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Lidgeld , giften & jaarabonnement :  
 

Gelaryngectomeerden & personen met een tracheotomie : 15,00 ϵ    

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

Sympathisanten : 20,00 ϵ 

Giften met fiscaal attest vanaf :  40,00 ϵ  

 

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 5ñ 2160 Wommelgem 
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Antwerpse Vereniging  
voor  

Gelaryngectomeerden  
V.Z.W.  

RTP: 429412367 
 

 ó Den Babbelaar ó 

Verantwoordelijk uitgever & redactie  
Paul Graf - Kasteelstraat 17 Bus 5 

2160 Wommelgem 
 

èGSM :+32 472 / 64 98 82  - Paul 
èGSM :+32 478 / 32 90 39 - Diana 

:: Redactie@laryngectomie-tracheotomie.be 
 

Teksten of idee±n voor de ò Den Babbelaar ò  
kunt U naar bovenstaand adres sturen of mailen .  

© Ref. : AVG 1982-2022 / 01 
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Wees nooit degene die verdriet veroorzaakt bij anderen,  

maar wees de oorzaak van de glimlach op hun gezicht.  

  
Beste vrienden, 

 

Na onze geslaagde ò Dag voor Gelaryngectomeerden òin Hasselt kunnen we ons weer voor 

100 % inzetten voor onze AVG . 

 

We mogen al terug Pre- & Post operatief bezoek brengen in de ziekenhuizen , zo kunnen we 

terug naar onze Core Business en onze lotgenoten begeleiden voor ze hun stem verliezen en 

ook hun naasten bijstaan met een luisterend oor . Onze nieuwe bestuursleden , Sonja Noens , 

Ivo Guisset & Pascal Goossens , zijn bij òKom Op Tegen Kankeró een cursus aan het volgen 

om ook lotgenoten te begeleiden in de ziekenhuizen en op de bijeenkomsten . 

 

We moeten nu nog wel voorzichtig zijn voor de Covid besmetting want zij is nog niet 

bezworen , en we mogen niet vergeten dat we  toch risico personen blijven. Dus bescherm u 

goed en ontsmet regelmatig uw handen !!! 

 

In deze uitgave kunt u enkele nuttige teksten vinden en ook de nodige info van onze AVG . 

Ook de kalender voor het volgend jaar is goedgekeurd  , zo kunt ge de datums al op je 

volgende kalender invullen .  

 

En wederom dank iedereen die me helpt met teksten en suggesties om via dit infoblad 

iedereen in te lichten over hetgeen bij ons allemaal reilt en zeilt . 
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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 .  

mailto:Winkel@laryngectomie-tracheotomie.be?subject=Bestelling%20-%20inlichting
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Nieuwe vrienden.  

  
 Alois Hendrickx  Heist op den berg 
 Dirk Verbieren  Tienen 
 Staf van Houdt   Kapellen op den Bos 
 Lucien Van Laeken Merksem  
 Alfred Van Keer  Wilrijk  
 
  

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!  

 
In memoriam.  
 
    
Voor deze editie prijzen we ons gelukkig dat er geen lotgenoot is 
overleden . 
 

òWat er ook speelt in een land, laat het vooral de 
kinderen zijn.ó 
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04 oktober Marc Goyvaerts Kortrijk  
05 oktober Guy De Clerck ôs Gravenwezel 
08 oktober Rita Patheeuw Blankenberge 
10 oktober François Van Gaever Sint Gillis Waas 
16 oktober Alfred Van Keer  Wilrijk  
21 oktober Annie -Marie Depouillon  Kapellen 
26 oktober Gilbert Mans  Borgerhout 

06 november Gilberte Timmerman  Berchem (Antwerpen)  
06 november Alain Rodet  Antwerpen  
18 november Wilhelmus Hozee  Schoten 
21 november André Creve Berendrecht 
22 november Peter Hosteaux Antwerpen  
22 november Roderik Desmet Hove 
23 november Jan Samain  Wilrijk  

04 december Eduard Gobert Lint  
08december Walter Springael Edegem 
11december Luc Van Aerden  Putte (Nederland)  
15december René Keustermans Kapellen 
25december Philippe Tfelt  Oostende 
28december Marijke Van Gasse Hemiksem 
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Verandering kan eng zijn. Maar weet je wat enger is? 
Dat angst je weerhoudt om te groeien.  
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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 

èGSM :+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 : _________________________ 

mailto:contact@laryngectomie-tracheotomie.be
mailto:Info@laryngectomie-tracheotomie.be
mailto:info@laryngectomie-tracheotomie.be?subject=Info%20-%20mededeling
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Wanneer een lichaam zijn plaats in de wereld achter zich 
laat kan hij deze bewaren, door de wereld daarñop die 
plaatsñte markeren met een teken. 
( Een indruk in de wereld is zoõn teken.) 
Het teken ò gedenkt ò het feit dat het lichaam ooit op die 
plaats is geweest. 
( Het vormt daarvan het bewijsstuk. )  
( Het teken gedenkt het lichaam. ) 

Namens het bestuur en alle vrienden van de òAntwerpse Vereniging voor 

Gelaryngectomeerden-vzwó betuigen wij onze innige deelneming aan de familie en al wie hem 

genegen is . 

Hij was een gedreven bestuurder in beide verenigingen  waarvoor onze enorme dank voor zijn 

inzet. 

De heer 

Luc Delbruyère  
 

Echtgenoot van  
 

Eliane Van Kerckhove  
 

Voorzitter  & Secretaris & lotgenotenbegeleider  
Oost-Vlaamse Vereniging voor Gelaryngectomeerden  

 

Ondervoorzitter  
Liga voor Gelaryngectomeerden  

 

° 16 augustus 1945 ñ¥ 31 juli 2022 




