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Lidgeld , giften & jaarabonnement : 
 

Gelaryngectomeerden & personen met een tracheotomie : 15,00 €    

Weduwen of weduwnaars en partners van lotgenoten : 15,00 €   

Sympathisanten : 20,00 € 

Giften met fiscaal attest vanaf :  40,00 €  

 

Regel de bijdragen bij voorkeur door storting of overschrijving op ons 

rekeningnummer , met vermelding van uw Naam en Lidnummer A.U B. 

 
 

BE60 2200 6793 2570 
GEBABEBB 

A.V.G. - V.Z.W. 
Kasteelstraat 17 Bus 5— 2160 Wommelgem 
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Met één vraagteken bereik je vaak meer dan met tien uitroeptekens. 

Beste vrienden , het bestuur wenst iedereen een hoopvol ,  

gelukkig en gezond nieuwjaar. 

 

Ook dit jaar gaan we weer ons best doen om jullie leerrijke uitstappen aan te bieden en 

bijeenkomsten te organiseren . Zo hebben we binnenkort het lentefeest , de daguitstap naar 

Ieper , een bezoek aan BASF en een bezoek aan het Red Star Line museum dat georganiseerd 

wordt door Philip Heylen. 

Inschrijven is de boodschap !!!!! 

 

Mijn gezondheid is de laatste tijd niet meer zo goed en  daarom heb ik al enkele taken binnen 

de Liga voor Gelaryngectomeerden overgelaten aan anderen. 

Ik heb mijn taak als secretaris na 11 jaar opgezegd en ook de website wordt nu beheerd door 

Firmin Pieck , penningmeester LvG 

Dus vanaf nu is URL : 

https://ligavoorgelaryngectomeerden.weebly.com    

 

Liga.gelaryngectomeerden@gmail.com 

Ik wil het wat kalmer aan doen en alleen nog met onze AVG bezig zijn !!! Dit is wel een beetje 

met pijn in het hart want ik lag mee aan de basis om de Liga op te richten en dat met Liliane 

Vervoort van Kom op tegen Kanker, spijtig is ze overleden . We waren de eerste van de 

lotgenotengroepen die dit initiatief namen om samen te denken en te werken voor de 

lotgenoten met een laryngectomie en personen en met een tracheotomie.  

Den Babbelaar - Jaargang 41 ~ N°1—2023  
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Paramedisch materiaal  
Alleen telefonisch of via e-mail bestellen of op de bijeenkomsten  

 
Bibs effen wit 

Sierbibs in verschillende kleuren  
en met motieven 
Canuleborstels 

Spraakknoopborstels 
Wegwerpskin 7/7 vleeskleur 

Alarmfluitjes 
S.O.S. kaartjes ( Auto ) 

S.O.S kaart ( Portefeuille ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

De verkoopprijzen zijn telefonisch of via e-mail te bekomen 
  

Winkel@laryngectomie-tracheotomie.be  
of via het Secretariaat 

De bestelde artikelen kunnen niet worden teruggenomen . 
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Nieuwe vrienden. 
  
 Carine Eloot Zemst 
 Vincenzo Fammiano Berchem(Antwerpen) 
 Luri Bostoanasshvili  Hemiksem 
 Frank van den Broecke  Brasschaat 
 
  

Bij eventuele problemen, vragen en of inlichtingen kunt u steeds 
beroep doen op de leden van het bestuur en de vrienden .  
 

Ook voor de partner en of de familieleden is er een luisterend 
oor . 
 

Zie achteraan in onze " Den Babbelaar ". 

 
Zieke & revaliderende vrienden. 
  
 
Ook al ben je even niet op en top, met de juiste 
aandacht en verzorging  knap je vast weer heel gauw 
op! Hebt u behoefte voor een gesprek we zijn graag 
bereid om te luisteren en desgevallend u door te 
verwijzen. 
 
In memoriam. 
 
    
 Cecile Fimmers Antwerpen 
 

“Respect is net als een glimlach:  

het kost niets en iedereen stelt het op prijs.” 
Den Babbelaar - Jaargang 41 ~ N°1—2023  
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Verandering kan eng zijn. Maar weet je wat enger is? 
Dat angst je weerhoudt om te groeien. 

01 januari  Mohammed Bel Kha r  Bornem 
07 januari  Ludovicus Meyers  Londerzeel 
13 januari  Emmanuel Van Meervelde  Schoten 
15 januari  Romain Van Remoortere  Ekeren 
16 januari  Lieve Billiet  Lier 
18 januari  Ludo De Kesel  Berchem (Antwerpe) 
20 januari   Mark Dierckx  Kalmthout 
20 januari   Ludo Van Sanden  Antwerpen 
23 januari  Armindo Nunes Mar ns Serra  Antwerpen 
23 januari  Robert Vanneste  Halle 

03 februari  Mia Mertens  Arendonk 
10 februari  Hubert De Ruysscher  Stekene 
19 februari  Jacques De Bremaecker  Oelegem 

01 maart  Isidoor Truyts  Mechelen 
11 maart  Staf van Houdt  Kapellen op den Bos 
12 maart  Luc Temmerman  Stabroek 
19 maart  Emiel Borghgraef  Zwijndrecht 
21 maart  Lise e Janssens  Edegem 
21 maart  Gerard De Greef  Boom 
22 maart  Alois Hendrickx  Heist op den Berg 
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Secretariaat : Graf-Keppens  Kasteelstraat 17 Bus 5 / 2160 Wommelgem. 

contact@laryngectomie-tracheotomie.be 

Algemene Informatie 
 Gelieve alle briefwisseling te zenden naar het secretariaat a.u.b. 

Secretariaat A.V.G.  vzw 
Graf-Keppens 

Kasteelstraat 17 Bus 5 
2160 Wommelgem 

GSM :+32 478 / 32 90 39 
of 

Info@laryngectomie-tracheotomie.be  

Adreswijziging Overlijdensbericht Inlichtingen 

Suggesties Vragen Wensen 

 

Lid N°         : ________ 

Naam       : ______________________________  Voornaam : ____________________________ 

Straat       : ______________________________     Huisnummer : _____    Busnummer : ______ 

Postcode    : _____________________ Gemeente : _____________________________________ 

Telefoon      : ____  /  _____________ GSM : ___ / _____________ 

Geldig vanaf  : ___  /  ____  /  _______ 

 

      

         Handtekening : _________________________ 

 Den Babbelaar - Jaargang 41 ~ N°1—2023 
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Lucien Appeltans 
° 15 november 1938 
29 december 2022 

 
 
 
 
 

Oud Voorzitter  
Vereniging Gelaryngectomeerden - 

ZELFHULPGROEP  
Universitaire Ziekenhuizen Leuven  

Vlaams Brabant 

 
Echtgenoot van : 

Suzanne Hoebrechts 2020 
 

Namens het bestuur en alle vrienden van de “Antwerpse Vereniging voor 
Gelaryngectomeerden-vzw” betuigen wij onze innige deelneming aan de familie en al wie 

hem genegen is . 

Hij was een gedreven bestuurder , onze enorme dank voor zijn inzet. 

 Den Babbelaar - Jaargang 41 ~ N°1—2023 
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Frans Slegers 

° 21 Augustus 1942 

21 December 2022



Echtgenoot van : 

Vera Rina 

Bestuurslid 
Lotgenoten Laryngectomie  

Kempen  

Namens het bestuur en alle vrienden van de “Antwerpse Vereniging voor 
Gelaryngectomeerden-vzw” betuigen wij onze innige deelneming aan de familie en al wie 

hem genegen is . 

Hij was een gedreven bestuurder , onze enorme dank voor zijn inzet. 



12 

Dagorde statutaire vergadering  

van zaterdag 25 februari 2023 

                      
1. De voorzitter heet al de leden van harte welkom.  

2. De secretaris zal de activiteiten toelichten van 2022 

3. De penningmeester geeft uitleg over het financieel verslag van 2022 + de be-

groting 2023 – Het kasboek ligt ter inzage bij de penningmeester. 

4. Controle boekhouding : het verslag wordt voorgelezen door een rekening 

toezichter. 

5. Goedkeuring werking bestuur 

6. Goedkeuring boekhouding  

7. Slotwoord  voorzitter  

 
Het Bestuur 

 Den Babbelaar - Jaargang 41 ~ N°1—2023 
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UITNODIGING ZATERDAG 25 FEBRUARI 2023 
 
Beste vrienden gelaryngectomeerden , tracheotomiepatiënten , partners en sym-

pathisanten. 
 

Het bestuur nodigt u vriendelijk uit op zaterdag 25 februari in de gebouwen van  
“ Mediahuis “ Katwilgweg ,2 te 2050 Antwerpen linkeroever vanaf 14 uur. 
 
Deze namiddag staat de statutaire vergadering op de planning en daarna eten 
we lekkere warme worstenbroden en appelbollen. Daarna spelen we nog een 
kleine bingo. 
 
U mag zich nog altijd inschrijven voor het lentefeest van 18 maart. 
 
Wij hopen ook dat de nieuwe lotgenoten een kijkje komen nemen hoe zo’n bij-
eenkomst verloopt onder vrienden . Daar kunnen al de vragen gesteld worden 
aan de logopedisten en de mensen van het bestuur. 
 
Hartelijk welkom !!! 
 
      
        Het Bestuur  
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Inschrijving lentefeest zaterdag 18 maart 2023 
 

Locatie : Hof Van Reyen – zaal Brouwerij in Boechout 
Veldkant 14 

2530 Boechout 
 

Menu :  
 

Aperitief 
    

CAVA & fruitsap 
2 koude & 2 warme hapjes 

 
Voorgerecht : ( keuze uit ) 

Carpaccio van tomaat ( grijze garnalen / zure room / rammenas ) 
OF 

Crostini rauwe ham ( burata / sinaasappel / notensla ) 
 

Soepje van knolselder ( prei / graanmosterd ) 
 

Hoofdschotel ( keuze uit ) 
Gebakken Skrei filet ( blanke botersaus met Noilly prat / peterselie 

aardappelen / 
Wintergroenten 

OF 
Gegrilde dunne lende van kalf ( opgesmaakte kalfsjus / crèmeuse van 

Pastinaak/ 
Wintergroenten 

 
Dessert bord van de chef 

 
Koffie/thee & versnaperingen 

 
Witte & rode huiswijn  

 
 

Alle dranken worden aangeboden door de vereniging . 
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Wij hopen  u allen te mogen begroeten en er zijn ook weer veel jubilarissen die 
we in de bloemetjes gaan zetten. 
 
Iedereen welkom vanaf 12 u voor het aperitief en rond 13 u gaan we aan tafel. 
Het feest eindigt gewoonlijk tussen 17 – 18 u 
 
Deze locatie bevindt zich aan de eindhalte van tram 15 in Boechout , dus als u 
ons zegt of ge met de tram komt dan zullen wij ervoor zorgen dat u opgehaald 
wordt via een pendeldienst zeg maar!!!! Enkele vrijwilligers brengen u van de 
tram tot in de zaal. 
 
Jullie kunnen inschrijven op de bijeenkomst in februari , mailen naar het 
secretariaat  
of telefoneren op het nummer 0478/32 90 39 
 
Kom naar ons feest en vergeet even alle zorgen !!!!! 
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IEPER EN DE MINDER BEKENDE WESTHOEK 

 

Goes ngbrie e voor onze daguitstap 

 

Vertrek aan de Gazet : 10.30 u 

Ons 3 gangen middagmaal is in de streek van Poperinge “ op den buiten “ 

Daarna gaat het verder naar de begraafplaats Lijssenthoek , plek van bezinning. 

Daarna rijden we verder door een landschap met prach ge vergezichten tot in Frankrijk 
want we rijden le erlijk over De Schreve. 

Op de terugweg bezoeken we The Yorkshire Trench & Dug out. Een ondergronds loopgra-
vencomplex. 

Vrije  jd in Ieper , we eten samen nog een boke en dan luisteren we om s pt 20 uur naar 
“ The Last Post “ een kippenvelmoment. Terug thuis rond 22.30 u  

 

SAVE THE DATE 

 Den Babbelaar - Jaargang 41 ~ N°1—2023 
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Inschrijving daguitstap naar Ieper inclusief “ The Last Post “ 
 
Wij stuurden u al eens een “ goesting “ briefje voor onze uitstap naar Ieper op za-
terdag 20 mei 2023. 
 
Inschrijven kan op de bijeenkomst in februari ,  via mail of GSM 0478/32 90 39 
 
In de prijs inbegrepen : 

Touringcar Verhoeven met gidsbegeleiding 
Driegangenmenu ’s middags 
Broodmaaltijd ’s avonds 
Bijwonen Last Post 

 
Vertrek 10.30u aan de Gazet , Katwilgweg 2 te 2050 Antwerpen linkeroever  
 
De AVG neemt een deel van de prijs voor haar rekening , zowel voor de lotgeno-
ten als de partners en de vrijwilligers. 
De andere deelnemers betalen de volle pot en dat is dit keer een groot bedrag. 
Alles is wel inbegrepen behalve de dranken aan tafel.  
 
Moesten er nu toch heel veel deelnemers zijn dan kunnen we de prijs nog druk-
ken. 
 
Hopelijk kunnen we rekenen op een  grote opkomst en er een leuke , leerrijke 
dag van maken. 
 
      Het Bestuur  
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O nze vrijwilligers waren al druk in de weer om de tafels te dekken en de 
geluidsinstallatie op zijn plaats te zetten , het Bazarke uit te stallen , ja ja dit is telkens 

alle hens aan dek !!! 

Wij zijn enorm trots op de vele vrijwillige handen waar wij mogen op rekenen om onze 
bijeenkomsten goed en vriendelijk te organiseren.  Bij het binnen komen ontvangen de 
bestuursleden al onze leden en bieden al onmiddellijk een luisterend oor voor zij die het nodig 
hebben. 

Na mijn welkomstwoord kon ik Dirk met zijn dochter verwelkomen want zij gingen , zoals 
gewoonlijk , de jaarlijkse quiz verzorgen en we hadden geen enkele nieuwe lotgenoot aan te 
kondigen. 

 

 Den Babbelaar - Jaargang 41 ~ N°1—2023 
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Achteraf hoorden we hier en daar wel , de Quiz was wel wat moeilijker dan anders , of moeten 
we begrijpen dat de vragen over geheel andere onderwerpen gingen dan de vorige uitgaven . 
Ik kon wel met genoegen opmerken dat er ambiance was in de groepen om het juiste 
antwoord te vinden , dus opzet geslaagd onze vrienden gebruiken hun nieuwe stem voluit . 

  

Enkele vragen hier vermelden : 

Hier was de vraag vrij makkelijk de 
dames uit de politiek zijn recent 
dikwijls in het nieuws verschenen  

  Petra de Sutter 
  Hadja Lahbib 
  Tinne Verstraeten 
  Assinta Kanko 

  

  

  

 

 

 

Deze vraag was voor de mensen die veel  

 kennis hebben van onze inheemse  

bomen . 

 Wilde kastanje 
 Eik 
 Berk 
 Esdoorn 
 Beuk 
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                                                                                            In een tijd dat vrije radio's op het 
vasteland nog niet bestonden, waren er 
de piraatzenders. Jawel, op een boot die 
net in internationale wateren lag 
waardoor “de overheid” niet veel kon 
doen dan alleen maar de piraat 
gedogen. Er was Radio Noordzee, 
Radio Mi Amigo, Radio Caroline... 

Maar hoe heette die Nederlandse 
zender nu alweer met keigoede muziek 
die uiteindelijk  toch op 31 augustus 
1974 uit de lucht ging?  

 Radio Veronica  

Marc Sleen, hij heette eigenlijk Neels, 
kennen we als striptekenaar van het 
dagbladverschijnsel Nero & C°. Hij 
verwierf er onsterfelijkheid mee in de 
galerij van de striphelden. Maar hij was 
ook nog de vader van andere helden. 
Kan u zeggen hoe het clubje van dit 
vrolijk kwartet heette  en hoe vader en 
zoon door het leven gingen? 

 De lustige Kapoentjes &  

 Piet Fluwijn en Bolleke 

De uitslag is per ongeluk bij het oud papier 
geraakt bij het opruimen , maar het 
voornaamste is toch altijd meedoen en zo 

 

1. Knalrood 

2. Kam-Tandwiel 

3. Tafels van vermenigvuldigheid 
& Stenen tafels van Mozes 

4. Een Naald 

 Den Babbelaar - Jaargang 41 ~ N°1—2023 
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leren we steeds iets bij, allee ik toch .  

De vier tafels met de meeste punten kregen flessen wijn en iedereen een warm applaus voor 
hun inzet . 

Ook werd er een dankwoordje geplaatst voor Dirk en zijn lieve dochter .Ook zij zijn bedankt 
voor hun inzet . 
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De eerste bijeenkomst van 2023 . 

Wederom zijn we welkom op onze getrouwe plek “ Mediahuis“ Er is wel het één en ander 
veranderd . We moeten van af heden volledige transparantie geven wie er allemaal binnen 
komt op onze bijeenkomst , wat ik zeker niet abnormaal vind om de veiligheid van de 
personen die er op hetzelfde moment  werken als voor onze eigen zekerheid . 

We zijn al blij dat we welkom blijven niettegenstaande deze veiligheidsregeling . 

Dit gezegd zijnde ; we waren op het moment van aanvang met bijna 50 personen aanwezig , 
voor de laatste tijd een mooie aantal . 

Toen we aankwamen was er al veel bedrijvigheid en zoals ieder jaar had Jacques Heydt een 
camion vol met lekkers uitgeladen . Iedereen kon aan de slag en zoals onze penningmeester 
nog tegen een dame zei : “ Wij hebben soms een luxe probleem met zoveel vrijwilligers. “ 
Bedankt om ons bij de organisatie steeds te blijven helpen . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Een van deze vrijwilligers heeft er voor gezorgd dat we op deze feestelijke dag mooie tafels 
hadden , bedankt Wiske , 

En de anderen waren druk in de weer om de tafels te dekken en de kaas te snijden , salami 
blokjes te maken en koffie te zetten , het was een hele bezigheid , zelfs de kleinkinderen 
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van onze rekencommissaris , Jacques 
Heydt , hielpen  mee om alles in orde te 
maken zodat we een meer dan 
geslaagde dag konden aanbieden.  

 

Nadat ik iedereen had verwelkomd 
nodigde ik hen uit om een glaasje te 
gaan halen bij onze vrijwilligers om 
samen te kunnen toasten op het nieuwe 
jaar , in de hoop dat elk van ons in 
goede gezondheid mag blijven en 
behouden . 
De sfeer was heel gezellig , er was 
CAVA met bubbels , alcoholvrij , 
fruitsap enz. 
Enkele bestuursleden deelden een 
kadoke uit aan de lotgenoten. Zij kregen 
een armband , die in nood , zorgt dat de 
hulpdiensten de QR code kunnen 
scannen en de medische gegevens 
kunnen afgelezen worden door de 
professionele hulpverleners. Dit werd 
reeds besproken in onze vorige “Den 
babbelaar “ . 
 

(Vervolg van pagina 22 

(Vervolg op pagina 24) 
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En voor de partners en de 
vrijwilligers hadden we 
gezorgd voor een lekkere 
versnapering , een idee van 
ons bestuurslid Vera De 
Hert ,  
We mochten op deze 
bijeenkomst een nieuwe 
lotgenoot begroeten , 
namelijk de heer Frank Van 
den Broeck , al is hij al twee 
jaar geopereerd , maar kreeg spijtig genoeg geen pre– of postoperatief bezoek door de Corona 
crisis .Welkom Frank Van den Broeck samen met zijn echtgenote. 
 

 

(Vervolg van pagina 23) 
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Onze  vriend  ,  Eric 
Verwilghen  ,  kwam  op 
de bijeenkomst  binnen 
en  had  een  kleine 
servet  bij  waarop  de 
groeten  geschreven 
waren van DAVE  , baas 
van  het  Plaasj  Kaffee. 
Hij hee  beloofd om  in 
februari  worstenbrood 
en  appelbollen  warm 
aan  te  leveren  op  de 
Gazet  voor  onze  AVG. 
Dit  was  waarschijnlijk 
een kleine  p !!! 

We  kunnen  weer 
spreken  van  een meer 
dan  geslaagde 
bijeenkomst  van  de 

AVG door de fijne samenwerking met het Mediahuis en ook  de  security  man 
Christophe mogen we niet   vergeten  te danken   want hij hielp ons Anke enorm  toen 
haar wagen plots niet meer wilde starten. Bedankt voor de assisten e en ook bedankt 
dat Anke in een warm lokaal mocht wachten op de wegenwacht. 



26 

Patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen 
krijgen meer middelen 

02 DECEMBER 2022 

De patiëntenverenigingen 
krijgen meer ondersteuning 
en meer inspraak om hun 
belangrijke rol in onze 
gezondheidszorg mee te 
blijven vormgeven. Dat 
besliste de federale regering 
op voorstel van minister van 
Volksgezondheid Frank 
V a n d e n b r o u c k e . 
“Toegankelijke, betaalbare 
en hoogstaande zorg voor 

elke patiënt: daar zetten patiëntenverenigingen zich voor in. Om die doelstelling maximaal in 
beleid om te zetten, is de stem van patiënten cruciaal. Met deze beslissing krijgen ze de extra 
steun om hun rol te blijven spelen, maar ook meer inspraak”, zegt Vandenbroucke. 

 

Patiëntenverenigingen spelen een belangrijke rol in onze gezondheidszorg: ze informeren 
uiteraard en, komen op voor de belangen van de patiënt, maar brengen ze ook met elkaar in 
contact zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen. Op die manier hebben het Vlaams 
Patiëntenplatform (VPP) vzw en de Ligue des Usagers des Services de Santé vzw (LUSS) de 
afgelopen jaren een schat aan informatie en inzichten van patiënten verzameld die belangrijk 
zijn om ons gezondheidszorgbeleid op af te stemmen. Zes jaar geleden kregen beide 
koepelorganisaties daar de eerste structurele financiering voor. Met die middelen richtten ze 
regionale antennes op – VPP samen met Trefpunt Zelfhulp vzw in Limburg en LUSS in Luik - 
om op het terrein verenigingen in hun werking te ondersteunen en de stem van de patiënt 
concreet vorm te geven. 

 

Extra investering 

Vanaf 2023 investeert de federale regering extra in deze verenigingen: zo zal de 
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structurele financiering van zowel het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) als de vzw Ligue des 
Usagers des Services de Santé (LUSS) verhoogd worden. Het moet beide organisaties toelaten 
hun activiteiten uit te breiden om de stem van de patiënt in het federale 
gezondheidszorgbeleid nog te versterken. Met de bijkomende middelen zullen zij in twee 
extra provincies een gelijkaardige ondersteuning ontplooien. De toelages voor de 
patiëntenverenigingen worden verhoogd met 250.000 euro (van 513.412 euro naar 763.412 
euro). Dat wordt geregeld in het voorontwerp dat de ministerraad nu goedkeurde. 

 

Frank Vandenbroucke: “Ervaringen en kennis van patiënten die een bepaalde ziekte hebben, 
en een behandeling volgen, zijn uitermate waardevol bij het ontwikkelen en evalueren van het 
gezondheidszorgbeleid. Ook in het regeerakkoord staat dat de kwaliteit en toegankelijkheid 
van ons zorgstelsel continu moet worden verbeterd en aangepast aan de nieuwe behoeften 
van patiënten. Bovendien is de opdracht van de verenigingen de afgelopen jaren ook 
toegenomen en gediversifieerd. Ze zullen nu dus beter gesteund worden in die groeiende rol. 

 

Meerwaarde ZOPP 

Else Tambuyze, directeur van het VPP: “De verhoging van het budget voelt als een erkenning 
voor het belangrijke werk dat de patiëntenverenigingen verrichten en daarvoor zijn we de 
minister dankbaar. In Limburg is onze gezamelijke antenne (Zelfhulpondersteuning en 
patiëntenparticipatie vzw (ZOPP)) ondertussen niet meer weg te denken. ZOPP maakte 
Limburg pionier in het inzetten van ervaringsdeskundigen in ziekenhuizen en 
beleidsorganen. Patiënten krijgen er via hun verenigingen een stem in het beleid, de kwaliteit 
en de organisatie van de zorg.” 

 

“En het gaat verder dan dat” aldus Peter Gielen van Trefpunt Zelfhulp vzw. “ZOPP ontlast 
patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen door hen te helpen met administratieve en 
beleidsmatige taken. Zo krijgen de verenigingen meer tijd voor hun kernopdracht: opkomen 
voor de belangen van hun achterban en lotgenotencontact. Het is onze droom om in elke 
provincie praktische, inhoudelijke en beleidsondersteuning te kunnen bieden.” 

Peter Gielen  

Trefpunt 
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©  ROBIN UTRECHT 

Verwarming ’s nachts aan laten of iedere 
ochtend opnieuw stoken?  

Zo bespaar je het meest 
Wat is het verstandigst: je huis op een stabiele temperatuur houden of iedere ochtend de cv-ketel opnieuw 
laten werken om je huis te verwarmen? Tijd om die discussie te beslechten. 

Vincent Janssen 

8/12/2022 

Moet ik ’s nachts de verwarming wel of niet uitzetten? 
Eerst een fabeltje de wereld uit helpen: nee, een cv-ketel hoeft niet keihard te werken om een 
huis na een koele nacht op te warmen. Energieconsulent Frank Bovens uit Maastricht vergelijkt 
het met autorijden: “Het is alsof je even flink gas geeft als je wegrijdt. Dat kost wel wat 
extra energie, maar op het totale verbruik van een rit merk je daar weinig van.” 
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LEES OOK. Zij kunnen hun huis niet meer verwarmen: “’s Nachts ga ik vaak voelen of 
mijn dochtertje het niet te koud heeft” 

De rekensom is simpel: hoe langer de verwarming aan staat, hoe meer energie je verbruikt. 
“Het beste draai je de verwarming omlaag als je slaapt of niet thuis bent. Zelfs als je een 
kwartiertje weggaat”, zegt Bovens. 

Op welke temperatuur zet ik mijn thermostaat? 
De meeste huizen met een cv-ketel kunnen prima 5 graden omlaag ’s nachts. Het Nederlandse 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijvoorbeeld adviseert een 
nachttemperatuur van 15 graden. Volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal scheelt dat 
– met de huidige gasprijzen – gemiddeld 370 euro per jaar aan stookkosten. Doe je dat ook vier 
keer per week overdag –bijvoorbeeld als niemand thuis is – dan bespaar je nog eens dat 
bedrag. 

Er is een grote ’maar’: elk huis is uniek. Isolatie, beglazing, verwarmingssystemen, inhoud en 
het gedrag van bewoners bepalen hoe je het efficiëntst de woning op temperatuur houdt. 
Gemiddeld verliest een huis 20 procent van de warmte door ventilatie. Daar is weinig aan te 
doen, tenzij je een warmteterugwinsysteem hebt. De overige 80 procent trekt door de muren, 
ramen en daken. Een huis verwarmen is eigenlijk het compenseren van dit verlies, daarom is 
isolatie zo belangrijk. 

Wat is de laagst mogelijke aangename temperatuur in mijn huis? 
In oude huizen met slechte isolatie mag de thermostaat nog lager, vooral bij koud weer. Er is 
namelijk veel energie nodig om het warmteverlies te compenseren als het verschil met de 
buitentemperatuur groot is. Zo kun je stookkosten besparen door bijvoorbeeld 7 graden koeler 
te gaan in de nacht. ’s Ochtends duurt het weliswaar langer om alles warm te krijgen, maar de 
kosten vallen alsnog lager uit dan als je de hele nacht zou doorstoken. 

Bij een nieuwere woning met vloerverwarming wordt door energieleveranciers, cv-
ketelproducenten en Milieu Centraal aangeraden slechts 2 of 3 graden koeler te gaan. Door 
isolatie zal het kwik niet drastisch dalen en vloerverwarming heeft vaak lang nodig om op te 
warmen. Alleen bij een solo warmtepomp (zonder boiler) wordt aangeraden de temperatuur 
constant te houden. 

Nachtverlaging is dus goed voor de portemonnee. Maar is de kou 
niet slecht voor het huis? 
Ga je voor langere tijd onder de 15 graden? Dan kan de luchtvochtigheid in huis toenemen. Zo 
ontstaat condensatie op de binnenwanden, ideaal voor schimmels. Al is dit zelden de enige 
oorzaak van schimmels, schrijft het RIVM. Het ligt er ook aan hoeveel vocht in huis 
geproduceerd wordt. Denk aan koken, afwassen, douchen of het beddengoed drogen. Een 
gezin van vier personen pompt dagelijks al snel 10 liter waterdamp de woning in. 
Hoeveel daarvan achterblijft, wordt ook beïnvloed door je ventilatie. 
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5. SOS-mail 
Vanuit een gehackt e-mailadres wordt een 
bericht gestuurd naar alle contacten met een 
roep om (financiële) hulp. Er moet dringend 
geld gestort, vaak op een ongewone manier, 
zoals via Western Union. Meestal is het een 
heel algemeen bericht, alleen geloofwaardig 
omdat het van een bekende lijkt te komen. 
 
 Tip: controleer altijd zelf. Klik niet op een 

link die iemand u toestuurt, want die link kan naar een foute website -leiden met een 
gelijkaardige naam. Tik zelf het adres in en zoek telefoonnummers zelf op. 

 

6. Nigeriaanse fraude 
Jawel, ze zijn er nog, de notarissen die u contacteren over een grote erfenis of -
andere geldsom die u te beurt valt. Maar u wordt aan het lijntje gehouden en moet 
eerst zelf geld overschrijven. 

 

7. Fraude bij tweedehands-verkoop 
Veel zogenoemde kopers en verkopers op websites met tweedehandsspullen 
proberen voor de afhandeling van de verkoop die website te omzeilen en -stellen 
ongewone betaalformules voor. Soms moet u een klein bedrag, bijvoorbeeld één 
cent, overschrijven via het -Nederlandse Tikkie, maar wordt u een link gestuurd 
naar een valse versie van Tikkie. Check altijd of u te maken hebt met iemand die al 
eerder zaken deed op die website en in het verleden betrouwbaar bleek. 
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Iemand die beweert een familielid of vriend te zijn, vraagt u om dringend geld over te 
schrijven. Soms weet de -oplichter de naam van uw zoon of dochter en waar die op dit 
moment op -vakantie is – zo’n info is vaak gewoon van Facebook geplukt. Maar soms -
beginnen ze gewoon op goed geluk met ‘Hey -mama’. Vervolgens is het verhaal vaak dat hun 
gsm kapot is en dat ze daarom niet kunnen bellen. Opgelet: als zo’n fraudeur u overtuigt om 
geld over te schrijven, zal de bank vaak weigeren u nadien te vergoeden – u hebt die -betaling 
immers zelf uitgevoerd. 
 
Tip: Timmer uw Facebook-profiel dicht, zodat alleen uw Facebook--vrienden die informatie 
zien. Weet: -onverwachte boodschappen met dringende en ongewone verzoeken zijn altijd 
reden om er vragen bij te stellen. 

 

3. Phishing, nieuwe stijl 
Vaak circuleren er phishing e-mails die -
zogezegd van uw bank komen, maar met 
vragen die een bank u nooit zou stellen. Een 
nieuwere variant is die waarbij de ‘bank’ u 
opbelt. Het telefoontje lijkt afkomstig van het 
juiste telefoonnummer, maar dat werd vervalst 
via spoofing. Vaak luidt de boodschap dat uw 
rekeningen zijn ‘gecompromitteerd’ en dat er 

iemand van de bank naar uw adres zal komen. 
Hun doel is om controle te krijgen over uw bank-rekening, door uw kaart en pincode te 
pakken te krijgen. De fraudeur doet vaak iets op uw computer en knipt de bankkaart in twee 
om hem te ‘vernietigen’, maar laat de chip op de kaart intact. 
 
 Tip: Er is haast nooit een goede -reden voor een bank om bij u thuis te komen. De bank 

hoeft ook nooit uw -pincode of een veiligheidscode op te vragen. 
 

4. Sextortion 
U ontvangt een mail van een ‘hacker’ die beweert 
uw webcam te controleren en compromitterende 
beelden van u te hebben gemaakt. Vaak wordt de 
mail -geloofwaardiger gemaakt door er een oud 
wachtwoord in te vermelden – lijsten van 
gestolen wachtwoorden circuleren gewoon op 
het internet. Reageer niet op de mail en ga zeker 
niet in op een eis tot betaling. Verander wel uw 

wachtwoorden. 
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Vriest het buiten? Dan waarschuwen deskundigen voor vorstschade aan bijvoorbeeld 
leidingen. Regelmatig stoken op minimaal 15 graden of de antivriesstand op de cv-ketel 
aanzetten voorkomt dit. 

Is die kou wel gezond? 
De meeste mensen kunnen wel wat kou hebben, binnen een paar dagen begint het lichaam al 
te wennen. Sterker nog: het kan allerlei gezondheidsvoordelen hebben. Onderzoekers van 
Maastricht University zien bij gezonde mensen indicaties dat de doorbloeding en 
suikerhuishouding beter is bij mensen die meer blootgesteld worden aan 
temperatuurschommelingen. Ook zijn er aanwijzingen dat je immuunsysteem erdoor 
versterkt wordt. Chronisch zieken, ouderen en mensen met koorts moeten wel oppassen. 
Voor hen kan de lage binnentemperatuur juist ongezonder zijn. Ga je naar extreem hoge of 
lage temperaturen in de slaapkamer, loop je tevens meer risico op slaapproblemen. 

Al die onderzoeken en tips zijn handig, maar volgens energieconsulent Frank Bovens laten ze 
wel nog een vraag onbeantwoord: hoeveel is comfort je waard? “Dat is voor iedereen anders. 
Het is daardoor lastig om één prijskaartje te hangen aan een lekker warm huis.” 
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Opgelet voor cybercriminelen: dit zijn de 7 meest 
voorkomende types van online fraude 

De trukendoos van cybercriminelen is uitgebreider dan ooit. Dit zijn een aantal van de meest 
courante online oplichtings-praktijken, en hoe u daar best op reageert. 

Dominique Deckmyn 
12/12/2022 

 
1. Helpdesk-fraude 
Iemand belt u op en zegt dat hij van -Microsoft is (of McAfee, of Norton). Er staat 
een virus op uw computer en hij gaat u helpen dat virus te verwijderen. Maar als 
u zijn instructies volgt, geeft u de controle over uw computer aan de criminelen. 

Het gaat vaak om organisaties die systematisch lijsten met telefoonnummers ‘afwerken’. Soms 
proberen ze u te overtuigen om (valse) anti-virussoftware te kopen. 
Een variant: een online pop-up die lijkt op een waarschuwing van uw -computer dat er een 
virus is aangetroffen. Maar het is gewoon een advertentie van zo’n fraudebedrijf. Contacteer 
hen niet maar sluit gewoon uw browser. 
 
 Tip: Let altijd op als een bedrijf u -ongevraagd contacteert. Neem best zelf contact op via 

een telefoonnummer dat u op de website van dat bedrijf aantreft. 

 
2. Whatsapp-fraude 
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LIONS CLUB “ ANTOON VAN DYCK” 

Winterconcert georganiseerd door Philip Heylen.    
 

A SONG OF HOPE 
 

Nadat het een lange tijd onmogelijk was om leuke dingen te organiseren was het 
eindelijk zover : op 21 december 2022 mogen we naar het winterconcert en voor 
mij was het de eerste keer dat ik zou gaan en ik heb er dan ook naar uitgekeken. 
De mooie Sint Laurentiuskerk was volzet ( 1000 man ) en het openingsnummer  
“ Halleluja “ van Leonard Cohen zette meteen de juiste toon. Mooi gebracht door 
Isabella A , daarna Silvie De Bie en Udo , talenten van eigen bodem. 
De muziekkeuze bracht voor ieder wat wils , Toots Tielemans , Will Tura , Olivia 
Newton John en nog veel meer. 
Yvette Ravell ontroerde de ganse zaal deze avond. 
Niet te vergeten de backup zangers en zangeressen , wat een talenten , zo’n 
mooie stemmen . Ze brachten ons een medley en hun liefde voor muziek was 
overduidelijk. 
De dirigent en het orkest waren ook geweldig. 
Nathalie Delporte praatte het geheel aan elkaar . De jonge dansers van het Ballet 
Van Vlaanderen vervolledigden het ganse spektakel. 
Samengevat : een avond vol muziek , talent en liefde !!!! Alle aanwezigen hebben 
zichtbaar genoten en uiteraard is zo’n avond enkel mogelijk als er veel mensen 
daaraan meewerken en sponsoren. Philip en Antoinette Heylen bedankten ieder-
een en het was weer een geslaagde avond. 
Na afloop konden we nog iets drinken aan de kraampjes , een gezellige afsluiter 
en dan met een blij verwarmend hart naar huis. 
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer zo’n avond meemaken , die plannen zijn 
er zeker. 
 
Sonja Noens , bestuurslid AVG 

Den Babbelaar - Jaargang 41 ~ N°1—2023  



36 

 
 

Chou's,  ik stuur dit maar door om te laten zien, dat wat jullie doen, wel enorm 
is !!!  
Dat wordt  door andere werkingen niet gedaan hoor !!!  
Een mooi gedicht en dat is het !!  
En eigenlijk MOET het niet meer zijn, maar jullie bederven ons zo enorm hard, 
waarvoor enorm bedankt uiteraard !!  
En dit mag je zeker publiceren in de volgende Babbelaar !!! 
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Geurloos, kleurloos en dodelijk: wat is een CO-vergiftiging en hoe kan je die vermijden?  
In het West-Vlaamse Hooglede zijn een vader en zijn zoon thuis overleden aan een CO-
vergiftiging. Het Antigifcentrum waarschuwde eind vorig jaar nog voor een verdubbeling van 
het aantal gevallen. Door de energiecrisis stellen mensen het onderhoud van 
verwarmingstoestellen uit en gaan mensen op zoek naar onveiligere alternatieven. Wat is dat 
eigenlijk, een CO-vergiftiging? En hoe kunnen we die vermijden? 
 
Jan De Wulf, Kathleen Heylen 
Update  11:41 
ma 14 nov 2022  08:00 
Wat is CO-gas? 
Koolstofmonoxide of CO is een giftig gas. Het is een kleurloos, geurloos en smaakloos gas dat 
ontstaat bij de onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen (gas, kolen, stookolie, 
benzine of hout). 
 
 
West-Vlaanderen 
Vader en zoon overleden na CO-vergiftiging in Hooglede, jongste zoon nog in levensgevaar 
Update 
47 min 
Als je CO inademt, komt het in je bloed terecht. In de rode bloedcellen, die zuurstof 
transporteren, neemt het simpel gezegd de plaats van dat zuurstof in. Daardoor krijgen je 
organen minder zuurstof. Hoe meer CO zich opstapelt in je lichaam, hoe gevaarlijker.  
 
Je organen krijgen geen zuurstof meer, wat leidt tot orgaanfalen en -als er niet tijdig 
ingegrepen wordt- overlijden. En dat kan heel snel gaan, zeker bij acute vergiftiging (zie later). 
 
Koolstofmonoxide (CO) komt van nature in het milieu voor door vulkaanuitbarstingen en 
bosbranden. De grootste “voortbrengers” van CO zijn echter andere bronnen: 
 
Andere branden dan bosbranden 
Huishoudtoestellen die werken op hout, kolen, gas, olie of petroleum (oven, fornuis,…) 
Industrie 
Tabak 
Verkeer 
Verwarmingstoestellen die werken op hout, kolen, gas, olie of petroleum 
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Warmwatertoestellen (boilers) die werken op hout, kolen, gas, olie of petroleum 
Wat is CO-vergiftiging? 
CO is ook een afbraakproduct bij bepaalde lichaamsprocessen en wordt spontaan 
geëlimineerd. Het is dus normaal om een kleine hoeveelheid CO in je bloed te hebben. Voor 
niet-rokers is dat 1 tot 4 procent, voor verstokte rokers 7 tot 9 procent. Hogere gehaltes wijzen 
op een CO-vergiftiging. Er zijn twee vormen, een acute en een chronische vergiftiging. 
 
Bij een acute vergiftiging word je in korte tijd blootgesteld aan een heel hoge CO-concentratie. 
In eerste instantie doen de symptomen denken aan voedselvergiftiging, migraine of 
beginnende griep: zwakte, ademhalingsproblemen, misselijkheid, verwardheid… tot 
bewustzijnsverlies.  
 
 
Binnenland 
Dit jaar al dubbel zoveel CO-doden als in voorgaande jaren en daar zit de energiecrisis voor 
iets tussen 
ma 14 nov 2022 
07:01 
Als er niet tijdig hulp komt, beland je in een coma en kan je overlijden. En dat kan heel snel 
gaan: volgens het Antigifcentrum kan dat na 10 minuten al fataal aflopen als er niet 
onmiddellijk gereageerd wordt. 
Bij een chronische vergiftiging sta je langere tijd bloot aan lagere CO-concentraties. De 
klachten zijn algemener. Je hebt hoofdpijn, voelt je misselijk, bent onverklaarbaar moe… Soms 
kan je je moeilijk concentreren, dingen onthouden of in slaap vallen. Een chronische 
vergiftiging is veel moeilijker om te herkennen. Hoe langer de klachten aanslepen, hoe 
moeilijker het wordt om de juiste diagnose nog te stellen. 
 
Wat zijn de belangrijkste oorzaken van CO-vergiftiging? 
Meestal leidt een combinatie van factoren tot een CO-vergiftiging. 
 
(Te) weinig verluchting 
Slecht werkende of slecht onderhouden warmwatertoestellen en schoorstenen 
Verkeerd gebruik, bijvoorbeeld bijverwarming te lang laten branden, alle kieren afsluiten met 
tochtstrips, ventilatieroosters dichtmaken,... 
Weersomstandigheden, er is een grotere kans bij koud weer als alle ramen en deuren dicht 
zijn en alles afgedekt is, of als het windstil is en de schouw minder goed trekt, of als het heel 
winderig is waardoor de verbrandingsgassen terug in de afvoer terechtkomen.   
Hoe kan ik het risico op CO-vergiftiging verminderen? 
Zorg voor voldoende verluchting, ook al is het koud en wil je besparen op 
verwarmingskosten, en plak niet alle kieren en ventilatieroosters af 
Gebruik je toestellen op een juiste manier en raadpleeg een vakman voor advies 
Laat je verwarmingsketel controleren en reinigen door een vakman. Voor een toestel op 
stookolie of brandstof is dit jaarlijks verplicht, voor een toestel op gas tweejaarlijks 
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Laat je schoorsteen regelmatig controleren en reinigen door een vakman. Voor een schoorsteen 
die aangesloten is op een cv-installatie is dat jaarlijks verplicht, voor een schoorsteen 
aangesloten op een individueel toestel is het niet verplicht 
Controleer de vlam van je gastoestel. Een blauwe/paarse vlam is normaal, een gele/oranje 
wijst op onvolledige verbranding 
Roetafzetting in je toestel, of op muur of plafond, wijst ook op onvolledige verbranding 
Volg het weerbericht en wees alert bij windstil of heel winderig weer 
Plaats CO-melders, in ruimtes waar een gastoestel aanwezig is op het plafond, in andere 
ruimtes minimaal op ademhoogte. Maar let op: veel toestellen hebben geen goed 
kwaliteitscertificaat en geven dus een vals gevoel van veiligheid. Heeft het toestel geen signaal 
maar merk je toch symptomen, onderneem actie 
Veel mensen kochten tijdens de coronaperiode een toestel om de luchtkwaliteit in huis te 
meten. Maar dat zegt niets over de aanwezigheid van CO, wel over de aanwezigheid van CO2 
(koolstodioxide). Dat is iets helemaal anders. Op die toestellen kan je dus niet voortgaan 
Let op klachten bij meer mensen tegelijk/ op bepaalde plaatsen of tijdstippen (bijvoorbeeld in 
de badkamer)/ die telkens wegtrekken als je de ruimte verlaat of buiten gaat 
Wat moet ik doen bij CO-vergiftiging? 
Let op je eigen veiligheid: ga nooit zomaar een ruimte binnen waar iemand bewusteloos ligt 
Zet ramen en deuren open om te verluchten, als dat lukt zonder jezelf in gevaar te brengen 
Zet indien mogelijk het toestel uit waarvan je denkt dat het de oorzaak is 
Waarschuw de hulpdiensten, 112 als het slachtoffer bewusteloos is, de huisarts als niemand 
bewusteloos is 
Haal indien mogelijk het slachtoffer weg uit de kamer 
Hoe bereik je het Antigifcentrum? 
Je kan 24 uur op 24, 7 dagen op 7, terecht op gratis telefoonnummer 070 245 245. Is dat 
nummer niet bereikbaar, bel 02 264 96 30 (normaal tarief) of je huisarts. Bij levensbedreigende 
situaties bel je het noodnummer 112. Op de website van het 

Antigifcentrum 
vind je 
uitgebreide 
informatie over 
mogelijke vormen 
van vergiftiging. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Welkom bij het Belgisch Antigifcentrum | Belgisch Antigifcentrum  
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Quiz in Mediahuis 
 
Wij hebben plezant ge-quist 

maar jou heb ik wel een beetje gemist. 

Met je antwoord op al die leuke vragen 

had ik nog wat meer kunnen wagen. 

Ging het om de punten of de gezellige sfeer? 

met jou erbij smaakt het toch naar meer. 

De versnapering of de prijzen daar komen we  niet voor  

wel het samenzijn, de babbel en ons aller gebrom in koor. 

Hoop dat je ook post corona 

de weg weer vindt naar GVA. 

 
 
 

                                 IGY 
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Bijeenkomsten : 
Al onze bijeenkomsten worden georganiseerd in 
het gebouw van “ Mediahuis “ en zijn gratis . 

Katwilgweg 2—2050 Antwerpen  Linkeroever . 

Gps _ Coördinaten : 

Breedtegraad : 51.218883 

Lengtegraad : 4.359883 

Er zijn haltes 
van de lijn 
dicht in de 

buurt : 

REGATA 

3—5—9—15 

81—82—83—
84—85—N 86 
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Website : http://www.laryngectomie-tracheotomie.be/ 

Nuttige adressen 
 en 

telefoonnummers 

Den Babbelaar - Jaargang 41 ~ N°1—2023  

Voorzitter 
Lotgenotenbegeleider 

Verantwoordelijk uitgever 
“ Den Babbelaar “ 

  

Paul Graf Kasteelstraat 17 Bus 5 
2160 Wommelgem 

+32 472/64.98.82 
Pgraf@skynet.be 

Secretaris 
Logopedie 

Adviseur 
Bereikbaar tijdens kantooruren : 
UZA 

Anke Aerts Drie Eikenstraat 655 
2650 Edegem 

03/821.33.83  
Anke.aerts@uza.be 

Penningmeester 
Partnerbegeleider 

Medewerker  
“ Den Babbelaar “ 

  

Diana Keppens Kasteelstraat 17 Bus 5 
2160 Wommelgem 

+32 478/32 90 39 
Dkeppens@skynet.be 

Ondervoorzitster 
Lotgenotenbegeleider 

Paola De Puysseleyr Keizer Karelstraat 31 
9120 Melsele 

+32 493/18.04.33 
paoladp9@hotmail.com  

 Ondervoorzitter 
 
Lotgenotenbegeleider op  
de bijeenkomsten 

Pascal Goossens Meertveldstraat 112 
2500 Lier 

+32 471/74.64.39 
pascalgoossens4@gmail.com 

Lid Raad van Bestuur 
Logopedie 

Adviseur 
Bereikbaar tijdens kantooruren : 
ZNA Stuivenberg 

Vera de Hert Lange Beeldekensstraat 
267 
2060 Antwerpen 

03/217.76.66  
Vera.dehert@zna.be 

Lid Raad van Bestuur 
  
Lotgenotenbegeleider op  
de bijeenkomsten 

Dirk Jans Molenbergstraat 46 
9190 Stekene 

+32 484/05.54.78 
duq_jans@hotmail.com 

Lid Raad van Bestuur 
  
 

Luc Cox De Burletheide 18 
2930 Brasschaat 

 03 / 663.41.71
lucowithe@live.be 

Lid Raad van Bestuur 
 
Lotgenotenbegeleider  

Medewerker  
“ Den Babbelaar “ 

Ivo Guisset Wenigerstraat 85 / 1 
2150 Borsbeek 

+32 496/91.18.04 
ivoguisset@gmail.com 

 Lid Raad van Bestuur 
 
Lotgenotenbegeleider  

Sonja Noens Luitenant van Eepoel-
straat 32 
9120 Beveren 

+32 473/71.64.65 
sonjanoens@gmail.com 
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Januari 
Z M D W D V Z 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     
       

Februari 
Z M D W D V Z 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28     
       

Maart 
Z M D W D V Z 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
       

Z M D W D V Z 
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30       

Z M D W D V Z 
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  
       

Z M D W D V Z 
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

Z M D W D V Z 
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   
       

Z M D W D V Z 
     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

       

Z M D W D V Z 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     
       

Z M D W D V Z 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30   
       

Activiteiten kalender 

Geen activiteiten ! Sint Anneke Mosselen 
Babbelaar Bijeenkomst 

Bijeenkomst 
Bijeenkomst 

Babbelaar 

Juni April Mei 

Juli Augustus 

Oktober November December 

Z M D W D V Z 
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    
       

September 

Z M D W D V Z 
     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       

2023  

Reis 
Babbelaar 

Antwerpse Vereniging 
voor 

Gelaryngectomeerden 
V.Z.W. 

Lentefeest  
Bijeenkomst 

Bijeenkomst 

Bijeenkomst 

Bijeenkomst 

Winter Concert 
“Lions Club” 

 Statutaire vergadering  
Bijeenkomst & Babbelaar 


