Beste Vrienden
De wintertijd is ingetreden. De avond wordt langer en onze gedachten
gaan dan wel eens naar wat voorbij is en naar wat komt.
Draai ik de film 2007 dan herbeleef ik met plezier de zonnige Nationale
Dag in Torhout op 9 september. De West-Vlaamse afasieploeg en hun
enthousiaste medewerkers maakten er een heel gezellige dag van, sportief
en culinair. De talrijke foto’s in dit boekje getuigen hiervan.
Aan allen onze beste dank.
‘Dank je wel’ ook aan alle regioverantwoordelijken, de redactieraad en alle
medewerkers voor hun belangeloze inzet.
Op jullie aller gezondheid heffen we het glas 
Een hoogtepunt op het vlak van bekendmaking was de studieweek voor
verzorgenden waar we in de 5 Vlaamse provincies een vorming konden
geven over afasie voor in totaal een groep van een 350 verzorgenden.
Onze grootste zorg blijft het vinden van nieuwe vrijwilligers om de werking
van de vereniging afasie te ondersteunen. Gaarne zouden we de werking
van de vereniging ook willen uitbreiden naar andere regio’s, maar zonder
nieuwe mensen is dit niet mogelijk.
Vandaar deze oproep naar jullie allen: neem contact en bouw mee aan een
sterkere vereniging!
Spijts onze zorg blijven we echter geloven in de toekomst en kijken we
vooruit. Aan deze toekomst werd in 2007 gewerkt.
Frank Paemeleire ontwierp een nieuwe website die regelmatig wordt
bijgewerkt en veel wordt bezocht. Studenten leverden (en leveren) een
belangrijke bijdrage met www.levenmetafasie.be.
Leden kunnen informatie, die ze belangrijk vinden, doorgeven aan de
webmaster om op de website te plaatsen (frank.paemeleire@telenet.be).
De folders werden in grote oplage herdrukt, deze keer in het blauw.
Er wordt nog aan vernieuwing gewerkt maar dat is nieuws voor 2008.
Naast vele artikels vinden jullie in dit nummer ook het bekende formuliertje.
Giften voor 2007 (fiscaal attest in 2008) kunnen nog gestort worden tot 25
december. Voor de betaling van het lidgeld wachten jullie tot na nieuwjaar.
Meer uitleg staat verder in dit boekje.
De vereniging dankt alle milde gevers en sponsors.
Van harte een vrede- en vreugdevol 2008 in goede gezondheid!
Lieve Vercruysse, voorzitter

COMMUNICEREN NA EEN NAH
- veel meer dan Broca en Wernicke Verslag door Frank Paemeleire van het symposium op vrijdag 19 oktober naar
aanleiding van 20 jaar Centrum voor epilepsie en psycho-organische stoornissen
(CEPOS).
Algemeen opzet
De diagnostiek, behandeling en begeleiding van personen met afasie kenden de
voorbije 20 jaar een grote evolutie. Niettegenstaande iedere spreker vanuit een
verschillende invalshoek de complexe problematiek van communicatie na een NAH
belichtte, werden op het einde van de dag toch enkele gemeenschappelijk visies
duidelijk:
1. Communicatie is een zéér kwetsbaar proces dat door een hele reeks factoren
waaronder afasie na een NAH verstoord kan geraken.
2. De klassieke taalgebieden (en de hierbij horende afasietypes) Broca en Werincke
zijn slechts een kleine (doch belangrijk) onderdeel van een complex
neurofunctioneel netwerk noodzakelijk voor goede communicatie.
3. Nieuwe theoretische inzichten hebben het dagelijks logopedisch handelen bij
personen met NAH grondig veranderd.
4. Afasie kan niet enkel als een stoornis beschouwd worden, ook beperkingen,
participatie en levenskwaliteit vormen de focus van research, diagnostiek en
behandeling.
In wat volgt worden per voordracht de zogenaamde ‘take home messages’ van de
spreker weergegeven.
Diagnostiek bij afasie: van theorie(ën) naar praktijk
Frank Paemeleire, logopedist AZ Maria Middelares, lector en coördinator postgraduaat
Neurologische Taal – en Spraakstoornissen, Arteveldehogeschool Gent.
•

•

•

heeft zeker en vast nog
zijn waarde – denken we maar aan interdisciplinaire communicatie – maar wordt
sinds de jaren 70 vanuit de cognitieve neuropsychologie fel bekritiseerd.
Het tijdperk van de ‘receptlogopedie’ bij afasie is definitief voorbij: er bestaat niet
zoiets als dé Brocatherapie voor dé Brocapatiënt. Afasiediagnostiek en -behandeling
moeten maatwerk zijn want iedere situatie van de
persoon is uniek.
Een goede diagnostiek van afasie bestaat uit (a)
afasietype bepalen (vb. aan de hand van de AAT)
(b) vermoedelijk linguïstisch probleem in kaart
brengen (vb. aan de hand van PALPA) (c) bepalen
in
welke
mate
neuropsychologische
functiestoornissen
de
communicatie
(extra)
beperken en (d) al deze gegevens kaderen in de
verschillende onderdelen van het ICF model.
De klassieke afasietypologie in 4 hoofdtypes (Broca, Wernicke, Globale en Amnestische)

Afasietherapie in de acute en postacute fase
Prof. Marc De Bodt, afdelingshoofd revalidatie UZA. Cindy Guns, Els Verhaege en Lien
Van den Putte, logopedisten UZA.
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Personen die een afasie oplopen tengevolge van een CVA verblijven steeds korter
in het ziekenhuis.
Vanuit de wetenschappelijke literatuur zijn er voldoende sterke argumenten
voorhanden die een snelle en zo intensief mogelijke aanpak verantwoorden.
Uit een recente Vlaamse studie bleek dat de helft van de personen met afasie
binnen de drie dagen na het ontstaan van de afasie gezien werd door een
logopedist en dat bij 80% gestart wordt binnen de eerste week.
Afasietherapie in de acute fase wordt door een hele reeks factoren bemoeilijkt
(andere onderzoeken, te belastend, organisatorisch, …) wat maakt dat de frequentie
vaak lager ligt dan de logopedist (en de persoon/familie) zou willen.
Overleg met de partner van de persoon met afasie gebeurt in de acute fase veel
minder dan dat wij als logopedisten zouden willen en vermoedelijk zijn hier
verschillende oorzaken voor (confrontatie met probleem vermijden, slecht
bereikbaarheid logopedist, partner is overvraagd op dat moment, …).
De logopedist in het ziekenhuis weet zelden waar ‘zijn patiënt’ uiteindelijk
terechtkomt (thuis, revalidatiecentrum, RVT, …) en de communicatie tussen het
ziekenhuis en de logopedisten aan huis is erg beperkt.

Taal en fMRI: recente inzichten aan de hand van intra-operatieve stimulatie
Erik Robert, logopedist-afasioloog, AZ Maria Middelares en AZ Sint Lucas - Gent.
•
•
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Wetenschappers stellen zich vragen bij de robuustheid, repliceerbaarheid en
betrouwbaarheid van fMRI.
Taal en spraak zijn bijzonder snelle en
complexe processen die niet betrouwbaar
kunnen gemeten worden door de huidige
functionele beeldvormingstechnieken.
De beeldvormingstechnieken staan niet
stil, getuige hiervan zijn de schitterende
beelden die de Diffusion Tensor Imaging
maakt van de witte stof van de hersenen
(zie foto).

Cognitie, taal en communicatie
Els Dammekens, logopediste CEPOS, gastdocente practica neurogene taal- en
spraakstoornissen KULeuven, gastdocente Lessius Hogeschool Antwerpen.
•

•
•

Taal doet beroep op en interageert met andere cognitieve functies (zoals executieve
functies, aandacht en geheugen). Communicatie als een geheel doet zelfs nog meer
beroep op cognitie en dat maakt het nog meer kwetsbaar.
Op participatieniveau (cfr ICF model) gaat het niet enkel meer om de afasie, maar
de totaliteit van ‘het communicatieprobleem’.
De taak van de logopedist bij zogenaamde cognitief-linguïstische of cognitiefcommunicatieve stoornissen is voorlopig nog niet duidelijk.

Afasie en werkhervatting, visie in het trainingscentrum voor mensen met afasie
Roos Sevat, logopediste, adviseur Arbeidsoriëntatie bij ‘Boogh Arbeid’, Cognitief
therapeute, revalidatiecentrum de Hoogstraat, Nederland.
•

Om de mogelijkheden van (al dan niet betaalde) werkhervatting na afasie te bekijken
dienen functionele gegevens verzameld te worden in verband met communicatie
(telefoneren, administratie, hulpmiddelen, …), cognitie (inzicht, werktempo, gedrag,
…) en mobiliteit (staand/zittend uitvoeren van
activiteiten, uithoudingsvermogen, …).
• Uit ervaring weet men dat de overige
cognitieve mogelijkheden en beperkingen
van de persoon met afasie net zo bepalend
zijn als de ernst van de afasie bij
werkhervatting.
• Logopedisten kunnen samen met de persoon
de concrete problemen op de werkvloer
inventariseren en creatief oplossingen (vb.
aangepast
gebruiksaanwijzingen
voor
apparaten, afspraken via SMS doormailen
om niet te vergeten, …) verzinnen om deze
te omzeilen.

Levenskwaliteit met afasie - welke factoren zijn bepalend
Prof. Eric Manders, KULeuven, Lessius Hogeschool Antwerpen.
•
•

•
•

Levenskwaliteit is afhankelijk van een groot aantal persoonlijke factoren zoals
fysische, mentale, sociale, emotionele gezondheid en het subjectief welbevinden
De SAQoL-39 is een Engelstalige schaal (nu vertaald in Nederlands) die gebruikt
wordt om levenskwaliteit na te gaan bij patiënten met ernstige communicatieve
tekorten. Er werden 4 domeinen bevraagd: fysiek, communicatie, psychosociale
functie en energie.
Met de duur van de afasie blijkt de levenskwaliteit er licht op vooruit te gaan waarbij
de communicatieve tekorten zwaarder lijken te gaan doorwegen.
De sociale contacten met vrienden en buren nemen af na een NAH met afasie, die
met familieleden blijven op eenzelfde peil.

De interesse van het publiek voor dit lovenswaardige initiatief was groot (meer dan 200
deelnemers). Ook de vereniging afasie was er welkom om een informatieve stand te
verzorgen. In naam van de Vereniging Afasie vzw feliciteren wij het multidisciplinaire
team van CEPOS met dit geslaagde symposium en wensen wij hen een gelukkige
twintigste verjaardag en een succesvolle toekomst!

COMMUNICEREN NA EEN NAH
- studiedag door de ogen van een studente logopedie Welke ervaring heb je na het volgen van de studiedag. Wat zijn je leereffecten
geweest?
Ik heb meer geleerd over de verschillende achtergronden en theorieën aangaande
afasie. Ik hoorde er welke visies er vroeger waren over afasie en hoe deze geëvolueerd
zijn naar andere visies tot op de dag van vandaag.
Ik heb nog maar eens geleerd dat het bij afasietherapie niet de bedoeling is om bij een
bepaalde patiënt met een Broca-afasie gewoon de “Brocaoefenmap” uit de kast te
nemen en aan de slag te gaan. Er is veel meer dan dat en er is een grote variatie in
afasiepatiënten. Elke patiënt heeft zijn eigen problemen en deze verschillen in
meerdere of mindere mate van die van andere patiënten.
Ook de behandeling van afasie in de acute en postacute fase werd belicht. Hierbij
werden de voor- en nadelen voor de logopediste en de patiënt van vroegtijdige
behandeling naar voren gebracht.
De lezing die me het meest is bijgebleven van deze zeer leerrijke dag is deze van
Logopedist-afasioloog Erik Robert. Hij bracht een zeer interessant, maar voor mij
moeilijker onderwerp, naar voren over taal en fMRI. Hij wilde met zijn lezing de
mogelijkheden maar ook beperkingen van de functionele beeldvorming met betrekking
tot het detecteren van talige activiteit in de hersenen naar voren brengen. Ik heb hieruit
geleerd dat er aan de hand van fMRI de activiteit in de hersenen wordt gemeten. Dit wil
zeggen : meten op welke plaatsen er op een bepaald moment meer zuurstof wordt
afgegeven. Er is voortdurend activiteit in de hersenen. De vraag is echter hoe de
hersenactiviteit van oogknipperen of van een slikbeweging kan onderscheiden worden
van een talige activiteit in de hersenen.
Ook de samenhang tussen cognitie, taal en communicatie werd goed naar voren
gebracht op dit symposium. Aan taal zijn een heel aantal cognitieve functies verbonden.
Bij het communiceren doen we beroep op een groot aantal denkprocessen die al dan
niet talig zijn.
Een lezing die niet echt de inhoud van een Niet-Aangeboren Hersenletsel belicht maar
toch heel interessant is als aanvullende kennis voor logopedisten werd gebracht door
Roos Sevat en handelde over “Afasie en werkhervatting: Visie in het trainingscentrum
voor mensen met Afasie”.
Het was zeer interessant om op deze manier een persoon met afasie te benaderen.
Denkwijzen en opvolging in functie van de werkhervatting voor afatische patiënten
werden in de lessen nog niet belicht, doch deze lezing gaf me een goed beeld gegeven
over de toekomstmogelijkheden voor enkele afatische patiënten.
De levenskwaliteit en het onderzoek naar de Qol bij afatische patiënten werd ook heel
goed toegelicht. Ik heb geleerd dat Qol (Quality of life) – metingen interessant zijn en de
laatste jaren meer hun intrede vinden en dat er verschillende factoren een invloed
kunnen hebben op de levenskwaliteit. De Qol mag zeker niet vergeten worden. Het is
nog maar recent onderzocht, doch men zet steeds meer stappen om de levenskwaliteit
van personen met afasie te verbeteren.
Laure Vermeulen

101 VRAGEN OVER HERSENLETSEL
Prof. Dr. Christophe Lafosse e.a.

Uitgeverij : Lannoo, Tielt (2007)
ISBN : 978-90-209-7213-9
Kostprijs : 19,95 euro
Verkrijgbaar o.a. bij Fnac en Standaard Boekhandel

De auteur is als klinisch neuropsycholoog werkzaam in
Revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde in Antwerpen en
verbonden aan verschillende onderwijsinstellingen.
De medeauteurs zijn klinisch (neuro)psychologen, geriaters,
een sociaal verpleegkundige, een logopediste en een kinesist.

Afasie komt nooit alleen. Het hersenletsel dat tot een afasie leidt, brengt naast
eventuele verlammingen vaak ook een heleboel andere – minder zichtbare – problemen
met zich mee. Hierbij kunnen we denken aan moeilijkheden met geheugen, met
planning en organisatie, met het doelbewust uitvoeren van bepaalde handelingen
(apraxie), karakterveranderingen, halfzijdige verwaarlozing (neglect) enz.
Het zijn meestal net deze minder zichtbare problemen die op langere termijn tot de
meest hardnekkige moeilijkheden in het dagelijks leven zullen leiden.
Als er al informatie wordt gegeven over deze moeilijkheden, is ze vaak onvoldoende
concreet en uitgebreid. Vanuit de praktijk is er een grote nood aan duidelijke informatie
over deze moeilijkheden vanuit personen met een NAH (niet-aangeboren hersenletsel)
en hun familie.
Het pas verschenen boek ‘101 vragen over hersenletsel’ is een mooi gestructureerd en
uitgebreid naslagwerk dat aan deze nood tegemoetkomt. Het rijk geïllustreerde boek is
niet bedoeld om volledig door te lezen, het is zo opgesteld dat je er makkelijk volgens
interesse dingen in kan opzoeken.
Hieronder vindt u een overzicht van de structuur van het boek :
In Deel 1 wordt de werking van de hersenen geschetst en wordt besproken wat een
NAH is en wat de oorzaken kunnen zijn.
Deel 2 behandelt de revalidatie na hersenbeschadiging.
Deel 3 is het meest uitgebreide deel. Het begrijpen van en leren omgaan met de
gevolgen van een hersenbeschadiging, komt hier uitgebreid aan bod. Het gaat hier
zowel om de neurologische (bv. motorische problemen, incontinentie, epilepsie,
slikproblemen) als de gedragsneurologische en neuropsychologische
probleemgebieden (bv. taal, lezen en schrijven, geheugen, redeneren, halfzijdige
verwaarlozing…). Ook dagelijkse problemen (bv. moeilijkheden met eten en drinken,
wassen, verplaatsingen,…) en psychologische probleemgebieden (bv. verwerking,

relaties en seksualiteit) komen uitgebreid aan bod. Veelgestelde vragen in verband met
autorijden en werkhervatting vindt u ook in dit deel terug.
Deel 4 tot slot omvat de sociale voorzieningen voor mensen met een hersenletsel en
contactgegevens van belangrijke instanties voor Vlaanderen en Nederland.
Aan het einde is een verklarende woordenlijst opgenomen van specifieke termen die
gegeven worden aan de neuropsychologische symptomen.
Dit basiswerk is bedoeld voor personen met een NAH (niet- aangeboren hersenletsel)
en hun omgeving, maar het is zeker ook heel boeiend voor de hulpverleners om er
dingen in op te zoeken.
Het boek kan beschouwd worden als een basiswerk over hersenletsel. Het maakt op
een inzichtelijke manier ook moeilijkere onderwerpen bespreekbaar. Het draagt bij tot
het beter begrijpen en kaderen van de vele moeilijkheden die men kan ervaren ten
gevolge van een hersenletsel. Er worden massa’s zeer concrete en bruikbare tips
gegeven om zo goed mogelijk met de moeilijkheden om te gaan. Een absolute aanrader
voor iedereen die met de gevolgen van een hersenletsel te maken krijgt !!
Bespreking door Katleen Vandeput

_____________________________________________________________________________

ASSOCIATION INTERNATIONALE APHASIE (AIA)
INTERNATIONALE ASSOCIATIE AFASIE
Belangrijk bericht (vanwege Monique Lindhout, president AIA)
Met de financiële steun van diverse internationale Rotary clubs werd de website van de
AIA geheel vernieuwd. Op deze website is nu informatie over afasie te vinden in 32 (!)
talen. Elke taal bevat een brief met korte uitleg, een algemene folder over afasie
bestemd voor de omgeving van mensen met afasie en een afasievriendelijke folder,
bedoeld voor personen met afasie zelf. Alle folders zijn gratis te downloaden op de
website van AIA: www.aphasia-international.com .
Dit is zeer belangrijk gezien, vooral de logopedisten en ook andere therapeuten, meer
en meer te maken krijgen met personen met afasie uit zeer verschillende landen.
De Vereniging Afasie vzw is samen met de Fédération Belge pour Aphasiques
Francophones (Fébaf) lid van de AIA.

HET PERSOONLIJK ASSISTENTIE BUDGET (PAB)
Volwaardig participeren binnen de maatschappij gaat niet vanzelf.
Hiervoor is er een mentaliteitsverandering in de maatschappij nodig.
Daarnaast moeten personen met een handicap in staat zijn om hun leven
zelfstandig te organiseren als ze dit kunnen en willen.
Het PAB is één van de mogelijkheden voor personen met een handicap
om, volgens hun eigen noden hun assistentie te kunnen invullen.
Wat is het PAB ?
Het PAB is een som geld (maximum 38000 euro per jaar) dat uitsluitend
mag worden gebruikt voor het aanwerven van assistenten.
De persoon met de handicap wordt zelf werkgever over zijn assistenten.
Hij is budgethouder.
Hij bepaalt zelf waar, wanneer, hoe, door wie en waarom de assistentie
wordt gegeven.
Wat is assistentie ?
Assistentie kan worden gegeven op alle vlakken in het leven : thuis, in de
vrije tijd, op het werk, opschool.
Dit kan zijn voor huishoudelijke activiteiten, lichamelijke ondersteuning,
verplaatsingen, dagbesteding, administratief werk, pedagogische
begeleiding.
Wie een PAB heeft, kan echter geen beroep doen op een aantal
voorzieningen.
Het PAB is een volwaardige alternatieve vorm van financiering voor
ondersteuning aan mensen met een handicap.
Wat mag ik niet doen met het budget ?
Je mag geen hulp inkopen die reeds door het Vlaams Fonds gesubsidieerd
is, zoals o.a. :
Geen hulpmiddelen aankopen, geen medische/paramedische
behandelingen, onderzoeken betalen die behoren tot de bevoegdheid van
het RIZIV, geen budgetbegeleiding van het OCMW, geen eigenlijk
onderwijs en geen eigenlijke tewerkstelling.
Kom ik ervoor in aanmerking ?
Iedere persoon met een Vlaamsfonds nummer kan, ongeacht de aard van
het handicap, het PAB aanvragen.

Is het iets voor mij ?
Ook voor personen met afasie kan PAB van nut zijn ! Assistenten kunnen
ingeschakeld worden voor taken als ondersteuning bij communicatie,
assistentie bij vervoern, huishoudelijke taken, enz.
Hoelang zijn de wachtlijsten ?
Er is geen spoedprocedure voor personen met afasie, dus moet je
minimum 6 maanden wachten, anderen wachten al meer dan vijf jaar…
Voor de toekenning zijn we tot nu toe afhankelijk geweest van de Minister
die jaarlijks de prioriteiten bepaalt. Personen die behoren tot deze
prioritaire categorieën, krijgen dan ook voorrang. De prioriteiten voor 2008
zijn nog niet gekend.
Wie helpt mij bij de aanvraag en bij het werkgeverschap ?
Budgethouders worden werkgevers. De budgethoudersvereniging BOL
vzw helpt hen daarbij. Dit is nodig, want werkgeverschap is niet
eenvoudig: contracten, uurroosters, de juiste assistent vinden.
Ook helpt BOL budgethouders bij de interpretatie van wetten en richtlijnen
van het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH, vroeger
Vlaams Fonds). Je kan steeds bij BOL terecht met je vragen.
Er wordt ook ondersteuning aan huis gegeven en dit door
ervaringsdeskundigen: mensen die zelf een PAB hebben.
Wanneer het helemaal fout gaat, verdedigt BOL ook de belangen van
budgethouders tegenover de overheid.
Hoe vraag ik zo’n PAB aan ?
1. Neem contact op met BOL vzw op het nummer 09/324.38.77 of mail
naar helpdesk@bol-online.be . Je zegt dat je een persoon met afasie
bent en het PAB wil aanvragen. De helpdeskmedewerker zal jou
enkele vragen stellen.
2. Je krijgt van BOL vzw een aantal aanvraagformulieren toegestuurd
en een procedure die je moet volgen. Je kan op elk moment hierover
naar BOL bellen.
3. Je stuurt de nodige documenten op naar het VAPH (vroeger Vlaams
Fonds) en stuurt een kopie naar BOL vzw.
4. BOL vzw zal het VAPH regelmatig naar jouw toekenningsstatus
vragen.
5. Je zal vanuit het VAPH een brief krijgen dat je mag starten met het
PAB. Neem dan contact op met BOL.

6. BOL vzw ondersteunt jou bij de opstart : het bepalen van jouw
ondersteuningsbehoeften, het vinden van een assistent, het
opmaken van contracten.
7. Als je nog meer ondersteuning wil bij jouw PAB, kan je ook een PAB
coach krijgen van BOL vzw. Die ondersteunt jou thuis bij het maken
van jouw PAB beslissingen en het organiseren van jouw
administratie.
BOL vzw
Kerstraat 108 9050 Gentbrugge
Tel : 09/324.38.77 Fax : 09/324.38.79
helpdesk@bol-online.be
www.bol-online.be
Claire van Gorp
____________________________________________________________

AANVULLENDE ZIEKTEVERZEKERINGEN:
BELANGRIJKE NIEUWIGHEDEN
(Vlaams Patiëntenplatform, Nieuwsbrief september 2007)
In mei stemde het federale parlement twee wetten op het vlak van
aanvullende ziekteverzekeringen, die vanaf 1 juli 2007 een betere
bescherming bieden voor de verzekerde en zijn gezin. De verplichtingen
van de verzekeraar verschillen op sommige punten naargelang de polis
door een privé-verzekeraar dan wel door een ziekenfonds wordt
aangeboden.
Hospitalisatieverzekeringen aangeboden door ziekenfondsen.
(De aanvullende ziekteverzekeringen die aangeboden worden door privéverzekeraars komen in een volgend nummer aan bod.)
EEN RECHT OP AANSLUITING
Een ziekenfonds mag voor de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
geen aansluiting weigeren. Eens men aangesloten is, mag ze ook geen
aansluiting weigeren voor een hospitaalverzekering of een verzekering

waar je een dagvergoeding krijgt voor een hospitalisatie. Dit recht op
aansluiting geldt ook voor een persoon met een chronische ziekte of voor
een persoon met een handicap.
Er is één uitzondering: de betrokken persoon mag niet ouder zijn dan 65
jaar, tenzij hij bij zijn vorig ziekenfonds al aangesloten was bij een
dergelijke verzekering en in orde was met zijn bijdragen.
WACHTPERIODE
De wet garandeert, naast het principe van verplichte aansluiting en
dekking, ook de continuïteit van die dekking. Iedereen heeft immers het
recht om van ziekenfonds te veranderen. Concreet betekent dit dat je bij
het nieuwe ziekenfonds onmiddellijk, zonder proefperiode of specifieke
voorwaarden, een zelfde bescherming moet kunnen genieten als bij het
vorige ziekenfonds waarbij je aangesloten was.
BESTAANDE AANDOENINGEN
Het ziekenfonds moet voortaan ook tussenkomen in de kosten die
verbonden zijn aan een reeds bestaande aandoening of ziekte. Ze mag
daarvoor geen hogere bijdrage vragen.
De enige beperkingen die nog kunnen opgelegd worden zijn:
- uitsluiting in de tussenkomsten van de supplementen voor een
éénpersoonskamer;
- een forfaitaire tussenkomst voorzien in plaats van een terugbetaling op
basis van de werkelijke kosten. Het forfaitaire bedrag wordt bepaald bij
koninklijk besluit en kan al dan niet in de tijd beperkt worden.
De Algemene Vergadering van het ziekenfonds beslist over het invoeren
van deze beperkingen.
De meeste ziekenfondsen hebben al een regeling waarbij gedurende een
periode (meestal 5 jaar) enkel forfaitair wordt tussengekomen bij een
vooraf bestaande ziekte of aandoening. Na die 5 jaar wordt iedere
hospitalisatie, ook de hospitalisatie omwille van de bestaande aandoening,
gedekt door de verzekering.
DE MEDISCHE VRAGENLIJST
Als een ziekenfonds de dekking beperkt bij een vooraf bestaande
aandoening, moet er bij de aansluiting een medische vragenlijst ingevuld
worden.

Wanneer je onopzettelijk gegevens betreffende een ziekte of aandoening
hebt verzwegen of onopzettelijk onjuist hebt meegedeeld, kan dit door een
ziekenfonds aangegrepen worden om een tussenkomst te weigeren of te
beperken.
Het ziekenfonds kan zich hierop enkele beroepen:
- binnen de 24 maanden na de aansluiting én
- met betrekking tot een aandoening of ziekte waarvan de symptomen zich
al manifesteerden op het ogenblik van de aansluiting én
- waarvan de diagnose gesteld werd binnen dezelfde periode van 24
maanden.
Het opzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens betreffende
een ziekte of aandoening blijft ook na die 24 maanden een reden tot
weigering of beperking van de dekking door het ziekenfonds.
AANPASSING VAN BIJDRAGEN EN VOORWAARDEN
In een aantal gevallen mogen de bijdragen voor de verzekering aangepast
worden b.v. bij een gewijzigde gezondheidsindex of een significante
stijging van de kostprijs van de prestaties. De voorwaarden betreffende de
dekking van de leden mogen alleen gewijzigd worden op grond van
duurzame objectieve elementen en alleen op een wijze die evenredig is
met deze elementen.
De aanpassing van de bijdragen en de voorwaarden gebeurt door de
Algemene Vergadering van het ziekenfonds. De beoordeling ervan gebeurt
door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van
ziekenfondsen.

Voor vragen over verzekeringen kan je altijd contact opnemen met het
Vlaams Patiëntenplatform vzw, 016/23 05 26 of per e-mail:
info@vlaamspatientenplatform.be.

Lieve Vercruysse

INFORMATIECAMPAGNE PATIËNTENRECHTEN VAN DE
FEDERALE OVERHEID VOLKSGEZONDHEID.
(omzendbrief Vlaams Patiëntenplatform, 16-7-2007)

Sinds 2002 bestaat in België de wet op de patiëntenrechten. De wet herneemt de
fundamentele rechten van de patiënt, bepaalt de vertegenwoordiging van personen die
niet in staat zijn om hun rechten zelf uit te oefenen en voorziet de mogelijkheid om in
geval van onenigheid, zich te richten tot een ombudsfunctie.
Met de slogan “Wet ‘rechten van de patiënt’ – een uitnodiging tot dialoog” legt deze
campagne het accent op de vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de
beroepsbeoefenaars en op de verantwoordelijkheden voor de patiënt en de
beroepsbeoefenaar.
De brochure is gratis te bestellen bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu op het volgende adres:
DG Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen
Dienst Legal Management
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
Of per e-mail: brochurespatiënt@health.fgov.be
zie ook: www.patientrights.be

OPROEP
LEVEN MET AFASIE

Heeft u afasie of kent u iemand die afasie heeft?
Wilt u in contact komen met personen die ook afasie hebben?
Vertel ons uw verhaal en wij zetten het op onze website!
Er hebben reeds 14 personen meegewerkt.
Lees alvast hun verhaal op “ www.levenmetafasie.be “
Jong of oud, werkende of gepensioneerd, het maakt niet uit!
U hoeft ook niets van computers te kennen.
We maken een afspraak en komen bij u thuis!
Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail of bel naar:
Kristien Lissens
Email: Kristien.Lissens@student.arteveldehs.be
GSM: 0499/ 15.29.81
Evelien Jacobs
Email: Evelien.Jacobs@student.arteveldehs.be
GSM: 0479/ 39.88.06
U kan ook mailen naar: levenmetafasie@Gmail.com
Wij hopen op uw medewerking!
Leven met afasie is een project van Arteveldehogeschool Gent in samenwerking met de
Vereniging Afasie vzw (www.Afasie.be)

DANKKAARTJE VOOR DE NATIONALE DAG AFASIE:

dit keer wil ik jullie een 'dank u wel' zeggen
om met een blind vertrouwen naar Torhout af te zakken,
voor de sympathie en ondersteuning van Guido, Hubert, bij de voorbereiding,
voor de intense samenwerking met mijn collega's uit de kerngroep West-Vlaanderen
voor Catherine en Jan, Hilde en Johan, voor Bart die vanaf januari geheel vrijwillig hun
daadwerkelijke ondersteuning aan onze groep verleenden,
voor al die bijtjes die al heel vroeg de Biekorf hadden gevonden,
voor de bemoedigende woorden van de burgemeester
voor de jovialiteit van het gemeentebestuur,
voor de traiteur, de wijnhandelaar, de bakker die onze gerechten smaakvol maakten
voor een vriendschappelijke prijs,
voor jullie feestvreugde,
voor jullie positieve ingesteldheid om mee te petanquen en te zingen,
voor jullie blijken van waardering,
voor de sponsors die financiële steun boden
voor de mensen van de Biekorf die maakten dat we alles ter beschikking hadden,
voor Lieve, onze nationale voorzitster, die op verschillende ogenblikken de organisatie
in het visier nam en die voor een deugdoend afscheidswoordje zorgde,
voor de medewerking van Els de Meulenaere,
voor ......... (mocht ik iemand vergeten zijn, dan vul je dit hier in).................
daarvoor zeg ik jullie oprechte dank uit heel mijn hart.

Martine Sanders uit Torhout.

HET BEGON MET…
EEN VOORWOORD VAN RONNY WITGEERS:
Geachte heer burgemeester, vrienden, sympathisanten,
Van harte welkom op deze nationale dag van de vereniging afasie.
Wij zijn dan ook bijzonder verheugd burgemeester Norbert De Cuyper (en
schepenen) en onze voorzitster Lieve Vercruysse hier te mogen
verwelkomen.
Zoals ik zie, hebben jullie ’t hartje West-Vlaanderen gemakkelijk
gevonden….
Een afasie krijgen is een heel ingrijpende gebeurtenis. Daarom zijn en
blijven de maandelijkse bijéénkomsten een verrijking. Wij hebben er zoveel
aan. Jammer dat de belangstelling hiervoor zo wisselt. Wij hopen dat er
nog heel wat leden en bestuursleden bijkomen. Ook blijven jullie steeds
welkom.
Voorstellen in verband met mogelijke onderwerpen kunnen altijd aan de
regioverantwoordelijken worden bezorgd.
We zijn er immers van en voor jullie.
Zo, dan geef ik nu graag het woord aan onze gast de heer burgemeester
De Cuyper.

Alle Limburgers gingen naar
DE NATIONALE DAG AFASIE
in Torhout, West-Vlaandren
en vier personen van Vlaams-Brabant, dus bracht het Afasie-team olv de
Heer Ronny Witgeers, “Regio Vlaams-Brabant” aan de tafel van “Regio
Limburg” .
Die waren met drie méér !
Naast mij zat Theo en volgens het etiket z’n echtgenote Contanse, maar ik
mocht zeggen Staanske en dan zat de regioverantwoordelijke Limburg de
Heer Guido Sleypen naast haar .
Theo was de broer van Christine - Stinneke, die een Afasie heeft en naast
haar zat haar echtgenoot : Jan Tips, een grappige man ‘met veel tips’ .
Nummer zes van de tafel was de echtgenote ( oei, naam vergeten, sorry
dame ) van ene vrolijke Roger en die naast haar zat .
Het echtpaar van Vlaams-Brabant was Lilyan en Julien uit Tienen en waren
fier, een GPS te hebben, ‘gemakkelijk te vinden, die stem zet ons af voor
de parking’ .
Enne : wie geen GPS heeft noch internet, zijn er normale wegenkaarten en
via De Lijn .
Ook nog, bij de 3de Contactnamiddag kreeg iedereen een bijlage met aan
elke kant wegenkaarten, om uit te leggen hoe gemakkelijk Torhout én “De
Biekorf” te vinden is in de Wijk Driekoningenstraat .
Dit heeft niet geholpen : de ene vond het te ver, de andere had geen
vervoer en de dag zelf kregen wij een DRINGENDE mail van iemand die
het juist ontdekt heeft dat het ‘die dag is’, maar zo gaat dat niet : je moest
eerst inschrijven vóór 23 augustus én ook diezelfde dag de inschrijving met
de overschrijving naar de bank doen .
Ze vroegen ons ook te schrijven of je ‘vis’ of ‘vlees’ wou in de Mededeling,
want in West-Vlaanderen is de VIS vers van de Noordzee !
Voor iedereen : Zeebrugse visserssoep en voor de vis-eters gebakken
koningsvisje op een couillis van tomaten vergezeld van fijne groeten en
gebakken aardappelen . Ik begin al te zeveren !
De vlees-eters kregen parelhoenfilet met wild-sausje vergezeld van
gebakken witloof en nieuwe aardappelen . Dessert : in kokos gebakken
ananas van vanilleroom met verse munt en noga-ijs . Lèkker…
Waar ligt Torhout dan in België ?
De autostrade E40 naar de kust en in Loppem richting links naar Kortrijk en
afrit 10 nemen en almaar doorrijden, het ronde punt van het Industrieterrein

door, tweede kruispunt rechts en dan zie je de fluoreserende pijlen hangen,
een geschenk van regio Limburg .
‘Waar zou de kerk liggen ?’ vroeg ik, want zij hadden ons geschreven : ‘De
Biekorf ligt tussen de school, de parking en de kerk’ en via de pijlen zagen
wij ‘hun kerk’ : een groot gewoon huis met boven de nok een goudkleurig
kruis .
Wij waren daar bijna de laatste, het was wel juist 11.00 uur, maar de
meeste mensen komen vroeger .
Het Afasie-team verwelkomde ons én de Voorzitter van de Vereniging
Afasie Mevrouw Lieve Vercruysse . Zij had een donkere broek aan en
een karmijnkleurig hemd en altijd een glimlach . Links van de inkom’s deur,
stonden Ginette en haar echtgenoot Marcel en gaven ons met een
glimlach een etiket waar onze naam opstonden .
Twee dames, Ginete en Martine Sanders hebben dagen mails gestuurd,
en ik wist hoe Ginette eruit zag, zij vertelde ook ‘haar verhaal’ in
www.levenmetafasie.be . Martine Sanders is een zelfstandige logopediste,
al mama en ik hèb haar voor het eerst gezien, dwz dat zij pas bezig is mee
te werken bij de regio ; én al direct met Veel Succes .
En Ronny kwam ook op ons af, hij was zo opgewekt en jij màg het zeker
zijn : allès was goed voorbereid, er waren meer dan 60 leden, alleen of
met hun partners of vrienden . In “De Biekorf” waren twee soorten tafels
gedekt : rechts in elke tafel zat in ’t midden kartonnen pianotoetsen en
borden, glazen en vorken-messen-lepels en aan de andere kant van de
zaal, tafels naturèl, daar kwam ‘de Receptie en de Welkomswoorden van
eerst Ronny en na enkele minuten de Burgemeester van Torhout de
Heer Norbert De Cuyper .
En die màn kwal nog later dan wij…

Julien kwam naar ons en had voor ons ‘stoelen gehouden’ en z’n
echtgenote Lilyan zat lachend in haar rolstoel . ‘n Prettig Weerzien .
Onze tafel zat voor de toog, met enkele vrijwilligers van West-Vlaanderen
en ( nog ) geen leden van de Vereniging Afasie, gewoon vrienden
bijvoorbeeld .
Tussen onze tafel stonden drie Gemeenteraadsleden, waar een van die
drie bij ons kwam zitten : de Heer Jef Duflour ( Vlaams Belang ) uit de
Brildam 30 te 8820 Torhout .
Hij vertelde ons veel Goede Ideeën, die ik natuurlijk vergeten ben, ‘mijn apolitiek’ : ik dacht dat België al lang Federaal was, maar…nee dus !

Een jonge vrouw komt op de tafel leunen, en die kwam ook van het
Gemeentehuis in Torhout Mevrouw Elsie Desmet, vroeger geboren in
Olsen ( Oost-Vlaanderen ), maar ‘getrouwd in Torhout en daar nu wonende
in de Driekoningenstraat’ riep zij luidruchtig uit .
En applaus, de Burgemeester is er en Martine vroeg ‘stilte, aub’ en Ronny
Witgeers begon ons te verwelkomen…heel heel duidelijk te verstaan .
Wie Ronny Witgeers nog niet kent, surf dan naar www.levenmetafasie.be
en ‘Ronny’.
De Burgemeester had ook Goede Ideeën, bijvoorbeeld : de
Bekèndmaking wat Afasie is voor de media, want ‘ik kende dat woord
écht niet’! zei hij – en wij gelóven hèm .
Ja, dat is wat de Vereniging Afasie al 27 jaar doet, uit te leggen wat Afasie
een chronische ziekte is en die blijft bestaan voor heel uw verdere leven .

Ik zag Dr. Proesmans en echtgenote ‘dat hij het ook weet, maar…het is
niet gemakkelijk Afasie te sensibiliserren’ . Naast hem zaten de laatstejaars
studenten logopedie van de Arteveldehogeschool in Gent, met hun leraar
de Heer Frank Paemeleire – redactielid en auteur in elke ‘Wat zeg je?’tijdschrift : Lies en Annelies !
De ‘Moeders (!) van de Website Leven-Met-Afasie’ via hun scriptie !

Er kwam een persfotograaf en de Burgemeester, enkele
Gemeenteraadsleden, twee mensen van het Centraal Bestuur van de
Vereniging Afasie, Mevrouw Lieve Vercruysse en Dr. Proesmans en de
regioverantwoordelijken Ronny bij West-Vlaanderen, Ria Bevers regio
Antwerpen, Guido Sleypen voor Limburg en Hubert Mannaerst ( ik dus )
Vlaams-Brabant .

In de uitnodiging stond geschreven Muzikale Happening, én omdat Martine
mij gevraagd had ons liedje te zingen, dat ik graag wou doen en ‘ik kon ook
harmonica spelen’ was ik in contact gekomen de Heer Bart Vandepoel,
die gitaar ging spelen en zingen .

Terwijl de anderen buiten pétanque aan ’t spelen zijn, kon ik voor zes van
de 30 liedjes meespelen, niet begeleiden : ik speelde de melodie ook mee,
omdat wij niet konden repeteren en ik ben nog een blue . Bart Vandepoel
had een goede stem, sprak heel duidelijke woorden uit en iedereen kon
verstaan waarover het liedje ging .
Als Bonus speelde ik harmonica ( chromatisch ! ) en hij zong ons lied
AFASIETJE van De Tiense Straatmuzikanten anno 2004 .
Na het gezellig middagmaal en mjam mjam dessert gingen de meeste
mensen buiten, het keukenpersoneel zette alles weer mooi bijeen aan tafel
zoals ‘de letter’, iemand gaf aan iedere stoel een boekje met de liedjes met
cijfers in volgorde . Nummer 1. was Ik Hou Van U van Noordkaap, nummer
2. Lichtjes Van De Schelde van Bobiaan Schoepen, 4. In De Stille
Kempen…er waren liedjes van Ann Christy, Lou Reed, Bots, Johan
Verminnen, Clouseau, Jan Dewilde, Louis Neefs, de Beatles, Kris De
Bruyne,…30 in totaal .

Het ging zo : de Presentator - een natuurgids - de Heer Jan Decoene
vroeg welk nummer en Bart speelde op akoestische gitaar ( + versterker
Marchall, heel zacht ), zong en als ik dat kon, speelde ik harmonica of
tamboerijn ( die lag daar toch voor niets ) .
Achter ons, waren twee zwartgekleurde muzikanten van karton, noten en
de honingkorf ( het logo van de “De Biekorf” ) en Bart zat op een podium
40 cm hoger dan ik…ik zat op een stoel, naast hem . Beiden kregen een (
draadloze ) microfoon, wel op een staander .

Bij de Bonus liet ik het popje zien AFASIETJE, geel
lichaam, een badpak ( from the West-Vlaanderen Beach )
en twee zwarte ovalen oogjes en een rode puzzle op de
mond .
AFASIETJE is niet vrouwelijk noch mannelijk, want
iedereen kan Afasie krijgen .
Dat popje heeft m’n echtgenote Janneke gemaakt,
proficiat nog .
Dat uur was zo snel om, en na groot applaus (!), kwam er om vier uur
Koffie & Taart, lekkere West-Vlaamse taart !
Dan ‘stilte, aub’ kwam de Voorzitter Mevrouw Lieve Vercruysse iedereen
bedanken, en zeker aan het Afasie-team, aan Dr. Proesmans die overal er
bij is, vergaderen of feesten, én de juffrouwen die de website ‘gemaakt
hebben’, Lies en Annelies .
Op het einde van de dag waren er “Regiogeschenken” en wij gaven ons
geschenk : streekproducten zoals ‘Suiker van Tienen’, confituur, mosterd,
snoepjes . En het popje AFASIETJE .
En iedereen kreeg nog ‘een appeltje voor de dorst’ van ’n sponsor : een
speciaal geldbeugel – overal ‘n zoete geur – waar je de geldmuntjes in kunt
steken en gemakkelijk eruit kunt halen bij een betaling . Ook goed in de
wagen voor de parkingmeters .
gebaseerd op een verslag van Hubert Mannaerts

Met dank aan Els De Meulenaere voor het doorsturen van de foto’s!

NOG EEN BEDENKING NA DE NATIONALE DAG AFASIE
Een Nationale Dag Afasie 2007 is er voor iedereen en waarom zijn er maar met
zestig mensen in Torhout gekomen, terwijl in België duizenden mensen dit jaar
een CVA kregen en velen hebben een Afasie?? Waarom zo weinig ?
Het is wat de Burgemeester van Torhout zei : ‘Dit is de eerste keer die ik
gehoord heb dat AFASIE bestaat!’

WIE KAN ONS HELPEN ?
GRIP bijvoorbeeld ?
GRIP of voluit : Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap is
een burgerrechtenorganisatie. Ons doel is gelijke rechten én kansen voor
iedereen. We richten ons in de eerste plaats tot een groep die in onze
samenleving wordt achtergesteld: mensen met een handicap.
Samen met bijna 50 andere verenigingen van mensen met een handicap of
chronische ziekte ( Afasie ) lanceert GRIP de campagne "iedereeNModel"! De
campagne loopt het hele jaar door, wil afrekenen met discriminatie en diversiteit
in de verf zetten. Heb jij een model? Laat het de wereld en de persoon in kwestie
weten en draag zo je steentje bij aan het Europees Jaar van Gelijke Kansen
voor Iedereen.
De Vereniging Afasie zit ook in de ‘groep van de actieve 1250
zelfhulpverenigingen’, samengebracht in TREFPUNT ZELFHULP, dat nu
Gespreksfora doet, omwille dat zij 25 jaar bestaan ( www.zelfhulp.be/25jaar ) :
Achterwaarts de toekomst in . Blijven zelfhulpgroepen relatief onzichtbaar ?
Moeten zelfhulpgroepen hun imago bijstellen ? Welke ondersteuning hebben ze
daarbij nodig ? Hoe kan zelfhulpondersteuning een steentje bijdragen aan het
vrijwillig engagement ? Is digitale communicatie en zelfhulpgroepen een ‘koud’
medium dat het face-to-face lotgenotencontact nooit zal evenaren ?
Het ‘lotgenotencontact’ in oktober is het jaarlijks samenkomen in een restaurant :
voor ons is het de 5de Contactnamiddag regio Vlaams-Brabant, en wij gaan
‘tafelen in Restaurant Torenhoeve naast de donjon Ter Heyden in Rotselaar’ .
Daar
waren we met 15 personen, inbegrepen de allereerste
regioverantwoordelijke de Heer Karel Baras ; met zijn lieve echtgenote Greet .
Wij zaten gezellig samen onder de glazen veranda, prachtige zonnestralen in de
hemel, wij namen à la carte en het was weer een heel fijn weerzien . Jammer,
niet iedereen kan komen voor elk contactnamiddag, misschien komt het door de
zogenaamde nuldelijn… ??
Hubert Mannaerts, draagt een steentje bij

LIDGELD EN GIFTEN VOOR HET JAAR 2008
Het is weer zover ! 2008 komt in zicht !
Spijtig genoeg kan een ‘vereniging zonder winst’ niet bestaan zonder
inkomsten.
Daarom vragen we aan de leden om het bijgevoegd
overschrijvingsformulier in te vullen (het lidgeld bedraagt 12,50 euro)
en af te geven bij de bank. Leden die geen bankrekening hebben kunnen
terecht bij de regioverantwoordelijke.
Gelieve bij de mededeling te vermelden om welke persoon het gaat voor
wie het lidgeld betaald wordt. Dit maakt het iets gemakkelijker voor de
penningmeester.
Na betaling kan u weer rekenen op de ontvangst van ons driemaandelijks
tijdschrift ‘Wat zeg je?’.
Wel willen we u vragen het lidgeld pas te betalen na 1 januari 2008, dit om
boekhoudkundige moeilijkheden te voorkomen.

Buiten het lidgeld is het ook mogelijk om een fiscaal aftrekbare gift te
storten op onze rekening. (Fiscaal aftrekbaar vanaf 30,00 euro)
Begin 2008 ontvangt u dan een attest om bij uw belastingaangifte te
voegen. U kan ongeveer de helft van uw gift terugkrijgen via uw
belastingaangifte. Ook kan u op uw overschrijvingsformulier voor giften
vermelden voor welke regio uw bedrag bestemd is. En er ook bijzetten of u
een fiscaal attest wenst.
U moet er wel aan denken dat lidgeld en giften twee aparte zaken zijn.
Indien het allemaal een beetje ingewikkeld lijkt, kan u altijd terecht met uw
vragen bij het secretariaat of uw regioverantwoordelijke.
Het bestuur dankt u al bij voorbaat voor uw trouwe bijdrage!

EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG
VOORSPOEDIG

Vanwege
De voltallige
Redactieraad

OPENING “HET DORP”
REGIO LIMBURG

Op 8 september vond in Limburg de opening van “Het Dorp” plaats. Het
was een beurs voor ontmoetingsgroepen en zelfhulpgroepen. Ook de
Vereniging Afasie was aanwezig.

BOWLING
REGIO ANTWERPEN
Ik en mijn zus Karlien, dochters van Ria Bevers (regioverantwoordelijke
Afasie Antwerpen) gingen op zaterdag 27 oktober met 21 sportievelingen
uit de provincie Antwerpen bowlingen in Schilde. Er waren ook nog zo’n 10
mensen die kwamen supporteren voor ons. Om half drie spraken we af aan
de Thunderball waar we eerst iets gingen drinken en wat gingen bijkletsen.
In de Thunderball mochten we bowlen op 3 banen. Omdat er zowel
mensen met afasie als gezonde mensen meededen werd er afgesproken
dat de gezonde mensen met hun minst sterke hand gingen spelen om zo
het spel ook iets spannender te maken. In de groep waren er ook een
aantal personen die nog nooit eerder gebowld hadden, maar ook zij deden
enthousiast mee. Na een uurtje gebowld te hebben bleven er nog enkele
nababbelen. Voor ons was het de eerste keer dat we met Afasie een
activiteit hebben gedaan en we waren er toch wel wat van onder de indruk
dat de afasieleden ondanks hun handicap toch proberen een normaal
leven te leiden. En daar hebben we respect voor. Het is niet de laatste keer
geweest dat we meegingen, want jullie zullen ons af en toe ook nog wel is
zien bij jullie activiteiten. Het was een toffe namiddag, en iedereen heeft
zich goed geamuseerd.
Annelies en Karlien

’n Driemaandelijkse column van een auteur met een Afasie :

MONDE SAUVAGE ?
België !
Waar ligt Torhout, waar ligt Hoegaarden, waar ligt Recht,…allemaal in
België ; weet iedereen waar die gemeenten liggen ? Welke taal spreken ze
daar in ‘dit’ België ??
Door de jaarlijkse interregionale contactdag van de Vereniging Afasie ben
ik voor het eerst en nog géén hele dag in Torhout geweest, een souvenir
van mooie uurtjes in mijn leven .
Zij spreken daar Vlaams, of het Nederlands in België .
Omdat wij het al lang wisten van dat jaarlijks feest, door ons periodiek
tijdschrift ‘Wat zeg je?’ bijvoorbeeld, was ik heel benieuwd hoe dat stadje
eruit zou zien en per toeval door een rit van Le Tour de France in juli op
TV, kon ik Torhout door een helikopter zien : oei, er zijn huizen én auto’s
én redelijk veel mensen, wat ik niet gezien had in de wegenkaarten .
Wegenkaarten naar België ?
In opvouwbare dikke papieren of met een boek, een wegenatlas .
Nog moderner is er nu de gps(*) of voluit global positioning system, via een
apparaatje en een antenne naar een satelliet, die boven de aarde cirkelt,
zegt een stem hoe je daar geraakt .
Waarom interesseer ik mij ineens, dat er nog ander leven bestaat, niet
alleen in Hoegaarden & omstreken – Tienen bijvoorbeeld, deze gemeenten
liggend in de taalgrens – dus spreken wij Nederlands en Frans, maar ook
in een de rest van de Wilde Wereld dat een stukje België is ?
ALLES IS BEGONNEN MET EEN BELASTINGSCONTROLE…
Wij waren beiden zelfstandigen, mijn vrouw en ik, ik was interieurarchitect
en Janneke had in 1987 een winkel in Tienen . Wij woonden daar ook, op
de gelijkvloerse verdieping was er de winkel, dan via een deur de keuken
of ontvangst zoals wat gaat komen : controle van de belastingen . Op de
eerste verdieping was het bureau en via een vouwdeur het tekenatelier en
in beide kamers waren er kasten met mappen, die de heren van de
belasting nodig hadden .
In het begin liep ik de trap op voor een andere map te halen, en een van de
twee heren vroeg : ‘We kunnen ook naar boven gaan!’ en waarom niet : wij
hadden geen problemen, wij deden alles heel clean, zoals het gevraagd

was ; soms vergeet je wel iets, maar dat hebben ze graag, ‘ze moeten toch
iets vinden’ .
Wij gedrieën naar boven ( Janneke deed de winkel, het was in de
openingsuren ) en die man zag op mijn tekentafel enkele foto’s en een
boek over de geschiedenis van hoeven in de Kempen liggen .
In 1988 leerde ik iemand kennen – die een klant werd, die man had door
een erfenis oude gebouwen gekregen in Turnhout : in héél slechte staat
van ontbinding !
Maar met een eigen interessante geschiedenis : van katoenblekerij in de
19de eeuw met werkmanshuizen voor de seizoenarbeiders, naar boerderij,
buitenverblijf voor een instituut voor internen en leraars en later kocht een
rijke familie de gebouwen, van adel, een Baron, die gronden had in OostVlaanderen en in Brabant ; de man was er een kleinzoon van .
De gronden werden ook verpacht door landbouwers in de omgeving .
Er waren ook bossen, lange dreven, een beek en bruggen, vennen, daar
was het ook een wildernis… une monde sauvage, want de eigenaar sprak
bijna zijn heel leven Frans .
Die man van de belastingen vond het ook interessant hoe de mensen
vroeger woonden, ‘en kleine huizen en zij hadden nog veel kinderen en ik
ga ook graag naar kastelen . Vele kastelen kun je al bezoeken . Dat is wel
heel anders dan de armoede van het werkman volk, dan zie je ook hoe rijk
de adel was…’ en er werd bijna niet meer gesproken over hun financieel
bezoek .
‘Je moet eens iets verder dan Gembloux gaan en naar Corroy-le-Château
gaan, prachtig!’ zei die man en zo zijn wij begonnen…kastelen te gaan
bezoeken .
Spontin, Laarne, Horst, Gravensteen, Duras, Hex, Reinhardstein, Wijer,
…in heel België, en donjons ook, vb. in Rotselaar Ter Heyde .
Waar liggen de meeste kastelen ?
Overal in België, dus kochten we nog een boek : Ippa’s Kastelengids voor
België .
Toen wij van Torhout naar Oostende reden, we logeerden een week bij
vrienden in Mariakerke, zag ik ineens het Kasteel van Wijnendale .
Daar ben ik ook alleen naar toe gegaan, maar het was die dàg gesloten,
ondanks de normale bezoekermaanden, maar dus kon ik wandelen in het
domein, toen kon ik nog stappen .
Ik weet nog dat er een ijskamer was .
‘Het kasteel heeft een buitengewone geschiedenis, de Noormannen
hebben het nog verwoest in de 9de eeuw, de Graven van Kleef, Maria van
Bourgondië is er nog verongelukt tijdens een jachttoernooi te paard in de
15de eeuw, Napoleon wou het nog helemaal slopen, grotendeels is het

gelukt ( 1811 ) en op 25 mei 1940 had er het berucht gebleven onderhoud
plaats tussen Leopold III en zijn nog vier in het land gebleven ministers
Spaak, Pierlot, Vanderpoorten en Denis, die de vorst ertoe wilde overhalen
om België te verlaten…’ schreef de auteur van Ippa, de Heer Julien Van
Remoortere .
Spaak & C° hadden Leopold III niet kunnen overhalen, en die bleef in
België en dat was dan de ‘verre oorzaak van de Koningskwestie’ .
In de eerste ( en laatste ) bladzijde van het kastelenboek, is er een
tekening in twee pagina groot, waar België opstaat . De kleur is lichtbruin
en overal staan witte cirkels met cijfers, waar de bekende en meestal
belangrijke kastelen staan : 150 .
Per provincie is er ook een addendum bij : ‘een keuze van overige
kastelen’, toch samen 600 kastelen in België .
Met kleuren is alles gemakkelijk, tenzij je kleurenblind bent, om alles in
rangschikking te vinden in de chaos van bijvoorbeeld 600 kastelen .
In wegenkaarten zijn ook de wegen met kleur aangeduid, zo kun je zien dat
het een veldweg is of een provinciebaan of een autostrade .
Spijtig genoeg, is deze weg waar wij zondag 9 september 2007 rijden ( ik
als passagier, door de hemianopsie ) niet rood, gewoon zwart van de asfalt
. Of grijze beton .
In dit Torhout regeert nu geen adel meer, maar een Stadsbestuur ( zie
andere tekst ) met Gemeenteraadsleden, Schepenen en een
Burgemeester .
Die moet alles ‘doen wat goed is en wat slecht is, opbiechten’ aan de Staat
zoals wij aan de belastingen .
In die Staat is er een Eerste Minister en in ons Koningrijk – dat België is zit er nog een Koning mede te regeren .
In het kort gezegd – het is wel niet helemaal juist - diezelfde Koning en
Eerste Minister regeren het land, en in een bepaalde kleur of cijfer ziet de
Stad Torhout erbij, Vlaanderen dus en in het midden van België, waar ik
woon in een Dorpje – dorpen ? Dàt bestaat ook als kastelen en
werkmanshuisjes - Hoegaarden en verleden weekend waren wij op
bezoek in de…Gemeente Recht . Provincie Liège, in Wallonië .
Vlaanderen, Brussel-Halle/Vilvoorde en Wallonië is/werd een Federaal
België, waar de Belgen Nederlands, Frans en/of Duits spreken .
In Recht spreken ze Duits, maar als je Frans spreekt, verstaan ze je ook ;
de nederlandse taal minder .
Zijn er kastelen in provincie Luik ?

Ja, en ook in heel Wallonië : veel in Luik en Namen, Luxemburg minder en
evenveel in Henegouwen dan in Brabant, wel verspreid .
Recht is in de provincie Luik en ligt in het middenpunt van een driehoek
St.Vith, Malmedy en Vielsalm . Ook in een grotere driehoek is er het
kasteel van Franchimont ( Theux ), Reinhardstein ( Robertville ) en Burg
Reuland ( Reuland ) .
Verleden jaar (!) gingen we een dagje extra muros, die zondag naar
Vielsalm en dit jaar de zondag naar Stavelot ; én volgend jaar – als we nog
leven - naar de steengroeve in Recht, ‘voor de werkmannen’
Dit bezoek volgend jaar in de mensen-gemaakte grotten ( galerie ) is goed
voor mensen met astma . Wie heeft het niet in deze hedendaagse
milieuvriendelijke wereld ?
Tiroolse mijnwerkers kwamen in de 18de eeuw stenen kappen in Recht, le
pierre blue of schiste, leisteen in ’t Nederlands .
In Recht waren er in de 19de eeuw meer groeven, toen van de familie
Margraff - uit Tirol gekomen ! - begonnen ze in 1890 een nieuwe ‘galerie’,
vijftig meter verder, te ontginnen .
Tot 800 meter diep konden ze geraken .
De steengroeve Bleiard kun je ook bezoeken, want alle werkzaamheden
zijn gestopt rond 1920 ( www.schieferstollen-recht.be ) .
Dit België is heel anders dan waar ik mijn leven gewoond heb, en als ik op
vakantie ga, is het meestal naar de Noordzee, De Panne, Middelkerke,
Oostende ( Mariakerke ), Knokke-Heist . Waarom ?
Ik weet het niet, misschien is de kant achter de stroom, de Maas heel
donker, een koud medium met rotsen en dichte ondoorgrondelijke
wouden…en daar spreken ze ook ‘buitenlandse talen‘ ?
En nu, door een toeval, zijn wij al twee keer naar Recht gelogeerd, niet
meer of niet minder dan 115 km van Hoegaarden af, rustig en veilig iets
meer dan een uur rijden op de autostrade, maar via ‘kleine wegen’ ben je
er wel drie à vier uren mee bezig na de terugtocht .
Zo kun je ook een deel van uw land zien, nog een MONDE SAUVAGE, en
hoe de natuur verandert hoe ver je rijdt, van rotsen en bossen verdwijnen
en velden en akkers komen…wij zagen iets voor Huy suikerbieten door
machines opgeraapt in hoge stapels gebracht naast de kant van het veld .
Om opgelaten te worden en op overvolle vrachtwagens ( waar bieten
afvliegen bij snelle bochten, en waar kinderen stukken vlees afsnijden, er
een kaarsje insteken en ’s avonds mensen verschieten met het grillig
gezicht in duistere hoeken ) die de bieten naar een suikerfabriek vervoeren
.

In de 18de- en 19de eeuw waren er twee suikerfabrieken in het gloriereuze,
maar nog voor eeuwig een dorpje Hoegaarden . De suikerbieten nijverheid
is beëindigd in de 20ste eeuw .
Zo ook de steengroeve industrie in Recht .
Dàt kan een gelijkenis zijn, maar daar zijn wij niet gegaan – wij wisten het
nog niet : het is gekomen door…internet : www.ardennes-etape.com !
Waar je iets kunt huren ‘via uw zetel’ .
‘Zij’ hebben ook een schriftelijke De Gids/Le Guide over Wallonië : een
wegenkaart van de helft van België, Henegouwen, Namen, Luik en
Luxemburg . In de laatste twee provincies wordt er veel Duits gesproken,
iets wat ik nooit geleerd hebt .
Weer ’n Mankement om Echte Belg te zijn…
Jarenlang is de Eerste Minister iemand uit Wallonië, ‘Spaak’ riep iemand in
de achterbank van de auto uit : ‘Paul-Henri Spaak, die is twee keer Eerste
Minister geweest en door hem is Benelux gekomen en hij heeft ook veel
goeds gedaan voor Europa…’, en ja, dat is heel lang geleden het geval
voor een Waalse Premier ( zie boven ) ‘maar, nu moeten ze tweetalig zijn,
en tja’ .
De Eerste Minister zal weten waar Recht ligt en iets lager ( in de
wereldkaart, oogstzuidelijker ) Roth…waar er een museum is waar ze
4000 verschillende soorten bier hebben ; met hun respectievelijke glazen !
VIER DUIZEND glazen bier om dagelijks af te wassen is wat anders !
En in Hoegaarden waren er in vroegere eeuwen ook bier én wijn industrie,
en niets blijft bestaan tot de eeuwigheid, ook zo de bewoners .
De blekerij in Turnhout verdween, van twee werkmanshuisjes werden er
eentje gemaakt, een boer woonde daar al bijna zijn heel leven en woonde
bij zijn dieren : een deur van zijn huis ging rechtstreeks naar de koeienstal .
Napoleon Bonaparte wou dat kasteel in Torhout afbreken en wat niet
gelukt is, dàt gebouw in Turnhout is grotendeel verwoest door een brand,
de Geschiedenis is er blij mee, in deze van Wilde naar Beschaafde Wereld
te komen tot een… Federaal België !
Dat is wel nog iets anders, een andere kwestie in déze beschaafde : de
21ste eeuw !
Hubert Mannaerts,
‘n auteur met een Afasie

(*) GPS = via Wikipedia, the free encyclopedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/GPS_tracking - sorry, alleen in het Engels
gevonden : A GPS tracking unit is a device that uses the Global Positioning
System to determine the precise location of a vehicle, person, or other
asset to which it is attached and to record the position of the asset at
regular intervals. The recorded location data can be stored within the
tracking unit, or it may be transmitted to a central location data base, or
internet-connected computer, using a cellular (GPRS), radio, or satellite
modem embedded in the unit. This allows the asset's location to be
displayed against a map backdrop either in real-time or when analysing the
track later, using customized software…
Natuurlijk, iederéén heeft het begrepen, want in dèze 21ste eeuw is er nóg
een taal in België bijgekomen : de engelse taal ! Beschààfder kun je niet
zijn…

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

Hubert Mannaerts
Koning Albertlaan 19
3320 Hoegaarden
afasie.vlbrabant@skynet.be

Ann Coel danst sacrale dansen in Hoepertingen.
“Sacrale dans is een vorm van meditatie; het is het oefenen in het zonder
oordeel en met liefde waarnemen van wat je doet en wie je bent.”
Via Ann leerde Hubert de vereniging Afasie kennen. Ann is al lang lid.

Veelbelovende foto's van Magali Biemans, een 21-jarige studente
fotografie met afasie
"Peru", foto genomen door Magali, vlak voor haar afasie

"Paris", foto genomen door Magali, 11 maanden na haar afasie

EVENTJES LACHEN…

Max 100 jaar
Opa Max is 100 jaar geworden en zijn kleinzoon Jantje is op zijn feestje.
En ze gaan een ritje maken.
Na dat ritje gaan ze in een café zitten.
Jantje vraagt aan opa Max : “Wat vond je nu het leukste aan je
verjaardag?”
Opa zegt: “De borden aan de snelweg waarop stond : MAX 100 !”

Verboden te vissen
Een man is aan het vissen. Er staat een bord ‘verboden te vissen’.
Komt er een politieagent aan en zegt: “Je mag hier niet vissen.”
Zegt de man: “Maar meneer, ik vis niet, ik ben mijn worm aan het leren
zwemmen…”

Internet
De vader van Jantje vraagt: “Waarom gooi je een emmer water over het
toetsenbord van de computer?”
Zegt Jantje: “Ik wil op het internet surfen…”

E40
Een blondje rijdt over de E40 autosnelweg tegen 40 km per uur.
Ze wordt tegen gehouden door de politie.
“Wel mevrouw” vraagt de agent “waarom rijdt u zo traag? U weet toch dat
de minimumsnelheid op een autosnelweg 70 km per uur bedraagt?”
“Eh, ik dacht gewoon” antwoordde het blondje “dat ik hier maar 40 mocht
rijden, omdat hier overal zo van die ‘E40’ borden staan.”
De man die naast het blondje zit, zit hevig te bibberen.
“Wel vriend, wat heb jij nu?” vraagt de agent.
“We komen net van de E313….”

WOORDZOEKER: BIJNA AUTOSALON…

audi
cadillac
chevrolet
citroen
ford

honda
lada
jaguar
lancia
mercedes

nissan
opel
peugeot
porsche
renault

saab
skoda
toyota
volkswagen
volvo

WIST JE DAT?
(gelezen in de geschiedeniskalender 2007)

Wie ontwierp de eerste spijkerbroek?
Dat was Levi Strauss, die in 1847 vanuit Duitsland naar New York
geëmigreerd was. Van daar trok hij in 1853 naar San Francisco waar juist
goud ontdekt was.
De mijnwerkers vroegen hem om stevige broeken te maken voor het zware
werk in de mijnen. Eerst maakte hij broeken van tentdoek. Na een tijdje
verving hij de tentdoek door katoen uit Nîmes in het zuiden van Frankrijk. In
Amerika kreeg het daardoor de naam “denim”.
Een kleermaker, Jacob Davis, die vaak zijn stof kocht bij Levi Strauss,
bedacht om kleine metalen klinknagels te verwerken op de plekken in de
broek die het meest te lijden hadden van het zware werk. De stevige
klinknagelbroeken werden al snel enorm populair. Davis en Strauss
besloten samen om deze voorloper van de spijkerbroek te patenteren en
maakten er een fortuin mee.
En zo werd de nog steeds zeer lucratieve jeans geboren.
Wie was de uitvinder van de moderne diamantslijperij?
Deze uitvinder mogen we veel dichter bij huis zoeken.
Want in 1476 legde de Vlaamse goudsmid Lodewijk van Berquem in
Brugge de basis voor de diamantslijperij zoals we die nog steeds kennen.
Hij ontwikkelde de techniek waarbij diamanten werden geslepen met
behulp van een draaiende metalen schijf en diamantpoeder.
Ook introduceerde hij het perfect symmetrisch slijpen van diamanten.
Leerlingen van de Brugse meester vestigden zich later in Antwerpen en
Amsterdam, waardoor beide steden uitgroeiden tot wereldcentra van de
diamantnijverheid.
Tip: wil je meer vernemen over ‘Antwerpen-Diamantstad’ bezoek dan eens
het Antwerps Diamantmuseum op het Astridplein naast de dierentuin en
het station.
Het museum is alle dagen open van 10u. tot 17.30u, behalve op
woensdag.
Bovendien is het museum volledig rolstoeltoegankelijk en is er ook voor
slechtzienden en blinden een speciaal parcours aangelegd “VOELing met
DIAMANT”.

RECEPT VOOR 2008
Naar een oud recept voor 1989, geschreven in ‘Wat zeg je?’ door Dagmar Curfs

U neemt 12 maanden.
U haalt er alle bitterheid, gierigheid, pietluttigheid en angst uit.
U snijdt elke maand in 30 of 31 gelijke delen
zodat de voorraad juist toereikend is voor één jaar!
Elk deel wordt apart klaargemaakt:
één deel arbeid
twee delen blijheid en humor.
U voegt er drie eetlepels optimisme aan toe,
één theelepel verdraagzaamheid,
één graantje ironie,
één snuifje tact,
één grote pint gloeiende liefde
en één gram godsvertrouwen.
Het gare gerecht versiert u met een tuiltje kleine attenties,
en dit wondergerecht serveert u dagelijks met een blij gemoed.

Met onze hartelijke wensen voor een vrede- en vreugdevol 2008!

REGIOVERANTWOORDELIJKEN
Regio Antwerpen :

Regio Limburg:

Mevr. Ria Bevers
Stevennekens 15
2310 Rijkevorsel
De Heer Guido Sleypen
Abdijstraat 6
3550 Zolder

tel: 0474/84.46.51

tel: 011/53.72.69

Regio Vlaams- Brabant :

De Heer Hubert Mannaerts
Koning Albertlaan 19
3320 Hoegaarden
tel: 016/76.08.81

Regio Oost-Vlaanderen:

Mevr. Hortense Waeterloos-Maes
Isidoor De Vosstraat 35
9040 St. Amandsberg
tel: 09/228.48.39

Regio West-Vlaanderen:

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

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

Mevr. Maria Huijbrechts
Lariksdreef 84
2900 Schoten

Nuttige websites – een bezoekje waard !!
Hier vind je enkele websites waar heel wat informatie te vinden is over hersenletsel en
afasie
Algemeen :
www.hersenletsel.nl
www.hersenletsel.net
www.senvzw.be
 up-to-date overzicht van sociale voorzieningen voor mensen met een hersenletsel
Specifiek voor afasie :
www.afasie.be
 site van ‘onze’ vereniging afasie met heel wat informatie, links, activiteiten…
www.levenmetafasie.be
 zeer ‘afasievriendelijke’ site met o.a. heel wat getuigenissen van mensen met afasie
www.afasie.nl
 site van de afasievereniging in Nederland, waar o.a. een
e-mailprogramma voor mensen met afasie te vinden is
www.aphasia-international.com
 uitleg en folders over afasie in 32 talen, ook vereenvoudigd voor de persoon met
afasie zelf

E-MAILADRESSEN VERENIGING AFASIE
VOORZITTER:
Lieve Vercruysse

livercruysse@village.uunet.be

ONDERVOORZITTER
Prof. Evert Thiery

evert.thiery@scarlet.be

REDACTIERAAD:
Saskia Debergh
Frank Paemeleire
Jenny Sneyers
Katleen Vandeput
Claire van Gorp
Lien Olson
Hubert Mannaerts

saskia_debergh@hotmail.com
frank.paemeleire@telenet.be
jenny.sneyers@skynet.be
katleenvandeput@hotmail.com
cvangorp@antwerpen.be
lien_olson@hotmail.com
afasie.vlbrabant@skynet.be

REGIO’S:
Guido Sleypen (Limburg)
Ronny Witgeers (West-Vl.)
Jan Schmidt (West-Vl. Secr)
Gerd Vanspringel (West-Vl.)
Katrijn Speleman (Oost-Vl. )
Hubert Mannaerts (Vl.Brabant )
Ria Bevers (Antwerpen)

guido.sleypen@yucom.be
ronny.witgeers@euphonynet.be
avecom@pandora.be
gerd.vanspringel@telenet.be
katspel@gmail.com
afasie.vlbrabant@skynet.be
riabevers@hotmail.com

PENNINGMEESTER:
Maria Huijbrechts

maria.huijbrechts@skynet.be

SECRETARIAAT:
Els de Meulenaere

elsdem@gmail.com

Het is misschien nuttig om deze lijst van e-mailadressen bij de hand te
houden.
Als je in het bezit bent van een pc met internet en e-mailadres, kan je zo
communiceren op een snelle en goedkope manier.
Bezoek ook eens onze website www.afasie.be
Het loont de moeite. Graag uw reactie!

CONTACTNAMIDDAGEN - DATUMS VAN DE REGIO’S
(Onder voorbehoud doorgegeven)
Regio Antwerpen :
20/01/2008

Nieuwjaarsdiner – Hof ter Schelde

Regio Vlaams-Brabant :
Vraag informatie bij uw regio-verantwoordelijke
Regio Limburg :
26/01/2008
15/03/2008

Nieuwjaarsdiner 13 u – Draekerwinning Kuringen
Activiteit

Regio Oost-Vlaanderen :
Vraag informatie bij uw regioverantwoordelijke
Regio West-Vlaanderen :
15 december: kuieren op de kerstmarkt te Brugge en bezoek aan onze
Dennis
27 januari: nieuwjaarsfeest te Gistel, Hoevehotel Ter Haeghe
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.

