, het Bijenteelt museum, Suske en Wiske 
kindermuseum  en last but not least  het gemeentelijk park Stijboshof. 

In de feestzaal waren ongeveer 90 uitgenodigden van de provincies 
Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen , Vlaams- Brabant  en West

Het was een prachtige zonnige dag zodat we op het terras hadden

a  12 uur gingen we in de prachtige feestzaal  aan tafel . 

Eerst een tomaten roomsoep met balletjes. 

Daarna  serveerde men de hoofdschotel:  sommige met gebakken zalm 
met wijnsaus en puree; anderen met parelhoen filet met warme groe

chocolade mousse. 

Het personeel bediende vlot en vriendelijk. 

Na een wandelingetje of een babbelpauze gingen we terug in de zaal.

We hadden daar een animator voor karaoke muziek. 

Dat is een vorm van vermaak waarbij muziek afspeelt van 

Binnen de ontspanningpauze hadden we nog gebak en koffie ( of thee).

Om half vijf was het gedaan. 

Het was een uitstekende dag. 

Verslag van René Geerts, persoon met afasie,  
in samenwerking met Katleen Vandeput,  
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Dit jaar was de beurt aan Regio Antwerpen op de Nationale Dag van 

etentje gezocht; 
namelijk in het  “ Strijboshof “ in Kalmthout in de voorkempen in het 

In Kalmthout hebben we veel  toeristische bezienswaardigheden:  het 
Arboretum ( planten, bloemen, kruiden, bomen…), het  natuurreservaat  
van de Kalmthoutse Heide, het Bijenteelt museum, Suske en Wiske –

et gemeentelijk park Stijboshof.  

van de provincies 
Brabant  en West- 

s hadden 

 

Daarna  serveerde men de hoofdschotel:  sommige met gebakken zalm 
met wijnsaus en puree; anderen met parelhoen filet met warme groentjes 

Na een wandelingetje of een babbelpauze gingen we terug in de zaal. 

 liedjes. 

Binnen de ontspanningpauze hadden we nog gebak en koffie ( of thee). 



Activiteiten uit de regio’s

 

VERSLAG VAN VLAAM
 
Vlaams-Brabant vond de afasiedag heel goed! Proficiat Antwerpen!
Ik was er niet bij (ik was ziek) maar ik zag dat ze het leuk vonden. 
Hieronder een paar reacties en een paar foto’s! Chesna
 
Deze dag heeft me energie gegeven
zie ik alternatieven en de vriendschap deed me deugd. Ik heb zelfs 
gezongen: goed hêh? 
Warme groeten, Dirk 
 
De nationale dag van regio Antwerpen was zeker een succes (plus 
minus 90 deelnemers) en de zon was van de part
Vriendelijke groeten,  Mariella en Mariette 
 
Het was heel goed, ook het weer dat maakt het nog allemaal 
aangenamer. 
Eten en sfeer was goed, voor Walter duurde het echter te lang,
en we zijn dan ook na het eten weggegaan, dat is gewoonlijk wel zo, hij 
kan niet zo lang aandachtig blijven in groep, maar hij heeft er wel van 
genoten. We hebben er ook nieuwe leden ontmoet, zij heeft altijd op de 
luchthaven gewerkt, dus Walter vond een luc
Groetjes, Greet  
 
Om je een klein ideetje te geven enkele fotootjes in bijlage.
In gedachten waren we bij u, hopend op een spoedig herstel hopen we 
jou zo vlug mogelijk terug te zien.
Groeten, 
Anne Laure en Marc 
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VERSLAG VAN VLAAMS-BRABANT OVER DE NATIONALE DAG

Brabant vond de afasiedag heel goed! Proficiat Antwerpen!
Ik was er niet bij (ik was ziek) maar ik zag dat ze het leuk vonden. 
Hieronder een paar reacties en een paar foto’s! Chesna 

Deze dag heeft me energie gegeven. Tijdens de afasiedag krijg ik hoop, 
zie ik alternatieven en de vriendschap deed me deugd. Ik heb zelfs 

 

De nationale dag van regio Antwerpen was zeker een succes (plus 
minus 90 deelnemers) en de zon was van de partij.  

Mariella en Mariette  

Het was heel goed, ook het weer dat maakt het nog allemaal 

Eten en sfeer was goed, voor Walter duurde het echter te lang,
we zijn dan ook na het eten weggegaan, dat is gewoonlijk wel zo, hij 

kan niet zo lang aandachtig blijven in groep, maar hij heeft er wel van 
We hebben er ook nieuwe leden ontmoet, zij heeft altijd op de 

luchthaven gewerkt, dus Walter vond een luchtvaart maatje.

Om je een klein ideetje te geven enkele fotootjes in bijlage.
In gedachten waren we bij u, hopend op een spoedig herstel hopen we 
jou zo vlug mogelijk terug te zien. 
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BRABANT OVER DE NATIONALE DAG 

Brabant vond de afasiedag heel goed! Proficiat Antwerpen! 
Ik was er niet bij (ik was ziek) maar ik zag dat ze het leuk vonden. 

Tijdens de afasiedag krijg ik hoop, 
zie ik alternatieven en de vriendschap deed me deugd. Ik heb zelfs 

De nationale dag van regio Antwerpen was zeker een succes (plus 

Het was heel goed, ook het weer dat maakt het nog allemaal 

Eten en sfeer was goed, voor Walter duurde het echter te lang, 
we zijn dan ook na het eten weggegaan, dat is gewoonlijk wel zo, hij 

kan niet zo lang aandachtig blijven in groep, maar hij heeft er wel van 
We hebben er ook nieuwe leden ontmoet, zij heeft altijd op de 

htvaart maatje. 

Om je een klein ideetje te geven enkele fotootjes in bijlage. 
In gedachten waren we bij u, hopend op een spoedig herstel hopen we 
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FOTOVERSLAG VAN DE 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
Door Angelo Rizza 
  

Activiteiten uit de regio’s  

FOTOVERSLAG VAN DE NATIONALE DAG
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NATIONALE DAG 
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VERSLAG BIJEENKOMST REGIO OOST

Net zoals vorig jaar, sloten we ons jaar af met een lekker 

etentje, ergens in Gent. Dit jaar kozen we voor ‘A Capella’. Voor 

de geïnteresseerden, ga zeker eens kijken op 

http://www.acapella

 

Dit jaar zat het weer iets minder mee. Maar dat gaf niet

onze middagactiviteit lag recht tegenover ons restaurant: het 

STA.M. Het Stadsmuseum van Gent is zeker en vast de moeite 

waard. Inwoners van Gent, 55+

of meer krijgen zelfs korting. 

 

Voor ons laatste verslag schreven 

over onze uitstap. Jullie kunnen dit lezen op de bladzijden 

hierna. Op de laatste pagina staan nog een paar leuke foto’s.

 

Hopelijk zien we iedereen terug in september!

 

Groetjes van Evelien en Kristien

 

Alain & Helga 

 

We sluiten het werkjaar af met een etentje in de A Capella

het was lekker. We hebben wat gebabbeld en oude foto's van vroeger 

gingen de tafel rond, sommige werden herkend ...andere niet.

We zijn naar het STAM-

sokjes kregen om aan te doen (zie foto's). Ik vond het "interessant", de 

tijd vloog voorbij. 

Activiteiten uit de regio’s  

VERSLAG BIJEENKOMST REGIO OOST-VLAANDEREN 
18 JUNI 2011 

 

Gent smaakt! 

 
Net zoals vorig jaar, sloten we ons jaar af met een lekker 

etentje, ergens in Gent. Dit jaar kozen we voor ‘A Capella’. Voor 

de geïnteresseerden, ga zeker eens kijken op 

http://www.acapella-gent.be! 

Dit jaar zat het weer iets minder mee. Maar dat gaf niet

onze middagactiviteit lag recht tegenover ons restaurant: het 

STA.M. Het Stadsmuseum van Gent is zeker en vast de moeite 

waard. Inwoners van Gent, 55+-ers en groepen van 15 mensen 

of meer krijgen zelfs korting.  

Voor ons laatste verslag schreven enkele leden een kort stukje 

over onze uitstap. Jullie kunnen dit lezen op de bladzijden 

hierna. Op de laatste pagina staan nog een paar leuke foto’s.

Hopelijk zien we iedereen terug in september! 

Groetjes van Evelien en Kristien 

We sluiten het werkjaar af met een etentje in de A Capella

het was lekker. We hebben wat gebabbeld en oude foto's van vroeger 

gingen de tafel rond, sommige werden herkend ...andere niet.

-museum geweest, het grappiste is da

sokjes kregen om aan te doen (zie foto's). Ik vond het "interessant", de 
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VLAANDEREN  

Net zoals vorig jaar, sloten we ons jaar af met een lekker 

etentje, ergens in Gent. Dit jaar kozen we voor ‘A Capella’. Voor 

Dit jaar zat het weer iets minder mee. Maar dat gaf niet. Want 

onze middagactiviteit lag recht tegenover ons restaurant: het 

STA.M. Het Stadsmuseum van Gent is zeker en vast de moeite 

ers en groepen van 15 mensen 

enkele leden een kort stukje 

over onze uitstap. Jullie kunnen dit lezen op de bladzijden 

hierna. Op de laatste pagina staan nog een paar leuke foto’s. 

We sluiten het werkjaar af met een etentje in de A Capella-restaurant, 

het was lekker. We hebben wat gebabbeld en oude foto's van vroeger 

gingen de tafel rond, sommige werden herkend ...andere niet. 

museum geweest, het grappiste is dat we witte 

sokjes kregen om aan te doen (zie foto's). Ik vond het "interessant", de 
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Evelien en Kristien namen afscheid van ons en wij zijn allemaal nog 

ééntje gaan drinken. 

Bedankt "meiskes" en tot volgend werkjaar.

  

groetjes van Alain 

 

Willem & Christiane 

 

Het was terug een gezellig samen komen op zaterdag 18 juni. Als 

afsluiter van het jaar hebben we gezellig en vooral lekker gaan eten.

Tijdens het aperitief hebben we herinneringen opgehaald van vroeger en 

zelfs foto’s bekeken,wat som

Na het lekker dessert en koffie zijn we het nabij gelegen STAM museum 

gaan bezoeken,ook een aanrader.

Ziezo het jaar is weeral om,we kijken al uit naar september voor 

iedereen terug te zien. 

 

Groeten Christiane en Willem

 

Jean & Simone 

 

Onze laatste bijeenkomst van het werkjaar was een voltreffer. Samen 

gezellig uit eten en daarna een stukje cultuur met het bezoek aan het 

STAM, meer moet dat niet zijn!

 

Veel groeten en nog eens bedankt voor jullie inzet en een deugddoend 

verlof toegewenst van Jean en Simone.

 

Activiteiten uit de regio’s  

Evelien en Kristien namen afscheid van ons en wij zijn allemaal nog 

Bedankt "meiskes" en tot volgend werkjaar. 

Het was terug een gezellig samen komen op zaterdag 18 juni. Als 

afsluiter van het jaar hebben we gezellig en vooral lekker gaan eten.

Tijdens het aperitief hebben we herinneringen opgehaald van vroeger en 

zelfs foto’s bekeken,wat soms tot hilarische momenten kwam.

Na het lekker dessert en koffie zijn we het nabij gelegen STAM museum 

gaan bezoeken,ook een aanrader. 

Ziezo het jaar is weeral om,we kijken al uit naar september voor 

 

Groeten Christiane en Willem 

Onze laatste bijeenkomst van het werkjaar was een voltreffer. Samen 

gezellig uit eten en daarna een stukje cultuur met het bezoek aan het 

STAM, meer moet dat niet zijn! 

Veel groeten en nog eens bedankt voor jullie inzet en een deugddoend 

verlof toegewenst van Jean en Simone. 
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Evelien en Kristien namen afscheid van ons en wij zijn allemaal nog 

Het was terug een gezellig samen komen op zaterdag 18 juni. Als 

afsluiter van het jaar hebben we gezellig en vooral lekker gaan eten. 

Tijdens het aperitief hebben we herinneringen opgehaald van vroeger en 

s tot hilarische momenten kwam. 

Na het lekker dessert en koffie zijn we het nabij gelegen STAM museum 

Ziezo het jaar is weeral om,we kijken al uit naar september voor 

Onze laatste bijeenkomst van het werkjaar was een voltreffer. Samen 

gezellig uit eten en daarna een stukje cultuur met het bezoek aan het 

Veel groeten en nog eens bedankt voor jullie inzet en een deugddoend 
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Activiteiten uit de regio’s  
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REGIO VLAAMS-BRABANT: LEZING ‘NEUROMODULATIE 
BIJ AFASIE’ 

Het was een interessante namiddag, eerst gelegenheid tot praten tijdens 
de lunch. En daarna een Lezing ‘Neuromodulatie
Ost, medewerker BRAI²N , Universitair Ziekenhuis Antwerpen. De 
logopediste Els Dammekens kon spijtig genoeg niet komen door ziekte.
Ik ben mijn fototoestel vergeten dus ik heb geen foto’s. Ik heb wel een 
paar foto’s getrokken met mijn
De lezing was heel interessant, het zijn belovende onderzoeksresultaten 
en nieuwe behandelmethodes. We waren met niet veel, 13 mensen, 
waarvan 5 nieuwe: Anne Laure & Marc, Dirk, Gerrit & Lucia. Ik had 
gehoopt dat er meer men
zeggen, wie er niet was heeft ongelijk gehad.
Chesna 
 
Een paar reacties: 
Ik genoot van jullie gezonde nieuwsgierigheid en oprechte warmte, ook 
een leuke babbel met iemand gehad.  Dirk (Dirk is de partner van Peter, 
Peter heeft afasie en verlammingsverschijnselen en spijtig genoeg nog 
niet goed hersteld. We hopen op beterschap en verdere revalidatie).
Even dit meedelen: de bijéénkomst in Rotselaar was heel interessant en 
leuk. 
Gerrit en ik hebben genoten van iedereen.
We verwachtten een massale bijéénkomst maar eigenlijk was het niet 
zo. 
We hadden leuke mensen ontmoet en we komen zeker nog eens als het 
ons past; 
Bedankt alvast voor uwe inzet,
Gerrit en Lucia 
 
Zowel Anne-Laure als ik vonden de reunie en voordracht geslaa
Waarvoor dank, 
Met vriendelijke groeten,
Marc 
 
En meer ... 
Jullie mogen altijd iets schrijven over bijvoorbeeld deze contactdag die 
we dan kunnen publiceren. Of iets wat jullie willen delen. Of ...
vind ik prachtig geschreven en het raakt mij! Wauw!  Chesna
In bijlage een tekst dat wij samen opstelden. Marc
---- 

Activiteiten uit de regio’s  

BRABANT: LEZING ‘NEUROMODULATIE 
BIJ AFASIE’ – 3 SEPTEMBER 2011 

 
Het was een interessante namiddag, eerst gelegenheid tot praten tijdens 
de lunch. En daarna een Lezing ‘Neuromodulatie bij afasie’ door Jan 
Ost, medewerker BRAI²N , Universitair Ziekenhuis Antwerpen. De 
logopediste Els Dammekens kon spijtig genoeg niet komen door ziekte.
Ik ben mijn fototoestel vergeten dus ik heb geen foto’s. Ik heb wel een 
paar foto’s getrokken met mijn GSM maar die zijn niet gelukt.
De lezing was heel interessant, het zijn belovende onderzoeksresultaten 
en nieuwe behandelmethodes. We waren met niet veel, 13 mensen, 
waarvan 5 nieuwe: Anne Laure & Marc, Dirk, Gerrit & Lucia. Ik had 
gehoopt dat er meer mensen zouden zijn, dus ik kan alleen maar 
zeggen, wie er niet was heeft ongelijk gehad. 

Ik genoot van jullie gezonde nieuwsgierigheid en oprechte warmte, ook 
een leuke babbel met iemand gehad.  Dirk (Dirk is de partner van Peter, 

eter heeft afasie en verlammingsverschijnselen en spijtig genoeg nog 
niet goed hersteld. We hopen op beterschap en verdere revalidatie).
Even dit meedelen: de bijéénkomst in Rotselaar was heel interessant en 

Gerrit en ik hebben genoten van iedereen. 
We verwachtten een massale bijéénkomst maar eigenlijk was het niet 

We hadden leuke mensen ontmoet en we komen zeker nog eens als het 

Bedankt alvast voor uwe inzet, 

Laure als ik vonden de reunie en voordracht geslaa

Met vriendelijke groeten, 

Jullie mogen altijd iets schrijven over bijvoorbeeld deze contactdag die 
we dan kunnen publiceren. Of iets wat jullie willen delen. Of ...
vind ik prachtig geschreven en het raakt mij! Wauw!  Chesna
In bijlage een tekst dat wij samen opstelden. Marc 
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BRABANT: LEZING ‘NEUROMODULATIE 
 

Het was een interessante namiddag, eerst gelegenheid tot praten tijdens 
bij afasie’ door Jan 

Ost, medewerker BRAI²N , Universitair Ziekenhuis Antwerpen. De 
logopediste Els Dammekens kon spijtig genoeg niet komen door ziekte. 
Ik ben mijn fototoestel vergeten dus ik heb geen foto’s. Ik heb wel een 

GSM maar die zijn niet gelukt. 
De lezing was heel interessant, het zijn belovende onderzoeksresultaten 
en nieuwe behandelmethodes. We waren met niet veel, 13 mensen, 
waarvan 5 nieuwe: Anne Laure & Marc, Dirk, Gerrit & Lucia. Ik had 

sen zouden zijn, dus ik kan alleen maar 

Ik genoot van jullie gezonde nieuwsgierigheid en oprechte warmte, ook 
een leuke babbel met iemand gehad.  Dirk (Dirk is de partner van Peter, 

eter heeft afasie en verlammingsverschijnselen en spijtig genoeg nog 
niet goed hersteld. We hopen op beterschap en verdere revalidatie). 
Even dit meedelen: de bijéénkomst in Rotselaar was heel interessant en 

We verwachtten een massale bijéénkomst maar eigenlijk was het niet 

We hadden leuke mensen ontmoet en we komen zeker nog eens als het 

Laure als ik vonden de reunie en voordracht geslaagd! 

Jullie mogen altijd iets schrijven over bijvoorbeeld deze contactdag die 
we dan kunnen publiceren. Of iets wat jullie willen delen. Of ... Hieronder 
vind ik prachtig geschreven en het raakt mij! Wauw!  Chesna 



Activiteiten uit de regio’s

 

Vroeger, dat was 6 jaar geleden, was ik een work coholic. Tot dan, 
leefde ik om te werken, bergen kon ik verzetten en had op het 
professioneel vlak als vrouwelijke pionier in een mannenwereld ook ver 
geschopt . Plots functioneerde ik niet meer, ik kon niet meer praten,  
gaan, schrijven, lezen. 
Hoe dan ook, ik deed er lang over, heel lang om de situatie te 
accepteren. De  rouwperiode
veel weet ik niet meer maar wat ik nu wel weet is dat ik van ver kom, 
heel wat gerecupereerd heb en er alle dagen dankbaar voor ben. Twee  
jaar na de feiten werd vastgesteld dat ik een zeldzame frontontemporale 
neurodegeneratieve ziekte heb en lijd aan progressieve afasie. Het 
geheugen gaat achterruit en ik ben er niet gerust in. Ik word ook snel 
moe, goed dat ik een doorzetter ben. Toch ben ik bang, bang van wat 
gaat komen vooral als ik geconfronteerd wordt met mi
beperkingen. Genezing is niet mogelijk en medicatie bestaat er niet voor. 
Wat ik spijtig vind, het wordt zo stil rond mij; familieleden en veel 
vrienden hebben afgehaakt en er is veel onbegrip in de naaste 
omgeving.  
Mijn spraak, als ik kan praten, klinkt blijkbaar alsof  ik van het buitenland 
kom. Ik weet ondertussen ook hoe  discriminatie kan kwetsen. 
Super leuk is dat we een koppel uit Zwijnaarde hebben leren kennen op 
vakantie. Hij werd getroffen door een CVA. Is het dat wat ons bij 
bracht? ‘k weet het niet maar we blijven elkaar zien,  horen en gaan 
alweer  samen op verlof. Het is dan ook Helga en Alain die ons vertelden 
over de  vereniging. Na zes jaar ben ik er klaar voor en wij gingen dan 
ook voor de eerste keer naar de mee
was een echte meevaller en ‘k was eigenlijk wat euforisch gezien ik 
eindelijk andere gelijke (ook al zijn alle gevallen verschillend) kon 
ontmoeten, en daarenboven  kregen we er een presentatie over 
“neuromodulatie” wat mij
Wat ik als laatst nog kwijt wil is dat ik, ook al loopt het niet altijd van een 
leien dakje,  veel respect heb voor mijn man. Je moet het maar doen he! 
Uiteindelijk ben ik niet meer “de vrouw” voor wie hij ging. Dank je,  
Mouchke, dat je er steeds voor me bent.
Langst deze  zeg ik hem en ook alle partners van afasiepatienten 
“chapeau” . 
‘k heb het soms nog moeilijk met mijn beperkingen maar opgeven staat 
niet in mijne “Van Daele”. Neem er de tijd voor, indien nodig, maar als je 
niets doet kan je ook nergens geraken. 
Geloof mij “go for it” het is en het blijft de moeite.
Anne Laure en Marc 
  

Activiteiten uit de regio’s  

Vroeger, dat was 6 jaar geleden, was ik een work coholic. Tot dan, 
leefde ik om te werken, bergen kon ik verzetten en had op het 
professioneel vlak als vrouwelijke pionier in een mannenwereld ook ver 
geschopt . Plots functioneerde ik niet meer, ik kon niet meer praten,  

 
Hoe dan ook, ik deed er lang over, heel lang om de situatie te 
accepteren. De  rouwperiode voor mijn werk duurde wel drie jaar. Tja, 
veel weet ik niet meer maar wat ik nu wel weet is dat ik van ver kom, 
heel wat gerecupereerd heb en er alle dagen dankbaar voor ben. Twee  
jaar na de feiten werd vastgesteld dat ik een zeldzame frontontemporale 

urodegeneratieve ziekte heb en lijd aan progressieve afasie. Het 
geheugen gaat achterruit en ik ben er niet gerust in. Ik word ook snel 
moe, goed dat ik een doorzetter ben. Toch ben ik bang, bang van wat 
gaat komen vooral als ik geconfronteerd wordt met mijn stommiteiten en 
beperkingen. Genezing is niet mogelijk en medicatie bestaat er niet voor. 
Wat ik spijtig vind, het wordt zo stil rond mij; familieleden en veel 
vrienden hebben afgehaakt en er is veel onbegrip in de naaste 

kan praten, klinkt blijkbaar alsof  ik van het buitenland 
kom. Ik weet ondertussen ook hoe  discriminatie kan kwetsen. 
Super leuk is dat we een koppel uit Zwijnaarde hebben leren kennen op 
vakantie. Hij werd getroffen door een CVA. Is het dat wat ons bij 
bracht? ‘k weet het niet maar we blijven elkaar zien,  horen en gaan 
alweer  samen op verlof. Het is dan ook Helga en Alain die ons vertelden 
over de  vereniging. Na zes jaar ben ik er klaar voor en wij gingen dan 
ook voor de eerste keer naar de meeting “Regio Vlaams Brabant”. Het 
was een echte meevaller en ‘k was eigenlijk wat euforisch gezien ik 
eindelijk andere gelijke (ook al zijn alle gevallen verschillend) kon 
ontmoeten, en daarenboven  kregen we er een presentatie over 
“neuromodulatie” wat mij dan weer hoop gaf. 
Wat ik als laatst nog kwijt wil is dat ik, ook al loopt het niet altijd van een 
leien dakje,  veel respect heb voor mijn man. Je moet het maar doen he! 
Uiteindelijk ben ik niet meer “de vrouw” voor wie hij ging. Dank je,  

e er steeds voor me bent. 
Langst deze  zeg ik hem en ook alle partners van afasiepatienten 

‘k heb het soms nog moeilijk met mijn beperkingen maar opgeven staat 
niet in mijne “Van Daele”. Neem er de tijd voor, indien nodig, maar als je 

t kan je ook nergens geraken.  
Geloof mij “go for it” het is en het blijft de moeite. 
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Vroeger, dat was 6 jaar geleden, was ik een work coholic. Tot dan, 
leefde ik om te werken, bergen kon ik verzetten en had op het 
professioneel vlak als vrouwelijke pionier in een mannenwereld ook ver 
geschopt . Plots functioneerde ik niet meer, ik kon niet meer praten,  

Hoe dan ook, ik deed er lang over, heel lang om de situatie te 
voor mijn werk duurde wel drie jaar. Tja, 

veel weet ik niet meer maar wat ik nu wel weet is dat ik van ver kom, 
heel wat gerecupereerd heb en er alle dagen dankbaar voor ben. Twee  
jaar na de feiten werd vastgesteld dat ik een zeldzame frontontemporale 

urodegeneratieve ziekte heb en lijd aan progressieve afasie. Het 
geheugen gaat achterruit en ik ben er niet gerust in. Ik word ook snel 
moe, goed dat ik een doorzetter ben. Toch ben ik bang, bang van wat 

jn stommiteiten en 
beperkingen. Genezing is niet mogelijk en medicatie bestaat er niet voor. 
Wat ik spijtig vind, het wordt zo stil rond mij; familieleden en veel 
vrienden hebben afgehaakt en er is veel onbegrip in de naaste 

kan praten, klinkt blijkbaar alsof  ik van het buitenland 
kom. Ik weet ondertussen ook hoe  discriminatie kan kwetsen.  
Super leuk is dat we een koppel uit Zwijnaarde hebben leren kennen op 
vakantie. Hij werd getroffen door een CVA. Is het dat wat ons bij elkaar 
bracht? ‘k weet het niet maar we blijven elkaar zien,  horen en gaan 
alweer  samen op verlof. Het is dan ook Helga en Alain die ons vertelden 
over de  vereniging. Na zes jaar ben ik er klaar voor en wij gingen dan 

ting “Regio Vlaams Brabant”. Het 
was een echte meevaller en ‘k was eigenlijk wat euforisch gezien ik 
eindelijk andere gelijke (ook al zijn alle gevallen verschillend) kon 
ontmoeten, en daarenboven  kregen we er een presentatie over 

Wat ik als laatst nog kwijt wil is dat ik, ook al loopt het niet altijd van een 
leien dakje,  veel respect heb voor mijn man. Je moet het maar doen he! 
Uiteindelijk ben ik niet meer “de vrouw” voor wie hij ging. Dank je,  

Langst deze  zeg ik hem en ook alle partners van afasiepatienten 

‘k heb het soms nog moeilijk met mijn beperkingen maar opgeven staat 
niet in mijne “Van Daele”. Neem er de tijd voor, indien nodig, maar als je 



Activiteiten uit de regio’s

 

REGIO ANTWERPEN OP BOERDERIJBEZOEK 03

Op zaterdag 3 september kwamen we voor onze eerste activiteit samen 
aan de Bouwhoeve in Wortel bij Hoogstraten. Het was eindelijk nog eens 
een warme zomerdag.  

Ria opende de bijeenkomst, ze trakteerde voor haar verjaardag.

Vooraleer de rondgang op de bo
uitgenodigd voor een een stuk vlaai en een koffie of thee. Intussen 
gingen de gesprekken o.a. ook nog over de voorbije reis naar Italië.

De boer ging ons dan voor naar de stallen waar de kippen zitten. Ik heb 
niet opgetekend hoeveel kippen er zitten en hoeveel eieren er gelegd 
worden, maar het zijn er veel. Die beestjes moeten ook allemaal eten en 
drinken, de stallen moeten verwarmd en verlucht worden, dat werd ons 
allemaal op een begrijpelijke manier uitgelegd.

De koeienstal was leeg nu, de dieren stonden allemaal in de wei, die 
komen alleen binnen om te eten en voor verzorging.

We namen ook nog even een kijkje in de plaats waar de koeien 
gemolken worden. Op de boerderij kan men ook zijn vakantie 
doorbrengen. De vakantieg
meemaken. De omgeving is ook ideaal voor fiets

Er werd ook hard gewerkt aan een nieuw ijssalon, want de Bouwhoeve is 
ook bekend voor zijn lekker ijs. Voor golfliefhebbers is er ook een 
boerengolfterrein.  

Bij een drankje bleven we nog lang napraten.

En het ijsje nadien smaakte overheerlijk! 

Bedankt Ria en nog vele jaren! 

Opgetekend door Roger Van Dijck
Renard  

  

Activiteiten uit de regio’s  

REGIO ANTWERPEN OP BOERDERIJBEZOEK 03

Op zaterdag 3 september kwamen we voor onze eerste activiteit samen 
aan de Bouwhoeve in Wortel bij Hoogstraten. Het was eindelijk nog eens 

  

Ria opende de bijeenkomst, ze trakteerde voor haar verjaardag.

Vooraleer de rondgang op de boerderij te beginnen werden we 
uitgenodigd voor een een stuk vlaai en een koffie of thee. Intussen 
gingen de gesprekken o.a. ook nog over de voorbije reis naar Italië.

De boer ging ons dan voor naar de stallen waar de kippen zitten. Ik heb 
hoeveel kippen er zitten en hoeveel eieren er gelegd 

worden, maar het zijn er veel. Die beestjes moeten ook allemaal eten en 
drinken, de stallen moeten verwarmd en verlucht worden, dat werd ons 
allemaal op een begrijpelijke manier uitgelegd.   

al was leeg nu, de dieren stonden allemaal in de wei, die 
komen alleen binnen om te eten en voor verzorging.   

We namen ook nog even een kijkje in de plaats waar de koeien 
gemolken worden. Op de boerderij kan men ook zijn vakantie 
doorbrengen. De vakantiegangers kunnen zo het boerderijleven 
meemaken. De omgeving is ook ideaal voor fiets- en wandeltochten.

Er werd ook hard gewerkt aan een nieuw ijssalon, want de Bouwhoeve is 
ook bekend voor zijn lekker ijs. Voor golfliefhebbers is er ook een 

Bij een drankje bleven we nog lang napraten.   

En het ijsje nadien smaakte overheerlijk!  

Bedankt Ria en nog vele jaren!  

Opgetekend door Roger Van Dijck, echtgenoot van afasiep
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REGIO ANTWERPEN OP BOERDERIJBEZOEK 03-09-2011 

Op zaterdag 3 september kwamen we voor onze eerste activiteit samen 
aan de Bouwhoeve in Wortel bij Hoogstraten. Het was eindelijk nog eens 

Ria opende de bijeenkomst, ze trakteerde voor haar verjaardag.   

erderij te beginnen werden we 
uitgenodigd voor een een stuk vlaai en een koffie of thee. Intussen 
gingen de gesprekken o.a. ook nog over de voorbije reis naar Italië.   

De boer ging ons dan voor naar de stallen waar de kippen zitten. Ik heb 
hoeveel kippen er zitten en hoeveel eieren er gelegd 

worden, maar het zijn er veel. Die beestjes moeten ook allemaal eten en 
drinken, de stallen moeten verwarmd en verlucht worden, dat werd ons 

al was leeg nu, de dieren stonden allemaal in de wei, die 

We namen ook nog even een kijkje in de plaats waar de koeien 
gemolken worden. Op de boerderij kan men ook zijn vakantie 

angers kunnen zo het boerderijleven 
en wandeltochten.   

Er werd ook hard gewerkt aan een nieuw ijssalon, want de Bouwhoeve is 
ook bekend voor zijn lekker ijs. Voor golfliefhebbers is er ook een 

patiënte Ingrid 



Activiteiten uit de regio’s

 

SAMENKOMST; AFASIE W

 
Op zaterdag 03/09/2011 was het weer zover; Afasie W
zijn praatnamiddag  te Gits in Hoeve ter kerst.
 

Hoeve ter kerst maakt deel uit van een ruimer geheel, het 
dienstencentrum GID(t)S, centrum voor personen met handicap. De 
hoeve is het bezoekcentrum van het dienstencentrum, de 
ontmoetingsplaats  waar mensen met en zonder handicap samenkomen 
. Bij deze samenkomst kan ere iets gegeten of gedronken worden. Leuk 
detail; de gehandicapten zelf dienern op en ruimen af.
 
Wij waren daar met enkele
koppel en mezelf) om een beetje bij te praten en ervaringen uit te 
wisselen. Tuurlijk hebben we bij dit alles iets gegeten en gedronken.
Omdat het ZEER mooi weer was verkozen sommigen een ijsje in plaats 
van de afgesproken pannekoek.
De babbel met het nieuwe koppel viel enorm mee. Het zijn  mensen uit 
de buurt en allen hopen we ze terug te zien
Zie je wel: alle afwezigen hadden ongelijk want het was weer eens een 
leuke babbelnamiddag met Afasie; Tot de volgende…
     

 

Activiteiten uit de regio’s  

SAMENKOMST; AFASIE W-VLAANDEREN OP  03/09/2011 

Op zaterdag 03/09/2011 was het weer zover; Afasie W-Vlaanderen hield 
zijn praatnamiddag  te Gits in Hoeve ter kerst. 

Hoeve ter kerst maakt deel uit van een ruimer geheel, het 
dienstencentrum GID(t)S, centrum voor personen met handicap. De 

ezoekcentrum van het dienstencentrum, de 
ontmoetingsplaats  waar mensen met en zonder handicap samenkomen 
. Bij deze samenkomst kan ere iets gegeten of gedronken worden. Leuk 
detail; de gehandicapten zelf dienern op en ruimen af. 

Wij waren daar met enkelen samen (Andy, Ronny, Martine, een nieuw 
koppel en mezelf) om een beetje bij te praten en ervaringen uit te 
wisselen. Tuurlijk hebben we bij dit alles iets gegeten en gedronken.
Omdat het ZEER mooi weer was verkozen sommigen een ijsje in plaats 

sproken pannekoek. 
De babbel met het nieuwe koppel viel enorm mee. Het zijn  mensen uit 
de buurt en allen hopen we ze terug te zien 
Zie je wel: alle afwezigen hadden ongelijk want het was weer eens een 
leuke babbelnamiddag met Afasie; Tot de volgende… 

    Peter, perso
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VLAANDEREN OP  03/09/2011  

Vlaanderen hield 

 
Hoeve ter kerst maakt deel uit van een ruimer geheel, het 
dienstencentrum GID(t)S, centrum voor personen met handicap. De 

ontmoetingsplaats  waar mensen met en zonder handicap samenkomen 
. Bij deze samenkomst kan ere iets gegeten of gedronken worden. Leuk 

n samen (Andy, Ronny, Martine, een nieuw 
koppel en mezelf) om een beetje bij te praten en ervaringen uit te 
wisselen. Tuurlijk hebben we bij dit alles iets gegeten en gedronken. 
Omdat het ZEER mooi weer was verkozen sommigen een ijsje in plaats 

De babbel met het nieuwe koppel viel enorm mee. Het zijn  mensen uit 

Zie je wel: alle afwezigen hadden ongelijk want het was weer eens een 

on met afasie 



Activiteiten uit de regio’s

 

REGIO LIMBURG & VLAAMS

Excursie met gids in de stad Diest 

 
Met 35 leden (11 van Vlaams

24 van Limburg) kwamen we Diest 
bewonderen.

 

 
We bezochten de kerk. De gids gaf 

  

Activiteiten uit de regio’s  

REGIO LIMBURG & VLAAMS-BRABANT
 

Excursie met gids in de stad Diest - 29 oktober 2011
 

Met 35 leden (11 van Vlaams-Brabant en 
24 van Limburg) kwamen we Diest 

bewonderen. 

We bezochten het begijnhof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We bezochten de kerk. De gids gaf deskundige uitleg.  
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BRABANT 

29 oktober 2011 

 

We bezochten het begijnhof. 
 

We luisterden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We luisterden. 



Activiteiten uit de regio’s

 

Het was prachtig herfst weer.
omgeving.  

We luisterden naar de gids. We trokken foto’s. 

  

Activiteiten uit de regio’s  

 

Het was prachtig herfst weer.We wandelen door de stad. We genoten van de 

We luisterden naar de gids. We trokken foto’s. We genoten van 
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We wandelen door de stad. We genoten van de 

 
We genoten van elkaar! 

 

 



Activiteiten uit de regio’s

 

Na de rondleiding snoepten we van lekkere aardbeientaart en we dronken koffie.

 

 

 

 
Nadien wandelden we terug naar de parking.
 
Het was een fijne namiddag, we hebben bijgepraat 
en we hebben ervan genoten!
 
Bedankt voor de organisatie
Bedankt voor de prachtige foto’s (Chris)!
 

 

Activiteiten uit de regio’s  

Na de rondleiding snoepten we van lekkere aardbeientaart en we dronken koffie.
 

 

 

 
Nadien wandelden we terug naar de parking.
 
Het was een fijne namiddag, we hebben bijgepraat 
en we hebben ervan genoten! 
 
Bedankt voor de organisatie (Guido en Paul)!
Bedankt voor de prachtige foto’s (Chris)!
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Na de rondleiding snoepten we van lekkere aardbeientaart en we dronken koffie. 

Nadien wandelden we terug naar de parking. 

Het was een fijne namiddag, we hebben bijgepraat 

(Guido en Paul)! 
Bedankt voor de prachtige foto’s (Chris)! 



Afasievriendelijke pagina’s   
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België :  het weer 
 
Er is iets geks aan de hand. 
Ons weer is de kluts kwijt. 
 
Dit jaar kregen we: 

• een lange en warme lente 

• een zomer die niet echt warm was 
 
Nu is het herfst. 
De temperatuur is hoger dan normaal. 
Soms wel 19 graden. 
Het regent ook niet veel. 
 
Het lijkt wel een beetje zomer. 
En dat in de herfst. 
We noemen zo een zomerse herfst 
ook wel eens een indian summer. 
 
En nu maar hopen op een winter 
met weinig sneeuw en ijs. 
Of toch maar liever sneeuw? 
Want voor de kinderen is dat super! 
 
 
     
      Libië:   dictator Khadaffi is dood 
 
Oef! Eindelijk is het zover. 
De rebellen hebben het laatste bolwerk  
van kolonel Khadaffi veroverd. 
 



Afasievriendelijke pagina’s   
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Kolonel Khadaffi werd in de stad Sirte geboren. 
Daar had hij zich teruggetrokken en verschanst  
samen met een klein deel van zijn aanhangers. 
 
In de stad Sirte werd wekenlang hard gevochten 
tussen het leger van kolonel Khadaffi en de rebellen. 
 
Er vielen veel doden en gewonden. 
Bij de soldaten en de rebellen. 
Maar ook bij de burgers.  
 
Maar het leger van kolonel Khadaffi  
kon niet meer winnen. 
Hij vluchtte weg en verstopte zich.  
De rebellen vonden hem in een riool. 
 
Hij was gewond en tijdens zijn aanhouding 
werd hij doodgeschoten. 
Toevallig of met opzet? 
We weten het niet. 
 
Maar één ding is zeker: kolonel Khadaffi is dood. 
Na 42 jaar is Libië bevrijd van een tiran. 
Hopelijk houdt Libië nu vrije verkiezingen en 
wordt het een democratisch land. 
 
 
     Europa:   Griekenland 
 
Er zijn grote problemen in Griekenland. 
Griekenland:  

• heeft té veel geld uitgegeven 



Afasievriendelijke pagina’s   
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• heeft té veel geld geleend 

• heeft té weinig belastingen opgehaald 

• kan nu zijn schulden niet meer afbetalen 

• is bijna falliet. 
 

Alle Europese landen moeten Griekenland nu helpen. 
Alle landen geven nu geld aan Griekenland. 
België doet ook mee. 
 
De Griekse bevolking: 

• moet veel besparen 

• ontvangt minder loon of pensioen 

• moet meer belasting betalen 

• wordt een heel stuk armer. 
 
Het worden dus trieste jaren voor de Grieken. 
Maar ja! 
Na de vette jaren komen de magere jaren. 
 
En niet vergeten! 
Ook wij zullen de volgende jaren moeten besparen. 
Maar er is in België nog geen regering  
om dat te beslissen. 
 
 
    
   België:   Prins Filip op reis 
 
Prins Filip en prinses Mathilde  bezochten 
in oktober China. 
Er reisden ook nog 400  
Belgische bedrijfsleiders mee.  
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Er werd veel gesproken met politici en  
met Chinese zakenlui. 
 
Er werden minstens 40 grote  
handelscontracten getekend. 
Dat is goed voor China. 
Maar ook voor onze economie. 
 
Op 25 oktober vloog prinses Mathilde  
even heen en weer naar België. 
Haar oudste dochter, prinses Elisabeth, 
was jarig. 
Ze werd 10 jaar en dat wilde mama  
voor geen geld ter wereld missen. 
 
Hopelijk lust prins Filip graag Chinees eten. 
Want naast loempia en rijst eten ze  
daar wel vreemde gerechten. 
Gebraden hond of gestoofde rat of 
geroosterde sprinkhanen. 
 
Misschien was prins Filip wel blij 
dat hij opnieuw in België was en 
een flinke portie frieten kon eten. 
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Koken met Ria 
 
We bereiden een smakelijk, fris en 
eenvoudig dessert. 
   
                             verse ananas met munt  
 
Wat hebben we nodig? 
 
1 verse ananas 
verse muntblaadjes  
slagroom 
roomijs: vanille of ananas 
 
 
Hoe doen we het? 
 
Snij de ananas in schijven van 1 cm dik. 
 
Snij de dikke rand eraf. 
 
Verwijder de kleine bruine oogjes  
aan de rand van elke schijf. 
 
Snij de ananas in kleine blokjes. 
 
Het ronde hart in het midden van  
de schijf ananas gebruiken we niet. 
 
Doe de stukjes ananas in een glazen pot. 
 
Was  muntblaadjes en schud ze droog. 
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Snij de muntblaadjes in kleine stukjes. 
 
Strooi de stukjes muntblad over de ananas. 
 
Meng de stukjes ananas en  
de gesneden muntblaadjes voorzichtig dooreen. 
 
Dek de pot af met folie. 
 
Zet de pot 4 uur in de koelkast. 
 
 
Hoe opdienen? 
 
Schep de ananas in grote smalle glazen. 
Versier met een vers muntblaadje. 
 
OF:  
Schep de ananas op een bord en 
spuit er een toefje slagroom naast. 
Versier met een muntblaadje. 
 
Je kan er ook nog een bolletje ijs bijleggen: 
vanille of ananas. 
 
Smakelijk! 
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België:   het assisenproces van Ronald Janssen 
 
Het proces van Ronald Janssen: 

• vond plaats in Tongeren 

• begon op 20 september 

• eindigde op 20 oktober 
 
Hij werd beschuldigd van de moord op: 

• Annick Van Uytsel (18 jaar) 

• Shana Appeltans (18 jaar) 

• Kevin Paulus (22 jaar) 
 
De rechtbank ondervroeg: 

• Ronald Janssen  

• politie 

• dokters 

• getuigen 

• ouders en familie 
 
Uiteindelijk verklaarde de jury 
Ronald Janssen schuldig aan: 

• ontvoering 

• verkrachting 

• foltering 

• 3 moorden 
 
Hij werd veroordeeld tot levenslange opsluiting. 
Ronald Janssen is een volgens specialisten 
een echte seriemoordenaar. 
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     België:   een nieuwe regering? 
 
België verdient een gouden medaille! 
 
We zijn officieel erkend als 
wereldrecordhouder regeringsvormen. 
 
Na meer dan 500 dagen  
hebben we nog altijd geen nieuwe regering. 
 
We hebben verschillende andere landen geklopt: 

• in België  194 dagen 

• in Europa: Nederland 208 dagen 

• in de wereld: Irak 289 dagen 
 
Maar wij zijn nu de besten!  
Met meer dan 500 dagen. 
We kunnen er bijna zeker van zijn 
dat niemand ons dat nadoet. 
 
Zo zie je maar 
waarin een klein land groot kan zijn. 
 
Blijf zeker optimistisch 
want ooit komt er een nieuwe regering. 
 
Misschien na de volgende verkiezingen. 
Wie weet! 



Administratie 

 

LIDGELD EN GIFTEN VOOR HET JAAR 2012
 

Weer is er een jaar voorbij. Wat gaat het snel !
En weer moet er in Wat zeg je? een pagina gewijd worden aan het 
lidgeld voor volgend jaar.
Daarom vragen we aan de leden om het bijgevoegd 
overschrijvingsformulier in te vullen en af te geven bij de bank . Het 
lidgeld voor 2012 bedraagt 15 euro. Dat is een beetje meer dan vorig 
jaar. 
Leden die geen bankrekening hebben kunnen terecht bij de 
regioverantwoordelijke. 
Gelieve bij de mededeling te vermelden om welke
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
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 40,00 euro)
Begin 2013 ontvangt u dan e
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 2012!

 

LIDGELD EN GIFTEN VOOR HET JAAR 2012

 
Weer is er een jaar voorbij. Wat gaat het snel ! 
En weer moet er in Wat zeg je? een pagina gewijd worden aan het 
lidgeld voor volgend jaar. 
Daarom vragen we aan de leden om het bijgevoegd 

mulier in te vullen en af te geven bij de bank . Het 
lidgeld voor 2012 bedraagt 15 euro. Dat is een beetje meer dan vorig 

Leden die geen bankrekening hebben kunnen terecht bij de 
 

Gelieve bij de mededeling te vermelden om welke persoon het gaat voor 
wie het lidgeld betaald wordt. Dit maakt het iets gemakkelijker voor de 

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 2012
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 40,00 euro)
Begin 2013 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 

iscaal 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.

t bestuur dankt u in ieder geval al voor uw trouwe bijdrage en wenst u 
en uw familie een zeer voorspoedig 2012!
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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. 
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Gelukstips 

 

 
Door de jaren heen is er heel wat onderzoek gebeurd naar wat mensen 
nu echt gelukkig maakt. 
 
De tips in deze rubriek zijn hierop 
vrouwen, jong en oud, over alle culturen heen.

• Eet evenwichtig ! 

Je lichamelijke gezondheid en je fit voelen heeft een positief effect 

op hoe gelukkig je je voelt. Zorgen voor jezelf en je lichaam maakt 

dat je je zowel fysiek als mentaal fitter kan voelen. 

Evenwichtig eten (veel groenten en fruit, minder vlees en meer vis, 

minder bereide voedingsmiddelen, minder alcohol en koffie en 

meer  water en groene thee …) speelt hier al een heel belangrijke 

rol in. 

 

• Leef naar je doelen ! 

Een doel geeft richting aan je leven en helpt je om de belangrijke 

van de onbelangrijke dingen te onderscheiden. 

Het formuleren van doelen blijkt echter een niet zo’n eenvoudige 

opdracht. Probeer daarom eens het volgende : 

- Fantaseer over een id

mogelijkheden zou hebben, wat zou je dan willen bereiken? Durf 

dromen en laat je niet tegenhouden door eventue

die je nu hebt.  

- Schrijf vervolgens neer wat je in je droomscenario zou willen 

bereiken. Deze droom geeft je een idee van de richting die je graag 

uit wilt en wat je belangrijk vindt. 

 

Eens je deze richting bepaald hebt, kan je streven naar een 

haalbaar doel en beginnen plannen hoe je dit doel kan bereiken.

Veel succes ermee !

Bronnen :  
www.plukjegeluk.be 
Geluk. The World book of happyness. 
 
Ingezonden door Katleen Vandeput

 

GELUKSTIPS 

Door de jaren heen is er heel wat onderzoek gebeurd naar wat mensen 
nu echt gelukkig maakt.  

De tips in deze rubriek zijn hierop gebaseerd en gelden voor mannen en 
vrouwen, jong en oud, over alle culturen heen. 

 

e lichamelijke gezondheid en je fit voelen heeft een positief effect 

op hoe gelukkig je je voelt. Zorgen voor jezelf en je lichaam maakt 

siek als mentaal fitter kan voelen.  

Evenwichtig eten (veel groenten en fruit, minder vlees en meer vis, 

minder bereide voedingsmiddelen, minder alcohol en koffie en 

meer  water en groene thee …) speelt hier al een heel belangrijke 

elen !  

Een doel geeft richting aan je leven en helpt je om de belangrijke 

rijke dingen te onderscheiden.  

Het formuleren van doelen blijkt echter een niet zo’n eenvoudige 

robeer daarom eens het volgende :  

Fantaseer over een ideaal scenario. Als je alle middelen en alle 

mogelijkheden zou hebben, wat zou je dan willen bereiken? Durf 

dromen en laat je niet tegenhouden door eventuele beperkingen 

Schrijf vervolgens neer wat je in je droomscenario zou willen 

en. Deze droom geeft je een idee van de richting die je graag 

uit wilt en wat je belangrijk vindt.  

Eens je deze richting bepaald hebt, kan je streven naar een 

haalbaar doel en beginnen plannen hoe je dit doel kan bereiken.

Veel succes ermee ! 

The World book of happyness. L. Bormans (2010). 

Ingezonden door Katleen Vandeput 
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Door de jaren heen is er heel wat onderzoek gebeurd naar wat mensen 

gebaseerd en gelden voor mannen en 

e lichamelijke gezondheid en je fit voelen heeft een positief effect 

op hoe gelukkig je je voelt. Zorgen voor jezelf en je lichaam maakt 

Evenwichtig eten (veel groenten en fruit, minder vlees en meer vis, 

minder bereide voedingsmiddelen, minder alcohol en koffie en 

meer  water en groene thee …) speelt hier al een heel belangrijke 

Een doel geeft richting aan je leven en helpt je om de belangrijke 

Het formuleren van doelen blijkt echter een niet zo’n eenvoudige 

eaal scenario. Als je alle middelen en alle 

mogelijkheden zou hebben, wat zou je dan willen bereiken? Durf 

le beperkingen 

Schrijf vervolgens neer wat je in je droomscenario zou willen 

en. Deze droom geeft je een idee van de richting die je graag 

Eens je deze richting bepaald hebt, kan je streven naar een 

haalbaar doel en beginnen plannen hoe je dit doel kan bereiken. 

 



Hygiëne 

 

Het regent, het waait hevig, de temperatuur zakt stilaan maar zeker, 

is al vroeg donker… 

Geen nood : we gaan met u op stap om winterkwaaltjes voor te zijn.

 

Een warm hart, warme handen !

• Kom je van buiten ?  Warm dan je binnenkant op met een warme 

drank 

• Eet volgens je energiebehoeften, zonder daarom bij te komen.  Eet 

gezond en evenwichtig, dus minstens twee keer per week vis en 5 

stuks groenten en fruit per dag.

• Vermijd alcohol te drinken en zo ook het risico op 

hypothermieongevallen

• Draag liever verschillende laagjes kleren dan één dikke pull.

• Lichaamsbeweging maakt 

winterkwaaltjes. Van kou wordt je niet ziek, van stress wel.

• Voorzie je als je wil bewegen in de winterlucht.  Draag 3 laagjes 

kleren boven elkaar.  Als eerste laag kies je onderkleding die geen 

vocht opneemt (geen katoen du

Daarover een vochtdoorlatend shirt of een fleecetrui. Kies als 

derde laag voor een jas met een ademende buitenstof, waardoor 

overtollige lichaamswarmte weg kan.

• Draag geen strakke kleding.  Je lichaam straalt zelf warmte ui

met losse kleding houdt de lucht eronder de warmte bij.  Met 

strakke kleren aan, is dit laagje warmte zo weg en kan de kou 

gemakkelijk toeslaan.

• Blote voeten in pantoffels ?  Niet voor mij ; graag sokken of lange 

pantoffels die niet te strak zitten. Da

• Pas je schoenen en kousen aan in functie van het weer (dikte en 

waterbestendig).  Draag kousenbroeken indien nodig en eventueel 

nog een paar lange kousen erboven.

• Zorg dat je handen en voeten niet te strak gekneld te zitten.

bloedcirculatie kan zo onderbroken raken en zwellingen 

veroorzaken.  Om je circulatie weer op gang te krijgen, kan je je 

handen en afwisselend in een warm en koud bad dompelen.

 

WINTERKWAALTJES 
 

Het regent, het waait hevig, de temperatuur zakt stilaan maar zeker, 

Geen nood : we gaan met u op stap om winterkwaaltjes voor te zijn.

Een warm hart, warme handen ! 

Kom je van buiten ?  Warm dan je binnenkant op met een warme 

Eet volgens je energiebehoeften, zonder daarom bij te komen.  Eet 

gezond en evenwichtig, dus minstens twee keer per week vis en 5 

stuks groenten en fruit per dag. 

Vermijd alcohol te drinken en zo ook het risico op 

hypothermieongevallen 

Draag liever verschillende laagjes kleren dan één dikke pull.

ichaamsbeweging maakt je lichaam extra weerbaar tegen 

winterkwaaltjes. Van kou wordt je niet ziek, van stress wel.

Voorzie je als je wil bewegen in de winterlucht.  Draag 3 laagjes 

kleren boven elkaar.  Als eerste laag kies je onderkleding die geen 

vocht opneemt (geen katoen dus), zodat het zweet erdoor kan.  

Daarover een vochtdoorlatend shirt of een fleecetrui. Kies als 

derde laag voor een jas met een ademende buitenstof, waardoor 

overtollige lichaamswarmte weg kan. 

Draag geen strakke kleding.  Je lichaam straalt zelf warmte ui

met losse kleding houdt de lucht eronder de warmte bij.  Met 

strakke kleren aan, is dit laagje warmte zo weg en kan de kou 

gemakkelijk toeslaan. 

Blote voeten in pantoffels ?  Niet voor mij ; graag sokken of lange 

pantoffels die niet te strak zitten. Dan kunnen de broekspijpen erbij.

Pas je schoenen en kousen aan in functie van het weer (dikte en 

waterbestendig).  Draag kousenbroeken indien nodig en eventueel 

nog een paar lange kousen erboven. 

Zorg dat je handen en voeten niet te strak gekneld te zitten.

bloedcirculatie kan zo onderbroken raken en zwellingen 

veroorzaken.  Om je circulatie weer op gang te krijgen, kan je je 

handen en afwisselend in een warm en koud bad dompelen.
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Het regent, het waait hevig, de temperatuur zakt stilaan maar zeker, het 

Geen nood : we gaan met u op stap om winterkwaaltjes voor te zijn. 

Kom je van buiten ?  Warm dan je binnenkant op met een warme 

Eet volgens je energiebehoeften, zonder daarom bij te komen.  Eet 

gezond en evenwichtig, dus minstens twee keer per week vis en 5 

Draag liever verschillende laagjes kleren dan één dikke pull. 

je lichaam extra weerbaar tegen 

winterkwaaltjes. Van kou wordt je niet ziek, van stress wel. 

Voorzie je als je wil bewegen in de winterlucht.  Draag 3 laagjes 

kleren boven elkaar.  Als eerste laag kies je onderkleding die geen 

s), zodat het zweet erdoor kan.  

Daarover een vochtdoorlatend shirt of een fleecetrui. Kies als 

derde laag voor een jas met een ademende buitenstof, waardoor 

Draag geen strakke kleding.  Je lichaam straalt zelf warmte uit : 

met losse kleding houdt de lucht eronder de warmte bij.  Met 

strakke kleren aan, is dit laagje warmte zo weg en kan de kou 

Blote voeten in pantoffels ?  Niet voor mij ; graag sokken of lange 

n kunnen de broekspijpen erbij. 

Pas je schoenen en kousen aan in functie van het weer (dikte en 

waterbestendig).  Draag kousenbroeken indien nodig en eventueel 

Zorg dat je handen en voeten niet te strak gekneld te zitten.  De 

bloedcirculatie kan zo onderbroken raken en zwellingen 

veroorzaken.  Om je circulatie weer op gang te krijgen, kan je je 

handen en afwisselend in een warm en koud bad dompelen. 



Hygiëne 

 

• Bij koud weer, kan je best een muts dragen.  Je verliest bijna 40% 

energie (en dus ook warmte) via het hoofd.  

• Ban zoveel mogelijk de zeep uit je badkamer.  Zeep en badschuim 

drogen je wintervelletje uit.  Zeepvrije producten, badolie en 

badzout hydrateren.  Voor je gezicht gebruik je best een vette 

crème. Draag lipbalsem bij j

lippen, want ook zij lijden onder de droge winterlucht.

• Winterkloven in de vingers ? Water en afwasproducten doen er 

geen goed aan.  Kies een verzorgende handcrème tegen kloven 

en trek huishoudhandschoenen aan.

• Om infecties te vermijden is het aangeraden om je handen 

regelmatig met zeep en lauw water te wassen (vergeet de polsen, 

duimstreek, vingernagels en de streek tussen de vingers niet). Een 

handgel op basis van alcohol is hiervoor ook efficiënt.

• Last van koude pij

wanten en stop er handverwarmende zakjes in.  Als het erg guur 

buiten is, kun je je handen insmeren met vaseline.

• Last van koude pijnlijke voeten : strooi talk in warme, iets te ruime 

kousen.  Zo blijven je v

ruime schoenen aan te doen, zodat er genoeg beweegruimte 

overblijft voor je tenen en de bloedcirculatie van je voeten goed 

blijft. 

• Beweeg minstens 30 minuten per dag (stappen, fietsen, joggen, 

rollerbladen…) 

• Een warmwaterkruik in bed.  Een ouderwetse, maar effectieve 

manier om het bed op te warmen.  Als je geen warmwaterkruik 

hebt, kun je plastic fles met heet water vullen.  Vul de fles niet tot 

boven en wikkel ze stevig in een handdoek.

 

Een warme thuis ! 

• De juiste temperatuur in de juiste kamer !  In leefruimtes waar je de 

meeste tijd doorbrengt, zoals de keuken en de woonkamer, is een 

temperatuur rond 20 °C best ok

minder warm: daar is 16 tot 18 °C genoeg.

Een kamerthermostaat doe

een nachtprogramma en zet ‘m laag als je een tijdje weggaat.  

 

Bij koud weer, kan je best een muts dragen.  Je verliest bijna 40% 

(en dus ook warmte) via het hoofd.   

Ban zoveel mogelijk de zeep uit je badkamer.  Zeep en badschuim 

drogen je wintervelletje uit.  Zeepvrije producten, badolie en 

badzout hydrateren.  Voor je gezicht gebruik je best een vette 

crème. Draag lipbalsem bij je als je gevoelig bent voor gesprongen 

lippen, want ook zij lijden onder de droge winterlucht.

Winterkloven in de vingers ? Water en afwasproducten doen er 

geen goed aan.  Kies een verzorgende handcrème tegen kloven 

en trek huishoudhandschoenen aan. 

ecties te vermijden is het aangeraden om je handen 

regelmatig met zeep en lauw water te wassen (vergeet de polsen, 

duimstreek, vingernagels en de streek tussen de vingers niet). Een 

handgel op basis van alcohol is hiervoor ook efficiënt.

Last van koude pijnlijke vingers : draag water- en winddichte (!) 

wanten en stop er handverwarmende zakjes in.  Als het erg guur 

buiten is, kun je je handen insmeren met vaseline. 

Last van koude pijnlijke voeten : strooi talk in warme, iets te ruime 

kousen.  Zo blijven je voeten al zeker droog.  Vergeet niet om ook 

ruime schoenen aan te doen, zodat er genoeg beweegruimte 

overblijft voor je tenen en de bloedcirculatie van je voeten goed 

Beweeg minstens 30 minuten per dag (stappen, fietsen, joggen, 

armwaterkruik in bed.  Een ouderwetse, maar effectieve 

manier om het bed op te warmen.  Als je geen warmwaterkruik 

hebt, kun je plastic fles met heet water vullen.  Vul de fles niet tot 

boven en wikkel ze stevig in een handdoek. 

e temperatuur in de juiste kamer !  In leefruimtes waar je de 

meeste tijd doorbrengt, zoals de keuken en de woonkamer, is een 

temperatuur rond 20 °C best oké.  In je slaapkamer mag het iets 

minder warm: daar is 16 tot 18 °C genoeg. 

Een kamerthermostaat doet het werk voor jou ; kies een dag

een nachtprogramma en zet ‘m laag als je een tijdje weggaat.  
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Bij koud weer, kan je best een muts dragen.  Je verliest bijna 40% 

Ban zoveel mogelijk de zeep uit je badkamer.  Zeep en badschuim 

drogen je wintervelletje uit.  Zeepvrije producten, badolie en 

badzout hydrateren.  Voor je gezicht gebruik je best een vette 

e als je gevoelig bent voor gesprongen 

lippen, want ook zij lijden onder de droge winterlucht. 

Winterkloven in de vingers ? Water en afwasproducten doen er 

geen goed aan.  Kies een verzorgende handcrème tegen kloven 

ecties te vermijden is het aangeraden om je handen 

regelmatig met zeep en lauw water te wassen (vergeet de polsen, 

duimstreek, vingernagels en de streek tussen de vingers niet). Een 

handgel op basis van alcohol is hiervoor ook efficiënt. 
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wanten en stop er handverwarmende zakjes in.  Als het erg guur 

Last van koude pijnlijke voeten : strooi talk in warme, iets te ruime 

oeten al zeker droog.  Vergeet niet om ook 

ruime schoenen aan te doen, zodat er genoeg beweegruimte 

overblijft voor je tenen en de bloedcirculatie van je voeten goed 

Beweeg minstens 30 minuten per dag (stappen, fietsen, joggen, 

armwaterkruik in bed.  Een ouderwetse, maar effectieve 

manier om het bed op te warmen.  Als je geen warmwaterkruik 

hebt, kun je plastic fles met heet water vullen.  Vul de fles niet tot 

e temperatuur in de juiste kamer !  In leefruimtes waar je de 

meeste tijd doorbrengt, zoals de keuken en de woonkamer, is een 

.  In je slaapkamer mag het iets 

t het werk voor jou ; kies een dag- en 

een nachtprogramma en zet ‘m laag als je een tijdje weggaat.  



Hygiëne 

 

Gebruik nooit thermostatische kranen in de kamer waar de 

thermostaat staat.  Zo gaan de kamerthermostaat en de 

thermostatische kranen met elkaar in concurr

temperatuurregeling van die kamer ontregeld.

• Onderhoud je radiatoren ; een eenvoudig onderhoud speelt een 

belangrijke rol in het verwarmen van je huis.  Stoffige 

verwarmingsradiatoren verspreiden minder warmte !  Extra tip : 

kleef reflecterende radiatorfolie achter de radiatoren voor meer 

warmte.  En je bespaart er nog energie mee ook !

• Isoleren, isoleren en nog eens isoleren !  We worden er via onze 

brievenbus regelmatig aan herinnerd, net omdat het een efficiënte 

manier is om energie t

je ramen en tochtstrips aan de deuren aan te brengen, hou je de 

warmte beter binnenshuis en de kou buitenshuis.

We vergeten ook al eens onze verwarmingsleidingen te isoleren ; 

hiermee kan je heel wat energie kw

• Laat je rolluiken en gordijnen werken.  Sluit ze juist voordat het 

donker wordt, want ze houden de koude goed buiten.   Open ze 

slechts zodra het zonnetje schijnt, zodat de zon haar werk kan 

doen. 

• Lucht, lucht en nog eens lucht ! Voor een juiste 

verse lucht nodig, want vochtige ruimtes verwarmen moeilijker, 

maar anderzijds droogt onze verwarming de lucht soms te veel.  

Voor onze gezondheid is het dus belangrijk om dagelijks alle 

kamers van je huis een kwartiertje te verwarmen (lange

doorgaans niet nodig).

Vergeet niet te verluchten op je werk.

 

Door Claire van Gorp 

 

 

Gebruik nooit thermostatische kranen in de kamer waar de 

thermostaat staat.  Zo gaan de kamerthermostaat en de 

thermostatische kranen met elkaar in concurrentie en geraakt de 

temperatuurregeling van die kamer ontregeld. 

Onderhoud je radiatoren ; een eenvoudig onderhoud speelt een 

belangrijke rol in het verwarmen van je huis.  Stoffige 

verwarmingsradiatoren verspreiden minder warmte !  Extra tip : 

cterende radiatorfolie achter de radiatoren voor meer 

warmte.  En je bespaart er nog energie mee ook ! 

Isoleren, isoleren en nog eens isoleren !  We worden er via onze 

brievenbus regelmatig aan herinnerd, net omdat het een efficiënte 

manier is om energie te besparen. Alleen al door isolatiestrips aan 

je ramen en tochtstrips aan de deuren aan te brengen, hou je de 

warmte beter binnenshuis en de kou buitenshuis. 

We vergeten ook al eens onze verwarmingsleidingen te isoleren ; 

hiermee kan je heel wat energie kwijtraken. 

Laat je rolluiken en gordijnen werken.  Sluit ze juist voordat het 

donker wordt, want ze houden de koude goed buiten.   Open ze 

slechts zodra het zonnetje schijnt, zodat de zon haar werk kan 

ucht, lucht en nog eens lucht ! Voor een juiste vochtbalans is 

verse lucht nodig, want vochtige ruimtes verwarmen moeilijker, 

maar anderzijds droogt onze verwarming de lucht soms te veel.  

Voor onze gezondheid is het dus belangrijk om dagelijks alle 

kamers van je huis een kwartiertje te verwarmen (lange

doorgaans niet nodig). 

Vergeet niet te verluchten op je werk. 
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Gebruik nooit thermostatische kranen in de kamer waar de 

thermostaat staat.  Zo gaan de kamerthermostaat en de 

entie en geraakt de 

Onderhoud je radiatoren ; een eenvoudig onderhoud speelt een 

belangrijke rol in het verwarmen van je huis.  Stoffige 

verwarmingsradiatoren verspreiden minder warmte !  Extra tip : 

cterende radiatorfolie achter de radiatoren voor meer 

Isoleren, isoleren en nog eens isoleren !  We worden er via onze 

brievenbus regelmatig aan herinnerd, net omdat het een efficiënte 

e besparen. Alleen al door isolatiestrips aan 

je ramen en tochtstrips aan de deuren aan te brengen, hou je de 

We vergeten ook al eens onze verwarmingsleidingen te isoleren ; 

Laat je rolluiken en gordijnen werken.  Sluit ze juist voordat het 

donker wordt, want ze houden de koude goed buiten.   Open ze 

slechts zodra het zonnetje schijnt, zodat de zon haar werk kan 

vochtbalans is 

verse lucht nodig, want vochtige ruimtes verwarmen moeilijker, 

maar anderzijds droogt onze verwarming de lucht soms te veel.  

Voor onze gezondheid is het dus belangrijk om dagelijks alle 

kamers van je huis een kwartiertje te verwarmen (langer is 



Lectuur 

 

DE STEM IN MIJN HOOFD VINDT MIJN MOND NIET MEER
 

ALS heeft mijn mond dichtgesnoerd en mij het zwijgen opgelegd

Ik wilde nog tegenspreken maar werd 

Mijn woorden werden al snel slechts klanken

Mensen dachten die vent is dronken en ik kon wel janken
 

Het letterslot kwam op mijn stembanden 

Geen letter komt er meer verstaanbaar uit

Mijn woorden verstommen

Mijn keel is droog 

Mijn spraakwater is op, mijn woordenschat verdwenen
 

Hier zit ik slechts met mijn gedachten

Aap Noot Mies heb ik niet meer nodig

Ik wil erover praten en zoek een luisterend oor

Maar bijna niemand luistert naar mijn onverstaanbaar gebrabbel

en praat gewoon door 
 

Woorden zijn heel ver weg

Als ik de woorden had 

Dan had ik ze gelijk in mijn mond genomen
 

De stem in mijn hoofd vindt mijn mond niet meer

Niet eens meer kunnen zeggen, ik hou van jou

Dat doet me pijn, dat doet me zeer

Ik hoop dat je mijn gedachten 

Dan kan ik je zo nog eens laten weten hoeveel ik van je hou
 

Soms zijn woorden voor jou gelukkig overbodig 

Je leest vaak in mijn ogen wat er is

Kon ik maar hele zinnen naar mijn ogen sturen

Dan kon je lezen wat ik mis

Ik zou het uit willen schr

Zelfs een afscheidswoord met een spraakgebrek is mij niet meer gegund

Want door ALS zijn alle zinnen gezegd
met achter het laatste woord een dikke punt
 

 
Gerard Rollenberg  

 

DE STEM IN MIJN HOOFD VINDT MIJN MOND NIET MEER

ALS heeft mijn mond dichtgesnoerd en mij het zwijgen opgelegd

Ik wilde nog tegenspreken maar werd gedwongen sprakeloos gemaakt

Mijn woorden werden al snel slechts klanken 

Mensen dachten die vent is dronken en ik kon wel janken 

Het letterslot kwam op mijn stembanden  

Geen letter komt er meer verstaanbaar uit 

Mijn woorden verstommen 

ijn spraakwater is op, mijn woordenschat verdwenen 

Hier zit ik slechts met mijn gedachten 

Aap Noot Mies heb ik niet meer nodig 

Ik wil erover praten en zoek een luisterend oor 

Maar bijna niemand luistert naar mijn onverstaanbaar gebrabbel

Woorden zijn heel ver weg 

 

Dan had ik ze gelijk in mijn mond genomen 

De stem in mijn hoofd vindt mijn mond niet meer 

Niet eens meer kunnen zeggen, ik hou van jou 

Dat doet me pijn, dat doet me zeer 

Ik hoop dat je mijn gedachten kunt lezen 

Dan kan ik je zo nog eens laten weten hoeveel ik van je hou

Soms zijn woorden voor jou gelukkig overbodig  

Je leest vaak in mijn ogen wat er is 

Kon ik maar hele zinnen naar mijn ogen sturen 

Dan kon je lezen wat ik mis 

Ik zou het uit willen schreeuwen van woede 

Zelfs een afscheidswoord met een spraakgebrek is mij niet meer gegund

Want door ALS zijn alle zinnen gezegd 
met achter het laatste woord een dikke punt 

  Bron : ALS liga vzw
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DE STEM IN MIJN HOOFD VINDT MIJN MOND NIET MEER 

ALS heeft mijn mond dichtgesnoerd en mij het zwijgen opgelegd 

gedwongen sprakeloos gemaakt 

 

Maar bijna niemand luistert naar mijn onverstaanbaar gebrabbel 

Dan kan ik je zo nog eens laten weten hoeveel ik van je hou 

Zelfs een afscheidswoord met een spraakgebrek is mij niet meer gegund 



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 o
is. 
Wij drukken jouw foto af in het boekje !
 
Stuur je foto per e-mail naar 
 
 
 

 

Dit is Annabel, geboren op 15 maart 2011
en metekindje van een fiere meter

 

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.  Schrijf erbij wie of wat er op de foto te zien 

Wij drukken jouw foto af in het boekje ! 

mail naar jenny.sneyers@skynet.be. 

 

 
 
 

Dit is Annabel, geboren op 15 maart 2011 
metekindje van een fiere meter, redactielid Claire van Gorp.
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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 

p.  Schrijf erbij wie of wat er op de foto te zien 

 

 
Claire van Gorp. 
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WAT DOEN ONZE REGIO’S ? 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten van de verschillende regio’s 
tijdens de contactnamiddagen. 
Het gaat over twee werkjaren: september 2009 tot juni 2010 en september 2010 tot 
juni 2011. 
De activiteiten zijn ingedeeld in 4 groepen: informatieve activiteiten, bezoeken aan 
restaurants, uitstappen naar musea, wandelingen, boottochten, … en 
clubnamiddagen met gezellige babbels, spelletjes, … 
Tot slot vindt u een tabel waarin alle regio’s zijn samengevat. 
Misschien ben ik nog wel enkele activiteiten vergeten te tellen. 
Dan mijn excuses voor de telfouten. 
Maar van één ding zijn we zeker. Er gebeurt heel wat in onze regio’s. 
 
 
 
OVERZICHT CONTACTNAMIDDAGEN ALLE REGIO’S 
 
 
REGIO ANTWERPEN                                    OVERZICHT CONTACTNAMIDDAGEN 

 
 
SOORT 2009 2010 TOTAAL 
INFORMATIEF  1 1 
RESTAURANTBEZOEK 1 2 3 
UITSTAP 6 3 9 
CLUBNAMIDDAG 4 3 7 
TOTAAL 11 9 20 

 
 
 
 
REGIO LIMBURG                                         OVERZICHT CONTACTNAMIDDAGEN  

 
SOORT 2009 2010 TOTAAL 
INFORMATIEF 2 1 3 
RESTAURANTBEZOEK 2 2 4 
UITSTAP 5 3 8 
CLUBNAMIDDAG  1 1 
TOTAAL 9 7 16 

 
 
 
REGIO OOST-VLAANDEREN                     OVERZICHT CONTACTNAMIDDAGEN 

 
SOORT 2009 2010 TOTAAL 
INFORMATIEF 1 1 2 
RESTAURANTBEZOEK 1 1 2 
UITSTAP 3 4 7 
CLUBNAMIDDAG 3 2 5 
TOTAAL 8 8 16 
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REGIO VLAAMS-BRABANT                       OVERZICHT CONTACTNAMIDDAGEN 

 
 
SOORT 2009 2010 TOTAAL 
INFORMATIEF 2 2 4 
RESTAURANTBEZOEK 2 2 4 
UITSTAP  1 1 
CLUBNAMIDDAG 3 4 7 
TOTAAL 7 9 16 

 
 
 
REGIO WEST-VLAANDEREN                     OVERZICHT CONTACTNAMIDDAGEN 

 
 
SOORT 2009 2010 TOTAAL 
INFORMATIEF  1 1 
RESTAURANTBEZOEK 2 3 5 
UITSTAP 5 3 8 
CLUBNAMIDDAG  1 1 
TOTAAL 7 8 15 

 
 
 
ALLE REGIOS                                             OVERZICHT CONTACTNAMIDDAGEN 

 
 
SOORT ANT LIM VLA-

BRA 
OOST-
VLA 

WEST-
VLA 

TOTAAL 

INFORMATIEF 1 3 4 2 1 11 
RESTAURANTBEZOEK 3 4 4 2 5 18 
UITSTAP 9 8 1 7 8 33 
CLUBNAMIDDAG 7 1 7 5 1 21 
TOTAAL 20 16 16 16 15 83 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ontspanning 

 

 
     WAAR eet men WAT
 
PIZZA                     
LOEMPIA                     
FRIETEN                     
KEBAB                     
PAELLA                     
 
 
      KIES en VUL IN op de juiste plaats.
 
slagroom     geniet     ober     drinken     taverne 
koffie     bestel     heerlijk     terras     fooi   drie
 
Ik ga wat drinken in ………………………….
 
Het is ……………………. weer en 
 
De …………………..  komt langs en ik zeg
 
wil ……………………………… 
 
Ik  …………………….. een …………………
 
met………………………..
 
Ik betaal €2,5 en geeft nog 50 eurocent als ………………….
 
Ik betaal alles samen  €………… en
 
ik ……………………..  verder van het herfstzonnetje
 
 
      WAT betekenen deze AFKORTINGEN?
 
VRT 
KMI 
EHBO 
UG 
VZW 
 
 

 

WAAR eet men WAT ? 

                    TURKIJE  ERWTENSOEP                   
                    SPANJE  COUS-COUS                   
                    ITALIE  SUSHI                   
                    BELGIE  ZEEHOND                   
                    CHINA  KAVIAAR                   

KIES en VUL IN op de juiste plaats. 

geniet     ober     drinken     taverne  
koffie     bestel     heerlijk     terras     fooi   drie 

…………………………. Het Lege Vat. 

Het is ……………………. weer en ik zet mij op het  …………………

..  komt langs en ik zeg wat ik  

l ………………………………  

Ik  …………………….. een ………………… en taart  

……………………….. 

€2,5 en geeft nog 50 eurocent als ………………….

€………… en 

verder van het herfstzonnetje. 

WAT betekenen deze AFKORTINGEN? 

universiteit gent 
vlaamse radio en televisie
vereniging zonder winstoogmerk
koninklijk meteorologisch instituut 
eerste hulp bij ongevallen
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                  JAPAN 
                  NEDERLAND 
                  MAROKKO 
                  RUSLAND 
                  NOORDPOOL 

Vat.  

…………………….. 

€2,5 en geeft nog 50 eurocent als …………………. 

vlaamse radio en televisie 
vereniging zonder winstoogmerk 
koninklijk meteorologisch instituut  
eerste hulp bij ongevallen 



Ontspanning 

 

 
      OMCIRKEL wat JUIST is (meerdere mogelijkheden)
 
Sofie gilt Zij is           blij                  gierig                       bang
Raymond huilt Hij is           lui                  moe                         triest
Dorien brult Zij is           tevreden        boos                        dorstig
Claire eet Zij is           slaperig         blij                            hongerig
Saskia beveelt Zij is           getrouwd       schattig                   directeur
Frank lacht Hij is          droef              hongerig                  blij
Katleen kreunt Zij heeft     dorst              veel werk                 hoofdpijn
Jenny schrijft 
een boek 

Zij is           lief                 slim                         creatief

 
 
 
WIE is WAT?  Omkring wat juist is. (meerdere mogelijkheden)
 
 
Mozart is een                  schilder         componist             bakker
 
Tia Hellebout is een        Vlaamse       loper                      hoogspringster
 
Picasso is een                 atleet            logopedist              schilder
 
Donald Duck is een         ezel              eend                      Amerikaan
 
Will Tura is een                slager           politicus                  zanger  
 
Sinterklaas is een           heilige          dokter                      kindervriend 
 
 
 
  

 

wat JUIST is (meerdere mogelijkheden)

Zij is           blij                  gierig                       bang
Hij is           lui                  moe                         triest
Zij is           tevreden        boos                        dorstig
Zij is           slaperig         blij                            hongerig
Zij is           getrouwd       schattig                   directeur
Hij is          droef              hongerig                  blij

ij heeft     dorst              veel werk                 hoofdpijn
Zij is           lief                 slim                         creatief

WIE is WAT?  Omkring wat juist is. (meerdere mogelijkheden)

Mozart is een                  schilder         componist             bakker

Tia Hellebout is een        Vlaamse       loper                      hoogspringster

Picasso is een                 atleet            logopedist              schilder

k is een         ezel              eend                      Amerikaan

Will Tura is een                slager           politicus                  zanger  

Sinterklaas is een           heilige          dokter                      kindervriend 

 

 

37 

wat JUIST is (meerdere mogelijkheden) 

Zij is           blij                  gierig                       bang 
Hij is           lui                  moe                         triest 
Zij is           tevreden        boos                        dorstig 
Zij is           slaperig         blij                            hongerig 
Zij is           getrouwd       schattig                   directeur 
Hij is          droef              hongerig                  blij 

ij heeft     dorst              veel werk                 hoofdpijn 
Zij is           lief                 slim                         creatief 

WIE is WAT?  Omkring wat juist is. (meerdere mogelijkheden) 

Mozart is een                  schilder         componist             bakker 

Tia Hellebout is een        Vlaamse       loper                      hoogspringster 

Picasso is een                 atleet            logopedist              schilder 

k is een         ezel              eend                      Amerikaan 

Will Tura is een                slager           politicus                  zanger   

Sinterklaas is een           heilige          dokter                      kindervriend  



Ontspanning 

 

WOORDZOEKER  (horizontaal en verticaal)
 
AMBULANCE     HART     SIRENE     WONDE     RAMP       
 
BLOED     VAL     ARTS     BEENBREUK     GEKWETSTE 
 
HULP     ZUURSTOF     BLAUW    
 
 
  S 
 

   I    R   

  G 
 

  E    K   

  Z 
 

  W   B   

  U 
 

  W   L   

  U 
 

  U   O   

  R 
 

  A   E   

  S 
 

  L   D   

  T 
 

  B   A   

  O 
 

  W   H   

  F 
 

  A   M   

 
WELK WOORD STAAT ER TWEEMAAL IN?   ……………………………
 
 
 
 

         

 

(horizontaal en verticaal) 

AMBULANCE     HART     SIRENE     WONDE     RAMP       

BLOED     VAL     ARTS     BEENBREUK     GEKWETSTE 

HULP     ZUURSTOF     BLAUW     

  E   N    E   A   Z 

  W   E    T   S   T 

  O   P    B   I   U 

  N   D   G   E   G 

  D   G   L   E   L 

  E   B   V   H   A 

  L   R   A    M   P 

  H   U   L   P   D 

  R   A   M   P   G 

  B   U   L   A   N 

WELK WOORD STAAT ER TWEEMAAL IN?   ……………………………
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AMBULANCE     HART     SIRENE     WONDE     RAMP        

BLOED     VAL     ARTS     BEENBREUK     GEKWETSTE  

  B   E 

  E   R 

  E   T 

  N   K 

  B   S 

  R   T 

  E   R 

  U   A 

  K   L 

  C   E 

WELK WOORD STAAT ER TWEEMAAL IN?   …………………………… 



Ontspanning 

 

     VERVANG het ? door een GETAL
 
  1   ? ?
11  ? 14
21  ? ?
31    
41    
51    
61   ?
71   ?
81   ?
91    
 
 
 
         VUL IN 
 
118    
122    
 127   
   133 
 
 
 
MOEILIJK?        NIET VOOR WIE GOED KAN REKENEN!
 
Ik koop een partij goederen van Z. Wendelaar voor 
exclusief, maar vervoer naar mijn magazijn inbegrepen.
Een derde van de verkoopprijs heeft als 
Op het overblijvende deel
Ik betaal een voorschot van 25%
op de verkoopprijs BTW inclusief.
Ik beslis op het laatste moment dat ik de goederen zelf ga ophalen.
Omdat er geen vervoerskosten
BTW inclusief. 
Hoeveel moet ik uiteindelijk 
 
TIP Het eindbedrag is een bekend getal.
 
 

 

 

VERVANG het ? door een GETAL 

? ?    
14 ?    
? ?    
   ? ? 
   ? 48 
   ? ? 
? ? ?   
? 75 ?   
? ? ?   
     

  995    998
     
 1003    
   1009  

NIET VOOR WIE GOED KAN REKENEN!

Ik koop een partij goederen van Z. Wendelaar voor €3000 BTW 
maar vervoer naar mijn magazijn inbegrepen. 
van de verkoopprijs heeft als BTW het nultarief.

het overblijvende deel betaal ik 21% BTW. 
een voorschot van 25% cash  

verkoopprijs BTW inclusief. 
Ik beslis op het laatste moment dat ik de goederen zelf ga ophalen.

geen vervoerskosten meer zijn, krijg ik een korting van 

Hoeveel moet ik uiteindelijk betalen? 

TIP Het eindbedrag is een bekend getal. 

Ingediend door Raym
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   10 
   20 
   30 
?   40 
?   50 
?   60 
   70 
   80 
   90 
 100 

998 

NIET VOOR WIE GOED KAN REKENEN! 

€3000 BTW 

BTW het nultarief. 

Ik beslis op het laatste moment dat ik de goederen zelf ga ophalen. 
een korting van €554 

mond Vanbylen 



Moppen 

 

 
Klooster der stilte 
Zuster Mary gaat binnen in het klooster van de Stilte.De
'Zuster, dit is een stil klooster. U bent hier welkom, zolang als je wilt, 
maar je mag niet spreken
nu al 5 jaar in het klooster toen de priester tegen haar zei : 'Zuster Mary 
je bent hier al 5 jaar. Je mag 2 woorden
bed.''Het spijt me dat te horen, "
een beter bed krijgt. 'Na nog eens vijf jaar, werd zuster Mary
opgeroepen door de priester. 'Je mag weer twee woorden ze
zuster.''Eten koud,' zei Zuster Mary , en de priester verzekerde haar dat 
het eten beter zou zijn in de toekomst.Op haar 15e verjaardag in het 
klooster, werd ze opnieuw opgeroepen in zijn kantoor. 'Je mag weer 
twee woorden zeggen vandaag.''Ik vertrek
waarschijnlijk het beste, "zei de priester,' Je hebt niets anders gedaan 
dan klagen sinds de dag dat je hier kwam!"

 

Aan de hemelpoort 
Wanneer iedereen op aarde dood was en voor de hemelpoort aan het 
wachten was, verscheen God di
maken. 
Eén rij voor de mannen die het ware hoofd van het gezin waren en een 
andere rij voor de mannen die onder de
Alle vrouwen moeten zich melden bij Sint
Zodra de vrouwen weg wa
De rij met de mannen die onder de
in de rij met de mannen die waarlijk het hoofd van het gezin waren, 
stond welgeteld één man.
God zei tegen die lange rij mannen dat ze zich moesten schamen, dat 
hij hen had gemaakt om de leiding te nemen. 
"Jullie waren niet gehoorzaam en voldoen niet aan mijn wens."
"Slechts één van jullie voldoet. Leer van hem!"
God richtte zich vervolgens naar 
geslaagd was om als enige in deze rij te staan?
De man antwoordde: "Ik moest hier gaan staan van mijn vrouw."

 

 

Zuster Mary gaat binnen in het klooster van de Stilte.De priester zei: 
'Zuster, dit is een stil klooster. U bent hier welkom, zolang als je wilt, 
maar je mag niet spreken, enkel als ik je toestemming geef. 'Mary leefde 

in het klooster toen de priester tegen haar zei : 'Zuster Mary 
jaar. Je mag 2 woorden  spreken. "Zuster Mary zei: 'Hard 

bed.''Het spijt me dat te horen, "zei de priester:' We zullen zorgen
een beter bed krijgt. 'Na nog eens vijf jaar, werd zuster Mary
opgeroepen door de priester. 'Je mag weer twee woorden ze
zuster.''Eten koud,' zei Zuster Mary , en de priester verzekerde haar dat 
het eten beter zou zijn in de toekomst.Op haar 15e verjaardag in het 
klooster, werd ze opnieuw opgeroepen in zijn kantoor. 'Je mag weer 
twee woorden zeggen vandaag.''Ik vertrek', zei zuster Mary.'Het is 
waarschijnlijk het beste, "zei de priester,' Je hebt niets anders gedaan 
dan klagen sinds de dag dat je hier kwam!" 

Wanneer iedereen op aarde dood was en voor de hemelpoort aan het 
wachten was, verscheen God die zei: "Ik wil dat de mannen twee rijen 

Eén rij voor de mannen die het ware hoofd van het gezin waren en een 
andere rij voor de mannen die onder de sloef van hun vrouw lagen.
Alle vrouwen moeten zich melden bij Sint-Pieter." 
Zodra de vrouwen weg waren bevonden er zich twee rijen mannen. 
De rij met de mannen die onder de sloef lagen was kilometers lang en 
in de rij met de mannen die waarlijk het hoofd van het gezin waren, 
stond welgeteld één man. 
God zei tegen die lange rij mannen dat ze zich moesten schamen, dat 
hij hen had gemaakt om de leiding te nemen.  
"Jullie waren niet gehoorzaam en voldoen niet aan mijn wens."
"Slechts één van jullie voldoet. Leer van hem!" 
God richtte zich vervolgens naar die ene man en vroeg hoe hij erin 
geslaagd was om als enige in deze rij te staan? 
De man antwoordde: "Ik moest hier gaan staan van mijn vrouw."
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priester zei: 
'Zuster, dit is een stil klooster. U bent hier welkom, zolang als je wilt, 

enkel als ik je toestemming geef. 'Mary leefde 
in het klooster toen de priester tegen haar zei : 'Zuster Mary 

spreken. "Zuster Mary zei: 'Hard 
:' We zullen zorgen dat  je 

een beter bed krijgt. 'Na nog eens vijf jaar, werd zuster Mary  
opgeroepen door de priester. 'Je mag weer twee woorden zeggen, 
zuster.''Eten koud,' zei Zuster Mary , en de priester verzekerde haar dat 
het eten beter zou zijn in de toekomst.Op haar 15e verjaardag in het 
klooster, werd ze opnieuw opgeroepen in zijn kantoor. 'Je mag weer 

', zei zuster Mary.'Het is 
waarschijnlijk het beste, "zei de priester,' Je hebt niets anders gedaan 

Wanneer iedereen op aarde dood was en voor de hemelpoort aan het 
e zei: "Ik wil dat de mannen twee rijen 

Eén rij voor de mannen die het ware hoofd van het gezin waren en een 
van hun vrouw lagen.  

ren bevonden er zich twee rijen mannen.  
lagen was kilometers lang en 

in de rij met de mannen die waarlijk het hoofd van het gezin waren,  

God zei tegen die lange rij mannen dat ze zich moesten schamen, dat 

"Jullie waren niet gehoorzaam en voldoen niet aan mijn wens." 

die ene man en vroeg hoe hij erin 

De man antwoordde: "Ik moest hier gaan staan van mijn vrouw." 
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Wij wensen jullie 
Een vrolijk eind 
Een goed begin 
Een heel nieuw jaar volkomen naar je zin 
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Regio Antwerpen 

Mevr. Ria Bevers 
Stevennekens 15 
2310 Rijkevorsel 
tel. 0474/84.46.51 
riabevers@hotmail.com 
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Regio Limburg  

Dhr. Guido Sleypen 
Abdijstraat 6 
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guido.sleypen@yucom.be 

Regio West-Vlaanderen  

Dhr. Andy Fonteyne 
Ter Reigerie 10 
8800 Roeselare 
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CONTACTNAMIDDAGEN 
(Onder voorbehoud doorgegeven)

 
 
Regio Antwerpen : 
 
Contact opnemen met de regioverantwoordelijke
 
Regio Vlaams-Brabant :
 
17/12/2011  Contactdag in Rotselaar
 
Regio Limburg : 
 
03/12/2011  Bijeenkomst
28/01/2012  Bijeenkomst
 
Regio Oost-Vlaanderen :
 
17/12/2011  Bijeenkomst
21/01/2012  Nieuwjaarsetentje
03/03/2012  Bijeenkomst
 
 
Regio West-Vlaanderen :
 
29/01/2012  Nieuwjaarsdiner
17/03/2012  Bezoek aan Wielermuseum in Roeselare
 

 
Bezoek ook eens onze website: 
Het loont de moeite. Graag uw reactie!
 
 
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. 
 
 

 

CONTACTNAMIDDAGEN -  DATUMS VAN DE REGIO’S
(Onder voorbehoud doorgegeven) 

Contact opnemen met de regioverantwoordelijke 

Brabant : 

Contactdag in Rotselaar 

Bijeenkomst 
Bijeenkomst 

Vlaanderen : 

Bijeenkomst 
Nieuwjaarsetentje 
Bijeenkomst 

Vlaanderen : 

Nieuwjaarsdiner 
Bezoek aan Wielermuseum in Roeselare

Bezoek ook eens onze website: www.afasie.be  
Het loont de moeite. Graag uw reactie! 

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. 

sen, 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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DATUMS VAN DE REGIO’S 

Bezoek aan Wielermuseum in Roeselare 

Zoals jullie ons leerden kennen: we komen in stil gemoed bij elkaar: we 

  


