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Woordje van de Voorzitter
Beste vrienden, lotgenoten,
Oktober, november, de tijd van groeien en
bloeien is voorbij. De vruchten zijn gevallen
en zullen in de donkere aarde uit het zaad
nieuw leven laten kiemen. Zolang de dagen
kort en koud zijn, rust de natuur tot licht en warmte ze weer
wakker schudt.
Voor ons is het ook de tijd om aan een nieuw jaarprogramma
te denken. Weer met nieuwe ideeën werken we iets uit voor
onze lotgenoten met de bedoeling om jullie weer samen te
brengen en enkele plezierige momenten te beleven!
Op de volgende bladzijde vindt ge al enkele activiteiten voor
2018. Noteer alvast de data in uw agenda.
Tot op een volgende activiteit!
Hubert

November! Bij valavond hullen nevelslierten de beemden van het broek in
een mysterieuze waas, met achter zich de donker dreigende gedrochten
van de bossen op de heuvelkam.
Toen dit landschap slechts bos en hei was met
een huisje of hut langs de zandweg, kwamen in
het dansende licht van kaarsen of olielamp die
gedrochten tot leven. O, wee, als je ze
ontmoette.
Griezelverhalen hebben iets magisch en zijn van alle tijden. Eens per jaar,
eind oktober, verlaten de spoken, tovenaars en alle ander griezels hun
donkere spelonken en verschijnen in het licht van steden en dorpen.
Folklore natuurlijk, want in onze 21ste eeuw zijn weerwolven
en dwaallichtjes en heksen uitgeteld. Horror blijft. Wil je huiveren en
bibberen, kijk dan de tv-programma’s na. Iedere dag keuze te over!
G. Pepermans
2

Noteer alvast onze verdere aktiviteiten!
 Zaterdag 9 december 2017: Kerstfeest
 Dinsdag 6 februari 2018: Infonamiddag met KOTK
 Zaterdag 14 april 2018: Lentefeest

 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!

LIDGELD 2018
Op de laatste bestuursvergadering werd beslist om het lidgeld van onze vereniging
te laten dalen van 25 naar 20 EUR.
We kunnen dit dank zij de verhoogde toelage van KOTK, waarvoor onze dank!
Het jaareinde komt in een ijltempo weer naderbij…
Mogen we bij deze U ook herinneren aan het lidgeld voor onze zelfhulpgroep en
vragen om 20 EUR te storten op onze zichtrekening vóór einde 2017.
In bijlage vindt ge hiervoor een overschrijvingsformulier.
Mededeling: lidgeld 2018 – 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.
In de wiskundeles ziet de juffrouw dat klein Jefke niet oplet. Ze roept en
vraagt: "Wat is 2 en 4 en 28 en 44?"
Jefke antwoordt onmiddellijk: "Canvas, VTM, RTL 4 en Eurosport!"
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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 halve-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.

Uitnodiging Kerstfeest
Na het succes van het vorige Kerstfeest in Horst wensen we dit nogmaals over
te doen!
Daarom nodigen we U hierbij officieel uit op ons
kerstfeest
van zaterdag 9 december 2017 om 13u.
Dit gaat door in :
In de Orangerie van 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 wintersoepje.
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,….
De baas kloeg in de stafvergadering dat hij te weinig gerespecteerd werd. De
volgende dag bracht hij een plakkaatje mee waarop stond: 'Ik ben de baas!' Hij
plakte het op de deur van zijn bureau. Toen hij na de middag terugkwam van de
lunch, zag hij dat iemand daaraan een berichtje geplakt had. Daarop stond: 'Uw
vrouw heeft gebeld, ze wil haar plakkaat terug!'
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Noteer dat de drank (witte en rode wijn, waters, …) inbegrepen is van 13u tot
17u.
Wij bieden U dit aan voor de (stunt)prijs van 30 EUR per persoon voor onze
leden en hun partner.
Niet-leden betalen 47,50 EUR.
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 26.11.2017
Uw betaling geldt als inschrijving.
Noteer dat we ook nu voor een muzikale omlijsting zorgen! Alex Vuerincks is
zanger, bespeelt verschillende instrumenten en brengt verschillende genres.
We beloven om rustig te starten zodat iedereen wat kan bijpraten. Maar naar
het einde toe zal hij zich volledig ‘smijten’. Dansschoenen zijn aanbevolen.
En we zijn met U benieuwd of de kerstman dit jaar ook zijn kerstvrouw zal
meebrengen….

DAG TEGEN KANKER
Ook in 2017 was de Dag tegen Kanker weer een
hartverwarmende dag. Op donderdag 19
oktober riep Kom op tegen Kanker Vlamingen op om die
dag expliciet hun medeleven en verbondenheid te tonen
met kankerpatiënten en hun naasten door een geel lintje te dragen. Een oproep die
door heel Vlaanderen gevolgd werd.
Honderden vrijwilligers in Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen speldden bezoekers
een geel lintje op. De personeelsleden van ziekenhuizen droegen die dag ook het
gele lintje. Personeelsleden van tal van gemeenten, woonzorgcentra,
zorgorganisaties zoals het Wit-Gele Kruis, Familiehulp, Landelijke Thuiszorg …
toonden zich die dag solidair.
Net zoals de voorbije jaren spanden ziekenhuizen, huizenvandemens, lokale
dienstencentra (o.a. Zorgbedrijf Antwerpen) zich in om voor hun patiënten en
Een man is opgenomen in het ziekenhuis met een reusachtig verband om zijn
hoofd. De verpleegster van dienst verzorgt hem en stelt vast: "Arme meneer, uw
vrouw moet u vreselijk missen." Waarop de man antwoordt: "Gewoonlijk wel,
maar deze keer heeft ze me wel geraakt."
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cliënten die dag deugddoende activiteiten te organiseren. Er waren workshops rond
stijladvies, voeding, relaxatie, mindfulness, muziek, smoothies, massages …
Iedereen kon deelnemen aan een publiekscampagne, in de week voorafgaand aan
de Dag tegen Kanker: door een kaartje te sturen naar een patiënt (bijna 8400
mensen deden dit) of door het gele lintje te delen via sociale media.
Wilt u doorheen het jaar kankerpatiënten in uw omgeving een hart onder de riem
steken, neem dan een kijkje op allesoverkanker.be.
Het hele jaar door worden activiteiten georganiseerd voor patiënten en hun
naasten door ziekenhuizen, lotgenotengroepen, zorgorganisaties en Kom op tegen
Kanker. Neem een kijkje op www.allesoverkanker.be/activiteiten.

Verslag infonamiddag 24.10.2018
Zoals gewoonlijk gaat de infosessie door in het
auditorium ‘Van de Vijver’ in Sint-Rafael. We zijn
met een 30-tal aandachtige toehoorders.
Prof. Dr. Paul Clement geeft een uiteenzetting over
’ Nieuwe ontwikkelingen inzake medicamenteuze
behandeling van hoofd- en halskanker’
Tot twintig jaar geleden speelde de medicamenteuze behandeling slechts een
marginale rol in de behandeling van hoofd- en
halskanker. Het werd enkel gebruikt in
geselecteerde gevallen van gemetastaseerde ziekte
of herval dat niet meer in aanmerking kwam voor
operatie of bestraling.
Inmiddels is echter aangetoond dat medicamenten
de prognose kunnen verbeteren wanneer zij geassocieerd worden aan
radiotherapie. Recenter werd voor het eerst duidelijk aangetoond dat ook
levensverlenging kan bekomen worden wanneer de ziekte in een ongeneeslijk
stadium is.
Twee boeren zijn tegen elkaar aan het opscheppen. zegt de ene boer tegen de
andere boer: "Als ik met mijn tractor om mijn akker heen moet rijden dan ben ik
twee dagen aan het rijden."
Zegt de andere boer: "Ja zo'n tractor heb ik ook gehad."
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De meest hoopgevende nieuwe ontwikkeling betreft een nieuwe vorm van
immunotherapie. Immers, bij patiënten die hiermee geholpen kunnen worden,
blijkt het effect veel duurzamer, en meestal zonder veel nevenwerkingen.
We krijgen een overzicht over hoe een normale celdeling verloopt.
Cellen groeien en sterven af volgens een bepaald patroon. Wanneer dit patroon
verstoort wordt hebben we te maken met kanker.
We krijgen voorbeelden van omgevingsfactoren die afwijkingen kunnen
veroorzaken. De voornaamste negatieve factoren zijn: roken, alcohol, zon, voeding,
milieu en vervuiling, pesticiden, asbest, erfelijkheid,….
Naast chirurgie worden mogelijke behandelingen overlopen zoals radiotherapie,
chemotherapie. Hier worden telkens slechte cellen vernietigd, maar ook de
goedaardige.
Woekeren van cellen wordt normaal door ons immuunstelsel onder controle
gehouden. Met de immunotherapie wordt ons immuunstelsel geactiveerd. Recent
zijn hier successen geboekt.
Maar er is nog een lange geleidelijke weg af te leggen.
We noteren ook dat het onderzoek naar
behandeling van hoofd/hals-tumoren in België
aan de top staat in de wereld.
We danken Prof. Dr.Clement voor de
voorbereiding en de inspanningen die hij deed om
deze complexe materie op een heel begrijpbare
manier voor te stellen. En we bewonderen hem voor de beheersing van deze
complexe materie.
Meer foto’s op onze website: www.gelaryngectomeerden.be

Twee vogels zitten in een boom te kijken hoe een schildpad elke keer weer uit
een boom springt en met zijn poten wappert. Na een tijdje zegt de ene vogel
tegen de ander: "Schat, ik denk dat we hem nu maar moeten vertellen dat hij is
geadopteerd."
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Presentatie aan medisch personeel Gasthuisberg op 23.10.2017
In het kader van het zorgpad voor patiënten met
hoofd/hals-kanker stelt elke betrokken dienst
zich voor aan alle andere. Dit gebeurt via
verschillende info-sessies.
Ook onze zelfhulpgroep werd gevraagd. Op
23.10.2017 gaven we 2 infosessies op
Gasthuisberg.
Firmin stelt de werking van de zelfhulpgroep
voor en geeft een overzicht over wat er gebeurt
bij een laryngectomie. Paul brengt diverse
getuigenissen uit zijn ervaring van het jarenlange
patiëntenbezoek. Ook Hubert, Eric en Chris zijn
aanwezig zodat de 3 spraaktechnieken,
slokdarmspraak, spraak met de servox en spraak
met de stemknop kunnen besproken en getoond
worden.
We kregen diverse vragen vanuit het publiek. We hopen zo ons steentje bij te
dragen om de zorg voor onze patiënten te verbeteren.
Meer foto’s op onze website: www.gelaryngectomeerden.be

Hij vertrok vanuit Leuven om elke dag 76 kilometer te lopen.
Nu is hij eindelijk aangekomen
Extract uit het Nieuwsblad van 22/9/2017
Johan Swinnen (52) heeft het voor mekaar gekregen. Dé kankerautoriteit van ons
land is vanuit Leuven naar Compostela gelopen. Op het verschroeiende ritme van
twee marathons per dag. “Ik ben geen held. De kankerpatiënten, waarvan ik de
brieven in mijn rugzak heb gedragen, dat zijn helden”, vertelde hij vlak na zijn
aankomst. .

Jefke werkt tijdelijk in een kruidenierszaak. Er komt een jongeman binnen die
een ferme sigaar aan het roken is. Jefke zegt: 'Je mag hier niet roken, hé.'
'Maar,' zegt de man, 'ik heb die sigaar hier gisteren gekocht!' 'Dat wilt toch
niets zeggen,' antwoordt Jefke, 'we verkopen hier condooms ook!'
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Johan Swinnen bedacht enkele maanden
geleden een groots plan: 2.400 kilometer
lopen, door België, door Frankrijk, over de
Pyreneeën, helemaal tot in heiligdom Santiago
de Compostela. Gekkenwerk. Halve marathon
in de voormiddag; meer dan een halve
marathon in de namiddag; dertig kilometer in
de vooravond, waarvan de laatste tien met
een lampje op het hoofd. Op de gps, in het donker. Elke dag hetzelfde moordende
ritme.
Dé vraag die iedereen zich stelde: waarom in godsnaam zo’n helletocht? “Met deze
tocht wil ik mijn zoon Pieter en alle andere kankerpatiënten een hart onder de riem
steken”, vertelde hij vorige week nog in Het Nieuwsblad. “Hun strijd is met niets te
vergelijken. Daarom zal ik de zevenhonderd brieven die ze schreven
hoogstpersoonlijk in Compostela afleveren.”
Vrijdagavond rond 17.30 uur heeft hij het uiteindelijk voor elkaar gekregen en
kwam Swinnen na 33 dagen aan in Compostela. Daar stonden onder meer zijn
negentienjarige zoon Pieter, zijn echtgenote Annemie en rector Luc Sels van de KU
Leuven hem op te wachten. “Ik heb er weinig woorden voor. De ontvangst is
ongelooflijk. Het is irreëel. Ik ben vierenhalve week geleden vertrokken in Leuven.
En nu staan we hier, bijna 2.400 kilometer verderop. Ik wist niet of ik dit zou halen,
maar we zijn er nu”, reageerde hij vlak na zijn aankomst.
“Ik ben in de eerste plaats iedereen van het team
dankbaar. En ook iedereen die aanmoedigingen
gestuurd heeft. Het is echt ongelooflijk. Ik ben
ook bijzonder trots op mijn zoon Pieter. Sommige
mensen noemen me een held, maar dat is nooit
mijn bedoeling geweest. De kankerpatiënten,
waarvan ik de brieven in mijn rugzak heb
mensen. De strijd tegen kanker is namelijk iets
helemaal anders.”
Flavie leest met verontwaardiging een artikel in de krant en zegt kwaad tegen
Baziel: "Ze schrijven hier dat vrouwen net als luidsprekers zijn. Dat klopt toch
helemaal niet?!"
"Zeker niet," antwoordt Baziel, "luidsprekers kan je uitzetten."
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Met zijn onderneming wilde de professor ook geld inzamelen voor
kankeronderzoek. “De teller staat op 100.000 euro”, zegt Griet Van der Perre van
het departement Oncologie van de KU Leuven. “Bij zijn aankomst ontving hij ook
nog eens een cheque van enkele duizenden euro’s.”
Het grootste deel van de tocht legde Swinnen alleen af. Sympathisanten en
vrienden uit Leuven liepen kleine stukken van het traject mee om de eenzame loper
bij te staan.

Onze voorzitter Hubert heeft een grote hobby; ‘VISSEN’
Met dank aan Rob Van Meurs voor interview en tekst
Hubert Vos is voorzitter van de Zelfhulpgroep VlaamsBrabant
Hij heeft als allround bouwvakker carrière gemaakt. Het
werkterrein liep tot in Bagdad. Toen de oorlog daar
uitbrak moest men zich terugtrekken. Naast het werk
was de jacht in de Ardennen zijn grote passie. De camping met de caravan ook al in
de Ardennen en tuinieren gaven en geven daarnaast de invulling in het leven van
Hubert en zijn vrouw Monique. Pas na de operatie wist zijn zoon hem over te halen
mee te gaan vissen.
Hubert: “Mijn zoon viste al van jongs af aan. Pas op mijn vijftigste ben ik op zijn
aanraden ook gaan vissen. Na mijn operatie en eerst het herstel vond mijn zoon het
belangrijk dat ik meer naar buiten zou gaan. Hij heeft mij
meegenomen naar zijn visvereniging en hij heeft mij
enthousiast gemaakt. Ik ga sindsdien minstens 1x per week
vissen en soms meer. En ik ben ook al snel lid geworden van
de visvereniging. ‘De Zoet Water Vissers’ beschikt over grote
visvijvers. We vissen op allerlei vissen; karpers, snoekbaars,
steur, paling om er maar een paar te noemen. We zijn met
75 leden en 5 à 6 per jaar is er een viswedstrijd.

Karels oudste dochter gaat trouwen en in een andere gemeente wonen. Daags
voor de trouwpartij zegt ze tegen hem: "Pa, ik vind het zo moeilijk om ma achter
te laten." "Kan ik begrijpen," sust Karel, "'t is misschien beter dat je haar
meeneemt.
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We gaan dikwijls samen en soms ga ik alleen. Het vissen heeft me de rust gegeven
om alles een plaats te geven. Ik ben mijn zoon er nog altijd dankbaar voor dat hij me
enthousiast heeft gemaakt voor deze hobby.”
Het leven staat niet stil
“Hees praten was bij mij het sein dat er iets mis was.
Voor mijn werk in de bouw moest ik collega’s
commanderen en ik merkte dat mijn stem niet meer
zo luid ging. De operatie was in september 1998 het
herstel ging vlot. De eerste woordjes leerde ik al
spreken in het ziekenhuis met hulp van de
logopediste. Er was echter nog een probleem dat
opdook. Een fistel bleek de voedselweg te onderbreken, waardoor het eten moeilijk
ging. Er was een tweede operatie nodig en ik heb daarom 48 dagen in het
ziekenhuis gelegen voor ik naar huis kon. Naast een positieve instelling van mijzelf
en mijn naaste omgeving en de hulp van de patiëntenbezoekers van de
Zelfhulpgroep Leuven ben ik er goed doorgekomen. Na het ontslag volgden nog 25
bestralingen. Weer later was daarom hulp bij de tandarts nodig. De tanden en
kiezen werden donker en vielen eruit. Maar het leven staat niet stil en mijn vrouw
samen met mijn zoon en twee dochters en onze vijf kleinkinderen gaan goed met de
nieuwe situatie om en we hebben ermee leren leven.”
Koffielokaal
“ Na de operatie heb ik me meteen beschikbaar gesteld voor allerlei hand- en
spandiensten bij het bestuur van de Zelfhulpgroep Vlaams-Brabant. We doen dit
dus al bijna 20 jaar.
“De koffiekamer in het St.-Rafaël ziekenhuis in Leuven heeft een bijzondere plaats
binnen onze groep. Het is een ontmoetingsplaats voor de patiënten van de NKOafdeling waarbij een laryngectomie wordt verwacht of al is gedaan.
Ook bij mij heeft het bezoek aan deze speciale wachtkamer voorafgaand aan de
operatie veel hulp geboden. Je spreekt ook al geopereerde patiënten en dat geeft je
goede moed.
Het vrijwilligerswerk vraagt veel inzet van Hubert. “Het helpt mij mee om alles te
verwerken.”

Baziel komt 's nachts zwaar dronken thuis. Als hij 's morgens wakker wordt ziet
hij naast zich in bed, in plaats van zijn vrouw Flavie, hun hond Rover liggen.
Baziel krabt zich in het haar en zucht: 'Ik had al de indruk dat er zoveel
protest was als ik de hond vannacht in zijn bench stopte!'
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Bericht van ATOS Medical
Sinds kort kunnen de patiënten hun noden en feedback van onze materialen
doorsturen naar een centraal emailadres :
userfeedback@atosmedical.com
Het User Need Team behandelt alle mails en deze worden gebruikt als input voor
het innovatieproces bij de ontwikkeling van de materialen.
Electrolarynx
Wanneer er in de toekomst een TruTone (electrolarynx) wordt besteld door het
ziekenhuis, wordt de handsfree houder niet meer standaard meegeleverd. De
houder is nu een optie geworden. Hierdoor zijn de prijzen aangepast. Het toestel is
volledig terugbetaald 1x om de 5 jaar..
Door het veelvuldig losschroeven van het batterijkapje kan de schroefdraad
afbreken. Het batterijkapje is nu apart verkrijgbaar: Battery cap art. 40000 en deze
kost 50€ inclusief BTW

De CEO van Ryanair wandelt een pub binnen en bestelt een Guinness.
“Dat is dan één euro”, zegt de barkeeper.
“Oh”,zegt O’Learry, “Dat is praktisch voor niets!” en legt het muntstuk op
de toog.
“Aangezien U niet uw eigen glas heeft meegebracht zal U wel twee euro
toeslag moeten betalen”, zegt de kelner.
De CEO graait al grommend in zijn broekzak, betaalt de extra kost en
neemt zijn glas om zich naar een tafeltje te begeven.
“Als U gaat zitten kost U dat drie euro extra en aangezien U geen plaats
heeft gereserveerd zal U een supplement van twee euro in rekening
gebracht worden.
De Ierse zakenman is nu helemaal van stuur en richt zich tot de barman:
“Dit zijn oneerlijke praktijken! U lokt goedgelovige klanten met
misleidende prijzen! Ik wil de baas spreken.”
“Die is helaas alleen bereikbaar via het formulier op onze website.
Quasimodo, de bultenaar van Parijs, zit samen met zijn moeder in de
keuken. Moeder: "Quasimodo, wil je eens in de keuken de wok gaan
halen?" Quasimodo: "Oh joepie, gaan we Chinees eten deze avond?"
Moeder: "Neen, jongen, ik ga uw hemdje strijken."
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En als U niet van plan bent om straks uw glas straks zelf af te wassen,
gaat U dat dat nog twee euro extra kosten”.
“Geniet nog van uw biertje!”

Dagboek van kleuter.
Maandag:
Sinterklaas gaan halen bij bomma en bompa.
Alleen knikkers gekregen.
Stom speelgoed. Heb knikkers op de keldertrap gelegd.
Bompa naar beneden getuimeld,
geen belang, bompa toch al oud en versleten,
er waren geen knikkers kapot.
Klop gekregen, met knikkers spelen mag niet.
Dinsdag
Hele toffe dag, heb nichtje Suzy gezien op begrafenis bompa.
Hele dag doktertje gespeeld. Heel plezant. Mama kwaad,
papa kwaad, tante Angèle kwaad, Suzy niet.
Doktertje spelen mag niet. Stiel leren is verboden.
Woensdag
Hier en daar in huis chocoladekorrels gelegd. Papa is
muizenvallen gaan kopen. Heb korrels opgegeten.
Mama viel flauw.
Heb klop gekregen. Lekkere chocoladekorrels eten is verboden.
Donderdag
Heb voor 20 knikkers hele mooie witte muis gekregen
van kameraad in een doosje gedaan en schoon verpakt.
Cadeau voor mama. Mama eerst heeel blij, daarna schreeuw
gegeven, flauw gevallen. Papa weer heel kwaad.
Heb klop gekregen. Cadeautjes geven is verboden.
Vrijdag
Papa sloot mij op in de kelder, is plezant. Heb van
patattenvoorraad frietjes gesneden om mama te helpen.
Zwaar werk, wel 100 kilo patatten.
Heb klop gekregen. Mama helpen is verboden.
Gijsje huilt omdat zijn konijn is doodgegaan. “Toe nou, niet zo huilen!”, zegt zijn
vader, “toen opa stierf, was je zo een flinke jongen!” Gijsje: “Ja, maar die had ik
niet van mijn zakgeld gekocht!”
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Zaterdag
Papa sloot mij op op zolder, ook heel plezant. Heb
papa geholpen en dakgoot proper gemaakt. Stond veel
volk op straat. Pompiers zijn me komen van dak halen.
Papa kwaad, klop gekregen. Papa helpen is verboden
Zondag
Papa sloot mij op in het tuinhuisje. Had kou en heb
vuurtje gestookt. Pompiers zijn weer gekomen.
Toffe mensen, spuiten alles nat.
Klop gekregen. Warm hebben is verboden.
Maandag
Wou pompiers nog eens terugzien. Heb gebeld en ze
zijn gekomen. Mama kwaad en pompiers ook.
Heb klop gekregen. Pompiers graag zien is verboden.
Dinsdag
Stille dag vandaag. Heb niets gedaan. Mama heel ongerust
en ambetant.
Niks doen is niet plezant en eigenlijk verboden.
Woensdag
OP bezoek bij bomma, toen ze me zag staan kreeg bomma
schuim op haar mond. Mama sloot mij op in de keuken.
Stoelen van bomma veel te hoog, heb ze korter gemaakt
met de zaag van bompa, nu zijn ze juist goed. Mama
kreeg schuim op haar mond.
Heb klop gekregen.
Donderdag
Met papa naar de kliniek gegaan. Bomma en mama
bezoeken. Iets kapot aan de zenuwen. Waarschijnlijk
familieziekte. Dokter stak met naald in mama haar arm.
Heb met de andere naald die daar lag in de stouterik
zijn gat gestoken. Dokter kreeg ook schuim.
Van papa klop gekregen. Mama beschermen is verboden.
Alles is verboden denk ik, behalve kinderen kloppen.
Wacht tot ik groot en sterk ben.
Een soldaat komt op vrijdagmorgen bij de sergeant om verlof aan te vragen. "Ik
ga vader worden," zegt hij dapper, en hij krijgt een paar dagen vrij. Na het
weekend vraagt de sergeant hem: "En, hoe heet de kleine?" Zegt de soldaat: "Geen idee, maar over negen maanden bent u de eerste die het weet."
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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

Er zitten drie boerinnen tegen elkaar op te scheppen. De eerste zegt: 'Ik heb
kippen hé, die leggen eieren en ze stoppen ze vervolgens zelf in de doos!' Zegt
die tweede boerin: 'Ik heb koeien, die melken zichzelf, doen de melk in de bus
en zetten de melkbussen in de vrachtwagen.' Zegt die derde boerin: 'O, dat is
niks, ik heb thuis één varken en dat regelt álles!'
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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

Ziekenbezoek:
Verantwoordelijke: Paul Maringka

0484 61 77 80

Eric Deschoenmaeker

0478 97 53 65

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

Koffielokaal St.-Rafaël Leuven

016 63 13 80

0495 18 73 31

016 33 23 25

Elke vrijdag open van 08.30 – 12.30 u
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