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Beste vrienden 
 
Ook al zijn er twee maanden van het nieuwe jaar voorbij, toch  
nog onze beste wensen voor 2013. Mag dit jaar een jaar zonder zorgen 
zijn, vol van vreugde en geluk. Maar vooral een jaar gevuld met een 
goede gezondheid. Zodat iedereen, binnen zijn of haar mogelijkheden, 
zoveel mogelijk aan alle leuke momenten in het leven kan deelnemen. 
Momenten van intens genieten waarbij de dagelijkse beslommeringen 
even worden vergeten. 

U vindt in dit nummer een overschrijving voor de betaling van het lidgeld. 
In het verleden trof u de vraag tot betaling van het lidgeld altijd aan in het 
decembernummer van Wat Zeg Je?. Dit was niet echt duidelijk. 
Sommige leden betaalden het lidgeld te vroeg, anderen vergaten het dan 
weer te storten. En er waren ook leden die twijfelden of ze al betaald 
hadden en die betaalden dan nog maar eens.  

Dit is nu veranderd. We verzoeken u vriendelijk uw lidgeld voor 2013 in 
maart te vereffenen. Dit is voor u duidelijker en voor onze 
penningmeester veel eenvoudiger. U betaalt het lidgeld voor 2013 in 
maart 2013. Simpeler kan niet! 

Wie lid is, ontvangt viermaal per jaar ons ledenblad Wat Zeg Je?.  De 
redactieraad tracht telkens een interessant nummer samen te stellen. 
Een belangrijk deel van ons tijdschrift wordt voorbehouden voor onze 
leden. Met veel vreugde verwelkomen wij de inzendingen geschreven 
door personen met afasie. Deze verslagen informeren ons over het 
reilen en zeilen in de verschillende regio’s. Vaak vormen zij ook een bron 
van ideeën voor andere regio’s.  

Al deze artikels vormen het levend bewijs waartoe personen met afasie 
nog in staat zijn. Met veel moed en doorzettingsvermogen, en uiteraard 
ook met veel vallen en opstaan, proberen zij met hun pennenvruchten 
hun beperkingen te overstijgen. Zo zijn ze een voorbeeld voor anderen. 
Wat we alleen maar kunnen toejuichen. 

Een beperkt deel is bedoeld voor onze leden logopedisten. Wij trachten 
hen permanent op de hoogte te houden van nieuwe wetenschappelijke 
evoluties. Wij publiceren ook een lijst met navormingen en congressen. 
En dit komt uiteindelijk alle personen met afasie ten goede. Goed 
opgeleide en permanent bijgeschoolde logopedisten staan immers 
garant voor een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van afatische 
problemen. 

R Vanbylen 
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DIT IS MIJN HOOFD NIET MEER:
OVER-LEVEN MET EEN 
GEKWETST BREIN
 
Dominique Deseure m.m.v. Christophe Lafosse
 
Boekbespreking door Frank Paemeleire
 
 
Mede dankzij de opkomst van de 
Classification of Functioning, Disability and Health
ICF) is er een toegenomen besef dat pe
aangeboren hersenletsel, echte 
erg belangrijk om meer inzicht te krijgen in hoe de maatschappij kan bijdragen in het 
succesvol ondersteunen van deze personen. Enkel
dagelijkse ervaring van mensen met een niet
een beeld krijgen van hoe het is om in hun schoenen te staan. 
you walked a mile in my shoes
hoofd niet meer’ dat recent verscheen.
 
De laatste jaren zijn heel wat boeken verschenen waarin personen met 
naasten hun ervaringen neerschreven. De Nederlandse afasievereniging 
ondersteunde heel wat van deze publicaties wa
(Tabois, 2008), “Mijn derde kind” (Smit, 1999), “Mijn tweede kans” (Puts, 2001), “Op 
jacht naar het gestolen woord”  (Koesen, 2010). Meer van dergelijke boeken zijn te 
vinden op www.afasie.nl. In Vlaanderen staan veel getuige
afasie en hun partners op de website 
schrijvers die geconfronteerd werden met een familielid dat afasie kreeg, namen dit 
als basis voor een boek. Denken we maar aan het verhaal ‘Hoe mijn vade
woorden terugvond’ van Liesbeth Koenen (2006) en het voortreffelijke boek 
‘Sprakeloos’ van Tom Lanoye (2009).
 
Met het boekje ‘‘Dit is mijn hoofd niet meer” hebben we nu een Vlaamse getuigenis 
van een  jonge vrouw die haar ervaringen beschrijft nada
hersentumor werd verwijderd. Succesvol blijkt in dit geval echter relatief. Zoal
vaak in de praktijk merken, 
helaas weer op. Er is na een tijd niets meer aan haar te zi
moeilijk om begrip te krijgen voor de niet
waar ze iedere dag mee geconfronteerd worden. In dit boekje pende ze vier jaar na 
de operatie een aantal dagelijkse situaties neer. Niettegenstaa
afasie heeft, beschrijft ze heel wat situaties die voor personen met een lichtere vorm 
van afasie erg herkenbaar zullen zijn. Deze meer algemene, aspecifieke kenmerken 
van een niet-aangeboren hersenletsel treffen namelijk het merendeel v
patiënten. Ze beschrijft ondermeer hoe ze zich verdrukt voelt tussen dat wat ze wil 
doen en dat wat haar lichaam haar nog toelaat om te doen. Een thema dat vaak 
terugkeert is de algemeen verminderde fysieke en mentale belastbaarheid. De 
balans tussen belasting en belastbaarheid bewaken, blijkt in de praktijk voor veel 
mensen een hele moeilijke opdracht. Ze beschrijft dit treffend in volgend citaat 
(pagina 36): 
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DIT IS MIJN HOOFD NIET MEER: 
N MET EEN  

GEKWETST BREIN 

Dominique Deseure m.m.v. Christophe Lafosse 

Boekbespreking door Frank Paemeleire 

Mede dankzij de opkomst van de International 
Classification of Functioning, Disability and Health (kortweg 
ICF) is er een toegenomen besef dat personen die getroffen worden door een niet
aangeboren hersenletsel, echte ervaringsdeskundigen zijn. Deze expertise is heel 
erg belangrijk om meer inzicht te krijgen in hoe de maatschappij kan bijdragen in het 
succesvol ondersteunen van deze personen. Enkel door te luisteren naar de 
dagelijkse ervaring van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel kunnen we 
een beeld krijgen van hoe het is om in hun schoenen te staan. “Don’t judge me until 
you walked a mile in my shoes“ schrijft Dominique Deseure in haar b
hoofd niet meer’ dat recent verscheen. 

De laatste jaren zijn heel wat boeken verschenen waarin personen met 
naasten hun ervaringen neerschreven. De Nederlandse afasievereniging 
ondersteunde heel wat van deze publicaties waaronder  “Rechts bestaat niet” 
(Tabois, 2008), “Mijn derde kind” (Smit, 1999), “Mijn tweede kans” (Puts, 2001), “Op 
jacht naar het gestolen woord”  (Koesen, 2010). Meer van dergelijke boeken zijn te 

In Vlaanderen staan veel getuigenissen van personen van 
afasie en hun partners op de website www.levenmetafasie.be. Ook professionele 
schrijvers die geconfronteerd werden met een familielid dat afasie kreeg, namen dit 
als basis voor een boek. Denken we maar aan het verhaal ‘Hoe mijn vade
woorden terugvond’ van Liesbeth Koenen (2006) en het voortreffelijke boek 
‘Sprakeloos’ van Tom Lanoye (2009). 

Met het boekje ‘‘Dit is mijn hoofd niet meer” hebben we nu een Vlaamse getuigenis 
van een  jonge vrouw die haar ervaringen beschrijft nadat bij haar succesvol een 
hersentumor werd verwijderd. Succesvol blijkt in dit geval echter relatief. Zoal
vaak in de praktijk merken, gaat het citaat “touch the brain, never the same
helaas weer op. Er is na een tijd niets meer aan haar te zien en dat maakt het net zo 
moeilijk om begrip te krijgen voor de niet-zichtbare gevolgen van haar hersenletsel 
waar ze iedere dag mee geconfronteerd worden. In dit boekje pende ze vier jaar na 
de operatie een aantal dagelijkse situaties neer. Niettegenstaande de auteur geen 
afasie heeft, beschrijft ze heel wat situaties die voor personen met een lichtere vorm 
van afasie erg herkenbaar zullen zijn. Deze meer algemene, aspecifieke kenmerken 

aangeboren hersenletsel treffen namelijk het merendeel v
Ze beschrijft ondermeer hoe ze zich verdrukt voelt tussen dat wat ze wil 

doen en dat wat haar lichaam haar nog toelaat om te doen. Een thema dat vaak 
terugkeert is de algemeen verminderde fysieke en mentale belastbaarheid. De 

belasting en belastbaarheid bewaken, blijkt in de praktijk voor veel 
mensen een hele moeilijke opdracht. Ze beschrijft dit treffend in volgend citaat 
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rsonen die getroffen worden door een niet-
zijn. Deze expertise is heel 

erg belangrijk om meer inzicht te krijgen in hoe de maatschappij kan bijdragen in het 
door te luisteren naar de 

aangeboren hersenletsel kunnen we 
Don’t judge me until 

“ schrijft Dominique Deseure in haar boekje ‘Dit is mijn 

De laatste jaren zijn heel wat boeken verschenen waarin personen met afasie of hun 
naasten hun ervaringen neerschreven. De Nederlandse afasievereniging 

Rechts bestaat niet” 
(Tabois, 2008), “Mijn derde kind” (Smit, 1999), “Mijn tweede kans” (Puts, 2001), “Op 
jacht naar het gestolen woord”  (Koesen, 2010). Meer van dergelijke boeken zijn te 

nissen van personen van 
Ook professionele 

schrijvers die geconfronteerd werden met een familielid dat afasie kreeg, namen dit 
als basis voor een boek. Denken we maar aan het verhaal ‘Hoe mijn vader zijn 
woorden terugvond’ van Liesbeth Koenen (2006) en het voortreffelijke boek 

Met het boekje ‘‘Dit is mijn hoofd niet meer” hebben we nu een Vlaamse getuigenis 
t bij haar succesvol een 

hersentumor werd verwijderd. Succesvol blijkt in dit geval echter relatief. Zoals we 
touch the brain, never the same” ook hier 

en en dat maakt het net zo 
zichtbare gevolgen van haar hersenletsel 

waar ze iedere dag mee geconfronteerd worden. In dit boekje pende ze vier jaar na 
nde de auteur geen 

afasie heeft, beschrijft ze heel wat situaties die voor personen met een lichtere vorm 
van afasie erg herkenbaar zullen zijn. Deze meer algemene, aspecifieke kenmerken 

aangeboren hersenletsel treffen namelijk het merendeel van de 
Ze beschrijft ondermeer hoe ze zich verdrukt voelt tussen dat wat ze wil 

doen en dat wat haar lichaam haar nog toelaat om te doen. Een thema dat vaak 
terugkeert is de algemeen verminderde fysieke en mentale belastbaarheid. De 

belasting en belastbaarheid bewaken, blijkt in de praktijk voor veel 
mensen een hele moeilijke opdracht. Ze beschrijft dit treffend in volgend citaat 
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[…] ik ben dat beu, zo beu. Na drie jaar beslist mijn hoofd nog altijd over wat ik wel 
en niet kan doen. Dit is mijn hoofd niet meer! Ik wil mijn eigen hoofd terug! 
Ook omgevingsreacties, zoals ‘iedereen heeft dat wel eens’, ‘jij bent er nog goed van 
af gekomen’ of ‘je ziet er goed uit’, zullen voor velen erg herkenbaar zijn. Ze schrijft 
verder openhartig over de angsten waarmee ze na haar niet-aangeboren 
hersenletsel moet leven (bijv. angst om een epilepsie-aanval te krijgen). De auteur is 
schaars met aanbevelingen en concrete tips maar als ze er één geeft, is die wel raak. 
Voor haar is bijvoorbeeld het krijgen van goede informatie een heel belangrijke stap 
in het kunnen omgaan met bepaalde angsten, frustraties en beperkingen. 
Herkenbaar was zeker ook het deel waarin ze het heeft over het niet meer kunnen 
deelnemen aan een gewone werksituatie en hoe dit aan haar zelfvertrouwen knaagt. 
Werk is zoveel meer dan geld verdienen, het bewijst dat je iets kan en dat je iets kan 
betekenen voor de maatschappij. Voor haar kwam het uitvoeren van vrijwilligerswerk 
een deel tegemoet aan deze nood. 
 
“Dit is mijn hoofd niet meer” is een mooi vormgegeven boekje dat vlot geschreven is. 
Een tiental paginagrote foto’s, die trouwens van de hand van de auteur zijn, 
ondersteunen de tekst die heel wat minder kleurrijk en positief is. De combinatie van 
beide maakt echter dat het uiteindelijk boekje voor de lezer verteerbaar blijft. Het is 
een waardevolle toevoeging aan de getuigenissen van personen met niet-
aangeboren hersenletsel die de laatste jaren gepubliceerd werden. De ervaringen die 
ze neerschreef kunnen zeker bijdragen aan een groter inzicht in de onzichtbare 
gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel. Niettegenstaande het boekje geen 
concrete oplossingen aanreikt, zijn we er van overtuigd dat een groter inzicht bij 
ondermeer familieleden, vrienden, hulpverleners, personen in een professionele 
positie en studenten een eerste stap is naar een meer aangepaste en begripsvolle 
omgang met deze personen. 
 
Het besproken boekje werd uitgegeven door uitgeverij Garant  (ISBN 978-90-8575-
046-8) en kost € 12,50 (62 pagina’s). 
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NEUROMODULATIE 
 
 
Wat is neuromodulatie? 
 
We kunnen neuromodulatie heel kort samenvatten als ‘het beïnvloeden 
van de zenuwbanen van de hersenen’. 
 
Bij neuromodulatie wordt de activiteit van bepaalde zenuwbanen actief 
gemanipuleerd met als doel de werking van de hersenen te beïnvloeden. 
Het proces kan gebruikt worden om een verloren gegane functie te 
herstellen. 
Het manipuleren van deze zenuwbanen kan met elektrodes gebeuren. 
Deze elektrodes sturen magnetische of elektrische stroom naar 
gebieden of netwerken in de hersenen die klachten veroorzaken. De 
elektrodes kunnen op de huid bevestigd worden of ze kunnen bij de 
patiënt worden ingepland. 
 
Op basis van een EEG (elektro-encefalogram) kan bepaald worden 
welke gebieden klachten veroorzaken en zo kunnen deze zeer gericht 
gemanipuleerd worden. 
 
Er bestaan verschillende soorten neuromodulatie: 
 
- TMS = Trancranial Magnetic Stimulation 
(Transcraniale Magnetische Stimulatie) 

 
Bij TMS stroomt een sterke elektrische 
stroom door een spoel van koperdraad. 
Deze spoel wordt boven het hoofd van de 
patiënt gehouden, waardoor een 
magnetisch veld boven het hoofd ontstaat. 
Dit magnetisch veld gaat gemakkelijk door 
de schedel van de patiënt zodat deze 
stroom induceert in de hersenen. Hierdoor 
kunnen neuronen geactiveerd worden. 
Deze neurale activiteit wordt gebruikt om 
functies te manipuleren. 
In principe kan TMS elk deel van de hersenen dat net onder de schedel 
ligt beïnvloeden, maar het is enkel de stimulatie van de motorische 
cortex dat onmiddellijk resultaat oplevert. 



Informatie voor professionelen 

5 

 

Wanneer meerdere TMS-impulsen na elkaar gegeven worden, noemt 
men dit repetitieve TMS (rTMS) . Dit kan sterkere en langdurigere 
effecten geven. 
Een neveneffect van TMS kan lichte hoofdpijn of een geïrriteerde 
hoofdhuid zijn. 
 
- TENS = Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (transcutane 
Elektrische Zenuwstimulatie) 

 
TENS is een techniek die voornamelijk bij 
pijnbestrijding wordt toegepast en 
ongeveer 30 jaar geleden werd ingevoerd 
als alternatief voor pijnmedicatie. 
Bij deze techniek worden elektroden 
aangebracht op de huid. Zenuwen of 
spieren worden door lichte elektrische 
stroom gestimuleerd. De prikkelelementen 
(bv: stroomsterkte, duur of frequentie van 
de behandeling, …) worden voor elke 
patiënt individueel ingesteld. 
Deze techniek mag zeker niet toegepast worden bij mensen met een 
hartaandoening of mensen met epilepsie. 
 
- tDCS  = transcranial direct current stimulation 
(transcraniale gelijkstroom stimulatie) 

 
 

tDCS maakt gebruik van elektrische 
gelijkstroom om de hersenen te stimuleren. 
 
Op de schedel plaatst men een positieve 
elektrode boven het gebied dat 
gestimuleerd moet worden. Op een andere 
willekeurige plaats van de schedel wordt een negatieve elektrode 
bevestigd. De anode stimulatie leidt tot activatie van het onderliggende 
gebied in de hersenen. 
 
tDCS wordt als behandeling gebruikt voor onder andere depressie, 
ADHD of DD, oorsuizen, pijnbestrijding, fibromyalgie, dyscalculie en 
dyslexie. Het blijkt ook bruikbaar bij herstel van herseninfarcten. 
Het heeft een snelle werking en vaak zijn ongeveer 10 behandelingen 
voldoende. 
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TDCS wordt gebruikt wanneer men overactiviteit van een gebied wil 
verminderen. 
 
- tACS = Transcranial alternating current stimulator 
(transcraniale wisselstroom stimulatie) 

 
Hierbij wordt de stroom niet constant van de 
positieve naar de negatieve pool gestuurd (zoals 
bij tDCS), maar wisselen de polen voortdurend 
zodat ook de stroom wisselt. 
 
TACS wordt gebruikt wanneer men normale 
activiteit wil versterken. 
 
 
Effect neuromodulatie 
 
Neuromodulatie kende reeds succes bij het behandelen van pijn, 
depressie, dwangstoornissen en de Ziekte van Parkinson. Bij personen 
met de ziekte van Parkinson wordt soms ook een neurostimulator 
geïmplanteerd. Dit heet dan Deep Brain Stimulator (DBS). Met deze 
techniek kregen ze opnieuw meer controle over hun bewegingen. 
Het implanteren is echter altijd een laatste optie, omdat hier risico’s aan 
verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld een hersenbloeding. 
 
Verder werd neuromodulatie reeds succesvol toegepast voor het 
behandelen van obesitas, oorsuizen, epilepsie, agressie, en andere 
ziektes. 
Het voordeel van neuromodulatie ten opzichte van een behandeling met 
medicatie, is de lokale en snellere werking. 
 
Het toepassen van neuromodulatie gaat telkens gepaard met een risico. 
Wanneer een elektrode verkeerd geplaatst wordt, kan dit depressie of 
epilepsie als gevolg hebben. Verder loopt men risico op infecties of 
hersenbloeding. Het risico op een hersenbloeding is 1 à 2 percent. 
 
 
Geschreven door Dorien Mennes 
Bronnen: 
www.medicinfo.nl 
www.uza.be 
www.cpbm.nl 
www.pcs-neurofeedback.nl  
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AGENDA studiedagen voor professionelen 
Een greep uit het aanbod van studiedagen rond het thema ‘afasie’ 

 
 
Thema : Functional neuroimaging and language. 
Datum : 8, 22 en 25 maart 2013 

Locatie : Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg, Erasmus MC 
Meer info : www.logopedie.cursussen.hu.nl 
 
Thema : Congres Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL). Diverse 
presentaties binnen de ‘neurologopedie’ 
Datum : 15 maart 2013 
Locatie : Congrescentrum ALM Berchem 
Meer info : http://www.vvl.be/congres-2013 
 
Thema : Differentiatie van en wisselwerking tussen neurogene taal- en 
spraakstoornissen  

Datum : 9 april 2013 
Locatie : KH Leuven (Heverlee) 
Meer info : www.sig-net.be 
 
Thema : Aphasia clinics : Tekstbegrip in afasietherapie 
Datum : 19 april 2013 
Locatie : Erasmus MC Rotterdam 
Meer info : www.aphasiaclinics.nl 
 
Thema : Speech-Music Therapy for Aphasia (SMTA) 
Datum : 31 mei 2013 en 15 november 2013 

Locatie : Tilburg 
Meer info : www.revalidatie-friesland.nl 
 
Thema : Participatiegerichte afasiebehandeling. Revalidatie Friesland, modulair 
opleiden. 
Datum : 7 juni 2013 

Locatie : Revalidatie Friesland 
Meer info : www.revalidatie-friesland.nl 
 
 
Ingezonden door Katleen Vandeput 
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ERVARING MET CARA

In onze vorige editie van Wat zeg je? deden we een oproep aan 
mensen die ervaring hebben met de rijgeschiktheidsevaluatie
van CARA.  
Hieronder vindt u het verhaal van Antoon Eerdekens.
 
 HALLO 
 
Op 2/O8/2011 kreeg ik een he
NIETmet de auto rijden.
Na 6 maanden heb ik mijn rijtest aa
aanvragen , in laten vullen en t
heb 4 maanden moeten wachten
een mevrouw me testen of mijn ogen en mijn benen nog nog goed zijn. 
Dan mocht ik met een a
binnenparcours, dan op de weg.
Het ging goed. DAN KRIJGT GE EEN RIJBEWIJS VOOR 
Op 4/2/2013 moet ik ter
Ik hou u op de hoogte. 
 

 
Zoals beloofd vertel ik u h
van rijbewijs. 
Vier maanden geleden papier
bezorgen. 
Afsraak op 4/2/2013. Daar 
afleggen,  eerst de ogen
staan dan op het ander,
opheffen als hij zijn hand tegen hie
binnen en dan buiten. 
Als ik reed sprak hij met 
Het rijden was goed ie voor 2
strenger zijn,  ieder geval is and
Hebt u vragen mail: antoon28091954
dank u 

Antoon Eerdekens, persoon met afasie
  

ERVARING MET CARA 
 

In onze vorige editie van Wat zeg je? deden we een oproep aan 
mensen die ervaring hebben met de rijgeschiktheidsevaluatie

Hieronder vindt u het verhaal van Antoon Eerdekens.

eeg ik een hersenbloeding, dan mag je 6 
rijden. 

heb ik mijn rijtest aangevraagd,  papieren die ge kunt
vullen en terugsturen. Dan krijgt ge een afspraak, ik

maanden moeten wachten, is normaal. Daar aangekomen, kwam 
een mevrouw me testen of mijn ogen en mijn benen nog nog goed zijn. 

auto van CARA rijden, eerst reden we op het 
binnenparcours, dan op de weg. 

N KRIJGT GE EEN RIJBEWIJS VOOR 
erug voor verlenging. 
 

~~~~~~ 

vertel ik u hoe het was voor verlenging  

den geleden papieren aanvragen, invullen en terug

aar moet ik eerst een paar proeven
eerst de ogen MET BRIL, dan moet ik eerst op een been 

, de vinger van de hand bewegen, de benen 
zijn hand tegen hield,  dat was goed,  dan ri

ls ik reed sprak hij met mij voor te zien of ik niet te gespanen was.
et rijden was goed ie voor 2 jaar en dan zullen we zien. Ik

ieder geval is anders. 
Hebt u vragen mail: antoon28091954@gmail.com  

 
Antoon Eerdekens, persoon met afasie 
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In onze vorige editie van Wat zeg je? deden we een oproep aan 
mensen die ervaring hebben met de rijgeschiktheidsevaluatie 

Hieronder vindt u het verhaal van Antoon Eerdekens. 

 maanden 

ngevraagd,  papieren die ge kunt 
. Dan krijgt ge een afspraak, ik 

Daar aangekomen, kwam 
een mevrouw me testen of mijn ogen en mijn benen nog nog goed zijn. 

en, eerst reden we op het 

N KRIJGT GE EEN RIJBEWIJS VOOR EEN JAAR. 

en aanvragen, invullen en terug 

ven 
ik eerst op een been 

egen, de benen 
dan rijden, eerst 

zien of ik niet te gespanen was. 
n. Ik vind dat ze 



Activiteiten  uit de regio’s

 

HET VERSLAG VAN DE LAATSTE SAMENKOMST IN 2012, 
VAN DE WEST-

OP ZATERDAG 17 NOVEMBER.

Deze keer ging de contactvergadering door in het hoevecafé van de 
“Hoeve Ter Kerst”, Ter Kerst 1, in Gits

Deze mooi verbouwde hoeve 
voor mensen met en zonder handicap. Deze Speel
Kinderboerderij, is een sociaal tewerkstelling project, en een initiatief 
vanuit het Dienstencentrum GID(t)S, Mariasteen vzw. Men vindt deze 
hoeve in de buurt van he

Om 12u hielden, Martine en de leden van de kerngroep een korte 
bestuursvergadering in het hoevecafé. Ze was al sinds de Nationale dag 
niet meer samen geweest, en we moesten nog, het een en het ander 
bespreken voor dat het vol

Om 14u begon de bijeenkomst van de West
Afasie v.z.w. en Martine, onze voorzitter en de kernleden Ginette, Peter, 
Marcel en Robert vonden het zeer fijn, dat ze 9 mensen konden 
ontvangen. Daarbij waren drie nieuwe leden: 
twee personen met afasie, Micheline en Nicole en hun mannen Ivan en 
Mark. En de twee leden, Paul en zijn vrouw Rita, en Michele en haar 
vriendin Mieke.  

Het was deze namiddag eigenlijk ook voor de kernleden een echte 
contactnamiddag, met drie nieuwe leden en Paul en zijn vrouw die al vier 
jaar lid van de vereniging zijn,  maar het was de eerste keer dat ze naar 
een bijeenkomst kwamen. 

We zaten te samen in een hoek van het café, en we werden door 
niemand gestoord. En zo zat iederee
een koffie of een ander drankje, en na een kwartiertje was het ijs 
gebroken. En het werd een gezellige babbelnamiddag waarvan iedereen 
heeft genoten, en zo leerden wij mekaar een beetje beter kennen. 
Omstreeks 17 uur kwam ee

En met een echte gemeende dankjewel aan de leden, door de 
kernleden voor deze mooie namiddag ging de groep uiteen. We zien al 
uit naar de volgende bijeenkomst in het volgende jaar 2013
  

Activiteiten  uit de regio’s 

RSLAG VAN DE LAATSTE SAMENKOMST IN 2012, 
-VLAAMSE AFDELING AFASIE V.Z.W. 

OP ZATERDAG 17 NOVEMBER. 
 
 

Deze keer ging de contactvergadering door in het hoevecafé van de 
“Hoeve Ter Kerst”, Ter Kerst 1, in Gits-Hooglede.  

Deze mooi verbouwde hoeve staat open voor jong en oud, dus, 
voor mensen met en zonder handicap. Deze Speel
Kinderboerderij, is een sociaal tewerkstelling project, en een initiatief 
vanuit het Dienstencentrum GID(t)S, Mariasteen vzw. Men vindt deze 
hoeve in de buurt van het oude stationgebouw van Gits. 

Om 12u hielden, Martine en de leden van de kerngroep een korte 
bestuursvergadering in het hoevecafé. Ze was al sinds de Nationale dag 
niet meer samen geweest, en we moesten nog, het een en het ander 
bespreken voor dat het volgende jaar begint. 

Om 14u begon de bijeenkomst van de West-Vlaamse Afdeling 
Afasie v.z.w. en Martine, onze voorzitter en de kernleden Ginette, Peter, 
Marcel en Robert vonden het zeer fijn, dat ze 9 mensen konden 
ontvangen. Daarbij waren drie nieuwe leden: Judit een logopediste, en 
twee personen met afasie, Micheline en Nicole en hun mannen Ivan en 
Mark. En de twee leden, Paul en zijn vrouw Rita, en Michele en haar 

Het was deze namiddag eigenlijk ook voor de kernleden een echte 
ag, met drie nieuwe leden en Paul en zijn vrouw die al vier 

jaar lid van de vereniging zijn,  maar het was de eerste keer dat ze naar 
een bijeenkomst kwamen.  

We zaten te samen in een hoek van het café, en we werden door 
niemand gestoord. En zo zat iedereen op zijn gemak te genieten van 
een koffie of een ander drankje, en na een kwartiertje was het ijs 
gebroken. En het werd een gezellige babbelnamiddag waarvan iedereen 
heeft genoten, en zo leerden wij mekaar een beetje beter kennen. 
Omstreeks 17 uur kwam een einde aan deze bijeenkomst.

En met een echte gemeende dankjewel aan de leden, door de 
kernleden voor deze mooie namiddag ging de groep uiteen. We zien al 
uit naar de volgende bijeenkomst in het volgende jaar 2013
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RSLAG VAN DE LAATSTE SAMENKOMST IN 2012,  
VLAAMSE AFDELING AFASIE V.Z.W.  

Deze keer ging de contactvergadering door in het hoevecafé van de 

staat open voor jong en oud, dus, 
voor mensen met en zonder handicap. Deze Speel- Leer- en 
Kinderboerderij, is een sociaal tewerkstelling project, en een initiatief 
vanuit het Dienstencentrum GID(t)S, Mariasteen vzw. Men vindt deze 

Om 12u hielden, Martine en de leden van de kerngroep een korte 
bestuursvergadering in het hoevecafé. Ze was al sinds de Nationale dag 
niet meer samen geweest, en we moesten nog, het een en het ander 

Vlaamse Afdeling 
Afasie v.z.w. en Martine, onze voorzitter en de kernleden Ginette, Peter, 
Marcel en Robert vonden het zeer fijn, dat ze 9 mensen konden 

Judit een logopediste, en 
twee personen met afasie, Micheline en Nicole en hun mannen Ivan en 
Mark. En de twee leden, Paul en zijn vrouw Rita, en Michele en haar 

Het was deze namiddag eigenlijk ook voor de kernleden een echte 
ag, met drie nieuwe leden en Paul en zijn vrouw die al vier 

jaar lid van de vereniging zijn,  maar het was de eerste keer dat ze naar 

We zaten te samen in een hoek van het café, en we werden door 
n op zijn gemak te genieten van 

een koffie of een ander drankje, en na een kwartiertje was het ijs 
gebroken. En het werd een gezellige babbelnamiddag waarvan iedereen 
heeft genoten, en zo leerden wij mekaar een beetje beter kennen. 

n einde aan deze bijeenkomst. 
En met een echte gemeende dankjewel aan de leden, door de 

kernleden voor deze mooie namiddag ging de groep uiteen. We zien al 
uit naar de volgende bijeenkomst in het volgende jaar 2013. 



Activiteiten  uit de regio’s

 

 

 

 

Activiteiten  uit de regio’s 
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Activiteiten  uit de regio’s

 

SINTERKLAAS BIJ REGIO ANTWER

 

Op zaterdag 24 november verzamelden we weer in Borsbeek. 
Sinterklaas en Zwarte Piet kwamen vandaag.
Kinderen en kleinkinderen waren mee uitgenodigd om de sint te 
verwelkomen.  
Bij een drankje en een hapje (de lekkere koekjes van Ria!) konden de 
kinderen, ook de grote “kinderen” alvast mooie tekeningen kleuren om 
aan Sinterklaas te overhandigen.
En daar was eindelijk de langverwachte gast vergezeld van zijn trouwe 
knecht. Met begeleiding van Ria met haar instrument zongen we “zie 
ginds komt de stoomboo
Sinterklaas nam plaats op zijn speciale troon en nam zijn Gouden Boek 
ter hand. We werden allemaal een beetje stil! Maar Sinterklaas had in 
Antwerpen toch gezegd dat er dit jaar weer geen stoute kinderen zijn!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tekeningen werden aan de Si
Zwarte Piet goedkeurend bekeken. Dan mochten de kinderen één voor 
één  tot bij de sint komen. Na een kort gesprekje kregen ze dan allemaal 
een cadeautje.  
Ook met sommige grote mensen was er een gemoedelijk woordje. Zo 
wist hij dat er een aantal mensen graag op reis gaan. Trier en ook 
Noorwegen staan bij sommigen hoog op de agenda.
En zo was de tijd vlug voorbij gegaan. Zwarte Piet haalde voor iedereen 
nog lekker snoepgoed te voorschijn en dan werd er afscheid genomen.
We zongen nog een liedje terwijl Sinterklaas en Zwarte Piet vertrokken.
 
Tot volgend jaar! 
 
Van reporter ter plaatse.
 
Roger 

Activiteiten  uit de regio’s 

SINTERKLAAS BIJ REGIO ANTWERPEN
 

Op zaterdag 24 november verzamelden we weer in Borsbeek. 
Sinterklaas en Zwarte Piet kwamen vandaag. 
Kinderen en kleinkinderen waren mee uitgenodigd om de sint te 

Bij een drankje en een hapje (de lekkere koekjes van Ria!) konden de 
ren, ook de grote “kinderen” alvast mooie tekeningen kleuren om 

aan Sinterklaas te overhandigen. 
En daar was eindelijk de langverwachte gast vergezeld van zijn trouwe 
knecht. Met begeleiding van Ria met haar instrument zongen we “zie 
ginds komt de stoomboot”. 
Sinterklaas nam plaats op zijn speciale troon en nam zijn Gouden Boek 
ter hand. We werden allemaal een beetje stil! Maar Sinterklaas had in 
Antwerpen toch gezegd dat er dit jaar weer geen stoute kinderen zijn!

De tekeningen werden aan de Sint gegeven en werden door hem en 
Zwarte Piet goedkeurend bekeken. Dan mochten de kinderen één voor 
één  tot bij de sint komen. Na een kort gesprekje kregen ze dan allemaal 

Ook met sommige grote mensen was er een gemoedelijk woordje. Zo 
hij dat er een aantal mensen graag op reis gaan. Trier en ook 

Noorwegen staan bij sommigen hoog op de agenda. 
En zo was de tijd vlug voorbij gegaan. Zwarte Piet haalde voor iedereen 
nog lekker snoepgoed te voorschijn en dan werd er afscheid genomen.

ngen nog een liedje terwijl Sinterklaas en Zwarte Piet vertrokken.

Van reporter ter plaatse. 
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PEN 

Op zaterdag 24 november verzamelden we weer in Borsbeek. 

Kinderen en kleinkinderen waren mee uitgenodigd om de sint te 

Bij een drankje en een hapje (de lekkere koekjes van Ria!) konden de 
ren, ook de grote “kinderen” alvast mooie tekeningen kleuren om 

En daar was eindelijk de langverwachte gast vergezeld van zijn trouwe 
knecht. Met begeleiding van Ria met haar instrument zongen we “zie 

Sinterklaas nam plaats op zijn speciale troon en nam zijn Gouden Boek 
ter hand. We werden allemaal een beetje stil! Maar Sinterklaas had in 
Antwerpen toch gezegd dat er dit jaar weer geen stoute kinderen zijn! 

nt gegeven en werden door hem en 
Zwarte Piet goedkeurend bekeken. Dan mochten de kinderen één voor 
één  tot bij de sint komen. Na een kort gesprekje kregen ze dan allemaal 

Ook met sommige grote mensen was er een gemoedelijk woordje. Zo 
hij dat er een aantal mensen graag op reis gaan. Trier en ook 

En zo was de tijd vlug voorbij gegaan. Zwarte Piet haalde voor iedereen 
nog lekker snoepgoed te voorschijn en dan werd er afscheid genomen. 

ngen nog een liedje terwijl Sinterklaas en Zwarte Piet vertrokken. 



Activiteiten  uit de regio’s

 

REGIO VLAAMS-BRABANT: KERSTFEESTJE  

Janneke vroeg hoeveel mensen er waren zaterdag, en ik zal eens surfen naar de 

website. Ah, Mevrouw Plasschaert, en Walter & Greet, ERIC DE RYCK (!), en Mariette 

& Mariella, Antoon & Sabine, Lotje & Maria, Herman & Françine, Georges en Chesna. 

En lekkere snoepjes en taart, in een gezellige sfeer van het oud locaal in T'Huis 

Rotselaar. Allee, toch veel volk....14 samen. Bravo!
 

Hubert (alias Ubrt) was niet naar het kerstfeestje want hij had een oogoperatie, 

hopelijk is hij nu veel beter. 

weten waar de foto’s zijn, open de

Activiteiten  uit de regio’s 

BRABANT: KERSTFEESTJE  - 15 DECEMBER 2012

Janneke vroeg hoeveel mensen er waren zaterdag, en ik zal eens surfen naar de 

Ah, Mevrouw Plasschaert, en Walter & Greet, ERIC DE RYCK (!), en Mariette 

& Mariella, Antoon & Sabine, Lotje & Maria, Herman & Françine, Georges en Chesna. 

En lekkere snoepjes en taart, in een gezellige sfeer van het oud locaal in T'Huis 

llee, toch veel volk....14 samen. Bravo!  Ubrt 

Hubert (alias Ubrt) was niet naar het kerstfeestje want hij had een oogoperatie, 

hopelijk is hij nu veel beter. Hij schreef dit verslag via de foto’s die hij bekeek. Wil je 

weten waar de foto’s zijn, open de website www.afasie.be, click op 
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15 DECEMBER 2012 

Janneke vroeg hoeveel mensen er waren zaterdag, en ik zal eens surfen naar de 

Ah, Mevrouw Plasschaert, en Walter & Greet, ERIC DE RYCK (!), en Mariette 

& Mariella, Antoon & Sabine, Lotje & Maria, Herman & Françine, Georges en Chesna. 

En lekkere snoepjes en taart, in een gezellige sfeer van het oud locaal in T'Huis 

Hubert (alias Ubrt) was niet naar het kerstfeestje want hij had een oogoperatie, 

Hij schreef dit verslag via de foto’s die hij bekeek. Wil je 

, click op regio's, click op   



Activiteiten  uit de regio’s

 

VERSLAG BIJEENKOMST REGIO OOST
Nieuwjaarsetentje

 

Zaterdag 12 januari 2013… Hoog tijd om het nieuwe jaar in te zetten! 
Witte wijn, rode wijn, kaas, vlees, dadels, vijgen, druiven,… We hebben 
gesmuld en gedronken. Maar… ons dessertenbuffet was weer het 
hoogtepunt van de dag!
 
Bedankt aan iedereen die een dessert meebracht. We hebben onze 
vingers weer afgelikt…
 
Maar wie beter dan onze eigen l
Hieronder lezen jullie enkele verslagjes. 
 
Hopelijk zien we iedereen binnenkort terug!
Groetjes 
Evelien, Marlies en Kristien
 

 

Alain en Helga:  
 
Nieuwjaarsetentje, kort samengevat ...
Lekker eten, gezellig zoals altijd,
welkom Marie Louise en Jozef
we hebben Evelien gemist en hebben nu niet haar dikke buik gezien en 
Kristien en Marlies hebben goed voor ons gezorgd.
 
Christiane: 

Beste, 

Het was een zeer aangename namiddag, met de kaasschotel en goede 
wijn. Het was voor mij dubbel aangenaam, omdat ik met een bang hart 
moest afwachten of het zou gaan voor Willem om te komen. Zoals ieder 
keer is het een gezellige bedoening en hebben we weer veel kunnen 
bijkletsen met de andere leden. Ik trek mij daar ook alti
dan zie dat we niet alleen zijn met onze problemen, en ook aan de steun 
van jullie inzet voor afasie. Er mogen gerust nog van die vergaderingen 
zijn. Nog voor iedereen het beste.

Vele groeten Christiane

Activiteiten  uit de regio’s 

VERSLAG BIJEENKOMST REGIO OOST-VLAANDEREN
Nieuwjaarsetentje, 12 januari 2013 

Zaterdag 12 januari 2013… Hoog tijd om het nieuwe jaar in te zetten! 
jn, kaas, vlees, dadels, vijgen, druiven,… We hebben 

gesmuld en gedronken. Maar… ons dessertenbuffet was weer het 
hoogtepunt van de dag! 

Bedankt aan iedereen die een dessert meebracht. We hebben onze 
vingers weer afgelikt… 

Maar wie beter dan onze eigen leden, kunnen vertellen hoe het was? 
Hieronder lezen jullie enkele verslagjes.  

Hopelijk zien we iedereen binnenkort terug! 

Evelien, Marlies en Kristien 

Nieuwjaarsetentje, kort samengevat ... 
Lekker eten, gezellig zoals altijd, nieuwe gezichten  
welkom Marie Louise en Jozef 
we hebben Evelien gemist en hebben nu niet haar dikke buik gezien en 
Kristien en Marlies hebben goed voor ons gezorgd. 

Het was een zeer aangename namiddag, met de kaasschotel en goede 
. Het was voor mij dubbel aangenaam, omdat ik met een bang hart 

moest afwachten of het zou gaan voor Willem om te komen. Zoals ieder 
keer is het een gezellige bedoening en hebben we weer veel kunnen 
bijkletsen met de andere leden. Ik trek mij daar ook altijd aan op omdat ik 
dan zie dat we niet alleen zijn met onze problemen, en ook aan de steun 
van jullie inzet voor afasie. Er mogen gerust nog van die vergaderingen 
zijn. Nog voor iedereen het beste. 

Vele groeten Christiane 
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VLAANDEREN 
 

Zaterdag 12 januari 2013… Hoog tijd om het nieuwe jaar in te zetten! 
jn, kaas, vlees, dadels, vijgen, druiven,… We hebben 

gesmuld en gedronken. Maar… ons dessertenbuffet was weer het 

Bedankt aan iedereen die een dessert meebracht. We hebben onze 

eden, kunnen vertellen hoe het was? 

we hebben Evelien gemist en hebben nu niet haar dikke buik gezien en 

Het was een zeer aangename namiddag, met de kaasschotel en goede 
. Het was voor mij dubbel aangenaam, omdat ik met een bang hart 

moest afwachten of het zou gaan voor Willem om te komen. Zoals ieder 
keer is het een gezellige bedoening en hebben we weer veel kunnen 

jd aan op omdat ik 
dan zie dat we niet alleen zijn met onze problemen, en ook aan de steun 
van jullie inzet voor afasie. Er mogen gerust nog van die vergaderingen 
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Iedereen zat snel aan 
tafel! 

 

 

 

Activiteiten  uit de regio’s 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom Marie
Jozef! We zijn blij dat jullie 
erbij waren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mmmmm, ons lekkere kaas
vleesbuffet… We kregen het 
water al in de mond.
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Welkom Marie-Louise en 
ef! We zijn blij dat jullie 

 

Mmmmm, ons lekkere kaas- en 
vleesbuffet… We kregen het 
water al in de mond. 

 



Activiteiten  uit de regio’s

 

NIEUWJAARSETENTJE REGIO ANTWERPEN

20 JANUARI  TE  DEURNE

 
Het was barslecht weer, 
meer dan 40 personen die het aandurfde
Alleen die verder woonden, waren er niet waar ik alle begrip voor heb, 
moest ik geen voorzitter zijn, zou ik misschien ook niet geweest zijn.
Om 13.00 waren we in Belair, de luchthaven in Deurne waar we eerst 
een aperitiefje kregen. Ik moest normaal een korte speech geven maar ik 
was verkouden en mijn stem was weg, daarom vroeg ik of Raymond dit 
wou doen. 
 

 
 
Daarna kregen we soep, kipfilet met c
als dessert een bolletje ijs, rijstpap en caramelsaus. Het was om ter 
lekkerste, een pluim op de hoed van de bediening.
Iedereen had een leuke cadeau bij en dat werd verloot. 
Tevreden keerden we terug naar huis, misschien was
anders gedaan omdat iedereen voor het donker weer naar huis wilden 
omwille van de sneeuw.
Maar het was toch een leuke namiddag
Ria 
 

Met dank aan het team van Restaurant Belair
Luchthavenlei  1   
2100  Deurne 
03/239 14 08 
www.belair-antwerpen.be
antwerpen@belair.be 
  
  

Activiteiten  uit de regio’s 

NIEUWJAARSETENTJE REGIO ANTWERPEN

20 JANUARI  TE  DEURNE 

Het was barslecht weer, het sneeuwde veel en lang maar er waren toch 
meer dan 40 personen die het aandurfden om de sneeuw te trotseren. 
Alleen die verder woonden, waren er niet waar ik alle begrip voor heb, 
moest ik geen voorzitter zijn, zou ik misschien ook niet geweest zijn.

13.00 waren we in Belair, de luchthaven in Deurne waar we eerst 
een aperitiefje kregen. Ik moest normaal een korte speech geven maar ik 
was verkouden en mijn stem was weg, daarom vroeg ik of Raymond dit 

 

Daarna kregen we soep, kipfilet met champignonnensaus met puree en 
als dessert een bolletje ijs, rijstpap en caramelsaus. Het was om ter 
lekkerste, een pluim op de hoed van de bediening. 
Iedereen had een leuke cadeau bij en dat werd verloot.  
Tevreden keerden we terug naar huis, misschien was het vroeger dan 
anders gedaan omdat iedereen voor het donker weer naar huis wilden 
omwille van de sneeuw. 
Maar het was toch een leuke namiddag 

aan het team van Restaurant Belair 

antwerpen.be 
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NIEUWJAARSETENTJE REGIO ANTWERPEN 

het sneeuwde veel en lang maar er waren toch 
om de sneeuw te trotseren. 

Alleen die verder woonden, waren er niet waar ik alle begrip voor heb, 
moest ik geen voorzitter zijn, zou ik misschien ook niet geweest zijn. 

13.00 waren we in Belair, de luchthaven in Deurne waar we eerst 
een aperitiefje kregen. Ik moest normaal een korte speech geven maar ik 
was verkouden en mijn stem was weg, daarom vroeg ik of Raymond dit 

hampignonnensaus met puree en 
als dessert een bolletje ijs, rijstpap en caramelsaus. Het was om ter 

het vroeger dan 
anders gedaan omdat iedereen voor het donker weer naar huis wilden 



Activiteiten  uit de regio’s

 

REGIO VLAAMS

Langs deze weg willen wij je bedanken voor het zeer verzorgd en 

geslaagd feestje. 

Tof om te zien dat ondanks de weersomstandigheden er vrij veel 

Spijtig dat we een paar mensen moesten missen omwille van ziekte of ander ...

Hubert verzorgde alweer ambiance met z'n harmonica!

Er werd ook wat afgelachen en plezie

Ook goed nieuws kwam uit de bus;

Dirk heeft eindelijk z'n partner thuisgekregen en Antoon en Sabine worden 

voor de 1ste keer grootouders!

Dikke proficiat voor hen. 

 

 

Activiteiten  uit de regio’s 

REGIO VLAAMS-BRABANT: NIEUWJAARSFEESTJE 

26 JANUARI 2013 

 

Langs deze weg willen wij je bedanken voor het zeer verzorgd en 

Tof om te zien dat ondanks de weersomstandigheden er vrij veel 

Spijtig dat we een paar mensen moesten missen omwille van ziekte of ander ...

Hubert verzorgde alweer ambiance met z'n harmonica! 

Er werd ook wat afgelachen en plezier gemaakt. 

Ook goed nieuws kwam uit de bus; 

Dirk heeft eindelijk z'n partner thuisgekregen en Antoon en Sabine worden 

voor de 1ste keer grootouders! 

 

Liefs, 

AnneLaure en Marc 
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BRABANT: NIEUWJAARSFEESTJE  

Langs deze weg willen wij je bedanken voor het zeer verzorgd en 

Tof om te zien dat ondanks de weersomstandigheden er vrij veel opkomst was. 

Spijtig dat we een paar mensen moesten missen omwille van ziekte of ander ... 

Dirk heeft eindelijk z'n partner thuisgekregen en Antoon en Sabine worden 



Activiteiten  uit de regio’s

 

HET VERSLAG VAN DE NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
VAN DE WES

VERENIGING AFASIE V.Z.W. OP ZONDAG 27 JANUARI ‘13.

Voor dat het nieuwjaar 2013 startte  hadden de leden van de 
kerngroep en plaats gezocht waar hun eerste bijeenkomst van het jaar 
zou doorgaan. Deze keer lieten ze hun ogen vall
Hofstee Ter Zuidhoek” in de Claeyssensstraat 13 in de Roeselaarse 
deelgemeente Beveren. En dit restaurant ligt op een boogscheutje van 
de autosnelweg, zodat iedereen die met de auto kwam, het gemakkelijk 
kon vinden. 

We waren daar die zondag vanaf 12 uur verwacht, en vijf of zes 
vroege vogels waren er om 12u aangekomen. En er was afgesproken 
met de garçon dat we zouden wachten met het aperitief, tot dat iedereen 
aanwezig was.  

Maar zoals altijd waren er enkele bij met een drogen leve
genoten wij van een lekker bruin Kasteelbiertje. Om 12u30 was iedereen 
die ingeschreven was voor deze samenkomst binnengekomen. Onze 
Ginette en Martine voelden zich in hun nopjes, dat ze  meer dan twintig 
mensen konden begroeten. De verenigingsvoo
Marleen en de vroegere verenigingsvoorzitter Lieve uit het Antwerpse 
waren ook aanwezig. We waren met elf leden: 
Nicole; Judit; Micheline; Miguel; Denis; Paul; Thuur; Robert
familieleden uit onze prov

Nadat iedereen een plaatsje vond aan de feesttafel bracht de ober 
een lekker Vlierbessenaperitief, en dit drankje maakte de tongen los. En 
zo begon het stilaan tijd worden voor het middagmaal. Bij het inschrijven 
hadden we kunnen kiezen voor een ger
kalkoenfilet met roomsaus of Schartongrolletjes in preisausje, en Dame
Blanche, en Koffie en de drank die we dronken tijdens het middagmaal 
was voor de rekening van de West

Na het middagmaal verplaatsten w
met ieder hadden gebabbeld. En op een zeker moment zaten Raymond 
en Martine aan een alleen staand tafeltje. Iets later riep Raymond ons 
samen, en hij had goed nieuws, want sinds het overleden van Andy 
Fonteyne hadden we in
Martine deed dit tijdelijks. Maar nu hebben we weer een voorzitter want 
Martine wil dat zijn tot er een persoon met afasie wil overnemen. 
Zo kwam een einde aan deze eerste bijeenkomst van onze groep in 
2013. 
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HET VERSLAG VAN DE NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
VAN DE WEST-VLAAMSE AFDELING VAN DE 

VERENIGING AFASIE V.Z.W. OP ZONDAG 27 JANUARI ‘13.
 
 

Voor dat het nieuwjaar 2013 startte  hadden de leden van de 
kerngroep en plaats gezocht waar hun eerste bijeenkomst van het jaar 
zou doorgaan. Deze keer lieten ze hun ogen vallen op het Restaurant “D’ 
Hofstee Ter Zuidhoek” in de Claeyssensstraat 13 in de Roeselaarse 
deelgemeente Beveren. En dit restaurant ligt op een boogscheutje van 
de autosnelweg, zodat iedereen die met de auto kwam, het gemakkelijk 

ie zondag vanaf 12 uur verwacht, en vijf of zes 
vroege vogels waren er om 12u aangekomen. En er was afgesproken 
met de garçon dat we zouden wachten met het aperitief, tot dat iedereen 

Maar zoals altijd waren er enkele bij met een drogen leve
genoten wij van een lekker bruin Kasteelbiertje. Om 12u30 was iedereen 
die ingeschreven was voor deze samenkomst binnengekomen. Onze 
Ginette en Martine voelden zich in hun nopjes, dat ze  meer dan twintig 
mensen konden begroeten. De verenigingsvoorzitter Raymond en 
Marleen en de vroegere verenigingsvoorzitter Lieve uit het Antwerpse 
waren ook aanwezig. We waren met elf leden: Martine; Patricia; Ginette; 
Nicole; Judit; Micheline; Miguel; Denis; Paul; Thuur; Robert
familieleden uit onze provincie. 

Nadat iedereen een plaatsje vond aan de feesttafel bracht de ober 
een lekker Vlierbessenaperitief, en dit drankje maakte de tongen los. En 
zo begon het stilaan tijd worden voor het middagmaal. Bij het inschrijven 
hadden we kunnen kiezen voor een gerecht met Groentesoep, en 
kalkoenfilet met roomsaus of Schartongrolletjes in preisausje, en Dame
Blanche, en Koffie en de drank die we dronken tijdens het middagmaal 
was voor de rekening van de West-Vlaamse afdeling Afasie. 

Na het middagmaal verplaatsten wij regelmatig van tafel, zodat we 
met ieder hadden gebabbeld. En op een zeker moment zaten Raymond 
en Martine aan een alleen staand tafeltje. Iets later riep Raymond ons 
samen, en hij had goed nieuws, want sinds het overleden van Andy 
Fonteyne hadden we in onze afdeling nog geen nieuwe voorzitter, want 
Martine deed dit tijdelijks. Maar nu hebben we weer een voorzitter want 
Martine wil dat zijn tot er een persoon met afasie wil overnemen. 
Zo kwam een einde aan deze eerste bijeenkomst van onze groep in 
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VERENIGING AFASIE V.Z.W. OP ZONDAG 27 JANUARI ‘13. 

Voor dat het nieuwjaar 2013 startte  hadden de leden van de 
kerngroep en plaats gezocht waar hun eerste bijeenkomst van het jaar 
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de autosnelweg, zodat iedereen die met de auto kwam, het gemakkelijk 

ie zondag vanaf 12 uur verwacht, en vijf of zes 
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Ginette en Martine voelden zich in hun nopjes, dat ze  meer dan twintig 
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Nicole; Judit; Micheline; Miguel; Denis; Paul; Thuur; Robert en zeven 

Nadat iedereen een plaatsje vond aan de feesttafel bracht de ober 
een lekker Vlierbessenaperitief, en dit drankje maakte de tongen los. En 
zo begon het stilaan tijd worden voor het middagmaal. Bij het inschrijven 

echt met Groentesoep, en 
kalkoenfilet met roomsaus of Schartongrolletjes in preisausje, en Dame-
Blanche, en Koffie en de drank die we dronken tijdens het middagmaal 

Vlaamse afdeling Afasie.  
ij regelmatig van tafel, zodat we 

met ieder hadden gebabbeld. En op een zeker moment zaten Raymond 
en Martine aan een alleen staand tafeltje. Iets later riep Raymond ons 
samen, en hij had goed nieuws, want sinds het overleden van Andy 

onze afdeling nog geen nieuwe voorzitter, want 
Martine deed dit tijdelijks. Maar nu hebben we weer een voorzitter want 
Martine wil dat zijn tot er een persoon met afasie wil overnemen.  
Zo kwam een einde aan deze eerste bijeenkomst van onze groep in 
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Overlijdensberichten

 

Gedachtenis Marleen Vermeiren (1954 
 
 
Op 15 december 2012 is Marleen Vermeiren plots overleden. 

In dankbaarheid leeft ze voort in onze herinnering.

Marleen heeft in 1980 mee de Vereniging Afasie gesticht, nadat ze op 19 

jaar een hersenbloeding had gekregen met afasie. Na haar zware 

revalidatie om terug te leren spreken heeft ze, als eerste bestuurslid met 

afasie, vele jaren meegewerkt aan de uitbouw van de Vereniging Afasie 

in Vlaanderen. Uit eigen ervaring kende ze goed de prob

mensen met afasie en vooral een betere bekendmaking van deze 

problemen ging haar ter harte.

Marleen werd juriste en 

‘Onafhankelijk Leven’, die zich inzet voor de erkenning en 

zelfbeschikking van personen met een beperking.

In naam van de Vereniging Afasie bieden wij aan haar man, haar dochter 

en haar familie onze oprechte deelneming.

 

 

We melden met diepe droefheid het overlijden van

 

Lid van de vereniging Afasie 

geboren te Antwerpen op 20 mei 1924
overleden te Antwerpen op 11 februari 2013

 

 

Overlijdensberichten 

Gedachtenis Marleen Vermeiren (1954 – 

Op 15 december 2012 is Marleen Vermeiren plots overleden. 

In dankbaarheid leeft ze voort in onze herinnering. 

Marleen heeft in 1980 mee de Vereniging Afasie gesticht, nadat ze op 19 

n hersenbloeding had gekregen met afasie. Na haar zware 

revalidatie om terug te leren spreken heeft ze, als eerste bestuurslid met 

afasie, vele jaren meegewerkt aan de uitbouw van de Vereniging Afasie 

in Vlaanderen. Uit eigen ervaring kende ze goed de problemen van 

mensen met afasie en vooral een betere bekendmaking van deze 

problemen ging haar ter harte. 

Marleen werd juriste en ze was haar leven lang actief in de vereniging 

‘Onafhankelijk Leven’, die zich inzet voor de erkenning en 

ersonen met een beperking. 

In naam van de Vereniging Afasie bieden wij aan haar man, haar dochter 

en haar familie onze oprechte deelneming. 

Lieve Vercruysse, oud

 
We melden met diepe droefheid het overlijden van
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 2012) 

Op 15 december 2012 is Marleen Vermeiren plots overleden.  

Marleen heeft in 1980 mee de Vereniging Afasie gesticht, nadat ze op 19 

n hersenbloeding had gekregen met afasie. Na haar zware 

revalidatie om terug te leren spreken heeft ze, als eerste bestuurslid met 

afasie, vele jaren meegewerkt aan de uitbouw van de Vereniging Afasie 

lemen van 

mensen met afasie en vooral een betere bekendmaking van deze 

haar leven lang actief in de vereniging 

‘Onafhankelijk Leven’, die zich inzet voor de erkenning en de 

In naam van de Vereniging Afasie bieden wij aan haar man, haar dochter 

Lieve Vercruysse, oud-voorzitter 

We melden met diepe droefheid het overlijden van 

 



Administratie 

 

LIDGELD EN GIFTEN VOOR HET JAAR 2013
 

Er is weer een nieuw jaar begonnen. Wat gaat het snel !
En weer moet er in Wat zeg je? een pagina gewijd worden aan het 
lidgeld voor dit jaar. 
Daarom vragen we aan de leden om het bijgevoegd 
overschrijvingsformulier in te vullen en af te geven bij de bank . Het 
lidgeld voor 2013 bedraagt 15 euro. Dat is een evenveel a
Leden die geen bankrekening hebben kunnen terecht bij de 
regioverantwoordelijke. 
Gelieve bij de mededeling te vermelden om welke persoon het gaat voor 
wie het lidgeld betaald wordt. Dit maakt het iets gemakkelijker voor de 
penningmeester. 
Na betaling kan u weer rekenen op de ontvangst van ons 
driemaandelijks tijdschrift ‘Wat zeg je?’.
 
 

 
 
Buiten het lidgeld is het ook mogelijk om een fiscaal aftrekbare gift te 
storten op onze rekening. (Fiscaal aftrekbaar vanaf 40,00 euro.)
In maart 2014 ontvangt u dan een attest om bij uw belastingaangifte te 
voegen. U kan ongeveer de helft van uw gift terugkrijgen via uw 
belastingaangifte. Ook kan u op uw overschrijvingsformulier voor giften 
vermelden voor welke regio uw bedrag bestemd is. En er ook bijze
u een fiscaal attest wenst.
 
U moet er wel aan denken dat lidgeld en giften twee aparte zaken zijn.
Indien het allemaal een beetje ingewikkeld lijkt, kan u altijd terecht met 
uw vragen bij het secretariaat of uw regioverantwoordelijke.
 
Het bestuur dankt u in ieder geval al voor uw trouwe bijdrage!

 

LIDGELD EN GIFTEN VOOR HET JAAR 2013

 
Er is weer een nieuw jaar begonnen. Wat gaat het snel ! 

moet er in Wat zeg je? een pagina gewijd worden aan het 

Daarom vragen we aan de leden om het bijgevoegd 
overschrijvingsformulier in te vullen en af te geven bij de bank . Het 
lidgeld voor 2013 bedraagt 15 euro. Dat is een evenveel a
Leden die geen bankrekening hebben kunnen terecht bij de 

 
Gelieve bij de mededeling te vermelden om welke persoon het gaat voor 
wie het lidgeld betaald wordt. Dit maakt het iets gemakkelijker voor de 

betaling kan u weer rekenen op de ontvangst van ons 
driemaandelijks tijdschrift ‘Wat zeg je?’. 

Buiten het lidgeld is het ook mogelijk om een fiscaal aftrekbare gift te 
storten op onze rekening. (Fiscaal aftrekbaar vanaf 40,00 euro.)

ntvangt u dan een attest om bij uw belastingaangifte te 
voegen. U kan ongeveer de helft van uw gift terugkrijgen via uw 
belastingaangifte. Ook kan u op uw overschrijvingsformulier voor giften 
vermelden voor welke regio uw bedrag bestemd is. En er ook bijze
u een fiscaal attest wenst. 

U moet er wel aan denken dat lidgeld en giften twee aparte zaken zijn.
Indien het allemaal een beetje ingewikkeld lijkt, kan u altijd terecht met 
uw vragen bij het secretariaat of uw regioverantwoordelijke.

dankt u in ieder geval al voor uw trouwe bijdrage!
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LIDGELD EN GIFTEN VOOR HET JAAR 2013 

moet er in Wat zeg je? een pagina gewijd worden aan het 

overschrijvingsformulier in te vullen en af te geven bij de bank . Het 
lidgeld voor 2013 bedraagt 15 euro. Dat is een evenveel als vorig jaar. 
Leden die geen bankrekening hebben kunnen terecht bij de 

Gelieve bij de mededeling te vermelden om welke persoon het gaat voor 
wie het lidgeld betaald wordt. Dit maakt het iets gemakkelijker voor de 

 

Buiten het lidgeld is het ook mogelijk om een fiscaal aftrekbare gift te 
storten op onze rekening. (Fiscaal aftrekbaar vanaf 40,00 euro.) 

ntvangt u dan een attest om bij uw belastingaangifte te 
voegen. U kan ongeveer de helft van uw gift terugkrijgen via uw 
belastingaangifte. Ook kan u op uw overschrijvingsformulier voor giften 
vermelden voor welke regio uw bedrag bestemd is. En er ook bijzetten of 

U moet er wel aan denken dat lidgeld en giften twee aparte zaken zijn. 
Indien het allemaal een beetje ingewikkeld lijkt, kan u altijd terecht met 
uw vragen bij het secretariaat of uw regioverantwoordelijke. 

dankt u in ieder geval al voor uw trouwe bijdrage!
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justitie       Marc Dutroux        
 
Wie?   Marc Dutroux  (MD) 
Wanneer?    Maandag, 4 februari 2013 
Wat?   MD verscheen voor de 
strafuitvoeringsrechtbank 
Waar?    In Brussel 
Waarom?     MD werd op 17 juni 2004 
schuldig  
bevonden aan ontvoering, 
verkrachting en moord  
op Laetitia, Sabine, Julie, Melissa, An en Eefje. 
 
 
MD werd veroordeeld tot 
levenslange opsluiting. 
 
Hij wil nu worden vrijgelaten en 
zijn straf verder uitzitten buiten 
de gevangenis  
met een enkelband. 
 
 
Wat nu?      
De rechtbank moet oordelen of MD: 

• een vast adres heeft 

• geld verdient 

• geen gevaar vormt voor de samenleving 

Vermoedelijk zal de rechtbank oordelen dat MD  
nog niet klaar is om de gevangenis te verlaten. 
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sport     de slijkkampioen 
 
Het gebeurde in de Verenigde Staten: 
in de stad Louisville. 
Op zaterdag, 2 februari 2013. 
Het wereldkampioenschap veldrijden. 
 
En wie won? 
Hij is 36 jaar en woont in Baal. 
Hij werd voor de tweede maal  wereldkampioen. 
Een superatleet: Sven Nys. 

 
Hoe verliep de wedstrijd ? 
Op die Amerikaanse buiten 
was Sven Nys niet te stuiten. 
Hij reed vrij snel aan de kop. 
De anderen volgenden achterop. 
Het was de hele tijd hijgen en lijden 
en soms zelfs meer glijden dan rijden 
En van al dat eindeloos trappen 
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moesten ze wel naar adem happen. 
Maar ja, Sven er als een pijl uit een boog vandoor  
en al de rest zong in koor: 
Met zulke ferme kuiten 
kunnen wij naar de titel fluiten. 
 
Sven wereldkampioen! 
Dus vierden ze feest in Baal.  
Een gigantisch supportersfeest. 
Veel supporters hadden de volgende dag hoofdpijn. 
Niet van het tappen en nog minder van het trappen. 
Wel van veel pinten achterover te kappen. 
 
Vanaf nu is Sven Nys de allergrootste. 
En let op! Wie er anders over denkt, 
krijgt heel Baal achter zich aan. 
 
 
bakken met tante Marlies:     koekjes 
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Wat hebben we nodig? 

- 200 gram zelfrijzende bloem 

- 150 gram (ongezouten) melkerijboter 

- 85 gram kristalsuiker 

- 1 ei 

 

Hoe maken we het? 

Zorg dat de boter op kamertemperatuur is.  

Meng de boter met de suiker. 

Het ei toevoegen. 

De gezeefde bloem toevoegen. 

Meng alles goed.  

Doe het deeg in een spuitzak en spuit kleine rondjes. 

Doe eventueel een klein beetje confituur of chocolade 

in het midden van het koekje.  

Bak de koekjes in een oven op 180°  

gedurende 10 à 12 minuten.  

 
Let op!  
- Hoe zachter de boter, hoe zachter het deeg. 

- Gebruik een groot spuitmondje. 

- Leg een bakpapier op de bakplaat.  

 
Smakelijk !!!  
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godsdienst:    paus Benedictus de 16de 
 
Maandag, 11 februari kondigde paus Benedictus aan  
dat hij op 28 februari om 20.00 
aftreedt als leider van de katholieke kerk. 
 
Hij werd op 16 april  1927 in Duitsland geboren 
als Jozef Aloisius Ratzinger. 
Van 1952 tot 1981 gaf hij les in theologie 
aan verschillende hogescholen,  
seminaries en universiteiten. 
Vanaf 1982 bekleedde hij  
verschillende belangrijke functies in Rome. 
 

 
 
Hij werd op 19 april 2005 verkozen als paus. 
Hij was toen 78 jaar. 
Sinds Petrus  was hij de 265ste paus. 
Hij koos als naam Benedictus. 
Deze naam betekent: de gezegende. 
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Iedereen is het erover eens dat   
Benedictus een zeer verstandig man en 
een groot kunstliefhebber is. 
Hij spreekt vlot Duits, Frans, Italiaans,  
Spaans, Engels en Latijn. 
Hij speelt ook piano en houdt veel  
van de muziek van Mozart en Beethoven. 
Maar hij zou ook wel eens een rocknummer beluisteren. 
Sommigen zeggen dat hij echter té weinig gevoel heeft 
voor wat er in de samenleving gebeurt. 
 
En nu maar wachten op witte rook,  
want dan weten we wie de nieuwe paus is. 
 

 
 
 
 
ijsroom:       IJsboerke  
 
Het ging niet goed met het 
ijsroomfabriek IJsboerke. 
Ze hadden de laatste jaren 
steeds minder klanten. 
En ze hadden veel geld geleend 
bij de banken. 
 
De laatste maanden ging het zo 
slecht dat een faling dreigde 
en de fabriek zou gesloten worden. 
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Alle personeelsleden zouden dan  
geen werk meer hebben. 
 
Gelukkig wilde ijsroomfabriek Glacio 
IJsboerke overnemen. 
Maar ook dan vallen er veel ontslagen. 
In de ijsroomfabriek: 

• kunnen 144 personeelsleden blijven 

• en worden er 40 werkloos 

Bij de huis-aan-huisverkoop: 

• kunnen 63 personeelsleden blijven 

• en moeten er 88 vertrekken 

• wie mag blijven moet ook loon inleveren 

 
Het personeel moest over deze voorstellen stemmen. 
Een grote meerderheid ging akkoord  
met het voorstel van overnemer Glacio. 
 
De vertrouwde vrachtwagentjes van IJsboerke  
zullen we in de toekomst niet meer 
door de Vlaamse straten zien rijden. 
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nog wat losse nieuwsflodders 
 

• Willy Vandersteen werd op 15 

februari 1913 geboren. Dat is 100 

jaar geleden.  

Iedereen heeft wel een strip van 
hem gelezen: 
Suske en Wiske of De Rode 
Ridder. 
 

• In Meulebeke en in 

Oosterzele trok een 

windhoos voorbij. Op 

amper 1 minuut werd 

een strook van  

1 km lang bij 30 m 
breed helemaal met de 
grond gelijk gemaakt. Zelfs een vrachtwagen werd 
omver geblazen. 
 

• Paardenvlees uit Roemenië 

werd in Frankrijk in lasagna 

verwerkt. Op de verpakking 

stond dat er rundsvlees werd 

gebruikt.  

Dit is bedrog. Wat op de 
verpakking staat gedrukt, moet 
ook in het gerecht verwerkt 
worden. 

 

 



Oproep 

 

ONTMOETING MET STUDENTEN LOGOPEDIE

Binnen de opleiding Logopedie en Audiologie 
afasie is en hoe ze onderzoek kunnen doen en therapie geven. De 
meeste studenten hebben echter nog nooit contact gehad met een 
persoon met afasie.  
Daarom willen wij beroep op u doen. Sommigen van u deden 
trouwens ook vorig jaar al mee aan deze ontmoeting. 
Door uw ervaringen met hen te delen leren zij de gevolgen van een 
hersenletsel beter kennen. Zo bereidt u hen beter voor op hun latere 
werksituatie.  
 
Hoe ontmoeten u en de studenten elkaar?
Een groepje van 3 à 4 studenten komt bij u thuis. 
Het gesprek duurt ongeveer 
De studenten brengen een versnapering mee. Biedt u een drankje aan?
De studenten stellen zich voor. Wanneer hun taalgebruik te moeilijk is, 
vraagt u hen om eenvoudiger te spreken. 
U vertelt hen wat u vroeger deed, hoe u afasie kreeg en wat er 
veranderde in uw leven. 
Uw partner (of familielid) kan eveneens vertellen wat er veranderde voor 
hem (of voor haar) en voor het gezin.
 
Indien u bereid bent om mee te werken aan dit initiatief, vragen wij via e
mail het volgende mee te delen:
Naam:  
Straat en nummer:  
Gemeente: 
Telefoonnummer: 
 
Mail uw naam en adres naar: 
U kan het ook per brief laten weten: Thomas More t.a.v. Annemie Gielis, 
Jozef de Bomstraat 11, 2018 Antwerpen
 
Wilt u het meedelen vóór 11 maart?
één van de studenten met u contact nemen om een geschikt moment te 
vinden voor beiden. 
Mocht u ingaan op onze vraag, zijn wij hiervoor zeer dankbaar!
 
Vriendelijke groet 
Eric Manders  Annemie
Docent Afasie Lector
 

ONTMOETING MET STUDENTEN LOGOPEDIE
 

Logopedie en Audiologie leren studenten wat 
e ze onderzoek kunnen doen en therapie geven. De 

meeste studenten hebben echter nog nooit contact gehad met een 

Daarom willen wij beroep op u doen. Sommigen van u deden 
trouwens ook vorig jaar al mee aan deze ontmoeting.  

ingen met hen te delen leren zij de gevolgen van een 
hersenletsel beter kennen. Zo bereidt u hen beter voor op hun latere 

Hoe ontmoeten u en de studenten elkaar? 
Een groepje van 3 à 4 studenten komt bij u thuis.  
Het gesprek duurt ongeveer een uur.  
De studenten brengen een versnapering mee. Biedt u een drankje aan?
De studenten stellen zich voor. Wanneer hun taalgebruik te moeilijk is, 
vraagt u hen om eenvoudiger te spreken.  
U vertelt hen wat u vroeger deed, hoe u afasie kreeg en wat er 

randerde in uw leven.  
Uw partner (of familielid) kan eveneens vertellen wat er veranderde voor 
hem (of voor haar) en voor het gezin. 

Indien u bereid bent om mee te werken aan dit initiatief, vragen wij via e
mail het volgende mee te delen: 

Mail uw naam en adres naar: annemie.gielis@lessius.eu  
U kan het ook per brief laten weten: Thomas More t.a.v. Annemie Gielis, 
Jozef de Bomstraat 11, 2018 Antwerpen 

meedelen vóór 11 maart? Tussen 18 maart en 28 maart zal 
één van de studenten met u contact nemen om een geschikt moment te 

Mocht u ingaan op onze vraag, zijn wij hiervoor zeer dankbaar!

Annemie Gielis Raymond Vanbylen 
Lector  Voorzitter Vereniging Afasie
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Informatie 

 

 
Nieuw!! Over leven met NAH
 

    

 
Deze website is bedoeld voor een breed publiek. Of je nu lotgenoot, 
familielid of professioneel hulpverlener bent, voor ieder i
Deze website heeft tot doel om zoveel mogelijk initiatieven m.b.t. NAH
(Niet-Aangeboren Hersenletsel) 
 
Naast dit alles wil de website ook informeren over NAH. Je vindt er een 
korte beschrijving over oorzaken en 
links naar aangepaste activiteiten zoals vorming over hoe leren omgaan 
met je letsel, sport en ontspanning,... . Besef dat je niet alleen bent en 
kom via de link in contact met lotgenoten om te praten met personen die 
dezelfde moeilijkheden ervaren. Of gewoon samen plezier maken en je 
zinnen verzetten! Het is onbegonnen werk om alle bestaande boeken en 
andere publicaties over NAH op te sommen. Daarom biedt deze site een 
beperkt lijstje met de opvallendste werken en links n
 
Probeer het eens uit! 
 
 
Ingezonden door Jietske Hollevoet

 

  

!! Over leven met NAH 

www.infonah.be 

Deze website is bedoeld voor een breed publiek. Of je nu lotgenoot, 
familielid of professioneel hulpverlener bent, voor ieder is er wat wils.
Deze website heeft tot doel om zoveel mogelijk initiatieven m.b.t. NAH

Aangeboren Hersenletsel)  in Vlaanderen te verzamelen

Naast dit alles wil de website ook informeren over NAH. Je vindt er een 
korte beschrijving over oorzaken en gevolgen. Ook is er een pagina met 
links naar aangepaste activiteiten zoals vorming over hoe leren omgaan 
met je letsel, sport en ontspanning,... . Besef dat je niet alleen bent en 
kom via de link in contact met lotgenoten om te praten met personen die 

elfde moeilijkheden ervaren. Of gewoon samen plezier maken en je 
zinnen verzetten! Het is onbegonnen werk om alle bestaande boeken en 
andere publicaties over NAH op te sommen. Daarom biedt deze site een 
beperkt lijstje met de opvallendste werken en links naar andere websites.

Ingezonden door Jietske Hollevoet 
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Deze website is bedoeld voor een breed publiek. Of je nu lotgenoot, 
s er wat wils. 

Deze website heeft tot doel om zoveel mogelijk initiatieven m.b.t. NAH 
in Vlaanderen te verzamelen. 

Naast dit alles wil de website ook informeren over NAH. Je vindt er een 
gevolgen. Ook is er een pagina met 

links naar aangepaste activiteiten zoals vorming over hoe leren omgaan 
met je letsel, sport en ontspanning,... . Besef dat je niet alleen bent en 
kom via de link in contact met lotgenoten om te praten met personen die 

elfde moeilijkheden ervaren. Of gewoon samen plezier maken en je 
zinnen verzetten! Het is onbegonnen werk om alle bestaande boeken en 
andere publicaties over NAH op te sommen. Daarom biedt deze site een 

aar andere websites. 
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In 2013 organiseert DyNAHmiek Antwerpen 
5 ontspannende ontmoetingsactiviteiten 
voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH),  
hun familieleden en omgeving. 
 
De klemtoon van onze activiteiten ligt op 
gezellig samenzijn, ontspanning en ontmoeting. 
 
Wie wil deelnemen aan één van onze activiteiten, hoeft zich niet 
verplicht te voelen om deel te nemen aan het vooropgestelde 
programma. 
 
Integendeel, ook voor een vrijblijvende babbel ben je welkom! 
 
Onze activiteiten gaan afwisselend door op 2 verschillende locaties:  

Den Leeuweric in Turnhout en  
De Kluiver in Antwerpen. 

 
Beide locaties zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. 
 

We hopen je te mogen ontmoeten ! 

 

Ontspannende ontmoetingsactiviteiten    
Programma 

 

 

Inschrijven 
Deelname aan activiteiten is gratis. Graag op voorhand inschrijven:  
via telefoon: 03/830 73 45 
of mail:  annick.fransen@kinsbergen.provant.be 

Zaterdag 20 april 2013                                     Donderdag 6 juni 2013 

 
Activiteit:  Potjes decoreren – 
gezellige babbel 
              
Locatie:  DVC Sint-Jozef - De 
Kluiver 
Pothoekstraat 112 
2060 Antwerpen 
 
Wanneer? van 14u30 tot 17u 
 

 
Activiteit: Volksspelen – 
gezellige babbel 
 
Locatie:  Den Leeuweric 
  De Merodelei 203 
  2300 Turnhout 
 
Wanneer? van 14u tot 16u30 
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VERMINDERING VAN SUCCESSIERECHTEN VOOR PERSONEN 
MET  EEN HANDICAP 

 

Personen met een handicap moeten bij erfenissen minder 
successierechten betalen op voorlegging van een geldig attest, waaruit 
blijkt dat ze een ‘zware handicap’ hebben.  Het belastingsvoordeel 
betreft een voetvrijstelling die begint bij de laagste belastingsschijf van 
3% en stapsgewijs verder wordt toegepast op de hogere 
belastingsschijven van 9 en 27%.  Hoe jonger de persoon met een 
handicap hoe groter de vrijstelling.  De vrijstelling wordt eerst toegepast 
op het netto onroerend gedeelte (huizen en ander vastgoed) en daarna 
op het netto roerend gedeelte (spaargelden). 
 
Een voorbeeld 

Marieke is 30 jaar en 66% arbeidsongeschikt.  Ze erft in rechte lijn 
200.000 euro,verdeeld in 60.000 euro netto onroerende goederen en in 
140.000 euro netto roerende goederen.  Op voorlegging van haar attest 
van 66% arbeidsongeschiktheid moet zij slechts 10.410 euro aan 
successierechten betalen in plaats van 12.000 euro.  Dit betekent een 
voordeel van bijna 1600 euro. 
 
Wie komt in aanmerking ? 
 
Personen met een ‘zware handicap’. Dit zijn personen die hun handicap 
verworven hebben voor de leeftijd van 65 jaar en die op 1 januari van het 
aanslagjaar voldoen aan de voorwaarden.  De handicap moet 
aangetoond worden met een geldig document;   Dit kan zijn :  
°een attest van verminderde zelfredzaamheid van tenminste 9 punten of 
categorie 2 van de integratietegemoetkoming van de FOD sociale 
zekerheid.  Directiegeneraal personen met een handicap. 
°een attest van 66% arbeidsongeschiktheid (invaliditeitsuitkering, 
ziekteverzekering, FOD sociale zekerheid, vonnis…) 
°een attest voor kinderen met minstens 66% ontoereikende of 
verminderde lichamelijke of geestelijke geschiktheid wegens één of 
meerdere aandoeningen (attest bijkomende kinderbijslag) 
 
Voorleggen aan de notaris 
 
Het geldig attest of de verklaring moet bij de aangifte gevoegd of aan het 
notariskantoor worden overhandigd.. Je kunt de vermindering met 
terugwerkende kracht genieten wanneer je het vereiste attest alsnog 
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binnen de 2 jaar na betaling van de belasting neerlegt bij de ontvanger.  
Het gedeelte dat je teveel hebt betaald wordt je in dit geval teruggestort. 
 
Meer informatie : 
 
Je kunt terecht bij een van volgende diensten als je meer informatie 
wenst over vermindering van successierechten : 
-notariskantoor (raadpleeg hiervoor de telefoongids) 
-www.belastingen.vlaanderen.be 
-Vlaamse belastingslijn 078/15 30 15 
-Vlaamse infolijn 1700 
-Gemeentehuis - Sociale dienst (bieden naast inlichtingen ook bijstand) 
-Dienst Maatschappelijk  Werk van je ziekenfonds (inlichtingen en 
bijstand) 
-www.cm.be of infochronischzieken@cm.be 
 

Bron : Maczima, ingediend door Claire van Gorp 
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NIEUW!   

 
 
Wat? 
‘Alles anders?’, dat is de 
veelzeggende titel van het 
stripverhaal. Het gaat over de 
veranderde situatie thuis als een van 
je ouders afasie krijgt ten gevol
een hersenletsel. Het is voor 
jongeren vaak moeilijk uit te leggen 
wat afasie betekent. De ingrijpende 
veranderingen blijven daardoor 
meestal onbesproken.  Met deze 
strip van studio Noodweer kan men de veranderde communicatie en 
situatie bespreekbaar maken met anderen. Het boekje is bedoeld voor 
volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar.
 
Waarover? 
In dit stripalbum staat het leven van tiener Rick op zijn kop. Hij had een 
hele goede relatie met zijn vader. Ze deelden samen hun liefde voor het 
opknappen van oude motors. Rick zou voor zijn verjaardag een eigen 
brommer krijgen... Tot het noodlot toeslaat. Zijn vader werd getroffen 
door een hersenbloeding. De gevolgen zijn ingrijpend. Ricks vader heeft 
spraakproblemen en zijn rechter lichaamshelft is verlamd. 
kreeg hij van zijn vader een lift op de motor, de volgende dag moest zijn 
vader terug leren lopen en praten. Rick moet erg wennen aan deze 
nieuwe situatie. 
 
Bevindingen? 
De strip bestaat uit 35 pagina’s en is gedrukt op A5
verhaal is mooi geïllustreerd met kleurrijke prenten. Het leest erg vlot. 
Elk betrokken familielid of kennis kan zich in dit verhaal terug vinden. Het 
is realistisch geschreven en zowel positieve als negatieve 
gebeurtenissen komen aan bod. De strip is te danke
Vrienden van het Afasiecentrum’. Dit brengt met zich mee dat sommige 
termen erg Nederlands (Hollands) zijn, maar de strip blijft duidelijk en 
verstaanbaar. 
 
Bestellen? 
Het stripboek is te bestellen op 
euro.      

 STRIPVERHAAL OVER AFASIE!

‘Alles anders?’, dat is de 
veelzeggende titel van het 
stripverhaal. Het gaat over de 
veranderde situatie thuis als een van 
je ouders afasie krijgt ten gevolg van 
een hersenletsel. Het is voor 
jongeren vaak moeilijk uit te leggen 
wat afasie betekent. De ingrijpende 
veranderingen blijven daardoor 
meestal onbesproken.  Met deze 
strip van studio Noodweer kan men de veranderde communicatie en 

maken met anderen. Het boekje is bedoeld voor 
volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar. 

In dit stripalbum staat het leven van tiener Rick op zijn kop. Hij had een 
hele goede relatie met zijn vader. Ze deelden samen hun liefde voor het 

n oude motors. Rick zou voor zijn verjaardag een eigen 
brommer krijgen... Tot het noodlot toeslaat. Zijn vader werd getroffen 
door een hersenbloeding. De gevolgen zijn ingrijpend. Ricks vader heeft 
spraakproblemen en zijn rechter lichaamshelft is verlamd. 
kreeg hij van zijn vader een lift op de motor, de volgende dag moest zijn 
vader terug leren lopen en praten. Rick moet erg wennen aan deze 

De strip bestaat uit 35 pagina’s en is gedrukt op A5-formaat. Het hele 
aal is mooi geïllustreerd met kleurrijke prenten. Het leest erg vlot. 

Elk betrokken familielid of kennis kan zich in dit verhaal terug vinden. Het 
is realistisch geschreven en zowel positieve als negatieve 
gebeurtenissen komen aan bod. De strip is te danken aan de ‘Stichting 
Vrienden van het Afasiecentrum’. Dit brengt met zich mee dat sommige 
termen erg Nederlands (Hollands) zijn, maar de strip blijft duidelijk en 

Het stripboek is te bestellen op www.afasie.nl/praatatelier
  Ingezonden door Jietske Hollevoet

36 

STRIPVERHAAL OVER AFASIE! 

strip van studio Noodweer kan men de veranderde communicatie en 
maken met anderen. Het boekje is bedoeld voor 

In dit stripalbum staat het leven van tiener Rick op zijn kop. Hij had een 
hele goede relatie met zijn vader. Ze deelden samen hun liefde voor het 

n oude motors. Rick zou voor zijn verjaardag een eigen 
brommer krijgen... Tot het noodlot toeslaat. Zijn vader werd getroffen 
door een hersenbloeding. De gevolgen zijn ingrijpend. Ricks vader heeft 
spraakproblemen en zijn rechter lichaamshelft is verlamd. De ene dag 
kreeg hij van zijn vader een lift op de motor, de volgende dag moest zijn 
vader terug leren lopen en praten. Rick moet erg wennen aan deze 

formaat. Het hele 
aal is mooi geïllustreerd met kleurrijke prenten. Het leest erg vlot. 

Elk betrokken familielid of kennis kan zich in dit verhaal terug vinden. Het 
is realistisch geschreven en zowel positieve als negatieve 

n aan de ‘Stichting 
Vrienden van het Afasiecentrum’. Dit brengt met zich mee dat sommige 
termen erg Nederlands (Hollands) zijn, maar de strip blijft duidelijk en 

www.afasie.nl/praatatelier voor 8,95 
Ingezonden door Jietske Hollevoet 
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Wablieft (misschien bij jullie gekend van de Wablieft

verkoopt boeken van bekende schrijvers in duidelijke taal. 

De Wablieft-boeken zijn vlotte boeken in duidelijke taal 
volwassenen. Ze zijn boeiend, spannend, ontroerend, interessant, ...

Wablieft heeft al 18 boeken uitgegeven

De meeste Wablieft-boeken zijn geschreven op niveau B1 van het 
Europees referentiekader voor talen
boeken zijn nog eenvoudiger (
Deze eenvoudigere boeken zijn 
 
Kerstekind,  
Kind Vermist en  
Albert 2, onze koning. 
 
We bespreken hieronder het boek ‘De smaak van sneeuw’.
In volgende Wablieft-edities komen nog andere boeken aan bod.

 

De smaak van sneeuw

 

In vier korte en ontroerende verhalen over gewone mensen uit Nigeria 

vertelt Chika Unigwe over liefde en verlies.

Dit boek telt 84 bladzijden.

Auteur: Chika Unigwe 

Prijs per stuk: € 6.95  

WABLIEFT-BOEKEN 

ieft (misschien bij jullie gekend van de Wablieft-krant?)

boeken van bekende schrijvers in duidelijke taal. 

n vlotte boeken in duidelijke taal voor 
boeiend, spannend, ontroerend, interessant, ...

Wablieft heeft al 18 boeken uitgegeven 

boeken zijn geschreven op niveau B1 van het 
Europees referentiekader voor talen (eenvoudig). Enkele Wablie
boeken zijn nog eenvoudiger (niveau A2 van datzelfde referentiekader
Deze eenvoudigere boeken zijn : 

We bespreken hieronder het boek ‘De smaak van sneeuw’.
edities komen nog andere boeken aan bod.

De smaak van sneeuw 

In vier korte en ontroerende verhalen over gewone mensen uit Nigeria 

vertelt Chika Unigwe over liefde en verlies. 

Dit boek telt 84 bladzijden. 

37 

krant?) 

boeken van bekende schrijvers in duidelijke taal.  

voor 
boeiend, spannend, ontroerend, interessant, ...   

boeken zijn geschreven op niveau B1 van het 
. Enkele Wablieft-

niveau A2 van datzelfde referentiekader).  

We bespreken hieronder het boek ‘De smaak van sneeuw’. 
edities komen nog andere boeken aan bod. 

In vier korte en ontroerende verhalen over gewone mensen uit Nigeria 
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In het leesfragment hieronder krijgt u een idee van het niveau B1.

Leesfragment 

De smaak van sneeuw 

Het vliegtuig is koud. Je draagt een trui met een rolkraag. Een rode trui. 

Rood als een tomaat. Rood als het bloed van

werden op het feest. Op dat feest kreeg Eze zijn naam. Je houdt niet van 

Eze. Je houdt niet van bloed. Je houdt niet van rood. Maar je moeder 

koos deze trui voor jou. Je draagt ook een blauwe jeans. Die verjaagt de 

kou, vindt moeder. Alsof de kou een vervelend hondje is, dat je zo maar 

kan wegjagen. 

‘Heb je kou, schat?’ vraagt je moeder. Je knikt. Het is alsof je in een 

koelkast zit. ‘Straks krijg je een dekentje. Probeer maar te slapen.’

 

Op http://www.wablieft.be/boeken/wablieft
luisterfragment van dit boek.
Van alle Wablieft-boeken bestaat ook een 
 
Bestellen kan via de site 
 
Ingezonden door Katleen Vandeput

 

Een getuigenis :  
 
Brazilië is een paradijs voor personen met een beperking, de 
‘gehandicapten’.  
Ik ben tijdens de laatste twee jaren vier keer in Brazilië geweest.  Drie 
keer gewoon….gegaan.  Maar ik h
laatste reis huurde ik een rolstoel… en kwam tot enkele verrassende 
vaststellingen. 
 
Brazilië zou een gevaarlijk land zijn.  Niet veel van gemerkt. Slechts één 
keer, in een totaal van 16 weken, heb ik me onveilig gevoeld op 
kerstdag 2010.  Terwijl ik in het donker een restaurantje zocht, voelde ik 

In het leesfragment hieronder krijgt u een idee van het niveau B1.

 

Het vliegtuig is koud. Je draagt een trui met een rolkraag. Een rode trui. 

Rood als een tomaat. Rood als het bloed van de geiten die geslacht 

werden op het feest. Op dat feest kreeg Eze zijn naam. Je houdt niet van 

Eze. Je houdt niet van bloed. Je houdt niet van rood. Maar je moeder 

koos deze trui voor jou. Je draagt ook een blauwe jeans. Die verjaagt de 

. Alsof de kou een vervelend hondje is, dat je zo maar 

‘Heb je kou, schat?’ vraagt je moeder. Je knikt. Het is alsof je in een 

koelkast zit. ‘Straks krijg je een dekentje. Probeer maar te slapen.’

http://www.wablieft.be/boeken/wablieft-boeken vind je ook een 
luisterfragment van dit boek. 

boeken bestaat ook een luisterboek ! 

Bestellen kan via de site www.wablieft.be/boeken 

Ingezonden door Katleen Vandeput 
 
 

 
MEERVALIDE 

Brazilië is een paradijs voor personen met een beperking, de 

Ik ben tijdens de laatste twee jaren vier keer in Brazilië geweest.  Drie 
keer gewoon….gegaan.  Maar ik heb een handicap en tijdens mijn 
laatste reis huurde ik een rolstoel… en kwam tot enkele verrassende 

Brazilië zou een gevaarlijk land zijn.  Niet veel van gemerkt. Slechts één 
keer, in een totaal van 16 weken, heb ik me onveilig gevoeld op 
kerstdag 2010.  Terwijl ik in het donker een restaurantje zocht, voelde ik 

38 

In het leesfragment hieronder krijgt u een idee van het niveau B1. 

Het vliegtuig is koud. Je draagt een trui met een rolkraag. Een rode trui. 

de geiten die geslacht 

werden op het feest. Op dat feest kreeg Eze zijn naam. Je houdt niet van 

Eze. Je houdt niet van bloed. Je houdt niet van rood. Maar je moeder 

koos deze trui voor jou. Je draagt ook een blauwe jeans. Die verjaagt de 

. Alsof de kou een vervelend hondje is, dat je zo maar 

‘Heb je kou, schat?’ vraagt je moeder. Je knikt. Het is alsof je in een 

koelkast zit. ‘Straks krijg je een dekentje. Probeer maar te slapen.’ 

vind je ook een 

Brazilië is een paradijs voor personen met een beperking, de 

Ik ben tijdens de laatste twee jaren vier keer in Brazilië geweest.  Drie 
eb een handicap en tijdens mijn 

laatste reis huurde ik een rolstoel… en kwam tot enkele verrassende 

Brazilië zou een gevaarlijk land zijn.  Niet veel van gemerkt. Slechts één 
keer, in een totaal van 16 weken, heb ik me onveilig gevoeld op straat : 
kerstdag 2010.  Terwijl ik in het donker een restaurantje zocht, voelde ik 
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me bekeken als een prooi, door een haveloos geklede man, dronken of 
stoned. 
 
Was ik alleen op stap en de stoep was moedwillig of te steil, werd ik altijd 
uit de problemen geholpen…altijd, en neem dat maar letterlijk.  Eén keer 
duwde iemand me naar de overkant van de straat….maar daar moest ik 
helemaal niet zijn. 
I 
n een grootwarenhuis wilde ik betalen.  Mensen gingen opzij en wezen 
naar een rij met erboven een plakkaat : PRI
DEFICIENTES : “voorrang voor gehandicapten”.  Klanten voor mij 
haalden hun spullen van de band en ik moest voor.  Zoiets heb ik elders 
nog nooit meegemaakt.
 
Elke stadsbus heeft een gehandicaptenlift.  De bus stopt aan jouw halte 
en de busbegeleider bedient de lift met een afstandsbediening.  Er zijn 
speciale plaatsen voorzien.  Zit er een “normale” mens, dan staat die op.  
Daarna pas kunnen de andere passagiers opstappen.  De persoon met 
een handicap heeft absolute voorrang en reist grat
 
Dat is niet toevallig.  In Brazilië bestaat een wet : ‘De gehandicapte krijgt 
absolute prioriteit.  Bij niet naleven kan je bestraft worden tot het betalen 
van 214 tot 1073 euro en dit bedrag wordt verdubbeld bij herhaling.’
Maar is deze positieve dis
voorgesteld?  Waarom krijgt een rolstoeler voorrang ?  Die wordt niet 
moe van het rechtstaand aanschuiven.  Die zit al ! Niet iedereen kan 
daarmee lachen. 
 
De essentie van de absolute voorrangsregel ontgaat me.  Met een
wandelstok en moeilijk te been, dat begrijp ik, maar een rolstoelgebruiker 
voorrang geven ? 
 
De Braziliaan heeft  zodanig veel respect voor personen met een 
beperking, dat ik het genant vond.  Mij lijkt de voorrang over de top, maar 
in Brazilië werkt het.  Maar zou het ook zo zijn …zonder die wet ?
 
Naar Herman Hillen,  
Sodico-magazine, maart 2011
ingezonden door Claire van Gorp

me bekeken als een prooi, door een haveloos geklede man, dronken of 

Was ik alleen op stap en de stoep was moedwillig of te steil, werd ik altijd 
eholpen…altijd, en neem dat maar letterlijk.  Eén keer 

duwde iemand me naar de overkant van de straat….maar daar moest ik 

n een grootwarenhuis wilde ik betalen.  Mensen gingen opzij en wezen 
naar een rij met erboven een plakkaat : PRIORIDADE  PARA  OS  
DEFICIENTES : “voorrang voor gehandicapten”.  Klanten voor mij 
haalden hun spullen van de band en ik moest voor.  Zoiets heb ik elders 
nog nooit meegemaakt. 

Elke stadsbus heeft een gehandicaptenlift.  De bus stopt aan jouw halte 
usbegeleider bedient de lift met een afstandsbediening.  Er zijn 

speciale plaatsen voorzien.  Zit er een “normale” mens, dan staat die op.  
Daarna pas kunnen de andere passagiers opstappen.  De persoon met 
een handicap heeft absolute voorrang en reist gratis. 

Dat is niet toevallig.  In Brazilië bestaat een wet : ‘De gehandicapte krijgt 
absolute prioriteit.  Bij niet naleven kan je bestraft worden tot het betalen 
van 214 tot 1073 euro en dit bedrag wordt verdubbeld bij herhaling.’
Maar is deze positieve discriminatie wel zo positief als wordt 
voorgesteld?  Waarom krijgt een rolstoeler voorrang ?  Die wordt niet 
moe van het rechtstaand aanschuiven.  Die zit al ! Niet iedereen kan 

De essentie van de absolute voorrangsregel ontgaat me.  Met een
wandelstok en moeilijk te been, dat begrijp ik, maar een rolstoelgebruiker 

De Braziliaan heeft  zodanig veel respect voor personen met een 
beperking, dat ik het genant vond.  Mij lijkt de voorrang over de top, maar 

Maar zou het ook zo zijn …zonder die wet ?

magazine, maart 2011,  
ingezonden door Claire van Gorp
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Elke stadsbus heeft een gehandicaptenlift.  De bus stopt aan jouw halte 
usbegeleider bedient de lift met een afstandsbediening.  Er zijn 

speciale plaatsen voorzien.  Zit er een “normale” mens, dan staat die op.  
Daarna pas kunnen de andere passagiers opstappen.  De persoon met 

Dat is niet toevallig.  In Brazilië bestaat een wet : ‘De gehandicapte krijgt 
absolute prioriteit.  Bij niet naleven kan je bestraft worden tot het betalen 
van 214 tot 1073 euro en dit bedrag wordt verdubbeld bij herhaling.’ 
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Maar zou het ook zo zijn …zonder die wet ? 
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SUDOKU     EEN PRIL BEGIN
 
Vul de ontbrekende cijfers of letters in. 
Er mogen geen 2 dezelfde letters op 1 rij staan.
 
                                                              
  
 
       

  
   C

  
    B 

  

  
    A 

 

                                                               
 
    O 
       

  
    

 
     

 
   E 

 

  
     

 
   K

                                                               
 
    3 
       

  
    

 
     

 
    

  
    

  
    1   

 
    

 

SUDOKU     EEN PRIL BEGIN 

Vul de ontbrekende cijfers of letters in.  
Er mogen geen 2 dezelfde letters op 1 rij staan. 

                                                       Gebruik  A   B   C                                                

C 

                                                               Gebruik E   K   O               

 

K 

                                                             Gebruik 1   2   3                                    

 

    2 
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Gebruik  A   B   C                                                

Gebruik E   K   O                              

Gebruik 1   2   3                                    



Ontspanning 

 

SCHRIJF IN DE JUISTE KOLOM
 
mammoet     raket     harnas    gsm     holbewoner  
computer     auto     perkament     anorak
 
                 vroeger 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOE WAT ER GEVRAAGD WORDT
 
 

76     12     34     89     55     90     7
 
OMCIRKEL het eerste getal.
ONDERSTREEP het vierde getal.
DOORSTREEP het laatste getal.
OMCIRKEL het middenste getal.
TREK EEN STREEP boven het grootste getal.
 

16     32    92     67     8
 
DOORSTREEP het getal 
OMCIRKEL het getal tussen 60 en 70.
DOORSTREEP het voorlaatste getal.
OMCIRKEL het grootste getal.
TREK EEN STREEP onder het getal tussen 45 en 55 

 
 
  

ISTE KOLOM 

et     raket     harnas    gsm     holbewoner  
computer     auto     perkament     anorak 

                   nu 
 
 
 
 
 
 

DOE WAT ER GEVRAAGD WORDT 

76     12     34     89     55     90     71     18    29

OMCIRKEL het eerste getal. 
ONDERSTREEP het vierde getal. 
DOORSTREEP het laatste getal. 

het middenste getal. 
TREK EEN STREEP boven het grootste getal. 

16     32    92     67     88     51     78     89     24

DOORSTREEP het getal kleiner dan 20. 
het getal tussen 60 en 70. 

DOORSTREEP het voorlaatste getal. 
OMCIRKEL het grootste getal. 
TREK EEN STREEP onder het getal tussen 45 en 55 
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et     raket     harnas    gsm     holbewoner   olielamp 

1     18    29 

8     51     78     89     24 

TREK EEN STREEP onder het getal tussen 45 en 55  



Ontspanning 

 

FAMILIE : VUL AAN.
 
ram        haan        hengst
kuiken        zeug        
 
       dier 
 

     mama

paard merrie
rund  
varken  
hoen kip 
schaap ooi 
 
 

VERBIND WAT EVENVEEL IS
 
40 + 60 
48 : 6 
12 + 9 
500 – 10 
6 x 5 
72 – 3      
50 : 10 
4 x 5 
7 : 7 
81 : 9 
 
 
OMCIRKEL WAT JUIST IS
 
Het vraagteken                   .       ;       ?      ,
Een eeuw duurt       50 jaar     10 jaar     100 jaar    1 jaar    
Eb en vloed hebben te maken met 
      een waterval      de bergen       de zee       de maan
Het zwaarst weegt    een kleuter  een gsm   een kat   een auto
Het meeste wielen heeft   een tandem   een driewieler  een fiets
  

: VUL AAN. 

hengst         koe         lam      
     stier        veulen        big   

mama       papa      

merrie   
 kalf
beer  

   
   

VERBIND WAT EVENVEEL IS 

6 – 1 
90 + 400 
63 + 6 
40 – 10 
100 + 0 
18 : 2 
0 + 1 
4 x 2 
2 x 10 
20 + 1    

WAT JUIST IS 

Het vraagteken                   .       ;       ?      , 
Een eeuw duurt       50 jaar     10 jaar     100 jaar    1 jaar    

oed hebben te maken met  
een waterval      de bergen       de zee       de maan

Het zwaarst weegt    een kleuter  een gsm   een kat   een auto
Het meeste wielen heeft   een tandem   een driewieler  een fiets
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     kind 

kalf 

Een eeuw duurt       50 jaar     10 jaar     100 jaar    1 jaar     

een waterval      de bergen       de zee       de maan 
Het zwaarst weegt    een kleuter  een gsm   een kat   een auto 
Het meeste wielen heeft   een tandem   een driewieler  een fiets 



Ontspanning 

 

 A  Z  E  T 
 V  U  L  K
 S   I  D  F 
 E  T   N  A
 D  B  S   W
 G  A  T  C
 L  R  E  B
 O  S  N  H
 E  T  E  F 
  I  I  N  C
 E  N  Z  X
 N  G   N W
 D  A  S W
 S  Y  I  S
 Q  V  L  O
 J  N  V  E
 
vulkanoloog     magma     vloeibaar     zwavel     
uitbarsting     vesuvius     lava     etna   as     rook     
krater     stof     gloeiend     sicilië     mist     aswolk 
stollen     stenen     vuur

Sicilië is een       stad    vulkaan
 
Gloeiend is         heel koud     lauw     heel heet
 
Stollen betekent     smelten   koud worden
                              

WOORDZOEKER 
 

  L  R  Y  T  U 
K  A  N  O  L  O 

  V  G  H  J  K 
A  A  V  U   I  O 
W  S  E  R  T  P 
C  I   S  T   O  F 
B  C  U  E  W  K 
H  I  V  U  U  R 

  L  I  H  Z  P 
C  I  U  E  W  L 
X  E  S  M  A  G 
W  T  P  D  V  N 
W  O  L  K  E  W 
S  T  O  L  L  E 
O  E  I  B  A  A 
E  L  K  J  H  S 

vulkanoloog     magma     vloeibaar     zwavel     
uitbarsting     vesuvius     lava     etna   as     rook     
krater     stof     gloeiend     sicilië     mist     aswolk 
stollen     stenen     vuur 

~~~~~ 
Sicilië is een       stad    vulkaan     eiland     rivier

Gloeiend is         heel koud     lauw     heel heet

Stollen betekent     smelten   koud worden
                              vloeibaar worden   hard worden
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  R  K 
  O  G 
  O  D 

O   K  C 
  A  B 
  M  H 
  I  K 
  S  U 
  T  K 
  L  R 
  M  A 
  U  T 
  C  E 

  N  R 
  R  P 
  B  O 

vulkanoloog     magma     vloeibaar     zwavel     
uitbarsting     vesuvius     lava     etna   as     rook     
krater     stof     gloeiend     sicilië     mist     aswolk 

eiland     rivier 

Gloeiend is         heel koud     lauw     heel heet 

Stollen betekent     smelten   koud worden 
vloeibaar worden   hard worden 



Moppen 

 

 

Een vrouw opende haar voo
Jantje stond voor haar met een lijst in de hand en legde uit dat hij op 
zoektocht was en hij 1 euro kreeg als hij alle spullen van de lijst vond.
"Ik zoek nog 1 ganzenei en een
"Maar jongen toch," lachte de vrouw, "wie stuurt je in hemelsnaa
zoektocht naar zulke moeilijk te vinden spullen?"
"Het vriendje van mijn oppas, mevrouw" zei Jantje.

 

Een politie-agent in een klein dorpje houdt een bestuurder staande die 
met hoge snelheid door het centrum raasde.
"Maar meneer de agent, ik ka
in de auto. 
"Hou je mond, " snauwde de agent, "je staat onder arrest! Je mag een 
beetje afkoelen in de cel en als de hoofdcommissaris
terug is mag je het aan hem uitleggen!"
"Maar agent, ik wil alleen maar zeggen d
opnieuw. 
"Ik heb gezegd dat je je mond moet houden!" roept de agent boos.
De agent neemt de jongeman mee en gooit hem in de cel.
"Je mag van geluk spreken dat de hoofdcommissaris zijn dochter 
vandaag trouwt, hij zal in een goe
agent. 
De jongeman zucht en zegt: "Reken er maar niet op, ik ben de 
bruidegom”. 
 

 

Er liepen eens twee zakken cement over straat. 
Zegt de ene tegen de andere: 'Verdor
Waarop de andere zegt: 'Geeft niet, daar wordt je hard van...'

 

 

Een vrouw opende haar voordeur nadat er werd aangebeld.
r haar met een lijst in de hand en legde uit dat hij op 

zoektocht was en hij 1 euro kreeg als hij alle spullen van de lijst vond.
"Ik zoek nog 1 ganzenei en een kapotte fietsband" zei Jantje.
"Maar jongen toch," lachte de vrouw, "wie stuurt je in hemelsnaa

e moeilijk te vinden spullen?" 
"Het vriendje van mijn oppas, mevrouw" zei Jantje. 

...... 

agent in een klein dorpje houdt een bestuurder staande die 
met hoge snelheid door het centrum raasde. 
"Maar meneer de agent, ik kan het uitleggen..." probeerde de jongeman 

"Hou je mond, " snauwde de agent, "je staat onder arrest! Je mag een 
beetje afkoelen in de cel en als de hoofdcommissaris 
terug is mag je het aan hem uitleggen!" 
"Maar agent, ik wil alleen maar zeggen dat..." probeert de bestuurder 

"Ik heb gezegd dat je je mond moet houden!" roept de agent boos.
De agent neemt de jongeman mee en gooit hem in de cel.
"Je mag van geluk spreken dat de hoofdcommissaris zijn dochter 
vandaag trouwt, hij zal in een goede bui zijn als hij terugkeert." zegt de 

De jongeman zucht en zegt: "Reken er maar niet op, ik ben de 

...... 

ee zakken cement over straat.  
Zegt de ene tegen de andere: 'Verdorie, nu begint het te regenen!'

ndere zegt: 'Geeft niet, daar wordt je hard van...'
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rdeur nadat er werd aangebeld. 
r haar met een lijst in de hand en legde uit dat hij op 

zoektocht was en hij 1 euro kreeg als hij alle spullen van de lijst vond. 
kapotte fietsband" zei Jantje. 

"Maar jongen toch," lachte de vrouw, "wie stuurt je in hemelsnaam op 

agent in een klein dorpje houdt een bestuurder staande die 

n het uitleggen..." probeerde de jongeman 

"Hou je mond, " snauwde de agent, "je staat onder arrest! Je mag een 

at..." probeert de bestuurder 

"Ik heb gezegd dat je je mond moet houden!" roept de agent boos. 
De agent neemt de jongeman mee en gooit hem in de cel. 
"Je mag van geluk spreken dat de hoofdcommissaris zijn dochter 

de bui zijn als hij terugkeert." zegt de 

De jongeman zucht en zegt: "Reken er maar niet op, ik ben de 

ie, nu begint het te regenen!' 
ndere zegt: 'Geeft niet, daar wordt je hard van...' 



Recept 

 

LENTESALADE MET GEBAKKEN KIP EN KIWI

Ingrediënten voor 4 personen

• 1,5 citroen                                              
• 300 gram kipfilet, in reepjes 
• 4 eetlepels olijfolie  
• 2 teentjes knoflook, geperst 
• peper en zout  
• 100  gram jonge bladsla 
• 2  kiwi’s, in plakjes  
• 150 gram kerstomaatjes (indien mogelijk 75 gram rode en 75 gram gele 

tomaatjes), gehalveerd 
• 0,5 eetlepel honing  
• 1 theelepels (grove) mosterd                      
• 2 eetlepels verse tuinkruiden (fijngehakt)    

Bereidingswijze 

1. Verwarm de oven voor op 200ºC.
citroen schoon, rasp de schil en pers 

2. Meng de kipreepjes met 2 eetlepels olie, het 
sap van de citroen, de citroensrasp, knoflook en 
peper en zout naar smaak. 

3. Spreid de kipreepjes in één laag uit over de 
bodem van een lage ovenschaal. 

4. Bak de kipreepjes in ca. 25 minuten goudbruin 
en gaar in de oven.  

5. Laat de kipreepjes afkoelen en bewaar ze 
eventueel afgedekt in de koelkast. 

6. Verdeel de sla, de gebakken 
grote schaal.  

7. Pers de resterende halve
de honing, mosterd en tuinkruiden tot een gladde dressing. 

8. Breng de dressing op smaak met peper en zout en sprenkel de dressi
de salade en serveer meteen zodat de blaadjes knapperig blijven. 

 

Smakelijk ! 

LENTESALADE MET GEBAKKEN KIP EN KIWI
 

Ingrediënten voor 4 personen 

1,5 citroen                                               
300 gram kipfilet, in reepjes  

geperst  

100  gram jonge bladsla  
 

tomaatjes (indien mogelijk 75 gram rode en 75 gram gele 
tomaatjes), gehalveerd  

 
1 theelepels (grove) mosterd                       

uinkruiden (fijngehakt)     

Verwarm de oven voor op 200ºC.  Boen 1 
citroen schoon, rasp de schil en pers ze uit.  

de kipreepjes met 2 eetlepels olie, het 
sap van de citroen, de citroensrasp, knoflook en 
peper en zout naar smaak.  

id de kipreepjes in één laag uit over de 
bodem van een lage ovenschaal.  
Bak de kipreepjes in ca. 25 minuten goudbruin 

 
Laat de kipreepjes afkoelen en bewaar ze 
eventueel afgedekt in de koelkast.  

de gebakken  kipreepjes, de kiwi en de tomaatjes over een 

resterende halve citroen uit. Klop het  citroensap, de resterende olie, 
de honing, mosterd en tuinkruiden tot een gladde dressing.  
Breng de dressing op smaak met peper en zout en sprenkel de dressi
de salade en serveer meteen zodat de blaadjes knapperig blijven. 
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LENTESALADE MET GEBAKKEN KIP EN KIWI 

tomaatjes (indien mogelijk 75 gram rode en 75 gram gele 

, de kiwi en de tomaatjes over een 

citroensap, de resterende olie, 

Breng de dressing op smaak met peper en zout en sprenkel de dressing over 
de salade en serveer meteen zodat de blaadjes knapperig blijven.  
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Guido Sleypen 
guido.sleypen@yucom.be 
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Administratie 

 

REGIOVERANTWOORDELIJKEN

 

Regio Antwerpen
 
Mevr. Ria Bevers
Stevennekens 15
2310 Rijkevorsel
tel. 0474/84.46.51
riabevers@hotmail.com
riajanssensbevers@telenet.be

 

 

Regio Vlaams
 
Mevr. Ches
Lange Venstraat 22
3128 Baal
tel. 0496/28.11.23
chesnab@iname.com

 

  

 

 

 

REGIOVERANTWOORDELIJKEN 

Regio Antwerpen 

Mevr. Ria Bevers 
Stevennekens 15 
2310 Rijkevorsel 
tel. 0474/84.46.51 
riabevers@hotmail.com 
riajanssensbevers@telenet.be 

 

Regio Limburg 
 
Dhr. Guido Sleypen
Abdijstraat 6
3550 Zolder
tel. 011/53.72.69
guido.sleypen@yucom.be
 

 

Regio Vlaams- Brabant  

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

 

Regio West
(ad
Mevr. Martine Sanders
Sint
8310 Assebroek
0476/33.85.95
sandersmartine10@gmail.com

 

 

 

Regio Oost-Vlaanderen 
 
Kristien Lissens, Evelien Jacobs en 
Marlies Heyndrickx
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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Regio Limburg  

Dhr. Guido Sleypen 
Abdijstraat 6 
3550 Zolder 
tel. 011/53.72.69 
guido.sleypen@yucom.be 

Regio West-Vlaanderen 
d interim) 

Mevr. Martine Sanders 
Sint-Kristoffelstraat 22 
8310 Assebroek 
0476/33.85.95 
sandersmartine10@gmail.com 

Vlaanderen  

Kristien Lissens, Evelien Jacobs en 
Marlies Heyndrickx 
afasie.oostvlaanderen@gmail.com 

Secretariaat Vereniging Afasie  

Mevr. Els de Meulenaere 
 

Mevr. Maria Huijbrechts 

Maria.huijbrechts@skynet.be 



Administratie 

 

CONTACTNAMIDDAGEN 
(Onder voorbehoud doorgegeven)

 
 
Regio Antwerpen : 
 
09/03/2013  Quiz en smoutebollen in Borsbeek
27/04/2013  Met regio’s Vlaams
25/05/2013  Fotozoektocht bij Maria in Schoten
 
Regio Vlaams-Brabant :
 
27/04/2013  Met regio’s Limburg en Antwerpen naar Tongeren
 
Regio Limburg : 
 
23/03/2013  Kluis van Achel
27/04/2013  Met regio’s Antwerpen en Vl
01/06/2013  Lavendelkwekerij en tuinen Stokrooi
 
Regio Oost-Vlaanderen :
 
06/04/2013  Bijeenkomst
25/05/2013  Bijeenkomst
 
Regio West-Vlaanderen :
 
11/05/2013  Petanque in Roeselare
22/06/2013  Naar de zee !
 
 
Bezoek ook eens onze website: 
Het loont de moeite. Graag uw reactie!
 
 
Zoals jullie ons leerden ke
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 kenn
 

CONTACTNAMIDDAGEN -  DATUMS VAN DE REGIO’S
(Onder voorbehoud doorgegeven) 

Quiz en smoutebollen in Borsbeek 
Met regio’s Vlaams-Brabant en Limburg naar Tongeren
Fotozoektocht bij Maria in Schoten 

Brabant : 

Met regio’s Limburg en Antwerpen naar Tongeren

Kluis van Achel 
Met regio’s Antwerpen en Vl- Brabant naar Tongeren
Lavendelkwekerij en tuinen Stokrooi 

en : 

Bijeenkomst 
Bijeenkomst 

Vlaanderen : 

Petanque in Roeselare 
Naar de zee ! 

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

Zoals jullie ons leerden kennen: we komen in stil gemoed bij elkaar: we 
praten en we lachen en intussen smeden we een warme 
vriendschapsband onder elkaar. 

Voor de mensen, die onze vereniging nog niet kennen,  
durf gerust contact opnemen met onze voorzitter, 
kom eens af om eens kennis te maken met onze groep.  
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DATUMS VAN DE REGIO’S 

Brabant en Limburg naar Tongeren 

Met regio’s Limburg en Antwerpen naar Tongeren 

Brabant naar Tongeren 

nnen: we komen in stil gemoed bij elkaar: we 

  


