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Jantje komt de eerste schooldag te laat en de juf vraagt: "Wat heb jij 

gedaan dat je te laat bent, Jantje?" Waarop Jantje zegt: "Ik heb de stier 

naar de weide gebracht om de koe te dekken."  

De juf zegt daarop: "Kan uw vader dat niet, Jantje?" Jantje zegt: "Nee 

juf, de stier doet dat beter!"                2 

 
Woordje van de Voorzitter 

 

Beste vrienden, lotgenoten, 

De tijd gaat snel, we zijn ondertussen alweer in 

de meimaand. En mei is toch wel een 

feestmaand. Veel communie- of lentefeesten, 

veel vrije feestdagen. Mei is de maand van de 

bedevaarten, naar Scherpenheuvel bv. 

En ge zoudt verwachten dat het een mooie lentemaand is, maar 

toch is het meestal wel fris en nat. 

Veel volksspreuken bevestigen dat. ‘Koude mei, gouden mei’  en ‘mei 

koud en nat, brengt koren in ’t vat’. 

 

Het was toch heel spijtig dat ik niet op het lentefeest kon zijn. 

Maar ja die familiale verplichtingen gaan voor. Maar toen ik tegen 

het einde nog even langs kwam zag ik dat daar alles OK was. Weer 

een geweldige sfeer en iedereen was weer goed gezind! 

Ik hoop dat onze daguitstap van 22 juni ook een succes wordt. Het 

is de eerste keer dat we zoiets proberen. Maar het programma ziet 

er heel goed uit. Voor die prijs  krijgen we ook heel wat terug. 

En zo hebben we weer alle tijd om met mekaar van gedachten te 

wisselen. Dus aarzel niet om U in te schrijven! 

 

En wist ge dat ge van bier kunt dood gaan? 

Jaja, maar alleen als ge een bak op uwe kop krijgt… 

 

Tot op een volgende activiteit! 

Hubert 
 
 



De meester vertelde hoe de eerste mens ter wereld kwam: Adam werd uit 

klei gemaakt, terwijl men voor Eva een rib uit Adam nam. 

‘Dat verhaaltje’, zei snugger Jantje, ‘dat heeft U ons al dikwijls verteld, 

maar vertel ons liever hoe de derde mens werd gefabriceerd!’     3 

Noteer alvast onze verdere aktiviteiten! 
 

 Woensdag 22 juni 2017: Daguitstap, zie uitnodiging verderop 
 

 Donderdag 19 oktober 2017: Infonamiddag 
Prof.dr.Clement spreekt over: ‘de nieuwe ontwikkelingen inzake de 
medicamenteuze behandeling. Dit handelt voor een groot deel ook over 
immunotherapie’ 
 

 Zaterdag 9 december 2017: Kerstfeest 
 

 Elke vrijdagvoormiddag: iedereen welkom  in het koffielokaal, met o.a. 
verkoop van doekjes e.a. aan kostprijs. 
Elke 2e  en 4e vrijdag van de maand tussen 10u en 12u zal Luc Hombroek  
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! 

 
 
Gaat U op reis naar het buitenland? 

Als gelaryngectomeerde is het veilig om op voorhand te weten waar U 
terecht kunt wanneer er iets met de stemprothese aan de hand is. 
U kan altijd een reserve stemprothese aanschaffen via de verpleging van uw 
ziekenhuis. Zo zijt U zeker van de juiste afmetingen.  
 
Om te weten waar U terecht kunt op uw 
vakantiebestemming is het  mogelijk om dit te vragen 
bij ATOS, toch wanneer U ATOS-materiaal gebruikt. 
U kan onze vertegenwoordiger Luc Hombroek  van 
ATOS hiervoor contacteren 
ofwel op zijn tf-nr 0479 061358  
ofwel op zijn email-adres, Luc.hombroek@atosmedical.com 
Hij zal U graag verder helpen. 
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Een golfer is bij de afslag eindeloos bezig. Hij kijkt naar boven, naar 

beneden, meet de afstand en probeert de windrichting en -snelheid in te 

schatten. Dit ritueel herhaalt zich een paar keer. Zijn golfpartner wordt 

hier knettergek van en zegt: "Waarom duurt het allemaal zo lang, geef die 

stomme bal gewoon een klap!" De man antwoordt: "Mijn vrouw staat daar 

boven op de heuvel te kijken en ik wil het perfecte schot maken." Zegt 

zijn vriend: "Vergeet het maar, je raakt haar nooit vanaf hier!"                4 

Infonamiddag ATOS 
Op donderdag 9 februari ging onze infonamiddag 
met ATOS door. Bram Peeters gaf ons meer info  
over de ATOS-organisatie. Ook de inhoud van de 
coming home kit werd getoond en toegelicht. 
Deze standaard set hulpmiddelen wordt gratis 
aangeboden aan de patiënt na de operatie. 
 
We waren met een groep van een 30-tal leden en familie. Er was heel wat 
belangstelling en veel vragen werden gesteld 

 

Huisbezoeken ATOS 

Sedert  half vorig jaar legt ATOS systematisch huisbezoeken af bij de 
gelaryngectomeerden. Zowel wij als het ziekenhuis ontvingen hierover 
verschillende vragen en opmerkingen. 
Na een gesprek met ATOS hierover, zullen ze geen huisbezoeken meer 
organiseren. U kan ATOS wel spreken op de 2e en 4e vrijdag in ons 
koffielokaal. 
Ook is ATOS gestart met ‘lokale evenementen’, waarbij U uitgenodigd wordt. 
Het staat U vrij om daaraan deel te nemen. 
Noteer dat elke bestelling van hulpmiddelen via het ziekenhuis moet lopen 
als U wilt genieten van de terugbetaling door de mutualiteit. Ook kan de 
logopediste of de verpleegkundige U de beste raad geven over de producten 
die het meest effectief zijn. 

 
Bestelbons voor gelaryngectomeerden 
De bestelbons werden recent aangepast waarbij de prijzen voor de HME-
cassettes, 30 stuks, gedaald zijn. U kan deze bestelbons verkrijgen op de 
verpleging en in het koffielokaal van de zelfhulpgroep. 
Ze kunnen ook via email bezorgd worden. 
Op onze vernieuwde website zijn ook de nieuwe  bestelbons beschikbaar op 
deze link: http://gelaryngectomeerden.weebly.com/documentatie.html. 
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Twee domme blondjes lopen door het park. Op de open weide in het park 

zien ze een derde blondje dat in een bootje zit te roeien midden op het 

groene gras. "Geen wonder dat de mensen denken dat blondjes dom zijn, 

moet je die zien doen." Zegt het eerste blondje tegen haar vriendin: "Ja, 

als ik kon zwemmen zou ik erin springen en haar gaan duwen."       5 

Voor het Provox HME-toebehoren kan tot 5x per jaar voor een bedrag van 
354,36 EUR besteld worden.De bestelbons zijn beschikbaar in PDF-formaat 
zodanig dat U ze kan afdrukken. Ook kan U ze in Excel-formaat downloaden.  
Zo kan U bij het invullen  vlot controleren of uw bestelling binnen het budget 
valt.  Na invulling kan U deze bestelling doormailen naar: 
bestellingenlaryngectomie@uzleuven.be.  
De leveringen verlopen op de gebruikelijke manier. 
 
 

DANKDAG KOTK 
 
Komoptegenkanker richt elk jaar een bedankdag in voor 
vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor de 
lotgenoten. 
Op zaterdag 17 maart 2017 ging deze dag door in de KBC-gebouwen in 
Brussel. Ook wij hadden een afvaardiging. Hubert Vos en Monique Gentens, 
Eric Deschoenmaeker en Annie Nijs waren aanwezig. Bovendien kreeg 
Monique Gentens een gouden krab overhandigd voor 
de inzet van meer dan 5 jaar. Die werd overhandigd 
door erevoorzitter Vic Anciaux. 
Noteer dat andere bestuursleden vorige jaren al  aan de 
beurt waren voor een gouden krab. 
 
Tijdens deze dag kon men deelnemen aan diverse 
workshops, bv Geuren die helen  - aromatherapie, bier- 
en wijnproeven. Wij dachten dat onze deelnemers daar 
al alles van kenden…. 
 
Natuurlijk werd er lekker gegeten en gedronken. En er werden ook heel wat 
contacten gelegd met andere vrijwilligers. 
We zijn heel vereerd dat KOTK deze erkenning geeft aan onze vrijwilligers! 
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Waarom heeft Pamela Anderson zulke kleine voetjes? - Omdat ze in de 

schaduw niet kunnen groeien.             6 

Verslag lentefeest van 30 april 2017 
 
Zoals steeds komen onze lotgenoten en familie 
goed op tijd. Om 12u30 zijn de meeste al hun 
plaatsje aan het uitzoeken en verwachten weer 
een gezellige namiddag. 
 
De formule zijn we ondertussen al gewoon: koud buffet, soepje,  warm 
buffet, desserten buffet met telkens een uitgebreide keuze en meer dan 
genoeg. De Horst-koks kennen ons ondertussen 
goed en we komen zeker niets te kort. 
Buffetten zijn een beste keuze,  zo kiezen we 
wat ons het smakelijkst is. 
Ja, en drank is zoals steeds à volonté 
inbegrepen tot 17u. 
 
We zijn ondertussen een echte vriendengroep geworden en we  zijn blij van 
mekaar terug te zien. Over afwezigen wordt druk gepraat waarom ze er niet 
zijn. Toch geen medisch probleem?  
We zijn met 50 en de tafels worden echte 
vriendenkringen. 
 
De namiddag wordt opgeluisterd door de 
‘Demerthaler Rock en Jäger’. 
Dat zijn 3 muziekleraars uit Aarschot, die een 
zeer uitgebreid repertorium hebben van 
stemming, dans, party en foute liedjes. Van 
Tirol tot Rock en Roll. 
 
Op aanvraag start het volume wat lager. Onze 
gelaryngectomeerden hebben nu éénmaal geen 
hoge stemkracht en wensen mekaar nog heel 
wat te vertellen. Maar naar gelang de tijd 
vordert mag het volume hoger.  Er wordt 
meegezongen en de dansvloer is ook geregeld 
vol. 



 

"Juffrouw, bent u de volgende dans vrij?" "Ja zeker, mijnheer, graag 

zelfs." "Kan u dan even mijn glas vasthouden, ik ga wel dansen."        7 

Onze voorzitter Hubert was ditmaal tot zijn grote spijt verhinderd wegens 
familiale verplichtingen. Maar iedereen apprecieerde het wanneer hij toch 
een kort bezoekje bracht tijdens het laatste uur. 
 
En spijtig genoeg was de tijd weer te rap om. 
Velen bleven dan ook nog een hele tijd napraten. 
En we maken afspraken voor een volgende 
activiteit.  
Op donderdag 22 juni is er daguitstap naar 
Annevoie/Maredsous en de meesten wensen 
mekaar daar terug te zien. 
 
Er werden weer heel wat foto’s en filmpjes genomen. Ze zullen  binnenkort 
ter beschikking  komen op de website. Ook een fotoboek met herinneringen 
zal in het koffielokaal ter inzage liggen. 

 
 

Uitnodiging daguitstap op donderdag 22 juni 2017  
naar de tuinen van Annevoie en de abdij van Maredsous. 
 
Er werden reeds individuele uitnodigingen rondgestuurd. Toch herinneren 
we U graag aan deze unieke daguitstap. 
 
De Tuinen van Annevoie in de provincie Namen zijn 
de enige watertuinen in België en behoren tot de 
mooiste van Europa. 
We ontdekken deze watertuinen uit de 18de eeuw 
waar natuurlijke charme op de voorgrond staat. De 
tuinen zijn prachtig in elk seizoen en behoren tot het 
Belangrijkste Erfgoed van Wallonië 
  
Op 12 km van Annevoie bezoeken we de abdij van Maredsous.  
De Abdij van Maredsous is een plek voor 
ontspanning en bezinning. Hier wordt de 
traditie van gastvrijheid van de 
benedictijnen-monniken voortgezet,  in een 
uitzonderlijk natuurlijk kader. 
 



Een klein blank meisje en een klein Afrikaans jongetje spelen samen op 

straat. Het meisje roept telkens naar het jongetje: "Hé, kleurling!"  Het 

begint de krullenbol tegen te steken en hij zegt: "Luister eens meisje, als 

ik geboren ben was ik al zwart, toen ik groter werd, bleef ik zwart. Als ik 

zonnebaad, blijf ik zwart. Als ik me slecht voel, blijf ik zwart. Wanneer ik 

ril van de kou, blijf ik zwart, zelfs als ik ooit zal sterven zal ik zwart 

blijven. En jij, als je geboren was, bleek je roze te zijn. Nu ben je altijd al 

wit geweest. Als je in de zon loopt, word je rood, als je je slecht voelt, 

kleur je geel. Wanneer het te koud is, word je blauw. En als je ooit zal 

sterven, word je grauw. En jij, jij noemt mij kleurling?!"                          8 

Programma: 
Vertrek met de autobus van max. 32 personen om 7u30 stipt op de parking 
BODART te Leuven. 
Bij aankomst aan de tuinen van Annevoie genieten we van een koffie met 
ontbijtkoek. 
Om 10u maken we een wandeling door de tuinen onder leiding van een 
Nederlandstalige gids. 
Om 12u rijden we verder naar de abdij van 
Maredsous. We starten daar met een 
middagmaal, hoofdgerecht, dessert en 1 
drank, geserveerd in een apart lokaal. 
Om 15u hebben we een rondleiding door de 
abdij met een Nederlandstalige gids. 
Nadien is er vrije tijd tot het vertrek van de autobus om 18u. 
 
Praktisch: 
Kostprijs: Leden en partner betalen 35 EUR,  niet-leden 51 EUR. 
Inbegrepen: autobusreis, ontbijt, middagmaal incl. 1 drank, inkomgelden, 
gidsen. 
Niet-inbegrepen: dranken tussendoor. 
 
De daguitstap gaat door met een minimum van 25 personen. 
Gelieve onmiddellijk in te schrijven  
Gelieve het juiste bedrag te storten op onze rekening: BE71 4286 3064 9169, 
Met vermelding: daguitstap, uw naam en het aantal personen. Uw betaling 
geldt als inschrijving. 
 
Noteer dat we weer zoals steeds onze lotgenoten wensen samen te 
brengen om onderling ervaringen uit te wisselen en dat gecombineerd met 
een leerrijke activiteit! 



 

In de academie voor muziekonderricht krijgt de muziekleraar bijna een 

hartaanval als de leerlingen hun vioolkisten openen. Bij Peter komt er namelijk 

een machinegeweer tevoorschijn. "Wat is dat?" vraagt de leraar lijkbleek.  

Peter zo mogelijk nog bleker dan de leraar: "Verdorie, nu staat mijn vader in de 

bank met mijn viool."                                                                                     10 
 

Getuigenis van een partner 
 
Op de infodag op 22 juni 2017 bracht Annie Nijs een getuigenis van haar man Eric 
Deschoenmaeker, gelaryngectomeerd in 2015. Hier volgt een ingekorte versie. 
 

De eerste ongemakken bij Eric zijn begonnen half 
2014.  Omdat dit blijvende was zijn we dan een 
jaar later, tijdens de maanden juli en augustus 
2015 gestart met een reeks doktersbezoeken en 
onderzoeken in Vilvoorde en Jette.  We kregen 
dan te horen dat Eric een kankergezwel had op de 
stembanden.  Anderzijds, het enige goede nieuws 

was dat er geen uitzaaiingen waren naar de longen of ergens anders in het lichaam.  
De enige 2 oplossingen die men voorstelde waren : de stembanden verwijderen of 
bestraling. We werden doorverwezen naar  professor Vanderpoorten met de 
bedoeling om zijn advies in te winnen.   
Na het onderzoek bij Prof. Vanderpoorten moest Eric wel beslissen.  Hij moest zelf 
beslissen want hij moest het wel ondergaan.  Prof. Vanderpoorten heeft hem dan 
wel gerustgesteld want hij heeft onmiddellijk de beslissing genomen om de operatie 
te laten doen. 
We zijn dan ook diezelfde dag naar het koffielokaal van de zelfhulpgroep voor 
gelaryngectomeerden in Sint-Rafaël  gegaan. 
Daar hebben we kennisgemaakt met Hubert, de voorzitter en hebben daar ook nog 
enkele andere mensen gezien.  We hebben toen ook een gesprek gehad met Claire, 
belast met het ziekenbezoek vanuit de zelfhulpgroep. 
  
Door al die verschillende contacten was ik dan toch tamelijk gerustgesteld.  
De dag van de operatie kwam dus heel snel en ik liep er wel ongerust bij.  Tegen de 
middag heb dan zelf gebeld. 
Alles was dus goed gegaan maar hij lag beneden in te ontwaakkamer nog te 
bekomen en de verpleegster kon nog niet juist zeggen wanneer hij naar de kamer 
zou worden gebracht.   



Een autodief wordt voor de rechter geleid. Hij ondervraagt de man: "Beklaagde, 

waarom heeft u deze auto gestolen?" Autodief: "Mijn auto stond in panne. Ik zou 

anders te laat geweest zijn op mijn werk, edelachtbare." Rechter: "Het was toch 

veel beter geweest als u de autobus genomen had?" Autodief: "Daarvoor heb ik 

geen geschikt rijbewijs, edelachtbare."    11 

Toen Eric op zijn kamer was kwam er een hele installatie aan te pas voor ik hem kon 
zien en dat was toch schrikken.  Toen Prof. Vanderpoorten daarna nog langskwam 
heeft Eric hem bedankt en leek hij tevreden.   
’s Anderendaags ging het niet zo goed meer en de woensdag avond werd er 
opnieuw geopereerd.  Er moest een flap geplaatst worden. 
 
De eerstvolgende dagen voelde Eric zich absoluut niet goed; hij had veel vocht dat 
moest geaspireerd worden, hij kon niet slapen, de wonde rond de hals en binnenin 
wilden maar niet genezen, hij was buiten adem alleen maar om van zijn bed naar de 
stoel te gaan.  Toen kwam het wondteam er ook nog aan te pas 
Dan begon hij teken te doen dat hij spijt had van de operatie, dat hij zich beter een 
kogel door het hoofd had geschoten. 
Ik ben dan toch enkele keren bij de verpleegsters geweest om er zeker voor te 
zorgen dat hij kon slapen want dan zou de tijd  toch sneller voorbijgaan.  De 
psychologe moest toch ook iets doen om hem gerust te stellen want naar een 
buitenstaander zou hij beter luisteren dan naar mij.  En ik bleef  ook maar tegen 
hem praten en hem overtuigen dat hij de beste oplossing genomen had maar dat hij 
geduld moest hebben. 
Zeven weken heeft hij in het ziekenhuis gelegen, van 4 oktober tot 20 november.  
Elke dag ging ik er naar toe.   
 

Maar wat moest ik altijd vertellen want een antwoord kreeg ik niet;  Hij is normaal 
al geen grote prater maar nu kwam er niets uit. Ik was dan ook opgelucht als er 
iemand op bezoek kwam want dan kon ik een gesprek hebben en Eric er dan bij 
betrekken.  De vragen werden zo gesteld dat hij alleen maar ja of nee moest 
knikken en anders was het geduldig wachten tot hij het had  opgeschreven.  De 2 
bezoeken van Paul Maringka van de zelfhulpgroep hebben hem dan ook verder 
gerustgesteld.   
 

Wat ook nieuw was voor mij: Eric werkte vroeger bij de politie en ik was dan ook 
veel alleen, zowel ’s nachts als in de week-ends en altijd kon ik gaan en staan waar 
ik wilde en nu werd hij zo bezitterig dat ik er niet gerust in was.   



 

                                                                                         12 
 

Uiteindelijk heb ik die zeven weken goed doorgebracht want ik heb telkens goed 
kunnen slapen; ik was er gerust in dat hij goed werd verzorgd want dat zag ik wel als 
ik op bezoek kwam en ik zag vooral dat de verpleegsters en verplegers enorm veel 
geduld hadden.  
 
De eerste nachten thuis waren altijd moeilijk; altijd maar luisteren en ik heb mezelf 
echt moeten overtuigen dat dankzij dat gaatje in zijn keel hij heel goed kon 
ademhalen.  
Er waren dan toch nog verschillende momenten dat ik bang was, bv om zich te 
wassen; hij kon niet onder de douche want de wonden aan hals en borst waren nog 
steeds niet geheeld.  Ik was altijd bang dat er vocht zou opkomen of in het gaatje in 
zijn keel.  De simpele dingen werden daardoor een hele uitdaging. 
 

Om er zeker van te zijn dat alle gezwellen weg waren werd er tijdens een 
oncologisch overleg besloten om radiotherapie te plannen na volledige 
wondgenezing.  Die bestraling ging door van 15 december 2015 tot 20 januari 2016   
De eerste dagen na zijn thuiskomst en de weken van de bestraling had ik de indruk 
dat ik niets anders deed dan op de verpleegster wachten (thuis), eten maken, naar 
de logopediste en diëtiste  gaan en  doktersbezoeken afleggen.  Als ik dan naar de 
apotheker ging of boodschappen ging doen was ik telkens ongerust om hem alleen 
te laten en kwam altijd de vraag : gaat het gaan, ik blijf niet lang weg, stuur mij een 
sms als er iets is. 
 

Na enkele maanden kon hij zich verstaanbaar maken en besliste hij om terug te 
gaan biljarten en toen wist ik het, als hij zich sterk genoeg voelt om alleen met de 
auto weg te gaan dan kan ik ook gerust eens weg gaan.  
Ondertussen zijn we vorig jaar in mei / juni terug op vakantie gegaan met de 
caravan.   
Alles is uiteindelijk goed gekomen;  
Nu kijken we alleen maar vooruit en doen we wat we graag doen en wat we 
kunnen.   
 
We hebben ondertussen ook beslist om aan te sluiten bij het bestuur van de 
zelfhulpgroep van UZ Leuven omdat we ook ondervonden hebben hoe belangrijk 
het is om er over te spreken en ervaringen uit te wisselen.  Eric is nu ook lid van de 
nationale liga. 



"Waar breng jij dit jaar je verlof door?" vraagt een man aan zijn vriend. Die 

antwoordt:"Ik trek me daar niets van aan. Mijn vrouw beslist waar we gaan, mijn 

baas wanneer we gaan en mijn bank hoelang we gaan."    13 

Hij is nu ook gestart sinds 20 april met een opleiding bij KOM OP TEGEN KANKER en 
zal binnenkort ingeschakeld worden om ook op ziekenbezoek te gaan bij nieuwe 
patiënten.  
Wij zijn dankbaar dat de dokters dit zo goed hebben opgelost en ook dat we veel 
hulp kregen van de verpleging en de logopedisten.  We hebben er ook verschillende 
nieuwe vriendschappen gemaakt.    

 
 
Onze vernieuwde website 
Onze website www.gelaryngectomeerden.be is volledig 
vernieuwd! 
 
Ge vindt er zoals vroeger ook alles terug  over een laryngectomie. De info-dossiers 
die we bezorgen bij de operatie kunt ge hier ook vinden en downloaden.  
Ook de laatste bestelbons voor de ATOS-producten zijn beschikbaar.  
En de laatste nummers van ons tijdschriftje ‘Samenspraak’ vindt ge hier terug in 
geuren en kleuren. 
 
Bovendien vindt ge er alles terug over onze bestuurs- en ankerleden.  U kan hier 
ook gemakkelijk een bericht versturen naar ons bestuur. 
 
Natuurlijk zijn alle toekomstige activiteiten voorzien en kunt ge U ook inschrijven via 
de website. 
Van de voorbije activiteiten vindt ge dan weer alle foto’s terug, zodat ge kunt 
nagenieten van  de aangename herinneringen  van ons samenzijn. 
En verder is het de bedoeling  dat allerlei nieuwsjes regelmatig zullen opgenomen 
worden. 
 
We nodigen U dus graag uit om dan eens een bezoekje te 
brengen aan www.gelaryngectomeerden.be en ook hopen we 
U hier in de toekomst regelmatig te begroeten. 
Ook een QR-code is ter beschikking zodat ge er snel naartoe 
kunt! 

http://www.gelaryngectomeerden.be/
http://www.gelaryngectomeerden.be/


 

Een pastoor wordt gekozen uit de beste onder de onderpastoors 

Een deken wordt gekozen uit de beste onder de pastoors 

Een bisschop wordt gekozen uit de beste onder de dekens                          14 

Middagdutje 

Bij de meeste mensen vermindert de aandacht rond de middag. Je bent 

wat lomer omdat je eten moet verteren, maar ook je interne klok zorgt 

voor een dipje. Een middagdutje kan dan deugd doen. 

 

Kies voor een kort dutje van hooguit twintig minuten tot een halfuur. 

Slaap je langer, dan loop je het risico  in de diepe slaap terecht te komen.  

Je zal bij het ontwaken dan eerder suf voelen. Nadeel is ook dat je dan 

aan je nachtrust knabbelt als je te lang slaapt. 

 

Of een dutje iets voor jou is, probeer je het best zelf uit. Voel je je 

uitgerust na een dutje en heb je ’s avonds of ’s nachts geen nieuwe 

problemen om slaap te vallen? Dan kan een middagdutje geen kwaad. 

Lig je ‘s nachts vaak wakker, kan je moeilijk doorslapen of ondervind je 

problemen met inslapen? Dan is een dutje overdag af te raden. 

 

Ben je ziek of kan je ’s nachts niet aan de natuurlijke slaapbehoefte 

voldoen, dan kan je baat hebben bij een langer middagdutje. 

 
 

Een vrouw komt met haar veertien kinderen bij de pastoor.  De kleinste 

van twee jaar oud komt bij de pastoor.  De pastoor: "En jongen, hoe heet 

jij?"  Jongetje: "Jantje."  De volgende komt binnen. Pastoor: "En jongen, 

hoe heet jij?"  Jongetje: "Jantje."  Pastoor: "Ah, heet jij ook 

Jantje?"  De oudste komt binnen (14 jaar).  Pastoor: "En hoe heet jij, 

jongen?"  Jongen: "Jantje."  Pastoor tegen moeder: "Heten al jouw 

zoontjes misschien Jantje?"  Moeder: "Ja, dat is heel gemakkelijk, als ik 

roep: 'Jantje, opstaan', staan ze allemaal op, als ik roep:  'Jantje, eten', 

komen ze allemaal eten, als ik roep: 'Jantje, slapen', dan gaan ze allemaal 

slapen."  Pastoor: "En als je maar 1 iemand nodig hebt, hoe doe je dat 

dan?"  Moeder: "Dan roep ik gewoon hun familienaam." 



 

Een zakenman opent zijn nieuwe kantoor, wanneer hij van een vriend ter 

felicitatie een krans ontvangt met daarop 'Rust in vrede'. Het is duidelijk dat er 

een fout is gemaakt en de zakenman belt de bloemist om te klagen. Nadat hij de 

bloemist heeft verteld van de fout zegt hij: "Het spijt me heel erg van de fout, 

en het is natuurlijk erg vervelend voor u, maar moet u zich het volgende 

indenken: er vindt vandaag ergens een begrafenis plaats waar bloemen worden 

afgeleverd met de tekst 'Gefeliciteerd met je nieuwe locatie.'"                                             14 

 

Sint-Rafael 
 
Up zeikeren dag komt er in de klinik up de Kapusieneveur een schoe vrake 

binnen, zue ieel verzigteg. 

In de gank komt ze doo ne man teige, ieleganst in ’t wit. 

Och menieer, zodde goë asteblieft es noe moëne zweir wille zien? 

De man lot da vrake e komerke binne. 

Zitte goë mei ne zweir, minske? 

Joo menier, en zjust up men kont en aai duet toch zue zieer!  

Zeter nekie noo! 

Me zellen er es noo zien se! 

’t Meiken eft eiren rok up en fiktief, 

Up eir achterwerk stoo ne kastaar! 

Doo moet ek men kolleigas es boë reupe zenne. 

Gust, Lowie, Rik, Swoj! 

Komt es zien wa ne zweir! Rupt hem in ’t deigat. 

Derekt koume doo ieenegte man, euk ielemoo in ’twit afgeluepe. 

Miljaarde, wa ne zweir! 

’t Es bekanst niks! 

En zjust in ‘t middelt van doë sukkeles eir koinke. 

‘t Minske es er ieeleganst van verbabbereid en vroogt: 

En ieere, wa…… wa moet er naa gebeire? 

’t Zal ’t beste zoën da g’er mei noo nen doktour goot madammeke, wan 

waaile moete voets gon verve….!!! 



Verschil tussen een trolleybus en een politicus?  

Een trolleybus stopt als hij de draad kwijt is.     15 

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 

http://www.allesoverkanker.be/
mailto:willem.vertraete2@telenet.be
mailto:pgraf@skynet.be
http://www.gelaryngectomeerden.be/
http://www.laryngectomie-tracheotomie.be/
http://www.stemband.be/
http://www.stembandlozen-oost-vlaanderen.be/
http://www.lzvg.be/
http://pvhh.nl/
http://www.kanker.be/
http://www.kankerlijn.be/
http://www.zelfhulp.be/
http://www.uzleuven.be/
http://www.diagnose-kanker.nl/
http://www.atosmedical.be/
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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: Chris 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 


