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Woordje van de Voorzitter
Beste vrienden, lotgenoten,
De WK-gekte is weer voorbij en ook de ronde zit erop. Dat betekent dat
de zomer al serieus gevorderd is.
Toch zijn er nog altijd grote volksverhuizingen, naar de ‘warme’ landen….
Maar de weergoden hebben dit jaar andere plannen. Het ene na het
andere warmterecord wordt hier geklopt. En de natuur ziet al zo geel als
de buitenkant van dit boekje….
Ze moesten verbieden dat die cafés in zomerverlof gaan bij zo’n warm
weer. Hoe moet ik nu mijn lippen bevochtigen…?
Voor onze lotgenoten is het zeker niet interessant, voor de leveranciers
van filtertjes des te meer…Het verbruik van filters is serieus gestegen…
En denk niet dat er iets met mijn lijn is…
Bij hogere temperatuur zet alles uit.
Dus als ge denkt dat Hubert wat ronder
geworden is…
OK, het ligt gewoon aan het warme weer!
Tot op een volgende activiteit!
Hubert

ZOMERS
Het was een lauwe, luie middag,
aan de waterkant.
Mijn man zat stil te vissen,
de hengel in de hand.

Gelukkig was er nog wat
schaduw,
van een oude elzeboom,
Daar zit ik, lui te lezen,
soezerig en loom.

Een man rijdt in zijn auto langs een bergweggetje de berg omhoog. Dan komt hem een
vrouw in een auto tegemoet. Haar raampje is opengedraaid en tijdens het passeren roept
ze: 'Varken!!' De man wordt kwaad en roept haar terug: 'Heks!!!' Hij rijdt door en om de
hoek botst hij op een ... varken.
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Noteer alvast onze verdere activiteiten!
 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.
Elke 1e en 3e vrijdag zal T-Stoma aanwezig zijn in het koffielokaal. U kan met alle
vragen terecht betreffende hun producten.
Meer info over deze activiteiten volgt… Lees onze volgende edities!

Verslag daguitstap op 6 juni 2018
Elk jaar organiseren we een daguitstap voor onze lotgenoten. De
voornaamste bedoeling is om ze met mekaar in contact te brengen, zodat
ze informatie onder mekaar kunnen
uitwisselen.
Maar tegelijk maken we het interessant
genoeg, het moet plezierig blijven en
tegelijk wensen we iets leerrijks op te
steken. En het is een dagje weg uit de
dagelijkse sleur…
Een echtpaar had een tweeling van twee jaar. De ene kon praten en de andere totaal niet.
Alles hadden ze al geprobeerd. Uiteindelijk besloot de vader met het kind naar Lourdes
te gaan. Daar aangekomen dompelde hij het kind onder in gewijd water. Het kind kwam
proestend boven en gilde opeens: 'Dwaas!' De vader duwde het nog eens onder en het
kind schreeuwde weer: 'Dwaas!!' De vader was in de zevende hemel en belde moeder thuis
op om te vertellen dat het kind 'dwaas' had geroepen! 'Dat ben je ook!', zei de moeder,
'je hebt de verkeerde meegenomen!!!"
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Dit jaar gaan we met 20 op stap naar het
Atomium en naar de plantentuin van
Meise. Het bestuur zorgt voor een
degelijk autobus en ook voor een gids ter
plaatse. Op die manier blijft de kost ook
onder controle.
Na de ervaring van vorig jaar hebben we
voor een degelijk autobus met het nodige
comfort voorzien. Het is Violettacars
geworden met chauffeur Glenn die ons
veilig door de files naar de bestemming
loodst.
Goed op tijd komen we aan bij het
Atomium. We worden ontvangen met
koffie en croissant in de bovenste
panoramische bol. We genieten er
onmiddellijk van het prachtig uitzicht op
Brussel. Een beetje mistig, maar
imponerend.
Na de koffie komt onze gids Marleen ons
ophalen. Ze begeleidt ons door de 5
toegankelijke bollen.
60 jaar expo: één bol is er volledig aan
gewijd. Het haalt herinneringen op bij
praktisch iedereen die het nog
meemaakte. Een andere bol gaat over de
opbouw en evolutie van het Atomium zelf.
We zijn ervan onder de indruk. Onze gids
weet er haarfijn alles over te vertellen,

Een man komt aan een balie, en de beambte vraagt: "Uw naam a.u.b." "Pepepeter dedede
Wiwiwilde." "O, u bent stotteraar?" De man: "Nee, maar mijn vader wel. En die kerel bij
de aangifte van mijn geboorte was een rotzak!"
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zonder ons te overladen met te veel
details.
En de liefhebbers van kunst komen ook
aan hun trekken. Één bol is volledig gewijd
aan de werken van Magritte.
Tegen de middag zijn we rond en dan
brengt de bus ons naar de plantentuin van Meise.
Hier starten met een lekker middagmaal,
een hoofdschotel met dessert. En een
drank naar keuze, want het wordt weer
een warme namiddag. Het etentje gaat
door in de prachtige Orangerie, die een
beetje het historisch verleden van de
plantentuin uitademt.
Na het middagmaal komt gids Bieke ons hier ophalen. We krijgen een
volledig beeld over het ontstaan van de
plantentuin, een echte botanische tuin
moeten we zeggen… We wandelen langs
prachtige tuintjes en vijvers. We zien veel
dieren aan de waterkant. En een prachtig
kasteel siert het geheel.
De gids geeft ons uitleg bij de
verschillende soorten bomen, de herkomst, de bloei, eventueel medisch
gebruik in het verleden (en nu). We leren
de cijfercode van elke plant ontcijferen en
zo vinden we alle gegevens ervan.
Uiteindelijk komen we bij de serres. Maar
we hebben het warm. Dus het bezoek aan
de serres wordt ingekort. Toch vinden we
hier veel tropische planten terug. We kunnen wandelen over de
Twee baby's in een kinderwagen kruisen elkaar. De ene vraagt: "Ben je tevreden met je
moeder?" "Dat gaat," antwoordt de andere, "alleen bergop is ze wat aan de trage kant."

5

verhoogde weg die ons leidt tussen de toppen van de planten. Dat geeft
een prachtig zicht op het geheel.
Als slot keren we terug naar de
orangerie. Hier verfrissen we ons nog.
En dan, mooi op tijd, keren we terug naar
de autobus.
Onze chauffeur Glenn brengt ons veilig
terug door de avondspits naar Leuven.
Het was een mooie dag en we maken weer afspraken voor een volgende
activiteit.
Alle foto’s zijn te vinden op onze website: www.gelaryngectomeerden.be

27 juli Werelddag Hoofd- en halskanker
Hoofd- en halskanker is de vierde meest frequente kanker bij mannen.
Op 27 juli -Werelddag Hoofd- en halskanker- zetten lotgenotengroepen
en personeel van NKO de multidisciplinaire zorg in de kijker die patiënten
met hoofd- en halskanker in ons ziekenhuis krijgen. Want uw gezondheid
is onze hoofdzorg.
Voornaamste risicofactoren: roken, alcoholmisbruik, humaan
papillomavirus (HPV) en andere zoals erfelijkheid, breoepsfactoren, …
De meest voorkomende alarmsignalen zijn:
zwelling: knobbels, letsels in de mond, in de hals
pijn, keelpijn uitstralend naar het oor
pijn tijdens het slikken en slikmoeilijkheden
aanhoudend hese stem (meer dan twee weken)
hoorbare ademhaling, kortademigheid
ophoesten van bloed, bloed in de mond
slecht passend gebit
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!
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De behandeling bestaat uit: operatie, bestraling, chemotherapie en een
combinatie ervan.
Ons ziekenhuis deed mee zoals elk jaar. En
ook ons bestuur was actief.
Op vrijdag 27 juli hadden we een stand bij
de ingang Cuythoek van Sint-Rafael. Zo
konden we lotgenoten op raadpleging
informeren over onze werking.

Kinderen en jongeren spiegelen zich aan mensen waarnaar ze opkijken
en kopiëren hun gedrag. Ook rookgedrag: zien roken doet roken.
En wij vinden het belangrijk dat onze jeugd kan opgroeien in rookvrije
omgevingen.
Want rookvrij, da’s normaal.
Daarom zijn wij een rookvrije omgeving, binnen én buiten. Een plek waar
kinderen en jongeren beschermd worden tegen de verleiding om zelf te gaan
roken.
Zo zetten wij onze leden en sympathisanten op weg naar een rookvrije toekomst.
Da’s goed voor iedereen.
Jouw bijdrage? Niet roken in de buurt of het zicht van kinderen en jongeren.
Haalbaar, toch?

Wij steunen voluit het initiatief van ‘Generatie Rookvrij’.
Meer info vindt U op: www.generatierookvrij.be
Kijk ook even op onze website waar we een preventie-actie willen starten:
www.gelaryngectomeerden.be
Pieters, waarom ben je nu pas op kantoor?"
Omdat u gisteren gezegd hebt dat ik de krant maar thuis moet lezen."
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Gevoel voor tumor
“En ze leefden nog lang en gelukkig”, zo eindigde op 6 mei deze serie.
Kanker kan overwonnen worden, maar is wel een erge ziekte. Het is veel
erger dan uw haar verliezen, want dat kan terugkomen en anders bestaan er
pruiken en … mutsen.
Dat kanker heel wat anders is dan uw haar kunnen verliezen, dat maakte de
serie wel duidelijk. Het is een ziekte van lange duur en ge kunt hervallen. En
juist dàt maakt een gevoel voor tumor uit, een gevoelen dat aan de relaties
knaagt.
De ‘lange duur’ laat relaties afknakken,
want “hij is niet meer dezelfde”: hij eet
en drinkt niet meer, hij hoort en/of
spreekt niet goed… en onbewust of
ongewild daagt de vergeethoek op.
De kankeraar merkt het, ervaart een pijn die niets met geneeskunde te
maken heeft, en een gevoelen van er alleen voor te staan, van afgeschreven
te zijn.
En toch bestaan ze: een paar trouwe spelers van de ploeg die hun coach
blijven bezoeken, hoe stuntelig ze het ook doen. Terwijl de anderen: de
medestudenten, de uitgaansvrienden, de ‘verre vrienden en bekenden’
verdwenen zijn.
En er komt dus ook een relatie bij, van oppervlakkig naar diepgaand. Niet
vanzelfsprekend maar groeiend, volhardend, meegaand vanaf het begin en
uiteindelijk zorgend voor een goed einde. Ook dat is mooi genoeg om waar
te kunnen zijn.
Paul D’havé, lotgenoot

- Als ik ga vissen, neem ik altijd mijn vrouw mee.
- Tja, ieder zijn eigen manier. Ik gebruik zelf het liefst regenwormen.
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Duo legaat Karel Peeters
Wat is een duo legaat?
‘Met een

duo legaat laat u een belangrijk deel van uw vermogen na aan een
goed doel en een deel aan uw erfgenamen. Het goede doel neemt dan de
successierechten van het deel van uw erfgenamen over. De bedoeling is vaak
dat de erfgenamen uiteindelijk meer overhouden dan wanneer zij het
volledige vermogen zouden erven. Op de koop toe hebt u ook nog een goed
doel gesteund’
Karel Peeters was reeds een 7-tal jaar
gelaryngectomeerd. Hij was al die jaren een trouw lid
van onze vereniging en nam regelmatig deel aan onze
activiteiten.
Op het kerstfeest van 9 december 2017 was hij echter
reeds in behandeling van palliatieve zorgen van
Herentals.
Toch heeft hij nog zeer genoten van de maaltijd en
stemming samen met de andere lotgenoten.
Op 8 maart 2018 is Karel overleden en kort nadien werd onze vereniging in
kennis gesteld van de schenking die Karel bij testament aan de lotgenotengelaryngectomeerden had overgemaakt.
De schenking wordt overgemaakt aan de nationale liga van
gelaryngectomeerden. Van daaruit zullen de middelen bestemd worden
voor activiteiten met onze lotgenoten, zoals het ook de wens was van Karel.
Langs deze weg bieden we nog onze innige deelneming aan de familie bij het
overlijden van Karel. Wij zijn hem zeer dankbaar voor deze schenking en
zullen zorgen dat de middelen de juiste bestemming krijgen

Zegt een Hollander tegen een andere Hollander: "Ik heb hier wat broodjes, als jij raadt
hoeveel het er precies zijn, dan mag je ze allebei hebben."
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Privacybeleid
Vereniging Gelaryngectomeerden van UZ Leuven en Vl.Brabant
Wellicht heeft U reeds vele berichten gekregen vanuit diverse bedrijven betreffende
hun privacybeleid. Inderdaad de Europese Wetgeving GDPR ging in op 25 mei 2018.
Elke vereniging en bedrijf moet een duidelijk privacy-beleid communiceren en elke
contact moet zich zo snel mogelijk in orde stellen.
Ook ons bestuur heeft het privacy beleid goedgekeurd en dit gaat als volgt:
1. Vereniging
VGL: Feitelijke Vereniging
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Pieck Firmin, secretaris
Leuvensesteenweg 141/4, 3390 Tielt-Winge
Tel. 0495 18 73 31
email: firmin.pieck@gmail.com
2. Welke gegevens verwerken we met welk doel?
In het kader van de contacten binnen onze vereniging worden volgende
persoonsgegevens verwerkt: Naam, Voornaam, adres.
Deze gegevens worden geregistreerd op het ogenblik dat men lid wordt.
Men wordt lid van onze vereniging op het ogenblik van operatie. Wanneer men
akkoord is dat deze gegevens bezorgd worden aan de vereniging is men volwaardig
lid.
Men blijft lid in zoverre dat men het jaarlijks lidgeld betaalt.
Ook steunende leden kunnen volwaardig lid worden door het betalen van het
jaarlijks lidgeld.
De persoonsgegevens worden gebruikt voor verzending van ons driemaandelijks
tijdsschrift, de uitnodigingen voor onze activiteiten en eventuele nieuwsbrieven.
Wanneer een lid contact neemt met de vereniging kan het telefoonnummer en/of
emailadres gebruikt worden voor de verdere afhandeling van de vraagstelling. Deze
gegevens worden verder niet actief beheerd.
Een vrouw komt een modezaak binnen en vraagt: "Mag ik die blauwe jurk in de etalage
passen?"
"Natuurlijk mevrouw, maar we hebben ook paskamers hoor.
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Tijdens activiteiten worden foto’s genomen. Door deelname aan activiteiten is men
akkoord dat deze gepubliceerd worden op de website van de vereniging en in onze
eigen publicaties.
3. Bewaartermijn
De vermelde gegevens worden bewaard zolang er geen vraag is tot verwijdering.
Bij een vraag voor verwijdering worden alle gegevens onmiddellijk verwijderd.
4.Beveiligingsmaatregelen
De gegevens worden op een veilige manier beheerd, zodat ze niet kunnen
ontvreemd worden bij onrechtmatige verwerking of onopzettelijk verlies.
De gegevens zullen nooit aan derden doorgegeven worden om welke reden dan
ook.
Ieder lid kan ook zonder opgave van enige reden de verwijdering vragen van zijn
gegevens.
Als U klachten heeft over de manier waarop de vereniging uw gegevens verwerkt,
dan kan U altijd contact nemen met de secretaris of een ander bestuurslid.
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden via onze website
bekend gemaakt.

Kopen of u laten geven?
Een voor- of nadeel aan ziekenbezoek is dat er “iets” bij hoort. Zeker in het begin
komen er mensen, en ze durven dat niet doen met lege handen.
Een bloemetje is gemakkelijk, maar aan mannen worden niet direct bloemen
gegeven.
Voor velen is iets om te eten, te drinken of te roken verleden tijd.
Nu kreeg ik toevallig een boek in handen, ongewoon goed. Ik durf er zelfs reclame
voor maken!
“Het Boek van Vreugde” heet het, van Zijne Heiligheid de Dalai Lama en
Aartsbisschop Desmond Tutu met Douglas Abrams.
Neen, het is geen religieus werk en ook geen poging om iemand boeddhist of
christen te maken - het is veel beter.
Politieagent: "Als de lamp van uw fiets het niet doet, moet u afstappen, meneer."
Fons: "Dat heb ik geprobeerd, agent, maar het helpt niet."
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Twee Nobelprijswinnaars voor de vrede zijn een aantal dagen samen naar
aanleiding van de 80e verjaardag van de Dalai Lama. Twee mannen van
wereldformaat die stilaan oud worden, na een leven dat zeer zwaar was: Desmond
Tutu in de voorlinie van de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika, en de Dalai Lama
die zijn land Tibet moest ontvluchten naar India omdat de Chinezen hem en zijn volk
wilden uitroeien.
En daarover gaat het dus niet. Het komt wel terloops ter spraken maar het gaat
over: vreugde.
Hoe komt het dat die twee mannen zo ‘gewoon’ zijn, elkaar kunnen plagen en
getuigen van vreugde in plaats van op te roepen tot strijd of te klagen dat de wereld
toch zo slecht is?
Omdat zij kunnen leven in vreugde, van en in vreugde.
Het boek gaat over de vraag wat vreugde in de
weg kan staan, en hoe vreugde kan bereikt
worden. Van a tot z bedraagt dat 350 bladzijden
maar geen ogenblik is het saai of moeilijk om te
volgen, integendeel. Ge zit er als het ware bij.
Een droom van een boek voor wie vreugdevol wil
zijn en voor wie anderen vreugdevol wil maken.
Diegene die mij het boek gaf (een schoonbroer)
had het ook al eerst gelezen, en eigenlijk is dat de
bedoeling: vreugde geven is tegelijk vreugde
ontvangen, en omgekeerd.
Het is te vroeg voor Sinterklaas maar dat geeft niks. Wie iets zinvols wil
geven/krijgen:
Het Boek van Vreugde, Zijne Heiligheid de Dalai Lama en Aartsbisschop Desmond
Tutu met Douglas Abrams, Uitgeverij Harper Collins Holland, Amsterdam, 2017
(1e druk), 350 p. ISBN 978. 94 027 0045 9.

Paul D’havé, lotgenoot

Er lopen twee ambtenaren over straat. Trapt er eentje een slak dood.
Zegt de tweede: 'Waarom doe je dat nou weer? Is toch helemaal nergens voor nodig!'
Antwoordt de eerste: 'Hij liep me al de hele dag voor de voeten.'
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In de buik van een moeder zitten twee baby’s.
Zegt de één tegen de ander: “Geloof jij in een leven na de bevalling?”
Waarom vraag je dat? Natuurlijk!”, zegt de ander. “Er moet iets zijn na
de bevalling. Misschien zijn we hier wel om onszelf voor te bereiden op
dat wat we later zullen zijn.”
“Onzin”, zegt de één. “Er is geen leven na de bevalling. Wat voor soort
leven zou dat zijn?”
Zegt de ander: “Ik weet het niet, maar ik denk dat er meer licht zal zijn
dan hier. Misschien kunnen we daar wel lopen met onze benen en eten met
onze monden. Misschien dat we meer zintuigen hebben om dingen te
begrijpen die we nu niet begrijpen.”
Zegt de één: “Dat is absurd. Lopen is onmogelijk. En eten met onze
monden? Belachelijk. De navelstreng geeft ons alles wat we nodig hebben.
Maar de navelstreng is heel kort. Dus leven na de geboorte is sowieso
uitgesloten.”
De ander staat erop. “Nou, ik denk dat er iets is en misschien is het
anders dan hier. Misschien hebben we die navelstreng wel helemaal niet
meer nodig.”
“Onzin. En trouwens, wat als er nog leven is, waarom is er dan nooit
iemand uit dat leven teruggekomen? Bevalling is het einde van het leven.
Daarna is er niets dan duisternis, stilte en vergetelheid. Het brengt ons
nergens.”
“Nou, dat weet ik nog niet. Wat ik wel weet, is dat we moeder ontmoeten
en dat ze voor ons zal zorgen.”
“Moeder? Geloof je echt in moeder? Dat is om te lachen! Als moeder
bestaat, waar is ze nu dan?”
De ander antwoordt: “Ze is overal om ons heen. We zijn omringd door
haar. We zijn van haar. In haar leven we. Zonder haar zou en kan er geen
leven zijn.”
Zegt de één: “Nou, ik zie haar niet en ik merk niks van haar, dus het is
alleen maar logisch dat ze niet bestaat.” Waarop de ander zegt: “Soms,
als je stil bent en je echt luistert, kan je haar aanwezigheid voelen en
kan je haar liefhebbende stem horen, die ons roept van boven.”
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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
www.atosmedical.be

Atos NV

Een Belgische aannemer wordt gevraagd een geluidsmuur van 5 km aan de E40 te verven.
Slim als hij is gaat hij hiervoor de Hollander Henk aanspreken. De eerste dag verft Henk
2,5 km. “Wauw,” denkt de Belg, “dat gaat hier morgen gedaan zijn.” De tweede dag verft
Henk maar 1,25 km. “Een slechte dag,” denkt de Belg, “we zullen morgen zien.” De derde
dag 500 meter en dat gaat zo door. Aan het einde van de week is de zaak compleet, maar
de Belgische aannemer vraagt Henk hoe het komt dat zijn tempo zo vertraagde. "Nou",
zegt Henk, "in het begin staat de pot verf nog dichtbij, maar op het einde is dat wel een
afstand, hoor."
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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

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

0472 39 62 30

0495 18 73 31

016 33 23 25

Elke vrijdag open van 08.30 – 12.30 u
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