Verder ben ik niet meer officieel in de redactieraad, toch wil ik af en toe
eens in de pen kruipen. Hetzelfde voor de verschillende scholen waar ik
jaarlijks ga spreken, zolang ze mij vragen ga ik er naar toe.
Ik blijf ook naar Hof Ter Schelde gaan, kennis maken met nieuwe afatici,
een woordje van moed inspreken, onze goede relatie warm houden,
waarom niet.
Nu komt voor mij het moeilijkste, iedereen bedanken, zonder iemand te
vergeten. Wij beginnen met onze kernraad. Al de activiteiten groeien in
de kernraad, zo ook de nationale dag. De locatie, het eten, de optredens
enz. wel ik meen dat we een speciale dank mogen zeggen aan Maria
Sanders. Zij was het die de onderhandelingen voerde over wat en de
prijs van het eten. Zij was het die afpingelde over de prijs van de honing.
Maria zorgde ook voor de dansgroep, immers zij is een bekende figuur in
heel de regio Kalmthout. Zij doet dat in alle bescheidenheid.
Ieder kernlid heeft bijgedragen tot het succes op zijn of haar manier
(moet je weten dat ik de enige man ben in die groep, is dat geen eervolle
vermelding waard?)
Zo heeft Erik, de man van Ingrid en van’t boekje, ervoor gezorgd dat
Monsanto, waar hij werkt, een fikse sponsering deed. Ria en haar man
Eddy deden ook een duit in het zakje. Marleen en Els zorgde dan weer
voor het vouwen en verzenden van de uitnodigingen. Lieve en Maria
voor de badges. Lieve heeft verschillende mensen gaan oppikken. Wie
we zeker niet mogen vergeten te bedanken is Michèle, duivel doet al en
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(nog)secretaris van de vereniging, zij was direct bereid de mensen te
gaan ophalen aan de statie en vroeg steeds waar zij nog mee kon
helpen.
Ook onze welgemeende dank gaat ook uit naar Lieve Erreygers,
logopediste, die zomaar eventjes 296 foto’s heeft gemaakt van onze
nationale dag. Ongetwijfeld gaat u ze zeker zien want voor elke regio
heeft zij die foto’s op cd gezet.
Dan rest ons nog U allemaal te bedanken voor jullie deelname. Het is
niet voor iedereen evident om daar aanwezig te kunnen zijn. Ook de
regio -verantwoordelijken hebben hun steentje bijgedragen. Duizend
maal dank!.

En nu onder ons!!! € 25 was toch niet veel voor wat je op uw bord en te
drinken gekregen hebt hé?.
Zo komen we automatisch in mijn branche, het betalen!, wel, ’s avonds
was alles afgerekend en betaald en stond het geregistreerd in de
hoofdboekhouding, en weet je wat? … Ik kon nog een beetje lachen …
Jef van Dessel
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Met 13 aan tafel
Er zijn van die dagen dat alles tegenzit. Maar 'vrijdag de dertiende'
dat is... het ergste! Het is de dag van het ongeluk. Tenminste, dat
wordt gezegd. En sommigen geloven het ook. Gelukkig zijn er niet
veel vrijdagen die op de dertiende vallen.
De angst voor die dag komt uit de Bijbel. Jezus stierf aan het kruis
op vrijdag. Zijn laatste maaltijd at hij trouwens met zijn volgelingen.
En ja, hoor, ze zaten met 13 aan tafel...
( Wablieft – 1998 )
5
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Regio Vlaams-Brabant
Contactnamiddag op zaterdag 28 oktober 2006
“Met 13 aan Tafel !”

Donderdag was de laatste dag om te zeggen wie kon komen, en wij
waren al fier dat wij met 17 mensen waren, waar er een nieuw lid ging
komen uit Diest. Het was een ‘Zij’, en zij was al een tijd lid geweest,
maar was nog niet gekomen .
Wij waren allen wel nieuwsgierig wie die mevrouw zou zijn en op die
zaterdag 28 oktober 2006 waren wij om 12 uur tenslotte maar met ... 13
personen !
Dertien, is dat geen ongeluk ( zie boven ) ?
Jezus waste hun voeten ( dat hebben we niet gedaan, want wie was in
Rotselaar ‘n Jezus ? ) en hij gaf brood – Zijn lichaam - en rode wijn – Zijn
bloed - aan zijn discipelen en wij in Restaurant Torenhoeve aten en
dronken ... à la carte, op een schijf pas juist geverniste boomschors .
Samen was het, met die DERTIEN personen 410,60 euro ( iets minder
dan 20.000 Bef ), niet slecht voor regio Vlaams-Brabant !
Omdat het deze tijd van het jaar het ‘Jachtseizoen’ is ( Gilbert uit
Waterloo komt maandelijks hier iets eten, dus die weet of er iets nieuws
is : ‘Is er geen Wild menu ?’ vroeg hij aan de cheffin Mevrouw Chantel
Piron ). Er eet iemand fazant, een andere gegrilde kangoeroe (!),
assortiment wildpatee, struisvogelfilet, kalkoenblokjes, hazenrug jagers
en drie hazenrug harlequin met boschampignons, frieten en kroketten,
surplus puree, mayonaise, iemand nam Belgische tournedos, en
sommigen een voorgerecht of soep ; anderen blijven hèt met vis houden,
Vlaamse kabeljauw en scampi’s - ik ook : Scampi’s Torenhoeve .
Aperitief als sherry, kirr, pastis pernod, witte en rode porto, porto 10 jaar
oud, pineau charantes, huiswijn wit en rood, plat en bruisend water en op
het einde dessert als Irish Coffee, Dame Blanche, Coupe Noisette, ijs 3
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bollen of ijs met advocaat, sabayon, ... en 7 keer koffie ( Georges uit
Scherpenheuvel-Schoonderbuken ! )
En niemand gaf een verraderskus, want er was geen Jezus noch
volgelingen in Rotselaar noch een - miauw - Zwarte Kat .
Wij hebben die zaterdag geluk gehad, geen ongeluk én alles is toch
goed voor ons verlopen die zaterdag ( het was ook geen vrijdag de
dertiende ), maar een maand eerder kregen twee mensen, die er nu bij
zijn, wel een ongeluk ; afijn, ene toch in alle geval !
Paul ( heeft afasie ) en zijn echtgenote Lieve uit Overijse gaan naar een
raadpleging bij de Heer prof.dr. E. Manders in Leuven, en dat gebeurt
altijd op een ... oei, vrijdag !
Als dit gedaan is, gaan ze nog even ‘winkelen’ in Leuven-City en Paul
blijft liever op de stoep staan, terwijl zijn lieve echtgenote de winkel
doorkruist, gewoonlijk om even te kijken of iets nieuws aan te passen in
een pashokje .
Paul loopt als schuifelend langs de stoep de gevel van de winkel van
links naar rechts op en af en ineens valt hij van de stoep af in de goot.
Daar blijft hij versuft liggen en er begint bloed van zijn aangezicht al op
de goot te druppen . Mensen komen hem proberen recht te krijgen, maar
zij zien ook hoe erg hij is gevallen, hij wilt praten, maar ... hij jammert en
niemand begrijpt hem, Paul heeft afasie. Iemand belt de 100, terwijl
Lieve nog rustig in de winkel rondloopt .
In Leuven zijn er veel klinieken en de 100 kwam snel ter plaatse en zij
nemen Paul mee, naar het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg .
Na een tijdje komt Lieve uit de winkel en ziet Paul nergens, ze zoekt van
hier naar daar, gaat terug de winkel binnen, misschien dat Paul daar
binnen is gegaan, maar geen Paul te vinden. Nu is zij heel ongerust, ‘dat
heeft hij nog nooit gedaan’ en ineens krijgt zij een belletje op haar gsm :
iemand van het ziekenhuis belt haar en vertelt wat er gebeurd is .
Dank u, maar Lieve kan geen autorijden, Paul wel, en hoe geraakt Lieve
naar de kliniek?
Uiteindelijk heeft er toch iemand haar naar daar gebracht en na enkele
kwaaie uren waren zij terug samen. Paul had wel een dikke bult en al
blauwe plekken op zijn hoofd en hij is ingebonden waar vroeger zijn haar
was.
En die zaterdag kon je nog wel zien hoe hard Paul gevallen was.
Wij hebben toch veel geluk in België : er bestaan genoeg klinieken, de
100 of andere ambulancewagens zijn er, de gsm bestaat én er zijn nog
mensen die andere mensen willen helpen bij ongevallen.
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