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Lotgenotendag Vlaanderen 17 juli 
Een voettocht met een diversiteit aan mensen èn schoeisel 
 

Door: Ellen van Arem de Haas 
 
Aan de Scheldestraat in de kleine Vlaamse gemeente Weert, deelgemeente van Bornem, staat het 
19e eeuws voormalig gemeentehuis met prachtige 'trappetjesgevel'. Ernaast staat een school met 
een onderwijzerswoning. Het pittoresque gebouw draagt de naam 'De Zilverreiger' en herbergt het 
streekmuseum van Klein-Brabant, gewijd aan de oude ambachten die vroeger in dit gebied plaats-

vonden, zoals de mandenmakerij. De naastgelegen 'herberg', ofwel het Gemeenschapshuis Weert, 
heeft een groot terras met parasollekes in de vorm van omgekeerde gevlochten mandjes. 
De Zilverreiger is in 1997 door de Vlaamse regering opgenomen in de Databank Beschermd 
Erfgoed. De naam van het kleine dorpje Weert, refereert aan 'weerd', ofwel 'waard' en dit is een 
oude naam voor vlak land in een rivierengebied. Waarden zijn ontstaan onder invloed van de loop 
van rivieren en worden dus geheel of gedeeltelijk hiermee omgeven. Een waard wordt beschermd 
tegen de waterlopen door rivierdijken. 

 
De bijeenkomst van Vlaamse lotgenoten had tot doel om elkaar te ontmoeten en om gezamenlijk 
de benen te gaan strekken op de rivierdijk, slingerend langs de mooie Schelde. Man Helmer en ik 
prijzen ons gelukkig dat wij daar bij mochten zijn en gingen op zondagochtend al vroeg op pad om 
penningmeester Gonny Panis op te halen, en zo reden wij een tijd later vrolijk keuvelend België in. 
We parkeerden netjes op het kerkplein in Weert, zoals voorzitter Kris Heyman in zijn uitnodigings-

mail had aangegeven, om dan nog ongeveer een 100 meter te lopen naar De Zilverreiger. 
Met paraplu's en regenjassen, want het weer zou afwisselend zonnig, bewolkt, en regenachtig zijn. 
De weg maakte een bocht en ik vroeg voor de tweede maal aan Helmer hoe ver 100 meter nou 
toch eigenlijk is. "Gewoon doorlopen" gebiedde hij, en wij vrouwen gehoorzaamden braaf. Totdat 
we de huisnummeringen zagen en Helmer besefte dat we de verkeerde kant op waren gelopen. Zo 
hadden wij onze 'wandeling' al gehad voordat het moest beginnen. Omgekeerd zagen wij in de 
verte Kris lopen en toen wij op dat punt waar hij gelopen had aankwamen zagen wij tot onze pret 
de wegwijzerborden staan. Even later betraden wij het gezellige oude schoollokaal en werd er even 
flink op z'n Vlaams geknuffeld; traditie! Helaas kon de Nederlandse voorzitter, Jack Asselbergs, er 
niet bij zijn en ook andere welbekenden en nieuwe Vlaamse leden moesten verstek laten gaan. We 
hebben jullie gemist hoor! 

 

Dit keer werd er een 

lunch gehouden, 
verzorgd door Lief 
Meeus en Wie van 
Dun, en wat hadden 
zij hun best gedaan. 
Exact goed gekookte 
eitjes, tomatensla, 

heerlijke luxe witte 
broodjes en divers 
beleg. Wat een 
fantastisch idee! Ons 
nieuwe lid Chris van 
Thielen verraste ons 
met de door haar zelf 
bereide meest luxe 
toetjes met wat wij 
in Noord-Brabant 
'hemelse modder' 
noemen, ofwel 
chocolademousse in 

diverse smaken, en 
perfect gebakken 
cupcakes. 
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De begeleidende drankjes en koffie/thee 
werden in het lokaal gekocht, en de zaak 
verkoopt ook 'ne Slijkneus' biertje. 

Wonderlijk dat we daar eigen eten mee 
mochten brengen, maar dat ligt blijkbaar 
aan het feit dat er alleen drank verkocht 
wordt. Met bij de koffie eventueel een 
slijkneusje; een koekje in de vorm van 

een neus met op het uiteinde een lik chocolade. Er was op dat 
moment nog haast niemand in de zaak en zo konden wij 

gezamenlijk goed en verstaanbaar met elkaar praten. Een 
gemoedelijk gezelschap en een hond. Nu weten kenners dat ik 
het niet bepaald op honden heb, maar dit 
exemplaar bleek een wolf en van wolven ben ik 
niet bang. Het dier ging al gauw gezellig Wie op 
z'n liefst aan zitten kijken, niet in de laatste plaats 

omdat ze stukjes brood voerde. 
 
Tussendoor hield de Belgische voorzitter met zijn 
drie musketiers Adinda, Lief en Wie aan tafel een 
bestuursvergadering. Dit duurde, naar traditie, 
vijf minuten. 

Tijdens de lunch klonk hier 
en daar een telefoonalarm 
en kwam onder andere de 
Glivec op tafel. Een 
lotgenoot vertelde over haar 
vakantie naar Tanzania en 
hoe het vantevoren ging of 
niet ging met de benodigde 
vaccinaties en dergelijke, in 
verband met het gebruik van 
GIST-medicatie. Er werden 
praktische zaken over GIST 
besproken, en later werd er 

al wandelende nog druk over 
doorgepraat. 
Maar bovenal werd er heel, 
heel veel gelachen! Weer 
een geslaagde samenkomst! 
 

In verband met de modderige zandpaden had iedereen stevig schoeisel 
aan, of het apart meegenomen om voor de wandeling aan te trekken. 
Ik meende mijzelf goed voorzien te hebben met de korte stevige 
laarsjes waarmee ik eerder tijdens de bijeenkomst in Herentals al blaren 
oplopend door de modder was geschoven. En waarmee ik een 
onverwachte trapuitglijder had gemaakt na de happening van 'De 1000 
km tegen Kanker' in een Antwerps restaurantje. De zaak waar Kris 
zovele jaren geleden zijn eerste Vlaamse GIST-bestuursvergadering had 
gehouden! Stoot een ezel zich voor de tweede keer aan dezelfde steen, 
een eigenwijze haas stoot de lange voetzolen en ditto tenen uiteraard 
driemaal in hetzelfde schoeisel kapot. Tijdens de beklimming van de 
Koekelberg dijk, brandden mijn dikke sokken reeds in mijn laarsjes. 
Happend naar adem worstelde ik en kwam ik boven. Anderen liepen 
met gemak. Jas aan, jas uit, paraplu open, paraplu dicht, wat een weer. 

De wolf bezeerde zich aan een hekwerk waarachter schapen liepen te grazen. Kai kai, kai, twee 
verschrikte ogen. Nergens was aan het draadwerk aangegeven dat er stroom op stond. De pijn 
ebde gelukkig snel weg bij het dier, en wij vervolgden al keuvelend onze toeristische weg. 
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♪ Eén champignonnetje tra la la la la, twéé champignonnetjes tra la la la la la, drie ... ♫ 
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       De Contactgroep GIST is een patiëntenorganisatie voor 

       Nederlandstalige (ex-)patiënten (en hun naasten) met 
       een gastro-intestinale stroma tumor (GIST) 

Stichting Contactgroep GIST 

Postbus 8152 

3503 RD  Utrecht 
Nederland 

Adreswijzigingen per E-mail: ledenadministratie@contactgroepgist.nl 

 

L I D  W O R D E N 
 

Nederlandstalige (ex-)patiënten met een gastro-intestinale stroma tumor (GIST) en/of hun naasten kunnen lid worden. 

Het lidmaatschap bedraagt minimaal slechts 10 euro per jaar. Vul het online-aanmeldformulier in op onze website 
 

www.contactgroepgist.nl onder 'steun ons' 
 

Je ontvangt per E-mail de link naar onze Nieuwsbrieven (geen E-mail? Dan kun je een gedrukt exemplaar ontvangen). 

Leden kunnen direct na aanmelding inloggegevens krijgen voor ons ondersteunende Besloten Ledenforum! 
Na betaling van het lidmaatschap ontvang je via de NFK een welkomstpakket met daarin het GIST-boek 

Daarna ontvang je jaarlijks via de NFK een factuurbrief (informeer bij je Zorgverzekeraar naar teruggave v/h lidmaatschap) 

De Contactgroep GIST is aangesloten bij de NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) en wordt 

gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding en de VLK (Vlaamse Liga tegen Kanker)      Kamer van Koophandel nr. 20112471 
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Nieuwsbrief Van GISTeren naar morgen 

Contactgroep GIST Nederland ~ België 

Eindredacteur, Foto's, Vormgeving Nieuwsbrief: Ellen van Arem de Haas                           redactie@contactgroepgist.nl 
 

PUBLICATIES MOGEN NÓÓIT BESCHOUWD WORDEN ALS VERVANGING VOOR 
HET VRAGEN NAAR EEN PERSOONLIJK ADVIES VAN (BEHANDELENDE) ARTSEN 

 

De Redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te weigeren, in te korten of aan te passen. Wij streven naar de weergave van zo 

correct mogelijke gegevens, alsmede voor zover mogelijk inachtneming van copyrights e.d., mocht je hierover een op- of aanmerking hebben, 
richt je dan tot redactie@contactgroepgist.nl - N.B. Op een aantal illustraties rust copyright onder de naam Ellen de Haas. 

 
De Nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar in digitale vorm en is te downloaden van de website van onze Contactgroep. De Nieuwsbrief 

wordt zoveel mogelijk als 'digitale link verwijzend naar onze website' toegestuurd aan leden, donateurs en relaties van de Contactgroep GIST 
en in zeer kleine oplage in zwart/wit gedrukte vorm. Aan de informatie in de diverse artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.  

 

D O N A T E U R  W O R D E N 
Je kunt de Stichting steunen door donateur te worden voor minimaal 10 euro per jaar, door het invullen van het online-

donateurformulier op de website www.contactgroepgist.nl onder 'steun ons'. Hier kun je tevens aangeven of je de 

Nieuwsbrief wil ontvangen. (Geen E-mail? Dan kun je een z/w gedrukt exemplaar ontvangen). 
Donaties kunnen overgemaakt worden, onder vermelding van je naam en adres, aan: 

ING-rekeningnummer: 96 77 464 
Ten name van: Stichting Contactgroep GIST Utrecht 
 

Noodzakelijke codes voor internationale betalingen: IBAN: NL46 INGB 0009677464 en BIC: INGBNL2A 

Bestuurslid Voorzitter Nederland 
Jack Asselbergs 

voorzitter@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Vice-voorzitter Nederland 
Ton Jansen 

vicevoorzitter@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Secretaris 
Cees Hilhorst 

secretaris@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Penningmeester 
Gonny Panis 

penningmeester@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Medische Zaken (huisarts) 
Laurens van Bavel 

medisch@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Public Relations 
*vacature* 

pr@contactgroepgist.nl 

Vrijwilliger 

Besloten Ledenforum(eind-)redacteur 

Nieuwsbrief(eind-)redacteur, Vormgever 
Web(eind-)redacteur, Illustrator 

Ellen van Arem de Haas 

redactie@contactgroepgist.nl 
webredactie@contactgroepgist.nl 

Vrijwilligers 
Auteur 
 

Redactiemedewerker 

René Lammers 
 

Jasper Smit 

Vrijwilliger IT, Besloten Ledenforumbeheerder, Webmaster 
Helmer van Arem 

admin@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Voorzitter België 
Kris Heyman 

voorzitter@contactgroepgist.be 

mailto:redactie@contactgroepgist.nl
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De Contactgroep GIST is een patiëntenorganisatie voor Nederlandstalige (ex-)patiënten 
(en hun naasten) met een gastro-intestinale stroma tumor (GIST) 
 
 
Contactgroep GIST Nederland - België 
 
 
info@contactgroepgist.nl 
 
 
www.contactgroepgist.nl 
webredactie@contactgroepgist.nl 
 

 
Contactgroep GIST 
Postbus 8152 
3503 RD  Utrecht 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

redactie@contactgroepgist.nl 

 

Contactgroep GIST Nederland - België 
 
Info Vlaamse Contactdag: voorzitter@contactgroepgist.be 

 

 Kris, Adinda, Lief, Wie, en Chris bedankt 
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