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Beste leden 
 
De vrijwilliger 
 
2011!  Het jaar van de vrijwilliger?   
 
In Vlaanderen timmeren ongeveer een miljoen vrijwilligers dag in dag uit 
aan de weg. Mannen en vrouwen, junioren en senioren, autochtonen en 
allochtonen, validen en andersvaliden. Allemaal sterk gemotiveerde en 
noeste werkers, die overal paraat staan om zich in hun vrije tijd zo maar 
gratis in te zetten voor anderen. In Euro’s omgerekend vertegenwoordigt 
dit een kapitaal van een kleine tien miljard Euro. Ja,u heeft goed 
gelezen: tien miljard Euro!   
 
Wetenschappelijke studies tonen geregeld aan dat onze huidige 
samenleving gekenmerkt wordt door een gigantisch individualisme en 
een keihard eigenbelang. Maar oogt het dan niet zeer merkwaardig dat 
het aantal vrijwilligers gestaag blijft stijgen? En niet alleen in Vlaanderen, 
maar in heel Europa zelfs. Meer en meer mensen zoeken en vinden de 
weg naar het vrijwilligerswerk. De meesten werken in de socioculturele 
sector en de welzijnssector. Daarna volgen de sportclubs,de 
buurtorganisaties en de hulp aan gehandicapten. 
 
Ook onze vereniging wordt rechtgehouden door vrijwilligers die zich 
belangeloos inzetten voor onze leden. En het zijn er meer dan u denkt: 
de leden van de raad van bestuur, de regioverantwoordelijken en hun 
kerngroepen, de redactieraad, het ledenbeheer, de boekhouding, het 
secretariaat, … en ik vergeet zeker nog wel enkele mensen. Een snelle 
telling brengt ons al vlug bij een vijftigtal vrijwilligers. En zoals ik al 
schreef: ‘Ik vergeet er nog wel enkele’. Want ontelbare keren zag ik ook 
de partners van die vrijwilligers een tandje bijsteken. Bedankt aan al die 
vrijwilligers die gedurende de voorbije dertig jaar in onze vereniging 
actief waren of zijn. Zonder hen hadden we het nooit gekund.    
 
Wie vrijwilliger wordt,bevindt zich in goed gezelschap. Samen iets doen 
voor anderen. Zo maar!  Vrijwilligers: We kunnen er nooit genoeg 
hebben. Geen zin om u te melden?  Onze leden verwachten u. Ze zijn u 
dankbaar. En dat geeft ook een leuk gevoel. Want daar doen we het toch 
voor,nietwaar? 
 
 
R Vanbylen 
Voorzitter 
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PRINCIPE VAN FOUTLOOS LEREN EN DE BEHANDELING 
VAN WOORDVINDINGSPROBLEMEN BIJ AFASIE 
 

Frank Paemeleire 

 

In dit artikel geven we een beknopte inleiding op het principe van foutloos 

leren en hoe dit kan toegepast worden bij de behandeling van 

woordvindingsproblemen in het kader van afasie. De laatste jaren zijn het 

aantal publicaties over dit onderwerp echter enorm toegenomen. 

Niettegenstaande de vele vragen die over het onderwerp blijven bestaan, 

verschijnen er toch al een aantal richtlijnen voor de logopedist in de praktijk. 

 

INLEIDING 

Revalidatie van personen met afasie kan zich focussen op het herstellen van een 

functie (stoornisgerichte therapie), het gebruiken van restvaardigheden om de 

gestoorde functie te omzeilen (compensatiegerichte therapie) en/of het verminderen 

van de nood om de functie te gebruiken (adaptatiegerichte behandeling). Hoe de 

therapie ook georganiseerd wordt, er is steeds een vorm van leren bij betrokken: (1) 

leren van iets nieuws (vb. nieuwe vaardigheden zoals omschrijvingen geven), (2) 

herleren van iets dat verloren was gegaan (vb. namen en woorden) en (3) afleren 

van iets (vb. premorbide manier van spreken zoals neiging om uit te weiden of hoge 

spreeksnelheid). Baddeley (1995) stelt dan ook terecht: “a theory of rehabilitation 

without a theory of learning is like a train without an engine”.  

Foutloos leren werd het eerst bestudeerd – en effectief bewezen – bij dieren 

(Fillingham, Sage & Lambon Ralph, 2006). Terrace (1963) ontdekte dat wanneer hij 

de principes van foutloos leren toepaste bij het aanleren van duiven om visueel te 

discrimineren tussen rood en groen, het effect veel groter was dan als hij dat niet 

deed. Sinds deze ontdekking werd het principe van foutloos leren op heel veel 

verschillende gebieden onderzocht. Voornamelijk bij personen met amnesie bleek 

het goede resultaten te hebben op onder andere het opnieuw aanleren van namen 

van objecten en personen. Sinds het begin van het vorig decennium publiceerde het 

onderzoeksteam van de Universiteit van Manchester regelmatig resultaten van 

onderzoeken met betrekking tot woordvindingsproblemen. Hun bevindingen vormden 

de basis van dit artikel. 
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FOUTLOOS LEREN 

Het principe van foutloos leren is dat therapie meer effect kan hebben als personen 

verhinderd worden om hun eigen fouten te versterken (Fillingham, Sage & Lambon 

Ralph, 2006). Dit staat in contrast tot traditionele woordvindingstherapieën waarbij de 

persoon wordt aangemoedigd om via trail-and-error te experimenteren. Hierbij wordt 

er van uit gegaan dat je kan leren uit je eigen fouten. Een van de theoretische 

verklaringen waarom foutloos leren superieur kan zijn, heeft te maken met het feit dat 

men aanneemt dat er twee soorten geheugen zouden zijn (Fillingham, Sage & 

Lambon Ralph, 2005b): 

• Impliciet geheugen: dit is een vorm van onbewust geheugen dat niet doelbewust 

gemanipuleerd kan worden; door de automatische registratie is dit systeem erg 

vatbaar voor interferentie want het heeft geen systeem om incorrecte informatie 

er uit te filteren 

• Expliciet geheugen: deze vorm van geheugen is bewust en informatie kan 

doelgericht gemanipuleerd worden (vb. foutieve informatie er uit filteren) 

Personen met geheugenstoornissen hebben een specifiek probleem met het expliciet 

geheugen waardoor ze heel vatbaar zijn voor interferentie. Foutloos leren is voor 

deze patiënten de meest aangewezen therapievorm. Men vermoedt dat bij personen 

met afasie er vaak ook een probleem is met het monitoren, onthouden en vergeten 

van foutieve informatie zoals niet-correcte benoempogingen. 

Behandelingsmethodes bij anomie kunnen ingedeeld worden in drie categorieën 

(Fillingham, Sage & Lambon Ralph, 2005a): foutloos (errorless), foutenreducerend 

(error-reducing) en leren met fouten (errorful). Foutloze strategieën proberen om de 

persoon met afasie geen fouten te laten maken vb. de persoon krijgt een prent 

samen met het gesproken en geschreven woord en de persoon moet het woord drie 

maal hardop herhalen. In de praktijk is het echter moeilijk om foutieve antwoorden 

volledig te vermijden (Fillingham, Sage & Lambon Ralph, 2005b). Meestal spreken 

we dus beter over  foutenreducerende strategieën waarbij men probeert om de 

persoon met afasie zo weinig mogelijk fouten te laten maken tijdens het oefenen. 

Een derde categorie zijn de traditionele therapiestrategieën waarbij er geen restrictie 

is op het maken van fouten. Een voorbeeld hiervan is de persoon een prent laten 

benoemen en als de reactie fout is worden steeds meer cues gegeven zoals de 

eerste letter(s) of klank(en) tot het juiste woord werd gevonden. De therapeut heeft 
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met andere woorden geen directe controle over het aantal fouten dat de persoon 

produceert. 

 Wij geven ter illustratie een voorbeeld van hoe de cues tijdens een benoemopdracht 

er in beide condities praktisch kunnen uitzien. 
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1 
Prent + geschreven of gesproken naam � APPEL 

De persoon moet het woord 2 maal herhalen, 
opnieuw luisteren en dan 3 maal herhalen 

5 

2 Prent + meerdere initiële letters/klanken � AP 4 

3 Prent + eerste letter/klank � A 3 

4 Prent + semantische cue  
� fruit met klokhuis en steel 

2 

5 Prent alleen 1 

 
 

In het artikel van Conroy, Sage, Lambon Ralph (2009a) werden de afnemende cues 

als volgt ingezet: (a) er wordt steeds begonnen op het eerste niveau, (b) de persoon 

moet tijdens een therapiesessie iedere prent 10 maal correct benoemen met 

dezelfde cue, (c) als hij er in slaagt tijdens de sessie de prent 10 maal correct te 

benoemen dan wordt in de volgende sessie gestart met de cue op het volgende 

niveau, en (d) wanneer de persoon tijdens een sessie een fout maakt, wordt er voor 

die prent direct een gemakkelijkere cue gegeven tijdens het volledige vervolg van die 

(de volgende sessie wordt ook met die cue gestart). Door de externe hulp progressief 

te verminderen wordt het aantal benoemfouten zo veel mogelijk gereduceerd. In de 

conditie waar er geleerd wordt met fouten worden de cues in omgekeerde volgorde 

aangeboden: de persoon probeert de prent zelfstandig te benoemen en krijgt 

wanneer hij een foutief (of geen) antwoord geeft cues aangeboden tot wanneer de 

prent correct werd benoemd. 
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IMPLICATIES VOOR PRAKTIJK 

Uit verschillende onderzoeken, blijkt dat foutloos leren en leren met fouten 

gelijkaardig resultaten kunnen opleveren wat betreft het effect van de behandeling 

van woordvindingsproblemen (Fillingham, Sage & Lambon Ralph, 2005b; Conroy, 

Sage, Lambon Ralph, 2009a; Conroy, Sage, Lambon Ralph, 2009b). Belangrijk om 

hierbij op te merken is dat het gaat over een beperkt aantal studies waarbij steeds 

getraind wordt met een beperkt aantal prenten/woorden en waarbij therapie-effect 

voornamelijk gemeten wordt aan de hand van benoemsnelheid en accuraatheid van 

het benoemen van getrainde en niet-getrainde items (ook op langere termijn). In 

welke mate deze effecten ook effectief de woordvinding in meer functionele situaties 

beïnvloedt is voorlopig nog onduidelijk. Het onderzoek naar het toepassen van 

foutloos leren bij de behandeling van personen met woordvindingsproblemen staat 

dan misschien nog in zijn kinderschoenen maar voor de logopedist in de praktijk is 

het concept op zich wel heel belangrijk. De hele discussie rond foutloos leren nodigt 

logopedisten uit om systematischer te werk bij het behandelen van 

woordvindingsproblemen. Het doet ons stilstaan bij een aantal essentiële vragen 

zoals: Hoeveel fouten laat je de persoon maken? Welke cues geef je? Wanneer geef 

je een cue? Geef je altijd de zelfde cue? In welke volgorde geef je de cues? Geef je 

expliciet feedback bij een fout of niet?  

De keuze voor een foutenreducerende therapie dan wel voor een aanpak waarbij 

fouten mogen gemaakt worden moet gebaseerd zijn op een aantal objectieve criteria. 

De beschikbare literatuur suggereert alvast dat zowel de cognitieve mogelijkheden 

van de persoon als de ernst van de afasie belangrijk zijn. 

Cognitieve mogelijkheden 

Om effect te hebben van het leren met fouten moeten er een aantal cognitieve 

functies intact zijn. We denken hierbij aan onder andere aan aandachtsfuncties 

(voorwaarde voor leren), self-monitoring (detecteren van foute reacties), 

geheugenopslag (onthouden van de fouten én het juiste antwoord), werkgeheugen 

(vasthouden van de informatie voor verwerking) (Fillingham, Sage & Lambon Ralph, 

2006). Een klinische vuistregel is dan ook dat personen met dergelijke cognitieve 

stoornissen meer in aanmerking komen voor foutloos leren dan personen met een 

zuivere afasie. Uit het bovenstaande volgt dat het dus uitermate belangrijk is om voor 

de start van de behandeling een zicht te hebben op de cognitieve mogelijkheden en 
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beperkingen van ieder persoon met afasie. Voor concrete richtlijnen en tips hiervoor 

verwijzen we naar Paemeleire (2010). 

Ernst van de afasie 

In bepaalde studies werd aangetoond dat personen met afasie leren zonder fouten 

aangenamer vinden dan leren met fouten (Fillingham, Sage & Lambon Ralph, 

2005b). Nadeel van het leren zonder fouten is dat dergelijke therapie heel saai, 

betuttelend en weinig uitdagend kan zijn voor de persoon en voor de therapeut. 

Anderzijds kan het veel minder frustrerend en meer motiverend voor sommige 

personen met ernstige expressieve stoornissen die er zo in slagen om wel een aantal 

woorden te produceren tijdens de therapie. Een klinische vuistregel is dan ook dat 

personen met een ernstige afasie meer in aanmerking komen voor foutloos leren dan 

personen met een lichtere afasie.  
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ScreeLing 
 
 
Inleiding 
Vanaf november 2010 is er een nieuwe afasiescreening op de markt, de screeLing 
genaamd. 
De ScreeLing werd ontworpen door Evy Visch-Brink (gekend van o.a. de Palpa en de 
Semantische AssociatieTest), Mieke van de Sandt-Koenderman en Hanane El 
Hachioui. De screening ordt uitgegeven door uitgeverij Bohn, Stafleu, van Loghum 
en kan op hun website besteld worden. (www.bsl.nl) 
 
De ScreeLing kan gebruikt worden om een eerste globale indruk te krijgen van de 
verschillende taalverwerkingsniveau’s bij een patiënt met een hersenletsel. Het grote 
voordeel van deze screening is dat ze reeds in de acute fase kan afgenomen 
worden, zodat tijdig gestart kan worden met de gepaste logopedische therapie en de 
patiënt en omgeving tijdig kunnen geïnformeerd worden. Daarboven duurt de afname 
slechts een dertigtal minuten. 
 
Doel en doelgroep 
De ScreeLing kan afgenomen worden bij patiënten met afasie tgv een hersenletsel, 
bij patiënten met een degeneratieve aandoening en bij patiënten met een 
hersentrauma of hersentumor. Voor de twee laatstgenoemde patiëntengroepen zijn 
echter geen aparte normgegevens beschikbaar. 
 
Het doel van de ScreeLing is het vaststellen van een afasie door de verschillende 
taalverwerkingsniveau’s te testen. Semantiek (betekenis), fonologie (klankherkenning 
en –vorming) en syntaxis worden nagegaan. 
Aan de hand van een uitval op één van de taalverwerkingsniveau’s kan een 
differentiaaldiagnose gesteld worden tussen afasie, semantische dementie, 
logopenia en progressieve niet-vloeiende afasie. 
 
Afname 
Per taalverwerkingsniveau worden volgende subtaken afgenomen: 
 
Semantiek 

- Matchen van een woord met een afbeelding 
- Beoordelen van semantisch goed of foute zinnen 
- Woordassociatie 
- Odd word out 

 
Fonologie 

- Nazeggen 
- Hardop lezen 
- Foneemgelijkenis 
- Foneemanalyse 
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Syntaxis 
- Matchen van woord of zin met een afbeelding 
- Wie/wat/waar-vragen 
- Beoordeling van syntactisch goede en foute zinnen 
- Invullen van functiewoorden 

 
Bij elke subtaak worden zes items aangeboden, met uitzondering van het ‘Matchen 
van woord of zin met een afbeelding’ (8 items) en ‘wie/wat/waar-vragen’ (4 items) van 
het onderdeel syntaxis. 
 
De afname van de ScreeLing duurt ongeveer 30 minuten. Het is aan te raden om van 
de afname een video- of audio-opname te maken, zodat achteraf het scoren 
vergemakkelijkt wordt. 
 
Op het scoreformulier staat telkens de instructie neergeschreven, zodat men als 
therapeut de handleiding niet voortdurend bij de hand moet houden. Het formulier is 
zeer overzichtelijk en eenvoudig in gebruik. Je hoeft enkel aan te kruisen of de 
patiënt goed of fout scoorde, of geen reactie vertoonde. Daarnaast is er onder elke 
subtest plaats voorzien om opmerkingen te noteren. 
 
De ScreeLing wordt bij voorkeur afgenomen door een logopedist of klinisch linguïst.  
 
Scoring 
Elk taalverwerkingsniveau wordt gescoord op 24 punten, zodat de patiënt een 
totaalscore op 72 krijgt. 
Aan de hand van een cut-off score kan met kijken of de resultaten van een patiënt 
afwijkend zijn of niet. Een score lager dan 68 wordt als afwijkend beschouwd. 
Per taalverwerkingsniveau is de cut-off score vastgelegd op 22. Een score lager dan 
22 wijst op een stoornis op dat niveau. 
 
Besluit 
De ScreeLing is een zeer bruikbare screening waarvan de afname niet veel tijd in 
beslag neemt. Zo krijgt men als therapeut snel zicht op welke 
taalverwerkingsniveau’s de patiënt afwijkend scoort en waarvoor gericht therapie kan 
opgestart worden.  
Verder kan de ScreeLing gebruikt worden om later opnieuw af te nemen om voor- of 
achteruitgang in kaart te brengen. 
 
 
Ingezonden door Dorien Mennes 
Bronnen: Handleiding, testmap en scoreformulier van ScreeLing. 
(Visch-Brink, Van de Sandt-Koenderman, El Hachioui) 
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LOGOPEDIST GEZOCHT! 

Wij zijn werkzaam in het ziekenhuis van Waregem en wij zijn op zoek naar een 
logopediste die Arabisch kan spreken (Marokkaans). Onze patiënt is afkomstig van 
Marokko en heeft een gemengde afasie. Verdere therapie is noodzakelijk. Voorlopig 
gaat de therapie door in het Frans (zijn tweede taal). 
 
Kennen jullie een therapeut(e)uit de regio Waregem die kennis heeft van het 
Marokkaans? Het zou ons enorm vooruit helpen. We hebben al tevergeefs via het 
internet gezocht en contact opgenomen met de hogescholen. 
 
Hartelijk dank. 
Hilde Vanden Driessche en Caroline Lammertijn, 
logopedisten 
 
  

   TER HERINNERING: FISCAAL AFTREKBARE GIFTEN 

Sinds 1 januari 2011 is het minimumbedrag voor fiscaal aftrekbare giften verhoogd 
van 30 euro naar 40 euro. Hebt u al 30 euro gestort om onze vereniging te steunen, 
maar wil u toch graag een fiscaal attest ontvangen, dan kan u gewoon nog 10 euro 
bijstorten. Het attest voor 2011 krijgt u begin 2012 toegestuurd. 
 

 

 
NOTEER NU REEDS IN UW 
AGENDA:    
 
2 OKTOBER 2011:  
 
DE NATIONALE DAG VAN 
AFASIE 
 
WAAR?  
Strijboshof 
Achterbroeksesteenweg 69 
2920 Kalmthout 
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BOEK: ONZE PAPPA KREEG EEN ONGELUK IN ZIJN HOOFD 
 
Over de gevolgen van een herseninfarct 
 
Geschreven door: Wieke van Dun  
 
 

Wat overkomt een gezin wanneer een 
ouder op jonge leeftijd plotseling een 
beroerte krijgt? Jasper heeft het 
meegemaakt. Zijn vader kreeg een ernstig 
herseninfarct toen Jasper vijf jaar was en 
zijn zusjes vier en twee. Een ingrijpende 
periode van ziekenhuisopnames en 
klinische opname in een revalidatiecentrum 
volgde. Eén ding was duidelijk: de oude 
pap was er niet meer en zou ook niet 
terugkomen. De nieuwe pap was anders. 
Twee jaar na het herseninfarct lijkt het stof 
dat het infarct heeft doen opwaaien 
enigszins neer te dalen en wordt een 
beetje duidelijk hoe het nieuwe gezinsleven 
met de nieuwe pap er uit gaat zien.  
 
Jaspers moeder schreef met Jasper het verhaal op, Jasper maakte de 
tekeningen erbij. Het resultaat is een voorlichtingsboekje en een 
handreiking naar andere gezinnen in een soortgelijke situatie. Geen één 
situatie is hetzelfde, hersenletsel is bij iedereen anders. Maar het boekje 
kan in verschillende situaties aanknopingspunten bieden. Een beroerte 
krijg je niet alleen, het treft ook de naasten van een patiënt en 
veroorzaakt hoe dan ook een breuk in de levenslijn.  

ISBN: 978 90 8560 590 4 

Het boek kost 9,90 euro 
 

Ingezonden door Dorien Mennes 
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VLAAMS PATIËNTENPLATFORM 2 

 
 
In de vorige editie van ‘Wat zeg je’ werd het Vlaams Patiëntenplatform 
voorgesteld en werd kort de adviserend geneesheer van het ziekenfonds 
besproken. 
Ditmaal wordt er meer uitleg gegeven over de arbeidsgeneesheer. 
 
 
Functie van de arbeidsgeneesheer 
De arbeidsgeneesheer of bedrijfsarts staat in voor je gezondheid op het 
werk. Hij/zij moet risico’s op het werk voorkomen en ook de 
psychosociale belasting van je werk in het oog houden. Hij/zij is je 
vertrouwensarts op het werk en mag in geen geval medische informatie 
doorgeven aan je werkgever. 
Hij/zij kan deel uitmaken van een interne dienst op je werk of kan 
verbonden zijn aan een externe dienst, en neemt onafhankelijk van de 
werkgever beslissingen over je arbeidsgeschiktheid. 
 
Na een gezondheidstoezicht kan de arbeidsgeneesheer volgende 
beslissingen nemen: 
je bent geschikt 
je bent voorgoed ongeschikt 
je bent ongeschikt voor bepaalde duur 
je bent onder welbepaalde voorwaarden geschikt, voor een bepaalde 

duur of definitief 
 
Wanneer de arbeidsgeneesheer je ongeschikt acht, kan samen met de 
werkgever bekeken worden of je een andere functie kan invullen. Toch 
mag de arts geen informatie over je ziekte zelf doorspelen aan je 
werkgever. Dit is beroepsgeheim. 
 
Wanneer je definitief ongeschikt bent, mag je arbeidsovereenkomst 
onmiddellijk verbroken worden, zonder vergoeding of opzeg. Dit heet 
‘overmacht’. De arbeidsovereenkomst kan enkel verbroken worden 
wanneer dit verantwoord wordt door een medisch document of verslag 
van de arbeidsgeneesheer. 
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Wanneer kom ik bij een arbeidsgeneesheer? 
Je werkgever kan altijd beslissen je te laten onderzoeken door een 
arbeidsgeneesheer. Voor sommige werknemers is het zelfs verplicht. 
Bijvoorbeeld voor mensen die blootgesteld zijn aan een bepaald risico 
zoals chemische stoffen.  
Voor sommige werknemers, zoals zwangere vrouwen, mindervalide 
werknemers of jongeren dient de werkgever bijkomende maatregelen te 
treffen. 
Je kan altijd zelf contact opnemen met je arbeidsgeneesheer wanneer je 
gezondheidsklachten hebt die volgens jou werkgerelateerd zijn. 
 
Vanaf vier werken arbeidsongeschiktheid heb je het recht om eerst langs 
de arbeidsgeneesheer te passeren alvorens opnieuw te starten met 
werken. Jullie kunnen samen bekijken of je werk eventueel aangepast 
kan worden.  
 
 
Klachten 
Indien je niet tevreden bent over je arbeidsgeneesheer, kan je met je 
klachten terecht bij je werkgever. Wanneer je in een groter bedrijf werkt , 
kan je ook terecht bij de Dienst voor Preventie en Bescherming op het 
werk (bedrijf vanaf 20 werknemers) of het Comité voor Preventie en 
Bescherming op het werk (bedrijf vanaf 50 werknemers). 
Indien je arbeidsgeneesheer verbonden is aan een externe dienst, moet 
je de klachtenprocedure van deze dienst volgen. 
 
Wanneer je niet akkoord bent met de beslissing van de 
arbeidsgeneesheer, kan je in beroep gaan bij de arbeidsinspectie. De 
contactadressen per provincie kan je raadplegen in de brochure van het 
patiëntenplatform. 
 
 
Deze brochure ‘Wie is wie? - De expertise-artsen en hun opdracht’ kan 
je online raadplegen op www.vlaamspatiëntenplatform.be. Onder de 
rubriek ‘Publicaties - Brochures’. 
 
 
Ingezonden door Dorien Mennes 
Bronnen:  
www.vlaamspatientenplatform.be 
brochure ‘Wie is wie? - De expertise-artsen en hun opdracht’, uitgever: 
Gemma Reynders-Broos. 
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POËZIE 
 
Op vijftien augustus zetten we, en vooral in de Kempen, de moeders in de bloemen.  
Toch hangt over dit “feest der feesten” al de sluier was het afscheid : het einde van 
de schoolvakantie en daarmee de onmiskenbare voorbode van de herfst.  
De heide staat in volle bloei, de braambessen rijpen, de grachten staan droog, en de 
bladeren hangen lusteloos in de laatste warme zomerzon. 
Afscheid schroeit in al mijn ledematen, en de tijd knaagt aan mijn ziel.  
Begeestering voor grootste daden is met de jeugd vergaan, en het leven heeft veel 
krachten gebroken.  
Soms gaat alles goed, en ben ik met weinig tevreden, en het meeste nog met de rust 
en de stilte in en rondom het huis.  
Andere momenten drukken de jaren als een last op mijn schouders. Achteromkijkend 
sta ik wel eens versteld van mijn blunders, en in de verte herken ik ook de ontelbare 
tegenslagen waaronder ik diezelfde schouders heb gezet. 
 Dan kan ik dankbaar zijn om de moed, die ik steeds vond om de scherven te lijmen, 
en opnieuw te beginnen. 
Ook voor mij lag de weg vol verleidingen van allerlei aardse genoegens, waaraan ik 
meer dan eens mijn tenen stootte. 
Ver over het midden van  mijn dagen echter ontdekte ik een gezonde hobby’s : de 
volksdans. Die slorpte veel van mijn vrije tijd op maar liet me nog voldoende ruimt om 
over de ernst van het leven na te denken, en te zoeken naar de bron. 
 Een taalcursus tussendoor vroeg eveneens de nodige inzet, en dat alles zorgde dan 
voor een sociale cocktail, die dan eens zoet, en dan weer bitter smaakte . 
Dit deel was mijn deel, met zijn vreugd om wat geweest is, en pijn om de gemiste 
kansen, maar ook dankbaarheid voor allen, in sommige gevallen, in sommige 
gevallen model hebben gestaan. 
Mijn wereld is kleiner geworden. 
 In mijn krimpend bestaan heb ik een leven gehad, om de waardevolle kanten ervan 
te ontdekken, en het gevaar te herkennen. 
Met de toekomt dat zijn de kinderen. Hun achtergrond is anders, hun verwachtingen 
groeien.  
Algemeen ook hun consumptiepatroon en hun levenswijze. 
Elk ego, elk zijn is anders, doch het groeit, of het kwijnt ook weg, via de ander. 
Wind en tegenwind zuiveren de lucht en zorgen voor zuurstof in het leven. 
Elk wezen is op weg naar de onvolmaaktheid, want de volmaaktheid is niet van deze 
wereld. 
Doe je taak, maar doe haar met elan, dat geeft ze een meerwaarde. 
 
Wuustwezel, zomer 1998 
Leen  

 



14 

 

SPREEKBEURT AAN HET HIVSET 
 
 
Op vrijdag 10 december werden wij, Ria en Jef, uitgenodigd door het 
HIVSET (hoger instituut voor verpleegkunde st. Elisabeth Turnhout) om 
te komen spreken over afasie en onze ervaringen. 
De uitnodiging kwam van Chris Francken, postgraduaat 
vormingscentrum, zij staat in voor de bijscholing van oud-studenten die 
dagelijks met afasie en cva te maken hebben.  In de aula zaten 
ongeveer een 35 tal mensen. 
Het HIVSET is voor ons geen onbekende, ik (Jef) ga er reeds 12 jaar 
spreken voor de laatstejaars, Ria is er wat later bijgekomen en is 
ondertussen goed ingeburgerd.  De laatstejaars staan onder leiding van 
mevrouw Els Michielsen. 
Het is een traditie die hopelijk nog lang stand houdt, temeer omdat de 
vragen die gesteld worden doelgericht zijn en helpen bij de verzorging 
van afatici. 
 
 
Ria en Jef 
 
 
 

  
 
 
 



15 

 

MEETING MET DE AFASIE VAN WEST-VLAANDEREN  
zaterdag 18 december. 

 
Voor de laatste keer van dit jaar zijn we samengekomen in Roeselare in 
een café genaamd “Au Grand Café”. Wat is nu uniek in deze café?  
Die heeft een volksspel dat noemt “bolletra”. Het wordt al gespeeld in het 
jaar 1893 in dit café. 
(http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GD614FMBL) 
Om 14h waren we in het café en dronken de meeste een warme koffie 
om dat het koud was buiten en het sneeuwde nu en dan. Rond 14h30 
gingen we met de baas (patron)  naar de achterkant van de café. Maar 
we moesten naar buiten gaan. Zeg niet dat we buiten het spel moeten 
spelen, hé?  
Gelukkig gingen we binnen in een klein gebouwtje waar er een soort 
baan ligt. Aan de buiten koppen van de baan zijn er strepen geschilderd 
om te zien waar men moet staan.  
Gelukkige zal de baas van het café wat uitleg geven over het spel.  

 
En nu wordt het moeilijk.  
Er zijn twee ploegen. Eén ploeg 
geeft rode schijven, gelijk 
kaasbollen. Maar het zijn houten 
schijven. De andere ploeg heeft 
blauwe schijven. Iedere persoon 
heeft 2 schijven.  
 
 
 
 

 
We waren met 6 personen en dus hadden we twee ploegen van 3 
personen. 
 Met een munt konden we tossen (kruis of munt ) zodat we kon beginnen 
met de ploeg die gewonnen heeft met het tossen.  
 
De eerste ploeg moest al de bollen 
6 stuks rollen. De bedoeling is om 
de meeste bollen in een cirkel te 
leggen.  
De volgende ploeg mocht 
beginnen en moest ook proberen 
de bollen te leggen aan de cirkel.  
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Omdat er nu al zoveel bollen van de vorige ploeg liggen, was het moeilijk 
om de bollen van ons te leggen. We moesten zigzag (slalommen ) met 
de bollen.  
Gelukkig was de baan niet vlak. De baan was als een halve bol zodat we 
de bollen konden rollen aan de kant van de baan.  
 
   

 
Het was niet gemakkelijk. Maar dat was ook moeilijk voor de andere 
ploeg. En met een beetje geluk konden we toch nog enkele bollen aan 
de cirkel leggen, als de tweede ploeg ook geen bollen niet meer geeft. 
Dan konden we kijken wie het dichtst bij de middelcirkel ligt. Dan zijn ze 
gewonnen. We moeten kijken hoeveel bollen ze hebben. Tussen de 
middencirkel en de bol van de verloren ploeg. Als er één van de twee 
ploegen 12 punten heeft dan is het spel gedaan. We hebben ongeveer 
één uur en half gespeeld om twaalf punten te hebben. Het resultaat 
tussen de twee ploegen was klein. (10 op 12 punten).  
 
Na het spel hebben we in de café 
nog eens nagepraat.  
 
Het was leuk en dat zullen we nog 
eens doen met meer personen.    
 
Andy Fonteyne, persoon met 
afasie 
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VERSLAG BREUGELTAFEL 
REGIO ANTWERPEN - 27 NOVEMBER 2010 

 
 
Op 27 november waren we weer present in ons vertrouwde lokaal in 
Borsbeek. We werden al om 12h verwacht, want we konden 
aanschuiven aan een echte Breugeltafel.  
De goede Sint en zijn Pieterman had het dit jaar zo druk dat hij er niet bij 
kon zijn. Als presentje kregen we deze Breugeltafel. De tafels stonden 
gedekt, de vuurtjes voor de warme gerechten branden al.Toen iedereen 
er was opende Ria de bijeenkomst. Het Nieuwjaarsetentje is voorzien op 
23 januari in Hof ter Schelde. Op 16 of 17 januari zouden we ook naar de 
Kerstmarkt in Antwerpen gaan, als het weer  niet de spelbreker is. Als 
het te veel sneeuwt is het moeilijk. 
 
Na de mededelingen konden we beginnen “Breugelen”. Eerst 
aanschuiven voor een koud buffet. Lekkere hesp, zalige everzwijnpaté, 
kop, worstjes, geraspte peekes met grof brood of stokbrood, het ging er 
allemaal goed binnen. 
Hierna werd de soep rondgebracht. Lekkere verse groentesoep, beter 
dan soep uit pakskes of dozen. Toen de soep dan wat gezakt was 
konden we aanschuiven voor het warm buffet. Kippenbillen, witte en 
zwarte pensen, frikadellenkoek, kriekskes, appelmoes. En of het 
smaakte!  
Toen we daar wat van bekomen waren stond het dessertenbuffet al klaar. 
Rijstpap, vlaaien, cake, het was weer allemaal even lekker. Tussen de 
happen door werd er ook veel getaterd en gelachen. De smakelijke lach 
van Herman galmde dikwijls door ons lokaal. 
Goed dat we zo al onze problemen eens kunnen wegpraten, weglachen 
en wegeten. Vele helpende handen zorgden dan voor het opruimen, 
afwassen en wegzetten. 
 
Tot slot kwam er uit een hoek nog een zak te voorschijn. Sinterklaas kon 
er niet bij zijn, maar was ons niet vergeten. Iedere “Breugelman- en 
vrouw” kreeg nog een zakje snoep.De zon begon al onder te gaan toen 
ieder zeer tevreden huiswaarts keerde. 
 
Verslag van Roger 
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Regio Antwerpen: 
NIEUWJAARFEEST 23 JANUARI 2011 IN LINKEROEVER. 

 
 
Naar goede gewoonte , in januari,  hebben wij altijd onze 
nieuwjaarsbijeenkomst. 
Wij kunnen dan onze wensen vervullen aan hun vrienden en kennissen. 
Dit jaar waren we  met 62 personen :  de patiënten, het bestuur en 
medewerkers en logopedisten  (alleen of met partners). 
We worden verwend met een heerlijk en uitgebreid etentje in de grote 
revalidatie zaal. 
Wat stond er op het menu: 

• Feestelijke paddenstoelensoep 

• Wildragout met knolselderpurée 

• Frambozen- en chocoladetaartjes en koffie en the 
De rode en witte wijn ( goede d’ Oc) was à volonté !!! voor Euro 15.00 !! 
 
Na het eten, achteraf, hadden we dan de tombola tot 8u. 
 
Daarna ofwel richting thuis, of naar eigen invulling het verderzetten van 
de ontdekkingstocht in Antwerpen en omgeving. 
 
Iedereen bedankt deze schitterende avond.  
 
René Geerts, regio Antwerpen 
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VERSLAG NIEUWJAARSETENTJE REGIO OOST-VLAANDEREN 

23 januari 2011 

 

Zondag 23 januari was het weer 
zover. Het 3de nieuwjaars-etentje van 
regio Oost-Vlaanderen was een feit!  
Dit jaar waren er een paar nieuwe 
gezichten bij, wat het extra leuk 
maakte. Welkom Ilse en Guy! Het 
was tof jullie te leren kennen. 
Hopelijk zijn jullie er de volgende 
keer ook weer bij!  
 

Naar jaarlijkse traditie was er eerst een kaas- en vleesbuffet. Dit jaar 
hadden we voor wat specialere kazen gekozen. En we mogen gerust 
zeggen dat dit een goed idee was ☺.  
Natuurlijk waren er wat extraatjes, zoals vijgen, dadels, noten, rozijnen, 
veel wijn, lekker brood enzovoort. Kortom, alles wat we nodig hadden 
voor een gezellige, en vooral lekkere middag kletsen onder vrienden.  
 

Maar nadien… De klap op de vuurpijl, de kers op de taart, de crème de 
la crème… Dit was al 2 keer een geslaagde afsluiter. Dus ook dit jaar 
mocht het niet ontbreken. Verschillende leden haalden opnieuw hun 
beste kookkunsten boven. Ze brachten heerlijke chocomousse, taarten, 
tiramisu en nog veel meer mee. 
Bedankt voor de lekkere desserten! Dit is een traditie die we niet snel 
zullen laten verloren gaan ;). 
 

Na het eten was er nog de altijd-prijs-tombola. Iedereen kon met een 
pakje terug naar huis. Dit zorgde voor veel plezier en leute.  
De conclusie na onze bijeenkomst: we hebben het nieuwe jaar weer op 
gepaste wijze ingezet ☺.  
 

We hielden ook even een kort moment stilte voor Jan Wostyn, één van 
onze leden die onlangs overleden is. Jan, we missen je. In onze 
gedachten ben je er nog steeds bij elke bijeenkomst bij. 
 

Graag willen wij ook even onze steun betuigen aan Willem en Christiane. 
Zij konden er deze keer niet bij zijn, aangezien Willem geopereerd moest 
worden. Dit vonden wij heel jammer.  
Willem, we wensen je veel sterkte! Hopelijk zijn jullie snel terug! 
 

vele groetjes,  
Evelien en Kristien  
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Hier weer enkele bladzijden  
voor personen met afasie! 
KIJK  EN  LEES 

 

 

politiek:  belgië 
In juni 2010 hielden we  
in België verkiezingen. 
Er waren 2 grote overwinnaars: 

• de N-VA van Bart De Wever  

in Vlaanderen 

• de PS van Elio Di Rupo  

in Wallonië. 
 

Deze 2 partijen onderhandelen 

• al meer dan 7 maanden 

• samen met 5 andere partijen 

• zonder resultaat. 
 

 De onderhandelaars raken niet akkoord over: 

• een nieuwe staatshervorming 

• de toekomst van Brussel hoofdstad 

• de verdeling van het belastingsgeld tussen 

Vlaanderen en Wallonië. 
 

Wanneer komt er een nieuwe regering? 
Weet u het? 
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feest:  breugelfeest in Borsbeek  
 
Op 27 november 2011 ging ik  

naar een breugelfeest in Borsbeek. 

Van heinde en verre waren de leden gekomen. 

Ria is de regioverantwoordelijke van Antwerpen. 

Na een korte toespraak van haar 

was het tijd om de vele lekkere schotels uit te proberen: 

• soep met veel groentjes 

• smakelijke schotels met een waaier van beleg 

• een kippetje 

• witte of zwarte pensen 

• warme frikadellenkoek met kriekjes. 

Het smaakte iedereen. 

Ook Herman. Zonder zijn lief vrouwtje. 

Zij was aan het weven in Wevelgem. 

Dus ging hij twee keer aanschuiven. 

Met zijn gekende bulderlach. 

En het was nog niet gedaan! 

Toen volgde nog taart, rijstpap, chocomousse 

en verschillende soorten kaas. 
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Na uren eten in een supergezellige sfeer         

was het tijd om naar huis te gaan. 

Ik moest op tijd thuis zijn voor het eten!!! 

Aan al de mensen die het in mekaar gestoken hebben 

NEN HELEN DIKKE PROFICIAT! 

Het was AF …. en eh vooral LEKKER! 

 

Onze reporter ter plaatse was Fred Dingeske De Bruyn 

(persoon met afasie) 

 

 

sport:  voetbal 
 
De Belgische nationale ploeg: 

• de Rode Duivels speelden 

• woensdag, 9 februari 

• in Gent 

• een vriendschappelijke wedstrijd  

• tegen Finland. 
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De Rode Duivels speelden beter dan  

de Finse ploeg en de stonden 1 - 0 voor . 

Enkele seconden voor het einde van de wedstrijd 

scoorde de Finse ploeg de gelijkmaker. 

De einduitslag: 1 – 1. Weer niet gewonnen! 

 

 

politiek:    Egypte 
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Soms meer dan honderdduizend mensen betoogden: 

• gedurende 17 dagen  

• zonder geweld 

• op het Tahrirplein in Caïro  

• tegen president Hossni Moebarak  

• voor vrijheid en democratie 

• en met succes. 

 

Want op vrijdag, 11 februari  

trad president Moebarak af. 

Het leger nam het bestuur van 

het land tijdelijk over. 

De bevolking wil vooral vrije 

verkiezingen en meer 

welvaart. 
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bakken met Ria                        
 

We bakken speculaas. 

Wat hebben we nodig? 

 

1,5 kg gewone bloem 

1kg kandijsuiker 

15 gr kaneel of speculaaskruiden 

1 afgestreken soeplepel maagzout 

driekwart liter kokend water 

2 à 3 eieren 

500 gr boter laten smelten 

 
 

 

Hoe maken we het deeg? 
 
Neem een grote kom. 

Doe er de kandijsuiker in. 

Giet het kokend water erbij. 

Roer het mengsel goed dooreen. 

Voeg afwisselend een beetje bloem   

en een beetje gesmolten boter erbij. 
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Meng het laatste deel bloem  

met het maagzout en de kaneel 

en doe het bij het deeg. 

Als laatste doe je er de eieren bij. 

 

Wat nu? 
 
Kneed het deeg goed. 

Daarna rol je het uit met een deegrol. 

Dan snijd je de vormen er uit. 

 

Nu smeer je boter op een bakplaat. 

Verwarm je oven tot 200° C. 

Schuif de bakplaats in de oven. 

Laat 10 minuten bakken. 

 

Laten afkoelen en dan …smullen. 

 

Ria Bevers (persoon met afasie) 

_____________________________________________ 
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ontspanning:  een Vlaamse film   

 
Op 2 februari ging Rundskop in première. 

 

Het is een spannend drama. 

Het speelt zich af in het milieu  

van de Vlaamse vetmesterij  
en de hormonenmaffia.  

 

De film gaat over: 

• corrupte veeartsen 

• op geld beluste veeboeren 

• vriendschap en onschuld 

• de moord op een agent … 

 

 De hoofdrollen worden gespeeld door: 

• Matthias Schoenaerts 

• Barbara Sarafian 
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NIEUWJAARDINER OP ZONDAG 30 JANUARI 2011 REGIO WEST-
VLAANDEREN. 

 
 
Als eerste activiteit van dit jaar, waren we uitgenodigd voor een 
Nieuwjaardiner in Restaurant ’t Centrum in Torhout. Dit was dezelfde 
plaats waar we verleden jaar ook het Nieuwjaardiner hadden. 
Het was een zonnige dag op zondag 30 januari. Rond 12h00 waren de 
meeste mensen reeds in het café en genoten we van een koffie of zelfs 
een Porto. Na het nuttigen van de aperitief,  gingen we naar de zaal. 
 
 

  
 
 
We konden kiezen uit 2 menu’s.  
Hieronder de menu :  

Soep:   Groenten of Tomatensoep 
Voorgerecht:  Scampi’s in kruidensaus of Torentje van Spaanse 

seranoham met meloen. 
Hoofdgerecht: Zalm in bladerdeegjasje of  

    Eendenborstfilet in portosaus. 
Dessert:  Koffie met biscuittaart. 
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Vooraleer we de soep konden eten,  
was er een speech van de nieuwe 
voorzitter van West-Vlaanderen. Het 
was belangrijk dat de mensen bedankt 
werden voor het werk van het vorig jaar.  
 
 
 

 
Daarbij was onze aftredende voorzitter 
Ronny Witgeers naar voor gevraagd om 
een cadeau te krijgen voor de lange jaren 
dat hij gewerkt heeft voor de Afasie West-
Vlaanderen. Op het einde van de speech 
werd ons programma voor dit jaar eens 
uitgelegd en dan konden we beginnen 
met de soep. 

 
 
Na de soep kwam er een muzikant 
wat liedjes spelen en konden we 
een aanvraag doen voor gekende 
liedjes.  
De naam van onze muzikant is 
Bernard Joye en is van Lauwe en 
speelt in een band  
http://www.harmonielauwe.be.  
We willen hem dan ook bedanken  

dat hijwilde komen want je deed dat in  
sympathie en belangeloos. 
 
Daartussen konden we genieten van 
het voorgerecht en daarna nam de 
voorzitter Raymond Vanbylen het 
woord.  
De tijd vloog vlug en rond 15h00 
kregen wij ons hoofdgerecht. Het 
was zeer lekker en iedereen had 
goed kunnen eten. We hadden weer 
genoeg energie om te kunnen 
praten met iedereen.  
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De koffie met biscuittaart was ook lekker en rond 18h00 waren de laatste 
weg en konden we met een ronde buik naar huis gaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verslag gemaakt door Fonteyne Andy.  
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REGIONIEUWS:  
OVERDRACHT VAN DE “FAKKEL” IN WEST-VLAANDEREN. 

 
Dank aan Ronny Witgeers 
 
Al vele jaren ben je een vriend en trouw lid van 
de vereniging afasie. 
Samen met Maurice Van Maele en Gerd 
Vanspringel heb je in 1994 de groep in Brugge 
gestart en na korte tijd werd je 
regioverantwoordelijke in plaats van Maurice. 
De zonnige Nationale Dag in Brugge toen we 
met koetsen door de Brugse straten reden, 
herinner ik me nog levendig. 
Talrijke Japanse toeristen, denk ik, hebben 
leuke prentjes ervan in hun fotoalbum 
verzameld.  

 

 
Als bestuurslid was je steeds trouw op post en bracht je verslag over de 
activiteiten in de West-Vlaamse groep. “Weer of geen weer” je was op 
post! Zoals die keer dat we je niet meer konden verwittigen dat er geen 
vergadering was wegens de sneeuw. We hebben dan maar onder ons 
tweetjes gezellig vergaderd. 
 
Je droom om samen met je dochters in Blankenberge een groep op te 
richten heb je, spijtig genoeg, na korte tijd moeten opgeven. 
Samen met Jan en Annemie Schmidt heb je de geldzaken beheerd en 
hield je de knip op de portemonnee. 
 
Ook in de nieuwe West-Vlaamse bestuursgroep bleef je een trouwe en 
enthousiaste medewerker. 
 
Maar, en hier neem ik over wat je zelf zei bij het lekkere en gezellige 
nieuwjaarsdineetje op 30 januari:  
“Na een fijne samenwerking is het voor mij nu tijd voor iets anders. Ik 
wens jullie het allerbeste toe en veel succes voor Andy. Dit is geen 
afscheid. We zien elkaar zeker nog op de bijeenkomst.” 
We bedanken jou, Ronny, heel oprecht voor je inzet en enthousiasme in 
de vereniging afasie. We wensen je vooral ook meer tijd om te genieten 
van je kleinkinderen en “rust om stil te staan bij mooie momenten”. 
 
Lieve Vercruysse, oud-voorzitter  
namens de vereniging afasie vzw 
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VERSLAG NIEUWJAARSRECEPTIE - AFASIE  
VLAAMS-BRABANT 

 
Iedereen was goed gezind en we genoten van elkaar in het gezellige Herberg T’ 
Huis. 
Het buffet met kazen en fijne vleeswaren van slagerij Wim in Aarschot was heerlijk 
en het eten was overvloedig en afwisselend en prachtig versierd. 
Na de maaltijd was er een bedankmoment, we hebben Hubert en Janneke in de 
bloemen gezet voor hun inzet gedurende 10 jaren ... het waren geen bloemen maar 
chocolaatjes ... en Hubert kreeg een fotocollage en hij vond het leuk! Marielle, die 
ons regelmatig verwende met ‘Tiramisu’ e.a. kreeg ook een doosje chocolaatjes 
‘Merci’! 
Na het bedankmoment was er een zangmoment, prachtig liedje ‘...leven met afasie’ 
(Tekst en productie door Hubert&Janneke!).  
Dan was het dessert, een sublieme biscuit gemaakt door een creatieve bakker van 
Patisserie Devriendt in Rotselaar. Hubert en Janneke mochten de kaarsjes uitblazen 
en de biscuit was overheerlijk. Raymond kreeg het stuk ‘Aphasia’ ☺ We hebben 
ervan genoten!  
We zijn nog een beetje blijven babbelen en dan zijn we met leuke herinneringen naar 
huis vertrokken. Tot de volgende keer!  
 
Chesna Berckmans 
 

 



34 

 

REGIONIEUWS:  
OVERDRACHT VAN DE “FAKKEL” IN VLAAMS-BRABANT 

 
Dank aan Hubert (Ubrt) 
 

In 1999 zijn jij en Janneke toegetreden tot de algemene vergadering van 
de vereniging afasie. Een jaartje later, nu 10 jaar geleden, nam je de 
fakkel over van Birgit en Leentje en werd je tevens lid van de raad van 
bestuur. Ook al woonden jullie op de berg in Hoegaarden, toch voelden 
jullie zich thuis in ’t Huis in Rotselaar, vaste stek van de groep sinds 
Karel en Greet.  
 

Je bent een gedreven medewerker op verschillende vlakken.  
Al heel vlug bleek je een vaste verslaggever en woordvoerder te zijn 
voor jullie groep. In 2007 kwam je in de redactieraad van ‘Wat zeg je?’ 
 

Een betere bekendmaking van de ‘taalstoornis afasie’ was voor jou de 
belangrijkste opdracht voor de vereniging.  
Voor jou waren dit niet enkel wensen. Neen, in de werkgroep namen 
jullie ook initiatieven: Vitaya, kranten, informatievergaderingen, contact 
met politici op nationale dag … Je wakkerde ons aan om als vereniging 
meer naar buiten te treden. 
 

In de lijn van je vroegere activiteiten ben je ook een creatieve ontwerper 
gebleken: wenskaarten getekend door kinderen en door personen met 
afasie in 2009, een kalender voor de Vlaams-Brabantse leden in 2010 en 
een kalender voor de vereniging afasie voor het jaar 2011. 
 

Creatief ben je ook op muzikaal gebied. Niet enkel houd je van muziek 
(blues o.a.) maar je speelt o.a. mondharmonica en laat er ons soms van 
genieten. Bovendien schreef je in 2004 voor de nationale dag in 
Langdorp in samenwerking met de ‘Tiense Straatmuzikanten’ ons eigen 
‘Afasietje-Fantasietje’ op de melodie van ‘Le plus beau tango du monde’.  
 

We willen tevens Janneke van harte bedanken, voor haar jarenlange 
ondersteuning, haar gastvrijheid, haar goed humeur, haar actieve inzet 
en paraatheid om te helpen vaak in stilte achter de schermen. 
We wensen jullie nu meer tijd samen om rustig te genieten van kleine 
dagelijkse dingen en van veel mooie momenten.  
We zijn blij dat jullie de ‘fakkel’ in goede handen hebben kunnen 
doorgeven aan Chesna en we hopen ook van harte jullie nog dikwijls te 
zien. 
 
Lieve Vercruysse, oud-voorzitter 
namens de vereniging afasie vzw 
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Bedankt Hubert & Janneke 
 

‘Gewoon leven om niet dood te gààn ? 
NEEN, ik wou toch iets nuttigs doen !’ 

 
Tien jaar geleden heeft hij zich kandidaat gesteld voor Regioverantwoordelijke, hij wilde iets nuttig 
doen!  
 
Hij heeft samen met zijn vrouw Janneke, want achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw, 
heel ijverig en met veel plezier en met muziek,  allerlei aktiviteiten en contactdagen georganiseerd. Hij 
heeft geprobeerd om lotgenoten uit hun isolement te halen. Hij heeft mee geholpen om de Vereniging 
verder te groeien, ´de problematiek van afasie´ te verkondigen, en nog veel meer ... 
 
Ik citeer even om Huberts inzet en zijn inspiratie te tonen ... 
 “In 2005 ontdekten we per toeval de vereniging afasie op het internet. We waren op zoek naar 
mensen die de laatste jaren afasie gekregen hadden en er geheel of gedeeltelijk van hersteld zijn. Zo 
kwamen we terecht bij Hubert. Hij vertelde over zijn kruisweg en natuurlijk ook over de vereniging 
afasie en het motiverend effect op zijn leden, de ontspannende vergaderingen, de publicaties enz. Ik 
was heel enthousiast en ervan overtuigd dat de vereniging mij veel kon helpen.” (Martine) 
 
Hartelijk bedankt voor Hubert & Jannekes enthousiaste inzet de afgelopen jaren! 
 
Nu, Hij heeft mij geïnspireerd, de vereniging, en dus ook Afasie Vlaams Brabant, is broodnodig. Ze 
mag niet teloorgaan, dus heb ik mij kandidaat gesteld voor een opvolger want Hubert gaat ermee 
stoppen. Ik ga mijn best doen!  
 
Hubert is een beetje ontgoocheld dat hij de wereld niet heeft kunnen veranderen, en ook dat de 
medische wetenschap nog geen wondermiddel heeft uitgevonden. 
Ik kan alleen maar zeggen dat hij wel heel veel heeft gedaan! En ik zou het niet beter kunnen! Ik citeer 
“Het zal moeilijk zijn dat allemaal te vervangen.” (Eric) 

Chesna Berckmans 
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Afasie  Vlaams-Brabant 

6
de

 Contactnamiddag 2010: zaterdag 18 december, thema: Sinterklaas en  

Slot van de Viering Dertig Jaar Bestaan van de Vereniging Afasie VZW 
Door: Hubert Mannaerts, die 15 jaar de taalstoornis afasie heeft  

én in dit verslag, afscheid neemt regioverantwoordelijke te zijn 

 

Het was iets minder koud die dag; maar overal hing al heel de maand lang hopen sneeuw. In 

het begin van december komt Sinterklaas - uit Spanje - en die had ook dikke pech: de 

knechten staakten. De vakbonden stonden samen met die kerels hun armen te warmen rond 

een leeg metalen watervat. Houten paletten, waar vroeger boeken zaten, oa ONVERWACHT 

INZICHT, ZWALUWZIEK (*) en SPRAKELOOS, branden heerlijk… 

Wij – Afasie Vlaams-Brabant - zochten een vervangende knecht, maar die was juist 

geopereerd. Diep gat voor z’n input? 

En zo gleed de Sint alleen naar Rotselaar. 

 

Er was veel volk, nieuwe mensen. Enne: 

EEN NIEUWE REGIOVERANTWOORDELIJKE! 
Een mooie vrouw nog wel, Chesna Berckmans 

Uit Baal (near Tremelo). Getrouwd met ‘mijn man’ en hebben drie kinderen van 9, 11 en 13 

jaar. Twee dochters, Fin en Joy en een zoon, Ian. 

 

Chesna heeft wel geluk gehad ‘van haar beroerte’: zij heeft wel de taalstoornis afasie (type 

Wernicke), maar kan nog haar vorig werk verder doen. Veel Engels, want de firma komt uit 

de US. Zij kan ook zelf autorijden. Chauffeurke voor de hobby’s van de kinderen in het 

weekend, en alle werkdagen naar de file, het werk in Brussel. 

Zij is ook veel jonger dan de vorige regioverantwoordelijke (25 jaar!!!!), wat een geweldig 

PLUSPUNT is voor de leden & de vereniging! 

 

Er was ook een jonge vrouw, met haar 4-jarig kindje. De mama heeft afasie gekregen toen zij 

zes (6) jaar was. Ineens gekregen – zoals iedereen, meer weten wij nog niet over ‘haar 

verhaal’ en profiel. Zij kwam uit Zemst, provincie Antwerpen. Toch wel enkele kilometers 

rijden naar Rotselaar, maar: zij is niet de enige, die de taalstoornis afasie heeft: ‘U bent nu 

niet alleen, en komen al bijeen. Dèrtig jààr samen bij de ‘Vereniging Afasie’ (zie iets lager).  

 

 
 

De leden zagen achter de prachtige troonzetel, waar Sinterklaas straks gaat opzitten, pakken 

plastieken zakken waar niet alleen lekkers is zat, maar ook textiel en…een CD! 

In die CD hebben tien muzikanten (zangeres Maureen Vandenberghe, Idool 2011)  het 

nieuwe liedje opgenomen voor de Vereniging Afasie VZW. U weet wel, lezers: die 

vereniging bestaat in 2010 àl DERTIG JAAR. Daar moeten wij gevierd worden… 

De titel van dit liedje: ‘…leven met afasie’.  
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Ah, zoals bij de website van het Arteveldehogeschool in Gent: www.levenmetafasie.be 

 

In deze belangrijke site staan ‘verhalen van personen met hun afasie en partners’, die BRON 

wat het betekent LEVEN MET AFASIE betekent. 

De tekst & productie: Afasie Vlaams-Brabant; de melodie: Daar bij die Molen. ‘…leven met 

afasie’ heeft drie strofen en twee refreinen. Strofe 1 vertelt wat afasie is, hoe je het ineens 

krijgt. Strofe 2 vertelt de behandeling, NU. Strofe 3 en Refrein 2 is TOEKOMST. 

 

Ja of NIET? 
Wetenschappers staan verder met afremmen van verouderingsproces….De wetenschap is zo ver, zo 

zweren de believers. Binnen niet zo heel lang – minder dan 30 jaar, zie Refrein 2 – maakt ze mensen 

van 130 jaar. Door met genen en stamcellen te goochelen als ware het legoblokjes. Door organen 

zichzelf te laten herstellen of er nieuwe te maken met gekweekte cellen…’ (HLN – 30 januari 2011) 

 

Aha, dat is goed voor ons: gekweekte hersenen, verdoofde cellen zichzelf herstellen (zie ook 

het boek ‘Onverwacht Inzicht’, gratis te lezen uit de bibliotheek van Afasie Vlaams-

Brabant!!! Als het niet uitgeleend is). 

Het Oog, Vitale Organen, de Cellen, de Hersenen, het Bloed, Botten en Gewrichten Het brein 

is een harde schijf, genoeg megabytes voor honderden applicaties. Via Bluethooth™ ‘hoort’ 

de persoon met de taalstoornis afasie dat iemand hem een vraag stelt, en via een input in zijn 

schedel, vertelt de applicatie het antwoord! … 

Zo Simpel Is Dat – tenminste in dàt liedje! 

 

Het liedje is gekomen door ‘onze bron’ te checken (Marie & Louis?), en pientere 

wetenschappelijke studenten samen met medische studenten ‘maken komaf met het dogma, 

dat hersenen en ruggenmerg onherstelbaar zijn’! 

• ‘2020: REGENERATIE VAN DE HERSENEN…geloven de meeste 

optimistische laboratoriumwerkers. Neurologische signalen die niet 

doorgestuurd geraken (zoals bij alzheimer) kunnen worden geblokkeerd.  

• 2040: HET VERVANGEN VAN HERSENGEBIEDEN MET UITVAL 

DOOR MICRO-ELEKTRONISCHE PROTHESEN ZAL MOGELIJK ZIJN 

• 2100: D E M E N T I E   B E H O O R T   T O T   H E T   V E R L E D E N 
 

Dementie, een stapje hoger dan afasie, dus MINDER DAN 2100 is 

er geen afasie meer!  
‘Geen futuristische zever, zeggen zelf de meeste gerenommeerde experts’, zoals het ook op 

het liedje staat.  

Dan is het LEVEN MET AFASIE gewoon VERLEDEN TIJD(*)! 

 

Terwijl de vorige regioverantwoordelijke checkte dat iedereen daar was (3 afwezig), wou 

Chesna een enquête doen: zij had samen thuis met haar oudste dochter Fin, vragen 

opgesteld: wat de leden graag wilden. Wie het moeilijk had te schrijven, hielp Fin hen. Bravo 

meisje! 

Sinterklaas, die binnengekomen is, met mondharmonica muziek van 2 vrienden, Henk en 

Ubrt, vroeg direct naar Fin & Chesna. Zie foto: 
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Sommige mensen hebben het moeilijk te stappen, dus 

ging Sinterklaas zelf naar die arme mensen toe. Die 

vragen aan de medische wetenschap voor ‘het gebruik van 

synthetische cellen om botten te maken voor stevige 

menselijke geraamtes….Met ingebouwde elektronica voor 

allerhande ondersteunende functies, onder meer de 

hersenen!’, een speelgoed om aan de Sint te vragen. Maar 

Georges vroeg alleen ‘Koffie Sinterklaas!’, praten, 

schrijven en lezen is te moeilijk voor hem. 

Al van 1988 leeft hij met ‘zijn afasie’ en andere 

stoornissen. Foto: 

  

 

 

In deze foto boven heeft Simone en Mauritz (links van de 

Sint) hun zakjes al gekregen. Zij waren niet op hun 

gemak, dat de regio ging stoppen met het afscheid van 

Hubert, en van Janneke!!! De lieve echtgenote van 

Hubert. 

‘Nee, Simone en Mauritz, wij blijven Chesna helpen en 

steunen…alleen is het niet makkelijk. Wij zullen haar 

coachen tot zij alleen kan staan, grote projecten realiseert 

voor de jaarlijkse vrijwillige giften en sponsors...’ 

 
 

 

De tortelduifjes uit Vilvoorde waren er ook bij, chauffeur Georges van Oikonde Mechelen 

had hun veilig gebracht en hij bleef ook daar. Voor zijn pakje. Marjolein en Philip zijn al 8 

jaar samen. Zij wonen el die jaren, nu in een juist pas gerenoveerd huis. 

Marjolein kreeg een auto-ongeluk, zij was juist 17 jaar geworden. Maanden in coma, ineens 

wakker geworden, en van die jaren revalidatie heeft zij nog een toekomst met hulp van vele 

instanties. Dank u. En met Philip. 

Het eerste contact met hem was: hij stuurde de regioverantwoordelijke een met de hand 

geschreven brief. Hij woonde toen nog in Buken, en had werk in Mechelen: niet het werk van 

vroeger voor zijn cva. In Mechelen schreef Philip geen brieven meer, maar korte e-mails en 

sms’jes, en soms verslagen voor Contactnamiddagen. 

Hij is ook voorzitter in Vilvoorde voor gehandicapten en lid van NAH in Pellenberg. 

In 2008 kon hij zijn verhaal vertellen aan ca 100 mensen bij de Nationale Dag van de 

Vereniging Afasie in Rotselaar. Marjolein en Philip. 
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Voor Mariette, jàren afasie en op haar rolstoel gekluisterd, komt de brave Sint naar haar voor 

een praatje. Mariette schrijft dagelijks haar dagboek, met de linkse hand!!! Lotje en Maria 

beide zitten fier op de knieën van de Sint (sorry, geen foto) en proberen hun verhaal te 

vertellen, want beiden hebben afasie. Lieve en haar lieve altijd lachende echtgenoot Paul, die 

niet kan praten, lezen, schrijven, weinig of niets begrijpen, dat is dè bron van Dertig Jaar 

Vereniging Afasie VZW, waar dit ONDERZOEK, HET PROFIEL dringend moet beschreven 

worden voor de toekomt. 

Daar word ik gek van, ik (alleen) kan hèn niet helpen. 

 

Eric de Ryck is uiteindelijk daar geraakt: uren tram, trein, bus en te voet, een hele reis voor 

wie geen auto meer wilt hebben.  Spijtig geen vliegtuig van Schaarbeek naar Rotselaar. Hij 

heeft veel miserie, ‘door mijn cognitieve stoornissen is het moeilijk te weten hoe ver het is op 

tijd te zijn’.  

Hij is niet alleen met die problemen, en je moet niet van ver komen. Dit kan ook gebeuren als 

je slechts 5 km van daar woont.  Er moet toch altijd iemand de eerste zijn, en iemand de 

laatste! 

Zoals er nog volle zakken zijn van Sinterklaas, is alles oké, en die waren er: 25! 

 

Sinterklaas-zijn is toch plezant, want alle meisjes mogen op zijn knie zitten. Ik ben jaloers, ik 

had ook graag Sinterklaas geweest, Françine op mijn knie…als Herman er niet was! Maar als 

Françine komt, is natuurlijk Herman er ook bij: hij heeft nog meer dan ‘gewone afasie’, kan 

niet praten, lezen, noch schrijven/tekenen. Herman kan zelf niet autorijden. Hij is wel 

hardnekkige voetbalfanaat, en werkt van ’s morgens tot ’s avo…’s nachts uren met de 

computer. Hij is Meester in de vrolijke PowerPoints, die stuurt hij dagelijks 10 of meer mails 

naar zijn vrienden. 

Dat staat allemaal in het Gouden Boek van Sinterklaas, ik heb het mogen lezen…ik-

gelukzak, dat ik nog kan lezen. 

 
 

Het Slot van de Viering 30 Jaar Bestaan en het afscheid van Hubert Mannaerts (ik dus), 

die een derde van de vereniging voor de leden gewerkt heeft. Hij kreeg ook kaarten en een 

briefje uit Leuven: ‘Moeke komt niet meer, zij wilt thuis blijven…’ 

Veel mensen durven ook niet graag van thuis rijden, er is altijd schrik dat iemand hen vragen 

stelt, en kan niet antwoorden. 

 

Ja, ik kan nog geen RATIONELE brief schrijven – zoals mij verweten werd, ook als ‘iemand 

op mijn vingers tikte’. Mijn leven blijft nog in die 15 jaar chaotisch, ik zoek nog altijd de 

structuur. Mijn hart klopt te snel, veel te snel. Ik kan maar gewoon dromen naar de toekomst, 

want… afasie krijgen, is nog altijd voor uw verdere leven. En nu even VROLIJK (ta-taa): 

zingen wij samen, begeleid met de vrienden Henk en Ubrt, die de melodie spelen op hun 

eigen mondharmonica:  
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(*)ZWALUWZIEK, pagina 25: “Goed dat u een herseninfarct kreeg, dan wordt niemand u nog 
tegengesproken als narcist… u praat graag over uzelf. U vindt uzelf wel heel erg interessant” 

(**) Ja, dat staat allemaal in dat liedje. De aanwezige leden van Afasie Vlaams-Brabant 

krijgen het GRATIS van Sinterklaas; verkoopprijs €5…maar de stock is leeg. Pech voor de 

afwezigen en stakers en nog geen vakbond voor dè afasie 
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EVENTJES SPELEN 
 
Vul in. 
    1                          2       4     6  

 

   8    9   12  14   17 
 

 

 
Zoek 12 dieren (horizontaal). 
 
PAARD   HAAI   LAM   KIP   ZWIJN   BIG   
KROKODIL   AAL   EZEL   DUIF   POES    AAP   

 
  U   Z  W   IJ   N   D   R   G   H   O 

  A   A   P   V   B   N   H   L   A   M 

  P   H   A   A   I   L   P   O   E   S 

  I  W   K   R   O   K   O   D   I   L 

  D   U   I   F   P   O   R   A   A   L 

  G   H   J   I   E   Z   E   L   J   D 

  N   H   K   I   P   R   F   B   J   U 

  C   P   A   A   R   D   O   B   I   G 
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Vul in. 
 

         6          8  
 

        10          13 
 

       15         17 
 

 
 

20 
 

 40   70    110 

 
 

 24 
 

 25    28    31   33 

 34 
 

    38   40   42  

 
 

    62      65   

    68      71     73 
     76     78  
 
 

     100       200   
     500       700  
 

 

 

 

Veel plezier! 
Raymond Vanbylen 
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HYGIENE : STRESSSSS ! 
 
 
Niet alleen een gezonde  voeding en regelmatig wat sociaal contact,  
zoals in de vorige ‘Wat zeg je’ aangehaald, zijn efficiënt tegen stress. 
Ook voldoende nachtrust, een goede ademhaling en aandacht voor uw 
levensstijl zijn belangrijk. 
 
Nachtrust 
 

• Zorgen voor voldoende uren slaap is een goede start in de 

zoektocht naar een remedie tegen stress.  Een nachtrust van 7 a 8 

uur is geen overbodige luxe hierbij. 

• Wees voorzichtig met alcohol.  Een slaapmutsje kan dan wel 

helpen om sneller in te slapen, maar kan ook zorgen voor een 

minder diepe, onrustige slaap.  Een hete kruidenthee of een glas 

warme melk zijn beter.  Melk bevat calcium en het aminozuur 

triptofaan.  Beide bevorderen je ontspanning.  Vermijd koffie of 

cafeïnehoudende dranken, zoals cola,  voor het slapengaan. 

• Zorg voor een rustige activiteit de laatste 2 uren voor het 

slapengaan.  Zet alles wat je opjaagt van je af. Lees liever een 

ontspannend boek, luister naar muziek of doe aan meditatie. 

• Zorg voor een goed bed.  Zowel beddenbodem als matras en een 

kussen, die aangepast zijn aan je lichaamsbouw en –conditie zijn 

belangrijk.  

• Verschoon regelmatig het beddengoed.  Niets is zo rustgevend als 

slapen in frisse lakens. 

• Gebruik je slaapkamer alleen voor ontspannende bezigheden.  

Een slaapkamer is geen bureau. 

• Slaappillen zijn te vermijden.  Ze bieden nl. enkel op korte termijn 

een oplossing, doch nemen de oorzaak van je slapeloosheid niet 

weg. De kwaliteit van je slaap zou ook niet evenwaardig zijn aan 

de natuurlijke slaap, die meer bevrediging biedt. 

Ademhaling 
 
Ademen lijkt voor veel mensen een vanzelfsprekende zaak.  Niets is 
minder waar.  Veel mensen hebben tijdens hun werk de neiging om snel 
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en oppervlakkig te gaan ademen.  Dit levert echter niet dezelfde 
energietoevoer als een rustige, lage ademhaling. 
Voel je je gestresseerd ?  Doe dan volgende oefening : stop even met 
wat je aan het doen bent.  Blaas alle lucht grondig uit, terwijl je 
intussentijd aan niets of aan iets ontspannends denkt (haal je parelwitte 
stranden voor de geest, of een stralende dag in een wijds landschap…).  
Zeg “één” en begin opnieuw…tot je aan tien bent.   
Regelmatig een luchtje scheppen of een korte wandeling doen kan ook 
wonderen doen. 
 
Levensstijl 
 
Ontspannen is ook heel belangrijk en is onlosmakelijk verbonden met 
een diepe, natuurlijke ademhaling.  
Het succes van allerlei yoga- en relaxatietrainingen (meditatie, 
sofrologie, reflexologie, massages, balneotherapie…) wijst erop dat 
mensen nood hebben aan ontspanning. 
Ook thuis kan je voor ontspanning zorgen :   
-een bad met je favoriete olie, essence of badschuim is een ideaal 
moment om te relaxen.  Let er wel op dat je je effectief toelegt op 
ontspannen.  Ga dan ook niet lezen in bad.      
      
-geuren kunnen ook kalmerend of opwekkend werken.  Zo wordt 
lavendel in de aromatherapie gebruikt als rustgever. 
-groen geeft rust.  Planten dus ook.  Het kan dus geen kwaad om een 
plantje binnen te zetten. 
-vergeet niet te leven !  Werken moet en neemt een groot deel van het 
leven in beslag, doch het is en blijft slechts je werk.  Relativeren is de 
boodschap. 
-positief denken is niet iedereen gegeven, maar mits wat training is 
iedereen er wel in een zekere mate toe in staat. 
 
SUCCES  ! 
 
Bron : ISW Limits, Onafh. Ziekenfondsen, ALS-liga 
Ingezonden door Claire van Gorp 
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DIERBAAR 
 
WAT ZEG JE…hiervan : een rubriek voor jullie, onze lezers ! 
Hier kunnen we samen genieten van wie of wat ons dierbaar is : onze 
lieve kinderen, kleinkinderen, vrienden, huisdieren, mooie bloemen die 
we kweken, kunst die we maken… 
 
Stuur ons snel een foto op.  Schrijf erbij wie of wat er op de foto te zien 
is. 
Wij drukken jouw foto af in het boekje ! 
 
Stuur je foto per e-mail naar jenny.sneyers@skynet.be. 
 

 
 

 
 
Ik ben fiere mama  
en dit is mijn jongste dochter van twee jaar  
 
Kathy, regio Antwerpen 
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VOORZITTER 
 

Raymond Vanbylen 

raymond.vanbylen@hotmail.com 
 

 

 

(nog geen foto 

beschikbaar) 

 

ONDERVOORZITTER 
Prof. Evert Thiery 

evert.thiery@scarlet.be 
 

 

 

 

REDACTIE 

redactie-watzegje@hotmail.be 

 

 

Claire van Gorp 

cvangorp@antwerpen.be 

 

Dorien Mennes 

dorienmennes@gmail.com  
 

 

 

Frank Paemeleire 

frank.paemeleire@telenet.be 
 

Jenny Sneyers 

jenny.sneyers@skynet.be 

 

 

 

Katleen Vandeput 

katleenvandeput@hotmail.com 

 

Saskia Debergh 

 saskia.debergh@hotmail.com 
 

 

 

Sophie Sambre 

sophie_sambre@hotmail.com  
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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-Vlaanderen  
 
Dhr. Andy Fonteyne 
Ter Reigerie 10 
8800 Roeselare 
tel: 051/69.00.57 
andy.fonteyne@telenet.be  

  

  

Regio Oost-Vlaanderen  
 
Kristien Lissens en Evelien Jacobs 
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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CONTACTNAMIDDAGEN -  DATUMS VAN DE REGIO’S 
(Onder voorbehoud doorgegeven) 

 
Regio Antwerpen : 
 
02/04/2011  Bingo in Borsbeek om 14.30 uur 
14/05/2011  Boottocht samen met regio Oost-Vlaanderen 
25/06/2011  Bezoek aan de Vlieghaven van Deurne 
 
Regio Vlaams-Brabant : 
 
12/03/2011  Voordracht Gerard Coenen – Rotselaar 
09/04/2011  Contactnamiddag in Wespelaar 
14/05/2011  Contactnamiddag in Rotselaar 
 
Regio Limburg : 
 
Contact opnemen met de regioverantwoordelijke 
 
Regio Oost-Vlaanderen : 
 
Contact opnemen met de regioverantwoordelijke 
 
Regio West-Vlaanderen : 
 
19/03/2011  Bezoek aan ‘Brugge die Scone’ 
14/05/2011  Bezoek aan het Vlasmuseum 
25/06/2011  Naar Roeselare 

 
Bezoek ook eens onze website: www.afasie.be  
Het loont de moeite. Graag uw reactie! 
 
 
Zoals jullie ons leerden kennen: we komen in stil gemoed bij elkaar: we 
praten en we lachen en intussen smeden we een warme 
vriendschapsband onder elkaar. 
 
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.  
 


