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Na een hevige storm komen twee boeren elkaar tegen. De ene vraagt: "Is het dak van 
jouw boerderij ook zo zwaar beschadigd door de harde wind?"  
Antwoordt de andere: "Dat weet ik niet, want ik heb het nog niet teruggevonden."           2 

 
Woordje van de Voorzitter 

 

Beste Vrienden, 

Het gaat snel, dit is weeral ons 2e tijdschriftje 

van 2018.  

De meimaand is dé bloeimaand, de 

vreugdemaand en als echte lentemaand het 

orgelpunt van deze mooie voorjaarstijd. 

Mei is in vele gezinnen ook de feestmaand, het is de tijd van de eerste 

communie, vormsel en lentefeest. Ik las in de krant dat de druk hoog 

wordt om die feesten alsmaar grootser te maken. 

 

Maar ik ben gelukkig dat ook ons lentefeest een succes was. Er was een 

goede opkomst, lekker eten en een echte vriendschappelijke sfeer. 

We kijken er naar uit om mekaar terug te ontmoeten als een echte 

vriendenclub. 

En ik wens van harte dat ook onze daguitstap een succes wordt. Er gaat 

toch wel wat tijd naartoe om alles te organiseren. En telkens loopt dat 

ook op wieltjes. We hebben dit jaar een autobus met het nodige comfort. 

Dus nu hoop ik dat er ook voldoende deelnemers zijn…. 
 

Op de volgende bladzijde vindt ge de volgende activiteiten voor 2018. 

Noteer alvast de data in uw agenda. 

Tot op een volgende activiteit! 
Hubert 

 
 
Een nieuwe lente en een nieuw geluid: 
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,  
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht 
In een oud stadje, langs de watergracht – 
 
Herman Gorter 1889 



Ik liep laatst over straat toen ik een huilend eendje tegenkwam. Dus ik zei tegen dat 

huilende eendje: “Wat is er met jou gebeurd?” Dat huilende eendje keek me aan en zei: 

“Ik ben in elkaar geslagen door een hooligans! “                                                           3 

Noteer alvast onze verdere aktiviteiten! 
 
 Woensdag 6 juni 2018: Daguitstap naar 60-jaar atomium en naar de plantentuin 

van Meise. Noteer dat de datum gewijzigd is t.o.v. vorig nummer 
 

 Dinsdag 2 oktober 2018: Infonamiddag met Prof. Johan Swinnen met als titel ‘De 
lange Tocht 
 

 Zaterdag 8 december 2018: Kerstfeest in Horst 
 

 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. 
Op 1 juni, 6 en 20 juli, 3, 17 en 31 augustus zal Gabriela Massart-Doskova 
aanwezig zijn in het koffielokaal. Zij zal alle vragen beantwoorden betreffende de 
produkten van T-Stoma 

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

 
 

Verslag lentefeest van 14  april 2018 
 
Onze lotgenoten en familie waren weer zeer goed op tijd. We worden meer en 
meer een hechte groep. We kijken er naar uit om mekaar terug te zien. Dus willen 
we ook liefst samen aan de tafel. 
En we komen dus goed op tijd om onze plaatsen te reserveren. 
 
Aan de formule wijzigt er weinig:  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. 



 

Een dom blondje gaat klagen bij de VDAB. "Hier neemt niemand op, ik blijf maar 

telefoneren.  Ik bel 0800-17 30, ’t rinkelt en ’t blijft maar duren ..."  De receptioniste 

zegt: "Natuurlijk neemt er niemand op, dat zijn onze openingsuren."                      4 

 
De namiddag wordt opgeluisterd door de 
‘Demerthaler Rock en Jäger’. We kennen hen al 
van vorig jaar met een heel uitgebreid 
repertorium van stemming, dans , party en foute 
liedjes. 
Nieuw deze keer  was de uitgebreide playlist die 
verdeeld werd over de feesttafels. Men kon alles aanvragen. En daar werd gretig 
gebruik van gemaakt. 
 
Onze voorzitter Hubert had al nachten wakker 
gelegen van de stress. Zou alles wel in orde zijn, 
lekker eten, goede muziek. Maar vandaag viel de 
stress er helemaal af, met de nodige gevolgen… 
Hij viel een beetje in herhaling om zijn geluk te 
kunnen delen…. 
 
Ook onze 2 leden met de meeste levenservaring 
waren er nu ook weer bij: Marcel met 93 jaar en 
Jozef met 92 jaar. Ze hebben er flink van 
genoten. Lekker gegeten en de dansvloer 
uitgetest… 
Hubert en de hele menigte hebben hen dan ook 
een gepast applaus gegeven. 
 
De dansvloer was regelmatig volzet,  dat komt ervan als uw favoriete nummers die 
ge zelf aangevraagd hebt, dan ook nog gespeeld worden. 
 
Spijtig genoeg was de namiddag weer veel te 
snel om.  Velen bleven dan ook nog een hele tijd 
napraten. En we maken afspraken voor een 
volgende activiteit.  
 
Er werden weer heel wat foto’s en filmpjes 
genomen. U zal ze kunnen bewonderen op onze 
website: www.gelaryngectomeerden.be.   
En die muzikanten, die mogen ook nog terug komen…



 

Een school sardientjes zwemt in de oceaan als er een onderzeeër voorbijkomt. 'Hé,' zegt 

een sardientje, 'wat is dat voor een ding?' Zegt een ander sardientje: 'O, dat is niks 

bijzonders, hoor, dat is een blik mensen.'                               5 

Infovoormiddag in het Sint-Franciscusinstituut op 17.4.2018 
 
Elk academiejaar worden we uitgenodigd om 
een infomoment te bezorgen aan de 
laatstejaars verpleegkunde van het Sint-
Franciscusintituut te Leuven.  
Ook nu hebben we dat verzorgd op 17 april 
voor een 50-tal laatstejaars richting thuiszorg 
en ouderenzorg. 
 
Er is altijd veel belangstelling vanwege de 
studenten. Voor hen is het een unieke 
gelegenheid om met de praktijk in contact te 
komen. 
 
Naast theorie over een laryngectomie 
bespreken we ook de verschillende technieken 
om terug te spreken.  
En ook de zorg nadien komt aan bod: de 
verschillende producten en de mogelijke 
problemen en oplossingen. 
 
En voor ons is het natuurlijk belangrijk dat er 
verpleegkundigen met de juiste ervaring 
afstuderen. 
 

www.gelaryngectomeerden.be 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Een vrouw voelt zich verwaarloosd door haar man. De vrouw zegt: "Jij denkt ook alleen 

nog maar aan voetbal! Je weet bijvoorbeeld onze trouwdag niet eens meer!" "Toch wel", 

zegt de man, "dat was op de dag dat Nederland van Duitsland won!"                       6 

Uitnodiging daguitstap op woensdag 6 juni 2018  
 

Herinnering:  
Al onze leden hebben de uitnodiging ontvangen: onze 
daguitstap gaat dit jaar naar 60 jaar atomium en naar 
de plantentuin van Meise. 
 
Ook gaan we weer met de autocar vanuit Leuven. 
Daarmee hoeven we ons niet te bekommeren om 
files, parkings, … 
En dit jaar hebben we na de ervaring van vorig jaar 
voor een zeer degelijke comfortabele bus gezorgd. We 
hebben hem zelf geselecteerd en de kosten worden 
door de zelfhulpgroep gedragen. Ook de kost van de 
gidsen zijn voor onze rekening. 
 

Programma: 

8u30: Vertrek op de Bodartparking te Leuven 
We starten met een koffie met gebak in het panoramisch restaurant van het 
Atomium 
Nadien volgt een rondleiding doorheen de bollen.  
’s Middags met de autocar naar Meise en middagmaal in de Oranjerie van de 
plantentuin. 
Om 14u met de gids doorheen de tuin en serres. 
Nadien vrije tijd 
17u30: Terug naar Leuven 

 
Praktisch: 
Kostprijs: Leden en partner betalen elk 48 EUR,  niet-leden 72 EUR. 
Inbegrepen: autobusreis, ontbijt, middagmaal incl. 1 drank, inkomgelden, gidsen. 
Niet-inbegrepen: dranken tussendoor. 
 
De daguitstap gaat door met een minimum van 20 personen. 
Dringend inschrijven aub  
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. 



Op school moest Jantje bij de juffrouw komen, ze zei: "Jantje, dat opstel dat je schreef 

over je hond is exact hetzelfde als dat van je broer! Wat heb je daarop te zeggen?" 

"Natuurlijk," antwoordt Jantje, "het is dan ook dezelfde hond!"       7   

De lange tocht 
KOTK nodigde onze vrijwiligers uit om deel te nemen aan de lezing van Prof. Johan 
Swinnen betreffende ‘De lange Tocht’ op 26 maart 2018. 
 

U herinnert zich zeker deze Leuvense Prof, 
die vorig jaar de volledige tocht  vanuit 
Leuven naar Compostella gelopen heeft, 
nadat hij zelf geconfronteerd werd met de 
hersentumor van zijn zoon. 
 
Het was een 3 uur boeiend verhaal, 
geïllustreerd met foto’s en filmpjes en met 
veel emotie gebracht. We hebben geboeid 
geluisterd tot de laatste minuut… 

foto: © Leo De Bock  
 

Professor Johan Swinnen is een wereldauthoriteit in de oncologie, het 
kankeronderzoek.. 
Toen zijn eigen zoon getroffen werd door en genas van een hersentumor, werd 
hijzelf van heel dichtbij geconfronteerd met de ziekte. Meer dan ooit ziet hij het als 
zijn roeping om het kankerbeest te verslaan.  
Hij is optimistisch: ‘Ooit wordt kanker een chronische ziekte waaraan je niet meer 
doodgaat’. Maar eer het zover is, moeten we nog een lange tocht gaan. 
 

Hij vertelt zijn persoonlijk verhaal, maar geeft ook alles mee over wat kanker is en 
hoe we via preventie en betere therapieën van kanker een beheersbare en niet 
dodelijke ziekte kunnen maken. 
 

In augustus en september 2017 liep Prof. 
Swinnen van Leuven naar Compostella, 
pakweg twee marathons per dag. Op die 
lange tocht nam hij in zijn rugzak talloze 
brieven mee van mensen die ook door 
kanker getroffen werden: de Post van 
Compostella.  
 

foto: © Chris Nijs



 

In een dierentuin is een olifant gestorven. De oppasser laat zijn tranen de vrije loop en 

lijkt ontroostbaar. "Daar hoeft u toch niet zo verdrietig om te zijn," zegt een bezoeker. 

"Toch wel," antwoordt hij. "Ik ben namelijk degene die hem moet begraven."                8 

 

Deze uiteenzetting was zo boeiend en interessant ook voor onze lotgenoten en 
familie dat wij dit ook voor jullie willen organiseren. 
Na contact met prof. Swinnen ligt de datum vast.  
Noteer alvast: dinsdag 2 oktober 2018 namiddag. 
Een uitnodiging volgt later.  
 

 
 

Getuigenis van een lotgenoot: Frank Meeus 

Frank: 
De eerste heesheid is begonnen in januari 2017. Soms was het er, soms ook niet. 
Tegen half maart had ik bijna geen stem meer en op 28/03/2017 ben ik op 
onderzoek geweest, dienst NKO van het HH ziekenhuis te Leuven. Er waren enkele 
kleine letsels op de stembanden. Diezelfde vrijdag 
werden er enkele biopten genomen.  
 
Op 27/04/2017 kregen we de resultaten en zei de 
arts, zonder omwegen dat het niet goed was en 
dat er ons een zware tijd te wachten stond. Ze 
had ook reeds een afspraak gemaakt op de dienst 
NKO van St.-Rafael.  
Ondertussen moest ik nog allerlei onderzoeken 
ondergaan, scan van de longen, maagonderzoek 
enz ...  
Op 5/05/2017 had ik afspraak in St.-Rafael. 
Prof. Nuyts, De Laere en Vander Poorten brachten 
ons het slechte nieuws. Er zou een totale 
laryngectomie plaats vinden.  
 
Vanaf dat moment, ging alles heel snel. De operatie vond plaats op 24/05/2017 en 
na 10 dagen mocht ik het ziekenhuis verlaten.  
Op 09/06/2017 ging ik de eerste maal naar de logopediste en kon ik beginnen 
praten.  
In juli is er dan nog preventief gestart met radiotherapie: 30 sessies.  
Al bij al heb ik nergens pijn of last van gehad, niet van de operatie, niet van de 
bestralingen. Ook psychologisch heb ik geen enkele hinder ondervonden. 



 

Twee miljonairs staan toevallig met hun Rolls Royces naast elkaar voor een verkeerslicht. 

De een belt de ander op en pocht: "Ik heb zojuist een fantastische Playstationinstallatie 

in mijn Rolls laten monteren." De ander: "Moet je me daarvoor uit bad bellen?"               9 

De operatie was geslaagd, dus het probleem was opgelost en het leven ging gewoon 
verder. Ondertussen ben ik ook terug, deeltijds, aan het werk.   
 

Marina, echtgenote van Frank: 
Voor ons, mezelf en de 5 kinderen, was het iets minder evident. Het was een 
rollercoaster van gevoelens en emoties.  
Het slechte nieuws overviel ons als een ijskoude douche. 05 mei 2017 zal dan ook 
altijd in ons geheugen blijven hangen als een zwarte dag, zeker omdat wij voordien 
niet op de hoogte waren van de ernst van de  situatie.  
 
Gelukkig werden we supergoed opgevangen door het team NKO van St.- Rafael! 
De mensen van de zelfhulpgroep zijn ook een steun geweest, zowel voor als na de 
ingreep.   
Voor mij blijft het liedje " Tears in Heaven " Van Eric Clapton vanaf dat ogenblik 
speciaal. Eerste maal gehoord terwijl we de afspraken vastlegden en nadien op de 
terugweg naar huis. Heeft dus speciale betekenis gekregen.  
 
Met vallen en opstaan zijn we uiteindelijk allemaal samen door de  voor mij en de 
kinderen, moeilijke periode geraakt. 
Het was moeilijk voor ons omdat we met angst, twijfel en soms onbegrip moesten 
omgaan en vooral omdat de persoon waar het om ging, bij wijze van spreken door 
het leven huppelde en gewoon vergat dat er vanaf nu toch wel een mankement 
was.  
Daar hadden we natuurlijk allemaal enorme bewondering voor.  
We kennen Frank ondertussen als een heel rationeel iemand, met een 
smiley op  zijn spreekknopje.  
 
Uiteindelijk is het leven inderdaad niet veel veranderd voor ons. We kunnen nog 
werken, klussen, baby-sitten en motorrijden. 
De geproduceerde geluidjes nemen we er uiteindelijk ook bij. De kleinzoon fronst 
zijn wenkbrauwen als opa mag geluidjes produceren en hij niet.  
Nadien denk je, we hebben het allemaal samen toch weer maar klaar gespeeld, ook 
al leek het aanvankelijk onoverkomenlijk. Nu wordt er zelfs regelmatig gelachen 
met het mankement. 
 

Frank is sedert kort lid van ons bestuur, Hij zal opleiding volgen bij KOTK en tegen 
eind 2018 zal hij ook patiënten bezoeken.



 

Een toerist zegt op de luchthaven tegen de douanier dat er in zijn bagage alleen kleren 

zitten. Als de man de koffer openmaakt, stuit hij direct op een fles whisky. “Zo,” zegt de 

douanier cynisch, “en wat is dit voor kledingstuk?” Toerist: “Een slaapmutsje.”          10  

 

De nationale liga van gelaryngectomeerden 
 

Er zijn in Vlaanderen 6 zelfhulpgroepen van gelaryngectomeerden, regionaal 
georganiseerd. U vindt ze terug op de voorlaatste blz.van dit boekje.  
En op nationaal niveau is er de liga van gelaryngectomeerden. 
 

De liga is een samenwerkingsverband tussen alle regionale zelfhulpgroepen. 
Sedert korte tijd is onze secretaris, Firmin Pieck, ook penningmeester van de 
nationale liga. Alle leden zijn trouwens lid van een regionale zelfhulpgroep. 
 
Binnen de liga is men serieus aan het nadenken hoe men in de toekomst beter de 
regionale verenigingen kan ondersteunen. De activiteiten kunnen opgehangen 
worden aan 3 kapstokken: 

- Samenwerking en ondersteuning van de regionale contactgroepen 
- Infoverspreiding en organiseren van nationale infodagen 
- Belangbehartiging voor onze leden 

Later volgt meer info. 
Noteer alvast: de volgende nationale infodag gaat door in Gent  
op zaterdag 4 mei 2019. 

 
 

T-STOMA 
Sedert 1.4.2018 is er een 2e leverancier actief voor verzorgmateriaal voor 
gelaryngectomeerden. 
 
We kennen natuurlijk ATOS zeer goed met echt kwalitatieve producten. 
Maar nu heeft het UZ Leuven ook de producten van T-STOMA  goedgekeurd. We 
kunnen zo het aanbod en de keuze van verzorgproducten uitbreiden. 
 
Hoe werkt het? 
Bij de verpleging NKO, en in ons koffielokaal zijn bestelbonnen voor T-STOMA 
beschikbaar. U kan afwisselen met de huidige bestelbonnen. Op 1 bestelbon 
moeten natuurlijk de producten van 1 leverancier staan.  
De verdere procedure van bestelling en levering blijft ongewijzigd. 
T-STOMA zal ook aanwezig zijn in ons koffielokaal. De data vindt U vooraan in de 
activiteitenkalender. 



 

De beer, de leeuw en het varken zitten gezellig te keuvelen. De beer zegt: 'Als ik 1 keer 

grol in de bossen, bibberen alle dieren van schrik!' De leeuw zegt: 'Als ik 1 keer brul, 

vluchten alle dieren uit de jungle!' Het varken zegt: 'Ik moet maar 1 keer hoesten en de 

ganse wereld laat zich vaccineren!'                                                                               11 

Eerste radiostem zonder stembanden 

Gelezen in Het laatste Nieuws van 5 april 2018 

 

PRESENTATOR STADSRADIO VLAANDEREN KRIJGT SPRAAKPROTHESE 

ANTWERPEN Radio maken is al 40 jaar het lang leven van Frank De Laet (58). 
De klap was dan ook immens toen er op z’n stembanden en strottenhoofd 
kwaadaardige gezwellen werden gevonden.  
Einde carrière denk je dan, maar de radiopresentator van Stadsradio 
Vlaanderen geeft niet op: hij wil via een spraakprothese de eerste radiomaker 
worden zonder stembanden. 
 

Frank De Laet (58) maakt al sinds zijn 18de radio en was sinds een jaar opnieuw aan 
de slag bij Radio Antigoon, nu Stadsradio Vlaanderen. Maar kwaadaardige 
gezwellen op zijn stembanden en strottenhoofd verplichtten hem een 
aartsmoeilijke beslissing te nemen: ofwel de stembanden laten wegnemen, wat het 
einde van z’n carrière zou betekenen ofwel de stembanden én dus ook de kanker 
laten zitten.  
 
Hij koos voor optie één. Vandaag gaat hij onder het mes. “Waarom net op die plek 
kanker krijgen? Voor de rest is mijn lichaam volledig in orde. Uitzaaiingen zijn er 
niet. Dat kan ik moeilijk aanvaarden”, vertelt hij vanop zijn ziekenhuisbed.  
 
Toch is er een lichtpunt. “Mijn logopediste Griet Van Gestel maakt zich sterk dat ik 
na maanden revalidatie misschien toch nog achter de microfoon zal kunnen staan. 
Ook zonder strottenhoofd en zonder stembanden. 
 Ik zou de allereerste radiopresentator ter wereld zijn zonder stembanden.  
Ondanks de hele situatie is dat iets waar ik kracht uit put om positief naar de 
toekomst te kijken. 
 
” Toch is de presentator realistisch en weet hij dat het een zware periode zal 
worden. “Ik zal op een andere manier moeten leren praten en dat vraagt tijd. Als 
blijkt dat ik niet tevreden ben met mijn stem, dan begin ik niet aan mijn comeback.” 



 

'Mama, krijg ik een euro? Buiten staat een arme man te schreeuwen ...' Vertederd geeft 

moeder zesjarig Brammetje een euro. 'Hier mijn kind, je hebt een goed hartje. Wat 

schreeuwt die man dan zo?' Brammetje, al bij de deur, draait zich om, en imiteert 

feilloos: 'Vanille-ijs, mokka-ijs!'       12 

Verkiezingsdebat 
Tijdens de operatie vandaag zal de chirurg een spraakprothese inplanten tussen de 
luchtpijp en de slokdarm. De ingeademde lucht zal via de slokdarm naar de 
slokdarmmond gestuwd worden. De slokdarmmond zal de functie van de 
stembanden overnemen waardoor er klanken gevormd kunnen worden.  
 
Logopediste Griet Van Gestel begeleidt patiënten als Frank. Zij is er van overtuigd 
dat Frank opnieuw zal kunnen praten, al kan je de kwaliteit nooit volledig 
voorspellen. Frank hoopt in oktober opnieuw op pad te kunnen gaan om interviews 
af te nemen voor Stadsradio Vlaanderen.  
“Ik hoop de verkiezingen nog te halen en een groot debat te organiseren met de 
Antwerpse lijsttrekkers. Modereren zal er niet inzitten maar de organisatie kan ik 
wel op mij nemen.  
En daarna wil ik een radiomarathon houden waar ik zelf achter de micro sta en 
plaatjes aankondig samen met gastpresentatoren.” 

 
 
Verpleegkundige Hilde Uyttersprot op pensioen 
Velen onder ons kennen haar zeker.  
Hilde, al heel veel jaren verpleegkundige op NKO, is op 
pensioen. Ze was overal, regelde alles en iedereen kon bij 
haar terecht. 
 
Ons bestuur mocht aanwezig zijn bij haar pensioenviering. 
We wensen haar nog heel veel plezier met haar familie en de 
nieuwe fase in haar leven. 
 

 
 

Terugbetalingsmaximum is verlaagd 
 
Sedert 1 april werd het maximum van terugbetaling voor verzorgingsproducten 
verlaagd met 0,05%. 
Het maximum is nu 350,99 EUR. 
U kan best vanaf nu de nieuwe bestelbons gebruiken voor de bestellingen



 

Trots meldt de nieuwe suppoost van het Rijksmuseum zich aan het eind van zijn eerste 

werkdag bij de museumdirectie. "Meneer de directeur, ik denk dat u tevreden over mij 

zult zijn. Ik heb vandaag al drie Rembrandts en twee Picasso's verkocht!"             13 

Het Vlaams Patiëntenplatform 

Onze vereniging is lid van het Vlaams patiëntenplatform. Waar staan zij voor? 

Het Vlaams Patiëntenplatform wil bijdragen tot een verhoging van de 
levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en 
knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante 
beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen. Het Vlaams 
Patiëntenplatform wil: 

 Patiëntenverenigingen samenbrengen 

 Noden en knelpunten aankaarten en helpen oplossen 

 Vertegenwoordiging en inspraak realiseren 

 Signaleren, informeren en mee beslissen 

 
 

Er komt een oude man bij de dokter. Vraagt de dokter hoe het met hem 

gaat. "Het gaat mij goed dokter, fijn dat u het vraagt. Maar ik krijg dan 

ook goddelijke hulp!"  

Vraagt de dokter, "Hoezo?" 

"Nou iedere nacht als ik moet plassen, doet Hij het licht voor me aan en 

ook weer uit." "Nou, dat is mooi." zegt de dokter.  

Na het vertrek van de oude man belt de dokter toch maar eens naar de 

vrouw van de oude man. En hij vraagt haar of het klopt dat als de man 's 

nachts naar de wc gaat, God het licht aan en uit doet.  

Antwoordt de vrouw: "Oh nee hè, dan zal ik wel weer de koelkast moeten 

schoonmaken!" 
***** 

Een tienerkamer is net zoiets als de ‘Action’. 

Je gaat naar binnen om even rond te kijken en je komt buiten met 

ondergoed, sokken, kleding, bestek, borden, een zak chips en allerlei 

andere onnuttige troep



 

Twee mannen zijn lekker rustig aan het vissen met een paar biertjes erbij. Zachtjes, om 

de vissen niet af te schrikken, zegt Bob: "Ik denk dat ik ga scheiden van mijn vrouw. Ze 

heeft al twee maanden niet tegen me gepraat." Peter denkt na, neemt een slokje van zijn 

bier en antwoordt dan: "Denk er nog eens goed over na, Bob. Zulke vrouwen zijn moeilijk 

te vinden."         14 

Einstein staat op een feestje, komt er iemand naar hem toe. 

Einstein vraagt: 'Wat is jouw IQ?' 

'250', zegt de persoon. 

Dus begint Einstein te praten over kwantumfysica, zwarte gaten, 

singulariteiten, ruimtetijd. 

 

Na een tijdje komt er een ander naar hem toe en Einstein vraagt hem 

ook: 'Wat is jouw IQ?' 

'150', zegt de persoon. 

Dus begint Einstein te praten over fiscaal recht, ethische conflicten met 

genetische manipulatie. 

 

Iets later komt er weer iemand naar hem toe. 

Einstein vraagt: 'Wat is jouw IQ? ' 

'100', antwoordt de persoon. 

Dus begint Einstein te praten over de regering, de lonen en 

benzineprijzen.. 

 

Nog iets later komt er weer iemand naar hem toe. 

Einstein vraagt :'Wat is jouw IQ ?' 

'50', antwoordt de persoon. 

Dus begint Einstein te praten over Big Brother, Blind Date, De 

Planckaerts, De Pfaffs...... 

 

Komt er daarna nog iemand naar hem toe. 

Einstein vraagt: ‘Wat is jouw IQ?' 

'10', antwoordt de persoon. 

Daarop zegt Einstein hem : 

En.....? Veel volk gisteren op Anderlecht? 



 

Nadat ze twee jaar is getrouwd vraagt een vrouw haar echtgenoot wat geld om een 

nieuwe jurk te kopen. De man vindt dat wat overdreven en wil graag weten waarom ze die 

nodig heeft. "Nou", zegt ze, "omdat ik er schoon genoeg van heb dat iedereen rijst en 

confetti naar me gooit wanneer ik boodschappen ga doen!"       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 
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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 

Frank Meeus         0471 02 75 72   

   
 

Ziekenbezoek: 

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

Eric Deschoenmaeker   0478 97 53 65 

 

 

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 

  

 

Koffielokaal St.-Rafaël Leuven  016 33 23 25 

Elke vrijdag open van 08.30 – 12.30 u 


