Voorwoord
Beste vrienden
Eind 2011 diende onze vereniging bij de Federale Overheidsdienst
Financiën een nieuwe aanvraag in om te kunnen genieten van de ‘fiscale
aftrekbaarheid van giften’. En toen begon het lange wachten. Uit de
fiscale controle van onze boekhouding bleek dat onze penningmeester
Maria Huijbrechts de voorbije zes jaar uitstekend werk heeft geleverd. Er
werden immers geen tekorten of fouten vastgesteld. Alles in orde dus en
proficiat aan Maria.
Uiteindelijk liep begin oktober het goede nieuws binnen. Onze vereniging
kan tot 31 december 2017 van de ‘fiscale aftrekbaarheid van giften’
genieten.
En dit is voor ons belangrijk nieuws. Zonder de financiële steun van onze
sponsors en donateurs kunnen wij de talloze plannen die we nog hebben
onmogelijk realiseren. Dankzij die financiële steun zijn we er in geslaagd
de doelstelling van onze vereniging jaar na jaar te concretiseren in acties
in het voordeel van onze leden. En omdat we nog vele plannen hebben
en deze opdracht nooit eindigt, rekenen we ook dit jaar nog op u.
Wie vóór 31 december 2012 minimaal €40 stort, komt in aanmerking
voor een fiscaal attest 2012. Vergeet niet uw naam en ‘fiscaal attest/gift
2012’ te vermelden. Wil u een regio steunen graag dan de regio
vermelden.
U ontvangt dan automatisch uw fiscaal attest in februari of maart 2013.
Nog tijd genoeg om ze later bij uw belastingsaangifte te voegen en zo 30
à 40 % van uw gift te recupereren. Zo helpt ù ons en helpt de overheid
ook ù. Toch wel een beetje, nietwaar.
Sinterklaas, Kerstmis, Oudejaarsavond! De eindejaarsfeesten komen
eraan. Een tijd van vroeg donker, van warmte en gezelligheid, van
lichtjes en kaarsjes, van kerstballen en glitter. Een tijd om de kleinsten
met grote verwonderingsogen te zien kijken naar wat de goede en
heilige man met zijn knecht allemaal bracht, met familie of vrienden
rustig te ‘kersten’ of uitbundig het nieuwe jaar te begroeten.
Iedereen bedankt voor de inzet en de samenwerking in 2012.
Prettige eindejaarsdagen!
R Vanbylen
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Informatie voor professionelen
HET TRAINEN VAN DE GESPREKSPARTNER VAN DE CLIËNT MET
AFASIE MET PACT
Onder toenemende aandacht voor het participatieniveau is op het gebied
van afasie ook de rol van de partner in de communicatie bestudeerd.
Hieruit blijkt dat training van (gespreks)partners van afasiepatiënten leidt
tot een meer succesvolle en meer gelijkwaardige communicatie in het
dagelijks leven. De PACT (Partners van Afasiepatiënten Conversatie
Training) traint het conversatiegedrag van mensen met afasie en hun
partners. De training geeft partners inzicht in hoe zij met hun afatische
partner communiceren, maakt hen bewust van de keuzes die ze hebben
om met de afasie om te gaan in hun dagelijkse conversaties en helpt hen
om nieuw geleerde strategieën ook werkelijk toe te passen.
Het programma
Communicatie is van belang om informatie over te dragen, maar tevens
om relaties tussen mensen mogelijk te maken. Mensen willen contact
met elkaar en kunnen participeren. Participeren is deelnemen, een
bijdrage leveren en iets kunnen betekenen aan een groter geheel. Een
verbetering in de communicatie tussen koppels kan een positieve invloed
hebben op hun onderlinge relatie, identiteit en welzijn.
Partners van Afasiepatiënten Conversatietraining (PACT) is een
therapieprogramma voor logopedisten die partners van mensen met
afasie op een gestructureerde en theoretisch onderbouwde wijze willen
begeleiden en behandelen. Voor het opstarten van deze nieuwe
behandelmethode is de hulpvraag een belangrijk uitgangspunt. Wanneer
één of beide personen van een koppel aangeven dat zij problemen
ervaren met de communicatie is dit een indicatie om PACT-training aan
te bieden.
De PACT is een bewerking van het
conversatietrainingsprogramma in Supporting Partners of People with
Aphasia in Relationships and Conversation (SPPARC).
PACT is gebaseerd op conversatieanalyse, de analyse van natuurlijke
gesprekken die een persoon met afasie en diens partner zelf op video
opnemen. De training richt zich in eerste instantie op het
conversatiegedrag van de (gespreks)partner, maar is interactie-gericht
en richt zich daarmee op het conversatiegedrag van beide
gesprekspartners. In sommige gevallen kan de training indirect ook tot
een verbeterde communicatieve vaardigheid van de persoon met afasie
leiden. Wanneer de partner heeft geleerd om effectiever te
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communiceren, zal de partner met afasie verbeterde communicatie en
taalvaardigheid vertonen.
Conversatieanalyse als uitgangspunt
Conversatieanalyse (CA) kan beschreven worden als een procedure
voor het analyseren van een natuurlijke interactie, waarbij zowel verbale
als non-verbale communicatie van belang zijn. Belangrijk is dat de
conversaties van ‘natuurlijke aard’ zijn, dat wil zeggen natuurlijke
gesprekken zonder opgelegde inhoud die worden opgenomen en later
door de logopedist worden geanalyseerd. Om de natuurlijke kwaliteit te
garanderen is het aan te raden gebruik te maken van meerdere
opnamen over een bepaalde periode. De conversaties worden
getranscribeerd met een daarvoor ontwikkeld transcriptiesysteem.
De principes van conversatieanalyse
Principe 1: Deelnemersgestuurde analyse
Een belangrijk kenmerk van de CA-benadering is dat de beschrijving van
het gedrag van de deelnemers centraal moet staan bij de analyse, niet
de interpretatie ervan. Dit houdt in dat de logopedist , tijdens onderzoek
naar conversaties van mensen met afasie en hun partner, moet mijden
een eigen interpretatie te geven aan het gesprek en zich moet focussen
op de wijze waarop partners op elkaar reageren in een conversatie.
Principe 2: Ordelijk verlopende conversatie
Conversatie wordt gezien als een ordelijke en georganiseerde activiteit.
Het geeft niet enkel een beeld over de taalstoornis van de afatici, maar
wordt tevens gezien als iets wat op zichzelf onderzocht en behandeld
kan worden. Herstel, beurtwisseling en overlappingen beschouwt men
binnen PACT als essentiële aspecten van een gesprek.
Principe 3: Belang van sequentiële context
Het moment waarop gesprekspartners binnen een conversatie beurt
nemen, wordt bepaald op basis van de sequentiële context. Daarmee
wordt bedoeld dat beurten in een conversatie plaatsvinden in een
opeenvolging van eerdere beurten. Tijdens de CA onderzoekt de
logopedist hoe de beurt van de cliënt met afasie past in de sequentiële
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context, hoe deze is verbonden met de vorige beurt en hoe de
gesprekspartner erop reageert in zijn beurt.
Principe 4: Voorzichtig met kwantificering
Binnen het onderzoek naar conversatie ligt de focus op het voorkomen
van bepaalde verschijnselen. Belangrijk is of deze verschijnselen een
patroon vormen in vergelijkbare sequentiële contexten en hoe de
gesprekspartners met dit verschijnsel omgaan. Deze benadering heeft
de voorkeur boven een kwantitatieve analyse van de frequentie van een
bepaald fenomeen.
Werken aan conversatie in 6 stappen
Voor de conversatietraining wordt gestart, moet men eerst een aantal
stappen doorlopen. Deze stappen zijn vooral gericht op het verkrijgen
van bruikbare video-opnamen en op het conversatieonderzoek.
Stap 1: voorbereiding
Deze stap betreft zowel de voorbereiding van de logopedist als het
koppel.
Om zich zo goed mogelijk te oriënteren op de nieuwe werkwijze is het
aan te raden de handleiding en onderzoeksformulieren grondig door te
nemen. Tevens geven de bijgeleverde videofragmenten een goed
overzicht van de te onderzoeken conversatiegedragingen. In functie van
een zo een natuurlijk mogelijke opname is het belangrijk om het koppel
in te lichten over het doel en werkwijze de PACT.
Stap 2: Gesprekken opnemen
Hoe meer conversatie wordt opgenomen, hoe meer de gesprekspartners
wennen aan de videocamera en hoe natuurlijker het gesprek zal
verlopen. Ook is de kans groter dat patronen in hun conversatiegedrag
en problemen aan het licht komen. Als leidraad stelt men binnen PACT
voor om in totaal een uur te filmen in één week, bij voorkeur gedurende
zes dagen een opname van tien minuten.
Stap 3: Beoordelen van de opnamen en transcriptie van de conversaties
In deze fase wordt nagegaan of de beelden kwalitatief duidelijk en
reprensentatief zijn, nl. verliepen de gesprekken die zijn opgenomen net
zoals hun andere gesprekken? Indien de normale stijl van conserveren
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niet in de opname kan worden gevangen, heeft het geen nut dergelijke
opname te gebruiken voor ondrezoek en training.
Met het conversatieonderzoek worden de kenmerkende patronen van de
conversatiestijl van de persoon met afasie en zijn of haar
gesprekspartner geanalyseerd. Wat loopt goed en waar treden er
problemen op? Voor sommige aspecten van conversatie geeft een
transcriptie meer inzicht in wat er gebeurt. Transcripties zijn ook goed
bruikbaar binnen de training; ze geven het koppel een geschreven
weerslag van hun gesprek.
Stap 4: Conversatieonderzoek
Na de eerste beoordeling van de opnamen wordt de conversatie in detail
onderzocht op kenmerken die de basis zullen vormen voor de
conversatietraining. Het conversatieonderzoek bestaat uit het invullen
van het onderzoeksformulier op basis van de video-opnamen. Op het
onderzoeksformulier worden twintig conversatiegedragingen genoemd
die geobserveerd kunnen worden in de conversatie van het koppel.
Stap 5: Van analyse naar training
Na het invullen van het onderzoeksformulier is een beeld ontstaan van
het conversatiegedrag van de gesprekspartners in het dagelijks leven.
De volgende stap is het bepalen welk deel van het conversatiegedrag in
aanmerking komt voor de conversatietraining. Hierbij is zowel het
professionele oordeel van de logopedist als de wensen van het koppel
van belang. Per conversatiegedrag zijn er overeenkomstige werkbladen
die binnen de training gebruikt kunnen worden.
Stap 6: Conversatietraining
Wanneer de doelen voor interventie in kaart zijn gebracht, kan de
conversatietraining beginnen. De conversatietraining zelf gebeurt a.d.h.v.
de bijgeleverde werkbladen. Deze training is enkel voor de partner, niet
voor de afaticus. Het idee hierachter is dat veranderd conversatiegedrag
van de partner indirect gunstig werkt op de communicatievaardigheid
van de persoon met afasie. Samen met de partner wordt een werkboek
samengesteld en maakt men een selectie van de werkbladen, rekening
houdend met de beoogde doelen.
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Dit artikel is een samenvatting van de net verschenen
Handleiding PACT geschreven door Sandra Wielaert en
Ray Wilkinson.
Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.
ISBN 978 90 313 8995 7
Jietske Hollevoet

AGENDA studiedagen voor professionelen
Een greep uit het aanbod van studiedagen rond het thema ‘afasie’
Thema : Cognitie, gedrag en het brein. Aanknopingspunten voor diagnostiek en
behandeling. (C. Lafosse)
Datum : 11 januari 2013
Locatie : Thomas More (vroegere Lessius Hogeschool) Antwerpen, Campus
Sanderus
Meer info : www.lessius.eu/lavorming
Thema : Com@modemdag. (Alles over communicatie- en computerhulpmiddelen).
Datum : 25 januari 2013
Locatie : Modem, Wilrijk
Meer info : modem.kinsbergenvzw.be/bijscholing.html
Thema : 6de symposium Neurowetenschappen in Taal en Spraak. Thema : fonologie.
Datum : 8 februari 2013
Locatie : Het Pand, Gent
Meer info : www.nwts.ugent.be
Ingezonden door Katleen Vandeput
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Persoonlijk verhaal, deel 4
Over het leven met “Afasie, het gevolg van een Beroerte of Attaque”
door Robert Huyghe
En dan kwam de dag om op mijn eigen benen
de gewone wereld terug binnen te gaan!
Op 18 oktober 2010 werd ik ontslagen
ontslagen in de Campus Godtsvelde,
Hospitaalstraat 29, 8610 Kortemark van het Stedelijke Ziekenhuis
OCMW Roeselare. De zuster in Godtsevelde had met mijn dochter het
geregeld met het Wit-Gele
Wit Gele Kruis, en met de Famielhulp en met
Munchenhof die voor de maaltijden
maaltijd
zorgen in de weekenden. De
logopediste Judit had afgesproken in het Stedelijk Ziekenhuis, dat ik drie
keer in de week ‘s namiddag naar de kinesitherapie en de logopediste
mag gaan.
Om 14 uur kwam het ziekenvervoer aan in Godtsvelde en werd ik
naar mijn nieuwe woning gebracht in Roeselare in de Kokelaarstraat 30
Bus 3. ’s Avonds kwamen mijn kinderen Wim, Lieve en Kris en Nelly en
hun kleine Marthe, mij groeten in mijn nieuwe woning en zij hoopten dat
ik mij zou aanpassen en mijn leven heropnemen en er het beste van
maken.
‘s Anderdaags kwam een Mevrouw van het bureel van Familiehulp
om met mij te regelen, welke dagen de hulp zou komen voor mijn
maaltijden klaar te maken, en de was en de boodschappen te doen. De
eerste drie dagen deden Lies en Iris de boodschappen. De volgende
week kreeg ik mijn vaste huishelpster Claudia. En van dan doe ik de
boodschappen bijna al tijd zelf, en Claudia schrijft op wat er nodig was
en ik zorg dat het in huis is tegen de volgende keer dat ze komt.
Als ik in Godtsvelde toekwam,
toekwam, voelde mijn lichaam door de twee
beroertes, zo stijf alsof het in de oorlog onder twee tanks had gelegen.
Mijn hoofd was zo leeg zodat ik soms dacht dat er iemand alles
uitgegomd had. Maar zolang dat ik in Godtsvelde was had ik dat niet
echt op. Want
nt daar werd alles voor onze neus gezet, zodat we ons
hersenen niet moesten pijnigen met te denken, wat we zouden kopen
om eten maken.
De eerste keer dat ik boodschappen deed in Roeselare, ondervond
ik dat het een goed gedacht was om zelf mijn boodschappen
boodschappe te doen.
Zodat ik het weer gewoon kan worden. Ik ging naar de Lidl om dat ik
vroeger ook naar de Lidl ging in Lichtervelde. Er de winkels lijken op
mekaar zodat ik dacht dat ik alles rap zou vinden. Ik moest vers vlees
mee brengen. Ik ging binnen in de winkel
winkel en keek rond en voelde, dat
mijn hersenen mij niet gingen helpen om het vers vlees te vinden. Ik had
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ook beenham en kaas nodig voor bij de boterhammen, en dat vond ik
gemakkelijk. Maar het vers vlees was niet te vinden, en ik was van plan
om hulp te vragen, maar plots vielen mijn ogen op de ijskasten en ging
er een schok door mijn hersenen en het lichtte op in mijn hoofd.
Ik opende de ijskasten en haalde er het vlees uit, dat ik een
minuutje vroeger niet kon vinden. Daarom doe ik zoveel mogelijk mijn
mij
boodschappen zelf, om mijn hersenen te laten werken en ik hoop dat het
nog een beetje verbetert in mijn koppeke want het is zeer lastig om te
spreken en te schrijven, als je de juiste woorden niet altijd vindt. Maar je
hoort mij nu, niet klagen want ik kom
kom van heel ver. Ik moet eerlijk zeggen
dat ik lange tijd, niet geloofde dat ik ooit zo goed zou worden, zoals ik nu
al ben. Een jaar geleden kon ik geen krant lezen. Door de logopediste
ken ik de krant “wablieft. de duidelijkste krant”,
krant” en ondervond dat ik deze
krant gemakkelijk kan lezen. Als ik in Roeselare kwam wonen heb ik een
abonnement genomen op deze krant, en na bijna 4 maanden dat ik geen
krant kon lezen, was dat een goed gevoel om die krant te lezen. Intussen
kan ik de gewone kranten weer lezen.
lezen
Ik ging vanaf 25 oktober 2010 tot eind april ’11 naar ik in het
Stedelijk Ziekenhuis naar de logopediste en de kinesitherapie, vanaf
einde april was de kine er voorbij.
Vanaf mei komt de logopediste een keer per week aan huis. Door
de oefeningen die ze mij laat maken tijdens de week, en door vele
teksten uit de krant over te schrijven, kan ik weer eigen teksten schrijven.
Als ik mij nerveus maak vind ik dikwijls niet de juiste woorden, door
Afasie (een taalstoornis), waarmee ik geplaagd ben.
In het begin van juni ben ik met de bus naar Brugge geweest om te
wandelen en foto’s te maken in die mooie stad. Ik had er deugd van en
sedert die keer, ben ik nog 2 keer in Brugge geweest en in Ieper,
Poperinge, Diksmuide, Oostende, Nieuwpoort, Dadizele, Kortemark,
Torhout
orhout en in Houthulst. Ik ga er om te wandelen en iets te bezoeken en
er foto’s maken van mooie kerken en gebouwen.
Ik ben echt blij dat ik na mijn beroerte in Roeselare kwam wonen en ben
blij dat ik hulp krijg van Claudia en Rosette van Familiehulp, die zorgen
dat mijn appartement en de was en de strijk in orde is, en mijn
middagmaal klaarmaken. Zodat mijn lichaam rustig kan herstellen na de
twee beroerten.
Intussen zijn we al in oktober van 2011 en woon ik al een jaar in
Roeselare, en ik heb mij nog geen
geen minuut verveeld. Ik ga veel gaan
wandelen in het park. Als ik in mijn appartement ben zit ik veel te
schrijven of in boeken te lezen om al die woorden weer te onthouden.
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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING:
9 juni 2012 (A.V. 36)
Aanwezige effectieve leden: Berckmans Chesna, Bevers Ria, Desmetz Ginette,
Guzzone Mariella, Jacobs Evelien, Hendrickx Marlies, Huijbrechts Maria, Huyghe
Robert, Kesteloot Marcel, Proesmans Jan, Sleypen Guido, Vanbylen Raymond,
Vercruysse Lieve, Verschueren Ingrid.
Aanwezige effectieve
ectieve leden bij volmacht: De Meulenaere Els, Donk Peter, Hoeck
Marleen, Lafosse Christophe, Lippens Karel, Lissens Kristien, Meeus Els, Mortier
Frie, Stoop Eric, Thierry Evert, Van Tiggel Karin, Verschueren Patrick, Van Springel
Gerd, Weyler Marleen, Van Gorp Claire.
Verontschuldigd: Berlamont Luc, De Vos Patricia, Hermans A.L., Sanders Martine,
Vandenbulck Michèle, Van Hoof Marc, Witgeers Ronny.
Afwezig: Baras Karel, Cappaert Nic, Claeyssens, De Noble Marcel, Dermul,
Fonteyne Andy, Lambers Kris, Mestdagh
Mestdagh Gina, Reuter, Serweytens de Merckx-De
Merckx
Smet Suzy, Solomé Michel, Thys-Bosmans,
Thys Bosmans, Van den Brande G, Van Malleghem
Paul, Vermeiren M.
Aanwezige toegetreden leden:Van
leden:
Doren Mariette
Aantal aanwezige effectieve leden: 14
Aanwezig bij volmacht: 15
Het quorum ‘2/3 aanwezigheid voor wijziging statuten is bereikt (29/38 effectieve
leden)

De A.V. start om 15 uur en eindigt om 17.30u
1. Verwelkoming door de voorzitter
We gedenken de overleden leden en familieleden van het voorbije jaar:
de heer Andy Fonteyne
Fo
(verantwoordelijke West-Vlaanderen
Vlaanderen)
de heer Van Mieghem (Vlaams-Brabant)
(Vlaams
de heer Van Immerseel (Antwerpen)
2. Notulen van de A.V. 35 van 21 mei 2011 worden goedgekeurd en ondertekend
Aansluitend bij enkele punten uit deze notulen vermeldt de voorzitter dat:
- een kopie van de verzekeringspolis verstuurd werd naar alle regio’s en dat het
huishoudelijk reglement eveneens deze gegevens zal bevatten,
- een infopakket om nieuwe sponsorkanalen en leden
lede aan te trekken
ken klaar is; dankzij
dank
sponsoring door Rotary Roeselare kon dit reeds in ziekenhuizen in West-Vlaanderen
West
bedeeld worden.
3. Financieel verslag 2011 (zie bijlage)
De Vereniging Afasie vzw is financieel gezond en is erin geslaagd de ‘tering naar de
nering’ te zetten.
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Het boekjaar 2011 eindigt met een batig saldo van 4.480,12 euro.
Totaal inkomsten 2011: 20.712,29 euro
lidgelden: 3.553,00 euro
giften:
6.600,00 euro
Totaal uitgaven 2011: 16.232,17 euro
Om tegemoet te komen aan de internetkosten van de regionale verantwoordelijken
werd in 2011 een vaste vergoeding voorzien van 10 euro per maand. Ook de
verplaatsingen naar bestuursvergaderingen worden vergoed voor wie erom vraagt.
De beheerskosten liggen met 9,09% ruimschoots onder de toegelaten grens van
20%.
Vernieuwing ‘Fiscale aftrekbaarheid van giften’ vanaf 40 euro
* aanvraag werd tijdig ingestuurd naar de bevoegde dienst,
* dossier is na controle door de fiscale inspectie van Gent ter goedkeuring verstuurd
naar de federale overheidsdienst Financiën
Fina
in Brussel,
* controle is goed verlopen maar toch nog onzekerheid voor de giften 2012,
* sponsors aanschrijven zodra er officiële goedkeuring is.
Regionale boekhouding
* dank aan de regioverantwoordelijken voor het goede beheer dat uitmondt in een
batig
atig saldo binnen alle regio’s,
* de penningmeester benadrukt het belang om elk kwartaal alle bewijsstukken
(facturen en onkostennota’s) naar haar op te sturen.
Het financiële verslag wordt goedgekeurd.
4. Begroting 2013:: wordt goedgekeurd
5. De A.V. verleent kwijting aan de bestuurders
6. Statuutswijziging: bespreking en stemming.
stemming
De voorzitter situeert de behoefte aan een herziening van de statuten.
Nazicht werd gedaan door een van onze leden, Mariella Guzzone, juriste, en door
VSDC.
Het doel van de herziening is:
-

de bestaande statuten, anno 2005, voor het overgrote deel behouden,
de statuten herschrijven in een eenvoudigere en meer begrijpbare taal,
in een overzichtelijkere lay-out.
lay

Een miniem aantal wijzigingen wordt ingevoegd:
- een duidelijkere definiëring
finiëring van de verschillende soorten leden (art.5),
- het ledenregister wordt op de zetel van de vereniging bijgehouden en hoeft
niet meer neergelegd te worden ter griffie (art.5.1),
- de herinvoering van ‘ereleden’ (art.5.3),
- lidmaatschapsbijdrage bedraagt maximaal €50 in plaats van €30 (art.6),
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-

-

aantal volmachten dat een effectief lid kan dragen: 3 in plaats van 5 (art.10),
alleen bij statuutswijziging, uitsluiting van een effectief lid, ontbinding,
doelwijziging en omzetting in een VSO moeten onthoudingen en
e ongeldige
stemmen worden meegeteld als tegenstem (art.10). In alle andere gevallen
niet.
de bestuursleden en de voorzitter worden voor een periode van 5 jaar
verkozen in plaats van 3 jaar (art.12),
de invoering van ‘digitale communicatie’ naast postale (art.
(art. 5.1, 7, 9, 14, 18,
20).

Een nieuw artikel wordt ingevoegd over ‘belangenconflicten’ conform de gewijzigde
regelgeving (art.19).
Een belangrijke wijziging wordt ingevoegd omwille van veranderde regelgeving en
om pragmatische redenen van eenvoudiger bestuur.
b
Omwille van de verstrengde regelgeving rond het financiële reilen en zeilen van de
vzw, is het een hele opdracht voor het dagelijks bestuur om financiële rekeningen te
openen, te sluiten of te wijzigen. De starre houding van de financiële instellingen
instellin
verplichtte de vereniging om met de hele raad van bestuur gezamenlijk aanwezig te
zijn bij wijzigingen van rekeningen.
De nieuwe statuten hebben dit probleem opgelost door aan de voorzitter én de
penningmeester volmacht te verlenen om gezamenlijk alle wijzigingen van
rekeningen door te voeren en bij uitbreiding de vereniging tegenover derden en voor
justitie geldig te vertegenwoordigen (art.13).
Goedkeuring door A.V. met 2/3 meerderheid, effectief aanwezig of door
volmacht, onder voorbehoud van wijzigingen
wijzigingen beslist door A.V. .
Definitieve kopie wordt voorgelegd op de eerstvolgende RvB, waarna
neerlegging voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.
7. Ontslagnemende ‘effectieve leden’
Kris Lambers, Michèle Vandenbulck, Patricia De Vos
wegens overlijden:
n: Andy Fonteyne
8. Aanvaarding kandidaat ‘effectieve leden’
Vlaams-Brabant:
Brabant: Van Hoof Marc (partner)
Oost-Vlaanderen:
Vlaanderen: Hendrickx Marlies (logopedist)
West-Vlaanderen:
Vlaanderen: Huyghe Rob (persoon met afasie)
De A.V. aanvaardt de voorgestelde personen als ‘effectief
‘effect lid’
9. Verkiezing leden van de Raad van Bestuur
Andy Fonteyne: einde mandaat door overlijden
West-Vlaanderen:
Vlaanderen: kandidaatstelling is nog lopend.
De huidige bestuursleden stellen zich herverkiesbaar.
Er hebben zich geen andere kandidaten aangemeld.
aangemeld
De A.V. aanvaardt unaniem bij handopsteking de volgende samenstelling van de
RvB:
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Chesna Berckmans, Ria Bevers, Ginette Desmetz, Evelien Jacobs, Kristien Lissens,
Guido Sleypen, Els De Meulenaere, Maria Huijbrechts, Karel Lippens, Jan
Proesmans, Evert Thierry, Lieve Vercruysse
10. Verkiezing voorzitter
Huidige voorzitter, Raymond Vanbylen, is herverkiesbaar.
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld.
Bij handopsteking benoemt de A.V. unaniem Raymond Vanbylen tot voorzitter van
de Vereniging Afasie voor een periode van 5 jaar.
Met een warm applaus worden de voorzitter en de bestuursleden bedankt voor hun
gedreven en enthousiaste inzet.
De voorzitter bedankt voor de goede samenwerking gedurende zijn eerste mandaat
en voor het hem toegezegde vertrouwen.
vertrouw
11. Rondvraag
* Regionale werking:
De regioverantwoordelijken brengen een kort overzicht over de activiteiten
gedurende het voorbije jaar.
Als dank voor hun inzet wordt een verrassingsgeschenk aangeboden.
De voorzitter bedankt speciaal de werkgroep West-Vlaanderen,
W
Vlaanderen, die in moeilijke
omstandigheden onder de niet te stuiten leiding van Andy zowel de Nationale Dag
als de rest van het werkjaar hebben voorbereid. Andy is er ook in geslaagd om in het
H.Hartziekenhuis in Roeselare een vaste stek voor de groep te bekomen.
* Wat zeg je?
- De afasievriendelijke bladzijden vallen in de smaak. Ze zijn vlot herkenbaar.
Probleem blijft de moeilijkheidsgraad: voor de ene te gemakkelijk, voor een ander te
moeilijk.
- Deze opmerking geldt ook voor de pagina’s met de spellen.
spe
- We merken dat zowel de afasievriendelijke pagina’s als de spellen in de smaak
vallen bij professionelen.
- De invoering van vaste rubrieken met een pictogram wordt eveneens
geapprecieerd.
- De redactieraad beschikt telkens over voldoende bijdragen met mooie foto’s uit de
regio’s.
Deze artikels geven een duidelijk beeld van de waaier aan activiteiten die de
kerngroepen van de regio’s aanbieden.
- Dank aan de leden van de redactieraad voor de permanente verbetering van ons
ledenblad en de hoge kwaliteit.
kwalite
* Dr. Proesmans vraagt of digitalisering van de film “Les
“Les mots perdus”
perdus mogelijk is.
Er bestaan meerdere video-exemplaren,
video exemplaren, maar video is in onbruik geraakt.
Is omzetting naar DVD mogelijk of USB-stick?
USB
De vergadering eindigt omstreeks 17.30u en de aanwezigen
aanwezigen worden uitgenodigd
voor een kleine maaltijd.
De verslaggever a.i.

De voorzitter

Lieve Vercruysse

Raymond Vanbylen
Vanbyl
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REGIO VLAAMS-BRABANT:
BRABANT: PRAATBIJEENKOMST 1 SEPTEMBER
Wat we deden was ervaringen uitwisselen, gelegenheid bij te praten met een
drankje en iets lekkers, praten over de nationale dag in 2013 die wij gaan
organiseren, ... Er was ook een opdracht, iets schrijven
schrijven over zichzelf, en
sommige hebben dat ook gedaan! Lees maar:
Begin volgend jaar ben ik voor de eerste keer opa. Ik
ben zeer gelukkig voor mijn zoon en schoondochter.
Ook doe ik vrijwilligerswerk en dat doe ik heel graag.
Antoon

Via het Cepod te Duffel kwam ik in aanraking
met de woning te Vilvoorde. Daar kwam ik in
aanraking met de kaboutster, Marjolein
Hanssen, die daar woont. Ik was onmiddellijk
stapelverliefd. In augusttus 2002 ben ik
verhuisd naar deze woning en twee weken
later waren we al samen. Ondertussen zijn
we nog steeds samen en binnenkort geven
we een feest voor ’10 jaar samen’. We zijn
nog steeds heel verliefd op elkaar.
Regelmatig gaan we naar de samenkomsten te Rotselaar met onze vrijwilliger,
Georges. Doordat Marjolein steeds in de wagen zit, hebben we de lichten
tegen, constant staan we voor de rode lichten.
Philip

We vinden het fijn om erbij te zijn met z’n allen. We
vinden steun en horen elkaars verhaal en iedereen
heeft de moed om verder te gaan !
Lotje & Maria
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Dit jaar was alles best oké, maar in maart kreeg ik last
van mijn linkeroog: alle palen op de weg waren krom!
En ik zag dat Ben Crabbé van Blokken (Eén TV) zo rare
oren had: zijn rechtse oor was langer. En Teletekst
lezen ging alleen met mijn rechter oog.
oog Dus ...
huisarts; hij verwees ons door naar de oogarts; en
dan naar UZ Leuven, want ik had een ‘maculagat’,
‘
een
opening in het netvlies. Scans, helle lichten op mijn
ogen, ... operatie! Dit is gebeurd, maar dit jaar heb ik nog een ingreep: de
oliebol moett er terug uit. En volgend jaar, het andere oog, terug een operatie.
Dank u. (Janneke &)UBRT

‘Een faire kans op revalidatie’ dat tracht ik
te bekomen via het ‘Peter & Dirk Project’.
Op 21 september zijn mijn partner en
ikzelf duizend dagen uit elkaar. Eind
september zal ik zevenhonderd dagen
geen inspraak of respect genoten hebben.
Reden? Al die tijd werd Peter betutteld en
ik gepest in een lokaal rusthuis. En ik moet
alle zeilen bijzetten om hem nog thuis te
krijgen want steeds wéér die schijnheilige
vraag: ‘Ik zeg het vanuit zorg hoor: ga-jij-dat-wel-aankunnen??’
ga
aankunnen??’ Sommige
mensen bedoelen het goed, dat besef ik ook wel. Een detail want telkens ziet
men over het hoofd wat ik elke dag (die 1000 dagen dus ...) presteer: Peter
helpen bij zijn middagmaal, avondmaal,
avondmaal, medicijnen, baard scheren, etc. Weldra
wonen we terug samen in een leuk appartement dat ik in het centrum van
Heist-op-den-Berg
Berg gevonden heb. Een tip: als jou partner op 39 jaar, een NAH
opdoet, laat hem/haar nooit tijdelijk in een rusthuis plaatsen.
plaatsen. Ook indien men
je vanuit een revalidatiecentrum zegt dat dit de voorwaarde is om op ... de
wachtlijst van nursing te mogen. Peter heeft géén enkele faire revalidatie
gekregen sinds de deur van het rusthuis achter hem dichtsloeg. Ik ga trachten
te redden
n wat er nog te redden valt.
Mvg. Dirk (Info: dirkatwork@live.be)
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BIJEENKOMST REGIO ANTWERPEN

15 SEPTEMBER 2011 TE BORSBEEK
Op zaterdag 15 september kwamen we bijeen in Borsbeek om
gezelschapspellen te spelen en te snoepen van de lekkere dessertjes !

Foto’s gemaakt door Herman Janssen

Foto’s gemaakt door Herman Janssen
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VERSLAG VAN “DE NATIONALE DAG” VAN DE VERENGING
AFASIE V.Z.W.
OP ZONDAG 30 SEPTEMBER IN WEST-VLAANDEREN
WEST VLAANDEREN TE
RUMBEKE, EEN ROESELAARSE DEELGEMEENTE.
DEELGEMEE
Dit jaar waren het de kernleden van de West-Vlaamse
West Vlaamse Afdeling die
hun mouwen mochten oprollen. En het werk op hun schouders leggen
om de Nationale Dag in te richten. Onze voorzitter Andy en Peter waren
vorig jaar al bezig om sponsors aan te trekken, die
die de West-Vlaamse
West
afdeling van Afasie wilden helpen met sponsering. Op dit gebied hebben
Andy en Peter bergen werk verplaatst, om genoeg sponsering binnen te
krijgen. Zodat de afdelingsgeldkas niet volledig leeg was na de Nationale
Dag.
Het was allemaal heel
heel mooi geregeld en “De Nationale Dag” ging
doorgaan op 7 oktober 2012 in het Restaurant ’t Vosken. Die datum
verscheen in het tijdschrift, “Wat zeg je?” nummer 2/ juni-augustus.
juni
Maar… op 23 juni hoorden wij dat er in het Restaurant ’t Vosken een
andere eigenaar
igenaar was. Die ging niet akkoord met de vroegere
afgesproken prijs, en hij zag het niet echt zitten om dit feest te laten
doorgaan.
De kernleden waren een moment in paniek, want het was nog maar
drie maanden meer, voordat de “Nationale Dag” zou doorgaan. Martine
en Peter spraken af, om zo rap mogelijk een andere gepaste Feestzaal
te zoeken. Het was niet gemakkelijk om een gepaste zaal te vinden, die
op die tijd van het jaar nog vrij was. Ginette en Marcel dachten plots aan
de grote Feestzaal Cofar in Roeselare-Rumbeke.
Roes
Rumbeke. Peter en Martine
kwamen in contact met de eigenares. Daar hoorden ze dat de zondag
7oktober niet vrij was, maar zondag 30 september was nog vrij. De
Verenigingvoorzitter Raymond werd verwittigd, en op 6 juli kwamen we
samen in de Feestzaal Cofar,
Cofar, en maakten alles in orde met de Dame
van de Feestzaal. Op 9 juli werd in Cofar, de bestelbon van het menu en
de Feestzaal voor 30 september getekend en de kernleden waren
gelukkig dat dit in orde was gekomen.
Op zondag 30 september “De Nationale Dag”,
Dag”, kwamen om
10u30 de eerste mensen al in de Feestzaal Cofar, en zo begon het feest
van de Vereniging Afasie v.z.w. Het was een zonnige dag, en in het
zonnetje en uit de wind deed het deugd om eens een beetje te babbelen
met mensen uit een andere Provincie of regio. Iets voor 11 uur waren de
64 ingeschreven personen aanwezig, en in het binnen komen van de
zaal, werd iedereen verwelkomd door Ginette en Marcel en hun dochter.
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En iedereen kreeg een badge in de kleur van hun regio en met hun
naam.
Om 11u begon de receptie, en regelmatig werd er rondgegaan met
aperitief en hapjes. Omstreeks 12u kregen we een welkomstwoordje van
Martin de Voorzitter van de West-Vlaamse
West Vlaamse Afdeling, en van Raymond de
Verenigingsvoorzitter.

Daarna gingen we aan tafel en de tomatenroomsoe
tomatenroomsoep werd
opgediend. Het middagmaal bestond uit gevulde kippenfilet,
zongedroogde tomaatjes en mozzarella en rode en witte wijn. Op het
einde van het middagmaal, kwam de Roeselaarse burgemeester,
burgemeester Luc
Martens een toespraak geven. Hij had het over het mooie
mooie werk dat onze
vereniging doet voor de mensen met Afasie zodat ze weer meer in
zichzelf geloven.
Daarna werd het tijd om eens onze benen los te trekken, en een
praatje te maken, voordat Martine en Kris met ontspanning begonnen.
Het was een soort quiz waaraan
waaraan iedereen kon meedoen, er waren
vragen over nieuws en muziek vragen, die men per tafel probeerde op te
lossen. Er was een koffer met oude materialen, die men moest proberen
te herkennen.
Na de koffie met versnapering werd het stilaan tijd, voor het
Regiogeschenkje en het Afscheidswoordje van onze Voorzitter
Raymond. En zo kwam rond 17u een einde aan deze mooie Nationale
Dag van de Vereniging AFASIE, in West-Vlaanderen.
West
De West-Vlaamse
Vlaamse kernleden dankten iedereen om op die mooie dag
aanwezig te zijn, en
n ik zie al uit naar de volgende Nationale Dag.
Robert Huyghe
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BOWLING MET REGIO ANTWERPEN
Op Zaterdag 20 oktober kwamen we bijeen om te bowlingen in Halle –
Zoersel.
We moesten even wachten tot er twee banen vrij waren. De reizen naar
Noorwegen,
rwegen, Trier enz. werden druk besproken en de laatste nieuwtjes
verteld.
Onze twee banen kwamen vrij en de strijd kon beginnen.

Het was opletten dat we door die zware ballen niet omvielen en met de
bal mee naar de kegels schoven.
We amuseerden ons goed,
oed, en veel te vlug was onze tijd voorbij.
Met een drankje konden we nadien nog even bekomen van die plezante,
maar zware inspanningen.
Roger
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REGIO VLAAMS-BRABANT:
BRABANT: HERFSTBIJEENKOMST - 3 NOVEMBER 2012
Het werd een gezellige bijeenkomst in de taverne ‘Het Boshuis’ van De
Averegten. Na de lunch hebben we de plantentuin bezocht en van de herfst
genoten. Misschien doen we het nog eens maar dan in de lente of de zomer?
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politiek

Verenigde Staten kiezen een nieuwe president

Op 6 november trokken de Amerikanen naar de stembus.
De Amerikaanse burgers hadden de keuze tussen:
• Barack Obama
• of Mitt Romney.
Barack Obama is de huidige president.
Hij is de kandidaat van de Democratische
Partij.
De democraten willen de samenleving
grondig veranderen.
Ze zijn progressief.
Ze willen meer solidariteit
tussen alle inwoners van de Verenigde
Staten.
Hun grote doel is een goede en betaalbare gezondheidszorg
voor alle Amerikaanse burgers.
Zij willen ook dat de superrijken meer belastingen betalen
zodat de armen het wat beter krijgen.
Om dit te bereiken moet de overheid meer wetten maken.
Zo komt er meer solidariteit tussen arm en rijk.
Mitt Romney is de uitdager.
Hij wil Barack Obama weg en wil zelf
president worden.
Mitt Romney is lid van de Republikeinse
Partij.
De Republikeinse Partij wil zo weinig
mogelijk veranderen in de
samenleving.
Republikeinen zijn conservatief.
Mitt Romney is de kandidaat van de ‘veel-verdieners’,
de zakenlui en de superrijken.
Hij vindt dat alles moet blijven zoals het nu is:
21
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• de overheid bemoeit zich zo weinig mogelijk
met haar burgers,
• wie succesvol is: hoera, goed zo!
• wie niet succesvol: pech, trek je plan, want het is je
eigen schuld!
• zo weinig mogelijk belastingen voor wie veel verdient.
Na de sluiting van de kiesbureaus werd het snel duidelijk
dat Barack Obama had gewonnen.
50 procent van de Amerikaanse burgers koos voor Obama.
48 procent gaf zijn stem aan Romney.
Het was dus een nipte zegen voor Obama.
Obama kreeg veel stemmen van de:
• vrouwen
• kiezers tussen 18 en 44 jaar
• zwarten, Aziaten en mensen die Spaans spreken
• mensen die geen diploma hebben.
Obama heeft nu 4 jaar om zijn beloften
aan de kiezers na te komen.
Het is zijn laatste regeerperiode.
Ja kan maar 8 jaar president zijn.
En dan is het gedaan.
Dan is het tijd om je memoires te schrijven.
Vlaanderen

baby Jasper sterft in operatiekamer

In een ziekenhuis in Knokke-Heist is baby Jasper overleden.
Jasper was 8 maanden oud.
Baby Jasper moest een eenvoudige operatie ondergaan.
Hij stierf echter in de operatiekamer.
Operatiekamer 6 was gloednieuw
en was nog nooit gebruikt.
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Hoe was dit mogelijk?
Uit een eerste onderzoek bleek
dat twee buizen verkeerd aangesloten waren.
De ene buis leverde zuurstof
en uit de andere buis kwam het verdovingsmiddel: lachgas.
Toen baby Jasper na de operatie veel zuurstof nodig had,
kreeg hij echter nog meer verdovingsmiddel.
Hij kwam niet meer bij bewustzijn en stierf.
De dokters houden vol dat zij geen fouten hebben gemaakt.
Dus was het de schuld van het bedrijf
dat de operatiekamer had ingericht.
Maar dat bedrijf zegt dat er in operatiekamer 6
nog geen eindcontrole was gebeurd.
Het ziekenhuis had operatiekamer 6
gewoonweg niet mogen gebruiken.
Verder onderzoek zal moeten uitwijzen
wie de toelating gaf om
operatiekamer 6 toch te gebruiken.
Het gerecht werkt verder aan het onderzoek
en ondervraagt al wie bij dit spijtig ongeval betrokken is.
Uiteindelijk zal er iemand verantwoordelijk worden gesteld.
Maar hiermee hebben de ouders hun kindje niet terug.
Zij zullen nog veel tijd nodig hebben
om dit verdriet te verwerken.
Want een kind verliezen wil niemand meemaken.
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sport

die duivelse duivels

Hela! Hola! Hoera!
De Rode Duivels, onze nationale voetbalploeg,
hebben eindelijk nog eens gewonnen.
Ze speelden dit jaar 4 wedstrijden
in de aanloop naar het wereldkampioenschap.
En let op! En ze wonnen driemaal
en speelden eenmaal gelijk.
Dat kwam door de nieuwe coach Marc Wilmots.
Marc Wilmots heeft de spelers
uitgelegd dat het bij voetbal de
bedoeling is de bal zoveel
mogelijk in het doel van de
tegenstander te trappen.
Zodra de Rode Duivels dit
begrepen hadden,
speelden ze de pannen van het
dak.
Er stond geen maat op.
En de supporters door het dolle heen.
Hier zijn de resultaten.
Wales - België
0-2
België - Kroatië
1-1
Servië - België
0-3
België - Schotland 2 - 0

Bingo!
Gelijkspel, dat mag eens af en toe!
Boterhammen met choco gegeten?
Ik droom!

Door al die overwinningen stegen de Rode Duivels
op de wereldranglijst van de 66ste plaats in 2009
naar de 20ste plaats in 2012.
Als onze Duivels zo blijven verder spelen,
worden ze nog wereldkampioen.
In 2014! In Brazilië!
Brazilië! Stel je voor!
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Dan moeten onze Duivels naar een ander werelddeel.
Dat is dan weer ver van huis.
Hopelijk krijgen ze daar geen heimwee
en vergeten ze goed te voetballen.
Laat ons maar het beste hopen.
Ik begin al te sparen voor een vliegtuigticket
of voor een nieuw televisietoestel!
politiek

gemeenteraadsverkiezingen bij ons

Zondag, 14 oktober 2012 vonden er
verkiezingen plaats voor:
• de gemeenteraden
• de districtsraden in Antwerpen
• de provincieraden
In totaal moesten 4.787.500 kiezers
hun stemplicht vervullen.
In veel gemeenten kon men elektronisch stemmen.
De Vlaamse en Belgische overheden hadden
voor nieuwe computers gezorgd.
In andere gemeenten moest het nog met potlood en papier.
En zoals het bij verkiezingen gaat,
waren er winnaars en verliezers.
De verliezers waren CD&V, sp.a, Open vld en VB.
De winnaars waren N-VA en Groen.
In Brugge, Gent, Hasselt en Leuven
zijn er al nieuwe bestuursakkoorden afgesloten.
In Antwerpen duiken er dan weer grote problemen op.
Na 4 weken onderhandelen
raakten de N-VA, de Stadslijst van sp.a en CD&V
en Groen over geen enkele punt akkoord.
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De sp.a besloot uiteindelijk om
niet meer deel te nemen aan de onderhandelingen.
Groen werd door de N-VA niet meer uitgenodigd .
De CD&V, Open vld en de N-VA trachten
het nu zo snel mogelijk eens te geraken
over een nieuw bestuursakkoord.
Zodra ze een akkoord hebben,
moet nog beslist worden
wie de burgemeester en de schepenen worden.
Dat Bart De Wever de nieuwe burgemeester
van de Scheldestad wordt,
staat als een paal boven water.
Antwerpenaren, nog even geduld
en de nieuwe bestuursploeg treedt aan.
sport

Lance Armstrong en doping

Lance Armstrong is een Amerikaans wielrenner.
Zijn sportloopbaan begon op zijn 16 jaar
met de triatlon (hardlopen, fietsen en zwemmen).

Hij maakte snel de overstap naar het wielrennen.
Hij boekte grote successen als amateur
en schitterde op de Olympische Spelen
van 1992 in Barcelona.
Datzelfde jaar werd hij professioneel wielrenner.
In 1993 werd hij in Oslo wereldkampioen.
26
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Lance Armstrong fietste erg hard,
hij trapte per minuut ongeveer 110 maal de pedalen rond.
Andere renners trappen tussen de 90 en 95 keer
per minuut de pedalen rond.
Kortom, een groot atleet.
In 1996 sloeg het noodlot toe.
Lance Armstrong had kanker.
De dokters gaven hem minder
dan 50 procent kans om te genezen.
Hij onderging 2 zware operaties
en kreeg een bijzonder zware chemotherapie.
Maar hij genas
en zat enkele maanden later opnieuw op de fiets.
Het duurde tot 1998 vooraleer Lance Armstrong
opnieuw mee kon op topniveau.
Toen begon een echte triomftocht.
Hij won zevenmaal na elkaar de Ronde van Frankrijk.
Een gigantisch record!
In 2005 stopte hij met wielrennen.
Maar tussen 2009 en 2011 fietste hij opnieuw
en won nog enkele wedstrijden.
Nadat hij was genezen van kanker,
stichtte hij een organisatie die
27
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kankerpatiënten helpt
en het onderzoek naar kanker ondersteunt.
Heel bekend zijn de gele armbandjes
die zijn vereniging verkocht
voor de ondersteuning van het onderzoek naar kanker.
Er werden over de hele wereld
miljoenen gele armbadjes verkocht.
Vele sporters dragen ze nu nog.
Gedurende zijn hele loopbaan als wielrenner
werd Lance Armstrong achtervolgd
door beschuldigingen van dopinggebruik.
Het Amerikaanse Antidoping Agentschap
startte een groot onderzoek
van bloedstalen en van getuigenissen
van andere wielrenners.
In 2012 werd Lance Armstrong
schuldig bevonden aan dopinggebruik.
Al zijn overwinningen vanaf 1999 werden hem afgenomen.
Hij mag nooit meer deelnemen aan officiële wielerwedstrijden.
Sommigen eisen zelfs dat
hij al zijn prijzengeld moet terugbetalen.
Dit zou om en bij de 3 miljoen euro zijn.
Voor Lance Armstrong is er geen plaats meer
in de wielersport.
Nooit meer!
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Afscheid van een muzikale vriend, Louis Coel
door Hubert Mannaerts - die 16 jaar afasie heeft
30 september 2012 was er de “Nationale
“Nationale Dag van de Vereniging Afasie”
in Roeselare, Afasie Oost-Vlaanderen,
Oost Vlaanderen, en daar gingen wij naartoe,
Janneke en ik.
Wij, van Afasie Vlaams--Brabant,
Brabant, kwamen uit… Nieuwpoort, waar we een
week zouden logeren. Een weekje weg van thuis, de zee ruiken en
Guinness
ess drinken van het vat bvb.
Zondag 7 oktober waren we rond 16 uur thuis, want we hadden verleden
week de files gezien: de autostrade in Jabbeke was stapvoetreizen, en
van de afrit/oprit naar Nieuwpoort evenzo. We waren vroeg thuis, geen
files, wegenwerken,, noch ongevallen, maar het noodlot zat in de
brievenbus: een geadresseerde doodsbrief: Louis Coel is gestorven, de
vader van ons trouw lid Anneke.
Louis is 82 jaar geworden. Hij was een vrolijke man, harde zelfstandige
werker, echtgenoot en vader van vier kinderen en vijf kleinkinderen en
de laatste jaren stil pijn verdragen van een ongeneeslijke ziekte.
Louis Coel was een beenhouwer op rust, was lid van verschillende
verenigingen in zijn streek, en speelde mondharmonica (ik ook)! En dat
heeft hij ook voorr onze leden gedaan in Rotselaar in 2008, bij de
“Nationale Dag van de Vereniging Afasie”.
Voor iedere regio speelde hij een liedje: ‘Aan Het Noordzeestrand’oa en
‘Afasietje’.
Louis speelt met een Hohner Kreuswender (!): een apparaat, waar zes
tremolo mondharmonica’s
dharmonica’s aan vast hangen (zie foto).

In 2008 hebben we enkele maanden thuis en bij Anneke - en haar
echtgenoot Dirk (zie ook beiden ‘verhaal’ en ‘partner’
www.levenmetafasie.be enkele keren gerepeteerd, want Louis heeft
www.levenmetafasie.be),
een hele repertoire van Europese erfgoed.
erfgoed

29

Overlijdensberichten
Louis is ook te zien in een “Wat zeg je?”, met zijn muziekinstrument.
Repeteren deed hij niet graag, soms bleven zijn mondmuziekjes (hij had
ook een chromatische harmonica, met een schuifje, zoals Toots
Thielemans) een jaar in de kast liggen. “Dan kan ik niet meer goed
kussen met mijn ‘open’ lippen!” zei hij lachend.
Ik kon veel van hem leren, maar de laatste jaren had hij die zware ziekte,
en zeker geen zin om nog eens te spelen.
spelen. Bij de repetities in 2008
hebben we opname gemaakt en ik schaam mij diep van mijn arm spel,
alléén melodie, maar Louis kon zijn eigen spel begeleiden, ‘bassen’.
Na die zes jaar oefenen begin ik het ook te kunnen, maar spijtig niet
meer ‘samen met Louis Coel’!
We komen allen allen allen in de hemel,
OMDAT WIJ BRAAF ZIJN…

We melden met diepe droefheid het overlijden van

RICHARD CHRIST
Weduwnaar van Jadwiga Powrosnik
Vereerd door de Apostolische Zegen door Johannes Paulus ll

Lid van de vereniging Afasie – Regio Antwerpen
geboren te Brasschaat op 10 september
septembe 1924
overleden te Antwerpen op 17 oktober 2012

30

Informatie
CARA
Wat is CARA?
Heb je een CVA gehad? Een ander medisch probleem waardoor je niet
veilig kan auto rijden? Dan kan CARA je helpen. CARA is de afkorting
voor Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing. Het CARAteam bestaat uit dokters, psychologen en rij-experten. Zij hebben twee
belangrijke taken. Eerst bepaalt het team wat moeilijk gaat bij het auto
rijden. Daarna proberen zij een oplossing te vinden.
Wanneer kan je beroep doen op CARA?
Om veilig te kunnen rijden moet je aan voorwaarden voldoen. CARA
controleert alle functies die nodig zijn voor het rijden. Mogelijke
beperkingen zijn:
- verminderde beweeglijkheid door een spieraandoening
- aandoening in het zenuwstelsel
- een aandoening met als gevolg: verminderd zicht, verminderde
controle, gedragsproblemen,...
Als een dokter een van bovenstaande problemen vaststelt, zal hij u
doorverwijzen
naar
het
CARA.
Het
CARA
zal
een
rijgeschiktheidsevaluatie uitvoeren.
Rijgeschiktsheidsevaluatie
Tijdens de test bepaalt het CARA-team de voorwaarden en/of
beperkingen van uw rijbewijs. Daarna beslissen zij over mogelijke
aanpassingen aan uw voertuig.
Na de test krijgt u:
- een rijgeschiktheidsattest: hiermee kan een rijbewijs worden
aangepast, terug gegeven (geslaagd) of ingehouden (niet geslaagd)
worden
- een technische fiche: voor eventuele financiële tussenkomst
Gewenningslessen
U kan gewenningslessen volgen. Dit zijn lessen om een aangepast
voertuig te leren besturen. Hiervoor moet uw rijschool CARA
contacteren. Zij bieden u gratis een aangepast voertuig om te gebruiken
tijdens uw lessen.
Voertuigaanpassingen
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CARA adviseert aanpassingen aan uw voertuig:
- de ergonomische aspecten van het voertuig
- het vervoer van passagier en bestuurder in de niet-originele autozetel
(bijvoorbeeld rolstoel)
- rolstoelberging
- dragen van de gordel
Aanmelden bij CARA
U wilt graag een rijtest doen bij CARA? Dan is het verplicht om een
medische vragenlijst in te vullen en op te sturen. Deze lijst moet zowel
door u als een arts (huisarts of specialist) worden ingevuld.
Meer info:
Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid:
www.bivv.be/nl/particulieren/cara
Telefoon: 02 244 15 52

OPROEP!
Heb je ervaring met de rijgeschiktheidsevaluatie van CARA? Laat het
ons weten! Stuur je verhaal door naar redactie-watzegje@hotmail.be
Ingezonden door Jietske Hollevoet

Regio Limburg wordt gesponsord door de Belfius bank in Zolder
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VERVOER VOOR CHRONISCH ZIEKE MENSEN
Jezelf vlot kunnen verplaatsen is belangrijk en voor de meeste mensen
vanzelfsprekend. Wie minder mobiel is omwille van vb. ziekte is dan
meestal aangewezen op hulp van anderen. Hierdoor heeft hij/zij veel
minder kansen op vlak van wonen, opleiding, ontspanning en
tewerkstelling.
Familieleden, buren of vrienden kunnen een uitkomst bieden, maar niet
iedereen kan of wil hier (altijd) beroep op doen. Wie graag zelf eens
boodschappen gaat doen of iemand wil bezoeken, kan terecht bij de
Minder Mobielen Centrales, de Diensten voor Aangepast Vervoer en de
belbus. Wie vervoer nodig heeft (al dan niet dringend) naar het
ziekenhuis, kan een ziekenwagen aanvragen. Ga steeds ten rade bij uw
mutualiteit om te vermijden dat de kosten hierbij te hoog oplopen.
Een overzicht:
Wat?
De Minder
Mobielen Centrales
(MMC’s)
070 222 292
www.mindermobiel
encentrale.be
Diensten voor
Aangepast Vervoer
02225 84 11 of
www.vaph.be
02 534 27 54 of
www.odav.be
Belbus (De Lijn)
070 220 200
www.delijn.be

Voor wie?
Mensen met
verplaatsingsprobleme
n (!) en beperkt
inkomen (inkomen
lager dan 2 maal het
leefloon)
Voor mensen die geen
gebruik kunnen maken
van het openbaar
vervoer, MMC, het
ziekenfonds, ..

Kost?
Jaarlijks 7 euro lidgeld.
Bij elke rit 0.30 euro per
kilometer en eventueel
administratiekosten
parkeerkosten.
0,48 euro voor de
kilometers die men in het
voertuig doorbrengt. U
mag één gratis begeleider
meenemen.

Mensen die op
Hetzelfde als een gewone
plaatsen wonen waar
busrit. Op voorhand
er geen vaste buslijnen reserveren!
rijden

In een aantal gevallen voorziet de ziekteverzekering een tussenkomst
voor reiskosten. Informeer bij uw mutualiteit!
Ingediend door Sophie Sambre
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GETUIGSCHRIFTEN GEZONDHEIDSZORG BLIJVEN TWEE
JAAR GELDIG
Ga je bij de dokter, de tandarts of de kinesitherapeut, dan krijg je een
getuigschrift voor verstrekte hulp. Als je dat aan het ziekenfonds
bezorgt, krijg je terugbetaling van de prestatie. Hoeling blijft een attest
geldig en wat moet je doen als je er eentje kwijt bent ?

Hoelang geldig ?
Doktersbriefjes en andere getuigschriften voor verstrekte hulp komen
gedurende twee jaar in aanmerking voor terugbetaling. Concreet moet
je ze aan het ziekenfonds bezorgen binnen de twee jaar na het einde
van de maand waarin de zorg werd verleend. Nadien zijn ze verjaard en
kunnen ze niet meer worden terugbetaald.
Een uitzondering is enkel mogelijk :
Bij overmacht en mits de goedkeuring door het Rijksinstituut voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering (bv bij langdurige hospitalisatie in coma);
indien de verjaringstermijn bij aangetekend schrijven werd
tegengehouden of gestuit (bv naar aanleiding van een inbeslagname van
de getuigschriften voor gerechtelijk onderzoek).

Wat bij verlies ?
Indien je een doktersbriefje of een ander getuigschrift voor verstrekte
hulp verliest, kun je op basis van een duplicaat toch nog de
tegemoetkoming van het ziekenfonds krijgen.
Vraag aan de zorgverlener een duplicaat van het getuigschrift. In
principe zal dit geen problemen opleveren, aangezien het om een dubbel
gaat en hij daarop niet extra wordt belast. Op dit getuigschrift moet wel
duidelijk staan dat het een duplicaat betreft.
Bezorg het duplicaat aan ziekenfonds. Je zult een verklaring moeten
ondertekenen en het ziekenfonds zal onderzoeken of de betrokken
prestatie reeds werd terugbetaald. Is dat niet het geval, dan zal de
tegemoetkoming op je rekening worden overgeschreven.
Bron : www.cm.be (ziekteverzekering)
Ingezonden door Claire van Gorp
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OPENING AFASIE-CAFÉ
AFASIE CAFÉ IN NEDERLAND
Zoekt U een mogelijkheid om te gaan stappen?
Wilt U lotgenoten ontmoeten?
ontmoeten
Wilt U dit in een caféomgeving doen die aan uw mogelijkheden is
aangepast?
Dan bent U bij ons op de juiste plek!
Het is fijn om in een café te gaan zitten en koffie te drinken. Voor
personen met afasie kan dit een probleem zijn. Muziek of
achtergrondlawaai in het café maken het praten en begrijpen van
elkaar moeilijk.. Ook leveren de menukaarten problemen op. Het kan
moeilijk zijn om deze te lezen.
lezen De obers kunnen soms niet juist op de
problemen van de mensen met afasie reageren.. Zij hebben daar
namelijk geen ervaring mee.
We bieden U:
•

een natuurlijke en rustige omgeving die op uw mogelijkheden
aansluit

•

gezellige en aangename sfeer
sf

•

ongedwongene communicatie

•

lotgenotencontact

•

mogelijkheid op gezellschapsspellen te doen

•

toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Openingstijden: Vanaf 15 November elke tweede donderdag 16.00 t/m
18.00 uur
Adres: Grand Café de Hoeve
Ho
, Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
Contactgegevens: 0917656hamers@hszuyd.nl of
0920924goze@hszuyd.nl
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ANTWERPEN
Een hersenletsel treedt vaak geheel onverwacht op en heeft heel wat
gevolgen: voor de persoon met het niet-aangeboren
aangeboren hersenletsel
(NAH) zelf, maar ook voor zijn familieleden en omgeving.
Ontmoetingen met lotgenoten kunnen steun bieden: de mogelijkheid om
ervaringen uit te wisselen, gezellig samen te zijn, samen te leren over
NAH,… Wij zijn ervan overtuigd dat
dat deze momenten kunnen helpen bij
het verwerkingsproces en willen daarom lotgenoten met elkaar in contact
brengen.
DyNAHmiek Antwerpen biedt in samenwerking met SIG vzw vorming
aan over NAH voor personen met een niet-aangeboren
niet aangeboren hersenletsel,
hun familieleden
leden en omgeving.
omgeving. Daarnaast organiseert DyNAHmiek
Antwerpen ook ontspannende activiteiten,
activiteiten, waarbij de nadruk ligt op
ontmoeting. Wie geen interesse heeft om deel te nemen aan de activiteit,
is steeds welkom voor een gezellige babbel.
Onze vormingen en activiteiten
tiviteiten worden georganiseerd op verschillende
locaties in de provincie Antwerpen. Het volledige aanbod kan u lezen
op: www.dynahmiek.be .
Enkele voorbeelden van activiteiten:
- Vorming: Zorgen na en door NAH: basisinfo
basisinfo over de gevolgen van
NAH op donderdag 17 januari 2013 van 14u tot 16.30u in Edegem
- Vorming: Cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen
na een NAH op donderdag 24 januari 2013 van 14u tot 16.30u in
Edegem
- Activiteit: Pannenkoeken bakken op donderdag
donderdag 7 februari 2013 van
14u tot 16.30u in Turnhout
- Vorming: Omgaan met een veranderd leven na NAH op dinsdag 19
februari van 18.30u tot 20.30u in Zoersel
Inschrijven
Inschrijven voor een vorming of activiteit kan tijdens de werkuren via
telefoon: 03/830
830 73 45
of via mail annick.fransen@kinsbergenvzw.be .
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DIERBAAR
WAT ZEG JE... hiervan : een rubriek voor jullie, onze lezers !
Stuur ons snel een foto op van iemand of iets dat je dierbaar is.
is 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
mail naar jenny.sneyers@skynet.be

Op 27 oktober trad Evelien (regioverantwoordelijke van Oost-Vlaanderen)
Oost
in het huwelijksbootje met Bram !

Evelien en Bart, van harte gefeliciteerd
vanwege de ganse redactie !!

En Maria Huijbrechts
(penningmeester) werd de fiere oma
van Jeff junior terwijl haar man
Wilfried opa werd van Anna-Noor !
Jeff
ff junior woog bij de geboorte
3,750 kg en Anna-Noor
Noor 3,220 kg.
Proficiat aan de grootouders
vanwege de ganse redactie !!
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AAN ONZE LEZERS: VERHAAL EN VRAAG VAN EEN
PERSOON MET AFASIE
Op 12 september 2005 reed ik met men fiets van Sint-truiden
Sint truiden naar Luik
Lui en
terug(70km), toen ik terug in Sint-truiden
Sint truiden arriveerde ging ik even binnen bij
mijn vriend wat in 2004 een zwaar herseninfarct kreeg , hij vroeg mij of ik
zijn fiets wou, vermits hij toch niet meer kon fietsen omwille van zijn
herseninfarct, ik antwoordde:
rdde: "oke maat dan neem ik u fiets nu mee naar
huis"en daarna reed ik op mijn fiets met de fiets van men vriend aan men
rechterhand naar huis, thuis aangekomen zette ik de 2 fietsen in de garage
en daarna begon ik de planten in onze voortuin te snoeien, het
h begon
echter te regenen, toen dacht ik in men eigen: ik moet mij nu doorzetten
want die planten moeten absoluut gsnoeid worden, plots kreeg ik een
steekje in men achterhoofd en viel ik neer op de grond, men overbuur had
dit gezien en hielp mij recht, daarna
aarna belde men vrouw naar de dokter die
was juist bezig met huisbezoeken in onze straat, de dokter was dan ook rap
bij mij en zei dat ik naar het spoed moest, men vrouw deed me dan direkt
naar het spoed waar ik aan de scanner kwam, daar zei de neuroloog dat
d ik
een zwaar herseninfarct had gekregen met uitval verschijnsel naar links,
dan bleef ik voor revalidatie ongeveer 2 maanden in het hospitaal want
mijn linker arm +linker been waren verlamd en ik kon nog moeilijk
spreken na 2 maanden werd ik het daar beu en ging dan maar naar een
kinesist in onze stad, thans ben ik redelijk goed hersteld en kan ik weer vlot
spreken en goed lopen, langs deze weg :wat zeg je wil ik vragen wie ook
ooit een zwaar herseninfarct kreeg en later terug kon fietsen op een
tweewieler?
in afwachting op reactie
vriendelijke groeten
André
Grammet André
halmaalweg 40, bus 005
3800 Sint-truiden
tel nr:011 67 14 97
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Schrijf het juiste woord op de juiste plaats.
slingers Nieuwjaar stuur beurt gefeest bozer nippertje
ater wijn hond glazen agent
water

safe spannend

rijden koud tikte blik knarsetanden schermpje
boete blauwe klank parking raampje
In het zakje blazen!!
Met ………………………….. reed ik samen met mijn vrouw
naar huis. Onze …………………. Woef
Woef lag op de achterbank.
We hadden bij vrienden leuk ………………… Ik hing vol met
confetti en ……………………… Ik had ook nog een knalrood
hoedje op.
Ik voelde me opperbest. Dat kwam omdat ik wel wat ……………
had gedronken. Misschien zelfs iets té veel. Mijn vrouw had
ha
alleen ………………. gedronken. Zij drong erop aan dat zij zou
rijden. Maar zoals altijd wilde ik zelf …………………... Een man
geeft immers het …………………….. zo maar niet af! Zo zijn
we toch, nietwaar!
Onderweg bemerkte ik na een scherpe bocht plots
…………………. zwaailichten
zwaailichten en enkele politiecombi’s. Een
agent deed teken dat we de ……………………….. van een
grote meubelzaak moesten oprijden. We moesten aanschuiven
in een lange rij. Ik draaide onmiddellijk mijn …………… open.
Mijn vrouw was al boos en nu werd ze nog …………….. Zeker
omdat ze het door het open raampje ……………………kreeg.
En ook omdat ze al aan de ……………….. dacht.
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Uiteindelijk kwam ik aan de ………………. . De agent bekeek
me even met een doordringende ………………. en vroeg dan
uiterst beleefd of ik soms gedronken had. Ik antwoordde dat ik
enkele ………………….. wijn op had. Plots dacht ik aan mijn
knalrood hoedje. Ik trachtte het nog wat weg te duwen.
Ik hoorde mijn vrouw ………………………………..
De ……………………… zegde dat ik een ademtest moest doen.
Ik moest secondelang in een buisje blazen. Dan mocht
moc ik
stoppen. De agent las het resultaat op een ……………………
op het toestel. Ik was gelukkig ……………... De agent gebaarde
dat ik mocht doorrijden. Hij ………………. even met zijn vinger
aan zijn pet. Ik deed hetzelfde aan mijn knalrood hoedje.
Oef! Dat was op het ………………........
………………........ We zijn rustig verder
naar huis gereden. Het was wel stil in de auto. Van mijn vrouw
kwam geen ……………….. Het beeld zegde al genoeg! Het
nieuwe jaar startte al ………………….. Dat beloofd !

Wat vieren we op …..
25 december Nationale Feestdag Kerstmis Nieuwjaar
1 november

Allerzielen Allerheiligen Vaderdag

6 december

Moederdag Sinterklaas carnaval

1 januari

Pasen Nieuwjaar

14 februari

Pinksteren Driekoningen Sint-Valentijn
Sint

Dag van de Arbeid
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WELK WEER ?
Het waait
het dondert

het ijzelt
het mist

het sneeuwt
het vriest

het bliksemt
het regent

Water valt uit de wolken.
……………………………………..
e vijver.
Ik schaats op de
…………………………………….
Witte vlokken dwarrelen neer.
……………………………………..
Ik hoor luide knallen in de lucht.
……………………………………
……………………………………..
Ik kan maar een paar meter zien.
…………………………………….
Mijn paraplu vliegt bijna weg.
……………………………………..
Er hangt elektriciteit in de lucht.
……………………………………..
Er ligt een dun laagje ijs op de weg.
…….………………………………..
………………..
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Over welk land gaat het? ……………………………………………………………..
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Een Engelse toerist neemt een taxi om van de luchthaven in Zaventem
naar z'n hotel in Brussel te gaan. Ze rijden voorbij het Atomium en de
passagier achter in de taxi wil de chauffeur vragen wat voor een gebouw
dat is. Hij tikt op de schouder van de chauffeur om de aandacht te
trekken.
De taxichauffeur geeft een geweldige schreeuw en verliest de macht
mac
over het stuur.
Het voertuig mist op een haartje na een tram, ramt bijna een huis,
alvorens op het trottoir tussen tientallen driftig fotograferende Japanners
tot stilstand te komen.
Het is even stil in de taxi.
Dan zegt de chauffeur: "Meneer, wilt u dat nooit meer doen. Ik ben me
dood geschrokken. Het is uw schuld niet hoor meneer. Maar vandaag is
mijn eerste dag als taxichauffeur. Hiervoor heb ik 25 jaar met lijkwagens
gereden".

Sinterklaas vaart met z'n pakjesboot op zee.
Plotseling stoot het schip
ip op een rots.Er zit een gat in de bodem
waardoor het water naar binnen gutst.
Maar dan komt één van de Pieten op een idee en begint ernaast nog
een gat te boren.
"Piet, wat doe je nou?" roept Sint.
"Ja," zegt Piet, "Zo kan het water er ook weer uitstromen."...
uitstromen."...
Gedichtje voor Sinterklaas:
Sinterklaas kapoentje.
Geef me een miljoentje
Zet het op m.n rekening.
Dan
an geef ik je een tekening
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APPELSTRUDEL
GEMAKKELIJKER DAN JE DENKT !
Ingredienten
1 rol bladerdeeg
3 appelen
1 eigeel met beetje water losgeklopt
losg
2 eetlepels amandelpoeder (kan ook zonder)
1 eetlepel suiker
1 klein doosje rozijnen (een uurtje laten weken in scheutje rum)
1 half koffielepeltje kaneelpoeder

Bereidingswijze
- Snij de appelen in stukjes
stukjes en doe ze in een stoofpot.
- Zet op een laag vuurtje, doe de rozijntjes erbij (de rum
mag er ook bij ...), alsook de suiker en de kaneel.
- Laat onder deksel de appeltjes garen (niet te plat laten
stoven)
- Doe dan het deksel er af en laat het vocht nog wat
wegkoken, zodat de appelbereiding goed droog
droog is, dan
eventueel de amandelpoeder bijdoen.
- Alles een beetje laten afkoelen,
het vel bladerdeeg uitrollen,
de appeltjes in het midden in de lengte leggen,
bladerdeeg langs de kanten insmeren met het eigeel en
toevouwen.
- Smeer de rest van het eigeel over de appelstrudel.
- Ongeveer 30 à 40 minuten in de oven op 180 graden.
- De strudel in dikke schijven snijden en opdienen met een
bolletje vanille ijs en bloemsuiker
- Kan koud of warm gegeten worden.
Njam, njam ... Smakelijk !!

Ingestuurd door Jenny Sneyers
Sney
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VOORZITTER
Raymond Vanbylen
raymond.vanbylen@hotmail.com

ONDERVOORZITTERS
Prof. Evert Thiery

Guido Sleypen

evert.thiery@scarlet.be

guido.sleypen@yucom.be

REDACTIE
redactie
redactie-watzegje@hotmail.be
Claire van Gorp
Dorien Mennes
Frank Paemeleire
Jenny Sneyers

Katleen Vandeput
Saskia Debergh

Sophie Sambre
Jietske Hollevoet

foto nog niet
beschikbaar
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REGIOVERANTWOORDELIJKEN
Regio Antwerpen

Regio Limburg

Mevr. Ria Bevers
Stevennekens 15
2310 Rijkevorsel
tel. 0474/84.46.51

Dhr. Guido Sleypen
Abdijstraat 6
3550 Zolder
tel. 011/53.72.69

riabevers@hotmail.com
riajanssensbevers@telenet.be

guido.sleypen@yucom.be

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

Regio Oost-Vlaanderen
Vlaanderen
Kristien Lissens, Evelien Jacobs en
Marlies Heyndrickx
afasie.oostvlaanderen@gmail.com
ie.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 :
13/12/2012
11/01/2013
20/01/2013

Kerstmarkt, afspraak Hilton Groenplaats
Luchtbal, toneel van de brandweer
Nieuwjaarsetentje in De Mick

Brabant :
Regio Vlaams-Brabant
15/12/2012
26/01/2013

Rotselaar, Kerstfeestje, 14 u
Rotselaar, Nieuwjaarsfeestje, 12 u

Regio Limburg :
12/2012
26/01/2013

Kinepolis Hasselt
Nieuwjaarsdiner Kuringen

Regio Oost-Vlaanderen
Vlaanderen :
12/01/2013
23/02/2013

Nieuwjaarsetentje
Bijeenkomst

Regio West-Vlaanderen
nderen :
27/01/2013
16/03/2013

Nieuwjaarsdiner
Bezoek Museum Kasteel van Rumbeke

Bezoek ook eens onze website: www.afasie.be
Het loont de moeite. Graag uw reactie!

Zoals jullie ons leerden kennen: we komen in sstil
til 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 onz
onze groep.
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Voor iedere lezer of lezeres van Wat zeg je? ....
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