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Beste vrienden, 
 
 
 
 

Iedereen hoopte erop. Maar niemand verwachtte het nog. Eerst 
een ijzige winter, dan een frisse lente. En dan was hij er!  Een 
warme zomer met aangename en zonnige dagen, regelmatig 
afgewisseld met een verkoelende bui. Je moest dit jaar niet 
naar verre stranden om te bruinen. Het kon ook hier. Het was 
genieten geblazen. 
Niet alleen de lange winter- en lentekoude, maar misschien 
vooral het aanhoudend slechte nieuws via de media, de 
dagelijkse problemen in eigen kring, alle kleine en grote zorgen 
die de meesten van ons met de regelmaat van de klok 
meezeulen, zorgden ervoor dat de batterijen dringend moesten 
worden opgeladen. Hopelijk heeft het zomerse weer vele 
pijnpunten gemilderd en ons gesterkt zodat we er opnieuw 
tegenaan kunnen. 
Op 6 oktober nodigt Vlaams-Brabant ons allemaal uit voor de 
Nationale Dag. Ik kreeg de kans het feestprogramma al in te 
kijken … en dat belooft. We kunnen ons verwachten aan een 
waar eetfestijn en een exotische ontspanningsmoment. En dan 
vertel ik nog niet alles. 
Sudoku’s! De redactieraad zou graag onze leden en hun familie 
sudoku’s  leren oplossen. En we beginnen daar vandaag mee.  
Eerst vertellen we wat een sudoku is en daarna kan je 
onmiddellijk aan de slag. We zorgen in de toekomst telkens 
voor eenvoudige, maar ook voor wat moeilijkere cijferpuzzels. 
We hebben er meer dan genoeg! Onze regioverantwoordelijke 
van West-Vlaanderen, Martine Sanders, heeft ons een hele 
reeks bezorgd. Veel plezier ermee! 

R Vanbylen 
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EVIDENCE-BASED HANDELEN BIJ AFASIETHERAPIE (1):  
ALGEMENE PRINCIPES 

Frank Paemeleire 
 
Evidence-based handelen (EBH) verwijst naar het integreren van wetenschappelijk 
bewijs met de expertise van de behandelaar en de behoefte van de persoon (Kalf & 
de Beer, 2004). EBH is niet de laatste hype maar is de kern van het logopedisch 
handelen. Er bestaan helaas veel misverstanden over het concept. EBH betekent 
bijvoorbeeld niet dat je als logopedist enkel maar die therapieën mag aanbieden 
waarvoor er wetenschappelijk bewijs is en dat de rest geen waarde heeft. EBH 
betekent niet dat therapie gereduceerd wordt tot het slaafs uitvoeren van evidence-
based richtlijnen. EBH is ook niet voorbehouden voor logopedisten die in een 
academische setting werken en die vlot toegang hebben tot literatuur. 
 
Onderstaand schema toont de essentie van de cyclus van het EBH. We lichten in dit 
artikel de verschillende stappen kort toe. 
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STAP 1 

Eerst wordt het probleem uit de praktijk aan de hand van het PICO-systeem in een 
beantwoordbare vraag vertaald. Willen we bijvoorbeeld weten of semantische dan 
wel fonologische therapie bij een cliënt met een anomie de beste keuze is om de 
woordvinding tijdens het spreken te verbeteren, dan is de PICO: (P) een persoon met 
een anomische afasie (woordselectieprobleem), (I) semantische therapie, (C) 
fonologische therapie en (O) betere score op woordvinding in spontane taal. 
 
STAP 2 

Vervolgens wordt er in digitale databanken op zoek gegaan naar de beste evidentie 
die beschikbaar is om deze vraag te beantwoorden. Om efficiënt te zoeken worden 
hierbij zogenaamde Boleaanse operatoren zoals AND, OR & NOT gebruikt. In ons 
voorbeeld kunnen we bijvoorbeeld zoeken via '<anomic aphasia OR anomia OR 
naming disorder OR word finding> AND <treatment OR therapy> NOT <child OR 
children>. Zo kwamen we uit bij twee heel bruikbaar artikels uit het tijdschrift 
Aphasiology (Nickels, 2002 en Wisenburn & Mahoney, 2009).  
 
STAP 3 

Niet alle evidentie die gevonden wordt, is van hetzelfde wetenschappelijke niveau. 
Dit wordt in het schema geïllustreerd met de 'levels of evidence’-piramide. De 
evidentie met de hoogste waarde bestaat uit gerandomiseerd onderzoek met een 
controlegroep waarbij mensen met afasie at random in een groep gestoken die 
logopedische therapie krijgt en een  groep die geen (of een andere vorm van) 
therapie krijgt. Om ethische en praktische redenen komen deze studies in de 
afasiologie zelden voor. Een voorbeeld van evidentie van een lager niveau is een 
gevalsbespreking, meest gebruikt hierbij zijn de zogenaamde multiple baseline 
casestudies. Wetenschappelijk bewijs verzamelen is tijdsintensief en vereist een 
goede kennis van methodologie en statistiek, omdat de bronnen beoordeeld moeten 
worden op hun wetenschappelijke waarde (Paemeleire, 2012). Voor het beoordelen 
van de waarde van de evidentie zijn verschillende internationale standaarden zoals 
die van de ASHA in gebruik (zie http://www.asha.org/members/ebp). Gelukkig zijn er 
verschillende online databanken (zoals ASHA EBP maps, Speech bite, ANCDS, ...) 
die deze informatie gratis ter beschikking stellen. Ze worden besproken in het derde 
deel van deze artikelreeks. Een overzicht van de types wetenschappelijk onderzoek 
die het meest gebruikt worden in de afasiologie is te vinden in Kalf & de Beer (2006).  

In ons voorbeeld gaat het over twee artikels van het hoogste niveau (een review and 
een meta-analyse) en kunnen we er dus van uit gaan dat de gevonden informatie 
betrouwbaar is. Eén van de conclusies van het artikel van Nickels (2002) is dat de 
meeste personen met anomie gebaat zijn met een gecombineerde fonologisch-
semantische therapie. Het artikel bevat ook heel wat bruikbare informatie in verband 
met ondermeer de rationale achter concrete oefeningen die in de behandeling van 
woordvindingsstoornissen gebruikt worden en het meten van het effect van de 
therapie. Uit de meta-analyse van Wisenburn & Mahoney (2009) halen we dat er in 
gepubliceerde therapiestudies weinig generalisatie van het therapie-effect naar niet 
getrainde woorden werd aangetoond. Het zal dus zeer belangrijk zijn om te oefenen 
met woorden die functioneel relevant zijn voor de persoon zelf. 
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STAP 4 

De hoogste evidentie moet vervolgens gecombineerd worden met de expertise van 
de logopedist, de voorkeuren van de persoon en de beschikbare middelen. Zo 
ontstaat een geïndividualiseerd antwoord op de klinische vraag.  
Ten eerste spelen de ervaringen van de logopedist zelf een belangrijke rol. De 
logopedist behandelde bijvoorbeeld vroeger succesvol een cliënt met anomie aan de 
hand van de principes van foutloos leren. Deze ervaring zal een invloed hebben op 
de keuze foutloos/leren met fouten bij de fonologisch-semantische therapie die een 
volgende cliënt krijgt. 
Ten tweede moeten de noden en wensen van de cliënt (en de omgeving) betrokken 
worden bij het maken van klinische beslissingen. Naast de meningen van een 
persoon en zijn systeem, vallen onder deze rubriek ook wetenschappelijke studies 
waarbij de tevredenheid van de betrokken partijen werd gemeten. Een voorbeeld 
hiervan is te vinden in de literatuur over foutloos/foutreducerend leren versus leren 
met fouten bij de behandeling van woordvindingsproblemen. In de studie van 
Conroy, Sage & Lambon Ralph (2009) werd er - los van het effect van de 
behandeling - gevraagd aan de personen welke therapievorm zij zelf verkozen. 
Ten derde moeten de beschikbare middelen (therapietijd, financiering, praktische 
haalbaarheid, ...) in de beslissing betrokken worden. In bepaalde wetenschappelijke 
studies worden er bijvoorbeeld erg hoge therapiefrequenties gebruikt die door 
allerhande factoren zoals terugbetalingsregeling of de belastbaarheid van de 
persoon niet altijd gerealiseerd kunnen worden in een klinische setting. 
 
STAP 5 

Om te groeien in evidence-based handelen is het noodzakelijk dat de gevolgde 
werkwijze en de uiteindelijke outcome (Verbeterde de woordvinding in het spontaan 
spreken bij de persoon waar deze therapie bij werd gegeven?) grondig geëvalueerd 
worden. De logopedist bekijkt wat hij/zij de volgende keer grondiger of efficiënter kan 
doen. 
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AGENDA studiedagen voor professionelen 
Een greep uit het aanbod van studiedagen rond het thema ‘afasie’ 

 
Thema : Grammaticale stoornissen bij afasie 

Datum : 10 september en 1 oktober 2013 

Locatie : Hogeschool Utrecht Faculteit Economie en Management (FEM) 

Meer info : www.logopedie.cursussen.hu.nl 

 

Thema : Science of Aphasia XIV – Cognition, language and their impairments 

Datum : 20 t.e.m. 25 september 2013 

Locatie : Paleis der Academiën, Brussel 

Meer info : www.soa-online.com 

 

Thema : Speech-Music Therapy for Aphasia (SMTA) 

Datum : 27 september 2013 en 28 maart 2014 

Locatie : Den Haag 

Meer info : www.revalidatie-friesland.nl 
 

Thema : E-Health voor mensen met communicatieve beperkingen: wetenschap 

en praktijk 

Datum : 3 oktober 2013 

Locatie : ‘Hogeschool Arnhem en Nijmegen’ in Nijmegen 

Meer info : www.hetwap.nl/symposium2013 
 

Thema : Afasieconferentie "State of the Art 2013" 

Datum : 11 en 12 oktober 2013 

Locatie : Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist 

Meer info : www.afasienet.eu/page/Afasieconferentie-2013 
 

Thema : Wat u moet weten over NAH : 

Inleiding op cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen 

Datum : 31 oktober 2013 

Locatie : Sig Destelbergen 

Meer info : www.sig-net.be  
 

Thema : Cursus afasiediagnostiek en afasietherapie 

Datum : november 2013 (3 dagen) 

Locatie : Amsterdam 

Meer info : http://www.proeducation.nl/Paramedisch/Cursus/Afasiediagnostiek-
Afasietherapie.html 
 
Thema : Groepsbehandeling bij afasie 
Datum : 7 november 2013 
Locatie : Revalidatie Friesland 
Meer info : www.revalidatie-friesland.nl 
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Thema : Afasie : communicatie na hersenletsel 

Datum : 22 november en 13 december 2013 

Locatie : Hogeschool Arnhem en Nijmegen in Nijmegen 

Meer info : www.han.nl/vdo 
 

Thema : Verworven neurogene communicatiestoornissen: actuele tendensen 

Datum : start 10 februari 2014 (10/2, 17/2, 11/3, 21/3, 24/4) 

Locatie : Thomas More Hogeschool, Campus Sanderus, Antwerpen 

Meer info : www.thomasmore.be/lavorming 
 
Thema : International Aphasia Rehabilitation Conference 

Datum : 18 tot 20 juni 2014 

Locatie : Den Haag 

Meer info : www.iarc2014.com/page/Home 
 
Ingezonden door Katleen Vandeput 
 

 

 
 
 

De vereniging dankt DVV-Record voor de sponsoring aan regio Limburg! 
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REGIO WEST-VLAANDEREN: 
STUDENTEN 

 
      Op deze zaterdagnamiddag was “Lora de Zon” op vakantie gestu
en we kregen een echt herfst regenweertje in de maand mei. Deze 
bijeenkomst ging door in de zaal “de Biekorf” op de Torhoutse Parochie 
Sint-Jozef Arbeider. De leiding van deze namiddag lag in de handen van 
drie laatstejaarsstudenten logopedie aan de K
dames hadden voor ons een Petanquespel namiddag met een 
bijpassende Quiz samen gestoken.

  
Maar het regende de ganse namiddag, want hier boven hadden ze 

het kraantje niet gevonden om dat regenwater af te sluiten. Maar we 
lieten het niet aan ons hart komen.

 
 

 
Om 14u konden de logopediestudenten 
personen begroeten. Dit waren 
Marcel; Miguel; Robert; Judit 
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VLAANDEREN: BIJEENKOMST
STUDENTEN TE TORHOUT OP 11 MEI 20

Op deze zaterdagnamiddag was “Lora de Zon” op vakantie gestu
en we kregen een echt herfst regenweertje in de maand mei. Deze 
bijeenkomst ging door in de zaal “de Biekorf” op de Torhoutse Parochie 

Jozef Arbeider. De leiding van deze namiddag lag in de handen van 
drie laatstejaarsstudenten logopedie aan de KHBO te Brugge. Deze 
dames hadden voor ons een Petanquespel namiddag met een 
bijpassende Quiz samen gestoken. 

Maar het regende de ganse namiddag, want hier boven hadden ze 
het kraantje niet gevonden om dat regenwater af te sluiten. Maar we 

aan ons hart komen. 

 

Om 14u konden de logopediestudenten Hanne, Griet en
personen begroeten. Dit waren Martine en een vriendin
Marcel; Miguel; Robert; Judit en Micheline. 
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BIJEENKOMST MET 
2013. 

Op deze zaterdagnamiddag was “Lora de Zon” op vakantie gestuurd, 
en we kregen een echt herfst regenweertje in de maand mei. Deze 
bijeenkomst ging door in de zaal “de Biekorf” op de Torhoutse Parochie 

Jozef Arbeider. De leiding van deze namiddag lag in de handen van 
HBO te Brugge. Deze 

dames hadden voor ons een Petanquespel namiddag met een 

Maar het regende de ganse namiddag, want hier boven hadden ze 
het kraantje niet gevonden om dat regenwater af te sluiten. Maar we 

en Jolien twaalf 
en een vriendin; Ginette en 
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Er was deze namiddag ook een echtpaar 
met Afasie. Twee logopedisten uit het H
waren ook bij ons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De studenten stelden voor dat wij ons eens kort zouden voorstellen, 

zodat we elkaar een beetje beter kenden. Na die voorstellin
in twee groepen verdeeld. Nadat iedereen een drankje had gekregen, 
begonnen we te Quizzen, deze ging over het Petanquespel en bestond 
uit drie ronden. Iedereen genoot deze namiddag, want tussen de ronden 
was er genoeg tijd om met elkaar te prat
drankje of een koekje. Ik vond dat deze babbel
meegevallen is! Maar we vonden het enorm jammer dat het regenweer 
die namiddag een beetje door elkaar trok.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

      Om 17u kwam een einde aan deze
Ik wil in de naam van de kernleden, iedereen danken voor hun 
aanwezigheid. En ook een speciaal woordje van dank aan de studenten 
Hanne, Griet en Jolien. 

Activiteiten uit de regio’s 

Er was deze namiddag ook een echtpaar bij waar de man geplaagd is 
met Afasie. Twee logopedisten uit het H-Hartziekenhuis uit Roeselare 

De studenten stelden voor dat wij ons eens kort zouden voorstellen, 
zodat we elkaar een beetje beter kenden. Na die voorstellin
in twee groepen verdeeld. Nadat iedereen een drankje had gekregen, 
begonnen we te Quizzen, deze ging over het Petanquespel en bestond 
uit drie ronden. Iedereen genoot deze namiddag, want tussen de ronden 
was er genoeg tijd om met elkaar te praten, en te genieten van een 
drankje of een koekje. Ik vond dat deze babbel- en quiznamiddag enorm 
meegevallen is! Maar we vonden het enorm jammer dat het regenweer 
die namiddag een beetje door elkaar trok. 

Om 17u kwam een einde aan deze West-Vlaamse mei bijeenkomst. 
Ik wil in de naam van de kernleden, iedereen danken voor hun 
aanwezigheid. En ook een speciaal woordje van dank aan de studenten 

 

Robert Huyghe, een persoon met afasie.
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bij waar de man geplaagd is 
Hartziekenhuis uit Roeselare 

De studenten stelden voor dat wij ons eens kort zouden voorstellen, 
zodat we elkaar een beetje beter kenden. Na die voorstelling werden we 
in twee groepen verdeeld. Nadat iedereen een drankje had gekregen, 
begonnen we te Quizzen, deze ging over het Petanquespel en bestond 
uit drie ronden. Iedereen genoot deze namiddag, want tussen de ronden 

en, en te genieten van een 
en quiznamiddag enorm 

meegevallen is! Maar we vonden het enorm jammer dat het regenweer 

Vlaamse mei bijeenkomst. 
Ik wil in de naam van de kernleden, iedereen danken voor hun 
aanwezigheid. En ook een speciaal woordje van dank aan de studenten 

 
Robert Huyghe, een persoon met afasie. 
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REGIO WEST
BISTRO ZEVENKERKEN VAN DE BENEDICTIJNENABDIJ 

TE BRUGGE OP 22 JUNI 2013.
 

Op deze zaterdagnamiddag ging onze praatbijeenkomst door in het 
Cafetareia - Bistro in de oude boomgaard van de Abdij. Dit domein is 
gelegen langs de N32 of Torhoutse Steenweg
deelgemeente van Brugge

 

In 1957 was ik een twaalfjarige knaap, en ging voor de eerste keer 

De Abdij is nu niet meer te bezoeken, 
alleen de Abdijkerk en de boerderij kunnen 
we bezoeken. Op zaterdag kan men in het 
Bijbelhuis de tentoonstelling bezoeken.

Dit domein van de Abdij bevindt zich 
volledig in een bos. Men kan daar mooie 
wandelingen maken in het bos, of rond de 
Abdij met haar boerderij. Of ook wandelen 
tot aan de Abdijschool wa
Filip enkele jaren de lessen volgde.

 

Iets na 14u konden Martine en verslaggever 
personen begroeten. Dit waren 
Mieke; Tuur en Rita; Charles
met hun vrienden Hubert en Francine. Terwijl iedereen genoot van een 
koffie, stelde Martine ons voor, aan de nieuwe mensen in onze groep. 
Maria is de vrouw van Willy
Zij had veel vragen over afasie, en waar
wilde krijgen. En zo werd het een prettig en deugddoend weg en weer 
gebabbel. 
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REGIO WEST-VLAANDEREN: BIJEENKOM
BISTRO ZEVENKERKEN VAN DE BENEDICTIJNENABDIJ 

TE BRUGGE OP 22 JUNI 2013. 
 

Op deze zaterdagnamiddag ging onze praatbijeenkomst door in het 
Bistro in de oude boomgaard van de Abdij. Dit domein is 

gelegen langs de N32 of Torhoutse Steenweg in 8200 Sint
deelgemeente van Brugge 

In 1957 was ik een twaalfjarige knaap, en ging voor de eerste keer 
mee met de Chiro van Staden 
op kamp. Dat was in 
Zevenkerken op het tentenplein 
naast de boomgaard, waar nu 
het Cafetaria van de Abdij zi
bevindt. Het eerste jaar dat ik er 
op kamp was mochten wij met 
onze leiders en twee paters van 
dit domein, al de gebouwen van 
die mooie en grote Abdij 
bezoeken.  

De Abdij is nu niet meer te bezoeken, 
alleen de Abdijkerk en de boerderij kunnen 

en. Op zaterdag kan men in het 
Bijbelhuis de tentoonstelling bezoeken. 

Dit domein van de Abdij bevindt zich 
volledig in een bos. Men kan daar mooie 
wandelingen maken in het bos, of rond de 
Abdij met haar boerderij. Of ook wandelen 
tot aan de Abdijschool waar de Kroonprins 
Filip enkele jaren de lessen volgde. 

Iets na 14u konden Martine en verslaggever Robert
personen begroeten. Dit waren Nicole en Marc; Paul en Rita; 

Charles en Annie; en het nieuwe lid, 
met hun vrienden Hubert en Francine. Terwijl iedereen genoot van een 
koffie, stelde Martine ons voor, aan de nieuwe mensen in onze groep. 

Willy die ongeveer vijf jaar geplaagd is met afasie. 
Zij had veel vragen over afasie, en waar ze antwoorden en uitleg over 
wilde krijgen. En zo werd het een prettig en deugddoend weg en weer 
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VLAANDEREN: BIJEENKOMST IN  
BISTRO ZEVENKERKEN VAN DE BENEDICTIJNENABDIJ 

Op deze zaterdagnamiddag ging onze praatbijeenkomst door in het 
Bistro in de oude boomgaard van de Abdij. Dit domein is 

in 8200 Sint-Andries, een 

In 1957 was ik een twaalfjarige knaap, en ging voor de eerste keer 
mee met de Chiro van Staden 
op kamp. Dat was in 
Zevenkerken op het tentenplein 
naast de boomgaard, waar nu 
het Cafetaria van de Abdij zich 
bevindt. Het eerste jaar dat ik er 
op kamp was mochten wij met 
onze leiders en twee paters van 
dit domein, al de gebouwen van 
die mooie en grote Abdij 

Robert, veertien 
en Rita; Michele en 

en Annie; en het nieuwe lid, Willy en Maria 
met hun vrienden Hubert en Francine. Terwijl iedereen genoot van een 
koffie, stelde Martine ons voor, aan de nieuwe mensen in onze groep. 

die ongeveer vijf jaar geplaagd is met afasie. 
ze antwoorden en uitleg over 

wilde krijgen. En zo werd het een prettig en deugddoend weg en weer 
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Ieder jaar is in juni de week van Afasie, en Martine en Raymond 
hadden een folder gemaakt, om de mensen laten kennis maken met 
onze vereniging. En terwijl de leden en hun familieleden met elkaar 
zaten te praten, deelde Martine deze folders uit aan de bezoekers in de 
cafetaria. 
 

 

 

 
En zo kwam rond 17 uur een einde aan deze mooie en gelukte 

praatnamiddag. En nog een zeer gemeende dankje
voor jullie aanwezigheid. 
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Ieder jaar is in juni de week van Afasie, en Martine en Raymond 
hadden een folder gemaakt, om de mensen laten kennis maken met 

terwijl de leden en hun familieleden met elkaar 
zaten te praten, deelde Martine deze folders uit aan de bezoekers in de 

 

 

 

En zo kwam rond 17 uur een einde aan deze mooie en gelukte 
praatnamiddag. En nog een zeer gemeende dankjewel van Martine en ik 
voor jullie aanwezigheid.  

 
Robert Huyghe, een persoon met afasie
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Ieder jaar is in juni de week van Afasie, en Martine en Raymond 
hadden een folder gemaakt, om de mensen laten kennis maken met 

terwijl de leden en hun familieleden met elkaar 
zaten te praten, deelde Martine deze folders uit aan de bezoekers in de 

 

 

 

En zo kwam rond 17 uur een einde aan deze mooie en gelukte 
wel van Martine en ik 

Robert Huyghe, een persoon met afasie 
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DE ROMANTISCHE TUIN VAN DINA DEFERME 1 JUNI 2013

 

We worden vriendelijk ontvangen 
door Dina Deferme. 
Zij is tuinarchitecte en is 20 jaar 
geleden zwaar verbrand geweest 
en is toen in Stokrooie bij Hasselt 
gaan wonen. 
Als vorm van therapie begon ze te 
tuinieren.  
Zo is deze Engels getinte tuin 

ontstaan.  

 

Elk deel straalt pure rust uit en 
boeit door een unieke sfeer.
Er is de voortuin, de binnen koer, 
de kruidentuin, de schaduwtuin, de 
hotborder, de geel-blauwe tuin en 
de vijver. 
 
In juni, juli en augustus kan je 
iedere zondag de tuin bezoeken van 
10 tot 18 uur.  
Dina Deferme heeft ook verschillende boeken over tuinieren geschreven 
die je daar kan kopen.  
Een deel van de opbrengst is ten voordele van de zwaarverbranden.
 
Luc Simons en foto’s Mireille
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REGIO LIMBURG  
DE ROMANTISCHE TUIN VAN DINA DEFERME 1 JUNI 2013

VERSLAG 1 

We worden vriendelijk ontvangen 

Zij is tuinarchitecte en is 20 jaar 
en zwaar verbrand geweest 

en is toen in Stokrooie bij Hasselt 

Als vorm van therapie begon ze te 

Zo is deze Engels getinte tuin 

 

Na een korte uitleg genieten we van 
vlaai en koffie (traktatie van Guido !)
Daarna mogen we vrij rondwandelen 
en de prachtige tuin van 4 ha groot 
bewonderen.  

 

Elk deel straalt pure rust uit en 
boeit door een unieke sfeer. 
Er is de voortuin, de binnen koer, 
de kruidentuin, de schaduwtuin, de 

blauwe tuin en 

i, juli en augustus kan je 
iedere zondag de tuin bezoeken van  

Dina Deferme heeft ook verschillende boeken over tuinieren geschreven 
 

Een deel van de opbrengst is ten voordele van de zwaarverbranden.

to’s Mireille 
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DE ROMANTISCHE TUIN VAN DINA DEFERME 1 JUNI 2013 

Na een korte uitleg genieten we van  
vlaai en koffie (traktatie van Guido !) 

vrij rondwandelen 
en de prachtige tuin van 4 ha groot 

Dina Deferme heeft ook verschillende boeken over tuinieren geschreven 

Een deel van de opbrengst is ten voordele van de zwaarverbranden. 



Activiteiten uit de regio’s

 

DE ROMANTISCHE TUIN VAN DINA DEFERME 1 JUNI 2013

 
Eindelijk begint de zomer!!!!
 
Dinsdag 28 mei zijn de eerste groepen g
Deferme is geopend. 
 

Zaterdag 1 juni was het 

zover  voor de  

vereniging “Afasie  

Limburg” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We waren goed vertegenwoordigd ongeveer een 25 tal personen.
 
Ons afspraak was 13.45 u aan de grote parking en van daaruit te voet of 
rolwagen naar de tuin. 
Om 14 u werden we verwelkomd door Dina en kregen we het ontstaan 
en de reden waarom de tuin er 
gekomen is. 
 
De tuin bestaat uit een oppervlakte van 
4 ha maar de eigenlijke beplanting 
1/2 ha.  
Onze entree was op de binnenkoer 
koffie drinken samen met een lekker 
stuk taart. 

Activiteiten uit de regio’s 

REGIO LIMBURG 
DE ROMANTISCHE TUIN VAN DINA DEFERME 1 JUNI 2013

VERSLAG 2 

Eindelijk begint de zomer!!!! Het was mooi, goed en de zon was erbij.

Dinsdag 28 mei zijn de eerste groepen gearriveerd. De tuin van Dina 

dag 1 juni was het  

We waren goed vertegenwoordigd ongeveer een 25 tal personen.

Ons afspraak was 13.45 u aan de grote parking en van daaruit te voet of 
 

verwelkomd door Dina en kregen we het ontstaan 
en de reden waarom de tuin er 

De tuin bestaat uit een oppervlakte van 
4 ha maar de eigenlijke beplanting 1 

Onze entree was op de binnenkoer 
koffie drinken samen met een lekker 
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DE ROMANTISCHE TUIN VAN DINA DEFERME 1 JUNI 2013 

et was mooi, goed en de zon was erbij. 

earriveerd. De tuin van Dina 

We waren goed vertegenwoordigd ongeveer een 25 tal personen. 

Ons afspraak was 13.45 u aan de grote parking en van daaruit te voet of 

verwelkomd door Dina en kregen we het ontstaan 



Activiteiten uit de regio’s

 

Dan konden we ieder individueel gaan kijken naar de 
compartimenten, de kruidentuin, de schaduwtuin, de geel
en dan de vijvers. 
 
Je kunt ook regelmatig op een stoel plaats nemen en genieten van het 
zonnetje. 
 

Ieder deel is perfect onderhouden, samen met 3 andere personen 
probeert ze de tuin tot een prachtig geheel te krijgen.

 

 

Onze namiddag was in ieder geval geslaagd
 

Verslag: Tony en Jeanny
Foto’s: Mireille en Pierre
 

  

Activiteiten uit de regio’s 

Dan konden we ieder individueel gaan kijken naar de verschillende 
compartimenten, de kruidentuin, de schaduwtuin, de geel-

Je kunt ook regelmatig op een stoel plaats nemen en genieten van het 

t onderhouden, samen met 3 andere personen 
probeert ze de tuin tot een prachtig geheel te krijgen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze namiddag was in ieder geval geslaagd 

Tony en Jeanny 

Tony en Jeanny  
en Pierre 
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schillende 
 blauwe tuin 

Je kunt ook regelmatig op een stoel plaats nemen en genieten van het 

t onderhouden, samen met 3 andere personen 

 



Activiteiten uit de regio’s

 

DE ROMANTISCHE TUIN

Ik had je zo’n beetje toegezegd 
om m’n mening over deze tuin 
te geven, dus zal ik dat maar 
doen. 
 
De eerste indruk was voor mij 
een heel verzorgde aangename 
tuin. 
De verschillende tuinen komen 
tot één geheel onder de naam
romantische tuin. 
Die naam is echt goed gekozen. 
De kronkelende paadjes, de 
prieeltjes, de hoekjes met een bank, ronde tafels enz. zijn daar echt op 
hun plaats. 
Het viel me op hoe verschillende 
soorten planten door elkaar en 
toch heel nauwkeurig geplaatst 
zijn.   
Alhoewel er nog niet veel in bloei 
was, geven de verschillende 
tinten groen een kleurrijk geheel.
 
Ook het verschil in reliëf komt 
goed van pas. 
Het brengt afwisseling en 
aangename vergezichten.
 

 
 
 
 

  

Activiteiten uit de regio’s 

REGIO LIMBURG 
CHE TUIN VAN DINA DEFERME 1 JUNI 2013

VERSLAG 3 
Ik had je zo’n beetje toegezegd 
om m’n mening over deze tuin 
te geven, dus zal ik dat maar 

De eerste indruk was voor mij 
een heel verzorgde aangename 

De verschillende tuinen komen 
onder de naam: 

Die naam is echt goed gekozen. 
De kronkelende paadjes, de 
prieeltjes, de hoekjes met een bank, ronde tafels enz. zijn daar echt op 

Het viel me op hoe verschillende 
soorten planten door elkaar en 

keurig geplaatst 

Alhoewel er nog niet veel in bloei 
was, geven de verschillende 
tinten groen een kleurrijk geheel. 

Ook het verschil in reliëf komt 

Het brengt afwisseling en 
aangename vergezichten. 
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VAN DINA DEFERME 1 JUNI 2013 

prieeltjes, de hoekjes met een bank, ronde tafels enz. zijn daar echt op 



Activiteiten uit de regio’s

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De vijver maakt het natuurlijk af 
water geeft leven. 

 
Deze tuin is zeker met  
kennis van zaken samengesteld 
met een uitstekend resultaat.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirielle     
     

 
Hoedje af! 
 
Sybille Joniaux en foto’s Pierre Palmans

  

Activiteiten uit de regio’s 

kt het natuurlijk af ; 

 
kennis van zaken samengesteld  
met een uitstekend resultaat. 

 Sybille   
   Pierre  

en foto’s Pierre Palmans 
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Activiteiten uit de regio’s

 

BEZOEK LAVENDELHOEVE 20 JULI 2013 TE STOKROOIE

uitgebreide uitleg: er zijn veel soorten lavendel en 
ook de toepassingen zijn zeer uitgebreid. 
 

 

 

Naast de lavendelvelden kan je ook 
de mooie tuinen, de dierenweide, 
het destillatieatelier en het cafetaria 
bezoeken.  
Het was weer een prach
 
 
 
 

Verslag en foto’s Mireille Van Driessche

  

Activiteiten uit de regio’s 

REGIO LIMBURG  
BEZOEK LAVENDELHOEVE 20 JULI 2013 TE STOKROOIE

 
 

We worden 
hartelijk 
ontvangen 
door de 
eigenaar van 
de 
lavendelhoeve 
en krijgen een 

uitgebreide uitleg: er zijn veel soorten lavendel en 
ook de toepassingen zijn zeer uitgebreid.  

 

Dit project werd opgestart in 2001 door enkele 
cursisten met opleiding ‘herborist’ op een 
domein van 4 hectare. De eigenaar is nu nog 
de enige die verder werkt aan het project met 
de hulp van vrijwilligers. Een bezoekje is zeker 
de moeite waard! De lavendel wordt daar ter 
plaatse in het destillatieatelie verwerkt tot 
‘lavendelolie’ die je alleen daar in het winkeltje 
kan kopen.  
 
 

 

Naast de lavendelvelden kan je ook 
de mooie tuinen, de dierenweide, 
het destillatieatelier en het cafetaria 

Het was weer een prachtig dag! 

Verslag en foto’s Mireille Van Driessche 
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BEZOEK LAVENDELHOEVE 20 JULI 2013 TE STOKROOIE 

opgestart in 2001 door enkele 
cursisten met opleiding ‘herborist’ op een 
domein van 4 hectare. De eigenaar is nu nog 
de enige die verder werkt aan het project met 
de hulp van vrijwilligers. Een bezoekje is zeker 
de moeite waard! De lavendel wordt daar ter 
plaatse in het destillatieatelie verwerkt tot 
‘lavendelolie’ die je alleen daar in het winkeltje 



Activiteiten uit de regio’s

 

VERSLAG BIJEENKOMST REGIO OOST

EEN SPEL MET ENKELE STUDENTEN
 

 

Op zaterdag 25 april kwamen er 3 studenten langs: Steffi, Steffi en Lisa. 

Zij zijn studenten logopedie in hun laat

om een spel te maken voor onze groep. 

Hopelijk zien we jullie binnenkort op onze volgende bijeenkomst!

 

Groetjes 

Marlies, Evelien en Kristien

 

 

VERSLAG BIJEENKOMST REGIO OOST

BEZOEK AAN STADSBROUWERIJ GRUUT
 

Op zaterdag 29 juni was het alweer de laatste bijeenkomst. Volgens de 
traditie moeten we gaan eten... Dit jaar vonden we dat drinken even 
belangrijk was. ☺  

Activiteiten uit de regio’s 

VERSLAG BIJEENKOMST REGIO OOST-VLAANDEREN
25 MEI 2013 

EEN SPEL MET ENKELE STUDENTEN

Op zaterdag 25 april kwamen er 3 studenten langs: Steffi, Steffi en Lisa. 

Zij zijn studenten logopedie in hun laatste jaar, die de opdracht kregen 

om een spel te maken voor onze groep.  

Het was een heel leuk spel! Het leek 

een beetje op Trivial Pursuit. Gooien 

met de dobbelsteen, pion verzetten, 

vraag beantwoorden,... Het thema was 

'onze schooltijd van vroeger'. Er 

verschillende onderwerpen: 

aardrijkskunde, geschiedenis, 

schoolvakken,... Er kwamen heel wat 

leuke verhalen naar boven! Er werd 

veel gelachen en gebabbeld. 

Hopelijk zien we jullie binnenkort op onze volgende bijeenkomst!

n Kristien 

VERSLAG BIJEENKOMST REGIO OOST-VLAANDEREN
29 JUNI 2013 

BEZOEK AAN STADSBROUWERIJ GRUUT

Op zaterdag 29 juni was het alweer de laatste bijeenkomst. Volgens de 
traditie moeten we gaan eten... Dit jaar vonden we dat drinken even 

 

We werden hartelijk 
ontvangen in 
stadsbrouwerij Gruut. Dat 
is een unieke brouwerij, 
want ze gebruiken geen 
hop. Ze gebruiken wel een 

17 

VLAANDEREN 

EEN SPEL MET ENKELE STUDENTEN 

Op zaterdag 25 april kwamen er 3 studenten langs: Steffi, Steffi en Lisa. 

ste jaar, die de opdracht kregen 

Het was een heel leuk spel! Het leek 

een beetje op Trivial Pursuit. Gooien 

met de dobbelsteen, pion verzetten, 

vraag beantwoorden,... Het thema was 

'onze schooltijd van vroeger'. Er waren 

verschillende onderwerpen: 

aardrijkskunde, geschiedenis, 

schoolvakken,... Er kwamen heel wat 

leuke verhalen naar boven! Er werd 

veel gelachen en gebabbeld.  

Hopelijk zien we jullie binnenkort op onze volgende bijeenkomst! 

VLAANDEREN 

BEZOEK AAN STADSBROUWERIJ GRUUT 

Op zaterdag 29 juni was het alweer de laatste bijeenkomst. Volgens de 
traditie moeten we gaan eten... Dit jaar vonden we dat drinken even 

stadsbrouwerij Gruut. Dat 
 

want ze gebruiken geen 
hop. Ze gebruiken wel een 



Activiteiten uit de regio’s

 

kruidenmengeling, nl. ‘De Gruuten’. Onze gids legde de historiek van het 
bierbrouwen uit. Dat was heel interessant. Ma
degustaties konden we appreciëren. Dat smaakte! 

 

Nadien kregen we een rijkelijk gevulde tafel voorgeschoteld. We konden 
kiezen uit stoofvlees, vol
tafelen.  
 
Groetjes 
Marlies, Evelien en Kristien

 
 
Er werd lekker gegeten. Dat 
zullen we niet snel vergeten.

  

Activiteiten uit de regio’s 

kruidenmengeling, nl. ‘De Gruuten’. Onze gids legde de historiek van het 
bierbrouwen uit. Dat was heel interessant. Maar vooral de lekkere 
degustaties konden we appreciëren. Dat smaakte!  

Nadien kregen we een rijkelijk gevulde tafel voorgeschoteld. We konden 
kiezen uit stoofvlees, vol-au-vent of waterzooi van kip. Het was gezellig 

Kristien 
 
Enkele foto’s!
 

Ook kleine Sies was 

Wat waren we blij! 
 
 
 
 
 
 

Er werd lekker gegeten. Dat 
zullen we niet snel vergeten. 
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kruidenmengeling, nl. ‘De Gruuten’. Onze gids legde de historiek van het 
ar vooral de lekkere 

Nadien kregen we een rijkelijk gevulde tafel voorgeschoteld. We konden 
vent of waterzooi van kip. Het was gezellig 

Enkele foto’s! 

Ook kleine Sies was 
erbij.  

Wat waren we blij! ☺ 



Activiteiten uit de regio’s

 

BIJEENKOMST REGIO ANTWERPEN

 
Op zaterdag 1 juni verzamelden we in Schoten bij Maria Huijbrechts.
Het was eindelijk eens wat zonnig weer. In de tuin stonden de stoelen al 
klaar.  
Zo konden we genieten van een drankje en de zon. 
Vandaag gingen we een fotozoektocht doen. Patrick had dat voorbereid 
voordien en de papieren werden uitgedeeld. 
We moesten werkelijk naar alle kanten kijken om niets te vergeten. Een 
beetje plantkunde werd ook al gevraagd. De naam van die plant of van 
die struik. Zo leren we weer wat bij.
Na een tijdje kwamen we terug bij Maria aan en werd de barbecue 
opgewarmd.  

 
Het was terug frisser geworden en daarom werden de tafels binnen 
klaargezet. 
De beuling met appelmoes liet zich goed smaken.
 
Marleen Weyler was 60 jaar geworden en trakteerde dan nog met lekker 
gebak. 
 
Het is de Week van de Afasie. Daarom werden er ook papieren 
meegegeven om te verspreiden onder vrienden en kennissen.
 
De volgende bijeenkomst is de laatste voor de vakantie. We bezoeken 
dan het Streekmuseum in Rijkevorsel op 29 juni.
 
Roger 

  

Activiteiten uit de regio’s 

BIJEENKOMST REGIO ANTWERPEN
 1 JUNI 2013 

Op zaterdag 1 juni verzamelden we in Schoten bij Maria Huijbrechts.
Het was eindelijk eens wat zonnig weer. In de tuin stonden de stoelen al 

Zo konden we genieten van een drankje en de zon.  
Vandaag gingen we een fotozoektocht doen. Patrick had dat voorbereid 
voordien en de papieren werden uitgedeeld.  

erkelijk naar alle kanten kijken om niets te vergeten. Een 
beetje plantkunde werd ook al gevraagd. De naam van die plant of van 
die struik. Zo leren we weer wat bij. 
Na een tijdje kwamen we terug bij Maria aan en werd de barbecue 

 

rug frisser geworden en daarom werden de tafels binnen 

De beuling met appelmoes liet zich goed smaken. 

Marleen Weyler was 60 jaar geworden en trakteerde dan nog met lekker 

Het is de Week van de Afasie. Daarom werden er ook papieren 
gegeven om te verspreiden onder vrienden en kennissen.

De volgende bijeenkomst is de laatste voor de vakantie. We bezoeken 
dan het Streekmuseum in Rijkevorsel op 29 juni. 
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BIJEENKOMST REGIO ANTWERPEN 

Op zaterdag 1 juni verzamelden we in Schoten bij Maria Huijbrechts. 
Het was eindelijk eens wat zonnig weer. In de tuin stonden de stoelen al 

Vandaag gingen we een fotozoektocht doen. Patrick had dat voorbereid 

erkelijk naar alle kanten kijken om niets te vergeten. Een 
beetje plantkunde werd ook al gevraagd. De naam van die plant of van 

Na een tijdje kwamen we terug bij Maria aan en werd de barbecue  

rug frisser geworden en daarom werden de tafels binnen 

Marleen Weyler was 60 jaar geworden en trakteerde dan nog met lekker 

Het is de Week van de Afasie. Daarom werden er ook papieren 
gegeven om te verspreiden onder vrienden en kennissen. 

De volgende bijeenkomst is de laatste voor de vakantie. We bezoeken 



Activiteiten uit de regio’s

 

REGIO VLAAMS

 WANDELING EN LUNCH IN HOFSTADE (ZEMST) 

 

We kwamen samen aan het zwembad, we wandelden  een half uurtje rond de 

vijver tot aan het Bootshuis. We genoten van de natuur en de rust. Enkele 

personen gingen rechtstreeks naar het Bootshuis. Toen iedereen er was 

bestelde de ene persoon een belegd broo

aten samen al pratend. Na het eten en na een koffie wandelden we naar de 

parking. Tot de volgende contactdag!

 

Een paar foto’s ... 

 

 

Chesna 

Activiteiten uit de regio’s 

REGIO VLAAMS-BRABANT 

WANDELING EN LUNCH IN HOFSTADE (ZEMST) 

 1 JUNI 2013  

We kwamen samen aan het zwembad, we wandelden  een half uurtje rond de 

vijver tot aan het Bootshuis. We genoten van de natuur en de rust. Enkele 

personen gingen rechtstreeks naar het Bootshuis. Toen iedereen er was 

bestelde de ene persoon een belegd broodje, de andere een lasagne, ... We 

aten samen al pratend. Na het eten en na een koffie wandelden we naar de 

parking. Tot de volgende contactdag! 
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WANDELING EN LUNCH IN HOFSTADE (ZEMST)  

We kwamen samen aan het zwembad, we wandelden  een half uurtje rond de 

vijver tot aan het Bootshuis. We genoten van de natuur en de rust. Enkele 

personen gingen rechtstreeks naar het Bootshuis. Toen iedereen er was 

dje, de andere een lasagne, ... We 

aten samen al pratend. Na het eten en na een koffie wandelden we naar de 
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politiek     burgeroorlog in Syrië   
 
In 2011 protesteerde de bevolking in Syrië 

tegen hun regering. 

Ze wilden:  - meer vrijheid,  

                  - meer rechten, 

                  - minder armoede. 

Eerst waren er betogingen zonder geweld, 

later volgden opstanden.  

Uiteindelijk brak een burgeroorlog uit. 

 

De voorbije 2 jaar werd er elke dag  

gevochten tussen de rebellen en het leger. 

Men telde al meer dan 100.000 doden   

en nog veel meer gewonden.            

Vele wijken van grote steden en 

honderden dorpen zijn helemaal verwoest. 

 

Dinsdag, 20 augustus werden  

onschuldige burgers   

in een wijk van de hoofdstad Damascus 

beschoten met granaten gevuld met gifgas. 
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355 mensen stierven 

door het giftige gas in te ademen. 

In de ziekenhuizen en in de hulpposten  

verzorgden de dokters en de verplegers 

meer dan 3600 gewonden. 

Bij de slachtoffers zijn er honderden kinderen. 

Alle gewonden: 
- konden zeer moeilijk ademen, 

- moesten hard hoesten, 

- kregen schuim op de lippen, 

- hadden tranende ogen,      

- moesten braken.  

De hele wereld: 
- reageerde met afschuw en ontzetting, 

- vroeg bewijzen wie de granaten had afgevuurd, 

- eiste dat de schuldigen zouden gestraft   worden. 

 

sport     atletiek  
 
Het was bijna gebeurd! 

Op de wereldkampioenschappen 2013  

atletiek in Moscou. 

Op de 400 meter. 

Bijna een derde plaats en een bronzen medaille 

voor Jonathan Borlée. 



Afasievriendelijke pagina’s 

23 

 

Jonathan Borlée is een van onze beste atleten 

in de loopnummers. 

De 400 meter loopt hij op minder dan  

45 seconden. Dat is snel!  

Zeker sneller dan ik.        

 

5 meter voor de streep liep hij  

nog in derde positie. 

Op de eindstreep werd hij echter voorbij gelopen 

door een andere deelnemer. 

Het scheelde niet veel: 18 cm. 

Daarom werd het spijtig genoeg een 4de plaats 

en geen bronzen medaille. 

 

feest in Laken 
    
Op 3 juli 2013 kondigde koning Albert aan  

dat hij niet langer koning wilde zijn.  

Hij sukkelt wat met zijn gezondheid. 

Hij vindt ook dat hij te oud is om nog alle 

problemen van België goed op te volgen. 

Dat klopt misschien wel! 
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In 2014 wordt koning Albert 80 jaar. 

Hij zegde dat hij op 21 juli troonsafstand  

zou doen.           

 

Zijn oudste zoon is prins Filip. 

Prins Filip legde op 21 juli de eed af 

en werd als nieuwe koning gekroond. 

Koning Filip is gehuwd met prinses Mathilde. 

Ze hebben 4 kinderen:  

2 jongens en 2 meisjes. 

Koning Filip wil vooral verzoenen  

en koning zijn van alle burgers van België. 

En zo hoort het ook! 

België is nu een land met veel koningen: 

Koning Filip en koningin Mathilde 

Koning Albert en koningin Paola 

en tot slot ook nog koningin Fabiola. 

Kortom, een hand vol! 
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Spanje   treinramp 
 
Op 24 juli rond 9 uur ’s avonds  

ontspoorde een trein 

nabij de Spaanse stad Santiago De Compostella. 

Het was een soort hogesnelheidstrein 

die maximaal 250 km per uur kon rijden. 

Het spoor maakte een scherpe bocht. 

In die bocht mag er maximaal  

80 km per uur gereden worden. 

Volgens getuigen reed de machinist te snel 

zodat de trein uit de bocht vloog. 

De locomotief en alle wagons werden  

in de berm geslingerd.  

Er vielen minstens 79 doden  

en meer dan 130 gewonden. 

De machinist overleefde het ongeval. 

Hij werd door de politie aangehouden. 
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Sport    Ronde van Frankrijk 
 
Dit jaar een bijzondere Ronde van Frankrijk. 

Het was de 100ste keer dat 

de Ronde werd gereden. 

22 ploegen met 198 renners vertrokken op 29 juni  

op het eiland Corsica. 

Na 21 ritten fietsten ze op 21 juli Parijs binnen  

en kenden we de winnaar.  

De winnaar was de Brit Chris Froome. 

Hij veroverde tijdens de 8ste rit de gele trui  

en gaf ze niet af tijdens de volgende 14 ritten. 

Echt spannend was het niet! 

Froom fietste iedereen voorbij. 

Hij had 83 uur 56 minuten en 40 seconden nodig  

om 3.349 km te fietsen.  

Dat deed niemand beter. 

En de Belgen? Die reden ook mee. 

Jan Bakelants won de 2de rit  

en mocht ook even de gele trui dragen. 

Maxime Montfort was ook in vorm. 

Hij eindigde als eerste Belg op de 14de plaats. 
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Niet om over naar huis te schrijven een 14de plaats, 

maar … het kon nog slechter. 

Toch nog maar wat bokes met choco eten  

en vooral veel trainen.   

Het zal nodig zijn, willen we nog eens winnen! 

 

nog een losse flodder 
 
Wie had het ooit kunnen denken?  

Astrid en Den John gaan scheiden. 

De grote liefde is voorbij! 

In 2006 huwde Astrid in Los Angeles 

met de zakenman John Bryan. 

Het werd een knalsucces! 

Radio, televisie, boeken, tijdschriften, muziek, 

film, een eigen kledingcollectie, een loterijbiljet. 

Je kon het niet bedenken of je zag Astrid. 

Op 3 juli 2013 kwam na 7 jaar de ontnuchtering 

en werd de scheiding aangekondigd. 

Hoe klinkt het weer in dat liedje?  

‘De meeste dromen zijn bedrog …’.  

Misschien niet als je ze vooraf goed ‘plant’. 
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Nieuws uit onze vereniging 
 

Op zondag 6 oktober  

komen we met alle leden 

uit heel Vlaanderen samen. 

Dan is het de ‘Nationale dag  

van de Vereniging Afasie’. 

Dit jaar organiseert  

Regio Vlaams-Brabant 

dit in Deurne bij Diest. 

 

Zoals elk jaar plannen we 

een gezellige middag met 

lekker eten en animatie. 

Kom je ook? 

 

De redactie hoopt op 

vele verslagen en foto’s! 

Je kan alles doorgeven  

aan je regioverantwoordelijke. 

Alvast bedankt! 

  



Activiteiten  uit de regio’s

 

Activiteiten  uit de regio’s 
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Activiteiten  uit de regio’s

 

REGIO VLAAMS
TUINNAMIDDAG IN LUBBEEK  

 

We waren uitgenodigd op een tuinnamiddag b

Het was prachtig weer! We kuierden rond de tuin en genoten van de bloemen, 

planten en fruitbomen. Aan de tuintafel werd het een gezellige babbel bij een 

drankje en een stukje taart.

 

Hartelijk bedankt mevrouw Plasschaert!

 

 

  

 

Activiteiten  uit de regio’s 

REGIO VLAAMS-BRABANT 
TUINNAMIDDAG IN LUBBEEK  - 13 JULI 2013

VERSLAG 1 

We waren uitgenodigd op een tuinnamiddag bij mevrouw Plasschaert.

Het was prachtig weer! We kuierden rond de tuin en genoten van de bloemen, 

planten en fruitbomen. Aan de tuintafel werd het een gezellige babbel bij een 

drankje en een stukje taart. 

Hartelijk bedankt mevrouw Plasschaert! 
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13 JULI 2013 

ij mevrouw Plasschaert. 

Het was prachtig weer! We kuierden rond de tuin en genoten van de bloemen, 

planten en fruitbomen. Aan de tuintafel werd het een gezellige babbel bij een 
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RE
TUINNAMIDDAG IN LUBBEEK 

 
Alweer werden we dit jaar uitgenodigd bij Mevrouw Plasschaert om er 
samen te genieten van haar prachtig domeintje. De ingang werd 
gesignaleerd met bordjes “Afasie” daar waar we thuis ho
warm, vrij warm en het voelt echt goed om door de prachtige 
fruitboomdreef te wandelen, we kunnen wat afkoelen. In de verte zien we 
dat alles al in gereedheid is gebracht om er een fijne namiddag door te 
brengen. Tijdens het bijpraten worden we
vervolgens en naar gewoonte zetten we de wandeling in naar de tuinen. 
Alwaar een paar prachtige sculpturen, bloemen, planten, fruitbomen 
(lekkere kersen), stekelbessen enz… te bewonderen waren. Het was 
duidelijk te merken dat d
toch, waren de paar kersen die Marc nog kon plukken en uitdeelde, zeer 
lekker. Eenieder ging op z’n ritme  doorheen de tuin. We komen terug 
aan de tafels en oeps, het wordt ook nog eens een zoete namiddag. 
Koffie en taarten werden geserveerd; njammie. Tijdens het praten kwam 
de Nationale dag aan het bod. OK, het is crisis en blijkbaar zijn er nog 
moeilijk sponsors te vinden. Gelukkig en dankzij de inzet van één van de 
leden, werden er toch sponsors gevonden. Spo
uit de groep om toch maar met een potje rond te gaan om de kas wat te 
spijzen. Alle beetjes helpen hé!
Mevrouw Plasschaert, u hebt een warm hart en namens Afasie Vlaams 
Brabant  wensen wij u hartelijk te danken voor uw warm welkom,
verwennerij en het delen van uw domeintje.
 

 

 

Activiteiten  uit de regio’s 

REGIO VLAAMS-BRABANT  
TUINNAMIDDAG IN LUBBEEK - 13 JULI 2013 

VERSLAG 2 

Alweer werden we dit jaar uitgenodigd bij Mevrouw Plasschaert om er 
samen te genieten van haar prachtig domeintje. De ingang werd 
gesignaleerd met bordjes “Afasie” daar waar we thuis horen! Het is 
warm, vrij warm en het voelt echt goed om door de prachtige 
fruitboomdreef te wandelen, we kunnen wat afkoelen. In de verte zien we 
dat alles al in gereedheid is gebracht om er een fijne namiddag door te 
brengen. Tijdens het bijpraten worden we al getrakteerd op frisdrank 
vervolgens en naar gewoonte zetten we de wandeling in naar de tuinen. 
Alwaar een paar prachtige sculpturen, bloemen, planten, fruitbomen 
(lekkere kersen), stekelbessen enz… te bewonderen waren. Het was 
duidelijk te merken dat de natuur van de temperaturen heeft geweten en 
toch, waren de paar kersen die Marc nog kon plukken en uitdeelde, zeer 
lekker. Eenieder ging op z’n ritme  doorheen de tuin. We komen terug 
aan de tafels en oeps, het wordt ook nog eens een zoete namiddag. 

ie en taarten werden geserveerd; njammie. Tijdens het praten kwam 
de Nationale dag aan het bod. OK, het is crisis en blijkbaar zijn er nog 
moeilijk sponsors te vinden. Gelukkig en dankzij de inzet van één van de 
leden, werden er toch sponsors gevonden. Spontaan stelde iemand voor 
uit de groep om toch maar met een potje rond te gaan om de kas wat te 
spijzen. Alle beetjes helpen hé! 
Mevrouw Plasschaert, u hebt een warm hart en namens Afasie Vlaams 
Brabant  wensen wij u hartelijk te danken voor uw warm welkom,
verwennerij en het delen van uw domeintje. 

AnneLaure Heremans 
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13 JULI 2013  

Alweer werden we dit jaar uitgenodigd bij Mevrouw Plasschaert om er 
samen te genieten van haar prachtig domeintje. De ingang werd 

ren! Het is 
warm, vrij warm en het voelt echt goed om door de prachtige 
fruitboomdreef te wandelen, we kunnen wat afkoelen. In de verte zien we 
dat alles al in gereedheid is gebracht om er een fijne namiddag door te 

al getrakteerd op frisdrank 
vervolgens en naar gewoonte zetten we de wandeling in naar de tuinen. 
Alwaar een paar prachtige sculpturen, bloemen, planten, fruitbomen 
(lekkere kersen), stekelbessen enz… te bewonderen waren. Het was 

e natuur van de temperaturen heeft geweten en 
toch, waren de paar kersen die Marc nog kon plukken en uitdeelde, zeer 
lekker. Eenieder ging op z’n ritme  doorheen de tuin. We komen terug 
aan de tafels en oeps, het wordt ook nog eens een zoete namiddag. 

ie en taarten werden geserveerd; njammie. Tijdens het praten kwam 
de Nationale dag aan het bod. OK, het is crisis en blijkbaar zijn er nog 
moeilijk sponsors te vinden. Gelukkig en dankzij de inzet van één van de 

ntaan stelde iemand voor 
uit de groep om toch maar met een potje rond te gaan om de kas wat te 

Mevrouw Plasschaert, u hebt een warm hart en namens Afasie Vlaams 
Brabant  wensen wij u hartelijk te danken voor uw warm welkom, 
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Jietske Hollevoet 
 

 

Een tablet ( iPad, Android,…) wordt momenteel vaak ingezet voor 

spel en zinvolle vrijetijdsbesteding. 

In dit nummer richten we ons vooral op apps die iets kunnen 

betekenen voor mensen met communicatieve beperkingen of 

personen die zich niet meet goed verstaanbaar kunnen maken. 

 

 

Op de iPad 
 
Met tekst communiceren 
 
Standaard kan je op de iPad iets intypen in een notitie en laten uitspreken. Dit kan 

enkel met een vrouwenstem. Met deze gratis toepassing zijn sommige mensen al 

goed geholpen. Je moet bij de instellingen →  algemeen →  toegankelijkheid → 

’spreek selectie uit’ instellen. 

 
Speak it is een tekst-naar-spraak-app die je koopt voor €1,99 + €0,89 

(stem). Je kan typen en dit wordt uitgesproken. Je kan ook 

standaardzinnen opslaan in het geheugen wat erg handig is. Deze app 

spreekt met een Nederlandse computerstem die je in de app aankoopt. 

Ook Grid Player biedt gelijkaardige mogelijkheden, zie verder. 
 
 
Met foto’s communiceren 
 

In GoTalk Now kan je pictogrammen en foto’s ordenen en 

een uitgebreid dynamisch communicatieboek maken. Je 

kan ook werken met grote foto’s waarop je ‘hotspots’ 

(=plaatsen) kan maken. Dit werkt met opgenomen spraak 

of met een Vlaamse computerstem.  

Richtprijs is € 70 + de stem die je in de app moet aankopen voor € 0.89. Er is een 

gratis lite versie van deze app. 

LOGOPEDIE APPS! 
 

Nieuwe 
rubriek! 

 



Informatie 

33 

 

Oefenen op taal  

Leer mij woorden is een leuk en leerzaam spel met 75 

verschillende woorden en klanken. De werkwijze is erg 

eenvoudig, je hoeft enkel te slepen op te scherm.  

In ‘Raad Het Plaatje’ worden 4 verschillende afbeeldingen 

getoond en vraagt een stem om een bepaald voorwerp te 

zoeken. Deze app is erg geschikt om auditief woordbegrip en 

benoemen van woorden te trainen. Richtprijs: € 0.89 

 

Op Android 

Met tekst communiceren 
 
Spraak Assistent is een gratis app die uitspreekt wat je zelf 

typt. Je kan ook werken met vooraf (zelf) aangemaakte 

woordkaarten of zinnen. Je kan 10 pagina’s of categorieën 

aanmaken. Er zit ook een goede woordvoorspelling bij waar door je 50 % minder 

toetsaanslagen nodig hebt om iets te typen. Te 

downloaden op Google Playstore. 

 

Met foto’s communiceren 
In de app Widgit Go kan je foto’s en pictogrammen 
invoegen en zo een dynamisch 
communicatiesysteem opbouwen. Je kan zelf 
boodschappen inspreken of een computerstem 

gebruiken. Er zit standaard de Engelstatige 

Widgitsymbolen databank bij. Er is een gratis lite 

versie en de volledige versie kost € 67,38.Te 

downloaden op de Google Playstore. 

 
Oefenen op taal 

Na het succes van DigiTaal voor de PC is er nu ook DigiTaal 

voor Android smartphones en tablets (gratis). Een taalprogramma 

met oefeningen en spelletjes voor mensen met afasie, dyslexie of 

een taalachterstand. Veel oefeningen bevatten geluidsfragmenten 

met gesproken woorden. Alle oefeningen hebben een instelbare 

moeilijkheidsgraad.    
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ROUWEN 
 
Ze zeggen dat het overgaat…., maar hoe verwerk je de dood van een 
partner, kind, geliefde ? 
 
Rouwen gebeurt in fases 
Manu Keirse (professor aan de KU Leuven) onderscheidt vier fases, 
waar iedereen die rouwt doorgaat. 
 
De eerste fase : het verlies onder ogen zien. 
Na het overlijden van een dierbare verkeren de nabestaanden in wat je 
een ‘roes’ zou kunnen noemen.  Vaak beschrijven deze wat hen 
overkomen is als onwerkelijk, hoewel de reacties op het verlies sterk 
uiteenlopen.  De één huilt, de ander verzinkt in stilzwijgen. 
Sommigen proberen hun verdriet voor de buitenwereld te verbergen.  
Het is hoe dan ook onontbeerlijk de realiteit onder ogen te zien, anders 
kan het rouwproces niet beginnen. 
Daarom raadt men de confrontatie met het stoffelijk overschot van de 
overledene aan, hoewel dat net erg pijnlijk kan zijn. 
Zelfs wanneer de overledene bijvoorbeeld verminkt werd in een ongeval, 
is deze confrontatie, volgens Manu Keirse, nodig.  Volgens hem kan men 
immers maar beseffen dat de dierbare dood is, als men voor zijn 
stoffelijk overschot staat. 
Geïnformeerd worden en begrijpen wat er gebeurd is (waar, wanneer, 
hoe ?) is in deze fase eveneens essentieel. 
 
De tweede fase : omgaan met de pijn van het verlies 
De enige manier om ‘verlies’ te verwerken is : stilstaan bij de pijn die 
men voelt en erin slagen om de pijn te dragen. Hevige huilbuien en 
gevoelens van intense pijn komen frequent voor tijdens de eerste weken 
na het overlijden van een geliefde.  Deze reacties hebben een heel 
heilzame werking.  Naarmate de weken verstrijken, vervaagt de shock 
en kan de pijn wat wegebben. 
 
De derde fase : de aanpassing een leefomgeving zonder de 
overledene 
Vele rouwenden hebben het er, om begrijpelijke redenen, moeilijk mee 
dat het dagelijkse leven rondom hen, met al zijn kleine en grote zorgen,  
ook zonder de overledene gewoon verder gaat. 
De dood van de geliefde gooit niet enkel het intieme, maar ook het 
sociale leven van de nabestaanden overhoop.  Behalve droefheid en pijn 
ervaart men ook ingrijpende veranderingen in het leven, die ervoor 
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zorgen dat men, als nabestaande, de overledene gaat idealiseren, waar 
buitenstaanders het soms moeilijk mee hebben. 
Mettertijd vervaagt die idealisering. 
 
De vierde fase : plaatsing van het overlijden in zijn juiste perspectief 
en ontdekking van een nieuwe zingeving  
Er komt stilaan een einde aan het rouwproces : de overledene is 
weliswaar nog steeds levendig aanwezig in de geest en het hart van de 
nabestaanden, maar de nabestaanden weten beter hoe met de 
overblijvende pijn om te gaan.  Het gemis en de pijn hebben, als het 
ware, een plaats gekregen in hun leven. 
Stilaan keert de energie terug en worden er (soms nieuwe) plannen 
gemaakt : het leven herneemt zijn normale gang. 
 
Soms verloopt het rouwproces niet zoals men zou verwachten en gaat 
een nabestaande zich anders gedragen.  Soms valt die gedragswijziging 
duidelijk op : de persoon in kwestie verwaarloost zijn uiterlijk of kan maar 
moeilijk eenvoudige beslissingen nemen of is overactief of verliest zijn 
zelfrespect of begint overmatig te drinken, te roken, te eten of heeft last 
van slapeloosheid of loopt zelfs met zelfmoordgedachten rond of 
hallucineert…enz 
Wanneer dit gedrag langer dan zes tot acht weken aanhoudt, moet de 
omgeving ingrijpen.  Professionele hulp kan dan aangewezen zijn. 
 
 
Gaat verdriet ooit over ?  
Hierop antwoordde Prof Manu Keirse in een interview :  
“Gemis blijft bij, verdriet verzacht met de tijd. Na het verlies komt er wel 
een moment dat je opnieuw van het leven kan genieten en dat je 
gewoon gelukkig kan zijn. Maar bij bepaalde kruispunten van het leven 
kan je verdriet plots opkomen. Ik denk aan een jongen wiens vader stierf 
toen hij drie jaar oud was. Op zijn veertiende is hij gecrasht, want het 
begin van zijn puberteit en het op zoek gaan naar zijn mannelijkheid 
deed hem denken aan zijn vader.  De stelling ‘de tijd heelt alle wonden’, 
klopt ook niet helemaal. De tijd heeft nog nooit wonden genezen. Als 
iemand betrokken is bij een ongeval en een zware wonde heeft aan zijn 
been en je zegt dan: ‘de tijd geneest de wonde’, dan zal dat niet zo zijn. 
Die wonde moet op geregelde tijdstippen en op een steriele wijze 
worden verzorgd en gereinigd en het verband moet worden ververst. Als 
je dat niet doet, zal de wonde ontsteken en zal het been geamputeerd 
moeten worden. Dat is ook zo met de wonde van het verdriet, die 
geneest ook niet vanzelf. Als niemand ernaar omkijkt wordt het erger en 
erger.” 
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Tips om iemand bij te staan in zijn of haar rouwproces :  

• Vermijd clichés (zoals bv “het gaat wel over”) 

• Probeer de pijn niet op te lossen, doch te laten zijn, mee te dragen 

• Ook vanuit onmacht kan je iets betekenen voor iemand, door 
bijvoorbeeld iemand te zijn bij wie het veilig genoeg is om onveilige 
gevoelens te delen 

• Bied concrete hulp aan en neem zelf initiatief ( zeg niet alleen : 
“Bel maar als er iets is”) 

• Luister 80 procent van de tijd, spreek 20 procent.  De belangrijkste 
twee woorden zijn : “Vertel eens…” 

• Maak genoeg tijd vrij om te luisteren naar een rouwende 

• Ga uit van het unieke rouwtraject van de rouwende 

• Moedig zelfzorg aan en geef steun bij het dagelijks functioneren 
(wees niet blind voor destructief gedrag, zoals bv niet meer 
buitenkomen zichzelf blijven verwaarlozen, alcoholmisbruik…) 

• Mobiliseer het sociale netwerk van de rouwende of help het te 
mobiliseren 

• Geef toestemming om bij het verlies stil te staan of ervan weg te 
gaan ( bijvoorbeeld bij te veel angst) 

 
Bronnen :  
www.sodico.be 
www.zapmagazine.be/dossier/verdriet/Pages/manukeirse.aspx 
Manu Keirse ‘Helpen bij verlies en verdriet’;  uitgegeven bij uitgeverij 
Lannoo ;  278 p. ; meer info op www.lannoo.com 
 

 
 
Ingezonden door Claire van Gorp 
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ACTIVITEITEN DYNAHMIEK

Dagelijkse samenwerking
hersenletsel (NAH) zoals een beroerte, tumor…  leert ons dat er nood is 
aan het samenbrengen van lotgenoten in een aangename en 
ongedwongen sfeer.  
dyNAHmiek is opgericht om vormende, sociale en plezante activiteiten 
voor mensen met een NAH aan te bieden.

Maandelijks organiseert 
gezelschapsspellenavond, een optreden, toneel of film bekijken, samen 
leren tapas maken, enz... 
dyNAHmiek organiseert in samenwerking met SIG vzw tweemaand
een praatavond, zowel voor partners en familieleden, als voor mensen 
met NAH. 
 

Voor het volledige aanbod van alle regio’s : surf naar 

Of bel (tijdens de werkuren) naar 09/238 31 25
 

SIG ORGAN
SPOREN IN HET ONBESTEMDE

Voor de derde keer op rij gaat Sig samen in zee met 
Duinen voor de bekendmaking en boekingen van hun theaterstuk 
Sporen in het onbestemde

De acteurs, allemaal mensen met NAH, werken di
regisseur Griet Carlier 
anekdotes en situaties die zich voordoen op een metaforische treinreis. 
Deze voorstelling wordt ondersteund met geluidseffecten en 
videoprojecties. 

Waar:  Theater Scala
Dendermondsesteenweg 163/165 

Wanneer:  dinsdag 22 oktober 2013
om 18.30 uur inleiding Leven met NAH 
om 20.00 uur aanvang voorstelling toneel 
Prijs:  € 10 (groepen vanaf 10 personen betalen 

met een beperking kunnen eveneens van de
genieten) 

Tickets en reservatie (en meer info)
http://www.scalaplatform.be/programma.php?vs_id=419

ACTIVITEITEN DYNAHMIEK 

Dagelijkse samenwerking met personen met een niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH) zoals een beroerte, tumor…  leert ons dat er nood is 

samenbrengen van lotgenoten in een aangename en 

is opgericht om vormende, sociale en plezante activiteiten 
oor mensen met een NAH aan te bieden. 

Maandelijks organiseert dyNAHmiek activiteiten, zoals bv. een 
gezelschapsspellenavond, een optreden, toneel of film bekijken, samen 
leren tapas maken, enz...  

organiseert in samenwerking met SIG vzw tweemaand
, zowel voor partners en familieleden, als voor mensen 

Voor het volledige aanbod van alle regio’s : surf naar www.dynahmiek.be

Of bel (tijdens de werkuren) naar 09/238 31 25. 

SIG ORGANISEERT: THEATERVOORSTELLING
SPOREN IN HET ONBESTEMDE 

Voor de derde keer op rij gaat Sig samen in zee met toneelgroep Ter 
voor de bekendmaking en boekingen van hun theaterstuk 

Sporen in het onbestemde.  

De acteurs, allemaal mensen met NAH, werken dit stuk samen met 
 uit tot een aaneenschakeling van verhalen, 

anekdotes en situaties die zich voordoen op een metaforische treinreis. 
Deze voorstelling wordt ondersteund met geluidseffecten en 

Theater Scala -  
Dendermondsesteenweg 163/165 - 9000 Gent 
dinsdag 22 oktober 2013  

Leven met NAH door Wouter Lambrecht
om 20.00 uur aanvang voorstelling toneel Sporen in het onbestemde

(groepen vanaf 10 personen betalen € 8 p.p
met een beperking kunnen eveneens van deze korting 

Tickets en reservatie (en meer info): bij Theater Scala : 
http://www.scalaplatform.be/programma.php?vs_id=419 
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aangeboren 
hersenletsel (NAH) zoals een beroerte, tumor…  leert ons dat er nood is 

samenbrengen van lotgenoten in een aangename en 

is opgericht om vormende, sociale en plezante activiteiten 

. een 
gezelschapsspellenavond, een optreden, toneel of film bekijken, samen 

organiseert in samenwerking met SIG vzw tweemaandelijks 
, zowel voor partners en familieleden, als voor mensen 

www.dynahmiek.be 

ISEERT: THEATERVOORSTELLING  

toneelgroep Ter 
voor de bekendmaking en boekingen van hun theaterstuk 

t stuk samen met 
uit tot een aaneenschakeling van verhalen, 

anekdotes en situaties die zich voordoen op een metaforische treinreis. 
Deze voorstelling wordt ondersteund met geluidseffecten en 

 

door Wouter Lambrecht 
Sporen in het onbestemde 

p.p. - mensen 
ze korting 



Lectuur 

 

‘Wablieft’ (misschien bij jullie gekend van de Wablieft

verkoopt boeken van bekende schrijvers in duidelijke taal. 

De Wablieft-boeken zijn vlotte boeken in duidelijke taal 
volwassenen. Ze zijn boeiend, spannend, ontroerend, interessant, ...

Wablieft heeft intussen 

De meeste Wablieft-boeken zijn geschreven op niveau B1 van het 
Europees referentiekader voor talen
boeken zijn nog eenvoudiger (
Deze eenvoudigere boeken zijn 
‘Kerstekind’, ‘Kind Vermist
 
We bespreken hieronder het boek ‘Kind Vermist’.
In volgende ‘Wat zeg je?’
 

Kind Vermist 
 
Korte inhoud :  
 
Er drijft een pop in het water. Marie stapt van haar fiets. Ze denkt aan 
Kim, haar dochter. Kim zeurt al zo lang om een pop. 
Maar … dan gilt Marie. De pop is een baby, een dode baby. 
Wat doet die baby hier? De politie moet de zaak oplossen. Maar vertelt 
Marie wel de waarheid?

Het boek telt 176 bladzijden.

Auteur : Sylvia vanden Heede

Prijs: € 6,95 

 
In het leesfragment hieronder krijgt u een idee van het niveau A2.
 
 

  

WABLIEFT-BOEKEN 

ieft’ (misschien bij jullie gekend van de Wablieft-krant?)

boeken van bekende schrijvers in duidelijke taal. 

boeken zijn vlotte boeken in duidelijke taal voor 
boeiend, spannend, ontroerend, interessant, ...

intussen al 22 boeken uitgegeven 

boeken zijn geschreven op niveau B1 van het 
Europees referentiekader voor talen (eenvoudig). Enkele Wablie
boeken zijn nog eenvoudiger (niveau A2 van datzelfde referentiekader
Deze eenvoudigere boeken zijn : 

Kind Vermist’ en ‘Albert 2, onze koning’. 

We bespreken hieronder het boek ‘Kind Vermist’. 
In volgende ‘Wat zeg je?’-nummers komen nog andere boeken aan bod.

Er drijft een pop in het water. Marie stapt van haar fiets. Ze denkt aan 
dochter. Kim zeurt al zo lang om een pop.  

Maar … dan gilt Marie. De pop is een baby, een dode baby. 
Wat doet die baby hier? De politie moet de zaak oplossen. Maar vertelt 
Marie wel de waarheid?  

bladzijden. 

Sylvia vanden Heede 

In het leesfragment hieronder krijgt u een idee van het niveau A2.
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rant?) 

boeken van bekende schrijvers in duidelijke taal.  

voor 
boeiend, spannend, ontroerend, interessant, ...   

boeken zijn geschreven op niveau B1 van het 
. Enkele Wablieft-

niveau A2 van datzelfde referentiekader).  

nummers komen nog andere boeken aan bod. 

Er drijft een pop in het water. Marie stapt van haar fiets. Ze denkt aan 

Maar … dan gilt Marie. De pop is een baby, een dode baby.  
Wat doet die baby hier? De politie moet de zaak oplossen. Maar vertelt 

In het leesfragment hieronder krijgt u een idee van het niveau A2. 
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Leesfragment 
Er drijft een pop onder de brug.

Marie stapt van haar fiets.

Ze denkt aan Kim. 

Kim zeurt al zo lang om een pop.

‘Een babypop, mama. 

Ik wil een babypop!’ 

Marie zet de fiets weg. 

De pop drijft op zijn buik.

Hij heeft een blauw kruippak aan.

Kim houdt van blauw. 

Ze zal de pop vast mooi vinden.

‘Mama, ik wil een pop die praat!’

Dat zegt ze altijd. 

De pop onder de brug is natuurlijk kapot.

Die praat niet meer. 

Toch gaat Marie kijken.

 

Op www.wablieft.be/boeken/wablieft

luisterfragment van dit boek.

Van alle Wablieft-boeken bestaat ook een 

Bestellen kan via de site 

 
Ingezonden door Katleen Vandeput

 
Er drijft een pop onder de brug. 

Marie stapt van haar fiets. 

Kim zeurt al zo lang om een pop. 

 

De pop drijft op zijn buik. 

Hij heeft een blauw kruippak aan. 

Ze zal de pop vast mooi vinden. 

‘Mama, ik wil een pop die praat!’ 

De pop onder de brug is natuurlijk kapot. 

gaat Marie kijken. 

www.wablieft.be/boeken/wablieft-boeken vind je ook een 

luisterfragment van dit boek. 

boeken bestaat ook een luisterboek ! 

Bestellen kan via de site www.wablieft.be/boeken 

Ingezonden door Katleen Vandeput 
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vind je ook een 



Dierbaar 

 

WAT ZEG JE... hiervan : een rubriek voor jullie, onze lezers !
Stuur ons snel een foto op
erbij wie of wat er op de foto te zien is.
boekje ! 
Stuur je foto per e-mail naar 
 

 
Dorien Mennes van de redactie heeft een dochtertje! Zij werd op 2 juni 

de mama van ANNABEL

woog 3,210 kg. Proficiat!!!

 

 

OVERLIJDENSBERICHT

                          

We melden met diepe droefheid het overlijden van

Echtgenoot van Margaretha Temmerman
Lid van de vereniging Afas

Overleden op 23 mei 2013

 

WAT ZEG JE... hiervan : een rubriek voor jullie, onze lezers !
Stuur ons snel een foto op van iemand of iets dat je dierbaar is

op de foto te zien is. Wij drukken jouw foto af in het 

mail naar jenny.sneyers@skynet.be 

Dorien Mennes van de redactie heeft een dochtertje! Zij werd op 2 juni 

EL. Zo kreeg Lex een zusje. Ze was 50 cm en 

woog 3,210 kg. Proficiat!!! 

 

 

OVERLIJDENSBERICHT 
 

We melden met diepe droefheid het overlijden van

 
HILAIRE SNEYDERS 

 
Echtgenoot van Margaretha Temmerman 

Lid van de vereniging Afasie  
 Regio Oost-Vlaanderen 

 

Overleden op 23 mei 2013 
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WAT ZEG JE... hiervan : een rubriek voor jullie, onze lezers ! 
van iemand of iets dat je dierbaar is.  Schrijf 

Wij drukken jouw foto af in het 

Dorien Mennes van de redactie heeft een dochtertje! Zij werd op 2 juni 

. Zo kreeg Lex een zusje. Ze was 50 cm en 

 

We melden met diepe droefheid het overlijden van 

 



Ontspanning 

 

DIT WORDT EEN SUDOKU
 

SUDOKU  ,  de 3 regels
 

1. in een rij opzij

2. in een kolom 

3. in een blok mag geen enkel cijfer 2x voorkome

 

TIPS & TRUCS 

 

1. om te starten zoek je eerst naar rijen, kolommen 
waar er maar 1 (of 2) cijfers ontbreken

 
2. begin met cijfers die al veel voorkomen

 
3. telkens je een cijfer invult is het handig om te kijken 

of je datzelfde cijfer ook ergens anders kan invulle
 

4. GOK  NOOIT !!!   Als er eenmaal een fout instaat kan 
je de puzzel nooit meer juist oplossen.

 

LAAT ONS EENS PROBEREN

 

2   3 
? 1 2  

 3 4  
4   1 

 
Regel 1: In een rij opzij mag geen enkel cijfer 2x voorkomen

- je hebt al 1 en 2, dus op het vraagteken moe
staan 

  

DIT WORDT EEN SUDOKU-NUMMER! 

SUDOKU  ,  de 3 regels 

rij opzij mag geen enkel cijfer 2x voorkomen

 mag geen enkel cijfer 2x voorkomen

mag geen enkel cijfer 2x voorkome

om te starten zoek je eerst naar rijen, kolommen 
waar er maar 1 (of 2) cijfers ontbreken 

begin met cijfers die al veel voorkomen 

telkens je een cijfer invult is het handig om te kijken 
of je datzelfde cijfer ook ergens anders kan invulle

GOK  NOOIT !!!   Als er eenmaal een fout instaat kan 
je de puzzel nooit meer juist oplossen. 

LAAT ONS EENS PROBEREN 

In een rij opzij mag geen enkel cijfer 2x voorkomen
je hebt al 1 en 2, dus op het vraagteken moe
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mag geen enkel cijfer 2x voorkomen 

mag geen enkel cijfer 2x voorkomen 

mag geen enkel cijfer 2x voorkomen 

om te starten zoek je eerst naar rijen, kolommen 

 

telkens je een cijfer invult is het handig om te kijken 
of je datzelfde cijfer ook ergens anders kan invullen 

GOK  NOOIT !!!   Als er eenmaal een fout instaat kan 

In een rij opzij mag geen enkel cijfer 2x voorkomen 
je hebt al 1 en 2, dus op het vraagteken moet 3 of 4 



Ontspanning 

 

Regel 2: in een kolom mag geen enkel cijfer 2x voorkomen
- je ziet al een 4, dus op de plaats van het vraagteken 

moet een 3 komen

 

2 ?  3 
3 1 2  

 3 4  
4   1 

 

REGEL 3: in een blok mag geen cijfer 2x voorkomen. Op de 
plaats van het vraagte
 
Kan je nu de sudoku verder invullen ?
 

 

2 4  3 
3 2 1 ? 

 3 4  
4   1 

 
In rij 2 ontbreekt nog 1 cijfer. Hetwelke?
En welk cijfer ontbreekt er dan nog in het tweede blok?
En in de laatste rij? 
Vul nu de rest zelf maar in. 
Gebruik je 3 regeltjes: kijk eerst naar 
- de rij 
- de kolom 
- het blok 

 
  

in een kolom mag geen enkel cijfer 2x voorkomen
je ziet al een 4, dus op de plaats van het vraagteken 
moet een 3 komen 

: in een blok mag geen cijfer 2x voorkomen. Op de 
plaats van het vraagteken komt er dus een … 

Kan je nu de sudoku verder invullen ? 

In rij 2 ontbreekt nog 1 cijfer. Hetwelke? 
En welk cijfer ontbreekt er dan nog in het tweede blok?

 
ul nu de rest zelf maar in.  

3 regeltjes: kijk eerst naar   
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in een kolom mag geen enkel cijfer 2x voorkomen 
je ziet al een 4, dus op de plaats van het vraagteken 

: in een blok mag geen cijfer 2x voorkomen. Op de 

En welk cijfer ontbreekt er dan nog in het tweede blok? 



Ontspanning 

 

2 4 1 3 
3 1 2 4 

 3  2 
4   1 

 

 
HIER VOLGEN NOG ENKELE OPGAVEN
 

  2  

3 2 1  

  3 4 1 

 1   
 

 
 
 
 
 

 

 3 4  

4   3 

2   4 

 4 2  
 

 

 2   

 3 1 2 

 2 1 4  

  2  

PROFICIAT !!! 

HIER VOLGEN NOG ENKELE OPGAVEN: 

 
 
 
 
 

 3 4 

4   3

2   4

 4 2 
 

 1  

 2 1 4

1 3 4 

  3 

   1

4  2 3

1 4  2

2   
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3 

4 

 

 

4 

 

 

1 

3 

2 

 



Ontspanning 

 

Maak woorden 

l   s   a   k 
p   i    sch 
r   o   m   w 
ou  w   t  
p   a   t   e   n    r
k  a   m   l 
o e   l   r   v 
s  u i   h 
w  e   g   e   r   e 
b e r  o  e  g  o  n  g
 
 
Ken je nog sprookjes?   
Omkring wat juist is
 
-   Hansje en    TOM    GREETJE
-   KLEIN   MAGER   DIK  Duimpje
-   De schone  RIDDER    SLAGER   SLAAPSTER
-   Sneeuwwitje en de 7     POEZEN        ROZEN       
DWERGEN 
-   Roodkapje en de BRAVE   KWADE   BOZE  wolf
-   De  gelaarsde KAT    MOL   REGENWORM
 
OPLOSSINGEN: 

.   l   .  k 
sch    .    . 
w   .   r   . 
.    ou     .  

p   a   t   e   n    r p   r    .   t   .   . 
.  a  l  . 
.   l   .  .  r 
.    . .   . 

 g  .  w   .   .   r 
b e r  o  e  g  o  n  g r  .  g  .  .  b  .  .  .

Ken je nog sprookjes?    
wat juist is 

Hansje en    TOM    GREETJE     GRIETJE
KLEIN   MAGER   DIK  Duimpje 
De schone  RIDDER    SLAGER   SLAAPSTER
Sneeuwwitje en de 7     POEZEN        ROZEN       

Roodkapje en de BRAVE   KWADE   BOZE  wolf
De  gelaarsde KAT    MOL   REGENWORM
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r  .  g  .  .  b  .  .  . 

GRIETJE 

De schone  RIDDER    SLAGER   SLAAPSTER 
Sneeuwwitje en de 7     POEZEN        ROZEN       

Roodkapje en de BRAVE   KWADE   BOZE  wolf 
De  gelaarsde KAT    MOL   REGENWORM 



Moppen 

 

Er ko Een jong blondje is op vakantie in het verre Louisiana. Ze wil graag 
een paar authentieke krokodillenschoenen kopen. Ze is echter verbolgen 
over de hoge prijzen die de plaatselijke handelaars durven te vragen. Na 
een ruzie met een winkelier, die maar niets van zi
ze in woede uit: ‘Als het zo zit, ga ik me er zelf een vangen! Zo geraak ik 
tenminste aan een paar schoenen aan een redelijke prijs!’ ‘Ik zal je niet 
tegenhouden’, zegt de winkelier. ‘Veel succes. Misschien vang je wel 
een grote.’ Het kwade blondje keert hem vastberaden de rug toe en 
vertrekt naar het moerasland om te jagen. Wat later die dag, als hij naar 
huis rijdt, ziet de handelaar het blondje tot aan haar middel in het water 
staan. In haar handen houdt ze een groot jachtgewee
moment ziet hij een grote krokodil van wel vier meter in haar richting 
zwemmen. Het blondje legt aan en vermoordt het beest. Met heel wat 
moeite trekt ze het gedrocht op het droge. Daar blijkt nog een hele serie 
krokodillen te liggen. De hand
begint het blondje gefrustreerd te roepen: ‘Shit, weer eentje zonder 
schoenen!’. 
 

 
Een blinde man gaat per ongeluk een vrouwenbar binnen.
Hij vindt zijn weg tot de toog, zet zich neer op een kruk en best
drinken.  Nadat hij er zo een tijdje heeft gezeten, roept hij naar de 
persoon aan de tap, “Hei, wil jij een blondjesmop horen?”
De hele bar... wordt in één klap muisstil.  Met een diepe, zware, 
dreigende stem zegt de vrouw naast hem aan de toog
vertelt, meneer, moet je vijf dingen weten :
Eén – De persoon achter de tap is een blonde vrouw.
Twee - De buitenwipper is een blonde vrouw.
Drie – Ik ben een 1,90m grote, 100 kilo zware blonde vrouw met een 
zwarte gordel in karate.
Vier – De vrouw die naast me zit, is een blonde vrouw en is een 
professionele gewichthefster.
Vijf – De vrouw aan jouw andere zijde is een blonde vrouw en is een 
professionele worstelaarster.
Wel, ik raad u aan om er eens goed over na te denken, meneer.
Wil je die mop nog altijd vertellen?”
De blinde man denkt enkele seconden na, schudt zijn hoofd en zegt: 
“Nee, niet als ik ze vijf keer moet gaan uitleggen.”
t cafe binnen, maakt 2 saltoos en belandt zo op de 

 

g blondje is op vakantie in het verre Louisiana. Ze wil graag 
een paar authentieke krokodillenschoenen kopen. Ze is echter verbolgen 
over de hoge prijzen die de plaatselijke handelaars durven te vragen. Na 
een ruzie met een winkelier, die maar niets van zijn prijs wil afdoen, barst 
ze in woede uit: ‘Als het zo zit, ga ik me er zelf een vangen! Zo geraak ik 
tenminste aan een paar schoenen aan een redelijke prijs!’ ‘Ik zal je niet 
tegenhouden’, zegt de winkelier. ‘Veel succes. Misschien vang je wel 

’ Het kwade blondje keert hem vastberaden de rug toe en 
vertrekt naar het moerasland om te jagen. Wat later die dag, als hij naar 
huis rijdt, ziet de handelaar het blondje tot aan haar middel in het water 
staan. In haar handen houdt ze een groot jachtgeweer. Net op dat 
moment ziet hij een grote krokodil van wel vier meter in haar richting 
zwemmen. Het blondje legt aan en vermoordt het beest. Met heel wat 
moeite trekt ze het gedrocht op het droge. Daar blijkt nog een hele serie 
krokodillen te liggen. De handelaar gelooft zijn eigen ogen niet. Plots 
begint het blondje gefrustreerd te roepen: ‘Shit, weer eentje zonder 

.......... 

Een blinde man gaat per ongeluk een vrouwenbar binnen.
Hij vindt zijn weg tot de toog, zet zich neer op een kruk en best
drinken.  Nadat hij er zo een tijdje heeft gezeten, roept hij naar de 
persoon aan de tap, “Hei, wil jij een blondjesmop horen?” 
De hele bar... wordt in één klap muisstil.  Met een diepe, zware, 
dreigende stem zegt de vrouw naast hem aan de toog, “Vóór u die mop 
vertelt, meneer, moet je vijf dingen weten : 

De persoon achter de tap is een blonde vrouw. 
De buitenwipper is een blonde vrouw. 

Ik ben een 1,90m grote, 100 kilo zware blonde vrouw met een 
zwarte gordel in karate. 

De vrouw die naast me zit, is een blonde vrouw en is een 
professionele gewichthefster. 

De vrouw aan jouw andere zijde is een blonde vrouw en is een 
professionele worstelaarster. 
Wel, ik raad u aan om er eens goed over na te denken, meneer.

die mop nog altijd vertellen?” 
De blinde man denkt enkele seconden na, schudt zijn hoofd en zegt: 
“Nee, niet als ik ze vijf keer moet gaan uitleggen.” 
t cafe binnen, maakt 2 saltoos en belandt zo op de  
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g blondje is op vakantie in het verre Louisiana. Ze wil graag 
een paar authentieke krokodillenschoenen kopen. Ze is echter verbolgen 
over de hoge prijzen die de plaatselijke handelaars durven te vragen. Na 

jn prijs wil afdoen, barst 
ze in woede uit: ‘Als het zo zit, ga ik me er zelf een vangen! Zo geraak ik 
tenminste aan een paar schoenen aan een redelijke prijs!’ ‘Ik zal je niet 
tegenhouden’, zegt de winkelier. ‘Veel succes. Misschien vang je wel 

’ Het kwade blondje keert hem vastberaden de rug toe en 
vertrekt naar het moerasland om te jagen. Wat later die dag, als hij naar 
huis rijdt, ziet de handelaar het blondje tot aan haar middel in het water 

r. Net op dat 
moment ziet hij een grote krokodil van wel vier meter in haar richting 
zwemmen. Het blondje legt aan en vermoordt het beest. Met heel wat 
moeite trekt ze het gedrocht op het droge. Daar blijkt nog een hele serie 

elaar gelooft zijn eigen ogen niet. Plots 
begint het blondje gefrustreerd te roepen: ‘Shit, weer eentje zonder 

 
Hij vindt zijn weg tot de toog, zet zich neer op een kruk en bestelt iets te 
drinken.  Nadat hij er zo een tijdje heeft gezeten, roept hij naar de 

 
De hele bar... wordt in één klap muisstil.  Met een diepe, zware, 

, “Vóór u die mop 

Ik ben een 1,90m grote, 100 kilo zware blonde vrouw met een 

De vrouw die naast me zit, is een blonde vrouw en is een 

De vrouw aan jouw andere zijde is een blonde vrouw en is een 

Wel, ik raad u aan om er eens goed over na te denken, meneer. 

De blinde man denkt enkele seconden na, schudt zijn hoofd en zegt: 
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Administratie 

 

REGIOVERANTWOORDELIJKEN

 

Regio Antwerpen
 
Mevr. Ria Bevers
Stevennekens 15
2310 Rijkevorsel
tel. 0474/84.46.51
riabevers@hotmail.com
riajanssensbevers@telenet.be

 

 

Regio Vlaams
 
Mevr. Chesna Berckmans
Lange Venstraat 22
3128 Baal
tel. 0496/28.11.23
chesnab@iname.com

 

  

 

 

 

REGIOVERANTWOORDELIJKEN 

Regio Antwerpen 

Mevr. Ria Bevers 
Stevennekens 15 
2310 Rijkevorsel 
tel. 0474/84.46.51 
riabevers@hotmail.com 
riajanssensbevers@telenet.be 

 

Regio Limburg 
 
Dhr. Guido Sleypen
Abdijstraat 6
3550 Zolder
tel. 011/53.72.69
guido.sleypen@yucom.be
 

 

Regio Vlaams- Brabant  

Mevr. Chesna Berckmans 
Lange Venstraat 22 
3128 Baal 
tel. 0496/28.11.23 
chesnab@iname.com 

 

Regio West
(ad interim)
Mevr.
Sint
8310 Assebroek
0476/33.85.95
sandersmartine10@gmail.com

 

 

 

Regio Oost-Vlaanderen 
 
Kristien Lissens, Evelien Jacobs en 
Marlies Heyndrickx
afasie.oostvlaanderen@gmail.com
 

 

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

 

Penningmeester  
 

Mevr. Maria Huijbrechts
Lariksdreef 84 
2900 Schoten 
Tel: 0495/248361 
Maria.huijbrechts@skynet.be
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Regio Limburg  

Dhr. Guido Sleypen 
Abdijstraat 6 
3550 Zolder 
tel. 011/53.72.69 
guido.sleypen@yucom.be 

Regio West-Vlaanderen 
(ad interim) 
Mevr. Martine Sanders 
Sint-Kristoffelstraat 22 
8310 Assebroek 
0476/33.85.95 
sandersmartine10@gmail.com 

Vlaanderen  

Kristien Lissens, Evelien Jacobs en 
Marlies Heyndrickx 
afasie.oostvlaanderen@gmail.com 

Secretariaat Vereniging Afasie  

Mevr. Els de Meulenaere 
 

Mevr. Maria Huijbrechts 

Maria.huijbrechts@skynet.be 



Administratie 

 

CONTACTNAMIDDAGEN 

(Onder voorbehoud doorgegeven)
 
Regio Antwerpen : 
 
21/09/2013  Mosselen eten op Linkeroever
06/10/2013  Nationale Dag Afasie in Deurne
26/10/2013  Bijeenkomst in Borsbeek
 7/12/2013  Sinterklaas in Borsbeek
 
Regio Vlaams-Brabant :
 
06/10/2013  Nationale Dag Afasie in Deurne
15/12/2013  Kerstfeestje
 
Regio Limburg : 
 
06/10/2013  Nationale Dag Afasie in Deurne
13/11/2013  Bezoek Damhert NV te Heusden
14/12/2013  Bowling
 
Regio Oost-Vlaanderen :
 
06/10/2013  Nationale Dag Afasie in Deurne
 
Regio West-Vlaanderen :
 
06/10/2013  Nationale Dag Afa
 
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
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.

gondiër 

CONTACTNAMIDDAGEN -  DATUMS VAN DE 

REGIO’S 
(Onder voorbehoud doorgegeven) 

sselen eten op Linkeroever 
Nationale Dag Afasie in Deurne-Diest 
Bijeenkomst in Borsbeek 
Sinterklaas in Borsbeek 

Brabant : 

Nationale Dag Afasie in Deurne-Diest 
Kerstfeestje 

Nationale Dag Afasie in Deurne-Diest 
Bezoek Damhert NV te Heusden-Zolder 
Bowling 

Vlaanderen : 

Nationale Dag Afasie in Deurne-Diest 

Vlaanderen : 

Nationale Dag Afasie in Deurne-Diest 

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. 
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. 

ssenderloseweg 54

3290 Deurne ( 
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DATUMS VAN DE 

 

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

ssenderloseweg 54 


