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Dit jaar was het Eddy Coene, voorzitter sinds 1 januari 2015, die ie-

dereen welkom heette en die het in zijn toespraak had over het ont-

staan van Hepatotransplant-Gent. 

Hepatotransplant werd 30 jaar geleden in het UZ Saint-Luc te Brus-

sel opgestart door enkele ouders van kinderen die een levertransplan-

tatie gekregen hadden. Al snel sloten zich een aantal volwassen le-

vergetransplanteerden hierbij aan en groeide de groep uit tot de eer-

ste Belgische vereniging voor levertransplantatiepatiënten. 

Ondertussen was men in het UZ Leuven ook levertransplantaties 

gaan doen en besloten een aantal “Leuvense” leden van Hepato-

transplant een eigen vereniging op te richten die ze LTT = Leuvense 

Levertransplanten noemden. 

Toen professor de Hemptinne in 1991 het UZ Gent met levertrans-

plantaties begon, bracht hij enkele patiënten vanuit Brussel mee naar 

Gent en die brachten de werking van Hepatotransplant ook hier op 

gang.  

Door de stijging van het aantal transplantaties te Gent groeide ook 

hier de groep van vrijwilligers die zich voor hun logenoten wilden in-

zetten en zo werd in 2002 uiteindelijk beslist om Hepatotransplant op 

te splitsen in Hepatotransplant-Brussel en Hepatotransplant-Gent.  

Dat gebeurde in samenspraak met onze vrienden uit Brussel en we 

bleven met elkaar contact houden. Ook de contacten met de leden 

van LLT werden terug aangehaald door het oprichten van de 

“Nationale Koepel van Levergetransplanteerden” waar later ook de 

Luikse vereniging voor hart en -levergetransplanteerden (ATCH = As-

sociation des transplantés Cardiaques et Hépatiques) zich bij aan-

sloot. 

Die 30 jaar werking vieren onze vrienden van Brussel op 17 oktober. 

Jaarlijkse feestnamiddag 4 oktober 2015  
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Maar wij hebben toch ook wat te vieren. Van de eerste groep van 7 

bestuursleden van Hepatotransplant-Gent in 2002 zijn er nog 2 aktief 

in onze vereniging, Jacqueline Vergote en Roger Moeskops. 

Al die jaren was en is Jacqueline nog 

steeds één van onze actiefste medewer-

kers en dit ondanks het feit dat ze vorige 

maand 80 kaarsjes op haar verjaardags-

taart mocht uitblazen. 

Daarom willen wij je vandaag plezieren 

met een bloempje voor uw verjaardag. 

 

Jacqueline Vergote en Eddy Coene 

Na deze welkomsttoespraak werden de getransplanteerden en de 

dokters uitgenodigd voor de groepsfoto. De fotograaf van dienst zorg-

de er ook dit jaar voor dat de groepsfoto’ s enkele uren na de opna-

mes konden overhandigd worden aan de aanwezigen. 

Naar jaarlijkse traditie werd de feestnamiddag verder gezet met kof-

fie en gebak. 

Onze gastspreker dit jaar was de heer Bert Vanderhaegen. Sinds 

1996 is hij hoofdaalmoezenier van het UZ Gent en als ethicus is hij 

verbonden aan verscheidene Ethische Comités in ziekenhuizen en 

wooncentra. 

Zijn voordracht was getiteld: “Geven opdat anderen leven en wat 

daarbij komt kijken”. 

Sinds vele jaren worden er inspanningen gedaan om het aantal or-

gaandonoren te laten stijgen. De Belgische bevolking is vrij goed op 

de hoogte wat de Belgische wetgeving hierrond voorziet. Maar het 

blijft natuurlijk een bijzonder ingrijpend gebeuren wanneer mensen op 

een bepaald moment, meestal totaal onverwacht, met de vraag tot 
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orgaandonatie te maken krijgen. Hun reacties lopen vaak sterk uiteen. 

Sommigen stellen zelf de vraag naar orgaandonatie vooraleer de arts 

het thema aansnijdt. Anderen zijn zo overweldigd door het nakend 

verlies van een beminde dat ze er die vraag tot orgaandonatie echt 

niet bij kunnen hebben. Deze problematiek werd in al zijn aspecten 

behandeld. 

Na deze toespraak was het tijd om de aanwezigen te laten genieten 

van de koude schotel. 

Om de hersenactiviteit terug op gang te brengen werden de deelne-

mers onderworpen aan een quiz waar er zoals vorige jaren alleen 

maar winnaars waren.  

De beloning bestond uit waardevolle prij-

zen die geschonken werden door dhr. en 

mevr. Veeckman, waarvoor onze dank. 

 

Na ontvangst van de prijzen, namen de 

aanwezigen afscheid van elkaar om tevre-

den huiswaarts te keren. 

Transplantation Run  

Om orgaandonatie onder de publieke aandacht te brengen, werd op 

zaterdag 12 september 2015 vanaf 14u tot 17u een TRANSPLAN-

TATION RUN georganiseerd in het Warandepark in Brussel.  

In totaal waren er 400 deelnemers. Een groot aantal patiënten met 

een getransplanteerd donororgaan (hart, long, lever, pancreas, dunne 

darm en nieren) kwamen samen om promotie te maken voor orgaan-

donatie.  

De deelnemers konden in het Warandepark (over het Koninklijk Pa-

leis) kiezen uit loop- of wandelafstanden van 2,5 tot 10 km.  
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Ook donoren, verplegers en chirurgen liepen mee. Ze willen zo laten 

zien dat orgaantransplantatie zin heeft en donor zijn dus ook.  

Patiënten hebben na een transplantatie een perfect normaal leven. 

De aanwezigheid van getransplanteerde patiënten, maar ook van de 

pers, is belangrijk om – via recreatie- en sportactiviteiten – aan te to-

nen dat orgaantransplantatie echt een levensgroot verschil maakt. 

Dankzij orgaandonatie kunnen zwaar zieke patiënten een compleet 

nieuw leven leiden. 

Ook enkele leden van Hepatotransplant-Gent namen deel aan dit 

evenement, met name: Irma Blommaert, Bart Vanlerberghe met part-

ner, Luc Mols en Eddy Coene. 

 

 

 

 

MARC DEJONGHE 

Decoratiebedrijf           bvba 

Passie voor kleur en interieur 

Een dynamisch bedrijf met 35 jaar ervaring 

Vakkennis, kleur- en interieuradvies zijn onze sterkste troeven 

Marc en Martine Dejonghe - De Booser 

Gentweg 36 

9930 Zomergem 

Tel.: 09 / 372 60 56  Fax: 09 / 372 00 18 

E-mail:                    info@mddecoratie.be   

Website:          http/www.mddecoratie.be 

Lid van Hepatotransplant - Gent vzw 
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   De Europese dag voor orgaandonatie is een initiatief van de Euro-

pese Raad. Dit jaar werd de 17e editie op zaterdag10 oktober gevierd 

met een reeks activiteiten te Lissabon, hoofdstad van Portugal. Het 

was het moment om 35 jaar orgaantransplantatie in Portugal te vie-

ren. Het land maakt geen deel uit van Eurotransplant maar is dus al 

vele jaren actief op dit gebied. 

   De viering werd op de vooravond ingezet met het concert “Carmina 

Burana”  gezongen door het koor van de technische universiteit van 

Lissabon. Op zaterdagmorgen werd de officiële ceremonie ingezet 

met een verwelkoming door de voorzitters van het Portugese instituut 

voor gezondheid en orgaantransplantatie en van de Portugese vereni-

ging voor orgaantransplantatie. In de namiddag waren er straatacitvi-

teiten met een fototentoonstelling, promotiestands en straatanimaties. 

Om 14 uur startte het medisch congres met als onderwerpen: 

 - Orgaandonatie, hoever kunnen we gaan? 

 - Orgaanhandel en orgaantoerisme. 

 - Transplantatie en immunologie. 

 - 35 jaar orgaantransplantatie in Portugal - Een boodschap voor 

 de komende generaties. 

   In de Europese Unie wachten meer dan 70.000 mensen op een or-

gaantransplantatie en sterven er dagelijks 14 patiënten die niet op tijd 

kunnen geholpen worden. Het is dus belangrijk dat vooral in de zie-

kenhuizen nog meer inspanningen geleverd worden voor het detecte-

ren van potentiële donoren.  

Europese dag voor orgaandonatie  
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   In onze vereniging is het besef van het belang van het werk voor de 

detectie van donoren in de ziekenhuizen met de jaren sterk gegroeid. 

Het is een traditie geworden dat wij ter gelegenheid van de Europese 

dag voor orgaandonatie een aantal ziekenhuizen in Oost- en West-

Vlaanderen bezoeken en dat deden we ook dit jaar. Onze drie 

“bezoekersteams” legden weer honderden kilometers af. Irma, Cari-

na, Daniel en Roger deden hun toer bij 4 Gentse ziekenhuizen; Eddy 

en Roger waren in Dendermonde en Aalst; Carina en Marc de groot-

ste toer met 8 ziekenhuizen in Oost- en vooral West-Vlaanderen. 

   Onze attentie: een mandje met chocolaatjes werd overal met veel 

enthousiasme in ontvangst genomen. 

   In het nieuwe ziekenhuis van het AZ Maria 

Middelares te Gent werden we door een jonge 

groep van verpleegkundigen begroet. We kre-

gen er een rondleiding van de nieuwe afdeling 

intensieve zorgen.  

  Ze vertelden ons dat ze voor de donor-

dag een informatiestand gingen opzet-

ten in de ontvangsthal. Op de stand 

wordt een pamflet + een donorkaart uit-

gedeeld. De boodschap die ze aan de 

bezoekers meegeven is in de eerste 

plaats: “Orgaandonatie, praat erover met 

je familieleden, vul het donorkaartje in 

om te kennen te geven dat je 

donor wilt zijn of laat je expli-

ciet al donor registreren”.  

   In het AZ Jan Palfijn te 

Gent werden we weer opge-

wacht door het ganse donor-

coördinatieteam.  
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   In 2006 werd het Gift project gelanceerd om de ziekenhuizen meer 

te betrekken bij het opsporen van potentiële donoren voor de trans-

plantatiecentra en aldus het aantal donoren in België te verhogen. 

   Geleidelijk aan werden meer ziekenhuizen 

bij het project betrokken en werd het opspo-

ringsmodel voor potentiële donoren veralge-

meend. Een belangrijke stap hierbij was het 

aanstellen van “donorcoördinatoren” in de 

dienst intensieve zorgen van de ziekenhuizen. 

   Sinds 2010 organiseert de FOD (Federale 

Overheidsdienst) Volksgezondheid jaarlijks 

een Gift symposium waarop de resultaten van het project besproken 

worden en een brede waaier van onderwerpen rond de orgaandonatie 

voorgesteld worden. 

   Dit jaar vond het symposium plaats op 15 oktober te Brussel en 

konden vertegenwoordigers van de verenigingen die zich inzetten 

voor transplantatiepatiënten er  weer aan deelnemen. Het geeft hen 

een beter idee van de inspanningen die geleverd worden door de 

diensten intensieve zorgen bij de detectie van orgaandonoren en hoe 

moeilijk de gesprekken met de familieleden dikwijls verlopen. 

   In 2011 werd er door de versterkte aanpak, met de aanstelling van 

donorcoördinatoren, een piek van 322 donoren bereikt (29,2 donoren 

per miljoen inwoners), maar dit aantal daalde weer de jaren nadien. In 

2014 waren er nog 282. Er is een sterke daling van het aantal hersen-

dode donoren van 262 naar 202. Belangrijke oorzaak hiervoor is een 

daling van het aantal verkeersdoden. Dit wordt gedeeltelijk goed ge-

maakt doordat er meer donoren bij hartstilstand zijn, namelijk 80 in 

2014 tegenover 60 in 2011. Men is er van overtuigd dat er meer zou-

den kunnen zijn, maar niet alle ziekenhuizen brengen dergelijke dono-

ren aan. 

GIFT SYMPOSIUM  
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   Bij de gesprekken met de familieleden blijft het aanvaarden van het 

overlijden moeilijk. Hersendood is voor de meeste mensen een onbe-

kend fenomeen, dikwijls is het pas bij het afkoppelen van de machi-

nes dat ze zeker zijn dat de patiënt werkelijk dood is. Hersendood 

wordt ook verward met een coma en dan vraagt men of dit niet om-

keerbaar is.  

   Men moet de familieleden de tijd geven om het overlijden te verwer-

ken vooraleer men de mogelijkheid tot het wegnemen van organen 

ter sprake brengt. Men zal eerst vragen of de overledene over or-

gaandonatie gepraat heeft en hoe hij of zij er tegenover stond. Men 

moet hierbij geen toestemming nastreven, die is door onze wetgeving 

trouwens niet vereist behalve voor kinderen. 

   Van de potentiële donoren wordt er uiteindelijk van minder dan de 

helft (45,5%) organen gebruikt. Bijna een derde komt om medische 

redenen niet in aanmerking en bij 12-13% is er verzet door de familie 

en wordt dit gerespecteerd. Bij 2% had de overledene officieel verzet 

aangetekend en een zelfde percentage had zich expliciet als donor 

laten registreren. Er word een project opgestart om de familieleden 

van de donoren nadien te bevragen om een beter inzicht te krijgen in 

de aanpak op de diensten intensieve zorgen. Waarom weigeren fami-

lieleden de donatie? 

   Voor de promotie van de orgaandonatie door de media zou er meer 

nadruk moeten gelegd worden op de positieve resultaten die we in 

België behalen dan op cijfers over registraties. Men moet ook vermij-

den van allerlei ideeën te lanceren waarbij de bevolking tot een keuze 

wordt aangezet, dit druist in tegen de zin van onze wetgeving en is 

ethisch verwerpelijk. Bovendien is de kans groot dat er hierdoor meer 

weigeringen gaan zijn. Zo is het “aanvinken” van een keuze via het 

internet al te gemakkelijk. De medische wereld zou zich meer moeten 

bezinnen over de promotie van de donatie. 

Praat over donatie 

Laat je familie weten hoe jij erover denkt 
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   In Frankrijk en ook bij de Franstalige Belgen, is dit een term die 

maatschappelijk goed ingeburgerd is, maar die als leveraandoening 

eigenlijk niet bestaat.  

“La crise de foie” is dikwijls een 

“maandagziekte” als gevolg van een 

uitgebreide maaltijd of een drinkgelag. 

Werkgevers aanvaarden het excuus 

meestal omdat ze wel weten wat er aan 

de hand is en beseffen dat de zieke 

werknemer niet behoorlijk kan presteren de dag dat hij zich ziek 

meldt. 

   De ongemakken die zich hierdoor kunnen voordoen zijn zeker niet 

min voor diegene die er door getroffen wordt, maar zijn gelukkig van 

voorbijgaande aard. Men heeft het meest last van: 

Misselijkheid - Braken (met gal) - Buikpijn - Aangeladen tong -  Duize-

ligheid -  Hoofdpijn. 

   Deze aandoeningen zijn hoegenaamd niet het gevolg van een 

slecht functionerende lever.  

   De verkeerde term is volgens een aantal medici wellicht ontstaan 

begin vorige eeuw door een foutieve diagnose. Maar eens dat de zo-

genaamde levercrisis een gepaste naam gekregen had werd die zeer 

populair en met graagte gebruikt door de “zondaars”. De mens is nu 

eenmaal zeer sterk in het zoeken en het gebruiken van allerlei uit-

vluchten: “Les excuses sont faites pour s’en servir”. 

   In Frankrijk worden er nog steeds middeltjes verkocht om de crisis 

te verlichten.  

   De behandeling is nochtans eenvoudig: een aangepast dieet, na-

melijk niets meer eten en alleen nog water drinken zolang de onge-

makken blijven duren. 

La crise de foie  
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   Een achtjarige jongen kreeg in Philadelphia twee nieuwe handen 

getransplanteerd. Volgens het kinderziekenhuis van de stad aan de 

Amerikaanse oostkust ging het om de eerste wereldwijd succesvolle 

transplantatie van beide handen bij een kind. ‘Deze operatie was het 

resultaat van jarenlange training en maanden van planning en voor-

bereiding van een uitzonderlijk team’, zei hoofdchirurg Scott Levin. 

Bij de ‘vrolijke’ en ‘moedige’ 

jongen werden enkele jaren 

geleden na een infectie bei-

de handen en voeten ge-

amputeerd en moest hij bo-

vendien een nieuwe lever 

krijgen. Inmiddels heeft hij 

voetprothesen gekregen, 

waarmee hij kan gaan, lo-

pen en springen. Met mo-

gelijke handprothesen had hij problemen en zo leerde hij zichzelf zon-

der handen te eten, te schrijven en zelfs videospelletjes te spelen. 

   Toen een geschikte donor werd gevon-

den, beslisten de ouders van de jongen om 

tot een transplantatie over te gaan. Enkele 

weken geleden werden bij de jongen door 

een team van 40 artsen en verpleegsters 

tijdens een tien uur durende operatie nieu-

we handen en onderarmen getransplan-

teerd. De jongen moet nog enkele weken in 

een revalidatiecentrum doorbrengen, maar 

verwacht wordt dat hij volledig zal herstel-

len, aldus het ziekenhuis. Daarmee kan de 

grootste droom van de jongen uitkomen: 

een voetbal ingooien. 

Achtjarige jongen krijg twee nieuwe handen  
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   Dineren met de kapitein is voor enkele gelukzakken op een cruise-

schip de ultieme belevenis. Maar wees niet verbaasd als hij zijn hand 

niet uitsteekt om je te verwelkomen. 

    Op sommige cruiseschepen is dit 

als veiligheidsmaatregel ingevoerd 

voor de kapitein en zijn officieren, 

om de verspreiding van hoogst be-

smettelijke maagvirussen tegen te 

gaan.  

   Het uitbreken van een “norovirus 

plaag” is een nachtmerrie voor een 

cruiseschip. De passagiers krijgen buikgriep en moeten herhaaldelijk 

braken. Een paar duizend mensen die meerdere dagen dicht bij el-

kaar vertoeven zijn een potentiële kweekvijver, vooral als het virus erg 

besmettelijk is. 

   Norovirus is een groep van virussen die belangrijke verwekkers 

van diarree zijn. Er wordt geschat dat wereldwijd 50% van alle acute 

episoden van gastro-enteritis (buikgriep) door deze virussen worden 

veroorzaakt. Het virus wordt overgedragen via voedsel en water dat 

besmet is met ontlasting (feces), via direct contact met een besmet 

persoon en via aerosolvorming van het virus waarna het verschillende 

oppervlakten besmet  (bijvoorbeeld de deurkruk of het lichtknopje van 

het toilet). 

   Nu we volop in de herfst zitten en verkoudheden en mogelijk een 

griepepidemie de kop kunnen opsteken, weten wij als getransplan-

teerden dat we extra voorzichtig moeten zijn. Contacten met besmette 

medemensen, kinderen en kleinkinderen die op school snel besmet 

geraken, moeten we mijden. Regelmatig de handen wassen is alvast 

een regel waaraan we ons moeten houden, als kapitein van het eigen 

schip. 

Geen handje schudden met de kapitein  
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   Wat zou jij doen als men je voorstelde eeuwig te blijven leven? Het 
idee fascineert de mens sinds lang en is een van de pijlers van vele 
godsdiensten. Het is logisch dat het ook het onderwerp is geworden 
van vele sciencefiction boeken en films.  

  Een goed voorbeeld hiervan is “Renaissance”, een film die een tijd 
geleden in de bioscopen uitkwam.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  Damian Hale, een schatrijke zakenman, wordt getroffen door een 
ongeneesbare ziekte. Een mysterieuze groep stelt hem een revolutio-
naire ingreep voor. Zijn geest zou getransfereerd worden in een jon-
ger en gezond vervangingslichaam.  

  Onze kennis van de hersenen is de laatste jaren enorm toegenomen 
en men kan zich afvragen of zoiets mogelijk zou zijn. Vanuit weten-
schappelijke hoek zijn er enkele reacties op de film gekomen. 

  In theorie lijkt het eenvoudig. Men slaat de informatie van de herse-
nen van de persoon “A” op door middel van een extern elektronisch 
apparaat en brengt die over naar de hersenen van de persoon “B”. De 
overdracht moet in de twee richtingen gebeuren.  

  Er werden al experimenten uitgevoerd die in dit kader passen, waar-
bij men naging hoe met stimuli zoals gedachten of herinneringen be-
paalde zones in hersenen konden geactiveerd worden. Dat heeft bij-
voorbeeld geholpen bij het ontwikkelen van gerobotiseerde dispositie-
ven zoals protheses die vanuit de hersenen kunnen gestuurd worden. 

   Het onderzoek van onze hersenen is er erg op vooruit gegaan maar 
de werking ervan blijkt grotendeels nog een mysterie. De structuur 
van de hersenen bestaat uit miljarden neuronen en tientallen zones 

Renaissance  
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die op een zeer variabele manier met elkaar verbonden zijn. Zo is bij-
voorbeeld ons geheugen een fenomeen waarvan de mechanismen 
niet duidelijk zijn. De gegevens die er in opgeslagen zijn naar een ex-
tern elektronisch apparaat kopiëren is een verre wensdroom. Hier stelt 
zich ook onmiddellijk een ethisch probleem: met welke doeleinden zou 
zoiets mogen gebeuren en door wie. 

   Bij transfereren denken wij natuurlijk direct aan orgaantransplanta-
tie. We hebben al dikwijls de vraag horen stellen of er bij een trans-
plantatie misschien psychische/karakteriële eigenschappen van de 
donor naar de ontvanger overgebracht worden. Een orgaan of gelijk 
welk weefsel, behalve de hersenen, bevat hoegenaamd geen karakte-
riële eigenschappen. Een verregaande veronderstelling zou kunnen 
zijn dat er stamcellen worden overgedragen. Maar zelfs dan nog beïn-
vloedt het DNA ervan niet de persoonlijkheid van de ontvanger. Het 
idee dat een donor “verder leeft” in de ontvanger, is dan ook een lou-
ter emotionele gedachtegang die men soms hoort bij de nabestaan-
den van een donor. Het verlies van het familielid wordt door die ge-
dachte wel minder zwaar om dragen. 

   De reactie van vooral de ouders van jonge kinderen die na een on-
geval hersendood verklaard werden en waarvan de organen met hun 
toestemming werden afgestaan omdat daarmee andere kinderen kun-
nen gered worden, is een zeer serene belevenis van de donatie. Voor 
die ingesteldheid hebben wij nog des te meer respect. 

Roger Moeskops 

 

 

D E  P R A A T H O E K  

De ideale plaats van samenkomst voor de  

levertransplantatiepatiënten  

Cafetaria UZ Gent K12 Gelijkvloers  

In de komende maanden afspraak op de volgende  

dagen 

Vrijdag 4 en dinsdag 15 december  

Dinsdag 5 en vrijdag 22 januari 

Dinsdag 9 en vrijdag 26 februari 

15 



 

 

Terug en genezen 

Stapje voor stapje… 

schuifel ik langzaam de toekomst tegemoet 

Blijf ik alsmaar denken 

“zet door het komt wel goed” 

 

Soms is het een stap naar voren 

en dan weer twee grote passen terug 

Maar ik geef het alle tijd 

het wil nu eenmaal niet zo vlug 

 

Wanneer ik mijn dag heb 

en alles zit een beetje mee 

Dan zet ik een stap naar achter 

maar naar voor zet ik er twee 

 

Stapje voor stapje… 

schuifel ik langzaam de toekomst tegemoet 

gewoon omdat ik erin geloof… 

écht op een dag komt alles goed 

 

Voor onze leden-getransplanteerden voegen wij bij dit krantje de 

bloeddruk-controlekaart voor 2016. 

De kaart kan uit het krantje gelicht worden. 

Leg de kaart steeds voor aan je dokter bij de consultaties. 

Bloeddrukkaart 2016 
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Lidmaatschap Hepatotransplant-Gent vzw 2016 
 

 

 

Beste leden en sympathisanten  
 

 Ook in 2016 zetten we ons beste beentje voor om iedereen die 

met een levertransplantatie geconfronteerd wordt onze steun te bie-

den. Als lid van onze vereniging helpen we jou graag verder. Boven-

dien wordt je niet alleen beter geïnformeerd, je krijgt talrijke mogelijk-

heden om gelijkgezinden te ontmoeten. 

 Zoals gebruikelijk sturen wij u hierbij het overschrijvingsformu-

lier voor de hernieuwing van uw lidmaatschap, dat nog steeds 15 € 

bedraagt.  

 Indien u ons als steunend lid extra wilt steunen dan bedraagt 

het lidgeld 20 €.  

 Voor diegenen die vanaf 1 oktober dit jaar lid werden, geldt nog 

steeds de regel dat ze automatisch lid blijven voor 2016. 

 Onderaan het formulier, bij lidmaatschap, uw naam als getrans-

planteerde vermelden a.u.b.  

 Het Hepato-team wenst u en uw familie nog prettige eindejaars-

feesten en een gezond en voorspoedig 2016. 

 Heel genegen, 

  Carina, Jacqueline, Claudine, Hedwige, Irma, Roger, 

Marc, Yves, Eddy, Antoine, Jean-Pierre, Bart en Daniël. 



 

 


