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OVERZICHT

Behalve onze normale onderwerpen zoals puzzel, sudoku, feestkalender
en verjaardagen brengen wij een uitgebreid interview met Ch. Blockeel,
een dapper en nooit opgevend man.
Verder kunnen jullie enkele mededelingen van de Raad van Bestuur
lezen en het kerstfeest van 2015 nog eens opnieuw beleven.
Dit brengt ons naadloos bij het thema “Eten”, iets wat ook niet meer is
wat het geweest is.

Veel leesplezier.
A.W.
__________________________________________________________

SOMMAIRE

Pour commencer, vous trouverez un mot du conseil d’administration de
l’I.M.S.O..
Ensuite, l’interview très intéressante de Monsieur Charles Blockeel. Il est
dans sa quatre-vingtième année et ne laisse pas tomber les bras.
Côté néerlandophone trône un petit texte amusant de notre ami André
Werelds, que j’ai trouvé si délicieux que je l’ai traduit. Il devrait paraître
incessamment, soit dans cette revue même, soit au prochain numéro.
Son sujet traite de l’évolution de nos habitudes alimentaires au cours du
vingtième siècle : un vrai désastre.

Bonne lecture.
Y.L.
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Overleden - Nous ont quittés

De heer Hugo BERNAARDS
Geboren te Halle op 03 april1955
Overleden te Opstal op 05 december 2015
De heer Jos VAN ROOSBROECK
Geboren te Putte op 24 maart 1942
Thuis overleden op 03 januari 2016
Mevrouw Claudine CALLENS
Geboren te Knokke op 01 november 1950
Overleden te Melsbroek op 8 januari 2016
Mevrouw Jeannine VERDEYEN
Geboren te Sterrebeek op 11 augustus 1950
Overleden te Melsbroek op 24 januari 2016
De heer KARAMAN
Overleden te Melsbroek op 02 februari 2016
Madame Marie-Betty KOMBA
Née le 01 janvier 1945
Décédée le 29 janvier 2016
Mevrouw Angèle CLAES
Geboren te Herselt op 03 oktober 1942
Overleden te Melsbroek op9 februari 2016
Mevrouw Anny VANNUFFELEN
Geboren te Mechelem op 07 december 1943
Overleden te Vilvoorde op 26 februari 2016.
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Mededelingen van de Raad van Bestuur

Onze volgende Algemene Vergadering van van 01 juni 2016-02-25
Verkiezing van een nieuwe voorzitter.
Na een zeer succesvol 15 jaar voorzitterschap heeft Christel aangestuurd
op haar vervanging. Zoals reeds vermeld in vorig nummer is dit geen gemakkelijke taak. Naast het optreden naar buiten als aanspreekpersoon van
de vereniging(contacten met verschillende instanties zoals, Rotary Club
Zaventem, 15de Wing Melsbroek, Lions Club Erasmus, MS Liga …en vele
anderen) is een wekelijkse aanwezigheid in Melsbroek zeker nodig voor
administratieve - en andere werkingstaken.
Vanaf 01.01.2016 bedanken we Nelly Coopman, bestuurder, dat zij die taak
heeft overgenomen tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Tot heden heeft er nog geen persoon met MS zijn kandidatuur ingestuurd
maar dat kan nog altijd tot 15.05.2016. Om het bestuur goed in te lichten
over de kandidaat wordt haar/hem gevraagd om een Curriculum Vitae
(CV) aan zijn kandidatuur te richten aan Nelly.
Een nieuwe IMSO database.
Dankzij de medewerking van Prof. Ir. Luc De Wolf werd het mogelijk
een nieuwe versie op te stellen. Hiermee wordt het mogelijk om alle uitgaven aan onze leden die in het NMSC te analyseren. Jaarlijks zullen we
vanaf nu een anoniem gedetailleerd jaarrapport kunnen opstellen.
Cybercafé en nieuwe vrijwillgers.
In afwachting van nieuwe jonge buitenlandse vrijwilligers gesponsored
vanuit het Europees programma Erasmus voor het cybercafé waarover
we thans niet kunnen beschikken werd er door Jürgen van de sociale
dienst gezocht naar andere vrijwilligers. Thans kunnen we beschikken
over drie vrijwilligers die deze taak op zich nemen in de voormiddag. U
kan op hen beroep doen.
Een splinternieuwe tuinlift
Naast de cafetaria is beschikbaar sinds februari . Vele patiënten keken
daar naar uit nu de komende lente – en zomermaanden vóór de deur
staan.
IMSO 2016/1
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(Vr)eten
Mijn zoon, Koen heeft eens ooit een volkskundige thesis gemaakt over
het leven van de jeugd in Denderhoutem doorheen de 20ste eeuw.
Hun vrije tijd verschilde natuurlijk enorm, en het eten ?…….
Er waren er die in de tachtiger jaren al
heel tevreden waren met een paar boterhammen met platte kaas en er waren er die in het begin van de eeuw
haast dagelijks oesters aten.
Op zijn zoektocht naar de eetgewoontes kwam hij een heel interessante
kaart tegen waarop het menu prijkte
dat in september 1901 aangeboden
werd aan Mgr. Stillemans die het
nieuwe altaar van de parochiekerk had gewijd. En val nu niet uit de
lucht, want die man is u veel bekender dan u dacht.
Hij was namelijk de rechtstreekse kerkelijke tegenstander van priester
Daens. Het was de man die hem terechtwees en wiens rol in de film
van Stijn Coninx vertolkt werd door Julien Schoenaerts. Voor alle duidelijkheid, het is geen lijst van alle gebeden die die dag werden gepreveld, maar een kaart met alle ‘levensmiddelen’ die toen werden genuttigd.
Toen al werden de echte namen van het voedsel niet vermeld, maar
een beetje “verdoezeld” weergegeven . Waarschijnlijk om er een
beetje de spanning in te houden. Zo waren er “ochtendwekkers” en
“langoren”.
In de jaren ’60 kwamen ook altijd dezelfde namen voor. Wat dacht u
van: kippenhapjes, groentekrans, ijsparade en tuinweelde……? Als ik
de woorden zie, krijg ik er nog maagpijn van. Maar smaken evolueren
voortdurend.
De jaren ’70 waren eigenlijk het begin van een buitenlandse eetinvasie. De Chinezen kwamen van het verst, maar via Nederland waren
ze het vlugst hier. “Shangai”, “De lange muur”, “Peking” en de afhaalchinees deden de rest. Gewone Vlamingen hadden het meteen over:
“Loempia, Nasi Goreng, Bami, Sambal, Babi Pangkang en ……. gelakte eend.
Die laatste term had je eens aan mijn grootmoeder moeten verslijten.
IMSO 2016/1
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Ze zou meteen aan je verstandelijke vermogens getwijfeld hebben.
En toen kwamen de Italianen en hele gewone mensen hadden het
over (in volgorde van verschijnen op de markt) : macaroni, spaghetti,
pizza, raveoli, tagliatelli, canneloni, lasagne, tiramisu. Alsof ze nooit
wat anders gegeten hadden. Tegenwoordig hebben ze het over balsamico, salsa verde en al dente.
Daarna kwamen de Grieken met hun moussaka, de Turken met hun
kebab en dürüm , de Mexicanen met hun tortillas. De Spanjaarden
waren intussen al langs geweest met de paëlla en de tapas. Wij Belgen eten toch meestal pappas fritas,maar dan honderd keer beter.
De schrik slaat me om het hart als ik denk aan de Russen die gelukkig
nog altijd niet zijn doorgebroken met hun borsjt, rodebietensoep zonder balletjes.
Over amaretto,grappa, ouzo, tequila en wodka wil ik het nog niet eens
hebben.
Maar ook in de genuttigde hoeveelheden is er evolutie te merken. In
het jaar ’70 werden er nog zeven of acht gangen verorberd op een
trouwfeest. Tien jaar later waren het er nog slechts zes. En tegenwoordig moet je al goed garen spinnen om er nog vier, maximaal vijf te
krijgen . En dan zijn sorbet en koffie inbegrepen.
De gerechten zelf zijn trouwens ook serieus gekrompen. De nouvelle
cuisine heeft haar werk gedaan. Hier en daar krijg je een beschilderd
bordje en als je niet oplet, rammelt je maag van de honger.
Het eten zelf klaarmaken is tegenwoordig ook helemaal niet moeilijk
meer. Steeds meer instrumenten worden je in de maag gesplitst. Zo
moet je als keukenprinses beschikken over: één groentepers, één fonduestel, één gourmetstel, één keukenrobot, één winterbarbecue, één
elektrische wok, één pannenkoekenmaker, één eierpan voor spiegeleieren ,koffiezetmachine voor één persoon (de pad van Douwe Egberts), één croque-monsieur-maker, borden om alles op te serveren,
denk maar aan de kaas- en visborden en de schotels met diepe gaten
voor de wijngaardslakken van de jaren ’80.
Iedereen heeft dergelijke spullen, maar wordt de rommel ook gebruikt?
Nee, natuurlijk. Vroeger at je twee keer per jaar heerlijk en dat was
met kermis. Vandaag is het elke dag kermis, maar alles komt uit de
diepvries, het conservenblik of de magnetron.

IMSO 2016/1

7

Trouwens, wie eet er nog thuis zelf? De snackbars doen gouden zaken en de jeugd eet alleen nog junk food, zoals hamburgers, hot dogs,
fricandellen (kerrieworsten), kipnuggets, spaghetti of vettige friet met
cervelaatworst. Allen naar de Mc Donalds .
En alles wordt nu aangegrepen om op restaurant te gaan. De simpelste verjaardag van de kleinste uk is al voldoende. En de huwelijksverjaardag is vaste prik geworden. Over “uitgevonden“ feesten als Valentijn wil ik het zelfs niet hebben.
Alleen zeurpieten beweren dat het niet zal blijven duren. En je ziet het
zo aankomen: binnen twintig jaar heeft iedereen nog meer huishoudelijk gerei en wordt er thuis niet meer gegeten.
Als er thuis toch wordt gegeten , wijst de Aldi de democratische weg
.Zij hebben iederéén geleerd wat oesters en champagne zijn. En de
Lidl kan vaak nog beter, of liever goedkoper .
Het ergste van alles is dat de smaak tegenwoordig helemaal naar de
filistijnen gaat. Het bedrog in de champagnesector is gigantisch. Veel
restaurants hebben vuilnisbakken vol pakjes en blikjes en zelfs keukens vol magnetrons.
En de kaviaar komt niet meer uit de Zwarte Zee, maar uit een Turnhoutse vijver.
Onze blinde darm is in de loop der tijden zijn functie kwijtgeraakt, zijn
nu onze smaakpapillen aan de beurt ?

A.W.

Personen met een handicap hebben gelijke rechten De Europese Strategie voor personen met een handicap 2010-2020.
Een publicatie van de Europese Commissie
U kan deze brochure raadplegen via :
http://www.ISBN:978-92-79-16847-5.
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Kerstfeest 2015
Sinds meer dan 40 jaar organiseert Rotary Club Zaventem een kerstfeest
voor de patiënten en hun familie te Melsbroek. In 2015 ging het feest
door op dinsdag 9 december.
Vooraf werden de gehospitaliseerde patiënten bezocht op de
verschillende afdelingen
van het ziekenhuis. Ze
werden verwelkomd
met een deuntje muziek,
mooie geschenken en
aangename
versnapperigen.
Nadien trad er in de
cafetaria van het
ziekenhuis een koor op
onder leiding van Hilde van Keer, voorzitter van de Rotary Club. Ook
Beatrijs de Klerck, muziektherapeute van het Centrum verleende haar
medewerking aan de muzikale
opluistering.

Met grote belangstelling en plezier
konden patiënten, familieleden en
sympathisanten talrijke
kerstliederen meezingen.
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Tijdens de pause werd er
door de Rotary-leden voor
alle aanwezigen kertstaart
en koffie of thee opgediend.

Deze aangename middag werd afgesloten met het aanreiken voor alle
patiënten van een kerstroos.

Jullie zijn alvast uitgenodigd op volgende kerstviering van Rotary
Zaventem op dinsdag 6 december 2016.
IMSO 2016/1
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Interview met de Heer Charles BLOCKEEL

Het leven vóór de ziekte
Y.-Dus we gaan het hebben over het leven vóór de ziekte, je jonge jaren.
Hoe waren je ouders ? Waar werd je geboren ?
C.- Ik werd geboren te Nijvel, mijn ouders waren van Vlaamse afkomst
en verhuisden naar Wallonië om er een kleine hoeve uit te baten en toen
werd ik geboren.
Y.- In welk jaar was dat ?
C.- Op 30 september 1936.
Y.- Welke studies deed je ?
C.- Na de lagere school volgde in het college drie jaar middelbaar onderwijs.
Y.- In welk college ?
C.- In het Sint Gertrudiscollege te Nijvel.
Y.- En de plaats waar je ouders hun beroep uitoefenden ?
C.- Te Baulers (een gemeente die aansluit bij Nijvel).
Y.- Had je broers of zussen ?
C.- Ik heb één zus.
Y.- Hoe waren je ouders ?
M.- Die hebben hard moeten werken. Dat was nog vóór de tweede
wereldoorlog.
Y.- Dat het zwaar werk was dat mag je wel zeggen.
C.- Ik werd thuis geboren, zoals toen de gewoonte was. En nadien in
1941 gebeurde het …we moesten van woning veranderen. We konden
toen over een bijkomende 5 hectaren weiland beschikken en zijn daardoor verhuisd. Maar dat was maar aan de overkant van de weg.
Y.- Beschikten jullie over veel rund ?
C.- Ja.

IMSO 2016/1
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Y.- Was er ook melkproductie op de hoeve ?
C.- Ja, in die tijd moest iedere hoeve verschillende activiteiten uitvoeren
Y. – Hadden jullie veel vrienden, veel sociale contacten ?
C. – Wel, neen !
Y. Contacten met je familie ?
C. – Niet zo veel , mijn familie woonde in Vlaanderen.
Alvorens mijn ouders naar Wallonië verhuisden hadden ze een tante en
een oom, van mijn moeders´kant die in Wallonië woonde en zo kwamen
ze te weten dat er een kleine hoeve te koop stond. En nadien zijn mijn
ouders dan getrouwd en in Wallonië komen wonen.
Mijn tante en oom hadden vier of vijf kinderen en hen ontmoetten we
wel regelmatig. Zij waren reeds twee jaar vóór mijn ouders naar Wallonië gekomen.
Mijn ouders moesten naar de markt om hun goederen te verkopen.
Y. – Ah zo, men moest de eigen productie zelf gaan verkopen.
C.- Ja, hun producten … en zonder een woord Frans te kunnen spreken.
Toen ze daar toekwam moest mijn moeder, met een woordenboek in de
hand de hoeveproducten verkopen. Na de zondagmis kochten ze in een
bijgelegen winkeltje provisie voor heel de week.
Y.- Wat gebeurde er na de drie jaar middelbaar ?
C.- Wel, het eerste middelbaar … heb ik moeten overdoen en moest
meteen overschakelen van de Latijnse afdeling naar de Moderne talen.
Nadien leerde ik verschillende talen tot het vijfde jaar. Vanaf mijn 16de
ging ik op de hoeve werken.
(N.B. Vroeger begon men secundair onderwijs in het zesde leerjaar en
beëindigde men de cyclus met het eerste leerjaar.)
Y.- En daarna ben je getrouwd ?
C.- Eerst kwam de legerdienst op 19 jaar, gedurende 18 maanden. Nadien heb ik mijn ouders geholpen met de uitbating van suikerbieten.
Y.- Samen met je zus ?
C.- Neen, mijn zus was intussen gehuwd. Zij is geboren in 1938.
Y.- En dan, wanneer ben jij dan gehuwd ?
C.- In 1968 op mijn 32ste.
IMSO 2016/1
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Y.- Heb je kinderen ?
C.- Ja, twee, een dochter en een zoon.
Y.- Ben je nog altijd actief op de hoeve ?
C.- Neen, na mijn huwelijk heb ik nog bij mijn ouders gewoond en nadien nen ik overgestapt naar een kleine hoeve met vier tot vijf koeien en
een beetje weiland. Deze hoeve kwam vrij bij een gepensioneerd landbouwersgezin dat besloten had naar de stad te verhuizen. Ze stond
schuin tegenover mijn ouders’woning en we hebben ze deze dan aangekocht en een stal en andere ruimte bijgebouwd zodat ik mijn tractor kon
beschut plaatsen en zodat het vee van mijn vader ook een plaats kreeg.
Periode na de diagnosestelling
Y.- Toen je kinderen kreeg vertoonde je toen reeds de eerste tekens van
de ziekte ?
C.- Toen nog niet.
Y.- Wanneer zijn dan de eerste ziektetekens opgetreden ? Gebeurde dat
plots of zeer geleidelijk ?
C.- Wel ik had geen klachten. De eerste klachten die me stoorden waren
slaapstoornissen. Voordien sliep ik in zonder problemen maar na een
zware dagtaak tijdens de oogst kon niet meer inslapen en na twee dagen
oogsten voelde ik me werkelijk uitgeput.
Y.- Dit vond je abnormaal na de tweede oogstdag ?
C.- Ja, voordien gebeurde dat nooit. In de winter, wanneer ik moest opstaan om na te gaan of de koeien niet hadden gekalfd ging ik snel terug
naar bed en was ik onmiddellijk vertrokken.
Y.- En je brengt dat in verband met het begin van de ziekte ?
C.- Stilte.
Y.- Welke ziektetekens zijn dan nadien duidelijk geworden ?
C.- Ik zelf voelde me niet ziek. Maar ik werd opgenomen voor een heelkundige ingreep.
Y.- Van de schildklier ?
C.- Ja, maar het jaar nadien was het weer zo ver en had ik gevoelsstoornissen zoals tintelingen.
IMSO 2016/1
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Y.- Ah !
C.- Toen ging ik op raadpleging bij een neuroloog. “Het was spasmofilie”.
Dat was in 1985.
Y.- In uw vijftiger jaren.
C.- Ja.
Y.- Uw kinderen waren toen al goed opgegroeid.
C.- Neen, ze waren nog op school. Die tintelingen zijn na een tijdje verdwenen en nadien weergekomen. Bij momenten.
Y.- Welke weerslag had dit met zich op uw beroepsactiviteiten ?
C.- Ik moest vooruit.
Y.- Zoals vroeger ?
C.- Niemand kon me vervangen.
Y.- Je kon de situatie nog aan mits waarschijnlijk een grote vermoeidheid ? C.- Ja.
Y. Je was intussen al wat ouder,Ja.
Y. En je hebt stand gehouden tot … Wanneer heb je het werk moeten
stopzetten ?
C.- In 1992 op mijn 56ste. .
Vanaf toen begon ik te manken; in het begin maar weinig zichtbaar maar
nadien werd het al maar duidelijker. Mijn huisarts stuurde me naar Nijvel voor een scanner. Daar werd niets abnormaals vastgesteld maar toen
werd ik doorverwezen naar het U.Z. St. Luc in Woluwé. Daar meenden
ze eerst dat de oorzaak in mijn rug te zoeken was. Nadien, na een MRI
(Magnetic Resonance Imaging of Kernspintomografie) hersenen, kon de
diagnose … duidelijk vast gesteld worden.
Y.- Kon je toen nog doorgaan met werken op het zelfde ritme ?
C.- Ik moest wel.
Y.- Ging dit niet gepaard met een financiële weerslag ?
C.- Neen. Een jaar na mijn eerste ziektetekens beëindigde mijn zoon het
middelbaar onderwijs. Hij nam mijn werk over.
Mijn vrouw verliet ons in 1996…. Mijn dochter huwde in 1995.
Nadien bleef ik en mijn zoon alleen over op de hoeve. Mijn zoon huwde
zes maanden later.
IMSO 2016/1
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Y.- Werkte hij toen nog op de hoeve ?
C.- Toch wel. Nadien heb ik de hoeve aan mijn zoon overgelaten.
Y.- Sinds wanneer zit je in een rolstoel ?
C.- Binnenshuis verplaatste ik me nog met een hulpmiddel, een driepoot.
Maar buitenhuis werd het zeer moeilijk vanaf 1994, toen was ik nog
eigenaar en verantwoordelijk voor de hoeve.
Y.- Sindsdien ging het geleidelijk slechter ? C.- Ja.
Y.- Je had nooit opflakkeringen ? Alleen een geleidelijke achteruitgang ?
C.- Ja.
Y. Charles, ik bedank je.
Commentaar.
Deze stevige vent wordt 80 op 30 september 2016.
Ik had de gelegenheid geregeld met hem te werken als kinesitherapeut
van het NMSC te Melsbroek en ik bewaar van hem het beeld van iemand
die zich nooit spaarde. Hij kende zijn kiné-programma van buiten et zou
nooit een oefening overslaan. Steeds blijft hij die wilskracht opbrengen.
Hij beleefde de verschillende verwikkelingen van zijn ziekte met de
grootste verachting : “Ik, ik was niet ziek. Er moest doorgewerkt worden. Niemand zou het in mijn plaats doen.”
Zo waren ook de zinnen waarmee hij het interview heeft afgesloten.
En daar bovenop is deze gemoedelijke man steeds goed gezind en joviaal en wordt hij door allen gewaardeerd.
Dank je Charles en “chapeau”.

Het interview werd afgenomen door Yvon Leroy

Zestiende Kippenfestijn
IMSO 2016/1
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Ten voordele van het Nationaal MS Centrum (NMSC) te Melsbroek en
andere sociale werken van

Rotary Club Zaventem.

Op zaterdag 23 april 2016
Van 12 u. tot 21 u.

Vanheylenstraat, 16, 1820 Melsbroek.
Parking beschikbaar via de Vereeckenstraat.

Het grootste deel van de opbrengst gaat naar de MS-patiënten o.a. door
een mooie bijdrage aan 'kamer aan zee' (Nieuwpoort) en
door aanschaf van materiaal voor het N.M.S.C. ten voordele van de
patiënten ( dit jaar komt er een ruimte, buiten, voorzien voor ballenspel
om patiënten bewegingen te laten oefenen.
Ook andere lokale en internationale sociale projecten worden met deze
fundraising ondersteund

IMSO 2016/1
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26° SWIMSO
Zwemmarathon
06 maart 2016

Zoals in het verleden mochten wij ook dit jaar
spreken van een succes.

De deelnemers patiënten konden gratis deel
nemen aan verschillende activiteiten van rolstoelsport initiaties.

De allerkleinsten werden zeker niet vergeten
- Springkasteel
- Grime
- Reuzenspellen
- Schrinkelen

De raad van bestuur van IMSO dankt alle
medewerkers en vrijwilligers voor het
geslaagde initiatief.
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Nieuws uit MS Liga Vlaanderen
Wereld MS-dag op 25 mei 2016.
Dit jaar organiseert MS-Liga Vlaanderen vzw in samenwerking met de Franstalige en
Nationale Belgische Liga een dag vol ontdekking en avontuur, voor groot en klein, jong
en oud op de Wereld MS-dag.
Zij nodigen ons uit naar het Pass (Parc d"Aventures Scientifiques)
in Frameries (nabij Bergen) een origineel museum over wetenschappen, technologie en samenleving. Naast tentoonstellingen
over verschillende thema"s zijn er ook interessante workshops te
volgen en observatieposten buiten te bezoeken. Dit alles is toegankelijk voor iedereen!
Dit eerste wetenschappelijk avonturenpark in België is gelegen op de uitgestrekte site van
de voormalige steenkoolmijn van Crachet..
Aan elke bezoeker, groot of klein, jong of oud, biedt het Pass een volledige dag vol ontspanning en ontdekking. Ter aanvulling bij de tentoonstellingen, kan je deelnemen aan de
verschillende activiteiten die heel de dag lang worden voorgesteld door een deskundig
team.
Lees meer over de verschillende activiteiten via de Lees meer knop.Meer over deze belangrijke dag volgt in de MS-Link van mei of op onze website www.ms-vlaanderen.be,
maar noteer alvast de Wereld MS-dag van 25 mei 2016 in je agenda!

Studiedag "Bewegen en sporten bij personen met MS"
Vanaf 9.00 u. ben je welkom in het Auditotium VLM, Velodroomstraat 28 te 8200 Brugge.
Het volledige programma kan je via de Lees meer knop terugvinden.
Inschrijven is mogelijk via http://viabel.net/MoveToSport16.
Deelname aan deze studiedag alsook aan twee workshops van
MoveToSport, leidt tot het verkrijgen van een certificaat en zichtbaarheid als professional op de website van MoveToSport.
Deelnameprijs bedraagt 50 euro (20 euro voor studenten op vertoon van studentenkaart).
Betaling voor 20 februari op:
Move to Sport vzw
IBAN: BE30 0016 2092 9311
BIC: GEBABEBB
Met vermelding: Naam deelnemer(s) - Move to Sport studiedag 27.02.2016
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Feestkalender 2016
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Zaterdag 23 april

Kippenfestijn – Rotary

Zondag 08 mei

Moederdag - I.M.S.O.

Woensdag 01 juni

Algemene vergadering IMSO

Zaterdag 04 juin

Koud Buffet Patiënten- I.M.S.O.

Zondag 12 juni

Vaderdag – I.M.S.O.

Zaterdag 03 september

Uitstap patiënten - I.M.S.O. .

Dinsdag 06 december

Kerstfeest – Rotary

Maandag 12 december

Bedeling Kerstmis - I.M.S.O.
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PUZZEL EN SUDOKU
Puzzel 4
Wij ontvingen 10 oplossingen waarvan er vijf foutief waren.
Correcte antwoorden werden ingestuurd door : Godelieve Smets,
Madeleine Petrus, Noëlla Wuytack, Rita Verbeke, Rita, Marie-Louise
Peetermans.
Uit de hoed kwam : Rita Verbeke. Proficiat.
Sudoku 4
Er waren 15 correcte antwoorden : Godelieve Smets, Brigitte Crabbe,
Madeleine Petrus, Livia Verschueren, Freddy Franckaert, Filip Kenes,
Alfons Roosen, Rita Verbeke, Hugo De Vries, Myriam Saerens, Gilbert
Van Noons, Marta Vervoort, Verhelst Paula, Noëlla Wuytack, MarieLouise Peetermans.
De winnaar heet : Hugo De Vries. Gefeliciteerd.
___________________________________________________________________
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Zweedse puzzel N° 5
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ANNIVERSAIRES - VERJAARDAGEN
APRIL - AVRIL
DEWEERDT Marie-Josée
GIJSBRECHTS Agnes
CHEVALIER Bernard
DE SMEDT Hedwige
VANTILT René
CUVELIER Marleen
VAN SNICK Christiane
MOONS Katleen
MARCHAL Jan
CALEMYN Huguette
VANOSMAEL Jimmy
HENDRICKX Pascale
JULIENS Kurt
BOSMANS Anne-Marie
DEBECKER Sven
VOLDERS Firmin
SCHEERENS JENNY
FRANCK Els
VAN DER TAELEN Lucienne
VENSTERMANS Anita
ROSSIJN Danny

FERNELMONT
BEERZEL
OHEY
LEBBEKE
BRUSSEL
ELENE
HALLE
OOSTENDE
HERNE
SINT-AMANDSBERG
HEVER
HOEVENEN
LEEST
HEIST OP DEN BERG
SINT-JANS-MOLENBEEK
LAAKDAL
MECHELEN
OPWIJK
DEURNE
HOUTVENNE
VOORDE

MEI - MAI
BOBER Petra
STROMBEEK-BEVER
DE CUYPER L.
LAEKEN
HUISMAN Ann
LEUVEN
PINTENS Ronny
WESTERLO
WARNANTS Francine
PONT-A-CELLES
DURMUS Mahmut
WOUWE-SAINT-LAMBERT
STEENHUYZEN Dirk
MECHELEN
BOSMANS M-J
OPOETEREN
DE CONINCK Philippe
PERK
PAULISSEN Hubert
TONGEREN
BOCKSTAL Julienne
LIEDEKERKE
COOPMAN Nelly
MECHELEN
LABROU Paraskevi
ANDERLECHT
HAVET Michele
FRAMERIES
CULOT Danielle
BERCHEM ST- AGAHTE
VANDE KERKHOVE Jean-Marc BRAINE-LE-CHATEAU
SAERENS Myriam
OPWIJK
VAN DER AUWERMEULEN El. ROTSELAAR
DE BLAY Valentina
BERCHEM-STE-AGATHE
YTEBROUCK Anne Marie
VOSSEM
VAN ORSMAEL Rita
VAN LIERDE Nelly
CAERS Josephus
LEJEUNE Berry
DEPRY EDOUARD
DE POT Martine
GOOSSENS Peggy
RYNGAERT Ann
CRABBE Patricia
DENTURCK Celine
HAESELEER Marc
DE MEYST Luc

KESSEL-LO
LEUVEN
VOSSELAAR
VLIJTINGEN
ANDERLECHT
WERCHTER
SCHERPENHEUVEL
HEMIKSEM
HAASRODE
KORTENBERG
DILBEEK
AALST

Indien uw naam als IMSO-lid niet vermeld wordt op de maand van uw verjaardag, gelieve dan uw adres en geboortedatum mede te delen aan de receptie
van het Centrum.
Si votre nom, en tant que membre de l’IMSO, n’est pas mentionné au mois de
votre anniversaire, prière dans ce cas de communiquer votre date de naissance
et votre adresse à la réception du Centre.
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JUNI - JUIN
BAELE Albert
ST P/ LEEUW
BEDUNEAU Michelle
JETTE
DASSET Jenny
ANTWERPEN
FOCQUET Urbain
VLIERZELE
KNOCKAERT Eddy
HUMBEEK
PASTEELS Willy
ZEMST
WEVERBERGH A.
HALLE
FONDER Monique
JAMBES
NATEN Pierre
AVERBODE
BESSEMANS K.
TIENEN
LEMAIRE Luc
STERREBEEK
MAUS
WATERLOO
GEERAERTS
WESTERLO
DE SUTTER Fabian
DENDERMONDE
PETIT Françoise
KOEKELBERG
HUYGELEN ANNE MARIE
LOMMEL
BAETENS Monique
TIENEN
MICHIELS Peter
KALMTHOUT
SLAETS Rudy
HERSELT
DELOZ Patricia
ANTWERPEN
LIEVENS Pascale
RUMST
DE CRAENE Jan
BORGERHOUT
VAN NESTE Thalia
WILSELE
GEPTS Ellen
LUBBEEK
DOCKX Anne paule
JETTE
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Dernières nouvelles du Conseil d’Administration.
Notre prochaine Assemblée Générale du 01 juin 2016
Election d’un nouveau président.
Après une présidence de premier ordre, durant 15 ans, Christel a demandé
d’être relevée de cette fonction. Comme déjà mentionné au numéro
précédent de notre revue il s’agit d’une function qui est loin d’être facile.
En plus de la fonction de public relation et de personne représentant notre
association auprès de plusieurs instances (le Rotary Club Zaventem, le
15ieme de Wing, du Lions Club Erasmus de Louvain, de la Ligue S.E.P. et
de nombreuses autres) une présence hebdomadaire au Centre de
Melsbroek est nécessaire afin de effectuer des tâches administratives et
financières. Nous remercions Nelly Coopman, administrateur, qui a bien
voulu assurer cette fonction à titre interimaire jusqu’à l’Assemblée générale
prochaine du 01 juin 2016.
A ce jour candidature écrite n’est parvenue au Conseil d’Administration
mais cela reste possible jusqu’au 15 mai prochain.
Afin de bien informer le Conseil il s’avère utile de lui adresser votre curriculum vitae, avec la mention à l’intention de Nelly.
La nouvelle database de l’ IMSO.
Grâce à la collaboration du Prof. Ir. Luc De Wolf il a été possible de créer
une nouvelle version de notre base de données. Celle-ci permettra de analyser toutes les interventions que l’IMSO assure au bénéfice des patients
membres de notre organsation.
Dorénavant nous serons en mesure de publier annuellement un rapport
très détaillé sur cette question.
Le Cybercafé et des nouveaux volontaires.
En attente de retrouver les bénévoles sponsorisées par la Communautée
Européenne par le programme Erasmus Jürgen du service social à été à
la recherche de nouveaux volontaires. Actuellement nous disposons de
trois volontaires qui assureront un accompagnement au cybercafé.
Un nouvel ascenseur vers le jardin
En prévision des meilleurs jours du printemps et de l’été les patients
peuvent à nouveau se déplacer de façon autonome vers le jardin.
IMSO 2016/1
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INTERVIEW DE MONSIEUR Charles BLOCKEEL
La période d’avant la maladie
Y. – Donc, on va parler de la période d’avant, de ton jeune temps. Comment étaient tes parents ? Où es-tu né ?
C. – Je suis né à Nivelles, mais mes parents étaient flamands et sont
venus en Wallonie pour reprendre une petite ferme et puis je suis né.
Y. – En quelle année ?
C. – Le 30 septembre 1936.
Y. – Quelles études as-tu suivies ?
C. – J’ai eu l’enseignement primaire et puis j’ai été au collège pendant
trois ans.
Y. – A quel collège ?
C. – Au collège Sainte-Gertrude, à Nivelles.
Y. – Et, le village où tes parents exerçaient leur métier d’agriculteur ?
C. – A Baulers (dans l’entité de Nivelles).
Y. – Comment étaient-ils, tes parents ?
C. – … .
Y. – Tu avais beaucoup de frères et sœurs ?
C. – Je n’ai qu’une sœur.
Y. – Tes parents étaient…
C. – Ils ont dû beaucoup travailler. C’était avant la guerre.
Y. – Oui, c’était un travail lourd.
C. – Je suis né à la maison, quoi, hein. Et après, en 41, il y a eu… on a
changé de maison. En 41, on a eu 5 hectares de prairies en plus et donc
on a déménagé. Mais il n’y avait qu’à traverser la chaussée.
Y. – Vous aviez donc du bétail aussi ?
C. – Oui.
IMSO 2016/1
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Y. – Vous faisiez de la production laitière.
C. – Oui. En ce temps-là, il fallait un peu de tout, hein.
Y. – Est-ce que vous aviez beaucoup d’amis, de contacts sociaux ?
C. – Ben, non !
Y. – Des contacts avec la famille ?
C. – Ben non, ma famille était en Flandre. Quand ils sont venus (mes parents)…

Ils avaient une tante et un oncle du côté de ma mère qui

étaient venus en Wallonie et c’est ainsi qu’ils ont su qu’il y avait une petite ferme à reprendre. Après ils sont venus voir et ils se sont mariés pour
venir en Wallonie. Il y avait quatre ou cinq enfants chez ma tante et nous
avions des contacts avec eux. Il y avait déjà deux ans qu’ils étaient là.
Mes parents devaient aller au marché pour vendre leurs affaires.
Y. – Ah oui, il fallait écouler les produits de la ferme.
C. – Ah oui, leurs produits et même ils ne savaient pas un mot de français. Quand elle est venue, elle avait un dictionnaire. Quand ils allaient à
la messe, il y avait un petit magasin tout près et ils prenaient pour toute
la semaine.
Y. – Dis-moi, après tes trois années à Nivelles… .
C – Allez, j’ai été d’abord…en première, j’ai doublé si vous vous voulez…
j’ai changé des latines en modernes. J’ai fait plus les langues et j’ai fait
jusqu’à la cinquième, jusqu’à mes seize ans. Et puis j’ai travaillé à la
maison quoi, hein. (NDLR : A l’époque on commençait les humanités en
sixième et l’on terminait en première).
Y. – Et, ensuite, tu t’es marié ?
C. – Non, j’ai été soldat, à 19 ans. 18 mois. Après, j’ai commencé avec
les betteraves sucrières, avec mes parents…
Y. – …et ta sœur.
C. – Non, ma sœur s’est mariée. Ma sœur est née en ’38.
Y. – Et alors, tu as fini par te marier ?
IMSO 2016/1
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C. – Ben oui.
Y. – En quelle année ?
C. – En 68, à 32 ans.
Y. – Tu as des enfants ?
C. – J’ai 2 enfants, oui, une fille et un garçon.
Y. - Et tu es toujours actuellement dans la même ferme?
C. – Non, je me suis marié, on habitait d’abord avec mes parents … et
après, il y avait une petite ferme, si tu veux, il y avait quatre, cinq vaches
et un peu de prairies et c’étaient des fermiers retraités et puis ils allaient
habiter en ville, ils avaient des maisons et alors, comme c’était en face,
on a acheté la maison et ce qu’il y avait de prairies. Après, on est allé
habiter là et après on a fait une étable qu’on puisse rentrer avec le tracteur et mes parents mettaient leurs bêtes, il y avait de la place.
La période d’autour du diagnostic
Y. – Et quand tu as eu tes enfants, tu avais déjà des signes de SEP ?
C. – Pas à ce moment-là.
Y. – Et, à quel moment … est-ce que ça a commencé de façon brutale,
ou bien est-ce que c’était insidieusement ?
C. – Ben, ben moi, je n’avais rien, allez. Moi, ma première chose, c’était
que je ne savais plus dormir. Autrement, je me mettais dans mon lit et je
m’endormais. Tout d’un coup, à la maison, on avait travaillé tard (à la
moisson) et je ne savais plus m’endormir. Après deux jours de moisson,
j’étais déjà fatigué.
Y. – Cela te semblait anormal qu’au deuxième jour de la moisson tu
étais déjà fatigué ?
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C. – Oui, avant je n’avais pas… de l’hiver, s’il fallait se lever pour voir si
les vaches n’avaient pas vêlé, je me remettais dans mon lit et je me rendormais.
Y. – Et, tu mets ça en rapport avec le début de ta maladie ?
C. – (silence).
Y. – Qu’est-ce que tu ressentais au début ?
C. – Moi, ce n’est pas ma maladie, moi, je ne me sentais pas malade.
Mais, après, j’ai été opéré.
Y. – D’un goitre ?
C. – Oui, c’est revenu l’année d’après et puis après j’ai eu des fourmillements. Y. – Ah !
C. – Puis j’ai été voir un neurologue. « C’est de la spasmophilie ». C’était
en ’85.
Y. – Tu étais dans la cinquantaine.
C. – Oui.
Y. – Tes enfants étaient grands, à ce moment-là ?
C. – Non, ils étaient encore aux études.
C’est parti, puis c’est revenu. C’était par moment.
Y. – Et, du point de vue de ton travail, qu’est-ce que cela a changé ?
C. – Il fallait continuer à travailler.
Y. – Comme d’habitude.
C. – Il n’y a personne qui le faisait à ma place.
Y. – Tu as pu le faire. Mais moyennant une forte fatigue, probablement ?
C. – Oui.
Y. – Tu étais également plus âgé, aussi.
C. – Ben oui.
Y. – Et tu as tenu jusqu’à… quand est-ce que tu as cessé de travailler ?
C. – En ’92 (à 56 ans).
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J’ai commencé à boiter d’une jambe. Au début, ce n’était qu’un petit peu,
puis ça devenait de plus en plus. Mon médecin traitant m’a envoyé faire
un scanner à Nivelles. On n’a rien vu. Pour finir, on m’a envoyé à la clinique universitaire Saint-Luc, à Woluwé, et là, ils pensaient que ça venait
du dos. Et après, on m’a fait une résonnance magnétique et on a vu… .
Y. – Est-ce que la maladie a eu un impact sur… tu continuais à travailler
au même rythme ?
C. – Il fallait le faire !
Y. – Financièrement, cela n’avait pas eu d’impact ?
C. – Non. La première année après, mon fils avait juste fini ses secondaires, il a repris la ferme, comme aidant. Ma femme est décédée en
’96. Ma fille s’est mariée en ’95. Après, j’étais avec mon fils, dans la ferme. Il s’est marié alors six mois après.
Y. – Il n’a plus travaillé à la ferme à ce moment ?
C. – Si. Puis, j’ai remis la ferme à son nom.
Y. – A partir de quel moment est-ce que tu t’es retrouvé en chaise roulante ?
C. – Dans la maison, je marchais avec une triple béquille (une canne tripode). Pour aller dehors c’est en ’94 que c’est devenu difficile, mais
j’étais toujours à la tête de la ferme.
Y. – Ca a toujours été progressivement ?
C. – Oui.
Y. – Ce n’était pas quelque chose avec une grosse poussée puis …
c’était en continu ?
C. – Oui.
Y. – Charles, je te remercie.
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Commentaires :
Ce costaud aura 80 ans le 30 septembre de cette année 2016.
J’ai travaillé beaucoup avec lui du temps où j’étais kiné à Melsbroek, et
j’ai le souvenir d’un homme qui ne se ménageait jamais. Il connaissait
son programme de kiné par cœur, et il ne s’agissait pas de louper un
seul exercice. Il ne se départ toujours pas de cette attitude volontaire.
Il a vécu les péripéties de l’évolution de sa maladie avec le plus grand
mépris : « Moi, je n’avais rien. Il fallait continuer le travail. Personne ne
l’aurait fait à ma place », voilà les phrases qui ponctuaient cette interview.
Cerise sur le gâteau, c’est un bonhomme d’humeur égale et joviale, très
apprécié par tous.
Merci Charles, et chapeau.

Interview rapporté par Yvon Leroy
______________________________________________________________

Les Personnes handicapées ont les mêmes droits La stratégie européenne pour les personnes handicapées
2010-2020
Edité par la Communauté européenne
http://bookshop.europa.eu/fr/les-personnes-handicap-es-ontles-m-mes-droits-pbKE3010503/
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26

ieme

SWIMSO

Marathon de natation
le 06 mars 2016

Comme dans le passé, nous pouvons parler d’un grand succès.
Les patients ont eu l’occasion de
prendre part à diverses activités
gratuites pour les personnes en
fauteuil roulant.
Les plus petits n’ont certainement pas été
oublié :
- Château gonflable
- Grime
- Jeux géants
- Plastique magique
Le conseil d’administration de l’IMSO remercie tous les collaborateurs, les bénévoles et les visiteur pour peur participation à
cette belle initiative.
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Calendrier 2016
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Samedi 23 avril

Souper poulet – Rotary

Dimanche 08 mei

Fête des Mères - IMSO

Mercredi 01 juin

Assemblée générale - I.M.S.O.

Samedi 04 juin

Buffet Froid Patients - I.M.S.O.

Dimanche 12 juin

Fête des Pères - I.M.S.O.

Samedi 03 septembre

Excursion Patients - I.M.S.O.

Mardi 06 décembre

Fête de Noël - Rotary

Lundi 12 décembre

Distribution fruits de Noël - I.M.S.O.
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Puzzle Fr. N°5
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Sudoku 5
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Résultat du puzzle 4

Uitslag van puzzel 4

Résultat du Sudoku 4 - Uitslag Sudoku 4

Résultat du sudoku
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle
Béduneau, Madame Marie Van Dam, Monsieur Luc Lemaire, Madame Lucette
Sculier, Monsieur Bruno Durenne et Monsieur Bernard Lonez.
Madame Marie Van Dam a gagné la récompense de 30 €.
Résultat puzzle
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle
Béduneau, Madame Bernadette Lamarque, Monsieur Luc Lemaire,
Monsieur Bruno Durenne et Monsieur Bernard Lonez.
Monsieur Bruno Durenne a gagné la récompense de 30 €.
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Redactieraad / Comité de rédaction : André Werelds, Yvon Leroy, Petra Bober,
Francine Luyckfasseel, Luc De Wolf, Dr. Ketelaer.

Redactieadres / Adresse du bureau de rédaction :
I.M.S.O. v.z.w.
VANHEYLENSTRAAT 16
1820 MELSBROEK
TEL. : 02/597.80.00

Patiënten / Patients

:

€ 10

Familie en vrienden
Familles et amis

:

€ 15

Steunende leden / Membres de soutien :

€ 25

Door storting op volgend rekeningnummer van de Bank RECORD
Par versemenet au compte bancaire suivant : BE63 6528 3223 3208
Op naam van IMSO/au nom d'IMSO
GRAAG VERMELDEN : RIJKSREGISTERNUMMER, BTW – NUMMER ou GEBOORTEDATUM
VEUILLEZ MENTIONNER VOTRE NUMERO DE REGISTRE NATIONAL, NUMERO TVA OU DATE
DE NAISSANCE.
OPMERKING: GIFTEN VAN € 40 OF MEER GEVEN RECHT OP FISCAAL ATTEST.
LIDMAATSCHAPSGELD DIENT EXTRA BETAALD TE WORDEN EN GEEFT RECHT OP HET
TIJDSCHRIFT. (vb.voor patiënten € 50 = gift + € 10 lidmaatschap) en (voor niet-patiënten € 55 = gift
+ € 15= € 55)
ATTENTION : UNE ATTESTATION FISCALE SERA DELIVREE POUR LES DONS DE € 40 OU
PLUS . (p.e. € 40 don+ € 10 = € 50 pour les patients/ € 40 don+ € 15 = € 55 pour les autres).
LA COTISATION, À VERSER EN SUPPLEMENT, DONNE DROIT À L'ABONNEMENT ÀLA REVUE.

TARIEF RECLAME / TARIF PUBLICITAIRE :
1/2 BLZ./PAGE : € 125 PER NUMMER/PAR NUMERO OF € 750 PER JAAR/PAR AN
1/1 BLZ./PAGE : € 250 PER NUMMER/PAR NUMERO OF/OU € 1500 EURO PER JAAR/PAR AN.

VOOR ALLERLEI INLICHTINGEN IN VERBAND MET LIDMAATSCHAPSGELDEN, AANKONDIGINGEN, RECLAME :NEEM CONTACT OP MET ONZE REDACTIE.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS A PROPOS DES COTISATIONS,
ANNONCES OU PUBLICITES, VEUILLEZ VOUS ADRESSER A NOTRE SECRETARIAT.
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