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Lotgenotendag Vlaanderen 28 februari 
Avontuurlijke voettocht van Suske en Wiske Helmer en Ellen 
 
Door: Ellen van Arem de Haas 
 
Wandeling start om 13.30 uur, zeker terug om 16 uur. 
Normaal zijn goeie stapschoenen voldoende. Wandeling is 
afwisselend met gelegenheid tot bekijken van enkele 

interessante bezienswaardigheden. 
(uit de mail van de Vlaamse contactdagorganisatie) 
 

Blij met de uitnodiging van Kris Heyman reden wij op een zondag met veel regen 
en wind naar Herentals in de provincie Antwerpen. Ik ben een slechte loper en 
had mij zo goed als het ging voorbereid op de wandeling, iets wat Wie van Dun 
verbaasde. Ze mailde: 

 
Hoi Ellen, 
Is er een misverstand? Met lopen bedoel ik WANDELEN aan een traag tempo, dus dat zal 
je zeker lukken. Geen looptraining nodig alleen makkelijke stapschoenen. Ben heel blij je 
nog eens te zien, tot 28 februari. Wie van Dun 
 
Wij wilden letterlijk ons beste beentje voorzetten en aldus netjes voor de dag komen. Schone 
kleren uit de kast aangetrokken, regenjacks aan, paraplu's mee. We zouden immers een 
stadswandeling gaan maken en lieten ons niet afschrikken door het afgegeven weeralarm vanwege 
storm Xynthia. Afspraak is afspraak! 
We kwamen op tijd in eetcafé De Posterijen aan, maakten kennis, zagen enkele bekende gezichten 
weer. Moedig stapten wij even later met z'n allen de regen in, over het marktplein langs het 
Boerenkrijgstandbeeld een zijstraatje in. Eén van de Vlamingen maakte onder zijn paraplu olijk de 

opmerking dat het niet de nationale gewoonte was om met zulk slecht weer rond te gaan struinen 
en wij lachten.  

 
Op weg naar Kasteel Le Paige 

Als een kudde makke schapen liepen wij achter onze leidsters aan: Wie, Lief en 
Adinda. De wind rukte genadeloos aan onze paraplu's, regenvlagen sloegen 

eronder. In mijn nodeloze ijdelheid deed ik mijn muts niet op. Ik hield de 
zijstangetjes van mijn stijgerende paraplu stevig met een hand omklemd, in een 
poging het hoofd droog te houden en om de plu niet om te laten klappen. Met de 
neus vast gericht naar de glimmende Belgische kasseien stapte ik gewillig door. 

De sfeer was geweldig, je zag elkaar amper maar er werd druk gekeuveld en vooral veel gelachen. 
De kasseikes veranderden in asfalt en het asfalt veranderde in een zandpad. Een heel nat zandpad. 
Een heel nat modderig zandpad. Jack Asselbergs kwam gezellig naast me lopen en Helmer liep een 
paar passen voor ons. Ik zag de modder omhoogspatten op Helmer's broekspijpen, ik hing iets 
voorover tegen de wind in en zag oranjebruine spatten op mijn knieën belanden. 
Berustend dacht ik aan mijn wasmachine. Het pad zag eruit alsof er net een fikse 
veldtocht gereden was, de blubberplassen werden alsmaar breder. Mijn korte 
stadslaarsjes met gladde zolen gleden alle kanten uit, m'n benen dreigden te 
zakken in spagaat. Met de tenen krom in dunne kousjes hield ik toch goede grip. 

 
Er leek geen einde te komen aan de glibberweg totdat er onder de voeten een 
houten brugje zichtbaar werd die over een vistrap leidde. 
Met z'n allen stonden we stil op de planken en staarden naar een stel eenden die hoopvol naar 
onze handen snaterden. Nee, geen brood bij ons. Ik dacht bezorgd aan de brugconstructie en 
vroeg mij af hoe zwaar we met z'n allen zouden zijn. Calculeerde het risico in dat ik wellicht recht 

naar onder zou breken, zo hop het koffiebruine water in. Kon er ook nog wel bij. Leve de lol. Dat 
laatste was eventjes over want ik werd plotseling duizelig en vermaande mezelf. 
Bleek de Vlaamse voorzitter de oorzaak te zijn; hij liet samen met een andere snoodaard de brug 
deinen. Ohhhh... Kerels! 
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Gedwee met z'n allen weer verder, schuin omhoog over drassig gras, hé in België hebben ze ook 
hondenstr... Eindelijk een straat in zicht en daar lag het statig kasteeltje Le Paige. Braaf onze plu's 

geschud, onze voeten trachten te vegen. Druppend liepen wij binnen van ruimte tot ruimte rond te 
kijken. Mooi, mooi, mooi! Luisterden naar Wie's verhaal over de geschiedenis, over het arboretum 
buiten, over de laatste bewoners. En zagen door de hoge ramen de eerste sneeuwklokjes bloeien. 
 

De terugweg voerde gelukkig niet over 
hetzelfde pad terug, maar langs het 
Elisabethziekenhuis, naar de droge stal en 
voor mij een dubbele Westmalle mèt 
grenadine. Dankbaarheid. 
Ieders broekspijpen kletsnat tot ver boven 
de knieën. Zitten was een probleem dus 
leunden we tegen de bar. Verder pratend, 
grappend, lachend. Natuurlijk ook serieus 
naar elkander informerend. 

 

Daarna met z'n allen aan 2 lange tafels. 
Symbolisch Jack, de Nederlandse voorzitter aan 
één hoofd en Kris, de Vlaamse voorzitter aan 
het andere hoofd. Toeval bestaat niet. Heerlijk 
genoten van een perfect gebakken steak en 
een goed glas rode wijn. Wat een lieve mensen 

allemaal! En wat fijn dat onze Contactgroep 
Nederlands-Belgisch is. Euh, correctie: 
Nederlands-Vlaams! Ondanks de grenspaaltjes 
tussen onze landen horen we bij elkaar en niet 
alleen door GIST. 
Er is zoveel meer dan de verraderlijke 
ziekte en de Nederlandse taal die ons met 

elkaar verbinden: vriendschap, begrip, 
genieten van de verscheidenheid aan 
mensen! 
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Beste Wie, 
Mijn 2 blaren op mijn buitenste tenen ga ik inlijsten, ik wil ze niet vergeten want ik heb 
reuze genoten, had deze dag èn deze wandeling absoluut niet willen missen. Op de 
terugweg had ik mijn arm in Helmer’s sterke trouwe arm gehaakt. Hij zei later:"Het was 
net alsof ik een klein kind moest voorttrekken, je leek niet vooruit te komen op de 

terugweg". Euh...  
De bijeenkomst was echt geweldig, jullie zijn allemaal schatten, bedankt voor de 
gezellige dag! 
Liefs van Ellen 
 
Ik had moed gehouden door te denken aan Koningin Beatrix, op hoge hakken uren lopend over 
glibberig Hollands ongelijk plaveisel. Een beveiliger ernaast met een grote zwarte paraplu hoog 
ophoudend. Als de Majesteit dat kan, moet ik het ook kunnen en dan nog wel op mijn platte zolen.  
De werkelijkheid was dat ik mijn paraplu telkens onder Helmer's paraplu, net boven zijn schouder 
liet aflopen. Dan hing ik aan zijn ene arm, dan aan de andere. 
Terug in De Posterijen, was er één man die niet alleen kletsnatte broekspijpen had, maar ook 
kouddoorweekte schouders. Ach de liefde verdraagt veel... 
En om toch aan het eind van dit ludiek verslag nog iets medisch toe te voegen: Ik heb er 

geen radiuskopluxatie* aan overgehouden. 

 
 
* zondagsarmpje oftewel: elleboog uit de kom 
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DONATEUR WORDEN 
U kunt de Vereniging steunen door donateur te worden voor minimaal 10 euro per jaar, door het invullen van het 

online-donateurformulier op de website www.contactgroepgist.nl bij donaties. Hier kunt u tevens aangeven of u 
de Nieuwsbrief wilt ontvangen. (Geen E-mail? Dan kunt u een z/w gedrukt exemplaar ontvangen). 

 
U kunt uw donatie onder vermelding van uw naam en adres ook overmaken op: 

ING-rekeningnr. 96 77 464 
t.n.v. Contactgroep GIST 

Dovenetel 9 
6081 CG  Haelen 

Nederland 
 

Noodzakelijke codes voor internationale betalingen: 
IBAN: NL46 INGB 0009677464 

BIC  : INGBNL2A 

www.contactgroepgist.be 
info@contactgroepgist.be 

bestuur@contactgroepgist.be 

De Contactgroep GIST is een patiëntenorganisatie voor 

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

 

Contactgroep GIST 

Postbus 8152 
3503 RD  Utrecht 

Nederland 

 

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

worden. U kunt zich aanmelden als lid voor slechts minimaal 10 euro per jaar, door het invullen van het online-
aanmeldformulier op de website www.contactgroepgist.nl bij aanmelden. 

U ontvangt per E-mail de link naar onze Nieuwsbrieven. (Geen E-mail? Dan krijgt u een z/w gedrukt exemplaar). 
 

U ontvangt via de NFK een welkomstpakket en jaarlijks de acceptgiro 

www.contactgroepgist.nl 
info@contactgroepgist.nl 

bestuur@contactgroepgist.nl 

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 

(Eind-) Redactie en Vormgeving Nieuwsbrief: Ellen van Arem de Haas    redactie@contactgroepgist.nl 
Freelancer Specials: Inge Sluijter 
 

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 u hierover een op- of aanmerking hebben, richt u dan tot redactie@contactgroepgist.nl 
 

PUBLICATIES MOGEN DOOR U NÓÓIT BESCHOUWD WORDEN ALS VERVANGING VOOR 
HET VRAGEN NAAR EEN PERSOONLIJK ADVIES VAN UW ARTSEN 
 

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 gedrukte vorm 

Aan de informatie in de diverse artikelen kunnen geen rechten worden ontleend 

Bestuurslid Voorzitter Nederland Jack Asselbergs jack.asselbergs@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Vice-voorzitter Nederland Ton Jansen ton.jansen@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Secretaris Cees Hilhorst cees.hilhorst@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Penningmeester Gonny Panis de Ruijter gonny.panis@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Public Relations Ronald Postma ronald.postma@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Medische Informatie, 
Patiëntencontact & IT 

Edwin van Ouwerkerk Moria evom@contactgroepgist.nl 

Medewerker IT-ondersteuning Helmer van Arem admin@contactgroepgist.nl 

Bestuurslid Voorzitter België Kris Heyman kris.heyman@contactgroepgist.be 

Nieuwsbrief (Eind-) Redacteur, 
Vormgever 

Ellen van Arem de Haas ellen.van.arem@contactgroepgist.nl 

Webredactie Web(eind-)redacteur Edwin van Ouwerkerk Moria webredactie@contactgroepgist.nl 

Webredactie Web(eind-)redacteur Ellen van Arem de Haas webredactie@contactgroepgist.nl 



Correspondentieadres 

Contactgroep GIST 

Postbus 8152 

3503 RD  Utrecht 
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