
1 

 

Beste leden 

Voor onze vereniging begint een nieuw werkjaar. Onze 
regio’s starten al snel met hun activiteiten. We rekenen 
erop dat onze leden, net als vorige jaren, weer met 
velen zullen opdagen. Vakantieverhalen uitwisselen  
(met of zonder slecht weer),  gezellig vertellen over alle 
leuke en lieve dingen van de voorbije maanden, 
gewoon mekaar opnieuw ontmoeten, …  en het nieuwe 
werkjaar kan al niet meer stuk.  
 

Al snel nadert zondag, 2 oktober. Dan is het weer ‘Nationale Dag’ in 

onze vereniging. Deze keer is het de beurt aan regio Antwerpen. Regio 

Antwerpen verwelkomt ons in hun ‘huis van vertrouwen’: Het Strijboshof 

in Kalmthout. We kijken er al uit om vrienden en kennissen uit andere 

regio’s weer te zien en te genieten van een lekkere maaltijd.  Als 

ontspanning is er een ‘verrassingsact’. Wat het is verklappen we niet; 

anders is het immers geen verrassing meer. Maar het belooft zeker een 

leuke dag te worden. Graag iedereen paraat op 2 oktober! Dus niet 

vergeten tijdig in te schrijven! Mocht je nog geen persoonlijke uitnodiging 

hebben gekregen, vind je wat verder in Wat Zeg Je? de nodige 

informatie. 

U vindt in deze Wat Zeg Je? ook het verslag van de algemene 

vergadering van 21 mei 2011. Dit verslag is niet alleen belangrijk voor de 

leden van de algemene vergadering, maar voor ‘alle leden’ van onze 

vereniging. Zo weten ook zij hoe de werking van onze vereniging loopt. 

Graag toch even een virtueel bloemetje voor onze secretaris Els De 

Meulenaere. Zij kwijt zich eens te meer uitstekend van haar taak als 

verslaggeefster. Waarvoor onze dank! 

In dit nummer hebben we ook weer aandacht voor onze personen met 

afasie. Met aangepaste en afasievriendelijke teksten willen we jullie op 

de hoogte houden van belangrijk nieuws van de laatste maanden. En we 

hebben ook gedacht aan wat taal- en rekenspelletjes voor een 

ontspannend moment op een zonnig terrasje.  

Hopelijk tot 2 oktober op nationale dag in Kalmthout. 

R Vanbylen                                                                       Voorzitter 



 

GEZONDE CONTROLEPERSONEN MET INT

Binnen het UZ Gent loopt, in het kader van een doctoraat, onderzoek naar taal bij personen met 

afasie. Het is de bedoeling om de fonologische verwerking van taal in kaart te brengen bij 

met EN zonder afasie. 

 

We zijn dan ook nog volop op zoek naar gezonde controlepersonen die interesse hebben om deel te 

nemen aan deze studie (vb. partners van personen met afasie)! Het onderzoek loopt nog 6 maanden 

tot een jaar door! 

 

Hoe zal een onderzoeksmoment er uitzien?

In een eerste deel zullen enkele auditieve pen

In een tweede deel zal een EEG onderzoek plaatsvinden.

⇒ Bij dit onderzoek zullen 21 elektrodes op het hoofd geplaatst worden. Deze elektrodes hebbe

enkel een registratiefunctie en zenden zelf geen signaal uit. Dit onderzoek is dan ook volstrekt 

pijnloos, houdt geen enkel risico in en veroorzaakt geen bijwerkingen!

Tijdens de registratie van de hersenactiviteit (EEG) zullen verschillende auditieve ta

aangeboden worden. 

  

Het eerste deel zal 30 à 45 minuten in beslag nemen.

Het tweede deel zal ongeveer 1,5 uur duren.

Het volledige onderzoek zal dan maximum 2,5 uur duren.

 

Wie kan deelnemen? 
 

Iedere geïnteresseerde tussen 31 jaar en 90 jaar!

Verder bent u rechtshandig, draagt u geen hoorapparaat en is uw moedertaal Nederlands. U heeft 

nog nooit neurologische en/of psychiatrische problemen noch taal

spraak(ontwikkelings)stoornissen doorgemaakt. U neemt geen antidepressiva noch antipsychotic

 

Wordt er een vergoeding voorzien?
 

Er wordt een vergoeding voorzien onder de vorm van een Fnac

parkeerticket, zodat u geen parkeergeld hoeft te betalen.

 

Waar gaat het onderzoek door?
 

Het onderzoek zal doorgaan in het 

 

Indien u interesse heeft om deel te nemen en/of bijkomende informatie wenst, aarzel dan niet 

om contact op te nemen via onderstaande gegevens!

     

Drs. Annelies Aerts   

Tel.: 09/332 49 28   

E-mail: annelies.aerts@ugent.be

 

!!! G E Z O C H T !!! 

ROLEPERSONEN MET INTERESSE VOOR DEELNAME AAN STUDIE ROND AFAS

 

Binnen het UZ Gent loopt, in het kader van een doctoraat, onderzoek naar taal bij personen met 

afasie. Het is de bedoeling om de fonologische verwerking van taal in kaart te brengen bij 

We zijn dan ook nog volop op zoek naar gezonde controlepersonen die interesse hebben om deel te 

nemen aan deze studie (vb. partners van personen met afasie)! Het onderzoek loopt nog 6 maanden 
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zal een EEG onderzoek plaatsvinden. 

Bij dit onderzoek zullen 21 elektrodes op het hoofd geplaatst worden. Deze elektrodes hebbe

enkel een registratiefunctie en zenden zelf geen signaal uit. Dit onderzoek is dan ook volstrekt 

pijnloos, houdt geen enkel risico in en veroorzaakt geen bijwerkingen! 

Tijdens de registratie van de hersenactiviteit (EEG) zullen verschillende auditieve ta

zal 30 à 45 minuten in beslag nemen. 

zal ongeveer 1,5 uur duren. 

Het volledige onderzoek zal dan maximum 2,5 uur duren. 

Iedere geïnteresseerde tussen 31 jaar en 90 jaar! 

Verder bent u rechtshandig, draagt u geen hoorapparaat en is uw moedertaal Nederlands. U heeft 

nog nooit neurologische en/of psychiatrische problemen noch taal

spraak(ontwikkelings)stoornissen doorgemaakt. U neemt geen antidepressiva noch antipsychotic

Wordt er een vergoeding voorzien? 

Er wordt een vergoeding voorzien onder de vorm van een Fnac-bon ter waarde van 

parkeerticket, zodat u geen parkeergeld hoeft te betalen. 

Waar gaat het onderzoek door? 

Het onderzoek zal doorgaan in het Universitair Ziekenhuis Gent, gebouw K12A (10

Indien u interesse heeft om deel te nemen en/of bijkomende informatie wenst, aarzel dan niet 

om contact op te nemen via onderstaande gegevens! 

  

   Adres:  UZ Gent – Neurologie (1K12A)

    De Pintelaan 185

mail: annelies.aerts@ugent.be    9000 Gent 
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AAN STUDIE ROND AFASIE 

Binnen het UZ Gent loopt, in het kader van een doctoraat, onderzoek naar taal bij personen met 

afasie. Het is de bedoeling om de fonologische verwerking van taal in kaart te brengen bij personen 

We zijn dan ook nog volop op zoek naar gezonde controlepersonen die interesse hebben om deel te 

nemen aan deze studie (vb. partners van personen met afasie)! Het onderzoek loopt nog 6 maanden 

en papiertaken afgenomen worden. 

Bij dit onderzoek zullen 21 elektrodes op het hoofd geplaatst worden. Deze elektrodes hebben 

enkel een registratiefunctie en zenden zelf geen signaal uit. Dit onderzoek is dan ook volstrekt 

Tijdens de registratie van de hersenactiviteit (EEG) zullen verschillende auditieve taaltaken 

Verder bent u rechtshandig, draagt u geen hoorapparaat en is uw moedertaal Nederlands. U heeft 

nog nooit neurologische en/of psychiatrische problemen noch taal- en 

spraak(ontwikkelings)stoornissen doorgemaakt. U neemt geen antidepressiva noch antipsychotica. 

bon ter waarde van €10 en een 

Universitair Ziekenhuis Gent, gebouw K12A (10
e
 verdieping). 

Indien u interesse heeft om deel te nemen en/of bijkomende informatie wenst, aarzel dan niet 

Neurologie (1K12A) 

De Pintelaan 185 
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INFORMATIEBROCHURE: DE TUITBEKER 

Logopedisten vermoeden sinds geruime tijd dat een tuitbeker het 
verslikken in de hand werkt. Onderzoekers observeerden de 
verschillende fases van de slikact van 70 
proefpersonen die uit 6 verschillende hulpmiddelen 
dronken. Wat blijkt? 
 
Het gebruik van een tuitbeker veroorzaakt 
verschillende dysfuncties, zowel in de oraal 
voorbereidende, de orale als in de faryngale fase bij 
personen met een neurogeen vochtinnameprobleem 
(Castro, Franco, Van Beneden & Vanderheyden, 
2011)   
Een tuitbeker blijkt dus geen goed hulpmiddel te zijn 
voor personen met de ziekte van Parkinson, personen 
met dementie of een CVA. Een tuitbeker kan wel 
worden aangeboden aan personen zonder een 
slikprobleem.  
 
Aan de hand van deze informatiebrochure wordt er 
getracht hulpverleners te sensibiliseren om 
alternatieve hulmiddelen aan te wenden i.p.v. de 
tuitbeker.  
 
Wat U terugvindt in de brochure: 

- Hoe het slikken van vloeistoffen verloopt.  
- De nadelen van een tuitbeker.  
- De alternatieven voor een tuitbeker: 

o Bij personen met slikproblemen/slikstoornissen. 
o Bij personen zonder slikproblemen/slikstoornissen. 

- Voorbeelden van aangepaste bekers. 
- Enkele belangrijke opmerkingen. 

 
Deze informatiebrochure is terug te vinden op www.neurocom.be en 
www.vvl.be. De folder werd ontwikkeld i.k.v. een scriptie voor het 
Postgraduaat Neurologische Taal-  en Spraakstoornissen, 
Arteveldehogeschool Gent door Eva Castro en Liesbeth Franco (2011).  
Voor meer informatie over alternatieve hulpmiddelen kan U terecht op 
www.advys.be. De alternatieve bekers zijn te verkrijgen bij 
thuiszorgwinkels en bij de apotheek.  
 

Ingediend door Sophie Sambre 
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AGENDA studiedagen voor professionelen 

Een greep uit het aanbod van studiedagen rond het thema ‘afasie’ 

 

Thema : Ondersteunde Communicatie bij personen met NAH  

Datum : 20/10/2011 

Uur : 9 - 12 uur 

Locatie :  Sig Destelbergen 

Meer info : www.sig-net.be  

 

Thema : Cognitieve revalidatie bij NAH  

Inspiratie om het (nog beter) te laten lukken  

Datum : 2/11/2011 

Uur : 9 - 16.30 uur 

Locatie : Sig Destelbergen  

Meer info : www.sig-net.be 

 

Thema : Gevolgen van NAH: een overzicht van therapeutische mogelijkheden  

Datum : 3/11/2011 

Uur : 9 - 16 uur 

Locatie : KH Leuven (Heverlee)  

Meer info : www.sig-net.be  

 

Thema : Neurodegeneratieve taal- en spraakstoornissen  

Datum : 4/11/2011 

Uur : 9 - 16.30 uur 

Locatie : Sig Destelbergen 

Meer info : www.sig-net.be  
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Thema  : Eerste herfstmeeting (casusvoorstellingen/overlegforum neurologische taal- 
en spraakstoornissen) 

Datum : 8/11/2011 

Uur : 19u - 21u 

Locatie : UZ Gent, Auditorium C 

Meer info : www.nwts.ugent.be/Herfstmeeting.html 

 

Thema : Van waskrijtje tot laserlampje: 101 manieren om te schrijven, te typen en te 
communiceren  

Datum : 22/11/2011  

Uur : 9.30u - 12.30 u  

Locatie : Modem, Wilrijk 

Meer info : www.modemadvies.be 

 

 

 

 

Ingezonden door Katleen Vandeput 
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Wat is Breinwijzer ? 

Breinwijzer is een organisatie die infosessies, seminaries, 

gespreksavonden en cursussen organiseert over neurowetenschappen. 

Dit met als doel het maatschappelijk belang daarvan meer aandacht te 

geven.  

Breinwijzer ijvert dan ook voor een open dialoog tussen publiek, 

beleidsmakers en experts. Zo kan het brede publiek mee richting geven 

aan de maatschappelijke impact van neurowetenschappen. 

 

Breinwijzer organiseerde reeds cursussen rond dementie, psychose, I-

brain (3-daags festival over de werking van de hersenen), autisme 

enzovoort. 

Voor meer informatie over cursussen die in de toekomst georganiseerd 

worden, kan je terecht op www.breinwijzer.be. 

 

Voor vragen over de organisatie: 

Breinwijzer vzw 

Pekelharing 39 

9000 Gent 

Coördinator: Eva De Vlieger 

info@breinwijzer.be 

 

Bron: www.breinwijzer.be 

Ingezonden door Dorien Mennes 
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Secretariaat:     ����: 0497/04 34 05 

Dorre Eikstraat 46 ����: ELSDEM@Gmail.com 

2550   Kontich ����: http://www.afasie.be 
  

 

Verslag van de Algemene vergadering van 21/5/’11: A.V. 35 

 

Aanwezige effectieve leden:  R.Bevers, E.De Meulenaere, G. Desmetz , M.Huijbrechts, M. Kesteloot,       

K. Lippens,   Dr.J.Proesmans,  G.Sleypen, E.Stoop, R. Vanbylen, M.Vandenbulck, P.Vanderschueren,    

I.Verschueren, M. Weyler.  

Aanwezige effectieve leden bij volmacht:  K. Baras, M. Guzzone, H. Mannaerts, G. Mestdagh, 

F.Mortier, S.Serweytens- Desmet, J. Strauven, G.Van den Brande, P.Van Malleghem,  G.Vanspringel, 

M. Vermeiren,  

Verontschuldigd:  L. Berlamont, M. Hoeck, E. Jacobs, K. Lambers, K. Lissens, M. Solomé, E. Thiery, 

C. Van Gorp,   

Afwezig: N.Cappaert, S. Claeyssens, M. De Noble,  G.Dermul, C. Lafosse, E.Meeuws, D.Reuter,  

M. Sanders, P. Thys, R. Witgeers.  

Aanwezige leden: C. Berckmans, P. De Vos, A. Fonteyne,  K. Van Tiggel 

 

 

De A.V. start om 14u30 en eindigt om 17u 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter: 

 

- De voorzitter benadrukt het belang van een algemene vergadering die statutair verplicht is.  

Ze biedt jaarlijks de gelegenheid om rechtstreeks contact en uitwisseling van ideeën en 

nieuwe suggesties.  

 

       -   We gedenken alle overleden leden en familieleden van het voorbije jaar. 

 

2. De notulen van de A.V. 34 van juni 2010 worden goedgekeurd en ondertekend.  

 

3. Financieel verslag 2010: (cfr. Bijlage ) De vereniging is financieel gezond. 

Inkomsten: € 15301,68 Lidgeld: € 3023 

 Giften: € 4632,50 

 Andere: € 338 (activiteiten, bankintresten, documentatie) 

Uitgaven: € 16943,38 

 

Het boekjaar 2010 eindigt met een beperkt verlies van € 1600. Dit is o.a. te wijten aan de kosten 

voor het drukwerk van de kalender die ontwikkeld werd n.a.v. het 30 jarig bestaan van de vereniging. 
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De kosten hiervoor bedroegen € 2400. Elke regio kreeg van de koepel 50 kalenders die ze konden 

verkopen aan €5,00 per stuk. De inkomsten hiervan mochten zij houden als subsidie van de koepel. 

De overgebleven kalenders werden uitgedeeld op de Nationale Dag te Limburg en verder verdeeld 

aan Rotary Gent Noord. 

Een andere reden voor de beperkte inkomsten in 2010 zijn een kleiner aantal giften. 

De regioverantwoordelijken krijgen sinds dit jaar tevens € 10/maand voor internetonkosten en 

terugbetaling van vervoersonkosten voor de vergaderingen van de raad van bestuur. Ook deze 

onkosten zorgen voor een grotere uitgave. 

 

De beheerskosten liggen met 12,55 % onder de toegelaten grens van 20%. 

De financiële balans is in evenwicht. 

 

Het is belangrijk bij de leden extra te benadrukken dat als zij een gift storten ze best vermelden voor 

welke regio de gift bestemd is. Anders blijft deze gift voor de centrale kas. Giften zijn in 2011 

aftrekbaar vanaf €40. 

 

Regionale boekhouding 

* batig saldo in alle regio’s; dank voor het goede beheer aan de regioverantwoordelijken. 

* alle bewijsstukken (facturen en onkostennota's) dienen per kwartaal opgestuurd te worden naar 

Maria Huijbrechts! Opgelet! Bankuittreksels alleen zijn onvoldoende als bewijsstuk. 

 

- De maatschappelijke zetel is nog steeds op het adres van Luc Berlamont.  Het 

bankrekeningnummer is      880-3187421-48, Vereniging Afasie Bassevelde en dus NIET in Kontich of 

Schoten. 

 

4. De begroting 2012  (zie bijlage) : De raad van bestuur vraagt de goedkeuring aan de algemene 

vergadering om vanaf januari 2012 het lidgeld te verhogen met € 2, 50 (vanaf januari 2012 zal het 

lidgeld 

 € 15 bedragen). De algemene vergadering geeft volmondig haar akkoord. 

De begroting van 2012 wordt goedgekeurd. 

  

5. De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders. 

OPMERKING/ VRAAG:  

Er zijn vragen betreffende de verzekering die onze vereniging heeft voor haar leden. Lieve Vercruysse 

verzekert de leden dat onze vereniging correct verzekerd is conform de nieuwe wet op de vzw’s van 

5 jaar geleden. Raymond Vanbylen zal de polis opnieuw bekijken en de regioverantwoordelijken op 

de hoogte brengen via een nota en een copy van de polis. 

 

Enkele bedenkingen betreffende de aanpak om nieuwe sponsorkanalen/ nieuwe leden voor onze 

vereniging te vinden. Wil men nieuwe leden, dan worden de regio’s aangespoord en aangemoedigd 

om deze op een “creatieve” manier te gaan zoeken. Belangrijk is het contact met de partners van 

personen met afasie omdat zij de personen zijn die wellicht info over afasie opzoeken o.a. via het 

net. Er zal ook een infopakket worden samengesteld dat gratis bedeeld kan worden aan 

ziekenhuizen, diensten logopedie. Zo start regio West- Vlaanderen onder impuls van Andy Fonteyne 

met een project in de ziekenhuizen van Roeselare en Menen. 
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6. Voorstelling nieuwe “effectieve “ leden:  

Er hebben zich 5 nieuwe “effectieve” leden aangemeld. 

Peter Donck: persoon met afasie van West- Vlaanderen 

Andy Fonteyne: persoon met afasie van West- Vlaanderen 

Patricia De Vos: partner van A. Fonteyne 

Karin Van Tiggel : persoon met afasie uit Antwerpen 

Chesna Berckmans: persoon met afasie uit Vlaams- Brabant. 

 

Chesna Berckmans en Andy Fonteyne nemen het mandaat over van Hubert Mannaerts en Ronny 

Witgeers die hun ontslag gaven voor de Raad van Bestuur wegens gezondheidsproblemen. Ronny 

Witgeers en Hubert Mannaerts zullen op gepaste wijze bedankt worden voor hun jarenlange inzet 

voor hun regio. 

 

7. Actualiseren van effectieve leden: 

- De voorzitter noteert het ontslag van Hubert Mannaerts en Janneke Strauven. Hubert 

Mannaerts was jarenlang regioverantwoordelijke van Vlaams- Brabant en werd hierbij 

bijgestaan door zijn echtgenote Janneke Strauven.  

- Hubert Mannaerts en Janneke Strauven zullen op gepaste wijze bedankt worden door de 

vereniging . 

- We vermelden het overlijden van Jan Wostyn. Jan was jarenlang lid van de Raad van Bestuur 

en de Algemene Vergadering waarin hij regio Oost- Vlaanderen vertegenwoordigde. 

 

8. Jaaroverzicht (juni 2010 – mei 2011) 

Het hart van de vereniging ligt in de verschillende regio’s: 

- Antwerpen organiseerde dit jaar verschillende binnen- en buitenactiviteiten. Dit op hun vaste 

stek in Borsbeek met o.a. een kwis met smoutebollen, een bezoek aan het Zilvermuseum te 

Deurne, een bezoek aan Yerseke met de vlindertuin, bingo, brunch, boottocht op de Leie in 

samenwerking met regio Oost- Vaanderen en het jaarlijks etentje in januari.  

- Limburg  kan op veel interesse rekenen voor de verschillende activiteiten die zij organiseren 

o.a.  bowling te Beringen, mini- golf te Bokrijk, de organisatie van de nationale dag te 

Kuringen (zaal Draekerwinning), ballonactie met prijs (luchtdoop) nav de week van de afasie 

in juni ’10, bezoek en stand op de gezondheidsbeurs VIVO te Genk met 4000 bezoekers. 

Eurregionaal treffen in het kader van de week van de afasie ‘11(Belgisch- Nederlands 

Limburg).  

- Vlaams-Brabant organiseerde tijdens hun bijeenkomsten o.a. een nieuwjaarsdiner met kaas- 

en vleesschotel,  een interessante contactnamiddag met persoon met afasie uit Nederland, 

kwis waarbij gezonde partners gestimuleerd worden om te schrijven met de niet- dominante 

hand en een sinterklaasfeest. Chesna Berckmans neemt de verantwoordelijkheid over van 

Hubert Mannaerts, die wegens gezondheidsredenen geen regioverantwoordelijke meer kan 

zijn. 

- West-Vlaanderen organiseerde o.a. een bezoek aan Brugge, een bezoek aan het 

Vlasmuseum, volksspelen,…  Zij kampen met een beperkt aantal actieve leden. Andy 

Fonteyne heeft de taak van regioverantwoordelijke op zich genomen wegens het ontslag van 

Ronny Witgeers. Onder zijn impuls zal een ledenwerving plaatsvinden in Roeselare en 

omgeving. 

- Oost-Vlaanderen bezocht o.a. een paardenmelkerij, een bezoek aan een restaurant en een 

boottocht op de Leie in samenwerking met regio Antwerpen. 

- De regioverantwoordelijken krijgen een “lekker”cadeautje met Antwerpse handjes en 

chocolade als waardering voor hun enorme inzet en voor de vlotte werking in hun regio. 
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- Raymond Vanbylen is de verschillende activiteiten van de regio’s aan het oplijsten en zal 

deze laten verschijnen in “Wat zeg je” van september. Op 2 jaar tijd vonden 82 verschillende 

activiteiten plaats in de regio’s. Een dikke proficiat hiervoor!! 

 

9. Vooruitzichten 2011- 2012 en lopende activiteiten. 

- De Nationale dag van 2010 vond plaats in Limburg. Een geslaagde dag met ongeveer een 130 

deelnemers. Guido Sleypen wordt nogmaals bedankt voor zijn puike organisatie en het vlot 

verloop van deze dag. 

- “Wat zeg je”: het middenkatern wordt gevuld met extra oefeningen voor personen met 

afasie. In de loop van de maand december zal een enquête afgenomen worden. De 

regioverantwoordelijken worden gevraagd om deze samen met hun leden in te vullen en 

door te sturen naar de redactieraad.  

- Statuten: deze werden aangepast in 2005 aan de nieuwe wetgeving voor de vzw’s. De 

bankwetgeving is echter gewijzigd en indien er wijzigingen aan rekeningen moeten 

gebeuren, verloopt dit steeds zeer moeizaam. Dit omdat de regio’s niet erkend worden als 

vzw en de statuten onvoldoende omschrijven wie juist volmacht heeft om rekeningen te 

wijzigen ( openen/ afsluiten). 

Voorstel is om de statuten te behouden maar om enkele artikels te wijzigen  zodat er maar 2 

personen nodig zijn om eventuele wijzigingen vlot te kunnen uitvoeren. De koepel en de 

regio’s zouden dezelfde rechten en plichten moeten krijgen en de regio’s moeten structureel 

erkend worden.  

Doel is om 1 hoofdrekening en 5 subrekeningen te onderschrijven bij dezelfde bank die aan 

elkaar gelinkt zijn. Voorlopig is er nog geen beslissing genomen over welke bank dit zal zijn. 

Raymond Vanbylen zal een tekst opstellen en de nodige artikels aanpassen, dit in 

samenwerking met de studiedienst van het VSDC en bevriende juristen. De tekst zal in de 

raad van bestuur geëvalueerd worden en dan voorgelegd worden op een buitengewone 

algemene vergadering. 

- Het dossier voor de vernieuwing van de fiscale aftrekbaarheid zal deze zomer nog in orde 

gebracht worden. 

 

10. Rondvraag 

- Voorstel van Andy: een virtuele ideeënbus ontwikkelen op de site. 

- Aankondiging Euregionaal treffen in Visie (Guido Sleypen). 

 

11. Slotwoord 

Geen variapunten werden aangebracht. 

 

Tot slot bedankt het bestuur de vele medewerkers en de leden die zich belangeloos inzetten voor de 

Vereniging Afasie. 

 

De vergadering wordt afgesloten om 17u en de aanwezigen worden uitgenodigd voor een kleine 

maaltijd. 

 

De Voorzitter                                                                        De secretaris 

R. Vanbylen        E.De Meulenaere 
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REGIO WEST-VLAANDEREN 
HET VLASMUSEUM: BEZOEK 14 MEI 2011 

De afwezigen hadden ongelijk! Weliswaar hadden sommigen een geldige redenen, niettemin moet 

gezegd worden dat het ZEER interessant was. Waren inderdaad met zeer weinigen maar dat kon de 

ambiance en de interesse zeker niet drukken 

Aangekomen hadden we dorst van de autorit (a ja moet toch door iets verklaart worden hé)maar in 

de plaatselijke cafetaria waren ze van alles voorzien waarna we aan ons bezoek begonnen zijn. 

We kregen allemaal (maar 5) een soort van “telefoon” waardoor we bij meer interesse extra 

informatie kregen over wat we zagen. Daardoor kregen we allen een privégids mee. Dit vond (ik 

persoonlijk) direct geslaagd want niet allen zitten op hetzelfde niveau om iets te begrijpen vb. 

ouderen die de vlasteelt nog herinneren van hun kindertijd zijn  dan veel vlugger mee met de aparte 

woordenschat en bepaalde handelingen dan jongere mensen. Vb.  Ik heb mij jaren afgevraagd 

waarom de Leie zo belangrijk was voor het vlas. Nu weet ik het. 

 

 

 Eigenlijk neemt het museum je mee doorheen (de redelijk recente) geschiedenis van het vlas, alles 

wat er ook maar enigszins mee te maken had, kwam aan bod .Aan de hand van 26 taferelen en 

enkele flatscreens zagen we hoe vlas (door de tijden heen) verwerkt wordt tot linnen. 
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In een volgend onderdeel van het museum kwam vooral de productie en het maken van kant aan 

bod. Nog een totaal andere wereld die echt de moeite was. 

 In een derde (en laatste) deel zagen we de verschillende zaken (kant en linnen) samen in het 

dagelijks leven van de vorige eeuw. 

 

 

 

 

 

 

Na de droge bewerking van het vlas enigszins doorgespoeld te hebben met wat drank zijn we toen 

maar huiswaarts vertrokken. 

 

 

Dank voor de leuke en leerrijke namiddag. 

 

Verslag : Peter Donck, persoon met afasie 

Foto’s: Andy Fonteyne, persoon met afasie 
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REGIO VLAAMS-BRABANT: UITSTAP VAN 25 JUNI 2011 
 

Circa vijftien mensen hadden, de slechte weersvoorspellingen ten spijt, de weg 

naar Grimbergen gevonden.  

In het sterrenkundig Observatorium Mira werden wij opgewacht door een 

vriendelijke heer (wiens naam ik me niet meer herinner).  

Na een noodzakelijke introductie, waarbij wij o.a. leerden dat de Melkweg 

gewoon een verzameling is, konden wij op het dak een kijkje nemen op de 

instrumenten die gebruikt worden om het heelal in het oog te houden.  

Gezien het overdekte weer ons niet toeliet de hemel te bekijken werd de 

recentste telescoop dan maar gebruikt om naar de kerk (nu basiliek) van 

Grimbergen te kijken.  

Na ons bezoek aan de sterrenwacht, werden wij in het naburige Fenikshof 

vergast op pannenkoeken met koffie en nadien nog een drank.  

Dit was tevens een goede gelegenheid voor ons om kennis te maken met de 

regioverantwoordelijke Chesna…, die bij ons een uitstekende vriendelijke 

indruk heeft nagelaten.  

Zoals in het verleden gaat Afasie een mooie toekomst tegemoet. Misschien tot 

nog eens!  
 

Paul Olbrechts (Dilbeek) 
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REGIO ANTWERPEN:  NAAR DE LUCHTHAVEN DEURNE  

25 JUNI 2011 

 

Om 13h30 waren we afgesproken op de luchthaven van Deurne voor de 

laatste activiteit van dit seizoen. Ondanks het druilerige weer waren we 

weer met een groot gezelschap. Na de verwelkoming door de 

plaatselijke gids konden we onze rondleiding beginnen. We moesten 

eerst door de controle, want iedereen mag niet zomaar op een vliegveld 

komen. Dan kwamen we buiten op de tarmac. Het was weekend en dan 

is het kalm op de luchthaven. Deurne is een zakenluchthaven, er zijn 

geen grote verkeersvliegtuigen voor toeristische reizen. Er is enkel een 

lijndienst naar Londen tijdens de week. Veel privévliegtuigen vertrekken 

hier. Dat gaat hier gemakkelijker dan op de grote luchthavens zoals 

Zaventem. Hier worden de drukke toeristenvluchten niet gehinderd. Ook 

kan men hier een vliegtuig huren voor een vlucht naar een bestemming 

naar eigen keuze, zoals ge ook een taxi kunt huren. We bezochten de 

loods waar deze kleine toestellen staan opgesteld. Ook hier weer een 

duidelijke uitleg over vliegtuigen, de luchthaven en ook een beetje de 

geschiedenis van de luchthaven. De jongste van de bende mocht even 

plaatsnemen aan de stuurknuppel van een dezer toestellen. Dan nog 

een hele uitleg over hoe zo’n vliegtuig in de lucht blijft. Dan gingen we 

naar het aanpalende museum Stampe – Vertongen. Hier staan 

verschillende oude vliegtuigen al van in de 1e Wereldoorlog, niet de 

originele maar ze zijn nagebouwd. Er staat ook nog een V1 uit de 2e 

Wereldoorlog. Er is ook een oude simulator om te leren vliegen. En vele 

oude foto’s en plannen, documenten van vroeger die met de luchthaven 

en ook met de oorlog te maken hebben. Na dit zeer leerrijk bezoek met 

een interssante uitleg werden we verwacht in de cafetaria. Hier werd bij 

een lekkere appelstrudel en een koffie of thee nog een hele tijd 

nagepraat over dit bezoek. De datum van 3 september werd ook al 

genoteerd. We worden dan verwacht in Wortel bij Hoogstraten. Met 

negen mensen van regio Antwerpen gaan we nog een reis van een week 

maken naar Italië met Ziekenzorg van de CM. Hierover volgt nog een 

verslag. 

Verslaggever Roger Van Dijck, echtgenoot van afasiepatiënte Ingrid 

Renard. 
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MET ZIEKENZORG CM NAAR HET LAGO MAGGIORE 

VAN 9 JULI TOT 16 JULI 2011 

 

 

Vijf leden van de Regio Antwerpen en hun partners hadden 

ingeschreven voor de reis naar Italië, Verbania-Intra aan het Lago 

Maggiore. Het was de eerste maal dat Ziekenzorg deze reis 

organiseerde. Om 7h ’s morgens vertrokken we van op de Rozemaai te 

Ekeren. We reden met een aangepaste liftbus, zo kon iedere 

rolstoelgebruiker met de lift naar binnen. In totaal, de vakantiegangers en 

de helpers waren we met ongeveer 45 mensen. 

 

 De reis ging door de Elzas in Frankrijk en dan door Zwitserland naar 

Italië. Onderweg stopten we voor een plas, een drankje of een knabbeltje 

in Luxemburg, Frankrijk, en nog een keer in Zwitserland. 

Om 22h ’s avonds kwamen we aan het hotel aan. Daar wachtte ons nog 

een warme maaltijd, en dan konden we rusten van de lange reis. 

 Het hotel Il Chiostro is een oud klooster dat volledig gerenoveerd was 

en aangepast als hotel. Wel waren er niet veel aanpassingen voor 

gehandicapten. Kleine badkamers, geen handsteunen aan het toilet, 

voor rolstoelgebonden personen zijn het wel kleine kamers. Maar het is 

een prachtig gebouw, goed eten en een vriendelijke bediening. 



16 

 

’s Morgens was het ontbijtbuffet, ’s middags en ’s avonds een 

driegangenmenu met bediening aan tafel. Er was keuze tussen twee 

menu’s dat we de dag ervoor moesten opgeven. 

Intra is een gezellig stadje, pittoreske straatjes en ook mooie winkeltjes. 

De vrouwen konden hun hart ophalen.   

 Het Lago Maggiore ligt in een prachtige streek. Vlakbij Verbania liggen 

de zgn. Boromeese Eilanden. Isola Madre, Isola Bella en Isola 

Pescatore. Dit eiland zijn we gaan bezoeken met de boot. Met een gids 

kregen we een rondgang over het eiland, we hadden er ook een lekkere 

vismaaltijd. Daarna vaarden we nog naar Stresa.  

We bezochten in Verbania-Palanza de Villa Taranto, een zeer mooie 

botanische tuin. Met gewone rolstoelen is deze tuin echter moeilijk te 

bezoeken wegens nogal steile wandelpaden.  

 

We hadden ook Locarno willen bezoeken in het Zwitserse deel van het 

meer. De dag ervoor was door een storm er een wegverzakking geweest 

op de weg er naartoe. We hebben dan een mooie vallei bezocht, de 

Valle Vigezzo. Ons lunchpakket aten we op in Santa Maria Maggiore en 

reden dan verder naar het plaatsje Re. Daar was een basiliek gebouwd 

ter ere van de madonna del Sangue. Volgens de legende zou een 

schilderij van de Madonna gaan bloeden zijn bij een beschadiging. 

Langs Stresa zijn we dan teruggekomen.  
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We hebben ook tweemaal een markt bezocht, in Baleno en in Palanza-

Suna. 

We hebben ook een wijnproeverij gehad in het hotel. 

 

 

 

De mensen van Ziekenzorg staan altijd klaar om te helpen. “Ook voor de 

partners is het vakantie”,hoort men dikwijls zeggen! Het in-en uitstappen 

verliep ook altijd vlot met de lift, de rolstoelen stonden altijd direct klaar. 

De laatste avond hadden we eerst nog een afscheidsreceptie op de 

prachtige binnenkoer, daarna nog een verrassingsmenu voor het 

avondeten. 

Op de vertrekdag was het ontbijt om 6h ’s morgens, om 7h vertrokken 

we dan en reden dezelfde weg en dezelfde stopplaatsen als op de 

heenreis. En zo kwamen we dan weer om 22h ’s avonds aan op de 

Rozemaai, zoals we vertrokken waren in een echt Belgisch regenweer. 

 

Roger Van Dijck 
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OPROEP: 

DE REDACTIE VRAAGT FOTO’S VAN 

 

 

 
 

VERGEET JE FOTOTOESTEL NIET 

OP 2 OKTOBER 2011! 
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Hier weer enkele bladzijden  

voor personen met afasie! 

KIJK  EN  LEES  

 

     België:  de nationale feestdag 

Op 21 juli vierden we onze nationale feestdag. 

Dan herdenken we dat: 

- op 21 juli 1831 

- koning Leopold I 

- in De Panne 

- het Belgisch grondgebied betrad. 

 

Ieder jaar houdt koning Albert II dan  

een toespraak op radio en tv. 

Dit jaar was het een bijzondere toespraak. 

De koning vond dat de politieke crisis 

veel te lang duurt. 

Al meer dan een jaar hebben wij geen regering. 

De politici moeten dus dringend harder werken. 

Ze moeten zo snel mogelijk een regering vormen. 

Dan kan België opnieuw bestuurd worden. 
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Daarom was koning Albert boos!  

Hij keek heel kwaad en 

maakte gebaren met zijn h anden en armen. 

 

Veel mensen vonden dat de koning gelijk had. 

Anderen waren onder de indruk. 

Sommigen vonden die boze koning dan weer grappig. 

 

Rond 15 augustus begonnen de politici 

dan eindelijk opnieuw te onderhandelen 

over de vorming van een nieuwe regering. 

 

De politici konden niet vroeger starten 

want ze moesten eerst nog  

enkele weken met vakantie. 

De vorming van die nieuwe regering 

zal dan wel niet zo dringend zijn geweest. 
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      koken met Ria 

We bereiden mosselen met spek en groenten. 

 

Wat hebben we nodig voor 4 personen? 

1 grote ajuin 

2 dunne preien 

2 teentjes knoflook 

125 gram gerookte spekreepjes 

2 kilogram mosselen 

5 soeplepels olie 

 

Hoe doen we het? 

Mosselen: was ze en maak ze schoon. 

Gooi de open mosselen weg. 

Ajuin: pel de ajuin en snij hem in ringen. 

Prei: was de prei en snij hem in ringen.  

Knoflook: pel de teentjes en snij ze in kleine stukjes. 

 

In een pot twee eetlepels olie verwarmen. 

Doe de ajuin in de pot en laat glazig worden. 

Doe de spekreepjes erbij en bak ze. 
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Doe dan de olie, de prei en het knoflook in de pot. 

Wat peper en zout toevoegen voor de smaak. 

Laat alles nog 5 minuten bakken. 

 

Giet nu 3 deciliter water in de pot. 

Voeg de mosselen erbij. 

Laat alles nog 8 tot 10 minuten koken 

tot de mosselen openstaan. 

Schud af en toe op.  

Verwijder de mosselen met een gesloten schelp.  

 

Serveer met brood, frieten of gebakken aardappelen. 

Je kan er ook nog  een mosselsausje bijzetten. 

Dit kan je kant en klaar in de winkel kopen. 

 

En vergeet niet! 

Een biertje of een wit wijntje  

is altijd lekker bij mosselen. 

Smakelijk! 
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    sport: wielrennen  

    DE RONDE VAN FRANKRIJK   2011 

 

De 98ste editie van de Ronde van Frankrijk   

begon op zaterdag, 2 juli 

op het eiland Noir Moutier. 

Ze eindigde op zondag, 24 juli in Parijs. 

 

De renners moesten 21 dagen fietsen. 

Ze mochten ook 2 dagen rusten. 

 

Ze fietsten in totaal 3.430 kilometer. 

De deelnemers moesten veel klimmen. 

Er waren 4 aankomsten boven op een bergtop. 

Ze moesten ook 64 kilometer tijdrijden. 

 

In 2011 schreven 22 ploegen zich in. 

219 renners startten de Ronde 

Slechts 167 renners bereikten de eindstreep. 
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Wat viel er te verdienen? 

Zo maar eventjes €3,5 miljoen.  

 

De winnaars: 

- de gele trui (de beste tijd):   Cadel Evans 

- de groene trui (de meeste punten):   Mark Cavendish 

- de bolletjestrui (het bergklassement):  

Samuel Sanchez 

 

En de Belgen? 

Tom Boonen, Gert Steegmans 

en nog 4 andere Belgen  gaven op. 

 

Philippe Gilbert en Jelle Vanendert  

wonnen elk een rit. 

In het eindklassement eindigde  

Kevin De Weert 13de  en was 

Philippe Gilbert  38ste . 

 

Bij de groene trui vonden we  

Philippe Gilbert op de 3de plaats. 
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Jelle Vanendert was 3de 

bij de witte trui. 

Jelle was dus de 3de beste jonge wielrenner. 

Dat belooft voor de toekomst! 

 

     Popfestival wordt drama  

Pukkelpop is een popfestival  

dat elk jaar in Kiewit wordt georganiseerd. 

Kiewit ligt dicht bij Hasselt in de provincie Limburg. 

 

De organisatoren zorgden voor: 

 - een grote parking 

- voldoende openbaar vervoer  

- een camping vlak naast de festivalweide 

- veel ingangen en uitgangen 

- drie dagen leuke optredens. 

 

Op donderdag, 18 augustus  

sloeg rond 6 uur ’s avonds  

het warme zomerweer plots om. 
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De lucht werd heel donker. 

Het begon verschrikkelijk 

hard te waaien, te regenen en te hagelen. 

Geen gewoon onweer: 

bijna een orkaan.  

 

De tentjes op de camping werden weggeblazen. 

Bijna alle grote tenten  

op de festivalweide stortten in. 

Vele mensen raakten in paniek. 

 

De hulpdiensten waren gelukkig vlug ter plaatse. 

Er vielen 5 doden. 

Een tiental personen werden zwaar gewond en 

moesten naar het ziekenhuis. 

Men telde ook 70 licht gekwetste personen. 

 

Wat een gezellig popfestival had moeten zijn, 

werd een nachtmerrie! 

  



27 
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GOED OM WETEN 

Informatie van het Vlaams agentschap voor personen met een handicap 

(VAPH) 

Publicatie : “Handinfo” 

De bevoegdheden over de bijstand aan personen met een handicap zijn 

versnipperd over een groot aantal overheidsdiensten.  Het resultaat 

daarvan is een soms moeilijk te ontwarren klauwen van maatregelen, 

tegemoetkomingen en reglementen. De “Handinfo” wil voor personen 

met handicap, hun omgeving en hun hulpverleners een 

gebruiksvriendelijke wegwijzer zijn in de zoektocht naar ondersteuning, 

zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, tegemoetkomingen, sociale tarieven, 

vrijetijdsmogelijkheden, …Het boek biedt u een volledig overzicht van de 

maatregelen en procedures, diensten en organisaties in Vlaanderen en 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Voorbeeld van informatie 

De tussenkomst in de aankoop van incontinentiemateriaal.  Deze korting 

komt bovenop het incontinentieforfait.  Nieuw sinds 1  januari 2011 is dat 

het VAPH de kosten terugbetaalt via een jaarlijks forfait in plaats van een 

maximaal bedrag op basis van aankoopbewijzen. 

Jaarlijks forfait .           

De jaarlijkse tegemoetkomingen zijn gebaseerd op de leeftijd en de 

graad van incontinentie.  Ze variëren van 123 euro tot maximaal 860,99 

euro (index 01/01/2011).  Een goedkeuring geldt voor maximaal 3 jaar. 

 

Wie komt in aanmerking ?        

Vanaf de leeftijd van 5 jaar kan je (mits enkele uitzonderingen) een 

aanvraag indienen om een tussenkomst te krijgen voor 

incontinentiemateriaal.  Het moet een langdurig of blijvend 

incontinentieprobleem zijn, waarbij er geen behandeling mogelijk is of de 

behandeling geen resultaten heeft opgeleverd.  Daarnaast gelden de 

inschrijvingsvoorwaarden van het VAPH : het gaat om personen met een 

handicap, jonger dan 65 jaar die in Vlaanderen wonen. 
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Hoe vraag je dit aan ?          

Om je incontinentieproblematiek (opnieuw) te bewijzen, laat je het 

formulier ‘aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van 

incontinentiemateriaal’ invullen door een uroloog, gynaecoloog of gastro-

enteroloog (fecale incontinentie).  Indien je in een residentiële 

voorziening verblijft, mag de arts verbonden aan de voorziening het 

attest invullen.  Het is ook mogelijk om het formulier te laten invullen door 

een revalidatiearts, pediater of neuroloog indien zij beschikken over een 

verslag van een uroloog.  Een huisarts mag het formulier niet invullen.  

Indien je handicap al erkend is door het VAPH voor hulpmiddelen, is 

bovenstaand formulier voldoende.  Indien dit je eerste aanvraag bij het 

VAPH is, is er ook een multidisciplinair verslag nodig om na te gaan of 

het VAPH je handicap kan erkennen.  Hiervoor kan je terecht bij de 

experten van je ziekenfonds. 

Overgangsmaatregel         

Voor personen die onder de vorige regelgeving een akkoord kregen voor 

tussenkomsten in incontinentiemateriaal, is er een overgangsfase 

voorzien van 2 jaar.  In deze periode kan je een nieuwe aanvraag 

indienen om over te stappen naar het forfaitaire systeem.  Indien je geen 

nieuwe aanvraag indient voor 31/12/2012, zal de tussenkomst 

automatisch stoppen.  Neem contact op met de sociale dienst van je 

ziekenfonds om je situatie te bespreken. 

 

Meer info over de publicatie “Handinfo” : 

www.vaph.be (publicaties) 

gratis bestellen bij het VAPH 

tel : 02/225.84.11 

informatie@vaph.be 

 

ingediend door Claire van Gorp 
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  GELUKSTIPS  

 

Door de jaren heen is er heel wat onderzoek gebeurd naar wat mensen 

nu echt gelukkig maakt.  

De tips in deze rubriek zijn hierop gebaseerd en gelden voor mannen en 

vrouwen, jong en oud, over alle culturen heen. 

 

• Een eerste, zeer toepasselijke tip : word vrijwilliger! Je inzetten 

voor anderen kan veel voldoening geven en leidt je ook af van je 

eigen zorgen.  

Vrijwilligerswerk is een bron van sociale contacten en menselijke 

warmte en kan ook op die manier voor meer levensvreugde 

zorgen.  

Er zijn zeer veel verschillende mogelijkheden voor vrijwillgerswerk, 

inspiratie kan je opdoen op www.vrijwilligerswerk.be  

 

• Tweede tip : denk positief! Bekijk het leven door een positieve bril, 

in plaats van alleen te focussen op wat mis loopt. Positief denken 

helpt namelijk om je anders (en beter) te voelen. Probeer alles wat 

misloopt ook te zien als een kans. 

Optimisme, positieve gedachten en minder piekeren, jagen je 

geluksgevoel flink de hoogte in. 

 

Veel succes ermee ! 

Bronnen :  

www.plukjegeluk.be 

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

 

Ingezonden door Katleen Vandeput 
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WOORDENSPEL 

 

Het verhaal van Hash en Wietje herwerkt anno 1999 

Er leefde eens een arme houthakker, die Parihuana heette.  Hij had een 

hele bazige vrouw, die Marihuana heette.  Ze hadden hun twee kinderen 

Hash en Wietje gedoped. Wietje speelde met haar babituraatjes.  Hash 

speelde met stuffie, zijn hondje en zijn kat Morfientje. 

Marihuana zei : “We moeten iets doen”.  Ze hadden namelijk niets meer 

te eten.  Parihuana snoof eens diep, maar wist niets te bedenken. 

Marihuana bedacht een plan. Ze zouden met z’n vieren een tripje maken 

in het bos.  Daar zouden ze Hash en Wietje achterlaten.  Maar de 

slimme Hash had alles gehoord en stak een mesje in zijn broekzak. 

De volgende dag gingen ze een tripje maken in het bos waar de wind 

door de bomen blowde, die zo high waren.  ’s Middags deden Hash en 

Wietje een dutje en hun ouders gingen er stilletjes vandoor.  Hash had 

echter met zijn mes lijntjes getrokken in de sneeuw. Zo konden ze 

makkelijk de weg naar het dorp terugvinden. Ze durfden echter niet naar 

huis, dus gingen ze naar Opium en Omium.  Deze zaten vredig op hun 

canabee naar de LSD-speler te luisteren, waaruit juist de volgende hit 

klonk :  

Altijd rookt Kortjakje wiet,       

 midden in de week, maar ’s zondags niet.    

 ’s Zondags rookt zij heroïne,       

 met een snuifje cocaïne. 

Toen Opium en Omium de kinderen zagen, riepen ze blij : “High”.  Ze 

boden hen een cracker aan.        

De volgende dag werden Hash en Wietje weer naar huis gebracht.  

Marihuana besloot nogmaals een tripje naar het bos te doen, maar 

ditmaal lette ze erop dat Hash geen lijntjes meer kon trekken.  De 

kinderen verdwaalden deze keer.  Plots hoorden ze een vogeltje dat : 

“Wiedewiedewiet” floot.  Ze volgden het vogeltje en kwamen bij een 

huisje dat helemaal van coke gemaakt was.  Ze begonnen meteen te 

snuiven, maar werden betrapt door de H-XTC, die in het huisje woonde.  
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De H-XTC zei met een kraakstem : “Sniffel, snaffel, snuifje, wie snuift er 

van mijn huisje ?”.  Ze nodigde de kinderen uit : “Kom mee naar binnen, 

daar heb ik lekkere spacecake voor jullie”.  

Na een tijdje zaten Hash en Wietje helemaal stoned bij de H-XTC, die 

slechte plannen had met de kinderen.  Ze wilde Wietje drogen in haar 

drooghok en Hash samenpersen om hem vervolgens in blokjes te 

snijden.  De kinderen konden niet meer ontkomen en riepen doodsbang : 

“Hennep, hennep !” 

Na enige uren, moest Wietje gaan kijken of de kolen in het drooghok al 

heet genoeg waren.  Ze zei tegen de H-XTC dat ze het niet goed kon 

zien.  Toen de H-XTC zelf ging kijken, duwde Wietje haar in het 

drooghok en deed de deur dicht.  Al gauw begon de H-XTC te smelten, 

totdat er nog maar een sissend groen hoopje blubber overbleef.  De 

kinderen waren erg opgelucht en doorzochten het huisje van de H-XTC.  

Ze vonden veel drugs en namen zoveel mee, als ze maar konden.  Hun 

zakken puilden uit van de heroïne, cocaïne, morfine, methadon, hash, 

wiet, coke en vooral XTC natuurlijk.  Ze staken het huisje in brand, dat 

met een luide “crack” ineen stortte. 

De kinderen gingen met speed naar huis.  Het Wiedewiedewiet-vogeltje, 

dat op hen gewacht had, wees hen de weg. Toen ze thuiskwamen, was 

Parihuana heel blij. Hij vertelde hen dat Marihuana dood was. 

Samen tripten ze nog lang en gelukkig... 

 

Opdracht : omcirkel alle woorden die met drugs te maken hebben.  Veel 

plezier ! 
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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. 

 

 

 

 

Een zusje voor Twan en Jef 

een dochtertje voor Frank en Tieneke 

Paemeleire-Le Loup 

° 18 juni 2011 
 

  



 

Driemaal Jantje 

 

“Wat heb je vandaag op school geleerd, Jantje?” vraagt moeder wanneer 

Jantje ’s avonds thuiskomt.

“Schrijven” antwoordt Jantje.

“En wat heb je dan geschreven?”

“Dat weet ik niet” antwoordt Jantje, “we hebben nog niet leren lezen.”

 

“Ik had je gevraagd om een hond, een poes en wat vogeltjes te tekenen” 

zegt de lerares boos tegen Jantje, “maar  je hebt alleen maar een hond 

getekend.” 

“Neen” antwoordt Jantje “ze waren er wel, maar toen heeft de poes de 

vogeltjes weggejaagd, en de hond de poes…”

 

Jantje beklaagt zicht bij zijn lerares dat hij niet weet wat hij voor zijn 

verjaardag zal vragen. 

“Vorig jaar heb ik een viool gekregen, en dat is het mooiste ge

ik ooit heb gehad.” 

“Ach,” zegt de lerares vertederd, “houd je zo van vioolspelen?”

“Nou, nee, dat niet” antwoordt Jantje “Maar nu geeft mijn vader me elke 

keer 50 cent wanneer ik viool begin te spelen”.

 

Waakhond 

 

Een man gaat een winkel binnen

DE HOND!’ 

In het midden van de winkel ligt een goeiige oude hond op de grond te 

slapen. 

De man vraagt aan de winkelier of dat de hond is waarvoor opgepast 

moet worden. 

“Jazeker” antwoordt de winkelier.”

“Nou, hij lijkt mij niet echt gevaarlijk” zegt de man enigszins 

spottend.”Nee,” antwoordt de winkelier “maar toen dat bordje er nog niet 

hing, struikelden de klanten steeds over hem …”

EVENTJES LACHEN 

 

“Wat heb je vandaag op school geleerd, Jantje?” vraagt moeder wanneer 

Jantje ’s avonds thuiskomt. 

“Schrijven” antwoordt Jantje. 

geschreven?” 

“Dat weet ik niet” antwoordt Jantje, “we hebben nog niet leren lezen.”

“Ik had je gevraagd om een hond, een poes en wat vogeltjes te tekenen” 

zegt de lerares boos tegen Jantje, “maar  je hebt alleen maar een hond 

antje “ze waren er wel, maar toen heeft de poes de 

vogeltjes weggejaagd, en de hond de poes…” 

Jantje beklaagt zicht bij zijn lerares dat hij niet weet wat hij voor zijn 

 

“Vorig jaar heb ik een viool gekregen, en dat is het mooiste ge

“Ach,” zegt de lerares vertederd, “houd je zo van vioolspelen?”

“Nou, nee, dat niet” antwoordt Jantje “Maar nu geeft mijn vader me elke 

keer 50 cent wanneer ik viool begin te spelen”. 

Een man gaat een winkel binnen en ziet een bordje met ‘PAS OP VOOR 

In het midden van de winkel ligt een goeiige oude hond op de grond te 

De man vraagt aan de winkelier of dat de hond is waarvoor opgepast 

“Jazeker” antwoordt de winkelier.” 

mij niet echt gevaarlijk” zegt de man enigszins 

spottend.”Nee,” antwoordt de winkelier “maar toen dat bordje er nog niet 

hing, struikelden de klanten steeds over hem …” 
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“Wat heb je vandaag op school geleerd, Jantje?” vraagt moeder wanneer 

“Dat weet ik niet” antwoordt Jantje, “we hebben nog niet leren lezen.” 

“Ik had je gevraagd om een hond, een poes en wat vogeltjes te tekenen” 

zegt de lerares boos tegen Jantje, “maar  je hebt alleen maar een hond 

antje “ze waren er wel, maar toen heeft de poes de 

Jantje beklaagt zicht bij zijn lerares dat hij niet weet wat hij voor zijn 

“Vorig jaar heb ik een viool gekregen, en dat is het mooiste geschenk dat 

“Ach,” zegt de lerares vertederd, “houd je zo van vioolspelen?” 

“Nou, nee, dat niet” antwoordt Jantje “Maar nu geeft mijn vader me elke 

en ziet een bordje met ‘PAS OP VOOR 

In het midden van de winkel ligt een goeiige oude hond op de grond te 

De man vraagt aan de winkelier of dat de hond is waarvoor opgepast 

mij niet echt gevaarlijk” zegt de man enigszins 

spottend.”Nee,” antwoordt de winkelier “maar toen dat bordje er nog niet 



 

NOG TWEE RECEPTEN VAN RIA
 
CAKE PORT AU PRINCE

Roerdeeg 

4 eieren – 250 g bruine kandijpoedersuiker 
– 125 g rozijnen – 50 g gemalen amandelen 
afgestreken koffielepels gistpoeder 
een ringvorm van 22 à 24 cm.
 
De boter smelten, de bakvorm invetten, en bestrooien met bloem, de 
eierdooiers loskloppen met de kandijpoedersuiker en daar in volgorde 
aan toevoegen : gesmolten boter, rhum, amandelen, kaneel, zout, 
bloem, gistpoeder: tot sneeuw geklopt eiwit en ten slotte de rozijnen.
deeg in bakvorm gieten, 40 à 50 minuten in de oven zetten bij 200°C. De 
cake uit de vorm halen en op een roostertje zetten. Liefst een paar 
dagen laten rusten, doch niet laten uitdrogen.
 

BEIGNETS 

Frituurdeeg 

3 eieren – 50 g suiker –
calvados – een afgestreken lepeltje zout 
1 afgestreken koffielepeltje gistpoeder 
Garnituur : 100 à 150 g bloemsuiker

Roer de eierdooiers met de suiker, voeg er de olie bi

alcohol, de melk, de bloem met de gistpoeder, en ten slotte de 

stijfgeklopte eiwitten. 

De appelen schillen, het klokhuis uitboren, in schijven van ½ à 1 cm 

snijden. Met wat citroensap besprenkelen en bestrooien met wat suiker. 

Als het deeg klaar is, de appelschijven een voor een door het deeg 

trekken en in warm frituurvet goudgeel laten bakk

uitdruipen, opdienen op papieren servet en bestrooien met bloemsuiker.

 

NOG TWEE RECEPTEN VAN RIA 

CAKE PORT AU PRINCE 

250 g bruine kandijpoedersuiker – 250 g boter –
50 g gemalen amandelen – 3 soeplepels Rhum 

afgestreken koffielepels gistpoeder – 3 snuifjes kaneel – 1 snuifje zout 
een ringvorm van 22 à 24 cm. 

en, de bakvorm invetten, en bestrooien met bloem, de 
eierdooiers loskloppen met de kandijpoedersuiker en daar in volgorde 
aan toevoegen : gesmolten boter, rhum, amandelen, kaneel, zout, 
bloem, gistpoeder: tot sneeuw geklopt eiwit en ten slotte de rozijnen.
deeg in bakvorm gieten, 40 à 50 minuten in de oven zetten bij 200°C. De 
cake uit de vorm halen en op een roostertje zetten. Liefst een paar 
dagen laten rusten, doch niet laten uitdrogen. 

– 2 soeplepels olie – 2 soeplepels cognac of 
een afgestreken lepeltje zout – appelen + citroenen 

1 afgestreken koffielepeltje gistpoeder – 250 g bloem – ½ dl melk 
Garnituur : 100 à 150 g bloemsuiker 

Roer de eierdooiers met de suiker, voeg er de olie bij, het zout , de 

alcohol, de melk, de bloem met de gistpoeder, en ten slotte de 

De appelen schillen, het klokhuis uitboren, in schijven van ½ à 1 cm 

snijden. Met wat citroensap besprenkelen en bestrooien met wat suiker. 

Als het deeg klaar is, de appelschijven een voor een door het deeg 

trekken en in warm frituurvet goudgeel laten bakken. Goed laten 

uitdruipen, opdienen op papieren servet en bestrooien met bloemsuiker.

 Smakelijk !    Ria Bevers, persoon met afasie
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– 250 g bloem 
3 soeplepels Rhum – 2 

1 snuifje zout – 

en, de bakvorm invetten, en bestrooien met bloem, de 
eierdooiers loskloppen met de kandijpoedersuiker en daar in volgorde 
aan toevoegen : gesmolten boter, rhum, amandelen, kaneel, zout, 
bloem, gistpoeder: tot sneeuw geklopt eiwit en ten slotte de rozijnen. Het 
deeg in bakvorm gieten, 40 à 50 minuten in de oven zetten bij 200°C. De 
cake uit de vorm halen en op een roostertje zetten. Liefst een paar 

2 soeplepels cognac of 
appelen + citroenen – suiker – 

½ dl melk  

j, het zout , de 

alcohol, de melk, de bloem met de gistpoeder, en ten slotte de 

De appelen schillen, het klokhuis uitboren, in schijven van ½ à 1 cm 

snijden. Met wat citroensap besprenkelen en bestrooien met wat suiker. 

Als het deeg klaar is, de appelschijven een voor een door het deeg 

en. Goed laten 

uitdruipen, opdienen op papieren servet en bestrooien met bloemsuiker. 

Smakelijk !    Ria Bevers, persoon met afasie 
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SPEEL JE MEE? 

Ingestuurd door Raymond Vanbylen 

          Vul in 

 

        600         800  
 

        720         740       
 

      2000             5000 
 

 

 

 88 
 

    92      97 

 

 

109 
 

   113     118 

189 
 

     195    

 

 

     66      68       

   777           782   

 8888            8893 
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          Vul in 

    29                                   33     

 

 

         71    74    78 
 

 

 

          Zoek 13 stukken FRUIT (horizontaal) 

 

 A  M  A  N    D  A  R   I  J  N 

 K   I  W   I   Z  K  R   I E  K 

 E  L  I  M  O  E  N  R  T  I 

 Y  U  O  I  A  P  P  E  L  P 

 S  D  F  B  A  N  A  A  N  A 

 N  K   E  R  S  L  P  E  E  R 

 H   M  M  E  L  O   E  N  B  V 

 V  I  J  G  E  P  R  U  I  M 

 C  I  T  R  O  E  N  V  H  L 

 P  D   A  D  E  L  F  G  W  S 
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          WAT GEBRUIK JE OM TE 

Fietsen:      auto     ijsschaatsen     driewieler 

Eten:           potlood     vork     mes     zeep 

Slapen:       kussen     postzegel     laken     bed     

Poetsen:     emmer     balpen     spons     stofdoek 

Schilderen:  borstel     kei     verf     ladder     

 

          MAAK EEN WOORD 

tuig   vlieg     ____________________________ 

 

ter   dok        ____________________________ 

 

le foon  te      ____________________________ 

 

ge   school   bouw  _______________________ 

 

roer   be   te   ____________________________ 
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          TREK EEN KRING OM WAT JUIST IS 

Ik ruik NIET met mijn    OOG     NEUS 

Ik slaap NIET in een     HANGMAT    BOEKENTAS 

Ik woon NIET in een     SCHOEN    HUIS 

Ik  betaal NIET met      GELD    KERSEN 

Ik lees NIET in een       TELEFOON    KRANT 

          VUL HET GEPASTE WOORD IN 

tafel  zeep  handdoek  kopje  balletjes  suiker 

njam-njam  handen  koud  kraan  haakje  gerecht  

dessert  puree  

Vooraleer ik ga eten, was ik eerst mijn …………. 

met warm of …………… water en ………………. 

Ik draai de …………… dicht en droog mijn handen 

af aan een ……………..  Ik hang de handdoek aan 

het rekje of aan het ……………… 

Dan ga ik aan …………..zitten. Ik begin met 

tomatensoep met ……………...  Dan volgt een 

…………….. met snijbonen, varkensgebraad en 

……….. …..Tot slot neem ik  als ………….. ….. 

een ijsje en drink ik nog een …………. koffie met 

melk en ………….. Dat was weer ……………… ! 
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WOORDSPEL: TALEN 

Saskia Debergh 

 

Heb je op vakantie vreemde talen geleerd? Herken je dan deze talen?  

Verbind de begroetingen met de juiste talen. 

¡Buenos días! 

 

Bok! 

 

Bonjour! 

 

Buon giorno! 

 

Guten Tag! 

 
Hej! 

 

Hello! 

 
Olá! 
 
Καληµέρα 

 
�	
�� 
 

Arabisch 

Duits 

 

Engels 

 

Frans 

 

Grieks 

 

Italiaans 

 

Kroatisch 

 

Portugees 

 

Spaans 

 

Zweeds 
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VOORZITTER 
 

Raymond Vanbylen 

raymond.vanbylen@hotmail.com 
 

 

 
 

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 

 

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 : 

02/10/2011  Nationale Dag Afasie – Kalmthout 

12/11/2011  Een Afasie-spreker vertelt 

 

Regio Vlaams-Brabant : 

02/10/2011  Nationale Dag Afasie – Kalmthout 

29/10/2011  Contactdag in Diest 

17/12/2011  Contactdag in Rotselaar 

 

Regio Limburg : 

17/09/2011  Bezoek Alpacaboerderij in Kaulille 

02/10/2011  Nationale Dag Afasie - Kalmthout 

 

Regio Oost-Vlaanderen : 

02/10/2011  Nationale Dag Afasie – Kalmthout 

12/11/2011  Bijeenkomst  

17/12/2011  Bijeenkomst 

 

Regio West-Vlaanderen : 

02/10/2011  Nationale Dag Afasie - Kalmthout 
 

 

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.  

 


