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Woordje van de Voorzitter
Beste vrienden, lotgenoten,
Ik ben heel tevreden over onze werking. We
zagen in 2016 meer lotgenoten in ons
koffielokaal op vrijdagvoormiddag. Wanneer
daar een gezellige drukte heerst dan is het
voor ons geslaagd en het kerstfeest was de kroon op het werk. De
opkomst was hoog en alle ingrediënten waren in orde. Lekker eten en
een gezellige ambiance. Lees het verslag maar wat verderop.
We hebben ditmaal ook alleen maar positieve reacties gehoord.
Voor 2017 verwacht ik natuurlijk dat we op hetzelfde niveau verder
gaan. Er zijn heel wat inschrijvingen op de infonamiddag van 9
februari met ATOS.
Jullie zijn van harte uitgenodigd op de infodag van de nationale liga
op 22 april in het Provinciehuis te Leuven. Daar hebt ge onlangs een
programma met inschrijvingskaart voor gekregen. Een heel nuttig
initiatief!
En op 29 april gaat ons lentefeest door. We zorgen ervoor dat dit
weer een aangename ontmoeting tussen lotgenoten wordt. Alle
ingrediënten zullen weer aanwezig zijn om het te laten slagen.
En nu we al een paar winterprikken achter de rug hebben wordt het
stilaan tijd om aan de lente te denken.
In de winterperiode heb ik ook altijd wat tijd om bij te studeren.
Om nieuwe woorden te begrijpen. Weten jullie wat een halfnightstand is? Volgens mijn vrouw is dat zoiets als een gehalveerde
one-nightstand. Douchen en slapen horen er niet meer bij, daarvoor
rijdt ge naar huis, naar uw eigen bed.
Tot op een volgende activiteit!
Hubert
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Noteer alvast onze verdere aktiviteiten!
 Donderdag 9 februari 2017: Infonamiddag in Sint-Rafael. Uiteenzetting
door ATOS MEDICAL
 Zaterdag 22 april 2017: Nationale Infodag georganiseerd door de nationale
Liga van Gelaryngectomeerden in het Provinciehuis te Leuven
 Zaterdag 29 april 2017: Lentefeest in Horst
 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!

Bericht van de sociale dienst
Beste mensen, lotgenoten,
Met veel plezier stel ik mezelf en de dienst sociaal werk even aan u voor.
Sommigen onder u zullen mij reeds kennen, voor anderen kan dit artikeltje
een eerste kennismaking zijn.
U onderging allemaal recent of iets minder recent een laryngectomie.
Ik hoef u waarschijnlijk niet te vertellen dat dit een ingrijpende gebeurtenis is
voor zowel uzelf als uw directe omgeving.
De opname in het ziekenhuis, de behandeling, lange revalidatie en
veelvuldige consultaties brengen heel wat veranderingen teweeg op
persoonlijk, sociaal en voor sommigen ook professioneel vlak.
Als sociaal werker help ik graag met de psychosociale en praktische gevolgen
van uw ziekte door middel van informatie, advies, ondersteuning en
doorverwijzing op vlak van werk, financiën, dagelijks leven,…
U kan mij bereiken via volgende kanalen:
Telefoon: 016/34.86.20
Email: heidi.geirnaert@uzleuven.be
Met een krant kun je zowel een minister als een vlieg doodslaan. (H.de Croo)
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Ons lentefeest van 17.12.2016
Voor vele lotgenoten is het kerstfeest een
belangrijke afspraak om mekaar weer terug
te zien. En we komen altijd goed op tijd! Om
12u30 zijn er al veel lotgenoten toegekomen
in het Wagenhuis van het kasteel van Horst.
En we hebben een goed verwarmde
orangerie, op het gelijkvloers. Gezellig met
ronde tafels zodat we vlot met iedereen
contact kunnen houden.
Met bijna 60 zijn we aanwezig en na het
glaasje CAVA of fruitsap vergezeld van
enkele hapjes wachten we niet om het koud
buffet aan te vallen. Lekker … om onze
eerste honger te stillen….
Ondertussen zien we de vele kerststukjes
staan wachten. Iedereen moet er eentje mee
naar huis nemen. Claire heeft weer haar best
gedaan om er iets moois van te maken.
Spijtig dat zij zelf niet aanwezig kan zijn
door ziekte van haar man Roger.
Onze lotgenoot René speelt ondertussen weer allerlei deuntjes. Soms lijkt
het alsof er een nootje blijft plakken of verloren geraakt, maar de sfeer
kan alvast niet stuk.
We zijn amper met de hoofdgang gestart…
Dat is weer een overvloedig en lekker buffet
met vis, vlees, diverse groenten en
sausbereidingen, of we krijgen hoog bezoek.
Wat dacht ge, de kerstman natuurlijk en hij
heeft zijn kerstvrouw meegebracht!
Vrouw bij de psychiater: 'O, dokter, mijn man denkt dat hij een
verkeerslicht is.' Psychiater: 'Laten we eens kijken wat we daaraan kunnen
doen. Breng hem maar binnen.'
Vrouw: 'Even geduld dokter, hij staat nog op rood.'
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De kerstman heeft voor iedereen een snoepje
mee en een woordje van steun. Ook de
vrijwilligers van het bestuur moeten weer
even tot bij hem komen en het is een
belangrijk bedankingsmoment voor de inzet
van onze bestuursleden.
En wat we nog niet wisten wordt nu bewezen.
De kerstvrouw kan vlot een dansje doen op de
tonen van de accordeon.
En we zijn nog maar pas aan het genieten van
het desserten buffet en dan komt onze
‘special guest’ er aan. Inderdaad,
schlagerzanger Sammy Baker komt een kort
optreden verzorgen voor onze lotgenoten. Hij
brengt eigen nummers en enkele heel
bekende.
En het duurt niet lang of iedereen verlaat zijn
stoel. De polonaise wordt ingezet en het
wordt één groot feest.
De ambiance zit er goed in maar aan alles
komt een eind. Dit optreden lijkt ons veel te
kort…
Toch blijft de dansvloer goed bezet. We gaan
door tot ook het laatste dessert geproefd is.
Ook alle dank naar het personeel van Horst
dat weer alles in goede banen heeft geleid.
Het is al pikdonker als we het Wagenhuis
verlaten. Iedereen is dol enthousiast. Dat was
het beste feest tot nu toe. Het wordt moeilijk om dit in de toekomst te
evenaren.
Een fotoalbum is beschikbaar in het koffielokaal.
We spreken alvast af voor een volgende activiteit.

Wie door velen wordt gevreesd, heeft velen te vrezen.
(Hongaars gezegde)'
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Uitnodiging Lentefeest
Na het succes van het Kerstfeest in Horst wensen
we dit nogmaals over te doen!
Daarom nodigen we U hierbij officieel uit op het
lentefeest van zaterdag 29 april 2017 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 of fruitsap vergezeld met hapjes.
Daarna volgt een koud buffet met een assortiment van koude vissoorten
en koude vleessoorten, een saladebar en koude sausjes. Ook een lentesoep
staat op het buffet.
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,….
Noteer dat de drank inbegrepen is van 13u tot
17u.
Wij bieden U dit aan voor dezelfde (stunt)prijs
van 30 EUR per persoon voor onze leden en hun
partner.
Niet-leden betalen 45 EUR.
En dit maal zorgen we ook voor de nodige stemming tijdens het lekkere
eten. We worden de ganse namiddag feestelijk gestemd door het 3-tallige
orkest ‘Demerthaler Rock en Jäger’. Ook nu weer ambiance verzekerd!
Mag ik vragen om dit bedrag te storten op onze rekening:
BE71 4286 3064 9169, met vermelding:
Lentefeest VGL - uw naam - aantal personen.
En dit vóór 30.3.2017
Uw betaling geldt als inschrijving.
Op een bank naast een vers gedolven graf zit een mannetje van zo te zien
minstens honderd jaar.
Een voorbijganger zegt: - Zo, bent u even op?
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Nationale infodag
Op zaterdag 22 april 2017 organiseert de Liga voor
Gelaryngectomeerden (Lvg) een nationale info over laryngectomie in het
Provinciehuis Vlaams Brabant te Leuven.
U heeft hiervoor een uitnodiging met antwoordkaart ontvangen, maar toch
halen we nog even het programma aan:
9.30 – 10.30 Ontvangst met koffie/thee
10.30 – 10.40 Welkom en inleiding door de voorzitter van Lvg: Willem
Verstraete
10.40 – 11.45 Prof.Dr.Vander Poorten ‘Chirurgie voor patiënten met een
tumor in het hoofdhalsgebied: verleden, heden en toekomst’
11.15 – 11.45 Prof.Dr. De Bodt ‘De impact die een verlies aan communicatie
heeft op het leven en de levenskwaliteit van een patiënt’
11.50 – 12.10 Muzikaal intermezzo
Trombonespeler: W.Liebrecht en T.Both
12.10 – 12.25 Getuigenis lotgenoot: Dhr. D. Jans
12.30 – 12.45 Getuigenis partner: Mevr. A. Nijs
12.45 – 13.00 Voorstelling en gebruik van computer-app EHBO
Patiëntenvereniging Hoofd-hals (Nederland)
13.00
Warme lunch
14.00 - 16.00 Kennismaking met standhouders
14.00
Workshop reukrevalidatie: Mevr.E.Van Kerckhove en
Mevr. A. Labaere
15.00
Workshop toepassen van computer-app EHBO: NSVG
16.00
Afsluiten woordje en ‘wel thuis’
Hoe bereik je het provinciehuis?
Provincieplein 1 3010 Leuven
Openbaar vervoer
Het provinciehuis ligt op loopafstand van het trein- en
busstation van Leuven.
Kom je het station buiten gewandeld, ga dan links over
het Roger Van Overstraetenplein.
Parking: Er is parking voorzien onder het gebouw
'Wat zou er gebeuren als ik u uw linkeroor afsneed?' vroeg de psychiater
aan een patiënt. 'Dan zou ik niet goed meer kunnen horen.' 'En als ik uw
rechteroor ook afsneed?' 'Dan zou ik niets meer kunnen zien.' 'Hoezo?'
'Omdat mijn bril dan van mijn neus zou vallen.'
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Kankerpatiënten lijden vaak nodeloos pijn
Kankerpatiënten zouden beter begeleid moeten worden
als ze pijn hebben tijdens of na hun behandeling. Dat
stelt Kom op tegen Kanker op basis van onderzoek waaruit blijkt dat
kankerpatiënten met hoofdzakelijk chronische pijn vaak niet terechtkunnen bij
zorgverleners.
Nochtans zijn zorgverleners in 70 tot 90 % van de gevallen in staat om pijn te
reduceren tot een aanvaardbaar niveau.
'Pijn wordt nog te weinig erkend. De zorg voor pijn moet beter', zegt Hans Neefs,
expert kankerzorg van Kom op tegen Kanker.
‘Sinds ik 1,5 jaar geleden behandeld werd voor borstkanker, sta ik op met pijn en ga
ik ermee slapen’, vertelt Kristel Goevaerts. ‘Eerst was het een stekende pijn,
ondertussen is ze afgezwakt tot een knagend gevoel.
Als ik het bij mijn oncoloog, borstverpleegkundige of gynaecoloog aankaart, krijg ik
geen concrete hulp. Het komt door de bestraling, zegt de een. Misschien belast je je
arm te veel, zegt de ander. Concrete tips over hoe ik die pijn kan verlichten, krijg ik
nooit. Op den duur twijfel je aan jezelf.’
Net als Kristel kampt ongeveer de helft van alle (ex-)kankerpatiënten met pijn. Het
is een van de ernstigste symptomen tijdens en na een kankerbehandeling. Uit
internationale studies blijkt dat kankerpatiënten vaak onnodig veel pijn lijden.
‘In 70 tot 90 % van de gevallen zijn zorgverleners in staat om pijn te reduceren tot
een aanvaardbaar niveau. En toch lijden in ons land veel (ex-)kankerpatiënten
nodeloos pijn’, zegt Hans Neefs, expert kankerzorg die het onderzoek gevoerd heeft
voor Kom op tegen Kanker. ‘Kom op tegen Kanker vindt dat dit niet kan. Pijn wordt
nog te weinig erkend. De zorg voor pijn moet beter.’
‘Uit het onderzoek blijkt ook dat patiënten te weinig informatie krijgen en
betrokken worden bij de pijnbehandeling,’ vult Erwin Lauwers, expert biomedisch
onderzoek van Kom op tegen Kanker aan. ‘Zo konden twee op de drie patiënten niet
mee beslissen over hun pijnbehandeling. Ook dat moet beter, want zorgverleners
en patiënten moeten samen zoeken naar een oplossing.’

Man tegen vrouw : "Als ik 25 jaar met U gehuwd ben gaan wij naar Amerika!"
Antwoord van de vrouw: "Joepie!!! Wat doen we dan als we vijftig jaar getrouwd
zijn?"
Man: "Dan kom ik U terug halen."
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78 % dagelijks pijn
Om aandacht te vragen voor die problematiek bracht Kom op tegen Kanker de pijn
van kankerpatiënten in kaart. In totaal reageerden 258 mensen op de radio- en
socialemediacampagne die opriep zowel positieve als negatieve ervaringen te
delen.
Vooral mensen met chronische en frequente pijn reageerden op de oproep.
78 % heeft dagelijks pijn, met een aanzienlijke impact op hun dagelijkse
huishoudelijke en sociale activiteiten tot gevolg. Om nog maar te zwijgen over de
gevolgen voor hun beroep.
Systematische screening
Ondanks hun chronische en frequente pijnklachten konden veel patiënten niet
rekenen op voldoende aandacht en zorg. Voor Kom op tegen Kanker hebben alle
kankerpatiënten recht op de beste behandeling, en dus ook op een optimale
pijnbestrijding. Daarom formuleert de organisatie twintig aanbevelingen voor
beleidsmakers, zorgverleners en opleidingsinstellingen. Zo pleit Kom op tegen
Kanker ervoor dat:
- in alle Vlaamse ziekenhuizen een systematisch pijnbeleid wordt ingevoerd,
- er in de thuiszorg een instrument komt om pijn bij kankerpatiënten te bevragen,
- huisartsen ondersteund worden en de mogelijkheden krijgen om een centrale rol
in de pijnbestrijding in de thuiszorg te spelen,
- ook andere zorgverleners beter opgeleid worden zodat ze over voldoende kennis
en expertise beschikken,
- pijncentra structureler en ruimer gefinancierd worden zodat de wachtlijsten
worden weggewerkt,
- patiënten gesensibiliseerd worden om hen aan te moedigen hun pijnklachten
met zorgverleners te bespreken.

Steeds meer mensen overleven kanker
Volgens een recente studie gepubliceerd in Cancer
Epidemiology, Biomarkers & Prevention neemt in Amerika het
aantal mensen dat kanker heeft overleeft sterk toe. Deze
evolutie heeft gevolgen voor de kenmerken en behoeften van deze specifieke
bevolkingsgroep. En bij ons?
- Zeg, Sander, is het jou eigenlijk al eens opgevallen dat grote schepen meestal
een vrouwennaam hebben?
- Dat komt, omdat ze meestal moeilijk te besturen zijn .
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Commentaar van Stichting tegen Kanker
Volgens de studie zijn er in 2016 in de Verenigde
Staten ongeveer 15,5 miljoen mensen die kanker
hebben overleeft. 62% van deze mensen zijn 65 jaar
of ouder. Ter vergelijking: het verwachte aantal
nieuwe gevallen van kanker is ongeveer 1 685 000. De
studie voorspelt daarnaast dat tegen 2040 meer dan 26 miljoen mensen – van wie
73% 65 jaar of ouder is – op dit continent de ziekte zullen overleven.
In België
In ons land houdt de Stichting Kankerregister deze gegevens bij. De Stichting
beschikt nog niet over voorspellingen voor 2040. Ze heeft echter wel gegevens van
de laatste tien jaar. Daaruit blijkt dat 331.706 mensen (of 3% van de Belgische
bevolking) op 31 december 2013 nog in leven waren nadat bij hen kanker werd
vastgesteld tussen 2004 en 2013. 60% van deze mensen waren 65 jaar of ouder
(28% tussen 65 en 74, 24% tussen 75 en 84 en 8% ouder dan 85).
Meer oudere mannen
De statistieken vertellen ons ook dat bij de 65-plussers meer mannen dan vrouwen
nog in leven zijn nadat bij hen kanker werd vastgesteld. Het gaat hierbij om 108.023
mannen (of 13% van de mannen ouder dan 65) tegenover 89.581 vrouwen (of 8%
van de vrouwen ouder dan 65). Mannen blijven vaak nog lang in leven na de
opsporing van prostaatkanker, hetgeen een verklaring is voor het verschil tussen
beide geslachten.
Verschillende factoren
Het feit dat het aantal mensen dat kanker overleeft zo sterk toeneemt, is te wijten
aan verschillende factoren. Zo zorgt de vergrijzing en de vergroting van de bevolking
voor een stijging van het aantal gevallen van kanker. Daarnaast is de stijging ook te
wijten aan de verbeterde genezings- en overlevingskansen.
Nieuwe uitdagingen
Deze evolutie zorgt ervoor dat voor een zeer specifiek publiek een aantal nieuwe
uitdagingen ontstaan op het vlak van volksgezondheid. Enerzijds zijn er de
Een man staat op straat geruime tijd te praten met een
buurtbewoner. Als hij binnenkomt vraagt zijn vrouwtje of het interessant was.
"Het is een echte stoeffer, want hij beweert dat hij reeds alle vrouwen uit onze
straat heeft gehad behalve 1. Waarop z'n vrouwtje zegt:" da zal dan die preutse
trien van hierover wel zijn "
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bijwerkingen op lange termijn zoals de laattijdige nawerkingen van de
behandelingen en de ontwikkeling van bijkomende kankers. Een tweede uitdaging is
van sociale en maatschappelijke aard: hoe kunnen deze mensen de draad van hun
beroeps- en sociaal leven weer opnemen?
Overlevenden met meerdere comorbiditeiten
De onderzoekers van de studie wijzen er bovendien op dat deze groep van
overlevenden steeds ouder wordt en dus ook almaar meer comorbiditeiten
(bijkomende ziekten) heeft. Belangrijk is nu dat deze groeiende bevolkingsgroep
met veranderende behoeften de juiste ondersteuning krijgt van de daartoe
opgeleide gezondheidswerkers.

Een OMA

Geschreven door een achtjarige
Een oma is een mevrouw die zelf geen kinderen heeft. Ze houdt veel van
kinderen van anderen. Een opa is een man-oma. Hij gaat met jongens wandelen en
ze praten over vissen.
Oma’s hoeven niets te doen; alleen er te zijn. Ze zijn zo oud, dat ze niet hard
kunnen rennen of wilde spelletjes doen.
Je moet niet tegen ze zeggen: schiet op!
Meestal zijn ze dik, maar niet te dik om de schoenen van kinderen vast te maken.
Ze dragen een bril en raar ondergoed en kunnen hun tanden uit hun mond nemen.
Ze hoeven niet knap te zijn, ze moeten alleen antwoord kunnen geven op vragen,
zoals: waarom hebben honden een hekel aan katten, en zo.
Zij praten niet kinderachtig tegen je zoals andere mensen die op bezoek komen.
Ze slaan geen stukken over als ze ons iets voorlezen en ze vinden het ook niet
erg om telkens hetzelfde te moeten lezen.
Iedereen zou een oma moeten hebben, vooral als je geen televisie hebt. Want
oma’s zijn de enige grote mensen die tijd hebben.

- Dokter, toen ik de zuster om een warme kruik voor mijn voeten vroeg, draaide
zij zich beledigd om en liep weg. - Tja, dat kan ik goed begrijpen, u wist het
wellicht niet, maar dat was de hoofdverpleegster.
- Oh, zei de patiënt, er wordt hier dus ook al gespecialiseerd. Wilt u dan vragen
of de voetenverpleegster even wil langskomen?
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Wat is het toppunt van lef ?
Een spookrijder inhalen en voorbijsteken.
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Rookmelders vaak verkeerd geplaatst en slecht onderhouden
In 60% van de woningen in België is een rookmelder geïnstalleerd. Hiervan is één derde verkeerd geplaatst, wordt slechts 40 % onderhouden
en wordt door de helft de levensduur van de batterij gerespecteerd.
Dat betekent dat er slechts in 20% van de
woningen een goed geplaatste en onderhouden
rookmelder is geïnstalleerd. Dat blijkt uit een onderzoek van FOD Binnenlandse
Zaken. Uit hetzelfde rapport blijkt dat slechts 15% van de Belgen een evacuatieplan
heeft getekend.
Je hebt 100% meer kans hebt om een woningbrand te overleven wanneer je goed
werkende rookmelders hebt.

De modernisering heeft je leven serieus gewijzigd…
- Je hebt een lijst van 15 telefoonnummers om je gezin (3 personen) te bereiken.
- Je stuurt een SMS-je naar het mobieltje van je zoon om te zeggen dat het
eten klaar is. Hij stuurt vanuit zijn slaapkamer een e-mailtje terug met: "Wat
eten we?"
- Je zit elke dag te chatten met iemand uit Zuid-Afrika, maar de buren heb je
dit jaar nog niet gesproken.
- Je parkeert je auto voor de deur en belt even naar huis om te vragen wie er
allemaal thuis zijn.
- Je koopt een gloednieuwe, hypermoderne PC. Een week later zit dezelfde PC in
de uitverkoop. Reactie van de verkoper: "Die PC's? O, die zijn eigenlijk zwaar
verouderd."
- TV-reclame verwijst alleen naar een website, waar je alles kunt lezen over de
kwaliteit van dat product.
- Je gebruikt alleen je pinpas, chipknip of creditcard om iets te kopen, omdat je
het wisselen van contant geld niet begrijpt.
- "De eetkamer opruimen" is bij jou hetzelfde als het verwijderen van de fastfood verpakkingen van de achterbank van de auto.
- Je bekijkt je e-mail vóór het ontbijt.
Een vrouw komt 's avonds laat thuis en zegt tegen haar man: "Ik heb goed
nieuws en ik heb slecht nieuws. "Vertel eerst het goede nieuws maar," zegt de
man. "De airbag werkt."
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- Je wordt 's nachts om twee uur wakker en gaat naar het toilet. Onderweg
terug naar je bed check je nog even gauw je e-mail.
- Je draait je hoofd als je glimlacht :
- Je oma stuurt je het ene e-mailtje na het andere met het verzoek of je een
.JPG-tje van haar pasgeboren achterkleinkind kunt sturen, om een screensaver
van te maken.
- Je huis verlaten zonder je gsm, die je de eerste 20, 30 of zelfs veertig jaar
van je leven niet gehad hebt, is nu reden om in paniek te raken en als een gek
terug naar huis te keren om het ding op te halen...
- Je wordt uitgenodigd voor een feestje op a.s. vrijdag en vraagt: "In welke
chatroom is het?"
- Je hebt geen contact meer met je familie omdat ze geen e-mail hebben.
- Je hebt al in geen jaren patience meer gespeeld met echte kaarten. Kaarten??
- Twee dagen levertijd vind je onacceptabel traag.
- Je probeert je wachtwoord in te voeren bij het aanzetten van de magnetron.
- Jouw idee van je zaken organiseren bestaat uit het gebruik van plakbriefjes in
verschillende kleuren.
- De meeste grappen hoor je niet van een persoon, maar lees je in je e-mail.
- Je neemt een tweede telefoonaansluiting, zodat je kunt bellen.

De schooljuffrouw vraagt in de klas wie er het rijkst is:
Polleke als eerste: wij juffrouw! Mijn pa en ma hebben elk een auto, we hebben
een mooi huis en gaan veel op vakantie.
Jefke haast zich ook: maar juffrouw! Wij zijn nog veel rijker: mijn pa en ma
hebben ook elk een auto maar ook elk een motor, we hebben een huis en een
appartement aan de kust en gaan ook heel veel naar het buitenland op reis.
Daarbovenop krijgen wij thuis allemaal een auto als we 18 zijn.
Jantje wacht rustig zijn beurt af: juffrouw, wij hebben gewoon alles!!
Mijn zus kwam verleden week met haar nieuwe buitenlandse vriend
thuis en weet je wat mijn pa zei nadien? Dat was nu nog het enige wat
we mankeerden!
Moeder tegen haar drie zoontjes: "ik hoop, dat ik in het nieuwe jaar drie aardige
kinderen krijg!" Een van de zoontjes: "Wat leuk, mama. Dan zijn we met zijn
zessen!"
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Waar kan ik op mijn PC nuttige informatie vinden?
Kom op tegen kanker:

www.komoptegenkanker.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

Waarom gaan de Hollanders 's winters met hun eitjes buiten staan?
Dan komt de zoutstrooier langs!
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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

Claire Champagne

0468 18 90 55

016 35 62 23

Ankerleden: Koffielokaal, feestorganisatie:
Arlette Heusdens

0475 49 09 71

Monique Gentens

0477 31 97 79

Monique Hubin

016 76 71 49

Annie Nijs

0474 85 47 40

Samenspraak:

Firmin Pieck

016 63 13 80

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
Een boer is met zijn knecht op het land als hij tot aan zijn enkels in de modder zakt. "Ga
mijn laarzen halen", zegt de boer. Als de knecht bij de boerderij is komt hij de twee
bloedmooie dochters van de boer tegen. "He, wat doe jij hier?", vragen de meiden. "Ik
mag van de boer met jullie allebei naar bed," zegt hij. "Daar geloven we niks van," zeggen
de meiden." "Oh nee? Wacht maar dan vraag ik het hem," zegt de knecht. En hij roept
keihard naar de boer op het land : "Moest ik er nu één pakken of twee?"
Boer schreeuwt terug : "Allebei natuurlijk!!!"
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