Voorwoord

Beste vrienden,
Ik hoop dat de voorbije twee maanden voor iedereen zonder veel
kommer en kwel zijn voorbij gegaan. Ik ga er maar van uit dat ook de
resterende maanden van 2015 vlekkeloos en met veel geluk en vreugde
voor u en uw familie zullen verlopen. Want geluk heeft iedereen nodig.
En een flinke dosis geluk verdient iedereen! Graag late, maar zeker
beste wensen voor 2015.
Een belangrijk deel van ons tijdschrift wordt gevuld met verslagen van
activiteiten uit de regio’s. Al die verslagen gunnen ons een blik over de
provinciale grenzen heen. En over het muurtje kijken is meestal
leerzaam. Vaak stimuleert het onze creativiteit of draagt het plots
nieuwe en bruikbare ideeën aan. We moeten niet elke keer opnieuw het
wiel uitvinden.
Al die verslagen worden geschreven door onze regionale vrijwilligers.
Dankzij de vermelding van de naam onderaan het verslag, kennen we
ook de schrijver. Maar laat ons niet vergeten dat het overgrote deel van
die verslagen door personen met afasie zijn geschreven. Soms wordt dit
vermeld ( persoon met afasie), soms ook niet. Beseffen wij wel goed wat
een gigantische prestatie al onze afatische schrijvers leveren? Wat een
inspanning, moed en volharding het vraagt voor een persoon met afasie
om zich voor het toetsenbord te zetten en een artikel te schrijven?
Uiteraard wil ik de fotografen niet vergeten. Foto’s verduidelijken en
maken een tekst levendig. We kunnen ons plots veel beter voorstellen
hoe het erin een andere regio aan toe gaat.
Schrijvers en fotografen, en vooral onze leden met afasie, oprecht
bedankt voor jullie trouwe inzet en harde werk.
In de loop van de volgende weken valt er een brief in uw bus. Een brief
van onze vereniging. Een brief met een vraag. Want ja, het is weer
zover! Een nieuw jaar betekent ook tijd voor de betaling van uw lidgeld.
Ook in 2015 houden we het op 15 euro. U ontvangt dan viermaal ons
tijdschrift “Wat zeg je?” en u bent met uw familie en vrienden altijd
welkom op onze activiteiten. Ik hoop u ook dit jaar weer als trouw lid te
ontmoeten.

R Vanbylen
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Informatie voor professionelen
De Comprehensive Aphasia Test - Nederlandstalige bewerking (CAT-NL):
een nieuw diagnostisch instrument voor afasie
DEEL 2/3
In de vorige ‘Wat zeg je?’ (december 2014) werd de theoretische achtergrond van
deze nieuwe afasietest besproken.
De CAT-NL bestaat uit drie delen:
1) Cognitieve screening: een screening van geassocieerde, niet primair talige,
cognitieve stoornissen
2) Taaltest: een algemeen diagnostisch testinstrument in relatie tot het
cognitieve taalverwerkingsmodel beschreven in Ellis & Young (1988)
3) Vaardigheidsvragenlijst: een vragenlijst over de invloed van de afasie op het
functioneren in het dagelijkse leven
In dit artikel bekijken we praktisch het onderdeel cognitieve screening, in het
volgende artikel worden de taaltest en de vaardigheidsvragenlijst vanuit een
praktisch oogpunt belicht.
Cognitieve screening
Het cognitieve deel van de CAT-NL onderzoekt cognitieve stoornissen die bij een
persoon met afasie het uitvoeren van taaltaken kunnen beïnvloeden. Het in kaart
brengen van geassocieerde cognitieve problemen kan logopedisten handvaten
geven om de talige problematiek beter te kaderen binnen het geheel van de cognitie.
We maken hierbij de opmerking dat het gaat om een cognitieve screening. Het
diagnostisch onderzoek naar cognitieve vaardigheden behoort tot het domein van de
neuropsychologen, alsook een gedegen interpretatie van deze onderzoeksresultaten.
Toch menen wij – wanneer er bijvoorbeeld geen neuropsychologen deel uitmaken
van het team – dat neurologopedisten (logopedisten die gespecialiseerd zijn in de
neurologische taal- en spraakstoornissen) goed geplaatst zijn om deze screening af
te nemen en de resultaten ervan te interpreteren in functie van de verdere talige
diagnostiek en behandeling.
De cognitieve screening bestaat uit zes subtests:
- Lijnen delen: lijnstukken van verschillende lengte halveren – een klassieke
‘lijnbisectietaak’
- Semantisch geheugen: een semantische relatie aangeven tussen twee
afbeeldingen in aanwezigheid van twee semantische afleiders en een nietgerelateerde afleider
- Woordvloeiendheid: semantische en fonologische woordvloeiendheid (dieren en
woorden beginnend met de letter ‘s’ oproepen – telkens binnen 1 minuut)
- Herkenningsgeheugen: het herkennen van eerder aangeboden afbeeldingen (uit
‘Semantisch geheugen’) tussen drie andere afleiders
- Ideationele praxis: het gebruik uitbeelden van courante objecten
- Rekenen: beantwoorden van eenvoudige rekenopgaven (optellen, aftrekken en
vermenigvuldigen) op basis van meerkeuze
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Het onderdeel ‘Lijnen delen’ kan beschouwd worden als een vrij sensitieve taak om
in te schatten of er sprake is van een gelateraliseerde aandachtsstoornis (zoals
neglect of inattentie).
De subtest ‘Semantisch geheugen’ is een
verkorte versie van het non-verbale
verbale deel van de
Semantische
tische Associatie Test (SAT) (Visch-Brink,
(Visch
Stronks & Denes, 2005). In de originele SAT zijn
meer testitems voorzien en is ook een vergelijking
mogelijk tussen de visuele en verbale semantische
verwerking, wat een meerwaarde kan zijn voor het
inschatten van de relatie tussen taalverwerking en
conceptvorming.
Het onderdeel ‘Woordvloeiendheid’ ligt in de lijn van o.a. de Controlled Oral Word
Association Test (COWAT – opm: geen Vlaamse normen beschikbaar) (Benton &
Hamsher, 1989) of een subtest uit de SAN (Deelman
eelman et al, 1981). De fonologische en
semantische woordvloeiendheid wordt samengenomen in het toekennen van de
score, wat de nodige beperkingen meebrengt in kader van kwantitatieve interpretatie.
Bij deze subtest is de kwalitatieve (o.a. het kunnen starten,
starten, volhouden, stoppen)
interpretatie o.i. minstens even belangrijk als de kwantitatieve interpretatie.
‘Herkenningsgeheugen’
onderzoekt
het
non
non-verbale
De
subtest
herkenningsgeheugen. De tien centrale items uit de subtest ‘Semantisch geheugen’
worden opnieuw aangeboden met telkens drie nieuwe afleiders. De prenten bij de
beide subtests zijn eerder klein en detaillistisch getekend, wat een moeilijkheid kan
vormen
voor
personen
met
visus
visusof
herkenningsproblemen.
De ‘Ideationele praxis’ wordt aan de hand van zes
items beoordeeld, wat eerder weinig lijkt om er een
interpretatie aan te koppelen. We beschouwen het
wel als een zeer nuttig aspect
pect om te onderzoeken
bij personen met afasie (cfr. ‘totale communicatie’).
Bovendien is er hiervoor niet veel ander materiaal
voorhanden in het ‘standaardarsenaal’ van de
logopedist.
Ook de subtest ‘Rekenen’ telt slechts zes testitems. Deze subtest vormt dan ook
eerder een aanleiding tot verder uitgebreider onderzoek of onderzoek op
activiteitenniveau (bv. omgaan met geld).
We vermelden hier ook graag de subtest ‘Nazeggen : cijferreeksen’ uit de Taaltest
Deel 2, omdat deze ook als een cognitieve screeningstest
screeningstest kan beschouwd worden.
Bij deze taak vraagt met de testpersoon steeds langere cijferreeksen te herhalen om
op deze manier het digitspan te bepalen. Wanneer de testpersoon over onvoldoende
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taalproductievaardigheden zou beschikken om deze test af te leggen, kan dit aspect
ook beoordeeld worden aan de hand van PALPA test 12B : auditief geheugen voor
cijfers (Bastiaanse,Bosje&Visch-Brink,1995).
Uitval op de cognitieve subtests betekent nog geen specifieke uitval voor dat domein.
Wanneer een testpersoon bijvoorbeeld onder de afkapwaarde scoort op de test
‘Ideationele praxis’ kan dat nog te wijten zijn aan heel wat andere factoren en hoeft
dit dus niet te betekenen dat de persoon een ‘ideationele apraxie’ vertoont. Er wordt
uiteraard op nog veel meer cognitieve processen beroep gedaan (o.a. aspecten van
aandacht en executieve functies) dan enkel diegene die men op dat moment beoogt.
Over het algemeen kunnen we stellen dat de subtests uit de cognitieve screening
nuttig kunnen zijn om een eerste zicht te krijgen op bepaalde aspecten van
cognitieve uitval binnen specifieke (deel)domeinen. De kwantitatieve én kwalitatieve
analyses kunnen hiermee bijdragen tot het vormen van een totaalbeeld van de
persoon met afasie. Ze kunnen aanleiding geven tot verder onderzoek naar deze
functies en enkele voorzichtige richtlijnen geven naar therapie-inhoud en methodiek.
Referenties
Bastiaanse, R., Bosje, M., & Visch-Brink, E.G. (1995). Psycholinguïstic Assessment
of Language Problems in Aphasia (PALPA). Hove: Psychology press.
Deelman, B.G., Koning-Haanstra, M., Liebrand, W.B.G., Burg, W. v.d. (1981).
Stichting Afasie Nederland – de SAN-test. Lisse: Swets & Zeitlinger.
Ellis, A.W., & Young, A.W. (1988). Human cognitive psychology. Hove: Lawrence
Erlbaum Associates.
Benton, A., & Hamsher, K. (1989). Multilingual Aphasia Examination. Iowa City: AJA
Associates.
Visch-Brink, E.G., Stronks, D.L., & Denes, G. (2005). The Semantic Association Test
(SAT). Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.
Voor meer informatie over de aankoop van de CAT-NL verwijzen we naar
http://www.pearsonclinical.be/cat-nl-comprehensive-aphasia-test. Vanaf het najaar
van 2014 worden ook op regelmatige basis trainingssessies voorzien, voor meer
informatie verwijzen we door naar
http://www.pearsonacademy.nl/trainingenoverzicht/cat-nl-een-innoverende-afasietest.
Ingezonden door Nele Kerstens en Katleen Vandeput
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AGENDA studiedagen voor professionelen
Een greep uit het aanbod van studiedagen rond het thema ‘afasie’

Thema : Cursus Afasie en Logopedie
Datum : start op 24 februari 2015. Verschillende dagen en avonden van februari tot
november 2015
Locatie : Eindhoven, Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Arnhem
Meer info :
www.proeducation.nl/Paramedisch/Cursus/Afasie-en-Logopedie.html

Voor het brede publiek :
Thema : Reva2015 – informatiebeurs voor mensen met een beperking
Datum : 23 – 24 - 25 april 2015
Locatie : Flanders Expo, Gent
Meer info : www.reva.be

Thema : Afasietherapie : we doen het samen !
Symposium omtrent behandeling en begeleiding van mensen met afasie in de
verschillende behandelfases van het CVA-keten-traject.
Datum : 1 mei 2015
Locatie : Sint Maartenskliniek, Nijmegen
Meer info :
www.maartenskliniek.nl/bronnen/onderzoekers/educatie/Vooraankondiging_versie_2.
pdf

Ingezonden door Katleen Vandeput
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Activiteiten
teiten uit de regio’s

REGIO ANTWERPEN
KERSTFEESTJE - ZATERDAG 13 DECEMBER 2014
We kwamen weer bijeen in Borsbeek.
Bij afwezigheid van Ria hield Raymond het openingspraatje.
Hij verontschuldigde Ria die er niet bij kon zijn. Op diezelfde moment
stapte zij met Eddie toch binnen.
We gingen weer kwissen en dat stond helemaal in het teken van
Kerstmis.
Onder het geknabbel van die alweer lekkere koekjes werden de vragen
op ons afgevuurd,
Patrick en Raymond hadden weer
weer een interessante vragenlijst
samengesteld. Van het internet kunt ge veel afhalen,
Eén vraag had iedereen al juist toen iemand enthousiast luidop riep dat
met Kerstmis traditioneel de kalkoen wordt gegeten,

Waar woont de Kerstman?
Welke apostelen
n hebben het geboorteverhaal van Christus
opgeschreven?
De betekenis van het woord Kerstmis?
En nog zoveel meer passeerde de revue.
Als we nu iemand tegenkomen met de naam Rudolf dan denken we aan
Kerstmis!
Tot slot kregen we nog een lekker stuk ijstaart, een deugddoend slot van
deze plezante Kerstkwisnamiddag,
Roger
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REGIO ANTWERPEN – 25 JANUARI 2015
Nieuwjaarsfeestje
Op 25 januari kwamen we bijeen voor een gezellig nieuwjaarsfeestje in
Wijkhuis Sterbos in Wuustwezel.
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REGIO VLAAMS-BRABANT:
BRABANT: Kerstfeestje – 13 december 2014

Kort verslagje: We proefden lekkere hapjes, onder andere een ajuinsoepje gemaakt door Anne-Laure
Anne Laure en Marc. Ook de desserts
desser waren
heerlijk! Onze aktiviteit was “Vertel
“V
iets (vb: een mop, een geheimpje,
een verhaaltje, ...) in ruil voor een cadeautje“.
cadeautje“. De cadeautjes waren
soms grappig! We hebben ons goed geamuseerd! Bedankt allemaal!
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REGIO VLAAMS-BRABANT:
BRABANT: Nieuwjaarsfeestje – 24 januari 2015
Zoals elk jaar genieten we van een lekkere kaas&vlees buffet met leuke
mensen!
Tussen het hoofdgerecht en het dessert was er een dankmomentje, ongeveer
wel iedereen heeft meegeholpen om de activiteiten
a tiviteiten van 2014 succesesvol
su
te
maken. Dus kregen we een kleine doosjes met schilfertruffels. En Chesna kreeg
een bloemtuil, ze was even sprakeloos ...Bedankt iedereen!

Het samenzijn was weer geweldig.
geweldig
Spijtig van de sneeuw, waardoor
enkelen dienden af te haken. Die
hebben we moeten missen! We halen
het samen volgende keer wel in.
Marc & Anne-Laure
Laure

Dank voor de mooie
oie foto's. Het zijn
mooie souvenirs van de hele groep bij
een gezellige maaltijd. Dank voor alle
goede zorgen.
L.Plasschaert
Het was een héél fijne dag!!!
Herman & Francine
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REGIO
EGIO OOST-VLAANDEREN
OOST
17 januari 2015
Het jaarlijkse nieuwjaarsetentje
Eindelijk was het weer zover. Tijd om elkaar te zoenen
op de wang, een ‘mooi, nieuw jaar’ te wensen, lekker te
aperitieven, een overheerlijke kaaskaas en vleesschotel te
verslinden, gezellig te desserten en vooral bij te praten
met goede vrienden.

De tafel zag er goed uit!
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Dit jaar hielden we opnieuw een tombola!
Gelukkig hadden we Robin, onze assistent.
Hij wilde wel rondgaan met het mandje,
zodat iedereen een nummer kon trekken.

Wij hebben er alweer van genoten. Bedankt aan
iedereen die er bij was, en voor een gezellige sfeer
zorgde.
Hopelijk zien we iedereen binnenkort terug!
Groetjes
Marlies, Evelien en Kristien
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REGIO LIMBURG – 24 JANUARI 2015
Nieuwjaarsdiner
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ZONDAG 21 DECEMBER 2014
IN CENTRAAL STATION ANTWERPEN.
In studio Brussel was voor de Music for de
Life heeft de Koor Floriaan van Merksem.
Een Kerstliederen om Muziek voor
Vereniging Afasie om in Centraal
Centra Station.
In de trappen voor de vrouwen en heren
beneden de dirigente om samen veel
mooie kerstliederen.
Er was heel veel mensen te kijken.
Het boekje „Wat zeg je?” was daar
aanwezig. De mensen waren nieuwsgierig
en vroegen wat afasie juist was.
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Wie maakt de mooiste of gekste groepsfoto tijdens een
regionale bijeenkomst??
(dit kan zijn tijdens een uitstap of een gezellig
samenzijn ...)
Probeer zoveel mogelijk
mogelijk personen bijeen te krijgen voor
de foto en stuur ze op naar de redactie !!

De regio met de mooiste of gekste foto krijgt
een prijs op de Nationale Dag!

Te sturen naar : jenny.sneyers@skynet.be
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Claire van Gorp verlaat de redactieraad 
Na meer dan 10 jaar enthousiaste inzet voor onze
vereniging, neemt Claire van Gorp afscheid van de
redactie van “Wat zeg je?”. In het begin schreef Claire
als logopediste regelmatig bijdragen over logopedische
onderwerpen. De laatste jaren had zij geen zelfstandige
zelfstandige praktijk meer en
leverde zij ideeën en artikels over de meest uiteenlopende onderwerpen:
gezondheid, hygiëne, uitstapjes, grapjes,...
Op de redactieraad verscheen ze altijd met een map vol
verzamelde artikels die mogelijk interessant zouden kunnen
kunnen
zijn om in “Wat zeg je?” aan bod te laten komen.
Wij bedanken Claire voor de vele bijdragen,, die altijd netjes
op tijd afgeleverd werden.

DANK U, CLAIRE!!!
Vereniging Afasie ontvangt cheque
van Rijkevorselse Open VLD
Jaarlijks geeft de plaatselijke afdeling van Open VLD van Rijkevorsel een
bal. De opbrengst hiervan wordt aan een goed doel besteed.
Deze keer werden twee verenigingen aangenaam verrast. De Molenaars
van Rijkevorsel en onze eigen belangenvereniging Afasie
Afasie hebben een
cheque in ontvangst
mogen nemen van
1362 Euro.
We willen hen hier
natuurlijk hartelijk voor
bedanken want de
centen komen goed
van pas.

Met dank aan Renilde Willemse
Voorzitster Open VLD Rijkevorsel
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SSST! Stil! Hier slaapt Vlaanderen!
4 op 10 Vlamingen is niet tevreden over zijn slaap.
3 op 10 hebben zelfs echte slaapproblemen.
Door die slechte nachtrust
presteren ze minder goed tijdens de dag.
’s Avonds komen ze megamoe van hun werk
en vallen meestal in slaap voor de tv.
Die nacht slapen ze dan weer moeilijk in.
Wat is meestal de oorzaak van slecht slapen?
• Nog snel je e-mail, Facebook, … controleren
voor je gaat slapen.
• Door bier of wijn te drinken, slaap je minder diep.
• Energiedranken, koffie, thee of cola
verstoren het inslapen.
• Lang uitslapen in het weekend.
Wat doe je best om goed te slapen?
• Kom overdag buiten en geniet van
de buitenlucht en van het daglicht.
• Eet gezond en beweeg veel.
• Zorg voor een donkere en stille slaapkamer.
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Frankrijk en moslimextremisten

Een terroristische aanslag
In de hoofdstad Parijs
De kantoren van Charlie Hebdo
is een Frans weekblad dat met alles en
iedereen spot door publicatie van
artikels, maar vooral van cartoons.
SLACHTOFFERS? Redactieleden en cartoonisten
HOEVEEL?
12 doden en 11 gewonden
DADERS?
2 broers
AFLOOP?
De beide broers werden neergeschoten.
BEDENKING?
De vrije meningsuiting is belangrijk.
Maar heeft zij grenzen?
Mogen we met religies spotten of is dit een
brug te ver?
WAT?
WAAR?
DOELWIT?
CHARLIE HEBDO

Het openbaar vervoer en andersvaliden
Wie in een rolstoel zit, blijft best thuis.
Wie als andersvalide tram, bus of trein wil gebruiken, wordt
gewoonweg aan de kant gezet.
Letterlijk en figuurlijk!

Je wil als andersvalide het openbaar vervoer gebruiken.
Wat moet je dan doen?
• 24 uur vooraf een rit met tram, bus of trein aanvragen.
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Deze regel is in strijd met het Verdrag van de Verenigde
Naties over de gelijke behandeling van mensen met een
beperking.
België ondertekende dit verdrag al jaren geleden.
• Hopelijk is de bushalte of tramhalte aangepast
aan de behoeften van andersvaliden.
Pech! Slechts 1.000 haltes van de 40 000 zijn aangepast.
• Met wat geluk geraak je op de bus.
Meestal is er geen lift, zijn de deuren van de bus te smal
of is er geen oprijplank.
Let op! Bij een derde van de bussen is dit zo.
Bij de tram is het nog erger!
• Informatie, signalisatie en persoonlijke begeleiding
laten veel te wensen over bij De Lijn en bij de NMBS.
• Het personeel is onvoldoende opgeleid om gepast om
te gaan met andersvaliden.

Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts
gaf toe dat er grote problemen zijn.
Tegen 2020 zouden 100 treinstations
helemaal aangepast moeten zijn:
• geen drempels meer van straat tot perron
• voldoende aangepaste parkeermogelijkheden
• aparte toiletten
• stapstroken voor andersvaliden
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• geen reserveringplicht meer.
Nog een jaar of 5 geduld, dus !
Tegen 2020 zullen Vlaanderen en België
de middeleeuwen verlaten hebben.
Moderne tijden zijn dan aangebroken.
We zijn benieuwd!
IJsberen emigreren
IJsberen trekken nog meer naar het noorden.

VROEGER
NU
HOE WEET MEN
DAT?
WAAROM
VERHUIZEN DE
IJSBEREN?
HOE KOMT DAT?

woonden veel ijsberen in het oosten van
Groenland.
verhuizen ze naar Canada.
Wetenschappers volgden en
onderzochten 2.800 ijsberen verspreid
over 3 generaties.
In Canada is het leuker om te wonen.
Het is er kouder en er is meer poolijs.
De temperatuur van het zeewater
schommelt minder.
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Gezondheid en antibiotica
Als de Belgen ziek zijn, willen ze snel genezen.
Ze vragen dan antibiotica aan hun dokter
en veel artsen schrijven die dan voor.
In vele gevallen zijn antibiotica echt nodig om te overleven.
Zonder antibiotica:
• sterft 1 op 2 mensen van een longontsteking.
• sterf je aan een slecht verzorgde snijwonde.

Maar wat zijn de gevolgen van té veel antibiotica te slikken?
• Bacteriën herkennen de antibiotica en wijzigen hun vorm
• zodat ze bestand zijn tegen antibiotica.
Als bacteriën bestand zijn tegen antibiotica
noemen we die RESISTENTE bacteriën.
Ze winnen de strijd tegen de antibiotica.
Bij de ziekenhuisbacterie was dit het geval.
Maar gelukkig hebben we die
de laatste tijd meestal opnieuw onder controle.
Ondertussen duiken meer en meer nieuwe bacteriën op
waartegen geen enkel antibioticum nog helpt.
Dat zou in België duizenden onnodige doden per jaar kosten.
We hebben dus dringend nieuwe antibiotica nodig.
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Maar er is ook goed nieuws!
Wetenschappers in Boston zouden
een nieuw soort antibioticum hebben ontdekt.
Er is nog minstens 2 jaar onderzoek nodig
vooraleer men het medicijn op mensen kan testen.
Mochten er zich bij die testen
geen problemen voordoen,
kan een nieuwe soort antibiotica ontwikkeld worden.
Op hoop van zegen!
Vlaanderen Er was er eentje jarig!

WIE?
LEEFTIJD?
WOONPLAATS?
BEROEP?
ZONG
VROEGER
ZINGT NU
BEKENDE
LIEDJES?

Willem Vermandere
75 jaar
Steenkerke
Zanger, muzikant, componist, beeldhouwer
vooral over het boerenleven.
liedjes over het samenleven van
verschillende culturen.
Blanche, het peerd
Bange blanke man
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Zij gingen heen …
-Voetballer Rik Coppens stierf op 84-jarige leeftijd.
Hij schitterde 15 jaar bij Beerschot.
Dribbelen kon hij als de beste.
Hij kreeg de allereerste Gouden Schoen.

-De hoogbejaarde (92 jaar) CD&V-politicus
Leo Tindemans is niet meer.
Eerst was hij hoogleraar aan de KU Leuven.
Later werd hij onder andere burgemeester, kamerlid,
minister, premier en Europees parlementslid.
Bij de Europese verkiezingen in 1979
haalde hij bijna 1 miljoen voorkeurstemmen.
- Koningin Fabiola overleed op 86-jarige leeftijd.
Van 1960 tot 1993 was ze onze koningin.
Ze was zeer sociaal bewogen en
kwam op voor alle mensen in nood.
Omdat ze zelf geen kinderen had,
droeg ze alle kinderen een warm hart toe.
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Ze had al jaren problemen met haar gezondheid.
Omwille van artrose en reuma werd het stappen moeilijk.
Ze kwam de laatste 2 jaar niet meer buiten.
Ze schreef ook een boek met 12 sprookjes.
Het kende in België een groot succes.

-Rockzanger Joe Cocker werd 70 jaar.
Hij overleed aan longkanker.
Wereldbekend was zijn doorrookte schuurpapierstem.
Hij had een alcoholprobleem en een heroïneverslaving.
Een van zijn bekendste nummers was:
With a little help from my friends.
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DE ELEKTRISCHE FIETS: BIJ IEDERE TRAP EEN EXTRA DUWTJE!

Lukt het fietsen alleen nog als er geen helling op je route ligt, je altijd
wind mee hebt, je slechts een korte afstand moet rijden,…? De
elektrische fiets biedt misschien de oplossing. Want bij iedere trap krijg je
een extra duwtje mee.
Elektrische fietsen zijn in. Dat is het minste dat je kan zeggen. Meer en
meer mensen schaffen zich zo’n fiets aan. Want door de extra hulp die
de elektromotor levert, kan je blijven fietsen, zonder dat iedere helling
een onmogelijke hindernis wordt.
Heel wat mensen ondervinden fietsproblemen door een lichamelijke
beperking (bv. ademhalingsproblemen, verminderde kracht in de
benen,…). Fietsen wordt dan bijzonder moeilijk. Enkele aanpassingen
kunnen hier helpen zoals een elektromotor. De ontbrekende kracht wordt
dan gecompenseerd door die motor. In dat opzicht kan een elektrische
fiets wel degelijk als een hulpmiddel beschouwd worden.
Veilig op weg
Wie koopt een elektrische fiets? Dit zijn in de eerste plaats senioren, die
minder mobiel zijn geworden. Ze missen voldoende kracht om te fietsen,
maar willen toch blijven bewegen. Op die manier kunnen zij terug naar
buiten en hebben (opnieuw) leuke sociale contacten. Daarnaast zien we
ook een groeiende groep van niet-senioren. Personen die bijvoorbeeld
net iets te ver van het werk wonen, maar toch hun dagelijkse beweging
willen, kopen graag een elektrische fiets. Door de extra ondersteuning
van de motor, komt men minder bezweet aan op hun bestemming, wat
voor velen ook een pluspunt is.
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Een elektrische fiets is geen snorfiets!
Een elektrische fiets is op de eerste plaats
een fiets. Dit betekent dat je steeds zelf moet
trappen. De motor biedt ondersteuning via
sensoren in de pedalen. Het is dus geen
elektrische versie van een snorfiets, waarmee
men ook kan rijden zonder zelf te trappen.
Zelf bewegen blijft de boodschap!

Met een elektrische fiets haal je best wat snelheid en dat is even
wennen. In het begin zeggen sommige mensen dat ze het gevoel
hebben dat ze de fiets niet onder controle hebben. Door veel te oefenen
in ideale omstandigheden, vb. in rustig verkeer, raak je dit wel gewoon.
De motor van de elektrische fiets is begrensd tot 25 km/u. Want anders
wordt deze fiets niet meer als een fiets maar als een snorfiets
beschouwd. Hiervoor gelden andere regels zoals het dragen van een
helm. Uiteraard kan men wel sneller rijden dan 25km/u, maar dan op
eigen kracht.
Welke fiets?
Wie maar af en toe op een vlak
parcours een toertje maakt, heeft een
heel andere fiets nodig dan iemand die
regelmatig een dagtocht plant met veel
heuvels. De eerste heeft voldoende
aan een instapmodel, de tweede schaft
zich best een sportief model aan. Laat je goed informeren bij je aankoop!
Onderhoud
Een elektrische fiets vraagt niet veel meer onderhoud dan een gewone
fiets. Aan de motor zelf moet niets gebeuren. Alleen de batterij vraagt
wat bijzondere aandacht. Bij het eerste gebruik laadt men de batterij best
volledig op. Nadien kan men dan bijladen volgens gebruik. Veel en korte
laadbeurten kan je best vermijden.
Ingestuurd door Jietske Hollevoet
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LOGOPEDISCHE APPS
Help!
App waarmee je alarm kunt slaan.
In de app kun je kiezen welke noodsituatie er is en
op die knop drukken. Je schakelt dan direct 112 in en
roept hulp in van mensen in de buurt.
Mensen in de buurt (die de app geïnstalleerd
hebben) krijgen namelijk een pushbericht op hun
telefoon dat er een noodsituatie is en waar die is. Zij
kunnen er dan voor kiezen het alarm te accepteren
en te gaan helpen of dit niet te doen. Als ze het alarm
accepteren wordt een route naar de persoon
gepresenteerd.
Verder zitten in de app nog tips
wat te doen in verschillende
situaties (hart, letsel, gif/ allergie,
stikken, verdrinking, brand, geweld). Deze kunnen
zowel voor degene in de noodsituatie als degene die
komen helpen bruikbaar zijn.
Het is mogelijk bij installatie van de app aan te geven
bij welk soort noodsituaties je hulp kan en wil bieden.
Beschikbaar voor iPhone / iPod Touch, iPad &
Android
Prijs: gratis

Activiteitenweger
Deze app is een hulpmiddel voor het plannen van activiteiten binnen de
grenzen van de hoeveelheid energie die een persoon heeft. De app kan
helpen bij het krijgen en/of behouden van de balans tussen belasting en
belastbaarheid.
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De app bestaat uit een kalender waar je
activiteiten in kunt plannen.
Deze activiteiten kun je meegeven
hoeveel energie het kost (ontspannend,
licht, gemiddeld en zwaar). Elke
categorie heeft een verschillende
puntenweging (per uur respectievelijk: 2, 2, 4, 6). Vervolgens kan je per dag
instellen hoeveel punten je maximaal
mag gebruiken. Ook is het mogelijk om
in te stellen hoeveel punten je maximaal
achter elkaar mag gebruiken. Als je
tijdens het plannen over het aantal
punten heen gaat, zie je onderin het
beeldscherm een uitroepteken
verschijnen.
Verder kun je in de app verschillende
dingen zelf aanpassen en invoeren.
Bijvoorbeeld de verschillende
activiteiten, inclusief categorie en duur.
Maar ook de achtergrondkleur voor de verschillende categorieën kun je
zelf aanpassen.
De app is heel helder en simpel in het gebruik. De handleiding erin is
kort maar duidelijk. Aan het begin wordt vermeld de app alleen samen
met een ergotherapeut te gebruiken. Het is ook mogelijk je gegevens te
delen met je ergotherapeut.
Zowel de iPhone/iPod versie als de iPad versie zijn overzichtelijk.
Voordeel van de iPad is dat je ook een weekoverzicht kan zien.
Beschikbaar voor voor iPhone & iPad
Prijs: 5,99 euro
Ingezonden door Jietske Hollevoet
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De website Afasie.net

http://www.afasie.net

Deze site werd ontwikkeld door Liesbeth Pyfers. Zij is een psychologe
van opleiding en werkte reeds mee aan een aantal projecten rond
afasietherapie. De oefeningen werden allemaal uitgewerkt in een
theoretisch
retisch kader. De uitleg van deze theorie is ook terug te vinden op
de site.
De website werd ontwikkeld voor volwassenen met afasie en hun
omgeving. Alle informatie en oefeningen kunnen volledig GRATIS
gebruikt worden. Men mag dan ook geen geld vragen voor het gebruik
van deze oefeningen. De site biedt veel informatie en oefeningen voor
mensen met afasie, hun familie en vrijwilligers. We vinden de volgende
rubrieken terug :
Wat is wat?
Onder deze rubriek kan je termen terugvinden die therapeuten mogelijk
gebruiken.
bruiken. De termen worden kort, maar duidelijk uitgelegd.
Adressen
Hier kan je adressen en gegevens terugvinden van afasietherapeuten,
afasieverenigingen en afasiecentra.
Advertenties
Je vindt er een overzicht van boeken, cursussen, hulpmiddelen en
andere websites.
Afasie en lezen
In deze rubriek kan men de “Afatische Sonetten” terugvinden, dit zijn
gedichten geschreven door Huib Eijkelenboom na zijn hersenbloeding.
Verder zijn er ook nog blogs geschreven door patiënten en familie terug
te vinden.
Oefenen
Deze rubriek is opgedeeld in online oefeningen, werkbladen, een
woordenboek, instructies en een verantwoording.
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Online oefeningen
De online oefeningen zijn interactieve
oefeningen speciaal ontwikkeld voor deze
website. Het zijn dus geen oefeningen uit reeds
bestaande therapieprogramma’s. Er zijn
oefeningen van verschillende niveaus. Elke
oefening kan je zo vaak als je wil maken. De
site houdt geen resultaten bij. Deze oefeningen
kunnen zowel op een PC als een tablet
uitgevoerd worden.
De auteur raadt aan om de oefeningen samen met een andere persoon
te maken. Op deze manier wordt zowel de interactie met de computer
als het communiceren met een echte persoon geoefend.

De werkbladen kan men printen om zo met pen
en papier te oefenen. Deze werkbladen kunnen
als
PDF-bestand of
als
Wordbestand
gedownload worden. Op deze manier kunnen
oefeningen geïndividualiseerd worden. De
eerste oefeningen zijn vooral gericht op de
schrijfmotoriek
.

Het woordenboek is zowel geordend
o.b.v. het alfabet als o.b.v. de
betekenis. Bij elk woord wordt er een
duidelijke foto weergegeven.
Klik en luister
Deze functie is op de hele website bruikbaar. Via de functie ‘tekst naar
spraak’ van Google, kan men alle teksten laten voorlezen. Dit doet men
door een woord te selecteren met de muis. Daarna klikt men op het
icoontje van de luidspreker. Hierna wordt het geselecteerde woord
uitgesproken.
door Melissa Konings
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Serviceflats:
een zelfstandig leven in een veilige omgeving. Het kan!
Ingezonden door Evi Gysbrechts

Serviceflats zijn grote of kleine appartementen of studio’s waar
hulpbehoevende of nog volledig zelfstandige oudere mensen kunnen
wonen en hulp krijgen wanneer dit nodig is. De flats zijn altijd in de buurt
of zelfs naast een dienstencentrum met allerlei faciliteiten. De
ouderlingen kunnen er ontspanningsactiviteiten gaan doen, kunnen er
eten, een bad nemen onder begeleiding…. Het is met andere woorden
een zelfstandig leven met een zorgteam naast de deur, mocht dit nodig
zijn.
De faciliteiten van zulk dienstencentrum zijn dan ook niet duur en je kan
er al voor +/- 7 euro een volledige warme maaltijd verkrijgen.
Serviceflats kan je kopen of huren en dit in allerlei provincies in België.
Binnen het Antwerpse is het Zorgbedrijf Antwerpen gekend, maar via
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Zorgaanbod/Residentieleouderenzorg/Serviceflats-en-assistentiewoningen/ kom je per provincie
en stad te weten waar en door wie er serviceflats aangeboden worden.
1. Huren: Afhankelijk van hoe groot het appartement is, is de prijs
anders. De prijzen starten vanaf +/- 470 euro per maand en
kunnen oplopen tot +/- 1000 euro/maand.
2. Kopen: dit kan momenteel via een soort obligatie (kasbon): het
woonrechtcertificaat. Met een woonrechtcertificaat belegt u, net als
bij een obligatie, een kapitaal. Dat eigen kapitaal krijgt u 100%
terugbetaald na 20 jaar. Bij een obligatie krijgt u elk jaar uw rente in
geld. Bij serviceflats wordt uw rente elk jaar, 20 jaar lang, omgezet
in 'het recht om in uw eigen serviceflat te wonen' en betaalt u dus
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geen huur meer. Vandaar de naam ‘woonrechtcertificaat’. Wanneer
u koopt, wordt u de ‘certificaathouder’.
a. Voordelen van kopen: u betaalt geen registratierechten, geen
notariskosten, geen btw op nieuwbouw (21%), geen
onroerende voorheffing ('kadastraal inkomen') en ook
onderhoud en herstellingen aan de gebouwen zijn
inbegrepen. Wel is er elk jaar een wettelijk roerende
voorheffing die wordt aangerekend en ook alle andere kosten
van gas, elektriciteit, telefonie e.d. zijn voor uw eigen
rekening.
b. Als u koopt, krijgt u er een persoonlijk alarmsysteem bij. Zo
kan u met één druk op de knop, dag en nacht, op hulp
rekenen.
c. Wie kan een serviceflat kopen:
• Uzelf
• Uw kinderen, broer of zus…: dan wordt u de
‘begunstigde bewoner’, maar niet de eigenaar
van de flat
• U kan de flat kopen samen met een
vennootschap waarvan u dan de
hoofdaandeelhouder bent.
Belangrijk!:
• Als u een flat koopt, moet u er direct intrekken.
• U kan het niet nu kopen en er pas binnen 3 jaar gaan wonen.
• U mag de flat ook niet doorverhuren aan iemand anders, u moet er
zelf in wonen.
Wat als de certificaathouder overlijdt?:
• Als u zelf de eigenaar bent: het geïnvesteerde bedrag komt vrij en
gaat naar uw erfgenamen
• Als u zelf niet de eigenaar bent: u mag in de woning blijven tot het
einde van de investering (20 jaar). Daarna gaat dat geld naar de
erfgenamen van de certificaathouder.
Wat als de certificaathouder te hulpbehoevend wordt en naar een woonen zorgcentrum moet verhuizen?:
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• Dan komt het volledige kapitaal vroegtijdig vrij en krijgt u zelfs
voorrang om snel naar een woon- en zorgcentrum te kunnen
verhuizen
Hoe vraag je een serviceflat aan via het Zorgbedrijf Antwerpen:
• Elke inwoner van België kan vanaf 65 jaar in een serviceflat van
Zorgbedrijf Antwerpen wonen
• Wie zorgbehoevend is, kan al vanaf 60 jaar een serviceflat
aanvragen
• Bij uw aanvraag kunt u uw voorkeur aangeven voor een bepaalde
locatie van de serviceflat
• Omdat serviceflats erg in trek zijn, zal u op een wachtlijst
terechtkomen. Het kan zijn dat u dus even moet wachten
• Als er meer vraag is dan aanbod: dan krijgen inwoners van
Antwerpen, 75-plussers en zorgbehoevende senioren voorrang
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WEETJE WETJE
Nieuwe wet op de bescherming
van personen en hun vermogen. (Deel 1)
Op 1 september 2014 trad een nieuwe wet in werking over de
bescherming van personen en hun goederen. Deze nieuwe wet kan
voor sommige leden belangrijke gevolgen hebben. Daarom wat
toelichting bij de nieuwe aspecten die deze wet beoogt.
Eerst geven we een korte woordenlijst met een eenvoudige
verklaring van enkele belangrijke begrippen uit de wet.
Dan schetsen we het probleem waarvoor de wet een oplossing tracht
te bieden.
Vervolgens lichten we het basisidee van de wet toe.
We eindigen met een korte bespreking van de mogelijkheden die deze
wet biedt voor het beheer en de bescherming van personen en hun
vermogen.
1

Woordenlijst

VERMOGEN: Je vermogen bestaat uit al je goederen of bezittingen
(lonen, uitkeringen, pensioenen, huuropbrengsten, spaarrekeningen,
obligatiefondsen, aandelen, auto’s, juwelen, kunst, huizen,
appartementen, …).
Schulden maken ook deel uit van je vermogen (persoonlijke leningen,
hypotheken, …).
Als je van de bezittingen de schulden aftrekt, heb je je netto vermogen.
PERSOONLIJKE RECHTEN: Rechten die aan je persoon verbonden
zijn: het recht om te huwen, een huis te kopen of te huren, deelname
aan verkiezingen, patiëntenrechten, keuze voor palliatieve zorg,
euthanasie, schenking van je lichaam aan de wetenschap, …
VERTROUWENSPERSOON: Een familielid, een vriend, …. Kortom,
iemand die je volledig vertrouwt om jou te vertegenwoordigen. Je
kan meer dan één vertrouwenspersoon kiezen.
BEWINDVOERDER: Een persoon die door de rechtbank, het
vredegerecht, is aangesteld om je te vertegenwoordigen en in jouw
plaats te handelen.
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WILSONBEKWAAM: Je bent niet meer instaat om zelfstandig je
bezittingen te beheren en voor je eigen rechten op te komen
en ze te verdedigen.
2

Wat is het probleem?

Wat doe je als je door een ziekte, een handicap of een ongeval
geheel of gedeeltelijk niet meer in staat bent om zelfstandig
beslissingen te nemen over je bezittingen of over jezelf.
Dan moet je advies en hulp krijgen of moet iemand in jouw plaats
beslissen. Dit kan gebeuren door een vertrouwenspersoon of een
bewindvoerder aan te duiden.
3

Wat is het uitgangspunt van de wet?

De nieuwe wet volgt het standpunt dat al wat je zelf kan, je zo lang
mogelijk moet blijven doen.
Lukt dit niet meer dan krijg je hulp, maar jij neemt nog altijd zelf
de eindbeslissing.
Zodra je echt zelf niet meer kan beslissen, beslist iemand anders in
jouw plaats. Op dat ogenblik ben je wilsonbekwaam.
4

Het beheer van je vermogen: Hoe gaat dat in de praktijk?

Wanneer je merkt dat je in de toekomst problemen zou kunnen krijgen
met het beheer van je vermogen, kan je iemand een volmacht
(lastgeving) geven. Je geeft die volmacht aan je vertrouwenspersoon.
Als je zo een volmacht via een notaris vastlegt, spreken we van een
‘notariële volmacht’. De notaris zorgt dan voor de registratie van die
volmacht in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten.
Deze werkwijze heeft als voordeel dat als je later wilsonbekwaam bent:
- je zelf beslist hebt wie je goederen beheert,
- je niet meer langs de vrederechter moet om die volmacht te
regelen.
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Uiteraard moet je bovenstaande werkwijze niet volgen. Je kan voor het
beheer van je vermogen ook naar de rechtbank stappen waar de
vrederechter een officiële bewindvoerder aanstelt.
5
Beslissingen rond je eigen persoon en je persoonlijke rechten:
Hoe gaat dat in de praktijk?
Wanneer het over je eigen persoon gaat en over je persoonlijke
rechten kan je geen gebruik maken van een volmacht (lastgeving).
Ook niet via een notaris. Je moet hiervoor naar de vrederechter.
In dit geval zend je een verzoekschrift naar de vrederechter. Bij dit
verzoekschrift hoort een uitgebreid medisch verslag van de
behandelende arts. Deze arts mag geen familie zijn van de
hulpbehoevende persoon of verbonden zijn met de instelling waar
de hulpbehoevende persoon verblijft.
De vrederechter onderzoekt wat de hulpbehoevende persoon
nog zelf kan en wat niet.
De vrederechter tracht dan een oplossing te vinden in functie van de
behoeften en noden van de hulpbehoevende persoon.
Hij/zij doet dit in overleg met en rekening houdend met de wensen van:
- de familie,
- iedereen die een belang kan aantonen bij de bescherming
van de wilsonbekwame persoon.
De vrederechter stelt dan een bewindvoerder aan. Dat kan een
familielid zijn of een professionele buitenstaander (een advocaat).
Personen die verbonden zijn aan de instelling waar de
hulpbehoevende persoon verblijft, kunnen nooit bewindvoerder zijn.
Meestal stelt de vrederechter maar één bewindvoerder aan. Maar het is
mogelijk dat er meer bewindvoerders worden aangesteld. Een
bewindvoerder voor het beheer van het vermogen en een om
de persoonlijke rechten te beschermen.
Er kunnen zeer flexibele regelingen worden uitgewerkt. Een persoon
met psychische problemen kan een regeling vragen om bij periodieke
beterschap tijdelijk zelf opnieuw meer beslissingen te nemen en bij
terugval van de ziekte de bewindvoerder opnieuw meer
bevoegdheden toe te kennen.
Raymond Vanbylen

.
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ARABICA
BONEN
BRANDEN
CAFEINE
CAPPUCCINO

COGNAC
ESPRESSO
JAVA
KOFFIESHOP
KOPJE

MELK
MILD
NESPRESSO
PADS
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Verbind wat bij elkaar hoort
Voedsel bereiden.
Aankopen doen een winkel.
winkel
Zich met een boot en riemen in het water bewegen.
Melk aftappen uit de uier van een koe.
koe
Een boom omhakken.

Winkelen
Roeien
Koken
Rooien
Melken

Omcirkel:: Juist (J) of Fout (F)
Een orchidee is een bloem.
Een meeuw is een zoogdier.
Koning Filip is een kind van koningin Fabiola.
Hagel is bevroren water.
Zeewater smaakt zoet.

J
J
J
J
J

F
F
F
F
F

Verbind wat bij elkaar hoort
Een kapper
Een brouwer
Een tandarts
Een ober
Een apotheker

bezorgt je medicijnen.
brengt drank en gerechten in een restaurant.
wast, knipt, kleurt, …… je haar.
verzorgt je tanden.
maakt bier.

Maak woorden
Tenen heb je aan je
Een muizenvanger
Bij regen dragen we
Het zwarte werelddeel
Een bekende tv –
reeks

T
E
R
F
E

E V O
S P O
A Z N E A L
I R K A A
F A I L I M

. O . .
P . . S
L . A . Z E .
A . R . K A
F A . I L . E
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Omcirkel wat juist is
666 – 60 =

600

660

606

33 – 3 + 4 =

34

43

26

777 – 77 =

707

770

700

42 – 24 =

81

18

0

127 – 28 =

99

98

89

Doorstreep de vogels, het fruit, de talen, …
De vogels
Het fruit
De talen
De zuivelproducten
De politieke partijen

Vink
Wortel
Engels
Kaas
VRT

Beer
Perzik
Wol
Thee
sp.a

Ekster
Panda
Appel
Spinazie
Spaans
Pools
Water
ater
Boter
VTM
OpenVld

Ingezonden door Raymond Vanbylen
Van
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Er ko WABLIEFT-BEELDBOEKEN

De Wablieft-boeken
boeken zijn boeken in eenvoudige taal, voor volwassenen
en jongeren. Ze zijn boeiend, spannend, ontroerend, interessant, …
Wablieft heeft ondertussen al 32 boeken uitgegeven, waaronder ook
2 beeldboeken.
De beeldboeken van Wablieft zijn eenvoudiger dan de andere boeken.
Foto’s en tekst vullen elkaar aan.
Deze beeldboeken zijn: ‘Milan is alleen’ en ‘Eva is weg’.
We bespreken hieronder het boek ‘Milan
‘
is alleen’.
KORTE INHOUD:
Milan heeft zorgen.
Zijn zoontje Igor is ziek.
Milan moet werken.
Wie past op Igor?
Het boek telt 57 bladzijden.
Elke pagina met tekst wordt ondersteund met foto’s.
Tekst: Ilona Plichart
Foto’s: Jimmy Kets
Prijs per stuk: €8
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Lectuur
LEESFRAGMENT
In het leesfragment hieronder krijgt u een idee van het niveau van het
boek.
Knal! Milan trapt de deur open.
Hij is boos.

Wat moet hij nu?
Igor is weer ziek.

Milan moet morgen werken.
Moet?
Op www.wablieft.be/boeken/wablieft-boeken
www.wablieft.be/boeken/wablieft
vind je ook een
Ja. Echt wel.
luisterfragment van dit boek.
Als het lezen van zinnen te moeilijk is:
van alle Wablieft-boeken
boeken bestaat ook een luisterboek!
Igor is zo vaak ziek.
Bestellen kan
an via de website www.wablieft.be/boeken
De baas is boos.
Wat nu?

Ingezonden door Nele Kerstens
dt zo op de
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Administratie
VOORZITTER
Raymond Vanbylen
raymond.vanbylen@hotmail.com

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

Guido Sleypen
guido.sleypen@yucom.be

REGIOVERANTWOORDELIJKEN
Regio Antwerpen

Regio Limburg

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

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

janssensbeversria@gmail.com

guido.sleypen@yucom.be

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

Regio West-Vlaanderen
(ad interim)
Mevr. Martine Sanders
Sint
Sint-Kristoffelstraat
22
8310 Assebroek
0476/33.85.95

chesnab@iname.com

sandersmartine10@gmail.com

Regio Oost-Vlaanderen
Vlaanderen
Kristien Lissens, Evelien Jacobs en
Marlies Heyndrickx
afasie.oostvlaanderen@gmail.com
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Administratie

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
mariahuijbrechts@skynet.be

REDACTIE
redactie
redactie-watzegje@hotmail.be
Claire van Gorp neemt
afscheid van de redactie.
Frank Paemeleire

Saskia Debergh

Jietske Hollevoet

Katleen Vandeput

Evi Gysbrechts

Jenny Sneyers

Dorien Mennes

Nele Kerstens

Melissa Konings (foto nog niet beschikbaar)
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Administratie

CONTACTNAMIDDAGEN - DATUMS VAN DE
REGIO’S
(Onder voorbehoud doorgegeven)
Regio Antwerpen :
07/03/2015
11/04/2015
16/05/2015
27/06/2015

Pannenkoeken in Borsbeek
Bezoek chocolaterie in Westmalle
Bezoek karrenmuseum in Essen
Bezoek bijenteelt in Rijkevorsel

Regio Vlaams-Brabant
Brabant :
Contact opnemen met de regioverantwoordelijke
Regio Limburg :
Contact opnemen met de regioverantwoordelijke
Vlaanderen :
Regio Oost-Vlaanderen
07/03/2015
25/04/2015
20/06/2015

Activiteit
Bijeenkomst in WZC St. Jozef
Joze
Etentje + activiteit

Regio West-Vlaanderen
Vlaanderen :
07/03/2015
04/04/2015
09/05/2015
13/06/2015

Fabrieksbezoek Jules De Strooper
Gezellig samenzijn
Museumbezoek De IJzertoren
Bezoek Vlasmuseum

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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