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Woordje van de Voorzitter 

 

Beste vrienden, lotgenoten, 

Wees welkom op ons kerstfeest! Dit jaar 

belooft het weer een stemmingsvol feest te 

worden. 

We zijn ook volop bezig met onze activiteiten 

van 2017. Bekijk hieronder maar de kalender van de eerste 

jaarhelft en noteer alvast deze data. Nu is er zeker nog veel plaats 

in uw agenda 2017… 

 

Tot op een volgende activiteit! 

Hubert 

 
 
Noteer alvast onze verdere aktiviteiten! 
 Zaterdag 17 december 2016: Kerstfeest in het Wagenhuis van Horst 

 

 Donderdag 9 februari 2017: Infonamiddag in Sint-Rafael. Uiteenzetting 
door ATOS MEDICAL 
 

 Zaterdag 25 maart 2017: Lentefeest in Horst 
 

 Zaterdag 22 april 2017: Nationale Infodag georganiseerd door de nationale 
Liga van Gelaryngectomeerden in het Provinciehuis te Leuven 
 

 Woensdag 22 juni 2017: Daguitstap 
 

 Elke vrijdagvoormiddag: iedereen welkom  in het koffielokaal, met o.a. 
verkoop van doekjes e.a. aan kostprijs. 
Elke 2e vrijdag van de maand tussen 10u en 12u zal Bram Peeters  
aanwezig zijn in het koffielokaal. Hij is medewerker van ATOS en op die 
manier kunnen onze leden steeds bij hem terecht met allerlei vragen rond 
producten en de toepassing ervan. 
 

 Meer info over deze activiteiten volgt… Lees onze volgende edities! 



Een bezorgde moeder: 

- Ik geloof dat ik mijn zoon misschien wel wat te streng heb opgevoed. Toen een van zijn 

nieuwe leerkrachten hem gisteren naar zijn naam vroeg, antwoordde hij "Karel laat dat!".
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Uitnodiging Kerstfeest op zaterdag 17 december 2016 
 

U kreeg reeds een aparte uitnodiging voor ons Kerstfeest. Toch herhalen we 

hier graag nog eens de uitnodiging. 

Na het succes van de vorige edities nodigen we u hierbij weer uit op het 

kerstfeest van zaterdag 17 december  2016 om 13u.  

Dit gaat door in : 

 

Het kasteel van Horst (het wagenhuis) 

Horstdreef 28, 3220 Sint-Pieters-Rode (Holsbeek ) 

 

Wat hebben we te bieden? 

We starten met een aperitief: Cava, Horstbier of fruitsap vergezeld met 

hapjes. 

Daarna volgt een koud buffet met een assortiment van koude vissoorten en 

koude vleessoorten, een saladebar en koude sausjes. 

We vervolgen met een keuze uit 2 wintersoepen 

En dan is er het warm buffet met 2 warme visbereidingen en 2 warme 

vleesbereidingen, alles begeleid met diverse aardappelbereidingen. 

We sluiten af met een dessertenbuffet bestaande uit pannenkoeken, 

chocoladesaus, ijs, taarten, chocomousse,…. 

 

Ditmaal gaat het feest door in de orangerie op het gelijkvloers. Op deze 

manier zijn er geen trappen te doen en kunnen we ook comfortabel feesten 

met een grote groep. 

 

Bovendien voorzien we weer een muzikale omlijsting en is er tijdens het 

laatste uur een speciaal optreden van een bekende schlagerzanger, die 

speciaal voor onze lotgenoten een inspanning wil doen. 

Ambiance is hier verzekerd! 

 

Noteer dat de drank inbegrepen is van 13u tot 17u. 

Wij kunnen de prijs op hetzelfde niveau houden als voorheen, nl de (stunt)prijs 

van 30 EUR per persoon voor onze leden en hun partner.   Niet-leden betalen 

47,50 EUR. 



   Zit een man met zijn benen op de bank in de trein, vraagt de conducteur 'Doe je dat 

thuis ook?'. zegt de man 'Knip jij thuis ook de kaartjes!' 4 

 

Mag ik vragen om dit bedrag te storten op onze 

rekening: BE71 4286 3064 9169, met vermelding: 

Kerstfeest VGL  -  uw naam  -  aantal personen. 

En dit vóór 30.11.2016 

Uw betaling geldt als inschrijving. U vindt een 

overschrijvingsformulier in bijlage.   

We rekenen op uw talrijke opkomst! 

 
 
LIDGELD 2017 
 
Het jaareinde komt in een ijltempo weer naderbij… 
Mogen we bij deze U ook herinneren aan het lidgeld voor onze zelfhulpgroep en 
vragen om 25 EUR te storten op onze zichtrekening vóór einde 2016.  
In bijlage vindt ge hiervoor een overschrijvingsformulier. 
Mededeling: lidgeld 2017 – Naam van het lid 
 
Voor dit lidgeld bieden wij U: 
U bent elke vrijdagvoormiddag welkom in ons koffielokaal waar U tijdens een tas 
koffie kunt van ideeën wisselen met andere lotgenoten. 
Wij bieden U daar tevens materiaal ter verzorging aan kostprijs. 
 
Tevens ontvangt U van ons 4x per jaar het tijdschrift ‘SAMENSPRAAK’ dat bezorgt U 
zoveel mogelijk nuttige informatie en contactpunten. 
Wij organiseren volgend jaar weer 2 infonamiddagen, en 2 feesten met de 
bedoeling om mekaar te ontmoeten en ook om nuttige info te verspreiden. 
Dit jaar zullen we ook een daguitstap organiseren…. Voor het volledige programma 
verwijzen we U naar de volgende nummers van  ‘SAMENSPRAAK’. 
 
En als belangrijkste taak bezoeken we onze patiënten vlak voor of na de operatie. 
We geven heel wat informatie over de operatie en het herstel. 
Onze boodschap is dat er een leven is met voldoende comfort en dat er men na 
verloop van tijd terug zal kunnen spreken. 



"Waarom plaatst u die boomlange recruten allemaal in het voorste gelid?" vraagt de 

majoor aan de sergeant. 

"Dat komt door mijn vak in de burgermaatschappij, majoor. Ik ben fruithandelaar 

          5 

 

  

 
 

De Dag tegen Kanker was ook dit jaar weer een hartverwarmende dag.   

Op 20 oktober 2016 riep Kom op tegen Kanker Vlamingen op die dag expliciet hun 
medeleven en verbondenheid te tonen met kankerpatiënten en hun naasten door 
een geel lintje te dragen en door een kaartje te sturen.  

 Iedereen kon een (gratis) kaartje sturen naar kankerpatiënten om te tonen dat 
ze niet alleen staan. Wilt u doorheen het jaar ook helpen voor kankerpatiënten, 
neem dan een kijkje op allesoverkanker.be. 
 

 Honderden vrijwilligers in Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen speldden 
bezoekers een geel lintje op. De personeelsleden van ziekenhuizen droegen die 
dag ook het gele lintje, net als personeelsleden van tal van gemeenten, 
woonzorgcentra en zorgorganisaties. Net als de voorbije jaren spanden 
ziekenhuizen, huizenvandemens, lokale dienstencentra (o.a. Zorgbedrijf 
Antwerpen) zich bovendien in om voor hun patiënten en cliënten die dag 
deugddoende activiteiten te organiseren. Er waren tal van workshops rond 
stijladvies, voeding, relaxatie, mindfulness, muziek, smoothies, massages … . 

De volgende Dag tegen Kanker vindt plaats op 19 oktober 2017. 

Ook onze zelfhulpgroep was aanwezig. 
We hadden een stand in de inkomhall van 
Gasthuisberg samen met nog 8 andere 
groepen. 
We konden er heel wat informatie 
bezorgen aan personeel, patiënten en 
bezoekers. 

http://www.komoptegenkanker.be/doe-mee-en-stuur-een-kaartje
http://www.allesoverkanker.be/tips-voor-wie-wil-helpen


 

"Bij een verkeerscontrole kijkt een agent de autobanden na en zegt  

tegen de bestuurster van de auto: 'Weet u dat het profiel niet al te best is?'  

'Zeg, hoor eens, sist ze nijdig, 'u bent ook moeders mooiste niet!'" 6 

Sociaal tarief 
 
Als gelaryngectomeerde heeft U recht op het sociaal tarief bij uw 
telecomleverancier. (internet, vaste telefoon, mobiele telefoon…) 
Hoe aanvragen? 
Neem contact met de klantendienst van uw telecomleverancier (Belgacom, 
Telenet, …) en meldt U aan als gelaryngectomeerde. 
Zij nemen contact met het BIPT (het Belgisch Instituut voor Post en 
Telecommunicatie). 
U ontvangt van het BIPT een formulier dat U volledig invult en terug stuurt 
met in bijlage een attest van een arts dat U gelaryngectomeerd bent. 
Het BIPT neemt terug contact met de telecomleverancier en zorgt voor de 
toepassing ervan. 
 
Beperkingen: 
U kan van het sociaal tarief  slechts genieten bij één telecomleverancier en 
ook slechts voor één persoon van het gezin. 

 
 
Nationale infodag gelaryngectomeerden 
 

Op zaterdag 22 april 2017 richt de nationale liga van gelaryngectomeerden 
een nationale infodag in. Dit gaat door in het Provinciehuis te Leuven. 
Dit ligt vlakbij het station van Leuven. Er zal ook parkeermogelijkheid zijn 
onder het gebouw. 
 
Na ontvangst met koffie en gebak zijn er een 2-tal uiteenzettingen voorzien. 
Tijdens de middag wordt een warme maaltijd geserveerd. In de namiddag zijn 
er terug enkele workshops. 
Er zullen ook standen voorzien worden met info specifiek voor 
gelaryngectomeerden. 
Een gedetailleerde uitnodiging volgt later.  
 
Noteer deze datum alvast in uw agenda! 



Op de voordeur ziet hij een bordje met de woorden "opgepast, gevaarlijke papegaai". De 

dief haalt lachend de schouders op. Wie is er nu bang voor een papegaai. Op het ogenblik 

dat hij de deur openbreekt en naar binnen wil stappen, hoort hij de papegaai roepen:  

"ten aanval,Max"         7 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een man komt bij de dokter en vraagt een grondig onderzoek. Na het onderzoek zegt de 

dokter: "Meneer ,ik kan enkel constateren dat u impotent bent." 

De patient vraagt: "En wat is dat eigenlijk, dokter?" 

"Wel meneer, dat is zoals Mikado spelen met gekookte spagetti."   8 

Immuuncellen ontketenen revolutie 
tegen kanker 

Met een behandeling waarbij het eigen 
immuunsysteem van een patiënt wordt 
ingezet, is bijna iedereen in een groep van 
terminale leukemiepatiënten genezen. Dat 
kondigen Amerikaanse onderzoekers aan. 

Bij immuunceltherapie worden immuuncellen van de patiënt afgezonderd en 
zodanig genetisch aangepast dat ze de specifieke kankercellen herkennen, 
aanvallen en vernielen. Voordeel is dat de nadelen van radio-en chemotherapie 
vermeden worden. Het eigen immuunsysteem krijgt met andere woorden een 
boost en wordt ingezet om ook kanker te weren. 
 
Er waren al eerdere successen bekend, maar de nieuwe resultaten die het team van 
Stanley Riddell (Fred Hutchinson Cancer Research Centre) voorstelt zijn volgens 
experts revolutionair en ongezien. "Het gaat om mensen die nog maar enkele 
maanden te leven hadden en bij wie alle andere therapieën faalden. Met de 
immuunceltherapie bereikten ze het stadium van 'complete remissie', waarbij geen 
enkele kankercel overblijft", aldus Riddell. 
 
Een tweede onderzoek laat zien dat de aangepaste immuuncellen, die zich telkens 
vermenigvuldigen, liefst 14 jaar in het lichaam blijven en dus als een preventief 
vaccin werken wanneer de kanker weer opdaagt. 

   
 
Wissel bij ATOS Medical 

 
Onze contactpersoon bij ATOS, Andrea Volders, heeft het bedrijf verlaten. Vanaf nu 
is Bram Peeters onze vaste contactpersoon. Hij zal ook elke 2e vrijdag aanwezig zijn 
in ons koffielokaal. 
Email: Bram.peeters@atosmedical.be



Zegt een man tegen zijn vrouw: "Ik heb in mijn leven slechts twee zeer mooie 

vrouwen gekend." 

Vraagt zijn vrouw direct daarna: "Wie was die andere?"                                         9 

Onze kinderen en kleinkinderen, de gepensioneerden binnen 10 jaar 

 
In 2030 zullen zij die de leeftijd van 67 jaar bereiken, pas op pensioen kunnen. Uit 
een studie van Belfius blijkt dat België in 2050 ruim 3,5 miljoen gepensioneerden zal 
tellen, goed voor 30% van de bevolking. 
 
Al binnen 10 jaar, dus in 2026, zal Vlaanderen evenveel inwoners ouder dan 67 
tellen als jongeren jonger dan 18. 
 
Tussen 2020 en 2060 zal de Belgische bevolking gemiddeld met 40.000 inwoners 
per jaar aangroeien. 
In 2030 zal ons land 12 miljoen inwoners tellen. 
In 2060 klokt België af op 13 miljoen inwoners. In datzelfde jaar wonen in ons land 
1,2 milj.  80-plussers. 
Op dat ogenblijk vertegenwoordigen zij 9,1% van de bevolking. Vandaag is dat 4,8%. 
 
Pensioenen en gezondsheidszorg. 
Deze demografische verschuivingen zullen heel wat aspecten  van ons dagelijks 
leven beïnvloeden en de vraag naar sociale bijstand, gezondheidszorg en 
voorzieningen van openbaar nut ingrijpend wijzigen, zo waarschuwt Belfius. 
 
Volgens de bank zal de vergrijzing een grote invloed hebben op de financiën van de 
diverse overheidsniveaus. 
De sociale zekerheid zal het grootste deel van de budgettaire lasten die rechtstreeks 
met de vergrijzing verband houden moeten dragen, stelt Belfius. 
 
Het gaat dan  om de betaalbaarheid van de pensioenen en gezondheidszorg. Toch 
zullen mensen ook steeds meer bij de lokale besturen aankloppen. 
 
Tegelijk zullen hun financieringsbronnen sterk wijzigen gezien de verwachte daling 
van de opbrengst van de lokale belastingen. 
De budgettaire weerslag zal echter sterk verschillen van gemeente tot gemeente.  

 

 



Na een onderzoek van de lever, vraagt de dokter aan de patiënt: 

- Wat drinkt u? 

- Wel, het hangt ervan af wat u in huis hebt, dokter.                                           10 

Eenvoudige SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vul het diagram zo in, dat in elke rij, elke kolom en elk blok 

van 3x3 vakjes, de cijfers 1 tot 9 één keer voorkomen. 

 
De eerste 3 goede inzendingen ontvangen een geschenk bij 

bezoek aan de koffiekamer op vrijdagvoormiddag. 
Hiernaast vindt U de oplossing uit vorig nummer 
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Twee eieren komen mekaar tegen. Het ene ei zegt: Ik ben blij dat ik u nog 

eens zie. En hoe is het nog met uwe zoon ? Zegt dat ander ei: Zeer goed 

hoor, hij is advocaat geworden. Dan vraagt het eerste ei weer: En hoe is het 

met uw dochter ? Het tweede ei antwoordt: Dat is minder, die zit in de 

puree.                                                                                          11 

Waar kan ik op mijn PC nuttige informatie vinden? 
 
Kom op tegen kanker:  www.tegenkanker.be 

 
Alles over kanker www.allesoverkanker.be 
 
LVG, Liga voor Gelaryngectomeerden 
Voorzitter:  Willem Vertraete, Groeningenlei 77, 2550  Kontich,  
tel. 03/457 11 18  E-mail:  willem.vertraete2@telenet.be 
Secretaris:  Paul Graf, Kasteelstraat 17-19 bus 5, 2160  Wommelgem,  
tel. 03/235 96 62  E-mail:  pgraf@skynet.be 
 
VGL: Zelfhulpgroep UZ Leuven en Vl. Brabant: 
 www.gelaryngectomeerden.be 

 
AVG: gelaryngectomeerden Antwerpen: 
     www.laryngectomie-tracheotomie.be 
 
Gelaryngectomeerden West-Vlaanderen: www.stemband.be 
 
Gelaryngectomeerden Oost-Vlaanderen:    www.stembandlozen-oost-vlaanderen.be 

 
LZVG: Gelaryngectomeerden Limburg:  www.lzvg.be 
 

NSvG, onze Nederlandse vrienden:  http://pvhh.nl/ 
 
Stichting tegen kanker:  www.kanker.be 
 
Kankerlijn, vragen over kanker:  www.kankerlijn.be 
 
Trefpunt Zelfhulp www.zelfhulp.be 
 
Universitaire ziekenhuizen Leuven:  www.uzleuven.be 
 
Stichting Diagnose Kanker:  www.diagnose-kanker.nl 

 
Atos NV  www.atosmedical.be 
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De vrienden van de kaartersclub hebben het over oud worden en oud zijn. 

Fons: Ik ben in mijn metaaltijdperk. 

Gust: Je metaaltijdperk? 

Fons: Ja, als je zo oud bent als ik heb je zilver in het haar, goud tussen de tanden en... 

lood in de benen!                                                                                                        12 

Wij zijn er voor jullie… 

Voorzitter: Hubert Vos 0472 79 19 94 

Secretaris: Firmin Pieck 0495 18 73 31 

Penningmeester:  

Bestuursleden: Christiane Pierre 016 63 11 43 

Eric Deschoenmaeker   0478 97 53 65 

 

Ziekenbezoek: 

Verantwoordelijke: Paul Maringka 0484 61 77 80 016 35 62 23   

Claire Champagne 0468 18 90 55 

 

 

Ankerleden:  Koffielokaal, feestorganisatie:  

Arlette Heusdens 0475 49 09 71 016 63 13 80 

Monique Gentens 0477 31 97 79 

Monique Hubin 016 76 71 49      

Annie Nijs 0474 85 47 40 

 
 

Samenspraak:   Firmin Pieck 0495 18 73 31 

 Roger Smolders 0496 94 74 49 

 

Koffielokaal St.-Rafaël Leuven  016 33 23 25 

Elke vrijdag open van 08.30 – 12.30 u 


