Voorwoord
Beste vrienden
Vzw’s hebben vaak financiële problemen! Het is een open deur
intrappen. Vooral kleine vzw’s hebben meestal een permanent tekort aan
middelen om hun doelstellingen te verwezenlijken of om tegemoet te
komen aan de behoeften van hun doelgroep. Ook onze vereniging
ontsnapt hier niet aan.
Graag zouden we meer willen doen voor onze leden. Veel meer! Vaak
zijn er echter té hoge financiële drempels die sommige plannen
dwarsbomen. Onze vereniging leeft immers uitsluitend van lidgelden, die
we zo laag mogelijk trachten te houden, en van de jaarlijkse giften van
‘weldoeners’. Waarvoor onze welgemeende dank.
We zouden natuurlijk een grotere financiële inspanning aan onze leden
kunnen vragen. Maar ‘kleine prijsjes voor leuke activiteiten’ hebben wij
nu net hoog in het vaandel.
Gelukkig bestaat er dan nog zoiets als ‘sponsoring’. En gelukkig zijn er
altijd wel bedrijven en organisaties die daadwerkelijk projecten willen
steunen. En dit met gulle hand en met een minimum aan administratieve
rompslomp. En dat allemaal ook nog in economisch moeilijke tijden!
Zo kon regio Antwerpen vorig jaar op de steun van Cera rekenen. Cera
sponsorde immers de Nationale Dag van 2 oktober 2011. Zonder deze
financiële steun was het onmogelijk geweest om deze dag onder zulke
gunstige voorwaarden te organiseren.
Hiervoor onze oprechte dank.
Onze dank gaat ook uit naar de heer Marc Coppens, adviseur Regionale
Projecten van Cera van de provincie Antwerpen.
In het bijzonder willen wij de heer Frans Willemse van de Provinciale
Adviesraad danken. Hij was niet alleen peter van ons project, maar ook
onze steun en toeverlaat bij problemen.
Daarom Cera even voor het voetlicht brengen!
Hieronder vindt u een korte samenvatting van wat Cera is en wat zij
doet.
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Samen investeren in
welvaart en welzijn
Zo’n half miljoen vennoten bouwen elke
dag mee aan maatschappelijke projecten
en verstevigen de fundamenten van een
sterke financiële groep.

Cera is een coöperatie van zo’n half miljoen vennoten en investeert samen
met hen op financieel en maatschappelijk vlak.
Cera controleert ruim 30 % van de aandelen van KBC Groep.
Groep Deze investering
zorgt voor de stabiliteit en de verdere ontwikkeling van deze groep. Zo
creëren we kansen voor directe en indirecte werkgelegenheid.
Cera investeert ook in de samenleving via maatschappelijke projecten,
projecten op
regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten sluiten aan bij de
waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het
individu.
individu
De domeinen waarin Cera investeert zijn: Armoede en sociale uitsluiting,
Cera Expertisecentrum Ondernemen, Kunst en cultuur, Land- en tuinbouw en
platteland, Medisch-sociaal, Lokale onderwijsinitiatieven en Solidair
bankieren en verzekeren in ontwikkelingslanden via BRS.
Onze investeringen dragen bij tot de welvaart van alle betrokkenen en tot het
welzijn van de hele samenleving.

Cera CVBA
Philipssite 5 b10
3001 Leuven
Tel. 070 69 52 42
www.cera.be - info@cera.be

CVBA
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AGENDA STUDIEDAGEN VOOR PROFESSIONELEN
Een greep uit het aanbod van studiedagen rond het thema ‘afasie’ en
‘niet-aangeboren hersenletsel’
Thema : Inleidende studiedag ICF
International Classification of Functioning, Disability & Health
Datum : 23.03.2012
Uur : 9u – 16u30
Locatie : UA Campus Drie Eiken (Antwerpen)
Meer info : www.sig-net.be
Thema : Opleiding ICF (4-daagse)
International Classification of Functioning, Disability & Health
Datum : 23.03.2012, 27.04.2012, 16.10.2012, 15.11.2012
Uur : 9u – 16u30
Locatie : UA Campus Drie Eiken (Antwerpen)
Meer info : www.sig-net.be
Thema : Aphasia Clinics 2012. Complexiteit in afasietherapie.
Datum : 30.03.2012
Uur : 10u – 16u30
Locatie : Erasmus MC Rotterdam, dr. Molewaterplein 50
Meer info : www.aphasiaclinics.nl
Thema : Impulscontrolestoornissen na NAH
Datum : 03.04.2012
Uur : 9u - 16 uur
Locatie : KH Leuven (Heverlee)
Meer info : www.sig-net.be
Thema : Prigatano: 13 Principles of Neuropsychological Rehabilitation 13 years
later
Datum : 20.04.2012, 21.04.2012
Uur : 9u - 16 uur
Locatie : Vormingscentrum Guislain Gent
Meer info : www.sig-net.be
Thema : Materialenbeurs en studiedag
(Sessie 6 : Assessment van spraakapraxie bij volwassenen : een hedendaagse visie)
Datum : 27.04.2012
Uur : 9u - 16 uur
Locatie : Arteveldehogeschool Gent, campus Kantienberg
Meer info : www.arteveldehs.be/werkenmetwoorden
Ingezonden door Katleen Vandeput
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CEREBELLUM EN TAAL?
Wanneer iemand een letsel oploopt in het cerebellum of de kleine hersenen, werd
lange tijd gedacht dat die persoon uitsluitend problemen zou hebben met het
coördineren van bewegingen en het evenwicht.
Dat deze persoon spraakproblemen kan vertonen, is niet nieuw omdat ook het
coördineren van de spraakbewegingen stroef verloopt. Maar de laatste jaren werden
ook talige en cognitieve problemen gerapporteerd bij personen met een letsel in het
cerebellum.
Deze zijn te verklaren door gekruiste cerebellaire diaschisis, waarbij de rechter
hersenhelft van het cerebellum in verbinding staat met de linker (frontale) cortex.
We sommen kort de spraakproblemen op en bespreken de talige en cognitieve
problemen ten gevolge van cerebellaire letsels.

Spraakproblemen
Atactische dysartrie
Verbale apraxie
Foreign Accent Syndrome

Taalproblemen
Cerebellair geïnduceerde afasie
 Symptomen te vergelijken met ‘dynamische afasie’
 Dynamische afasie: sterk gereduceerde spontane spraak, terwijl begrip, lezen,
benoemen en zinsbouw intact zijn. Voornamelijk reactie op gesloten vragen.
 Diaschisis tussen rechter hemisfeer van het cerebellum en linker prefrontale
corticale zones.
Cerebellair geïnduceerde agrafie
 = ‘spreekapraxie’ bij het schrijven
 Onvolledige, verwrongen en twijfelende lettervorming
Ontwikkelingsdyslexie en dysgrafie
 5 tot 10% van schoolgaande kinderen
 Patiënten met cerebellaire letsels maken meer spellingfouten
Woordvindingsproblemen en agrammatisme
 Diaschisis tussen de rechter hemisfeer van het cerebellum en de linkse zone van
Broca zorgen voor problemen met woordvinding
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Cognitieve problemen
Cerebellair cognitief-affectief syndroom (CCAS)
 Onderscheid tussen aangeboden, ontwikkeling- en verworven CCAS en posterier
fossa syndroom.
Aangeboren (Gillepsie syndroom)
 Dysplasie van het cerebellum (te klein cerebellum)
 Uiterlijke kenmerken: grote, open, zwarte ogen
 Aangeboren niet-progressieve cerebellaire ataxie
 Mentale retardatie met duidelijke discrepantie tussen verbaal en performaal IQ
(PIQ < VIQ)
Bij ontwikkelings-CCAS vallen volgende problemen op
 Vertraagde motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling
 Onhandig, coördinatieproblemen, moeilijk leesbaar handschrift, slecht in sport, …
 Executieve problemen (moeite met tekenen, puzzelen, …)
 PIQ <VIQ
Verworven CCAS
Cluster van symptomen:
 Problemen met executieve functies (plannen, abstract redeneren, werkgeheugen,
verbal fluency)
 Gestoord visueel-ruimtelijke cognitie
 Persoonlijkheidsveranderingen (afgevlakt affect, ongepast gedrag)
 Taalproblemen: agrammatisme, dysprosodie en anomie
 voornamelijk ‘frontale problemen’. Te verklaren door diaschisis.
Posterier fossa syndroom
= Voorbijgaand mutisme gecombineerd met gedragsafwijkingen na acute cerebellaire
letsels
 Na tumorresectie
 Mutisme treedt op enkele uren tot dagen post operatief
 Mutisme verdwijnt na enkele weken, maar kan ook jaren aanwezig blijven
 dysartrie
 Geassocieerde ‘frontale’ gedragssymptomen

Ingezonden door Dorien Mennes
Bronnen: studiedag ’het spraakmakende cerebellum’ gegeven door Peter Mariën.
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NEUROCAMPUS:
DAGELIJKS OEFENEN VOOR EEN FITTER BREIN
www.neurocampus.nl
(com)

Neurocampus is de uitgever van braintraining in Nederland en
Vlaanderen. Er zijn twee grote websites (Neurocampus.nl en
Neurocampus.be). Neurocampus werkt samen met medici en
instellingen zoals de Hersenstichting.
www.neurocampus.be

Neurocampus.be: Neurocampus is een campus boordevol
hersenoefeningen. Deze oefeningen zijn verdeeld over vier faculteiten.
Elke faculteit richt zich op een cognitieve vaardigheid (rekenen, taal,
inzicht en geheugen). Door regelmatig de oefeningen te doen, houdt u
uw hersenen fit. Dat kan op verschillende niveaus: bachelor (B), master
(M) en PhD (P). Zodra u genoeg heeft geoefend, kunt u tentamen doen.
Heeft u alle tentamens gehaald (een 5,5 of hoger)? Dan kunt u op voor
uw examen. Als u slaagt, gaat u automatisch door naar een hoger
niveau.
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Neurocampus.com: Deze website is verdeeld in twee onderdelen: de
Campus en de Thema Braintraining.
De Campus Braintraining bestaat uit oefeningen in de 5 categorieën taal,
rekenen, inzicht, geheugen en logica.
Onder Thema vindt u braintraining gecategoriseerd in thema’s als reizen,
sport, boeken, muziek en kunst. Dit heeft een meer vrijblijvend karakter.
Hier kunt u uw hersenen op een speelse manier trainen. Er zijn taal-,
reken-, inzicht-, logica-, geheugen- en ook kennisoefeningen te doen,
gecategoriseerd in thema’s. U hoeft hier geen examens te doen om uw
niveau te verhogen. U kan het thema en het niveau zelf kiezen. Taal,
Rekenen, Inzicht, Geheugen en Logica vormen samen de allround
braintraining. Elke oefening bestaat uit tien opgaven waar u twee
minuten de tijd voor krijgt om te maken. Daarna krijgt u de uitslag met
een cijfer. Niet enkel de juistheid is belangrijk, maar ook de snelheid!
Heeft u genoeg geoefend? Dan kunt u tentamen doen. Dit is een mix van
alle oefeningen uit een categorie. Zodra u een voldoende haalt voor alle
vijf de categorieën (taal, rekenen, inzicht, geheugen, logica) kunt u
examen doen. Het examen bestaat uit een mix van alle oefeningen uit
alle vijf categorieën. Wanneer u hier een voldoende voor heeft gehaald,
kunt u een niveau hoger oefenen. Van niveau 1, naar 2, naar 3. De
oefeningen worden dan steeds wat moeilijker.
Het gebruik van Neurocampus is gratis.
De oefeningen van Neurocampus zijn gemaakt in Flash. Zonder
Flashplayer op uw computer werkt Neurocampus niet. Vanaf Flashplayer
10 en hoger kunt u goed op Neurocampus.nl werken. Wanneer u een
lagere versie heeft dan 10 kan dit problemen opleveren. Download dan
de laatste versie. Dit kan via de website zelf.
Neurocampus.com werkt optimaal in de volgende browsers: Firefox 3.6,
Internet Explorer 8, Chrome 5, Safari 4.
Bronnen: www.neurocampus.nl (com), www.neurocampus.be
Ingediend door Sophie Sambre
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COLLEGES DAGEN IN LESSIUS IN ANTWERPEN.
De Lessius hogeschool in Antwerpen heeft 22 professionele
bacheloropleidingen.
De opleiding Logopedie is in de campus Sanderus.
De studenten van de laatste jaar moeten veel praktische dingen doen:
d
b.v. moeten stage lopen , zij moeten een thesis maken.
Eind november hadden de studenten ook 2 halve sessie dagen voor de
afasie patiënten .
Op woensdag 30.11.2011 middag in de school wij waren met 5
lotgenoten: Lieve, Ben , Herman, Robert en ik.
We hebben lunch om 11.45 u in de mooie symposium zaal met 2
docenten.
13.00 u kwamen de studenten om de afasiepatiënten af te halen: er
waren 5 studentgroepjes in per patiënt.
2 à 3 studenten voerden het gesprek en 3 studenten noteerden .
Zij maken kennis met mij en zeiden dat ze deze conversatie goed
begrijpen; snappen gaatgaat praten voor mij is een beetje moeilijk .
Daarna vertelde ik mijn leven : familie , kinderen , vroeger werk, hobby,
vakantie, ervaring hospitaal, partner bij afasie…
af
We hadden nog een halfuur voor te oefenen: schrijven, tekeningen en
prenten , taalonderzoek, communicatieoefeningen … Sommige
oefeningen zijn moeilijk ( schrijven , zinnen ); tekeningen , woorden en
korte zinnen zijn goed voor mij.
Om 14.00 tot
ot 14.30 was er een kleine bespreking van de gesprekken
en de oefeningen bij koffiepauze.
Vanaf 14.30u tot 15.30u zijn deze oefeningen,en gesprekken met andere
studenten
Ongeveer 16.00 u kunnen we naar thuis.
Deze dag was ik moe.
Op woensdag 7.12. was de 2° dag.
Het programma van 30.11 was hetzelfde, maar met andere studenten.
René, regio Antwerpen
Katleen Vandeput, logopediste, regio Antwerpen
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VERSLAG BIJEENKOMST
REGIO ANTWERPEN 12 NOVEMBER 2011.
Vandaag kwamen we weer bijeen in ons lokaaltje
lokaaltje in de Robianostraat te
Borsbeek aan het kerkje van St.-Jan
St.
Berchmans.
Gerard Coenen, afasiepatiënt, kwam vertellen over zijn leven als
afasiepatiënt en de mogelijkheden die er zijn om er iets aan te doen.
Hij gaf een videopresentatie over de elektronische
elektronische bewegingssystemen
NESS H200 voor de armen en NESS L 300 voor de benen.

Vele mensen met afasie hebben een halfzijdige verlamming en kunnen
één arm niet meer of nog moeilijk bewegen. Zij stappen ook met een
slepend been. Door deze systemen hebben zij een betere controle over
de arm en kan de voet ook beter opgelicht worden tijdens het stappen
zodat die niet meer over de grond sleept. Het is wel vrij prijzig. Het zou
zowel voor de armen als de benen ongeveer 5000 euro kosten, dus
samen 10.000 euro.
We kregen ook nog uitleg over de taaloefeningen van Kompro, Top en
Digitaal waarmee op de computer kan geoefend worden.
Achteraf konden we nog napraten bij een drankje en een knabbeltje.
Roger Van Dijck

9

Activiteiten uit de regio’s
REGIO WEST-VLAANDEREN
WEST
CONTACTNAMIDD
CONTACTNAMIDDAG
OP ZATERDAG
AG 19 NOVEMBER 2011
We brachten op deze zaterdag een bezoek aan “Het Sociaal Huis
Welwel” in Roeselare in de Zuidstraat 17.

Onze voorzitter Andy Fonteyne had het voordien aangevraagd om
er eens te gaan met de leden van de West-Vlaamse
West Vlaamse Afdeling AFASIE
AFASI
v.z.w. Om uitleg te krijgen over de werking van het “Het Sociaal Huis
Welwel”
en
welke
diensten
er
gebeuren.
Wij werden er verwacht om 14 uur. Wij
waren met 8 leden, drie dames en vijf heren. De
dame uit het “Sociaal Huis Welwel” gaf een
duidelijke uitleg,
itleg, over de diensten dat men vindt
in het “Sociaal Huis Welwel”, zoals de
Basisdiensten, de Armoede, de Seniorenwerking
en nog andere diensten.
Twee van onze leden waren van uit de buurt van Blankenberge en
vroegen waar “Het Sociaal Huis Welwel” in Blankenberge
lankenberge zich bevind.
De dame zocht het op, en gaf het adres aan die leden.
In iedere stad is er een “Sociaal Huis Welwel”.. In vele steden
behoort dat huis bij het OCMW, maar in Roeselare is het ingericht in een
huis van de stad, naast het Stadhuis in de Zuidstraat17. De mensen die
in Roeselare wonen gaan liever hulp vragen in het sociaal huis dan in
het OCMW, en voelen zich daar op hun gemak. In “Het Sociaal Huis
Welwel” kan je altijd met vragen en met moeilijkheden terecht, dit
10
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hebben wij deze namiddag
namiddag ondervonden. En iets dat ze niet zelf kunnen
oplossen, geven ze door aan mensen die het wel kunnen in orde maken.
Rond 16 uur vertrokken wij nadat men die dame bedankten voor
haar vriendelijke uitleg van het mooi werk dat gedaan wordt in “Het
Sociaal Huis Welwel”.

En om deze mooie namiddag af te sluiten zochten we een cafétje,
waar iedereen gemakkelijk binnen kon gaan. En bij een drankje werd er
nog een beetje gebabbeld, om mekaar een beetje beter leren kennen.
Nog een woordje van dank voor onze voorzitter Andy en zijn
vrouwke, die er voor zorgden dat deze contactnamiddag, en iedereen
dank om aanwezig te zijn.
En tot een volgende keer!
Robert Huyghe, persoon met afasie
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REGIO VLAAMS-BRABANT:
VLAAMS
KERSTFEESTJE 17 DECEMBER 2011
Het was een
n kerstfeestje, gezellig praten
met een hapje en een drankje …
We waren met 22 mensen, waarvan een
nieuw koppel: Antoon en zijn vrouw.
De hapjes waren gemaakt door Marc &
AnneLaure
Laure en door mezelf.
mezelf Dat soepje
made by Marc was super lekker!

Het kerstspel was vragen en antwoorden.
Bij elke vraag vertelde iemand een
anekdote of een stukje van hun verhaal.
Telkens was er een spontaan applaus.
applaus Ik
vond het prachtig, ze zijn allemaal echte
lieve en warme mensen en ze begrijpen
elkaar ...
Na de contactdag voelde ik me … wauw!
Bedankt, ik vond het heel aangenaam!
En anderen vonden het ook, Antoon
schreef in een brief: “Het
Het was fantastisch,
hoe de mensen mij en mijn vrouw
ontvangen hebben. Het was of ik de
mensen al heel lang kende wat ik zeer
goed vond!”
We hopen dus op verdere gezellige
contactdagen!
Chesna
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VERSLAG BIJEENKOMST AFASIE REGIO ANTWERPEN
17 DECEMBER 2011.

Om half 3 kwamen we weer bijeen in ons lokaal in Borsbeek.
Ria verwelkomde ons en we gingen vandaag Bingo spelen.

Er was niet veel volk vandaag (15 mensen?) maar het was heel gezellig.
Bij een natje en een hapje (de koekjes en wafeltjes zijn heel lekker Ria!)
speelden we enkele spelletjes. Voor iedereen was er een prijsje, er was
keus genoeg.
Ria deelde ook de uitnodigingen uit voor het Nieuwjaarsetentje. Dit was
voorzien op zondag 19 januari 2012 in Hof ter Schelde.
Herman Janssen vervaardigde de uitnodigingen.
Nadien vernamen we met een mail van Ria dat het etentje in Hof ter
Schelde niet kon doorgaan. Het is verplaatst naar zaterdag 11 februari
2012 in het restaurant van de luchthaven van Deurne.
Roger Van Dijck

13

Activiteiten uit de regio’s

VERSLAG BIJEENKOMST REGIO OOST-VLAANDEREN
OOST VLAANDEREN
WANDELING OP DE KERSTMARKT VAN GENT
17 DECEMBER 2011
Op 17 december trokken we naar de kerstmarkt in
Gent. Hoewel ze nogal klein
kle is, was de gezellige
kerstsfeer zeker aanwezig. Maar wie beter dan
één van onze leden, kan vertellen hoe onze
middag is verlopen? Hieronder vertellen Willem
en Christiane:
Willem&Christiane
Het was terug een gezellig samen zijn met ons groepje.Jammer
voor Simone en Jean die er niet bijwaren wegens ziekte.Eerst
zijn we een koffietje gaan drinken in 'Voskse' om ons op te
warmen.Het was echt koud.We hebben ons dan in groepjes
verdeeld en wat rond geneusd op de kerstmarkt,het is altijd wel
een beetje hetzelfde
fde dat er staat,maar de sfeer is er wel.Na een
3/4 uur kwamen we terug samen,en hebben we nog bij een
drankje kunnen bijpraten.We waren al aan t'plannen voor ons
etentje voor deze zomer!Eerst nog nieuwjaaretentje.
Het was een goed gedacht van Evelien en
e Kristien
ristien om naar de
kerstmarkt te gaan.Alweer een dag gezellig voorbij gegaan met
toffe mensen.
Groeten Willem en Christiane
Tot volgend jaar!!
Ook willen we Marlies verwelkomen. WELKOM Marlies!
Regio Oost-Vlaanderen
Vlaanderen is weer een tof
lid rijker!
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VERSLAG
AG BIJEENKOMST REGIO OOST-VLAANDEREN
OOST VLAANDEREN
NIEUWJAARSETENTJE
21 JANUARI 2012
M m mmmm… Ons jaarlijkse nieuwjaarsetentje was weer
geslaagd! We hebben een gezellige traditie verder gezet. Er
was een kaas- en vleesbuffet, een
overheerlijk dessertenbuffet en vele
pakjes om uit te delen.
Conclusie van ons middagje: we
w
hebben goed gegeten, goed
gedronken, goed gebabbeld en
vooral goed gelachen.
Alain en Helga hebben het mooi
verwoord: “Een Oostvlaanderen is
een klein groepje maar we hangen
dicht bij elkaar en we lachen met veel
plezier.”
We willen ook graag de mensen bedanken aan wie we
gevraagd hadden
dden om een dessertje mee te brengen. Bedankt
daarvoor! Ze waren stuk voor stuk lekker.
Hieronder staan nog enkele leuke sfeerfoto’s. Hopelijk zien we
iedereen, en ook degenen die er niet bij waren, snel terug!
Groetjes
Evelien, Kristien en Marlies
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REGIO LIMBURG: NIEUWJAARSETENTJE
28 JANUARI 2012 IN DE DRAEKERWINNING
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REGIO VLAAMS-BRABANT:
BRABANT: AARSCHOT 28 JANUARI 2012
Dirk kennen we al, hij praat over
zijn partner Peter. Wie is Peter, dat
vragen we ons af?
Peter is 41 jaar. Hij heeft een 2-tal
2
jaren geleden een cva gekregen.
Hij heeft afasie, hij is half verlamd
en woont momenteel in een
rusthuis. Dirk beschikt niet over
een aangepaste auto dus heeft hij
een contactnamiddag
georganiseerd in Aarschot. Dirk
wandelde met Peter in zijn rolstoel
van het rusthuis tot het praatcafé ’t
Ydee.. Zo konden we Peter
ontmoeten ...

En Georges, ons trouwste lid, was
er natuurlijk ook!
Een paar reacties:
Ik heb nog veel nagenoten, je
complimenten naar ons toe. In het
rusthuis verlies je de moed, bij de
afasiegroep krijg je moed. Ik geloof
nu dat Peter misschien toch nog
gaat spreken en van zijn korte
termijn geheugen problematiek
afgeraken. Groeten Dirk & Peter

We waren met 13, het was heel
leuk, we luisterden
n naar elkaars
verhalen ...
Zo ook Antoons verhaal. Hij had
zijn zoon mee gebracht. Antoons
zoon reed vermits hij niet mocht
autorijden. Antoon heeft een 5-tal
5
maanden geleden een cva
gekregen en nu is hij goed
hersteld, hij praat heel goed en
stapt heel goed. Binnenkort mag hij
terug autorijden, en binnenkort
mag hij waarschijnlijk terug
werken!

Het was ’n interessante
contactnamiddag, bravo. Peter
heeft de lotgenoten zien
zi babbelen,
de ene stopt niet, de andere
spreekt met gebaren, ... Hubert &
Janneke (Hey Hubert, je hebt niet zoveel
gepraat ☺)

Was zo leuk vorige zaterdag! Heeft
mij deugd gedaan! Eric
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het weer: een echte winter
Het winterde en hoe!
Het is 71 jaar geleden dat we
nog zulke koude winter meemaakten.
71 jaar geleden: dat was dus in 1941.
Dat was in vorige eeuw.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Velen waren toen nog niet eens geboren.
Het vroor dit jaar 14 dagen na elkaar.
‘s Nachts soms tot min 15.
Ook overdag bleef de temperatuur onder 0.
Dan spreken we van we een echte koudegolf.
Dikke jassen, wollen truien, sjaals,
handschoenen en wanten werden uit de kast gehaald.
En dan nog hoedjes, mutsen, oorwarmers
en de meest gekke soorten petten.
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Ook de schaatsen werden gepoetst.
Op vele vijvers mocht je schaatsen.
Maar niet op de Damse vaart.
Daar bleef het ijs net iets te dun.
Half februari begon het gelukkig langzaam te dooien.
En nu maar hopen op een zomerse lente.
__________________________________________________

Koken met tante Christiane

We bakken een clafoutis van fruit
Wat hebben we nodig voor 8 personen?
60 g bloem
150 g kristalsuiker
5 g vanillesuiker
3 eieren
¼ liter melk
snuifje zout
30 g boter of margarine
500 g fruit: appelen, peren, krieken, …
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Let op! Als het fruit uit dozen of bokalen komt,
laat het dan eerst uitlekken.
Hoe doen we het?
Klop de eieren door de bloem, de suiker en de
vanillesuiker.
Klop tot je een gladde deeg hebt zonder klonters.
Roer er dan de melk door.
Voeg een snuifje zout toe.
Smelt de boter zachtjes.
Meng de gesmolten boter door het beslag.
Vul een taartbodem met schoongemaakt fruit.
Giet het beslag erover.
Laat de oven voorverwarmen op 200 graden.
Bak 45 minuten in de oven.
Let op! Bakt de bovenkant teveel aan,
bedek hem dan met aluminiumfolie.
Hoe opdienen?
Koud of warm
Met of zonder een bolletje ijsroom
Met of zonder slagroom
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sport: straffe benen

veldrijden

Niels Albert werd op 29 januari 2012
in Koksijde wereldkampioen veldrijden.
Na de start reed hij gewoon van iedereen weg.
Duintje op … duintje af.
Hij bleef bijna de hele wedstrijd
helemaal alleen aan de leiding rijden.
Wat deden de andere renners?
Zij konden alleen maar achtervolgen.
Maar Niels inhalen was onmogelijk.
De fans van Niels Albert werden gek van vreugde.
Zij feesten tot ’s morgens vroeg.
Er was trouwens nog een andere Albert in Koksijde.
Koning Albert trotseerde de koude om wereldkampioen
Niels Albert persoonlijk te komen feliciteren.
Niels Albert is een echte superman.
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Hij - is 26 jaar
- weegt 68,3 kg
- meet 1 m en 82 cm
- werd al twee keer wereldkampioen.
_____________________________________________
sport: nog eens straffe benen wielrennen
Filip Gilbert: nog een superman!
Hij won de Kristallen Fiets in 2008 – 2009 – 2010 – 2011
De Kristallen Fiets is een heel belangrijke trofee.
Filip Gilbert werd ook verkozen als
Sportman van het Jaar in 2009 – 2010 – 2011.
In 2011 fietste hij 24 overwinningen bij elkaar.
Opnieuw een dikke proficiat !
_____________________________________________
Politiek:

een Griekse tragedie

Zondag, 12 februari 2012.
Athene brandt !
Tienduizenden Grieken betogen tegen
de besparingen van de Griekse regering.
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Er wordt gevochten en geplunderd.
Een tiental gebouwen staan in brand.
Er vallen honderden gewonden.
Het Griekse parlement vergadert meer dan 12 uur.
Dan valt de beslissing.
De Grieken moeten nog meer besparen.
Waarom moet Griekenland
zoveel besparen?
In 1981 werd Griekenland lid
van de Europese Unie.
Heel erg rijk was Griekenland toen niet.
De Europese Unie:
•
•
•
•
•

gaf heel veel geld aan Griekenland
om fabrieken te bouwen of
om overheidsdiensten beter te laten werken of
om meer Grieken werk te geven
en zo van Griekenland een rijker land te maken.

De Griekse politieke leiders gebruikten
al dat geld niet zo heel goed.
• Ze lieten rijke Grieken weinig belasting betalen.
• Vele mensen kregen een 13de en 14de maand loon.
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• Vele Grieken kregen grote pensioenen.
Toen het geld van Europa op was,
leende men heel veel geld
om al die uitgaven te kunnen blijven betalen.
Nu is al dat geld op !
En wil niemand nog geld lenen aan Griekenland.
Iedereen weet dat Griekenland het geleende geld
nooit zal kunnen terugbetalen.
Misschien gaat Griekenland wel failliet !
Maar er is ook goed nieuws.
De Europese Unie wil Griekenland redden.
Ze wil opnieuw geld geven aan Griekenland.
Op één voorwaarde:
De Griekse regering moet nog meer bezuinigen.
Dus …. moeten alle Grieken ineens heel hard besparen.
• De lonen gaan omlaag.
• De pensioenen verminderen.
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• Er moet meer belasting worden betaald.
• Vele Grieken worden werkloos.
En daarom zijn de Grieken boos.
Woedend zijn ze op hun politieke leiders
die het zover hebben laten komen.
_____________________________________________
Oeps!
Ik vergat het bijna!
Goed nieuws uit België.
Sinterklaas kwam langs.
En die bracht op 6 december …
een regering.
Na 445 dagen onderhandelen,
kwam er een regering
van socialisten, liberalen en christendemocraten.
De eerste minister is Elio Di Rupo.
De man met het eeuwige strikje !
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GIFTEN GIFTEN GIFTEN GIFTEN GIFTEN GIFTEN
G
Wanneer u een gift stort voor onze vereniging ontvangt u automatisch
een fiscaal attest voor gedeeltelijke vrijstelling van belastingen. U voegt
dit attest dan bij uw belastingsaangifte.

Even opletten voor 2012. Om de 6 jaar moet onze vereniging aan
aa de
minister van financiën toestemming vragen om zulke fiscale attesten te
mogen uitschrijven.
Wij hebben zo een aanvraag in 2011 ingediend en wachten nu op
antwoord van de minister.
Dit kan echter nog even duren. Maar niets laat veronderstellen dat de
minister
nister deze maal zijn toestemming niet zou verlenen. Het is dus
wachten op de nieuwe toelating vanuit Brussel.
Zodra wij bericht vanuit Brussel hebben ontvangen en onze vereniging
zoals in het verleden fiscale vrijstellingsattesten mag afleveren, melden
wij u dit in een volgend Wat Zeg Je?
Met dank voor uw begrip
R Vanbylen
Voorzitter
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BELANGRIJK BERICHT

Onze vereniging wil voor haar leden trachten een voorkeurstarief voor
een jaarabonnement te bekomen.
Gazet van Antwerpen werd hiervoor gecontacteerd.
Mogelijk zouden zij daar positief op willen inspelen. De belangrijkste
voorwaarde is echter het aantal nieuwe abonnees dat zij kunnen
binnenhalen. Hier staat of valt alles mee.
Daarom onze vraag: WIE HEEFT INTERESSE VOOR EEN
EEN
JAARABONNEMENT OP GAZET VAN ANTWERPEN AAN EEN
VOORKEURSTARIEF?
Mocht je interesse hebben, mail dan je naam en adres naar
raymond.vanbylen@hotmail.com
Graag voor 15 april 2012.
Opgelet! De oplijsting
ng van mogelijke nieuwe abonnees is de eerste stap
in de onderhandelingen met Gazet van Antwerpen. Er is op dit ogenblik
nog niets bindend afgesproken.
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REGIO WEST-VLAANDEREN
WEST
EEN VERSLAG VAN DE GEZELLIGE NAMIDDAG TIJDENS
HET NIEUWJAARSDINER OP ZONDAG 29 JANUARI ’12
Dit jaar ging de eerste bijeenkomst van onze groep door in het Restaurant ’t
Vosken, Meensesteenweg 578 in de Roeselaarse deelgemeente Rumbeke. We
werden er deze zondagmiddag om 12 uur, verwacht en we waren met 19 mensen
en daarbij waren er enkele
nkele familieleden of vrienden van een persoon met Afasie.
Ik ben Robert en pas sinds het begin van oktober ’11, een nieuw lid van de
vereniging. Ik heb het heel moeilijk om namen van mensen die ik niet ken te
onthouden. Zodat ik hier alleen de namen van de gemeentewoonplaatsen opneem
van de aanwezige leden, en deze zijn: Roeselare, Antwerpen, Asper, Assebroek,
Blankenberge, Brugge, Kortrijk en Sint-Eloois-Winkel.
Sint
Het Restaurant ’t Vosken is verdeeld met glazen muren in verschillende
aparte plaatsen, zodat
at iedere groep of familie zich op hun gemak voelt. Als
iedereen aanwezig was en op hun plaats neerzat, werden wij door de WestWest
Vlaamse afdeling getrakteerd met een aperitief en een lekker hapje. En met dit
drankje werd er stilaan een beetje gepraat en gebabbeld
gebabbeld met mekaar tot aan het
middagmaal.

In de keuken had de kok een lekker gerecht klaar gemaakt met
Groentesoep en een Kalkoenhaasje met champignonroomsaus, warme groenten
en kroketjes. Daar dronken wij een glas wijn of frisdrank of een biertje bij,
bi en
daarna werd er een Chocolademousse en koffie gebracht. Het was een mooie en
een gezellige namiddag en rond 16u30 kwam een einde aan de eerste
samenkomst van 2012.
Dankjewel Andy Fonteyne en Mevrouw en de leden van de kerngroep voor
deze mooie namiddag,
dag, en ik zie al uit naar de volgende bijeenkomst op 17 maart
in het Roeselaarse Wielermuseum.
Robert Huyghe, persoon met afasie
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LAAT NIEUWJAARSETENTJE VAN REGIO ANTWERPEN !
Op 11 februari was het nieuwjaarsfeestje in taverne Belair van de
luchthaven van
n Deurne. Altijd kwamen we samen in het Hof ter Schelde.
Maar dat kan nu niet meer.
We waren met 47. Gewoonlijk zijn we met meer dan 47. Maar geen
nood! Het feestje was super. De stemming zat er heel goed in.
Eerst kregen we bouillonsoep,
bouillon
dan stoofvlees met frietjes en sla. Daarna
een heerlijke chocolademousse.
We hadden pakjes bij en die werden verloot. Als afsluiter kregen we
koffie. Het was een hele leuke namiddag!
Weyler Marleen persoon met afasie

Het keuken- en zaalteam dat ons een hele namiddag
namiddag verwende.
Bedankt!

Belair Luchthavenlei 1 2100 Deurne www. belair-antwerpen.be
belair antwerpen.be
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REGIO VLAAMS-BRABANT:
VLAAMS
NIEUWJAARSRECEPTIE
Deze vond plaats op 11 februari 2012,
persoonlijk waren wij niet meer in de mood om
Nieuwjaar te vieren. Onze gedachten
achten gingen
eerder naar Valentijnsdag!
Gelukkig waren de Siberische temperaturen net
achter de rug. Er kwamen zowat een 16 leden
opdagen.
We moesten wel enkele leden missen die
dachten dat ze warmere oorden gingen
opzoeken, enkele die andere engagementen
engageme
hadden en tof dat we leden mochten
ontmoeten die we nog niet kenden. We hadden
ook de eer van oud voorzitster Lieve als
eregast te mogen verwelkomen. Het werd snel
weer een geslaagde gezellige samenkomst.
We boden een heerlijke kaaskaas en vleesschotel
tel aan, aangevuld met
kleurrijke groentjes, sausen, noten, wat tropische vruchten en
verschillende broodjes. Naderhand, toverde Chesna een tafel vol met
diverse soorten gebak en vers fruit; allemaal eigenhandig gemaakt met
de hulp van haar dochters.
Als afsluiter en het wordt haast een traditie, speelde Hubert op zijn
harmonica enkele melodietjes die ons steeds korter bij elkaar brengt.
Vooruit, samen naar de volgende samenkomst.
Anne-Laure en Marc
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Nadat reeds de adviserend geneesheer en de arbeidsgeneesheer
besproken werden, wordt ditmaal de controlearts toegelicht.
Wat is een controlearts en wat doet hij?
Een controlearts wordt gestuurd door je werkgever om te kijken of je wel
degelijk arbeidsongeschikt bent. Je eigen dokter schreef ziekteverlof
voor, en dit kan de controlearts thuis komen controleren. Hij kan je
echter ook vragen bij hem op consultatie te komen, maar enkel als je je
buitenshuis kan/mag begeven.
De controle arts mag:
- nagaan of je effectief arbeidsongeschikt bent
- de duur van je arbeidsongeschiktheid bepalen
- je medische gegevens nakijken
De controle arts mag niet:
- oordelen over je gekregen behandeling
- aan de werkgever de diagnose meedelen
- brieven tussen je huisarts en specialist inkijken
De controle arts kan volgende beslissingen nemen
- akkoord met je arbeidsongeschiktheid
- niet akkoord, je bent dus wel werkbekwaam
- akkoord met je arbeidsongeschiktheid, maar niet met de duur
ervan
Deze beslissing moet de controle arts je zo snel mogelijk meedelen.
Dit kan onmiddellijk na zijn onderzoek zijn. Maar de controlearts kan ook
eerst contact opnemen met je behandelende arts of nog een bijkomend
onderzoek doen. Pas nadien kan hij de beslissing meedelen.
Wanneer komt de controlearts langs?
De controlearts mag je onderzoeken vanaf de eerste dag van de
arbeidsongeschiktheid. Dit kan zelfs nog voor je langs je eigen dokter
bent geweest. De controlearts beslist dan de duur van de
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arbeidsongeschiktheid. Is je behandelend arts hier niet akkoord mee,
dan moet hij samen met de controlearts tot een akkoord komen.
Niet tevreden van de controlearts?
Indien u, of uw behandelend arts, niet akkoord gaat met de beslissing
van de controlearts, kan je dit aanvechten.
In plaats van onmiddellijk naar de rechtbank te stappen, kan je proberen
via een ‘scheidsrechterlijke procedure’ tot een akkoord te komen. In dat
geval wordt er een arts-scheidsrechter aangesteld, binnen de twee
dagen na de beslissing van de controlearts.
De arts-scheidsrechter moet binnen drie dagen een oordeel vellen en
alle betrokken partijen op de hoogte stellen.
De kosten van deze scheidsrechterlijke procedure zijn voor de
verliezende partij.
Ben je het nog niet eens met de scheidsrechterlijke beslissing, kan je dit
aanvechten bij de arbeidsrechtbank.
De brochure ‘Wie is wie? - De expertise-artsen en hun opdracht’ kan je
online raadplegen op www.vlaamspatiëntenplatform.be. Onder de
rubriek ‘Publicaties - Brochures’.
Ingezonden door Dorien Mennes
Bronnen:
www.vlaamspatientenplatform.be
brochure ‘Wie is wie? - De expertise-artsen en hun opdracht’, uitgever:
Gemma Reynders-Broos.

TELEFONISCHE HARTMASSAGE
Sinds kort staan geschoolde hulpverleners op het nummer 112 of
100 je bij met “Phone CPR”. Dat houdt in dat ze via de telefoon
precieze instructies zullen geven over hoe je een slachtoffer het
veiligst en het best kunt reanimeren in afwachting van de
hulpdiensten. Vaak tikt de klok bij een noodsituatie immers
ongenadig door terwijl bij een hartstilstand elke seconde telt. Via
“Phone CPR” kun je dus zelf actief hulp bieden.
Bron : test gezondheid
Ingezonden door Claire van Gorp
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WIE HELPT DE VRIJWILLIGER?
Op dit ogenblik zet 1 Vlaming op 5, van 16 jaar of ouder, zich in als
vrijwilliger. In totaal zijn dat 800 000 mensen. Onder hen zijn er meer
dan 100 000 actief in zorg of hulp. Ze zijn o.a. aan de slag in de
thuiszorg, bij vervoer van minder-mobiele mensen, in
patiëntenverenigingen, bij gehandicapten en in de vele gezondheids-en
welzijnsvoorzieningen.
Wie zijn de vrijwilligers ?
Vrijwilligers zijn het levende bewijs van solidariteit tussen mensen. De
Vlaamse Administratie Planning en Statistiek kwam in de jaarlijkse
VRIND-studie in 1998 tot de vaststelling dat vrijwilligers significant meer
actief zijn in de lokale gemeenschap, beter scoren op solidariteit en
toleranter zijn tegenover vreemdelingen. Maar ook economisch biedt de
vrijwilliger een meerwaarde. Als elk van de 100 000 vrijwilligers
gemiddeld 6,5 u per week presteert gedurende 40 weken, verrekend
volgens het minimumjaarloon, dan komt onze berekening van de
economische waarde van hun inzet op ongeveer een kwart miljard euro
per jaar.
Uit studies van de koning Boudewijnstichting blijkt dat vrijwilligers zowel
bij de werkende bevolking (14%) als bij de niet-actieven (11,7%)te
vinden zijn. In de zorg en hulp zijn in hoofdzaak vrouwen actief als
vrijwilliger nl 36,3% tegenover 14% mannen. Uit recente APS-cijfers
blijkt dat de meeste vrijwilligers komen uit de leeftijdsgroep 45-64 jaar en
overwegend een hogere opleiding hebben.
Uit de onderzoeksresultaten van de trendbarometer van het bureau
Bekxpertise (2006) blijkt dat 63% van de Vlamingen en Nederlanders in
de leeftijdsgroep 51-65 jaar vrijwilligerswerk de ideale vrijetijdsbesteding
vinden. Alleen reizen (94%), hobby’s (91%) en sporten (70%) doen het
beter. Uit de resultaten besluit Bekx dat het ik-tijdperk voorbij is: ‘het is
niet langer ieder voor zich’. (Nathalie Bekx in De Morgen van 15
december 2006)
Door het federale parlement en de regering werden in 2006 belangrijke
inspanningen gedaan voor het statuut van de vrijwilliger. Zo werden de
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de organisatienota verplicht.
Deze aangelegenheden waren (gelukkig) reeds in 1994 door het Vlaams
decreet voor het vrijwilligerswerk in welzijn en gezondheid geregeld. Via
dit decreet werd de erkenning van vrijwilligersorganisaties mogelijk
gemaakt. In dit decreet werd de verzekering, de afsprakennota en
vorming geïntroduceerd. Vlaanderen nam daarmee het voortouw in de
erkenning en de ondersteuning van het vrijwilligerswerk.
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Wat is het probleem ?
In het spoor van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen wijzigen
het profiel en de verwachtingen van de vrijwilligers. Zij willen meer en
beter geïnformeerd zijn. Eigen initiatieven nemen naast en samen met
de professionelen hoort bij hun ambitie. Zij kiezen minder voor een
levenslang engagement. Eigen interesse combineren met inzet voor
anderen geniet de voorkeur. Bovendien worden ze samen met de
beroepskrachten geconfronteerd met steeds grotere (soms terechte)
kwaliteitsverwachtingen van cliënten.
Dit alles maakt dat het decreet van 1994 een goede eerste stap was,
maar dringend aan herziening toe is. Dat had de overheid ook begrepen.
Daarom vroeg ze zelf een evaluatie aan het Vlaams Steunpunt
Vrijwilligerswerk en aan de administratie. Hieruit komt naar voor dat een
dringende bijsturing nodig is, zowel voor de vrijwilligers in autonome
kleine verenigingen als voor vrijwilligers die werken in diensten en
voorzieningen. Het gaat vooral om mogelijkheden te creëren voor een
beperkte personeelsomkadering, zodat zowel de continuïteit van de
werking als de taken ivm administratie, dagelijkse ondersteuning,
vorming, groepswerking en samenwerking met beroepskrachten degelijk
uitgebouwd kunnen worden. Voor kleine verenigingen kan dit ook in een
klein netwerk worden opgenomen. Daartoe moet samenwerking worden
gestimuleerd.
Wat willen de vrijwilligers ?
Een toekomstgerichte aanpak als antwoord op de acute
ondersteuningsbehoeften die zich zowel voor kleine,op zichzelf staande
verenigingen, als voor grotere ingebouwde vrijwilligerswerkingen
opdringen. Erkenning van de bijzondere waarde van wat ze doen moet
zich vertalen in een meer aangepast beleid dat ook rekening houdt met
de grote verschillen tussen verschillende vrijwilligerswerkingen, zodat
een gedifferentieerde, degelijke ondersteuning mogelijk wordt. Voor het
ingebouwde vrijwilligerswerk vraagt dit een uitgewerkte kaderregeling die
het vrijwilligerswerk als volwaardige partner in de zorg en hulpverlening
ten volle tot zijn recht doet komen. Dit alles hoeft niet zoveel geld te
kosten, vergeleken met het belangrijke maatschappelijk en zelfs
economisch terugverdieneffect dat ermee gepaard gaat.
Bron : BOL-BUDIV

Ingezonden door Claire van Gorp
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GELUKSTIPS
n is er heel wat onderzoek gebeurd naar wat mensen
Door de jaren heen
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.
De tip van deze ‘Wat zeg je’? Ga voor meer kleur in je leven !
Meestal zijn we ons niet bewust van de kleuren die ons omringen, maar
ze oefenen wel degelijk een invloed uit op ons geluksgevoel.
Iedereen ziet, voelt en beleeft kleuren anders. Terwijl de ene geprikkeld
wordt door de warme gele gloed van de zon, voelt de
de ander zich nerveus
bij het lopen door een gele gang.
Hoe je een kleur beleeft hangt ook af van jouw persoonlijke ervaring
ermee. Droeg jouw grootmoeder vroeger een groene schort in de keuken
terwijl ze overheerlijke taart bakte, dan
dan zal de kleur groen jou
j misschien
een gemoedelijk en warm gevoel bezorgen.
Ga wat vaker voor meer kleur in
in je leven door bijvoorbeeld voor kleding
in felle kleuren te kiezen.
kiezen
Draag je eerder neutrale of zelfs donkere kleuren en ben je bang voor
kleur? Kies dan voor een accessoire
accessoire (bijvoorbeeld een sjaal) in een
bepaalde kleur.
Durf ook in je interieur met meer kleur te spelen door bijvoorbeeld een fel
groene vaas voor een bruine muur te plaatsen, oranje kussens in je
donkerblauwe zetels te leggen of voor een rood tafellaken te
t kiezen.
Breng ook wat meer kleur op je bord.. Kijk de volgende keer dat je
boodschappen doet wat meer met je ogen en probeer fruit en groenten
in verschillende kleuren te kiezen. Zo breng je niet alleen meer kleur in je
keuken, maar ga je ookk voor meer variatie
v
op je bord.

Ingezonden door Katleen Vandeput
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UITNODIGING

Op 22 april 2012 organiseert ACV Polder een Disneyana dag in het
Cultureel Centrum 'De Schelde' te Zandvliet.
Deze dag staat volledig in het teken van Disney: een verzamelbeurs,
workshops, videohoek, kinderanimatie en een gezellige cafetaria.
Alle opbrengsten worden aan de Afasievereniging geschonken.
Iedereen is welkom vanaf 10h30 voor een dag vol Disney plezier!
plezi
Inkom bedraagt 3 EUR (inclusief een drankje) voor de verzamelbeurs.
De cafetaria is vrij toegankelijk, dus ook de mensen die enkel even langs
willen komen voor een hapje en een drankje zijn meer dan welkom!

Voor meer informatie: René en Ria Geerts: 03/568.67.58 of
rgebvg@hotmail.com
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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 of verhaal op. Schrijf erbij wie of wat er op de
foto te zien is.
Wij drukken jouw foto of verhaal af in het boekje !
mail naar jenny.sneyers@skynet.be.
Stuur je foto per e-mail
De Radetzkymars
Mijn man
an en ik hebben een abonnement in het Cultuurcentrum
Zwaneberg in Heist-op--den-Berg.
Berg. De laatste rij in de schouwburg is
voorbehouden voor gehandicapten. Wij zitten daar altijd.
Op 14 januari 2012 was er een nieuwjaarsconcert. Het was prachtig! Als
laatste nummer speelde men de Radetzkymars. Ik klapte mee op de
maat van de muziek.

Ik heb mijn hersenbloeding al 34 JAAR. Het was de EERSTE KEER dat
ik de maat juist mee kon slaan. Ik was zo gelukkig als een kind!
Dus, beste mensen met afasie,
afasie, geef niet op. Na 34 JAAR was er nog
beterschap!
Marleen Weyler persoon met afasie
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PERSOONLIJK VERHAAL,
VERHAAL DEEL 1
In 2010 kreeg ik in de maand juni twee dagen na vaderdag een
beroerte.
Robert Huyghe.
De week later kreeg ik een twee beroerte, daardoor ben ik geplaagd met
Afasie. Afasie is een taalstoornis en geen dementie of onwil. En zo is
mijn leven in enkele weken een andere weg in geslagen.
In het begin zag ik het heel zwart in, ik kon maar moeilijk
moeilijk praten, en
schrijven lukte mij niet. Toen ik iets beter was, werd ik door de dokters
gezegd dat ik een zware beroerte had gekregen, omdat er een ader in
mijn nek toegeslibt was. Daardoor hadden mijn hersenen geen genoeg
bloed gekregen en deze die het spreken,
spreken, lezen en schrijven regelden zijn
afgestorven.
Er werd mij gezegd dat ik veel geluk had, dat ik nog leefde. Maar op dat
moment voelde ik mij daar vet mee. Ik kon bijna niet praten en begreep
niet goed wat er allemaal gezegd werd. Zelfs mijn lach had mij verlaten,
toen heb ik dikwijls gedacht dat ik veel beter geen geluk had gekregen.
Het stak mij tegen, om als een plant verder te leven, en vond het erg dat
ik alleen maar last voor mijn kinderen zou zijn.
Enkele dagen later werd ik geopereerd in mijn nek, en werd de
toegeslibte ader terug open gemaakt. Twee dagen later kreeg ik bezoek
van de logopediste mevrouw Judit om enkele oefeningen te maken en
om te proberen te spreken en te schrijven. Maai, een kind kan beter
schrijven en tekenen dan ik toen kon.
ko
Mevrouw Judit had al enkele keren mij gezien, de eerste dagen dat ik in
het ziekenhuis was. Maar, als ze op de kamer kwam nadat ik geopereerd
was, bekende ik die dame niet. Maar op het moment dat ze begon te
spreken, werden mijn hersenen wakker en kreeg
kreeg die dame plots een mij
bekende gezicht, en wist ik dat het de logopediste was die mij ging
helpen bij het leren schrijven, spreken en lezen.
Ikk dacht dan, hoe zal dat aflopen? Ik kon niet goed praten en iets
uitleggen, maar ik wist dat het erg was, en dat
dat de man die goed kom
schrijven en tekeningen maken, dat die verleden tijd was.
Enkele dagen later kreeg ik te horen dat ik de volgende dag het
ziekenhuis ging verlaten, en ging opgenomen worden in de Campus
Godtsvelde in de Hospitaalstraat 29 in 8610 Kortemark.
Ko
Wordt vervolgd
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Uit hett leven gegrepen!
Lees eerst deze tekst.
t
Los daarna de vra
agen op de volgende blad
dzijde op.
1
2
3
4
5

Op 16 februarii werd in Mariakerke een inbraak gepleegd in
een groothandel
roothandel van fietsen. De dieven sloegen tussen 2
en 3 uur ’s nachts toe. Ze forceerden een venster. Via het
secretariaat gingen ze naar het kantoor van directeur
Helga De Ridder.
Ridder

6
7
8

Hier braken ze de brandkast uit de muur. In de garage
laadden ze de brandkast en nog een tiental herenfietsen in
een Mercedes bestelwagen waarmee ze de benen namen.

9
10
11
12

Aimé Verelst, een buurman, en zijn echtgenote Rita Voets
die net van een feest van de zeevaartschool thuiskwamen,
hadden de dieven echter opgemerkt. Zij verwittigden
onmiddellijk de lokale politie.

13
14
15
16

Deze kwam met een combi ter plaatse en zette de
achtervolging in. Inspecteur Willem Wouters en agent
ag
Alain Kosters konden de dieven klem rijden op de hoek
van de Schanslaan en de Beekstraat.

17
18
19
20
21

Ze arresteerden de dieven en brachten hen naar het
politiebureau aan de Rietveldstraat. De dieven bleven
enkele uren in de cel en werden dan
dan vrijgelaten in
afwachting van hun proces. De bestelwagen en de buit
werden later aan Groothandel Trappers terugbezorgd.

(Karel Vervliet. De Bode van Mariakerke. Weekblad)
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Los op!
De inbraak gebeurde IN (regel 1) ………………………………….
De
e inbraak gebeurde OP (regel 1) ………………………………..
De directeur heet (regel 5) ………………………………………….
De buren heten (r 9) …………………………………………………
De agent heet (r 15) ……………………………………………….
Het adres van het politiebureau is (r 18)
……………………………….... .................................
………………………………..........................................
Hoe lang bleven de dieven in de cel? …………………………….
Wat betekent:
Arresteren (r 17): - iemand geld geven
- iemand een hand geven
- iemand aanhouden
De benen nemen (r 8):
8) - gaan eten
- gaan lopen
- wachten op hulp
De buit (r 19): - een lichaamsdeel
- al wat dieven meenemen
- een frisdrank
Combi (r 13): - een auto van de politie
pol
- een taxi
- een muziekinstrument
Bestelwagen (r 8): - een slede
- een kleine autobus
- een kleine vrachtwagen
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Onderstreep het woord dat ongeveer hetzelfde
betekent als het vetgedrukte woord.
We reden met de auto naar Andy.

Fiets

Het parfum geurde heerlijk.

Smaakte

slikte

rook

Ik rilde van de kou.

Bibberde

dronk

liep

Het was daar een vieze boel.

Propere
ropere

Hij krijste van schrik.

Zegde

wagen

paard

vuile
riep

zwarte
gilde

Onderstreep het juiste woord
Ik ben niet ziek. Ik ben …

braaf

gezond

verlegen

Tussen 2 bergen ligt een

boom

trui

vallei

Een kleine berg is een
en …

heuvel

wolk

vlakte

Ik loop in een regenbui en wordt …

droog

m
mager

De band loopt leeg. Hij is … gevuld

opgeblazen

nat

lek

QUIZ
Het Vaticaan ligt in …

Brussel

Onze eerste minister
ster heet … Geert
Een fiets voor 2 is een

Rome

Londen

Elio

Bart

racefiets driewieler tandem

Koeien worden snel dik door hooi

hormonen

mals gras
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Schrijf elk woord in de juiste kolom.
Koude sla wol spruitjes roomijs boomschors erwtensoep
angst muntjes
untjes ziekte worst vreugde liefde garnalen
erwt
WAT MEN KAN ETEN

WAT MEN KAN VOELEN

Even rekenen!
De helft van 100 is
6 maal 8 is
Het dubbel van 400 is
80 gedeeld
eeld door 10 is
De ½ van 500
20 plus 30 is
3 maal 2 maal 4 is
Tel 5 bij 17
200 = 180 + ……

50 % van 1000 is
Acht maal acht is
70 min 30 is
Tien gedeeld door twee is
Verminder 90 met 2
Deel 25 door 5
99 + 3 =
2 x 3 x 4 is
29 - ….. = 26

Doorstreep wat fout is.
Bij een temperatuur van -15° is het zomer / winter.
winter
Bij ‘solden’ moet ik MEER / MINDER betalen dan normaal.
Op 21 december is de dag het langst / het kortst.
st.
Er liggen eikels op de grond. Het is zomer / herfst / winter.
Ingediend door Raymond Vanbylen
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VOORZITTER
Raymond Vanbylen
raymond.v
raymond.vanbylen@hotmail.com

ONDERVOORZITTER
Prof. Evert Thiery
evert.thiery@scarlet.be

REDACTIE
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

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
vers@hotmail.com
riajanssensbevers@telenet.be

guido.sleypen@yucom.be

Regio
o VlaamsVlaams Brabant

Regio West-Vlaanderen
West

Mevr. Chesna Berckmans
Lange Venstraat 22
3128 Baal
tel. 0496/28.11.23

Dhr. Andy Fonteyne
Ter Reigerie 10
8800 Roeselare
tel: 051/69.00.57

chesnab@iname.com

andy.fonteyne@telenet.be

Regio Oost-Vlaanderen
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 :
17/03/2012
21/04/2012
26/05/2012
23/06/2012

Koken in Borsbeek 14.30 u
Bezoek aan het MAS in Antwerpen
Bijeenkomst in Borsbeek 14.30
14.3 u
Hoge Rielen in Lichtaart

Brabant :
Regio Vlaams-Brabant
Contact opnemen met de regioverantwoordelijke
Regio Limburg :
Contact opnemen met de regioverantwoordelijke
Regio Oost-Vlaanderen
Vlaanderen :
03/03/2012

Bijeenkomst

Regio West-Vlaanderen
Vlaanderen :
17/03/2012

Bezoek aan Wielermuseum in Roeselare

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