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Beste vrienden, 
 
Het eerste deel van het werkjaar 2014 zit erop. In alle regio’s werd 
opnieuw diep nagedacht over mogelijke activiteiten die konden worden 
ingericht. En het is niet altijd eenvoudig! Onze regiovoorzitters en hun 
kerngroepen moeten toch maar  jaar na jaar telkens met goede ideeën 
voor contactnamiddagen op de proppen komen.  
 
Maar als ik de uitnodigingen voor de contactnamiddagen van dit jaar 
bekijk, vind ik een waaier aan zeer uiteenlopende en gevarieerde 
activiteiten terug. Ik som te hooi en te gras wat op ongeacht de regio. 
 
Bezoeken aan een koffiebranderij, een aardbeienteler, het 
dienstencentrum en de school Spermalie en de tentoonstelling ‘Lang 
leve de televisie’ stonden op het programma. Er werd gewandeld in de 
‘Tuinen van Hoegaarden’ en dit met muzikale omlijsting, proevertjes 
(aperitiefhapjes) werden gemaakt, maar vooral opgegeten of men zat 
gezellig samen, praatte of kaartte. Uiteraard mochten etentjes op de 
meest uiteenlopende wijzen niet ontbreken. Van kaastafels over 
klassieke Vlaamse gerechten tot wokken in het Verre Oosten.  Een regio 
veranderde zelfs van clublokaal en het bleek een grandioze verbetering. 
 
En ook nog een bloemetje voor al onze verslaggevers en fotografen. 
Want na een leuke namiddag moesten zij aan het werk voor ons 
tijdschrift. Want wie wil niet weten wat de andere regio’s zoal doen. Wat 
aan de ene kant van Vlaanderen lukt, kan immers aan de andere kant 
ook succesvol zijn. 
 
De redactieraad heeft ook deze keer weer getracht van Wat Zeg Je ?! 
een uitstekend nummer te maken. Met info voor professionelen, 
verslagen van activiteiten, de gele pagina’s, spelletjes, … 
Aan al onze vrijwilligers van alle regio’s die zich hier al vele jaren 
permanent voor inzetten een ‘dikke merci’ namens onze leden. Maar 
zeker van mezelf! 
 
Ik hoop dat na al de noodzakelijke regen van mei de natuur voldoende 
watervoorraad heeft opgeslagen om de zon de volgende maanden 
ongehinderd te laten schijnen.  Aan iedereen een ontspannende binnen- 
of buitenlandse vakantie toegewenst en hou jullie agenda al vrij in 
september voor de eerste contactnamiddagen. En vergeet zeker op 
zondag, 28 september 2014 onze Nationale Dag in Oost-Vlaanderen 
niet. 

R Vanbylen 
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De Afasie Bedside Check (ABC):

een nieuwe hulp voor het detecteren van afasie door artsen

Frank Paemeleire 

 

De Afasie Bedside Check (ABC) is een eerste hulp bij het diagnosticeren van afasie 

in de acute fase en richt zich op revalidatie

ontwikkeld door de internationaal gerenommeerde Rotterdamse Afasie Therapie 

Studie (RATS) groep (zie www.aphasia.nl). De auteurs zijn Dr. E.G. Visch

klinisch linguïste, en Dr. H. El. Hachioui, neuropsychologe.

Zoals in de foto is weergegeven

met scoreformulieren en een boekje met tes

beschouwd worden als een sterk vereenvoudigde en verkorte versie van de 

ScreeLing (zie http://testweb.bsl.nl/tests/screeling/

de opdrachten multimodaal aangeboden (zowel auditief als visuee

 

De ABC bestaat uit drie delen: (A) taalbegrip (7 opdrachten), (B) taalproductie (7 

opdrachten) en (C) extra opdrachten. Zoals het woord zegt, zijn de extra opdrachten 

optioneel. Ze zijn ook van een hogere moeilijkheidsgraad (wat betreft fonologie, 

semantiek, woordvinding en spraakeisen) dan de andere opdrachten. Alleen deel A 

en B worden gescoord (totaalscore op 14 punten). In wat volgt worden de 

verschillende onderdelen van de ABC
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De Afasie Bedside Check (ABC): 

een nieuwe hulp voor het detecteren van afasie door artsen

De Afasie Bedside Check (ABC) is een eerste hulp bij het diagnosticeren van afasie 

in de acute fase en richt zich op revalidatie-artsen en neurologen. De ABC is 

ontwikkeld door de internationaal gerenommeerde Rotterdamse Afasie Therapie 

S) groep (zie www.aphasia.nl). De auteurs zijn Dr. E.G. Visch

klinisch linguïste, en Dr. H. El. Hachioui, neuropsychologe. 

 

Zoals in de foto is weergegeven, bestaat de ABC uit een handleiding, een blocnote 

rmulieren en een boekje met testmateriaal. De ABC kan 

als een sterk vereenvoudigde en verkorte versie van de 

http://testweb.bsl.nl/tests/screeling/). Net als bij de ScreeLing worden 

multimodaal aangeboden (zowel auditief als visueel).

De ABC bestaat uit drie delen: (A) taalbegrip (7 opdrachten), (B) taalproductie (7 

opdrachten) en (C) extra opdrachten. Zoals het woord zegt, zijn de extra opdrachten 

optioneel. Ze zijn ook van een hogere moeilijkheidsgraad (wat betreft fonologie, 

antiek, woordvinding en spraakeisen) dan de andere opdrachten. Alleen deel A 

en B worden gescoord (totaalscore op 14 punten). In wat volgt worden de 

verschillende onderdelen van de ABC aan de hand van een voorbeeld geïllustreerd.
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A. Taalbegrip 

• 2 opdrachten bijv. Wijs eerst naar de fiets en dan naar de koe.

• 2 beoordelingen bijv. Past deze zin bij deze foto: de vrouw gaat de auto wassen

• 3 ja/nee vragen bijv. Kun je spaghetti eten?

 

B. Taalproductie 

• 3 items benoemen bijv. helikopter

• 2 items nazeggen bijv. ele

• 2 items hardop lezen bijv. feliciteren

 

C. Extra opdrachten 

• beschrijven van wat niet klopt aan een situatieprent

• 3 semantische beoordelingen

• 3 items naspreken bijv. wegversperring

• 3 items hardop lezen bijv. ee

• 3 reeksen aanvullen bijv. snoek, haring, zalm, ...

• 3 woordvlotheidstaken bijv. steden opnoemen

• 4 items naspreken (diadochokinese) 

Informatie voor professionelen 

Wijs eerst naar de fiets en dan naar de koe. 

2 beoordelingen bijv. Past deze zin bij deze foto: de vrouw gaat de auto wassen

3 ja/nee vragen bijv. Kun je spaghetti eten? 

3 items benoemen bijv. helikopter 

2 items nazeggen bijv. elektriciteit 

2 items hardop lezen bijv. feliciteren 

eschrijven van wat niet klopt aan een situatieprent 

3 semantische beoordelingen bijv. Heeft een olifant een snavel? 

ijv. wegversperring 

ijv. een prachtig landschap 

ijv. snoek, haring, zalm, ... 

ijv. steden opnoemen 

4 items naspreken (diadochokinese) bijv. patakapatakapataka 
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2 beoordelingen bijv. Past deze zin bij deze foto: de vrouw gaat de auto wassen 
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De ABC biedt heel wat voordelen en mogelijkheden in verhouding met de huidige 

situatie waarbij de arts louter op basis van enkele niet-gestandaardiseerde 

mondelinge opdrachten de diagnose afasie moet stellen. 

• De handleiding is erg beknopt en duidelijk. In het testboekje worden bij iedere 

opdracht de instructies herhaald waardoor de arts enkel dit kleine boekje, dat 

perfect in een zakjas past, moet meenemen. 

• De gebruikte foto's zijn duidelijk en voldoende groot. Het boekje is goed gelay-out 

waardoor het gebruik zichzelf uitwijst. 

• Er is een eenvoudig juist/fout scoringssysteem. Zelfverbeteringen en antwoorden 

trager dan 5 seconden worden als fout gescoord. 

• De ABC is gestandaardiseerd dus is een objectieve vergelijking (achteruitgang, 

stabilisatie, vooruitgang) mogelijk. Ook de interbetrouwbaarheid, bijvoorbeeld 

tussen verschillende neurologen binnen dezelfde instelling, neemt vermoedelijk 

toe door het gebruik van de ABC. 

• Studenten logopedie en onervaren logopedisten kunnen ook gebruik maken van 

het materiaal van de ABC voor de bedside evaluatie van personen met een 

vermoeden van een neurogene communicatiestoornis. 

• De ABC is vermoedelijk sensitiever dan een gewone evaluatie door een arts 

(zeker bij afname van de extra opdrachten). 

• Niettegenstaande het een Nederlands instrument betreft, zijn zonder enige 

uitzondering alle opdrachten bruikbaar bij Vlaamse patiënten. 

 

De enige beperking van de ABC is dat het geen echte screeningtest is. Er werden 

voorlopig nog geen normen verzameld en er zijn ook nog geen gegevens in verband 

met de sensitiviteit en specificiteit van het instrument voorhanden. 

Concluderend kunnen we stellen dat de ABC een erg zinvolle aanvulling vormt op 

het bestaande diagnostische materiaal. De afname van dergelijk instrument draagt bij 

aan een meer betrouwbare en snelle detectie van afasie. Dit kan de zorg voor 

personen met afasie alleen maar ten goede komen. 

 

De ABC is ontwikkeld met subsidie van fonds Nuts-Ohra en van de Stichting Afasie 

Nederland en kost € 45 .De papieren versie is vanaf heden verkrijgbaar via e.visch-

brink@erasmusmc.nl. De app zal vermoedelijk deze zomer te downloaden zijn. 
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AGENDA studiedagen voor professionelen 
Een greep uit het aanbod van studiedagen rond het thema ‘afasie’ 

 
 
Thema : International Aphasia Rehabilitation Conference 

Datum : 18 tot 20 juni 2014 

Locatie : Den Haag, Nederland 

Meer info : www.iarc2014.com/page/Home 

 

Thema : Science of Aphasia congres 

Datum : 19 tot 24 september 2014 

Locatie : Venetië, Italië 

Meer info : www.soa-online.com 

 

Thema : Differentiatie van en wisselwerking tussen neurogene taal- en 

spraakstoornissen 

Datum : 27 oktober 2014 

Locatie : Sig, Destelbergen 

Meer info : www.sig-net.be/nl/vorming 

 

Thema : Aphasia Clinic 2014 : Taal en Technische interventie 

Datum : 7 november 2014 

Locatie : Erasmus MC, Rotterdam 

Meer info : www.afasienet.eu/fileupload/Logopedie1_2AphasiaClinics2014.pdf 

 

Thema : Afasie : communicatie na hersenletsel 

Datum : 21 november en 12 december 2014 

Locatie : Berg en Dalseweg 81,  Nijmegen 

Meer info : www.han.nl/opleidingen/cursus/afasie-communicatie-na-hersenletsel 

 

Thema : Cursus Afasie en Logopedie: A State of the Art 

Datum : verschillende data in september tot december 2014 

Locatie : Eindhoven, Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Arnhem 

Meer info : www.proeducation.nl/Paramedisch/Cursus/Afasie-en-Logopedie-A-State-

of-the-Art.html 

 
Ingezonden door Katleen Vandeput 
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BESPREKING VAN HET BOEK 'VAN NEURON TOT AFASIE' 
 
 
 

Het boek 'Van neuron tot afasie' werd geschreven door 
Miet De Letter en Patrick Santens. 
 
Miet De Letter is master in de Logopedische en 
Audiologische wetenschappen en doctor in de Sociale 
Gezondheidswetenschappen. Ze is verbonden aan de 
Universiteit Gent en het UZ Gent. 
 
Patrick Santens is een neuroloog verbonden aan het UZ 
Gent en hoogleraar aan de Universiteit Gent. 
 
Het boek 'Van neuron tot afasie' is het tweede boek uit 
de reeks Neurowetenschappen in Taal en Spraak. In het 
eerste boek wordt een overzicht gegeven over de 
neuroanatomie en- fysiologie van spraak en taal.  

 
Dit tweede boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel bespreekt het inzicht in 
auditieve, visuele, semantische en grammaticale verwerking in het logopedisch 
onderzoek.  
Het tweede deel gaat over bijzondere taalstoornissen. Dit deel bespreekt eerst 
enkele subcorticale invloeden op taal. Deze invloeden worden beschreven in het 
kader van bepaalde ziektebeelden. Ook worden recente inzichten in behandelingen 
gegeven. Daarna omschrijven ze afasie in het kader van herpes simplex encefalitis. 
Er worden gevalsbeschrijvingen gegeven en uitgebreid besproken. Tenslotte worden 
de verschillende types van primair progressieve afasie gegeven. Hierbij geven de 
schrijvers nog enkele aandachtspunten bij diagnostiek en tips ter revalidatie van 
primair progressieve afasie. 
 
Met dit boek willen de schrijvers graag het wetenschappelijk onderzoek en recente 
inzichten integreren in de huidige logopedische diagnostiek en behandeling. 
 
Uitgegeven door uitgeverij Garant 
 
 
 
Ingezonden door Melissa Konings 
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NIEUW MATERIAAL ! 
 

STATUS AFASIETHERAPIE -  
Nieuwe gevalsbeschrijvingen uit de klinische praktijk (+ dvd)  
Berns & Wielaert, reds. - Uitgeverij : Pearson - 2014 

‘Status afasietherapie. Nieuwe 

gevalsbeschrijvingen uit de klinische 
praktijk’ bevat 13 (uitgebreide) 
beschrijvingen van de logopedische 
interventie bij cliënten met afasie, 
geschreven door logopedisten en 
klinisch linguïsten die werkzaam zijn 
in de klinische praktijk.  
De uitgave is een vervolg op ‘Status 
afasietherapie. Gevalsbeschrijvingen 
uit de klinische praktijk’ (Wielaert & 
Berns, reds.) uit 2003.  
 
De casuïstiek is gestoeld op de 
principes van Evidence Based 
Practice en geeft inzicht in de 
keuzes die behandelaren maken in 

hun dagelijks klinisch handelen. In deze uitgave werd de Internationale 
Classificatie van Functioneren (ICF) als kader gebruikt. Alle domeinen 
van het ICF zijn terug te vinden in de gepresenteerde casuïstiek op een 
continuüm van taalherstel tot participatiegerichte benadering.  
Twee van de beschrijvingen betreffen respectievelijk de interventie van 
Primair Progressieve Afasie en kinderafasie.  
 
Het boek nodigt logopedisten uit tot kritische reflectie ten aanzien van 
het eigen handelen en kan ook gebruikt worden als materiaal voor het 
onderwijs. 

Philine Berns, MSc, is logopedist / afasietherapeut en doceert aan de 
Hogeschool Rotterdam.  
Sandra Wielaert, MPhil, is logopedist / onderzoeker en is verbonden 
aan het afasieteam Rijndam en de afdeling Neuro Rehabilitation 
Research van Rijndam in Rotterdam. 

Ingezonden door Katleen Vandeput   
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VERSLAG BIJEENKOMST REGIO OOST

 
Op zaterdag 15 februari spraken we met z
aan de Sint-Pietersabdij in Gent. Met z’n allen, maar 
ook met ‘Stap voor S
inzet voor personen met een niet
hersenletsel. Enkele van onze leden sloten zich ook bij 
deze vereniging aan. 
 
Samen met Willy en Eric van ‘Stap voor Stap’, hebben 
we de tentoonstelling ‘Lang l
tentoonstelling toont de geschiedenis van 60 jaar 
televisie. Enkele bekende decors stonden opgesteld. 
 
We konden ons uitleven en we waanden ons voor even 
in de echte televisiewereld: 
 

 
 
“Hallo, met Joske 
Vermeulen…euh…Aimé!”
(decor: Gaston en Leo)

Activiteiten uit de regio’s 

VERSLAG BIJEENKOMST REGIO OOST-VLAANDEREN
15 FEBRUARI 2014 
LANG LEVE DE TV!  

Op zaterdag 15 februari spraken we met z’n allen af 
Pietersabdij in Gent. Met z’n allen, maar 

‘Stap voor Stap’. Dat is een vereniging die zich 
inzet voor personen met een niet-aangeboren 
hersenletsel. Enkele van onze leden sloten zich ook bij 
deze vereniging aan.  

Samen met Willy en Eric van ‘Stap voor Stap’, hebben 
we de tentoonstelling ‘Lang leve de TV’ bezocht! Deze 
tentoonstelling toont de geschiedenis van 60 jaar 
televisie. Enkele bekende decors stonden opgesteld. 

We konden ons uitleven en we waanden ons voor even 
in de echte televisiewereld:  

 
Alain test zijn kennis!
(decor: IQ-quiz) 
 
 
 
 

“Hallo, met Joske 
Vermeulen…euh…Aimé!” 
(decor: Gaston en Leo) 

8 

VLAANDEREN 

n allen af 
Pietersabdij in Gent. Met z’n allen, maar 

tap’. Dat is een vereniging die zich 
aangeboren 

hersenletsel. Enkele van onze leden sloten zich ook bij 

Samen met Willy en Eric van ‘Stap voor Stap’, hebben 
eve de TV’ bezocht! Deze 

tentoonstelling toont de geschiedenis van 60 jaar 
televisie. Enkele bekende decors stonden opgesteld.  

We konden ons uitleven en we waanden ons voor even 

Alain test zijn kennis! 
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“Je moet kloppen, 
want de bel doet het niet!” 
(decor: Samson en Gert) 

 
 
 

 
Na 2 uurtjes was het tijd om onze benen te laten rusten 
en gezellig bij te babbelen bij een drankje. Jammer 
genoeg hadden we geen plaats meer in het café van FC 
De Kampioenen… 
 
Laurent trakteerde voor zijn verjaardag! Proficiat en 
bedankt voor de traktatie,
Groetjes en tot de volgende 
bijeenkomst! 
Kristien, Marlies en Evelien
 
 

  

Activiteiten uit de regio’s 

Robin voorspelt koud weer! 
(decor: Het weer) 
 
 
 

 
 
 

“Je moet kloppen,  
want de bel doet het niet!”  
(decor: Samson en Gert)  

 
Tijd voor een hapje?
(decor: Dagelijkse Kost)  
 
 
 
 

2 uurtjes was het tijd om onze benen te laten rusten 
en gezellig bij te babbelen bij een drankje. Jammer 
genoeg hadden we geen plaats meer in het café van FC 

 

Laurent trakteerde voor zijn verjaardag! Proficiat en 
bedankt voor de traktatie, Laurent!  
Groetjes en tot de volgende 

Kristien, Marlies en Evelien 
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Robin voorspelt koud weer!  
(decor: Het weer)  

Tijd voor een hapje? 
(decor: Dagelijkse Kost)   

2 uurtjes was het tijd om onze benen te laten rusten 
en gezellig bij te babbelen bij een drankje. Jammer 
genoeg hadden we geen plaats meer in het café van FC 

Laurent trakteerde voor zijn verjaardag! Proficiat en 
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VERSLAG BIJEENKOMST REGIO OOST

EEN MIDDAGJE KAARTEN IN DE ZON
 

Op zaterdag 29 maart hadden we grootse, rustige 
plannen. De weerman zei al de hele 
prachtig weekend." Lente! Dus 
gingen wij gezellig in de tuin van 
het WZC Sint-Jozef zitten. We 
babbelden wat, dronken een kopje 
koffie of thee, aten een stukje 
appelcake en smulden veel Margueritjes. 
 
Simone leerde ons 'zevenen'. Bij 
boodschap! Daarna speelden we UNO. Annick en haar 

vader leerden ons een nieuwe versie. 
 
* 
Je mocht zelf kiezen met wie. Best dus 
met iemand die weinig kaarten heeft! 
 
* 
doorgeven aan de persoon naast hem.

 
 
Ingewikkeld, maar het zorgde voor veel plezier!
Hopelijk zien we iedereen op onze volgende bijeenkomst!
 
Groetjes 
Marlies, Evelien en Kristien
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VERSLAG BIJEENKOMST REGIO OOST-VLAANDEREN
29 MAART 2014 

EEN MIDDAGJE KAARTEN IN DE ZON

Op zaterdag 29 maart hadden we grootse, rustige 
plannen. De weerman zei al de hele week: "Het wordt een 
prachtig weekend." Lente! Dus 
gingen wij gezellig in de tuin van 

Jozef zitten. We 
babbelden wat, dronken een kopje 
koffie of thee, aten een stukje 
appelcake en smulden veel Margueritjes.  

Simone leerde ons 'zevenen'. Bij de pinken blijven was de 
boodschap! Daarna speelden we UNO. Annick en haar 

vader leerden ons een nieuwe versie. 
 
* 7 = met iemand wisselen van kaarten. 
Je mocht zelf kiezen met wie. Best dus 
met iemand die weinig kaarten heeft! 
 
* 0 = iedereen moet zijn kaarten 
doorgeven aan de persoon naast hem.

r het zorgde voor veel plezier!
Hopelijk zien we iedereen op onze volgende bijeenkomst!

Marlies, Evelien en Kristien 
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EEN MIDDAGJE KAARTEN IN DE ZON 

Op zaterdag 29 maart hadden we grootse, rustige 
week: "Het wordt een 

de pinken blijven was de 
boodschap! Daarna speelden we UNO. Annick en haar 

vader leerden ons een nieuwe versie.  

7 = met iemand wisselen van kaarten. 
Je mocht zelf kiezen met wie. Best dus 
met iemand die weinig kaarten heeft!  

n kaarten 
doorgeven aan de persoon naast hem. 

r het zorgde voor veel plezier! 
Hopelijk zien we iedereen op onze volgende bijeenkomst! 
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VERSLAG BIJEENKOMST

 

Sint-Martens-Latem voor een potje 
bowlen. Jammer genoeg kregen we die 
typische schoenen. Zweetvoeten
iedereen... 

 

Vorig jaar was Jean de grote winnaar. Dit jaar 

ging Aimé met de roem lopen. PROFICIAT 

Aimé!
 

Na onze zware 
inspanning waren alle 
kelen kurkdroog. Tijd 
voor een drankje! 
 

 
 
We verwelkomden deze keer ook 
Mariëtte. WELKOM MARIETTE, leuk 
 
Hopelijk zien we iedereen op onze volgende bijeenkomst! 
Vergeet ook onze 
2014. We zien iedereen graag dan!
 
Marlies, Evelien en Kristien

Activiteiten uit de regio’s 

VERSLAG BIJEENKOMST REGIO OOST-VLAANDEREN
9 MEI 2014 

BOWLING-TIME! 

Op zaterdag 9 mei regende het 
pijpestelen... Overal lange gezichten 
en triestige posts op facebook... Maar 
ideaal weer voor ons! 
 

We trokken naar 
Latem voor een potje 

bowlen. Jammer genoeg kregen we die 
typische schoenen. Zweetvoeten voor 

Vorig jaar was Jean de grote winnaar. Dit jaar 

ging Aimé met de roem lopen. PROFICIAT 

Aimé! 

Na onze zware 
inspanning waren alle 
kelen kurkdroog. Tijd 
voor een drankje!  

We verwelkomden deze keer ook 
Mariëtte. WELKOM MARIETTE, leuk dat je erbij was! 

Hopelijk zien we iedereen op onze volgende bijeenkomst! 
Vergeet ook onze Nationale Dag niet op 28 september 

. We zien iedereen graag dan! 

Marlies, Evelien en Kristien 
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Op zaterdag 9 mei regende het 
pijpestelen... Overal lange gezichten 
en triestige posts op facebook... Maar 

Vorig jaar was Jean de grote winnaar. Dit jaar 

ging Aimé met de roem lopen. PROFICIAT 

dat je erbij was!  

Hopelijk zien we iedereen op onze volgende bijeenkomst! 
op 28 september 
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REGIO VLAAMS-BRABANT OKRA ACTI

Francine is een spilfiguur van OKRA in Aarschot. Ze geeft elke maandag 
gym&dans.  En elke maand is er ook een gezellige samenzijn met 
etentje. 
 
Die zaterdag namiddag mochten we meegenieten van zo’n activiteit, 
speciaal voor onze vereniging afas
eerst, en toen begon mijn vingers te kriebelen, ik wilde meedoen ...
 

Ik deed mee met een aktiviteit op een stoel, met armen en handen 
bewegen binnen een danspatroon. Ik kon nog een beetje volgen. Toen 
was het ‘echt’ dansen, sorry voor mij fysiek te zwaar ... Sommige deden 

Activiteiten uit de regio’s 

BRABANT OKRA ACTIVITEIT  - 22 MAART 2014

Francine is een spilfiguur van OKRA in Aarschot. Ze geeft elke maandag 
gym&dans.  En elke maand is er ook een gezellige samenzijn met 

Die zaterdag namiddag mochten we meegenieten van zo’n activiteit, 
speciaal voor onze vereniging afasie vzw Vlaams-Brabant!
eerst, en toen begon mijn vingers te kriebelen, ik wilde meedoen ...

Ik deed mee met een aktiviteit op een stoel, met armen en handen 
bewegen binnen een danspatroon. Ik kon nog een beetje volgen. Toen 

n, sorry voor mij fysiek te zwaar ... Sommige deden 
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MAART 2014 

Francine is een spilfiguur van OKRA in Aarschot. Ze geeft elke maandag 
gym&dans.  En elke maand is er ook een gezellige samenzijn met 

Die zaterdag namiddag mochten we meegenieten van zo’n activiteit, 
Brabant! We keken 

eerst, en toen begon mijn vingers te kriebelen, ik wilde meedoen ... 

 

Ik deed mee met een aktiviteit op een stoel, met armen en handen 
bewegen binnen een danspatroon. Ik kon nog een beetje volgen. Toen 

n, sorry voor mij fysiek te zwaar ... Sommige deden 



Activiteiten uit de regio’s

 

wel mee, andere bleven liever kijken. Ik knabbelde aan zoute stokjes en 
ondertussen genoot ik van hun danstalenten. 
 

 

Hubert schreef “...ahum: ik bleef wel op de stoel zitten. Waarom? Omdat 
ik nooit danser was, of...laat het maar zo, lui als een wintergieter in de 
zomer. Soms kreeg ik toch de neiging eens mee te gaan 'draaien', maar 
zo ver geraak ik niet meer.”
 

Francine had aan mij gevraagd om iets te vertellen over afasie en onze 
vereniging. Ik was aan de beurt ... vlot praten is niet gemakkelijk ...  
Gelukkig nam mevrouw Plasschaert (logopediste) snel aan het woord. 
Ook Anne-Laure en Antoon getuigden van hun lief en leed.
 
Toen was het etenstijd, lekkere sandwiches en taart, ... alles in 
overvloed!  
Het was een geweldige contactnamiddag! Dank u wel! 
Bedankt Francine en de OKRA mensen!
 
 

 

  

Activiteiten uit de regio’s 

wel mee, andere bleven liever kijken. Ik knabbelde aan zoute stokjes en 
ondertussen genoot ik van hun danstalenten.  

Hubert schreef “...ahum: ik bleef wel op de stoel zitten. Waarom? Omdat 
nser was, of...laat het maar zo, lui als een wintergieter in de 

zomer. Soms kreeg ik toch de neiging eens mee te gaan 'draaien', maar 
zo ver geraak ik niet meer.” 

Francine had aan mij gevraagd om iets te vertellen over afasie en onze 
n de beurt ... vlot praten is niet gemakkelijk ...  

Gelukkig nam mevrouw Plasschaert (logopediste) snel aan het woord. 
Laure en Antoon getuigden van hun lief en leed.

Toen was het etenstijd, lekkere sandwiches en taart, ... alles in 

et was een geweldige contactnamiddag! Dank u wel!  
Bedankt Francine en de OKRA mensen! 

Chesna Berckmans 
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wel mee, andere bleven liever kijken. Ik knabbelde aan zoute stokjes en 

 

Hubert schreef “...ahum: ik bleef wel op de stoel zitten. Waarom? Omdat 
nser was, of...laat het maar zo, lui als een wintergieter in de 

zomer. Soms kreeg ik toch de neiging eens mee te gaan 'draaien', maar 

Francine had aan mij gevraagd om iets te vertellen over afasie en onze 
n de beurt ... vlot praten is niet gemakkelijk ...  

Gelukkig nam mevrouw Plasschaert (logopediste) snel aan het woord. 
Laure en Antoon getuigden van hun lief en leed. 

Toen was het etenstijd, lekkere sandwiches en taart, ... alles in 



Activiteiten uit de regio’s

 

REGIO VLAAMS
 HOEGAARDEN  

Hubert organiseerde en God zag dat het goed was ...!
Onthaal op het terras van Kapittelhuys. We at
... 

 

We wandelden in de “Tuinen van Hoegaarden”.

We trokken veel foto’s, ... ook een groepsfoto (nee, niet die hierboven) 
voor Wat zeg je! Misschien winnen we wel
naar binnen ...  
Toen hoorden we ‘muziek’ : eerst Hubert, dan Willie en Els, ook zanger 
Georges, en dan ook een jazz virtuoos op chromatische mondharmonica 
Ben Vanderweyden ... prachtig was het!

Activiteiten uit de regio’s 

REGIO VLAAMS-BRABANT 
HOEGAARDEN  - 3 mei 2014 

 

Hubert organiseerde en God zag dat het goed was ...! 
Onthaal op het terras van Kapittelhuys. We aten taart met koffie, njamie 

We wandelden in de “Tuinen van Hoegaarden”. 

We trokken veel foto’s, ... ook een groepsfoto (nee, niet die hierboven) 
voor Wat zeg je! Misschien winnen we wel!  Na het wandelen gingen we 

Toen hoorden we ‘muziek’ : eerst Hubert, dan Willie en Els, ook zanger 
Georges, en dan ook een jazz virtuoos op chromatische mondharmonica 
Ben Vanderweyden ... prachtig was het! 
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en taart met koffie, njamie 

 

 
We trokken veel foto’s, ... ook een groepsfoto (nee, niet die hierboven) 

!  Na het wandelen gingen we 

Toen hoorden we ‘muziek’ : eerst Hubert, dan Willie en Els, ook zanger 
Georges, en dan ook een jazz virtuoos op chromatische mondharmonica 



Activiteiten uit de regio’s

 

En ondertussen genoten we van 
We kregen ook een zakje van Chocolaterie Mirre en ook een 
Hoegaardse zak met brochures, een blikje Hoegaarden, ... Het was 
super tof! Zie hieronder ...
 

  

Activiteiten uit de regio’s 

En ondertussen genoten we van verse belegde broodjes met koffie ...
We kregen ook een zakje van Chocolaterie Mirre en ook een 
Hoegaardse zak met brochures, een blikje Hoegaarden, ... Het was 
super tof! Zie hieronder ... 
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verse belegde broodjes met koffie ... 

We kregen ook een zakje van Chocolaterie Mirre en ook een 
Hoegaardse zak met brochures, een blikje Hoegaarden, ... Het was 



Activiteiten uit de regio’s

 

In de afgelopen maanden kregen we 1 inzending vo
groepsfoto-wedstrijd. Bedankt, regio Vlaams

De wedstrijd loopt nog tot het einde van het jaar. Hoe meer 
foto’s je instuurt, hoe meer kans je maakt om te winnen.

We herhalen nog even de oproep:
Wie maakt de mooiste of gekste groepsfoto t

regionale bijeenkomst? Probeer zoveel mogelijk personen 
bijeen te krijgen voor de foto en stuur ze op naar de 

redactie. De regio met de mooiste of gekste foto krijgt op 
het einde van het jaar een leuke verrassing!

Te sturen naar: jenny.sneyers@s

Activiteiten uit de regio’s 

GROEPSFOTO 
 

In de afgelopen maanden kregen we 1 inzending vo
wedstrijd. Bedankt, regio Vlaams

 

 
De wedstrijd loopt nog tot het einde van het jaar. Hoe meer 

foto’s je instuurt, hoe meer kans je maakt om te winnen.
 

We herhalen nog even de oproep: 
Wie maakt de mooiste of gekste groepsfoto tijdens een 

regionale bijeenkomst? Probeer zoveel mogelijk personen 
bijeen te krijgen voor de foto en stuur ze op naar de 

redactie. De regio met de mooiste of gekste foto krijgt op 
het einde van het jaar een leuke verrassing!

Te sturen naar: jenny.sneyers@skynet.be
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In de afgelopen maanden kregen we 1 inzending voor de 
wedstrijd. Bedankt, regio Vlaams-Brabant! 

 

De wedstrijd loopt nog tot het einde van het jaar. Hoe meer 
foto’s je instuurt, hoe meer kans je maakt om te winnen. 

 
ijdens een 

regionale bijeenkomst? Probeer zoveel mogelijk personen 
bijeen te krijgen voor de foto en stuur ze op naar de 

redactie. De regio met de mooiste of gekste foto krijgt op 
het einde van het jaar een leuke verrassing! 

kynet.be 



Afasievriendelijke pagina’s 
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Mopje     De moppentrommel van Twan 
 
Twan Van Mierlo zocht in zijn moppentrommel  

en stelde ons enkele vragen. 

 

Wat is een skelet in een kast? 

De absolute winnaar van verstoppertje spelen. 

 

Hoe oud wordt een muis? 

Dat hangt van de kat af. 

 

‘Vind je het leuk op school?’ vraagt oma. 

‘Ja, maar de tijd tussen de pauzes duurt wel lang.’ 

 

Welk dier heeft drie bulten? 

Een kameel die tegen een boom is gelopen. 

 

‘Snurkt jouw vader ?’ vraagt Marie. 

‘Neen, alleen als hij slaapt.’ antwoordt Julie. 

  



Afasievriendelijke pagina’s 
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België          Verkiezingen 1 

Ongeveer 8 miljoen kiezers moesten  

zondag, 25 mei naar een stembureau in hun gemeente. 

Ben je op de dag van de verkiezingen: 

• Belg   

• 18 jaar 

• ingeschreven in een Belgische gemeente 

dan moet je gaan kiezen.  

Want in België is er stemplicht.  

Alle kiezers moesten stemmen voor: 

• het Vlaamse Parlement 

• de Belgische Kamer van 

Volksvertegenwoordigers 

• het Europees Parlement 

In de meeste gemeenten werd er  

met de computer gestemd.  

Maar in sommige gemeenten moest het 

nog met potlood en papier. 

De resultaten waren snel gekend. 

Behalve in Brussel en Gent. 

Daar waren problemen met de telling van de stemmen. 

 



Afasievriendelijke pagina’s 
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Denemarken           Eurovisiesongfestival 

België nam voor de 57ste maal deel 

aan deze liedjeswedstrijd. 

Onze Axel Hirsoux zong uit volle borst het liedje Mother. 

Het was niet echt een succes!  

Hij werd 14de in de eerste halve finale 

en dus uitgeschakeld. 

In de finale hoorden we Conchita Wurst uit Oostenrijk. 

Deze vrouw met een zwarte baard zong  

uit een iets mindere volle borst … en won. 

Wat een baard bij een vrouw al niet doet!  

 

Antwerpen     Paul Van Ostaeyen 

Paul Van Ostaeyen: 

• is een Vlaamse dichter 

• werd in Antwerpen geboren in 1896 

• werkte op het stadhuis in Antwerpen als bediende  

• vernieuwde de Vlaamse poëzie 

• stierf op 32-jarige leeftijd aan tuberculose 

Hieronder lees je een van zijn bekendste gedichten. 
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MARC GROET ‘S MORGENS DE DINGEN 

Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem 

                                                         ploem ploem 

dag stoel naast de tafel 

dag brood op de tafel 

dag visserke-vis met de pijp 

                  en 

dag visserke-vis met de pet 

            pet en pijp 

     van het visserke-vis 

            goeiendag 

Daa-ag vis 

dag lieve vis 

dag klein visselijn mijn 

 

België          Voetbal 

Als voorbereiding op het wereldkampioenschap 

speelde België een oefenwedstrijd  

tegen het Groothertogdom Luxemburg. 

En het werd een echte doeltjeskermis. 

België won met 5 -1.  
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Onze Rode Duivels: 

- waren in topvorm 

- speelden als een echt team 

- combineerden vlot 

- wisten waar het doel van de tegenstander stond 

- en … de mirakels zijn de wereld niet uit. 

Supporters, trainer, spelers, … 

iedereen zeer tevreden achteraf.  

Dolle vreugde! Ja, zelfs euforie alom! 

Er volgen nog twee oefenmatchen: 

tegen Zweden en Tunesië.  

 

Daarna, hop, de plas over naar Brazilië. 

Wie wil, kan nog mee. 

Er zijn nog genoeg tickets te koop.  

Veel hoef je niet mee te nemen. 

Wat zomerkledij en supportersmateriaal, 

je sambaschoenen en een goed humeur. 

En mochten onze Duivels wereldkampioen worden, 

kan je later aan je kleinkinderen  vertellen, 

dat opa of oma toen op de eerste rij zaten.  
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En hoe ze mee maakten dat onze Rode Duivels 

kwamen, zagen en overwonnen. 

Waar zijn de papieren zakdoekjes, 

want ik schiet nu al vol. 

 

België          Verkiezingen 2 

Hoe waren de resultaten in Vlaanderen? 

De grootste winnaar is de N-VA van Bart De Wever. 

De tweede grootste partij is CD&V met Wouter Beke. 

Op de derde plaats vinden we de Open VLD 

van Gwendolin Rutten.  

Op vier volgt de sp.a met Bruno Tobback. 

Op nummer vijf staat Groen met Wouter Van Besien . 

En de grootste verliezer is het Vlaams Belang  

van Gerolf Annemans. 

 

In Wallonië blijft de PS van Paul Magnette  

de grootste partij. 

 

 

De MR (liberalen) van Charles Michel staan op twee. 
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Op drie vinden we cdH (christen-democraten) 

van Benoît Lutgen. 

En Ecolo (groen) staat op vier. 

 

En nu is het in België wachten op  

de vorming van de: 

- Vlaamse regering  

- de federale (Belgische) regering 

 

 

België          Een beestenboel 

Een heel gedoe in de Belgische dierenparken. 

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië. 

 

Sedert enkele maanden wonen  

in het Waalse dierenpark Pairi Daiza 

twee reuzenpandas.  

China heeft ze voor vier jaar uitgeleend. 

Pairi Daiza  ligt dicht bij Bergen. 

En Bergen is de woonplaats van  

eerste minister Elio Di Rupo. 
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Alleen kwatongen zoeken hier meer achter. 

 

In Planckendael  (Mechelen) kregen  

pinguïns en chiliflamingo’s een nieuw verblijf. 

Je kan er zomaar tussen de pinguïns wandelen. 

Maar aaien mag niet! Dat is verboden! 

Want ook al zijn die pinguïns niet erg groot, 

ze bijten tot bloedens toe.  

Denk eraan!  

Kijken doen we met de ogen, niet met de handen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Activiteiten  uit de regio’s

 

BEZOEK AAN AARDBEIENBEDRIJF OP 26 APRIL 2014
 
Rond half drie gingen 35 mensen op bezoek bij een aardbeienbedrijf.
Dirk, een broer van mij, en Carine gidsten ons rond. Het bedrijf bestaat 
uit drie delen: In het oudste gedeelte vond je de aardbeien die praktisch 
volgroeid waren, in september is er een
gedeelte was later bijgezet en was hoger dan het eerste stu
was volop bezig, ook zaterdag en soms zondag moeten ze werken. Het 
laatste gedeelte waren plastieken kappen, we zagen dat er groene 
aardbeien groeiden die nog moeten groeien en rood worden.
 

De aardbeienplanten hangen in goten en op de grond 
mensen rails waar ze een kar met wieltjes op hebben , allemaal zodat de 
arbeiders zeer gemakkelijk kunnen werken.
Vroeger moesten ze vaak spuiten voor allerlei ziektes, nu is dat beperkt. 
In het begin deden de bijen de bestuiving , nu gebruiken z
Iedere plant heeft een slangetje waar allerlei voedingsstoffen inzitten.
Eddy en ik hadden nog vijf lekkere (denk ik toch) taarten met aardbeien 
gebakken . Na wat gebabbel ging iedereen weer tegen naar huis met 
een tevreden gevoel. We danken Dir
Een ding moet ik nog zeggen want dat raakt mij wel. Mijn ouders waren 
nog bij onze Dirk geweest en hij kon er niet aan uit dat alle mensen zo 
opgewekt waren. Mijn broer heeft natuurlijk mij al dikwijls gezien en hij 
weet dat ik een optimistisch persoon van ingesteldheid ben maar alle 
andere personen waren om het vriendelijkste en ze waren helemaal niet 
in de put. Ieder van ons heeft een sterke persoonlijkheid. Zo hoor je het 
eens van Dirk en Carine.
 
Ria 

  

Activiteiten  uit de regio’s 

REGIO ANTWERPEN 
BEZOEK AAN AARDBEIENBEDRIJF OP 26 APRIL 2014

Rond half drie gingen 35 mensen op bezoek bij een aardbeienbedrijf.
r van mij, en Carine gidsten ons rond. Het bedrijf bestaat 

uit drie delen: In het oudste gedeelte vond je de aardbeien die praktisch 
volgroeid waren, in september is er een tweede pluk. Het tweede 

e was later bijgezet en was hoger dan het eerste stu
was volop bezig, ook zaterdag en soms zondag moeten ze werken. Het 
laatste gedeelte waren plastieken kappen, we zagen dat er groene 
aardbeien groeiden die nog moeten groeien en rood worden.

 
 

De aardbeienplanten hangen in goten en op de grond hebben de 
mensen rails waar ze een kar met wieltjes op hebben , allemaal zodat de 
arbeiders zeer gemakkelijk kunnen werken. 
Vroeger moesten ze vaak spuiten voor allerlei ziektes, nu is dat beperkt. 
In het begin deden de bijen de bestuiving , nu gebruiken ze hommels. 
Iedere plant heeft een slangetje waar allerlei voedingsstoffen inzitten.
Eddy en ik hadden nog vijf lekkere (denk ik toch) taarten met aardbeien 
gebakken . Na wat gebabbel ging iedereen weer tegen naar huis met 
een tevreden gevoel. We danken Dirk en Carine om hun gastvrijheid.
Een ding moet ik nog zeggen want dat raakt mij wel. Mijn ouders waren 
nog bij onze Dirk geweest en hij kon er niet aan uit dat alle mensen zo 
opgewekt waren. Mijn broer heeft natuurlijk mij al dikwijls gezien en hij 

t ik een optimistisch persoon van ingesteldheid ben maar alle 
andere personen waren om het vriendelijkste en ze waren helemaal niet 
in de put. Ieder van ons heeft een sterke persoonlijkheid. Zo hoor je het 
eens van Dirk en Carine. 
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BEZOEK AAN AARDBEIENBEDRIJF OP 26 APRIL 2014 

Rond half drie gingen 35 mensen op bezoek bij een aardbeienbedrijf. 
r van mij, en Carine gidsten ons rond. Het bedrijf bestaat 

uit drie delen: In het oudste gedeelte vond je de aardbeien die praktisch 
tweede pluk. Het tweede 

e was later bijgezet en was hoger dan het eerste stuk. De pluk 
was volop bezig, ook zaterdag en soms zondag moeten ze werken. Het 
laatste gedeelte waren plastieken kappen, we zagen dat er groene 
aardbeien groeiden die nog moeten groeien en rood worden. 

hebben de 
mensen rails waar ze een kar met wieltjes op hebben , allemaal zodat de 

Vroeger moesten ze vaak spuiten voor allerlei ziektes, nu is dat beperkt. 
e hommels. 

Iedere plant heeft een slangetje waar allerlei voedingsstoffen inzitten. 
Eddy en ik hadden nog vijf lekkere (denk ik toch) taarten met aardbeien 
gebakken . Na wat gebabbel ging iedereen weer tegen naar huis met 

k en Carine om hun gastvrijheid. 
Een ding moet ik nog zeggen want dat raakt mij wel. Mijn ouders waren 
nog bij onze Dirk geweest en hij kon er niet aan uit dat alle mensen zo 
opgewekt waren. Mijn broer heeft natuurlijk mij al dikwijls gezien en hij 

t ik een optimistisch persoon van ingesteldheid ben maar alle 
andere personen waren om het vriendelijkste en ze waren helemaal niet 
in de put. Ieder van ons heeft een sterke persoonlijkheid. Zo hoor je het 



Activiteiten  uit de regio’s

 

BIJEENKOMST 24 MEI 2014 : AMUSES

En wat hebben we vandaag geleerd
 

Het welkomstwoordje van Ria heeft ons allemaal verrast: ze had 
ingrediënten gekocht voor,  zeggen en schrijven, 
waren maar …. 13 gegadigden. “Ge kunt beter te veel hebben
weinig” luidde haar boodschap. 
Gelukkig waren er ook enkele conservenblikken bij en die werden niet 
geopend.  Maar al hetgeen vers was, en dat was het overgrote deel, dat 
was voor de vuilnisbak, … of … toch niet, het werd deskundig verwerkt 
in de minigerechtjes of in latere gerechten.
Het was de dag voor de verkiezingen en dat zal er wel voor iets tussen  
hebben gezeten.    
 
Karlien, de dochter van Ria had voor alcoholvrije aperitief gezorgd op 
basis van tonic, appelsienen en  limoen. Dat werd gese
scheutje honig en afgewerkt met een muntblaadje, het oog wil ook wat.  
 
Vooraleer  wij aan onze amuses begonnen te werken, telden wij de 
schaaltjes, men kwam uit op 
op 14 personen,  terwijl we met 
de rit was er 1 te kort respectievelijk 1 
Ze konden er allemaal mee lachen.
 

 

En nu de voorgerechtjes zelf:
 

Klassiekers onder de amuses zijn 
ei. Hier klonk gedonder:  
‘nooit’, want onder de kundige leiding van Ria lukt dat wel.

“Technisch”werd het iets moeilijker toen we de glaasjes met 
en mascarpone moesten vullen. De opdracht was: 
behulp van een lepel de inhoud van het gerecht in de glaasjes. Dat werd 
“lepelen”. De coupjes moesten wel netjes blijven en dat is niet zo 
evident.  

Zo verging het ook met de 
 
Helemaal moeilijk werd het toen de chef (Ria dus) de uitleg gaf 

over “mangobrunoise met Cobourgham’.
getransformeerd tot een delicatesse nadat ze behandeld waren met 
honig,  sjalotjes en bieslook, en finaal versierd met een plukje kervel.

Activiteiten  uit de regio’s 

REGIO ANTWERPEN 
JEENKOMST 24 MEI 2014 : AMUSES

 
En wat hebben we vandaag geleerd… 

Het welkomstwoordje van Ria heeft ons allemaal verrast: ze had 
ingrediënten gekocht voor,  zeggen en schrijven, 30 personen en er  

gegadigden. “Ge kunt beter te veel hebben
weinig” luidde haar boodschap.  
Gelukkig waren er ook enkele conservenblikken bij en die werden niet 
geopend.  Maar al hetgeen vers was, en dat was het overgrote deel, dat 
was voor de vuilnisbak, … of … toch niet, het werd deskundig verwerkt 

minigerechtjes of in latere gerechten. 
Het was de dag voor de verkiezingen en dat zal er wel voor iets tussen  

Karlien, de dochter van Ria had voor alcoholvrije aperitief gezorgd op 
basis van tonic, appelsienen en  limoen. Dat werd geserveerd met een 
scheutje honig en afgewerkt met een muntblaadje, het oog wil ook wat.  

Vooraleer  wij aan onze amuses begonnen te werken, telden wij de 
schaaltjes, men kwam uit op 12  en aan een andere tafel kwam men uit 

personen,  terwijl we met 13 waren.   Conclusie: op het einde van 
de rit was er 1 te kort respectievelijk 1 amuseke te veel. 
Ze konden er allemaal mee lachen. 

En nu de voorgerechtjes zelf: 

Klassiekers onder de amuses zijn tonijn met perzik en het 
. Hier klonk gedonder:  “een vers ei pellen dat lukt me nooit”. Zeg nooit 

‘nooit’, want onder de kundige leiding van Ria lukt dat wel.
“Technisch”werd het iets moeilijker toen we de glaasjes met 

moesten vullen. De opdracht was: spuit of vul met 
de inhoud van het gerecht in de glaasjes. Dat werd 

”. De coupjes moesten wel netjes blijven en dat is niet zo 

Zo verging het ook met de zalm en de garnalen.  

Helemaal moeilijk werd het toen de chef (Ria dus) de uitleg gaf 
obrunoise met Cobourgham’.  Die ingrediënten werden 

getransformeerd tot een delicatesse nadat ze behandeld waren met 
honig,  sjalotjes en bieslook, en finaal versierd met een plukje kervel.
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JEENKOMST 24 MEI 2014 : AMUSES 

Het welkomstwoordje van Ria heeft ons allemaal verrast: ze had 
personen en er  

gegadigden. “Ge kunt beter te veel hebben dan te 

Gelukkig waren er ook enkele conservenblikken bij en die werden niet 
geopend.  Maar al hetgeen vers was, en dat was het overgrote deel, dat 
was voor de vuilnisbak, … of … toch niet, het werd deskundig verwerkt 

Het was de dag voor de verkiezingen en dat zal er wel voor iets tussen  

Karlien, de dochter van Ria had voor alcoholvrije aperitief gezorgd op 
rveerd met een 

scheutje honig en afgewerkt met een muntblaadje, het oog wil ook wat.   

Vooraleer  wij aan onze amuses begonnen te werken, telden wij de 
en aan een andere tafel kwam men uit 

waren.   Conclusie: op het einde van 

en het gevulde 
“een vers ei pellen dat lukt me nooit”. Zeg nooit 

 
“Technisch”werd het iets moeilijker toen we de glaasjes met zalm 

of vul met 
de inhoud van het gerecht in de glaasjes. Dat werd 

”. De coupjes moesten wel netjes blijven en dat is niet zo 

Helemaal moeilijk werd het toen de chef (Ria dus) de uitleg gaf 
Die ingrediënten werden 

getransformeerd tot een delicatesse nadat ze behandeld waren met 
honig,  sjalotjes en bieslook, en finaal versierd met een plukje kervel. 



Activiteiten  uit de regio’s

 

 
De spiesjes met pastramirolletjes

kruiden leken mij dan weer een makkie. Maar dat was blijkbaar niet het 
geval, ik had dat verkeerd ingeschat.
 
Toen kwam ”le moment suprême”, het degusteren.
niets meer over van al dat lekkers en dat zegt genoeg. 
 

 
 

Om te eindigen met citaa
Huysentruyt : 
“En,  wat hebben vandaag geleerd…”
 
Ten eerste: voorzie voldoende voorraad (geen enkel probleem :  we 
hadden genoeg voor  30 personen en waren met 13). 
 
Ten tweede: iedereen moet zijn glaasjes of schote
hij of zij aan het werk begint.
 
Ten derde: we hebben heerlijk gegeten.
 
Ten vierde: het was, eens te meer,  een geslaagde namiddag.
 
 

 

 

 

Activiteiten  uit de regio’s 

spiesjes met pastramirolletjes gedompeld in roomsaus met 
en leken mij dan weer een makkie. Maar dat was blijkbaar niet het 

geval, ik had dat verkeerd ingeschat. 

Toen kwam ”le moment suprême”, het degusteren.. Er bleef nagenoeg 
niets meer over van al dat lekkers en dat zegt genoeg.  

 

Om te eindigen met citaat (het is eigenlijk plagiaat) van Piet 

“En,  wat hebben vandaag geleerd…” 

: voorzie voldoende voorraad (geen enkel probleem :  we 
hadden genoeg voor  30 personen en waren met 13).  

: iedereen moet zijn glaasjes of schoteltjes tellen vooraleer 
hij of zij aan het werk begint. 

: we hebben heerlijk gegeten. 

: het was, eens te meer,  een geslaagde namiddag.

Jozef Van Trier 
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gedompeld in roomsaus met 
en leken mij dan weer een makkie. Maar dat was blijkbaar niet het 

Er bleef nagenoeg 

(het is eigenlijk plagiaat) van Piet 

: voorzie voldoende voorraad (geen enkel probleem :  we 

ltjes tellen vooraleer 

: het was, eens te meer,  een geslaagde namiddag. 
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Jietske Hollevoet 
 

Met foto’s communiceren 
 

 

De Grid Player is een gratis app met enkele 

uitgewerkte communicatieboeken, zowel voor 

communicatie met pictogrammen als met tekst. 

Indien je de communicatiesoftware ‘The Grid’ hebt, 

kan je eigen communicatieboeken maken. 

 

Bij Word Buttons kan met behulp van knoppen op een scherm 

woorden worden getoond of uitgesproken. Per scherm staan 

twee grote knoppen met op elke knop een woord 

(meestal een tegenstelling bv ja-nee, onder-boven). 

De persoon met communicatie  problemen kan de juiste knop 

indrukken. 

De knoppen met woorden erop kun je zelf maken. Naast dat 

je ze een vorm en kleur kan geven, kun je de woorden ook inspreken. 

Een groot voordeel van deze app is dat je alle tekst zelf kan invoeren of 

inspreken. Dit kan dus ook in het Nederlands. Kostprijs: € 2.69. 

  

LOGOPEDIE APPS! 
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RWS-HANGERTJE 
 
RWS = Recht op Waardig Sterven 

 

Sinds 28 mei 2013 kan je bij RWS een hangertje krijgen waar belangrijke 

(medische) informatie kan opgeslagen worden. 

Dit kan je leven redden in geval van nood. De spoedarts weet zo meteen 

alles over je medische voorgeschiedenis. 

 

Praktische richtlijnen 

Indien je lid bent van RWS is het juweeltje gratis, zoniet betaal je 20€. 

Elk hangertje is uniek en klaar voor gebruik.  Je kan het zelf registreren 

met behulp van een computer en smartphone, maar je kan dit ook door 

MediBling laten doen mits een kleine meerprijs. 

Om je registratie zo doeltreffend mogelijk te kunnen invullen hebben ze 

een aantal gegevens van je nodig, zoals de naam en telefoonnummer 

van een contactpersoon in geval van nood en/of een belangrijke 

boodschap voor de hulpverleners.  

Bovendien vragen ze ook een duidelijke foto toe te voegen aan je 

bestelling ! 

Elk hangertje is voorzien van een “bolletjes ketting” in roestvrij staal. Je 

hebt daarbij de keuze tussen 3 lengtes : 

50cm of 70cm (om rond de hals te dragen). 10cm (om te bevestigen aan 

een kledingstuk - of als sleutelhanger). 

We raden je in elk geval aan dit juweel op een zo zichtbaar mogelijke 

plaats te hangen zodat hulpverleners het snel kunnen vinden ! 

 

Hoe aanvragen? 

Vul het formulier dat je vindt op http://www.rws.be/web/over-rws/rws-

hangertje/ (link onderaan de informerende tekst) en stuur het samen met 

een duidelijke (pas)foto naar RWS, Lange Gasthuisstraat 35-37, 2000 

Antwerpen. Tél.: 03 272 51 63 tijdens de daguren - émail: info@rws.be 
 

Ingezonden door Claire van Gorp 
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IDEALE HULPJES VOOR IN DE KEUKEN 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Peper/zoutmolen  
 
Met de automatische peper- en zoutmolen van One Touch™ kan men 

kruiden zonder de minste inspanning. Vooral geschikt voor personen met 

verminderde krachtgreep, of waarbij de 

draaibeweging niet aangewezen of pijnlijk is. Men 

kan de fijnheid van het malen regelen. Tevens is 

deze molen gemakkelijk bij te vullen doordat de 

molen doorzichtig is. Het toestel kan ook gebruikt 

worden als molen voor andere kruiden. De mesjes 

zijn keramisch en dus niet roestend. 

Prijs: € 38.99 

 
 
 
Flessenopener eenhandig One Touch 
 
Deze automatische flessenopener vereist geen 

kracht. Men plaatst hem op de dop van elke 

plastieken fles, ongeacht de grootte, zelfs tot een 

flesje Tabasco! Een simpele druk op de knop en de 

flessenopener grijpt de fles en de dop afzonderlijk 

en draait deze los van elkaar. Het mechanisme 

stopt als de fles open is. Voor alle personen bij wie 

de grijpkracht verminderd is of waar het niet 

aangewezen is om dergelijke kracht te zetten.  

Prijs: € 39.95 

 

De producten van One Touch zijn gemakkelijk te gebruiken met één 
hand, zonder kracht te moeten zetten. De perfecte hulpmiddelen dus 
voor mensen met beperkte kracht in één of beide handen. En voor 
iedereen die graag druk aan de slag gaat in de keuken! Alle producten 
werken op AA baterijen. 
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Groenten- en aardappelschiller  
 

Dit product is geschikt voor harde 

(aardappelen) of meer delicate groenten 

of fruit (tomaat, kiwi). Ideaal in het 

dagelijks gebruik voor personen met een 

beperkte handfunctie of waar risico's zijn 

door een beperkte bewegingscontrole. 

Een zachte druk op de knop en de 

schiller glijdt zonder kracht uit te oefenen over de groente. Er zijn 2 types 

verwisselbare mesjes: schillen of reepjes. Deze mesjes worden netjes 

opgeborgen in een afzonderlijk compartiment in het toestel. Er is dus 

geen enkel risico op snijwonden. Met een meegeleverd extra hulpstukje 

kan de schiller omgevormd worden in een mini-mandoline.  

Prijs: € 39.95 
 

Bokaalopener 
 
Men schuift deze elektrische opener over een 

bokaal, duwt op de knop en het toestel doet de 

rest. Het past zich automatisch aan de grootte van 

de bokaal. Als de bokaal open is, stopt het toestel 

automatisch. Ook geschikt voor de hardnekkigste 

deksels. Dit product is handig  voor personen die 

de functie van één hand moeten missen, maar ook 

bij artritis, reuma of elk ander probleem door 

krachtsverlies in de handen en polsen. 

Prijs: € 39.95 

 
Al deze producten zijn te koop op de website: shop.oz.be  
 

Ingezonden door Jietske Hollevoet 
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DYSFAGIE: SLIKSTOORNISSEN 
Hoe maken we eten opnieuw aangenaam?  

 

 

                      

 
Slikstoornissen (dysfagie) komen vaak voor na een hersenletsel. Zo kunnen ook bij 

personen met een afasie slikstoornissen voorkomen. Dit kan gaan van moeilijk 

kauwen tot weinig gevoel in de mond en keel waardoor men zich kan verslikken. 

Omdat het eten moeilijk gaat, eten deze mensen soms te weinig en geraken ze 

ondervoed. Vaak wordt er eerst door een logopediste nagekeken wat net de 

problemen zijn bij het eten en worden er aanpassingen aan de voeding gedaan. 

Volgende aanpassingen komen vaak voor: 

• Indikken van vloeistoffen (water, thee, koffie, fruitsap, soep…) 

• Aanbieden van pudding omdat het kauwen moeilijk gaat 

• Gemalen/gemixte voeding (groenten en vlees worden gepureerd, geen 

stukjes meer) 

• Enkel zachte voeding (gekookte wortelen, broccoli, tomaten… en qua vlees: 

vaak gehakt of vis) 

Vaak is door deze aanpassingen het uitzicht van wat er op het bord of in je tas 

verschijnt niet meer zo smakelijk. Wanneer het vlees, de aardappelen en de groenten 

allemaal bolletjes puree zijn, verdwijnt je zin naar smakelijk eten.  
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Daarom lanceerde het bedrijf Revogan N.V. een gamma met allerlei aanpassingen 

die desondanks nog een aangenaam uitzicht en smakelijke consistentie hebben (niet 

enkel puree, maar een gladde en smakelijke structuur/textuur).  

 
WIE 

Revogan N.V. is een bedrijf dat zich reeds 35 jaar richt op gezond/gemakkelijk en 

toch heel aangenaam eten. Zij bieden zowel dieetvoeding aan als voeding voor 

personen met slikstoornissen. 

 

WAT 

Het bedrijf biedt binnen het gamma ‘klinische voeding’ (voeding voor slikstoornissen) 

volgende producten aan: 

• Revogan en Prodia: Dit zijn eiwitrijke instant graanvlokken voor ’s morgens 

en/of ‘s middags. Dit poeder kan je in verschillende smaken krijgen (banaan, 

bacon, kaas, speculoos…) en kan je mengen met melk, fruitsap, soep, en 

platte kaas. Vaak gebruikt bij personen met kauwproblemen omdat dit half-

vast is. 

• Bouwstenen: Dit zijn eiwit- en energierijke gebakjes. Ook vaak gebruikt bij 

moeilijk kauwen.  

• Findus Timbalen: Dit zijn kant-en-klare maaltijden met een gladde structuur 

(gepureerd, maar glad). Het is voorgevormde fijngemalen voeding, waardoor 

niet enkel de smaak maar ook het uitzicht aangenaam is. De vis krijgt 

ongeveer weer de vorm van een vis, maar dan gepureerd en niet in zijn 

gewone textuur. Dit heb je voor vlees, vis, groenten en rijst. 

• Findus purees: Hier vinden we terrines van groenten, vlees, vis, gevogelte en 

fruit. Deze puree moeten we mengen met een omeletbasispuree, kruiden, 

afbakken in de oven en klaar! De fruitpurees hebben geen stukjes, zijn 

ongezoet en kunnen gemend worden met yoghurt of platte kaas tot smoothies 

en desserten.  

• Gelei: Voor wie het eten van fijngemalen of gepureerde voeding niet gaat 

(beschadigde of gevoelige mond), is er nog de Gelei die nog makkelijker vloeit 

en doorslikt. De basis is een Finduspuree (verschillende soorten: vlees, vis, 

gevogelte, groenten of fruit), met een gelatineblaadje.  

• Desserten: St. Mamet� vruchtenmoes met of zonder suiker. Beschikbaar in 

verschillende smaken.  

 
HOE 

De bereiding is eenvoudig en moet vaak gewoon in de oven of microgolfoven 

opgewarmd worden. De voeding wordt diepgevroren geleverd en er zijn porties (40g 

per portie timbalen en 5g per portie puree). Je kan dus zelf bepalen hoeveel je 

klaarmaakt.  
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RECEPT 
 
Laat ons een geleidessertje klaarmaken met de findusproducten!  

Vruchten- en bessengelei (1 portie van ongeveer 100g) 

Benodigdheden:  

• 60g Finduspuree, ongeveer 15 stuks voor 60g 

• 1 gelatineblaadje 

• 2 eetlepels water 

• 2 theelepels suiker 

Bereiding: 

• Laat de Finduspuree ontdooien 

• Week vervolgens de gelatine in een kom koud water 

• Meng de puree met de 2 eetlepels water 

• Voeg de geweekte gelatine toe 

• Voeg de suiker toe 

• Roer goed 

• Giet het mengsel in een vorm naar keuze 

• Zet het in de koelkast om af te koelen 

• Dit kan je serveren met ijs, een vanillesausje en slagroom 

  
Smakelijk! 
 
CONTACT 
Naam: Revogan N.V. 
Adres: Landegemstraat 1; 9031 Drongen (België) 
Telefoon: +32 (0) 9 280 90 60 
E-mail: info@revogan.be  
 
REFERENTIES 
http://www.revogan.be/nl/html/prod_spec_voeding.asp?id=12 (geraadpleegd op 
25/05/2014) 
Beursbezoek 2013 

 
 
Ingezonden door Evi Gysbrechts 

 

.   
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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 intussen 

2 beeldboeken. 

De meeste Wablieft-boeken zijn geschreven o

Europees referentiekader voor talen

boeken zijn nog eenvoudiger (

Deze eenvoudigere boeken zijn 

‘Kerstekind’, ‘Kind Vermist

 

Op www.wablieft.be/boeken/wablieft

luisterfragmenten van deze

 

Als het lezen van zinnen te moeilijk is : 

Van alle Wablieft-boeken bestaat ook een 

beluisteren met cd-speler, dvd

 

We bespreken hieronder een buitenbeentje in de reeks : een 

in eenvoudige taal. 

 

  

WABLIEFT-BOEKEN 

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

boeken van bekende schrijvers in duidelijke taal. 

boeken zijn vlotte boeken in duidelijke taal voor 

boeiend, spannend, ontroerend, interessant, ...

intussen al 28 boeken uitgegeven, waaronder ook 

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 : 

Kind Vermist’ en ‘Albert 2, onze koning’. 

www.wablieft.be/boeken/wablieft-boeken vind je ook 

en van deze boeken. 

Als het lezen van zinnen te moeilijk is :  

boeken bestaat ook een luisterboek (om te 

speler, dvd-speler of Daisy-speler) ! 

We bespreken hieronder een buitenbeentje in de reeks : een 
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krant?) 

boeken van bekende schrijvers in duidelijke taal.  

voor 

boeiend, spannend, ontroerend, interessant, ...   

, waaronder ook  

p niveau B1 van het 

. Enkele Wablieft-

niveau A2 van datzelfde referentiekader).  

(om te 

We bespreken hieronder een buitenbeentje in de reeks : een kookboek 
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Lekker & gezond. Heerlijke recepten voor 

Bespreking :  
 
Iedereen eet graag lekker. 
Iedereen wil ook wel gezond eten. 
En het liefst voor weinig geld. 
Lekker, gezond en goedkoop, kan dat in één recept? Ja, dat kan. 
Dat zie je in ‘Lekker en gezond’. 
In dit kookboek vind je uitleg over gezonde voeding en tips om geld te 
besparen.  
Daarna volgen een heleb
 
Enkele voorbeelden:  
‘snelle soep van courgette’, 
‘aardappelen met prei en ham in de oven’, 
‘wok met kip, appel en gele paprika’, 
‘vis met saus van sinaasappel’, 
‘gebakken banaan met kokos en limoen’ 
 
Prijs : € 6.95  
Auteur: KAV /  De Praktische School en Wablieft
 
 
In het leesfragment hieronder krijgt u een idee van het niveau.
! Opgelet : het niveau is hoger dan bij de meeste andere Wablieft
boeken. 

Lekker & gezond. Heerlijke recepten voor 
weinig geld. 

 

 

Iedereen eet graag lekker.  
wel gezond eten.  

En het liefst voor weinig geld.  
Lekker, gezond en goedkoop, kan dat in één recept? Ja, dat kan. 
Dat zie je in ‘Lekker en gezond’.  
In dit kookboek vind je uitleg over gezonde voeding en tips om geld te 

Daarna volgen een heleboel heerlijke recepten, met mooie foto’s in kleur.

‘snelle soep van courgette’,  
‘aardappelen met prei en ham in de oven’,  
‘wok met kip, appel en gele paprika’,  
‘vis met saus van sinaasappel’,  
‘gebakken banaan met kokos en limoen’ …  

De Praktische School en Wablieft 

In het leesfragment hieronder krijgt u een idee van het niveau.
! Opgelet : het niveau is hoger dan bij de meeste andere Wablieft
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Lekker & gezond. Heerlijke recepten voor 

Lekker, gezond en goedkoop, kan dat in één recept? Ja, dat kan.  

In dit kookboek vind je uitleg over gezonde voeding en tips om geld te 

oel heerlijke recepten, met mooie foto’s in kleur. 

In het leesfragment hieronder krijgt u een idee van het niveau. 
! Opgelet : het niveau is hoger dan bij de meeste andere Wablieft-
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Voorbeeldrecept :  

Torentje van tomaat en mozzarella

 

 
Dit heb je nodig voor 4 personen:

 

4 tomaten 

250 gram mozzarella 

24 ontpitte zwarte olijven

bosje basilicum 

2 eetlepels balsamicoazijn (of 1 eetlepel gewone azijn)

2 eetlepels olijfolie 

rucola (raketsla) 

peper en zout 

 

Zo maak je het: 

 

Verwarm de grill van de o

Was de tomaten en snij ze in dunne schijfjes.

Snij de mozzarella in schijfjes.

Snij de olijven in schijfjes.

Stapel de schijfjes tomaat, mozzarella, olijven en blaadjes basilicum op

elkaar en eindig met een laagje mozzarella.

Zet de torentjes 2 tot 3 minuten onder de grill tot de mozzarella smelt.

Meng intussen de balsamicoazijn met de olie en besprenkel er de 

torentjes mee. 

Kruid met peper en zout en versier met basilicum en rucola
 

 

In volgende ‘Wat zeg je?’ wordt het boek ‘Het verhaal van Europ

kijker gezet, mét een bespreking door een persoon met afasie !

Meer informatie (en bestellen) : zie

 
Ingezonden door Katleen Vandeput
  

Torentje van tomaat en mozzarella 

eb je nodig voor 4 personen: 

24 ontpitte zwarte olijven 

2 eetlepels balsamicoazijn (of 1 eetlepel gewone azijn) 

Verwarm de grill van de oven voor. 

Was de tomaten en snij ze in dunne schijfjes. 

Snij de mozzarella in schijfjes. 

Snij de olijven in schijfjes. 

Stapel de schijfjes tomaat, mozzarella, olijven en blaadjes basilicum op

elkaar en eindig met een laagje mozzarella. 

ot 3 minuten onder de grill tot de mozzarella smelt.

Meng intussen de balsamicoazijn met de olie en besprenkel er de 

Kruid met peper en zout en versier met basilicum en rucola

In volgende ‘Wat zeg je?’ wordt het boek ‘Het verhaal van Europ

kijker gezet, mét een bespreking door een persoon met afasie !

Meer informatie (en bestellen) : zie www.wablieft.be/boeken

Ingezonden door Katleen Vandeput 
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Stapel de schijfjes tomaat, mozzarella, olijven en blaadjes basilicum op 

ot 3 minuten onder de grill tot de mozzarella smelt. 

Meng intussen de balsamicoazijn met de olie en besprenkel er de 

Kruid met peper en zout en versier met basilicum en rucola 

In volgende ‘Wat zeg je?’ wordt het boek ‘Het verhaal van Europa’ in de 

kijker gezet, mét een bespreking door een persoon met afasie ! 

www.wablieft.be/boeken 
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VERHAAL  VAN ANNIE BALLIERE
 
Hallo, ik ben Annie en mijn man is een afasiepati
 
Op dinsdag 12 juni 2012 veranderde ons leven helemaal mijn man kreeg 
een zware trombose. 
 
We keken die avond tv, hij vroeg een pleister maar zei hem dat hij het 
toch zelf kon nemen. Doordat hij ni
ik een paar minuten later wat er scheelde. Daar zat hij helemaal 
versteend, naar het plafond te staren reageerde niet als ik mijn hand 
voor zijn ogen bewoog, zijn mond stond schuin, hief zijn hand op en die 
viel direkt weer neer. De dokter gebeld hij was er vrij vlug zei dat het heel 
ernstig was. Hij belde de 100
direkt zuurstof gekregen.
 
In de kliniek aangekomen moest hij eerst onder de scanner om te kijken 
of hij geen bloedingen had d
geven dat sloeg redelijk vlug aan na een uurtje kon hij zijn vingers terug 
wat bewegen dat was toch al een goed teken. De woensdag was zijn 
toestand hetzelfde als de vorige avond, vanaf de donderdag ging hij 
lichamelijk goed vooruit kon al enkele stappen zetten met de kinesist. 
Maar praten ging helemaal niet verstond geen woord van wat hij zei. De 
vrijdag wist ik van de neurologe dat het
was, en dat het onomkeerbaar was.
 
Nu na een jaar en half  
op zijn begrip geoefend door de logopediste.
Maar een echt gesprek kunnen we niet voeren
herhalen, herhalen.... en dan verstaat hij het nog altijd niet goed
Andersom is het ook zo
wat je bedoelt”. Soms heb ik het goed geraden
echt niet wat hij bedoelt en
Het is niet altijd gemakkelijk maar je moet er het beste van maken.
 
 

 

 
 

VERHAAL  VAN ANNIE BALLIERE UIT WEST-VLAANDE

Hallo, ik ben Annie en mijn man is een afasiepatiënt. 

Op dinsdag 12 juni 2012 veranderde ons leven helemaal mijn man kreeg 

We keken die avond tv, hij vroeg een pleister maar zei hem dat hij het 
toch zelf kon nemen. Doordat hij niet opstond om er een te nemen keek 
ik een paar minuten later wat er scheelde. Daar zat hij helemaal 
versteend, naar het plafond te staren reageerde niet als ik mijn hand 
voor zijn ogen bewoog, zijn mond stond schuin, hief zijn hand op en die 

er neer. De dokter gebeld hij was er vrij vlug zei dat het heel 
ernstig was. Hij belde de 100; de MUG was ook mee. Mijn man 
direkt zuurstof gekregen. 

In de kliniek aangekomen moest hij eerst onder de scanner om te kijken 
of hij geen bloedingen had dan konden ze een baxter met trombolyse 
geven dat sloeg redelijk vlug aan na een uurtje kon hij zijn vingers terug 
wat bewegen dat was toch al een goed teken. De woensdag was zijn 
toestand hetzelfde als de vorige avond, vanaf de donderdag ging hij 

jk goed vooruit kon al enkele stappen zetten met de kinesist. 
Maar praten ging helemaal niet verstond geen woord van wat hij zei. De 
vrijdag wist ik van de neurologe dat het een heel zware vorm van afasie 
was, en dat het onomkeerbaar was. 

 is zijn begrip al veel verbeterd. Er wordt meestal 
op zijn begrip geoefend door de logopediste. 
Maar een echt gesprek kunnen we niet voeren. Ik moet herhalen, 
herhalen, herhalen.... en dan verstaat hij het nog altijd niet goed

zo: als hij iets wil uitleggen, vragen “is het dat of dat 
oms heb ik het goed geraden, andere keren 

echt niet wat hij bedoelt en dat is echt frusterend. 
Het is niet altijd gemakkelijk maar je moet er het beste van maken.
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VLAANDEREN 

Op dinsdag 12 juni 2012 veranderde ons leven helemaal mijn man kreeg 

We keken die avond tv, hij vroeg een pleister maar zei hem dat hij het 
et opstond om er een te nemen keek 

ik een paar minuten later wat er scheelde. Daar zat hij helemaal 
versteend, naar het plafond te staren reageerde niet als ik mijn hand 
voor zijn ogen bewoog, zijn mond stond schuin, hief zijn hand op en die 

er neer. De dokter gebeld hij was er vrij vlug zei dat het heel 
. Mijn man heeft 

In de kliniek aangekomen moest hij eerst onder de scanner om te kijken 
an konden ze een baxter met trombolyse 

geven dat sloeg redelijk vlug aan na een uurtje kon hij zijn vingers terug 
wat bewegen dat was toch al een goed teken. De woensdag was zijn 
toestand hetzelfde als de vorige avond, vanaf de donderdag ging hij 

jk goed vooruit kon al enkele stappen zetten met de kinesist. 
Maar praten ging helemaal niet verstond geen woord van wat hij zei. De 

een heel zware vorm van afasie 

r wordt meestal 

moet herhalen, 
herhalen, herhalen.... en dan verstaat hij het nog altijd niet goed.  

“is het dat of dat 
andere keren weet ik 

Het is niet altijd gemakkelijk maar je moet er het beste van maken. 



Overlijdensberichten

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Overlijdensberichten 

 
 

We melden met diepe droefheid het 
        overlijden van

 
                ALFONS AERTS

 
Echtgenoot van 

         mevrouw Augusta De Laet
Lid van Regio Antwerpen

Geboren te Ranst op 26 april 1931
Rustig ingeslapen te Lier op 16 april 2014

 
 

 
 
 

We melden met diepe droefheid 
het overlijden van 

 
JOS VALVEKENS 

 
Lid van regio Vlaams-Brabant

Geboren te Scherpenheuvel op 9 september 1949
en overleden te Leuven op 26 mei 2014.
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We melden met diepe droefheid het      
overlijden van 

ALFONS AERTS 

Echtgenoot van  
mevrouw Augusta De Laet 
Lid van Regio Antwerpen 

Geboren te Ranst op 26 april 1931 
Rustig ingeslapen te Lier op 16 april 2014 

We melden met diepe droefheid  

Brabant 
Geboren te Scherpenheuvel op 9 september 1949 

en overleden te Leuven op 26 mei 2014. 
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JOOD     
MASSADA      KNESSET        SABBAT        RABBIJN     
KEPEL        PROFEET         SYNAGOGE       JUDEA     
DAVIDSTER        SALOMON        THORA        ISRAEL                                                       
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Ontspanning 

 

Verbind wat samen hoort
ring ring 

paf paf 

slik slik 

zap zap 

ding dong 

 

Zoek  …… 
jongensnamen 
Sven 
 
 
 
 
 
 
 

Omkring wat juist is
Zo moe als een … 
Slapen als een … 
Ik ben een haantje de …
Zo sluw als een … 
Ik zit als een rat in de …
Zo trouw als een … 
Ik zet de kaas bij de …
Zo glad als een … 
Ik voel me als een vis in het …
 

Omkring wat van PAPIER
wc-papier    stoel     krant     brooddoos     boek    auto     servet
 
Doorstreep wat NIET van   GLAS   is
 vloertegel     glas     ruit     mes     spiegel     dakpan     fles         
 

 

Verbind wat samen hoort 
roken 

televisie kijken 

fietsen 

deurbel 

drinken 

steden dieren 
Gent ezel 
  
  
  
  
  
  

Omkring wat juist is 
poes     hond     duif
haas     ezel    os 

Ik ben een haantje de … eerste     voorste     laatste
aap     leeuw     vos 

Ik zit als een rat in de … struik    val    doos 
 mier     hond     bever     

Ik zet de kaas bij de … koe     ekster     muis    
aal     mus     nijlpaard   

Ik voel me als een vis in het … fruitsap   bier     water

wat van PAPIER is 
papier    stoel     krant     brooddoos     boek    auto     servet

oorstreep wat NIET van   GLAS   is 
vloertegel     glas     ruit     mes     spiegel     dakpan     fles         
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oes     hond     duif 
 

erste     voorste     laatste 
aap     leeuw     vos  

 
mier     hond     bever      
koe     ekster     muis     
aal     mus     nijlpaard    
ruitsap   bier     water 

papier    stoel     krant     brooddoos     boek    auto     servet 

vloertegel     glas     ruit     mes     spiegel     dakpan     fles          
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Prof. Evert Thiery                              Guido Sleypen
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VOORZITTER 

Raymond Vanbylen 
raymond.vanbylen@hotmail.com 

ONDERVOORZITTERS 

Prof. Evert Thiery                              Guido Sleypen
evert.thiery@scarlet.be                                       guido.sleypen@yuco
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Frank Paemeleire 
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Katleen Vandeput 
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Evi Gysbrechts 

                                                      Jietske Hollevoet        
 

Melissa Konings 
foto nog niet beschikbaar 
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Prof. Evert Thiery                              Guido Sleypen 
guido.sleypen@yucom.be 

 

 

 

Jietske Hollevoet                                      

 



Administratie 

 

REGIOVERANTWOORDELIJKEN

 

Regio Antwerpen
 
Mevr. Ria Bevers
Stevennekens 15
2310 Rijkevorsel
tel. 0474/84.46.51
janssensbeversria@gmail.com
 
 

 

 

Regio Vlaams
 
Mevr. Chesna Berckmans
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 
janssensbeversria@gmail.com  

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 interim)
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: 03/4581332 
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 
(ad 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 

ereniging Afasie  

Mevr. Els de Meulenaere 
 

Mevr. Maria Huijbrechts 

Maria.huijbrechts@skynet.be 



Administratie 

 

CONTACTNAMIDDAGEN 

(Onder voorbehoud doorgegeven)
 
Regio Antwerpen : 
 
28/06/2014  Uitstap Vrijbroekpark in Mechelen
28/09/2014  Nationale dag in Oost
 
Regio Vlaams-Brabant :
 
28/09/2014  Nationale dag in Oost
 
Regio Limburg : 
 
28/06/2014  Bezoek in Oud Rekem
13/09/2014  ‘Nieuwe en bestaande sociale voorzieningen’
   met maatschappelijk werkster
28/09/2014  Nationale dag in Oost
 
Regio Oost-Vlaanderen :
 
21/06/2014  Etentje en activiteit 
28/09/2014  Nationale dag in Oost
 
Regio West-Vlaanderen :
 
28/09/2014  Nationale dag in Oost
 
Bezoek ook eens onze website: 
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.

gondiër 

CONTACTNAMIDDAGEN -  DATUMS VAN DE 

REGIO’S 
(Onder voorbehoud doorgegeven) 

Uitstap Vrijbroekpark in Mechelen 
Nationale dag in Oost-Vlaanderen 

Brabant : 

Nationale dag in Oost-Vlaanderen 

Bezoek in Oud Rekem 
‘Nieuwe en bestaande sociale voorzieningen’
met maatschappelijk werkster 
Nationale dag in Oost-Vlaanderen  

Vlaanderen : 

Etentje en activiteit  
Nationale dag in Oost-Vlaanderen 

Vlaanderen : 

Nationale dag in Oost-Vlaanderen 

Bezoek ook eens onze website: www.afasie.be  
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,  

ct opnemen met onze voorzitter, 
kom eens af om eens kennis te maken met onze groep. 

ssenderloseweg 54

3290 Deurne ( 
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DATUMS VAN DE 

‘Nieuwe en bestaande sociale voorzieningen’  

Zoals jullie ons leerden kennen: we komen in stil gemoed bij elkaar: we 

ssenderloseweg 54 


