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Bij het ter perse gaan van 
dit Krantje zijn onze eer-
ste drie activiteiten reeds 
achter de rug. Zowel de 
contactnamiddag als de 
paasactie waren opnieuw 
een schot in de roos. Bij 
het schrijven van dit 
voorwoord moet de BBQ 
nog doorgaan, maar met 
167 inschrijvingen belooft 
ook deze activiteit een 
succes te worden. Meer 
over de laatste 2 activitei-
ten vind je verderop in dit 
Krantje. 
 
Ondertussen staan we 
voor de drukste periode 
van dit werkjaar. Het 
weekend, de H. Mis te 
Lichtervelde, de daguit-
stap en tombola komen 
er in sneltreinvaart aan. 
 
Reeds voor het derde op-
eenvolgende jaar zijn er 
voor het weekend zo veel 
inschrijvingen dat we met 
een reservelijst dienen te 
werken. Enerzijds is het 
natuurlijk positief dat er 
zo’n grote interesse is, 
anderzijds is het heel ver-
velend mensen te moeten 
ontgoochelen. Ik wil dan 
ook begrip vragen voor 
deze voor ons moeilijke 
situatie. 
 
Een week na het week-
end is er dan de H. Mis 
gevolgd door een receptie 

u gratis aangeboden door 
het bestuur. Bij deze wil 
ik dan ook al uitnodigen 
om zo talrijk mogelijk af 
te komen. Hoe meer zie-
len hoe meer vreugd. Het 
team van de Wereldwin-
kel Lichtervelde zorgt ook 
nu weer voor lekkere 
hapjes en drankjes. 
 
Daarna is er de daguit-
stap. Daarvoor krijgt u  
heel binnenkort een uit-
nodiging. Sabine en Jim-
my hebben opnieuw hun 
best gedaan en een leuke 
uitstap in mekaar gesto-
ken. 
 
Ook de tombola zit er stil-
aan aan te komen. Ieder 
jaar onze belangrijkste 
bron van inkomsten. 
Onlangs vernamen we 
het overlijden van Geor-
ges Van Dorpe.  Hij ver-
kocht,  samen met zijn 
vrouw  Maria, ieder jaar 
soms tot wel duizend lo-
ten. Georges, bedankt! 
 
Ik wens ieder een mooie 
zomer toe met heel veel 
leuke momenten. 
 
Misschien tot op één van 
onze activiteiten.  
 
Het ga jullie allen goed! 
 
 
Gino 
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Reeds 15 jaar is André Segaert hoofdre-
dacteur van ons Krantje, verantwoorde-
lijke voor de verzendingen en sinds een 
paar maand hoofdverantwoordelijke van 
de website. Nog langer al is hij vertegen-
woordigd in het bestuur van de VNR. Dit 
jaar is hij ook 25 jaar getransplanteerd. 
Toch is André maar bij weinigen onder 
onze leden bekend. Heel veel redenen 
dus om door middel van dit interview 
André aan jullie voor te stellen. Daarom 
werden Stefaan en ik op pad gestuurd 
richting Hooglede alwaar we vriendelijk 
ontvangen werden door André en Mag-
da. Na eerst wat over koetjes en kalfjes 
gepraat te hebben, werd alles stilaan in 
gereedheid gebracht en een aanvang ge-
nomen met het interview. 
 

André, om weer eens met de traditionele 
vraag te beginnen, zou je jezelf en je 
vrouw Magda eens willen voorstellen? 
 
Wij zijn beide geboren in Roeselare in 
het jaar 1956. We hebben elkaar op zeer 
jonge leeftijd (16 jaar) leren kennen in 
het uitgaansleven en na 5 jaar verkering 
en zeer veel plezier te hebben gehad, 
zijn we gehuwd in 1977. Magda is dus 
mijn enige en nog altijd grote liefde. Ik 

ben tot mijn 17 jaar naar school geweest 
en heb in het V. T. l. te Roeselare mijn 
diploma A3 houtbewerking gehaald plus 
dan nog een specialisatiejaar. Na school 
ben ik dan onmiddellijk beginnen werken 
maar na 2 jaar begon het werk te ver-
minderen en werd ik afgedankt wegens 
economische redenen. Nadien heb ik, 
telkens voor korte tijd, voor een 3-tal 
verschillende werkgevers gewerkt. Daar-
na mocht ik als werkzoekende met een 
stagecontract van 6 maanden beginnen 
bij de brouwerij Rodenbach als kuiper. 
Dit betaalde niet zo veel maar met de 
opleg die ik van de R.V.A. kreeg was het 
toch goed doenbaar. Na die periode van 
6 maand werd ik definitief aangeworven. 
 
André, je zegt dat je werd aangeworven 
als kuiper, zou je daar een beetje meer 
kunnen over zeggen want dat is toch bij-
na een uitgestorven beroep 

OP BEZOEK BIJ … 
ANDRÉ SEGAERT 

Op 12 maart 1977 stapten Magda en 
André in het huwelijksbootje 
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Inderdaad, het vak van kuiper is uniek, 
er bestaat daar trouwens op school geen 
opleiding voor zodat ik het vak van een 
andere kuiper bij Rodenbach aangeleerd 
heb. Het houdt in dat de vaten waar het 
bier in bewaard wordt (rijpingsproces) 
door een kuiper hersteld word. Dat zijn 
vaten waarvan de grootste plus minus 
65.000 liter bier kunnen bevatten en een 
hoogte van ongeveer 5 á 6 meter berei-
ken. Die vaten werden héél véél jaren 
terug geplaatst door een Franse firma, 
maar voor het onderhoud heeft men dus 
een kuiper nodig. Het kuipen zelf ge-
beurt met de hand en is tamelijk zwaar 
werk. Het vat wordt uit elkaar gehaald 
en gecontroleerd op rotte plekken en 
houtworm. De slechte of beschadigde 
stukken worden eruit genomen en ver-
vangen. Na herstelling kan het vat op-
nieuw 25 jaar mee. Dit alles gebeurt met 
eiken hout van oudere bomen (omdat dit 
hout minder poreus is en zo lekken, 
dwars door het hout heen, voorkomt). 
Toen ik voor de eerste maal aan de dia-
lyse moest heb ik het kuipen moeten la-
ten schieten omdat het te zwaar werd. 
Dan ben ik overgeschakeld op lichter 
werk en werkte ik vanaf dan ook half-
tijds. Ik ben op sociaal gebied altijd goed 
opgevangen op mijn werk, ze hebben 
altijd heel begripvol gereageerd op mijn 
situatie. 
In die periode deed ik meer het gewone 
schrijnwerk in de firma zoals bv. het her-
stellen van deuren, ramen enz. Ongeveer 
2 jaar later ben ik, op vraag van mijn 
werkgever, overgestapt naar de afdeling 
publiciteit (onderhoud van tapinstallaties, 
glazen, spandoeken, frigo's enz.). Met 
het verdwijnen van de houten vaten is 
ook het vak van kuiper bijna totaal uitge-
storven. Toen de brouwerij Palm eind 
1998 Rodenbach overnam, werd ik, sa-
men met nog een aantal anderen, be-
dankt voor bewezen diensten. 
 
Kun je kort even het verloop van je ziek-

te schetsen, André? 
 
Mijn eerste ernstige klachten dateren 
van begin 1983. Ik werd toen 3 dagen in 
het ziekenhuis opgenomen en er werd 
me al gezegd dat ik dra aan de dialyse 
zou moeten gaan. Mijn eerste dialyse ge-
beurde in juli 1983. Ik ben toen enkele 
jaren aan de dialyse geweest. Eerst een 
tijd in de kliniek, daarna thuisdialyse en 
daarna terug in het ziekenhuis tot ik op 8 
januari 1986 getransplanteerd werd. 
 
Wat ging er in je om toen je vernam dat 
je aan de dialyse moest? 
 
Ik wist niet wat dialyse was en doordat 
alles zo snel ging heb ik eigenlijk ook 
nooit de tijd gehad er veel bij stil te 
staan. Toch heb ik alles nogal vlot ver-
werkt omdat ik van nature uit nogal een 
optimist ben. Mijn vrouw Magda daaren-
tegen had daar veel meer moeite mee 
zodat ik op sommige ogenblikken wel 
eens optimisme voor 2 moest hebben. 
 
Wat vind je van de noodzaak van pre-
dialysebegeleiding? 
 
Ik sta daar zeer positief tegenover, je 
weet meer wat alles inhoudt, wat alles 
betekent, wat je te wachten staat en wat 
je te verwachten hebt. Daardoor zou je 
alles beter kunnen verwerken omdat je 
dan zo geen grote stap in het onbekende 
moet zetten. 
 
Herinner je, je nog het moment waarop 
je opgeroepen werd voor transplantatie? 
 
Als de dag van gisteren; het was op een 
woensdag rond 10 uur. Ik was op mijn 
werk aan het schilderen toen ik opgebeld 
werd. Ik heb daar heel kalm op gerea-
geerd, zo kalm dat ik vooraleer naar huis 
te gaan nog eens langs wipte bij mijn 
moeder en tante terwijl Magda ondertus-
sen min of meer in paniek was omdat ik 
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zo lang wegbleef. Ik ben dan met de zie-
kenwagen naar Leuven vervoerd alwaar 
ik dan getransplanteerd ben met tot op 
heden nog altijd goede resultaten. 
 
Je hebt daarjuist verteld dat je ook nog 
thuisdialyse gedaan hebt. Kun je daar 
wat meer over vertellen? 
 
Ja, ik heb daar niet zo'n goede ervarin-
gen mee. 't Is te zeggen, de dialyses zelf 
verliepen vlot maar al hetgeen er rond 
draaide bracht enorm veel stress met 
zich mee, zodanig dat mijn vrouw en ik 
regelmatig ruzie hadden. Er was veel 
werk om alles voor te bereiden, dan de 
dialyse zelf en daarna moest alles nog 
opgeruimd worden. Het meeste daarvan 
kwam op de schouders van Magda te-
recht terwijl ze toch ook nog fulltime 
ging werken in een wasserij (wat toch 
ook zwaar werk is). Daarbij kwam dat 
ikzelf in mijn dialyseperiode nooit ge-
stopt ben met werken.  
 
André, je bent nu 25 jaar getransplan-
teerd, hoe kijk je terug op die periode? 
 
Die tijd is voorbij gevlogen; het is soms 
zo goed dat je je er niet meer bewust 
van bent een transplantatiepatiënt te 
zijn. Ik betrap er mezelf op dat ik soms 
minder streng ben op mezelf dan vroe-
ger, vooral dan op het gebied van voe-
ding. Vroeger deed ik alles strikt volgens 
het boekje maar nu zou ik daar al eens 
durven van afstappen, ik eet al een keer 
iets meer zout: charcuterie bv. wat ik 
vroeger nooit zou gedaan hebben. Ik zou 
dan ook als tip aan de getransplanteer-
den willen meegeven, hoe goed je je ook 
voelt, vergeet nooit dat je ergens nog 
altijd patiënt bent en dus de raadgevin-
gen van de dokters op gebied van medi-
catie, verzorging en dieet moet blijven 
opvolgen. 
Mijn nierfunctie is nog altijd stabiel. Mijn 
algemene toestand is echter minder ge-

worden, wat normaal is denk ik, want er 
is weinig dat verbetert met het ouder 
worden hè. ‘k Heb het meeste last van 
polyneuropathie (zenuwontsteking), 
vooral aan mijn voeten, heel vervelend 
en beperkend. Zo heb ik het moeilijk met 
lang rechtstaan en wandelen. Fietsen 
daarentegen gaat nog behoorlijk. In 
2010 heb ik last gekregen van anemie 
(bloedarmoede) door inname van medi-
catie waarvoor ik bloedtransfusies diende 
te krijgen. Gelukkig is dat na enige tijd 
terug goed gekomen zodat ik me globaal 
genomen goed voel, ik ben zelden ziek, 
dus je hoort me zeker niet klagen. 
 
Hoe zou je je voelen indien je weer aan 
de dialyse zou moeten? 
 
Ik tracht daar eigenlijk zo weinig moge-
lijk aan te denken hoewel ik weet dat die 
dag ooit misschien terugkomt. Ik denk 
dat ik het nu moeilijker zou hebben dan 
de eerste maal omdat je toch voor de 
tweede maal ergens een stap terugzet 
hoewel toch ook moet worden gezegd 
dat in de loop der jaren de dialysetech-
nieken veel verbeterd zijn en het ook 
met peritoneale of hemodialyse mogelijk 
moet zijn goed te leven.  
 
Om eens terug te komen op één van de 
redenen van ons interview: je bent nu al 
15 jaar hoofdredacteur van ons Krantje. 
Kan je daar wat meer over zeggen? 
 
Het is eigenlijk nooit mijn bedoeling ge-
weest hoofdredacteur te worden. Ik was 
jarenlang lid van de redactie en verant-
woordelijk voor de ‘Denksport’ in 't 
Krantje. Door allerlei omstandigheden en 
ook omdat het me wel interesseerde, 
heb ik uiteindelijk de taak van eindredac-
teur op mij genomen. Eerst nog met de 
hulp van VSB (secretariaatsbijstand, 
waar indertijd ’t Krantje werd gemaakt 
vooraleer het naar de drukker ging) 
maar vrij snel daarna helemaal alleen. 
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Hoe zie je de evolutie van 't Krantje ? 
 
Ik denk dat de vormgeving, kwaliteit en 
de lay-out door de jaren heen veel ver-
beterd is. Op dat gebied zitten we wel 
goed. Wat betreft de inhoud hoop ik in 
de toekomst verder te kunnen rekenen 
op iedereen die bereid is een tekst of ar-
tikel te willen bezorgen. Door de jaren 
heb ik wel een zekere routine gekregen 
in het maken van het Krantje wat het 
werk toch wel iets makkelijker maakt. 
Mijn grote droom is echter ooit eens een 
kleureneditie van 't Krantje te kunnen 
laten verschijnen. Ik ben me er echter 
wel van bewust dat dit financieel (door 
te hoge kostprijs) onhaalbaar is. 
Vandaag zitten we al met een oplage 
van 640 Krantjes. Op zich zorgt dit al 
voor een hoge kostprijs. Op jaarbasis 
toch ongeveer 2500 euro. Dit is dan nog 
met de sponsoring in verrekend. Bij deze 
een ideaal moment om al die sponsors 
eens te bedanken. 
 
Je zei daarjuist André, dat je de stichter 
van de ‘Denksport’ bent? (noot van de 
redactie: ondertussen is dit onderwerp in 
het Krantje ter ziele gegaan) 
 
Dat is niet helemaal juist, het oorspron-
kelijk idee kwam van Henk Van Steenkis-
te (toenmalig bestuurslid en verpleeg-
kundige) die me vroeg of ik bereid was 
om zoiets te ontwerpen. Ik had iets der-
gelijks nog nooit gedaan maar het inte-
resseerde me wel. Mijn eerste opgave 
was veel te moeilijk maar langzaamaan 
heb ik ondervonden waar ergens het 
juiste gemiddelde lag. Menig keer was ik 
ontgoocheld over het geringe aantal in-
zendingen. Men steekt er veel werk en 
tijd in en dan hoopt men toch op een 
beetje meer respons. Dit is één van de 
redenen waarom dit later werd afge-
voerd. 
 
Ondertussen ben je ook verantwoordelijk 

geworden voor de verzendingen? 
 
Ja, en ook dat vraagt wel wat werk. Door 
het steeds stijgende ledenaantal dienen 
er bij iedere verzending een 500-tal brie-
ven klaargemaakt te worden. Gelukkig 
kunnen we er ook een 120 digitaal ver-
zenden. Ik moet wel zeggen dat het 
werk heel wat lichter gemaakt wordt 
door de hulp van Magda. Voor het vou-
wen van de brieven heb ik een machien-
tje. De brieven worden er één voor één 
ingestopt en komen er geplooid uit.  
Maar de brieven in de envelop steken en 
het likken van de postzegels (nog op de 
oude manier met de tong) gebeurt alle-
maal door Magda. Per verzending is dat 
toch een viertal uur werk. 
 
Je bent nu een grote computerliefheb-
ber, komt dit door het Krantje? 
 
De interesse ervoor bestaat al vele jaren, 
ik wist dat éénmaal ik er één zou heb-
ben, ik er veel zou mee bezig zijn, dus 
heb ik toentertijd zo lang mogelijk de 
boot afgehouden. Door echter steeds 
meer voor het Krantje te werken is het 
er een 16 à 17 jaar geleden toch van ge-
komen en een weg terug is er niet meer. 
 
Is dat de reden dat je het beheer van de 
website op je genomen hebt? 
 
Ja, de website was een beetje verwaar-
loosd en daarom heb ik de uitdaging 
aangenomen. Ik ben wel heel erg ge-
schrokken want alles is opgesteld in 
webtaal en dat is voor een leek toch niet 
zo eenvoudig en was mij totaal onbe-
kend. Ondertussen ben ik (samen met 
Karine Butaye) er toch al in geslaagd om 
enkele dingen aan te passen en zijn er al 
veel zaken up to date. (nvdr: tip, ga ge-
rust eens kijken op onze website 
www.nierpatientenroeselare.be). Nadeel 
is wel dat je daar niet dikwijls moet mee 
bezig zijn zodat je daar niet echt routine 
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in krijgt. 
 
André, je bent één van de bestuursleden 
van het eerste uur. Wat wens en hoop je 
nog voor de VNR? 
 
De evolutie door de jaren heen is gewel-
dig. Als je ziet waarmee we begonnen 
zijn, dan hebben we toch een hele weg 
afgelegd. Ik vind wel dat we met onze 
activiteiten een plafond bereikt hebben. 
Onze agenda is heel druk en meer kan er 
volgens mij zeker niet bij. Het is goed 
zoals het nu is. Dit verder in stand hou-
den is de eerste opgave! De vereniging 
is een deel van mijn leven geworden en 
zonder zou ik nog moeilijk kunnen. Ik 
hoop dan ook in de toekomst verder mijn 
steentje te kunnen bijdragen. 
 
Buiten de VNR en het Krantje, heb je ook 
nog andere hobby’s, André? 
 
Mijn grootste passie is voetbal; zoals ve-
len weten, ben ik samen met Magda een 
fervente supporter van Club Brugge. 
Vroeger gingen we samen naar alle 
thuiswedstrijden kijken. Toen mijn neefje 
halfweg de jaren ‘90 begon te spelen bij 
de plaatselijke club, Eendracht Hooglede, 
werd ik afgevaardigde. Van daar is het 
een kleine stap naar het jeugdbestuur en 

hoofdbestuur. Ik stond bijna 15 jaar lang 
3 maal per week op het veld bij de 
jeugd, want ik woonde ook quasi alle 
trainingen actief bij. In mei 2010 ben ik 
met alles gestopt wegens de gezond-
heid. Nu ben ik alleen nog supporter. Ik 
ga nog soms naar de Hoogleedse jeugd 
en beloften kijken. Zelden of nooit meer 
naar het eerste elftal. Maar dat heeft een 
andere reden. Mijn neef speelt nu bij SK 
Westrozebeke en die volg ik nog steeds. 
Ook een bezoekje aan de damesploeg 
van DVK Egem zie ik nog wel zitten 
(nvdr: zogezegd omdat een vriend daar 
trainer is, hm hm). Verder vis ik ook heel 
graag maar dan bijna steeds in de tijd 
dat het voetbal stil ligt. Vroeger viste ik 
veel, doch dat was in de tijd dat Magda 
nog fulltime werkte. Magda is niet zo ge-
interesseerd in vissen, daarom ga ik nu 
niet meer zo vaak. Verder ben ik sinds 
een achttal maanden terug beginnen 
boeken lezen. Hoofdzakelijk misdaad-
thrillers genre Agatha Christie en nu Pie-
ter Aspe. 
 
Kun je ook nog enkele anekdotes kwijt, 
André? 
 
Er zijn er zoveel, zoals die keer -ik denk 
dat het eind de jaren ‘70 moet geweest 
zijn- dat we op een zaterdagavond nogal 
diep in het glas gekeken hadden, ‘s mor-
gens om 5.30 uur opstonden om te gaan 
vissen en met het meeste plezier en nog 
half onder invloed nog nooit zoveel vis 
hebben gevangen. Na het vertellen van 
tal van anekdotes, die we door plaatsge-
brek niet allemaal kunnen vermelden, 
raakte het interview stilaan ten einde en 
dienden we afscheid te nemen  

 
André en Magda, bedankt voor de leuke 
middag, de lekkere taart en koffie. Dat 
we in de toekomst nog verder op jullie 
inzet en bereidwilligheid mogen rekenen. 
 
Stefaan en Gino 

2004: groepsfoto van de toenmalige 
preminiemen, vlak voor de aftrap van 

een wedstrijd op WS Desselgem 
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30 JAAR 
PERITONEALE DIALYSE 

Voor het medisch artikel kwamen we 
vanuit het bestuur op de idee om eerder 
te opteren voor een soort van interview, 
te wijden aan 30 jaar peritoneale dialyse.  
Zo’n jubileum mochten we immers niet 
zomaar laten voorbij gaan en een inter-
view met Geert Lemey, hoofdverpleeg-
kundige van het moedercentrum voor 
hemodialyse en peritoneale dialyse, 
mocht dan ook niet ontbreken. 

Geert was er immers al bij vanaf de start 
in 1980.  Samen met Jan Bauwens, uit 
dialysezaal 1, waren zij de 2 verpleeg-
kundige grondleggers van peritoneale 
dialyse in het Heilig Hartziekenhuis Roe-
selare-Menen. 
Geert herinnert zich nog goed dat zij 
hiervoor een scholing kregen in het UZ 
Gent. Marie-Christine Lambrecht had 
daar de dienst uitgebouwd en gaf zelf de 
opleiding.  Zij kregen hiervoor vorming 
rond CAPD (Continue Ambulante Perito-
neale Dialyse = manuele techniek waar-
bij de patiënt 4 spoelingen overdag moet 
uitvoeren) in theorie en praktijk. 
Daaropvolgend hadden Dr. Verbanck, Dr. 

Segaert (intussen op pensioen), Geert en 
Jan 2 uur samen gezeten om de opstart 
en uitbouw van de dienst peritoneale di-
alyse in het Heilig Hartziekenhuis te rea-
liseren. 
 
Geert weet nog heel goed dat de eerste 
patiënt zijn PD-katheter in het UZ Gent 
had gekregen en dat daarna de patiënt 
verder werd opgevolgd in Roeselare. 
 
30 jaar geleden had de patiënt nog geen 
keuze van therapie binnen de peritonea-
le dialyse.  Dit betekende voor de patiënt 
4 spoelingen per dag en dit ook met een 
ander systeem waarbij er veel meer ma-
nipulaties nodig waren.  De verwarmpla-
ten die we nu kennen, was vroeger to-
taal uit den boze en toen moest er ge-
bruik gemaakt worden van een ‘au bain-
marie’ toestel waarbij er verschillende 
handdoeken eerst moesten gelegd wor-
den aangezien het anders niet mogelijk 
was om de juiste temperatuur van de 
vloeistof te verkrijgen.  Het was immers 
niet de bedoeling dat de vloeistof kookte 
om dan te laten inlopen hé! 
 
De 1ste PD-katheter in Roeselare werd 
door Dr. Dewaele geplaatst, die later  
vaatchirurg werd maar ondertussen in 
pensioen is.  Geert herinnert zich nog 
goed dat er vroeger een negatieve selec-
tie van patiënten heerste voor peritonea-
le dialyse.  Het waren immers patiënten 
die geen vaattoegang meer hadden voor 
hemodialyse of medisch gezien er geen 
hemodialyse mogelijk was.  Nu is perito-
neale dialyse een volwaardige nierfunc-
tievervangende therapie doordat er con-
stant werd gezocht om de therapie te 

Geert Lemey 



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 11 - April - Mei - Juni 2011 

verbeteren en gebruiksvriendelijker te 
maken. 
 
Niettegenstaande dat de patiënten vroe-
ger enkel het manuele systeem (CAPD) 
konden kiezen met 4 spoelingen per dag, 
kenden ze toch een 22-tal patiënten die 
dit systeem toepasten.  De ontwikkeling 
van allerlei hulpmiddelen om de connec-
ties te maken voor peritoneale dialyse 
zorgde ervoor dat de kans op peritonitis 
(of buikvliesontsteking) enorm vermin-
derde! 

Om echter een meer gebruiksvriendelijk 
systeem te verkrijgen, ontwikkelde de 
firma een toestel om APD (Automatisch 
Perioneale dialyse) uit te voeren waarbij 
een vooraf geprogrammeerd toestel de 
spoelingen ’s nachts uitvoert terwijl de 
patiënt slaapt. 
 
Als we nu zien dat een opleiding voor het 
systeem dat we nu kennen ongeveer 5 
dagen duurt, was dit echter met de Pac 
X-tra 3 weken.  De patiënt werd ook 
thuis opgestart door de PD-verpleegkun-
dige en onze dialysetechnieker Danny 
Maes, die nu nog steeds meegaat op 
huisbezoek voor de opstart van PD. 
 
In 1985 werd de eerste Pac X in België, 
zelfs met een unicum in Roeselare (!!), 
geïnstalleerd bij een patiënt die aan de 
zee woonde.  Aangezien de PD-verpleeg-

kundigen het toestel eigenlijk nog niet 
goed kenden qua alarmen, ging de PD-
verpleegkundige van wacht zelfs ’s 
nachts naar die patiënt om de techniek 
zelf nog beter te leren kennen. 
In het Heilig Hartziekenhuis stonden de 
artsen en verpleegkundigen achter die 
automatische techniek omdat het alleen 
het comfort al voor de patiënt enorm 
verhoogde! 
 
In 1990 kwam dan de Pac X-tra, die al 
een verfijning van het toestel betekende.  
Niettegenstaande was de Pac X-tra nog 
steeds een zeer omvangrijk toestel waar-
bij de nodige vindingrijkheid zeker nodig 
was. 

Geert vertelde hierbij dat het vroeger 
een serieuze opgave was om met PD-
patiënten op weekreis te vertrekken.  Zo 

Twin-bag (zak die wordt 
gebruikt om CAPD uit te voeren). 

Pac X-tra 
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moest er steeds een technieker mee op 
reis en was een bestelwagen nodig om 
alles, de toestellen, vloeistoffen en hou-
ten blokken om de bedden op dezelfde 
hoogte van het toestel te kunnen plaat-
sen, mee te hebben.  Maar je merkt dat 
het enkel warme herinneringen zijn aan 
de hele geschiedenis rond PD! 
 
Foto onderaan vorige pagina: Geert Le-
mey die de bestelwagen aan het laden 
was voor de reis met de PD-patiënten. 
 
In 1993 kwam dan eerder het toestel zo-
als we het nu kennen (homechoice) 
waarbij alles nog Engelstalig was.  Je 
moet je dus voorstellen dat ze dit aan 
een 75-jarige patiënt hadden aangeleerd 
waarbij ze gebruik maakten van een ou-
de salontafel om het toestel en de vloei-
stoffen op te zetten.  In 1994 kwam dan 
de Nederlandstalige versie uit en kan je 
dit nu in alle mogelijke talen zetten.  In 
1999 kwam dan het toestel uit, zoals we 
het nu kennen, met een nog betere soft-
ware.  Tevens hebben ook de dialyse-
vloeistoffen een serieuze evolutie ge-
kend. 

De dienst peritoneale dialyse is dan ook 
van 2 tot 7 verpleegkundigen uitge-
groeid, zoals we het vandaag kennen!  
De wachtdienst wordt nu ook verdeeld 

over de 7 verpleegkundigen terwijl Geert 
en Jan dit de eerste 10 jaar samen heb-
ben gedaan!  Dag in, dag uit ... 
 
Geert kent ook de VNR goed want hij is 
er 10 jaar de voorzitter geweest!  De 
VNR lag immers in het verlengde van zijn 
dagelijks werk met de patiënten.  Geert 
wou patiënten helpen, wou aanwezig zijn 
voor hen en hij heeft dan ook niets an-
ders dan lovende woorden voor de VNR!  
Via de VNR werden er ook een aantal 
infoavonden georganiseerd voor patiën-
ten, thuisverpleging, huisartsen, ...   Ook 
nu vinden we met het PD-team dat de 
patiënten nood hebben aan sociaal con-
tact en proberen we de consultaties te 
groeperen en jaarlijks iets te organiseren 
voor onze PD-patiënten, gaande van een 
nieuwjaarsreceptie tot ... in oktober eens 
een weekeind in Duitsland! 
 
Onze huidige VNR-voorzitter, Gino Mat-
thys, heeft in 1994 peritoneale dialyse 
gedaan tot aan zijn transplantatie en 
kent de evolutie in PD maar al te goed!  
Gino herinnert zich nog goed de huisbe-
zoeken van de PD-verpleegkundigen, die 
toen 4 maal per jaar doorgingen.  Die 
huisbezoeken waren uiterst belangrijk 
voor de uitbouw van de dienst, om erva-
ringen op te doen en ervaringen uit te 
wisselen met andere centra op congres-
sen.  In samenwerking met Roeselare en 
de firma Baxter werd ook PD-focus op-
gericht waarbij nu nog steeds 6 centra 
samen komen om problemen aan elkaar 
voor te leggen en nog steeds te zien 
waar er eventuele verbeteringen kunnen  
gebeuren.  Het is ook dankzij de firma 
dat de toestellen en vloeistoffen voor de 
weekreis steeds ter plaatse kan gebracht 
worden en dat het mogelijk is om volle-
dig onafhankelijk te reizen door het toe-
stel mee te nemen. 
 
We vroegen Geert ook of er nog grote 
evoluties te verwachten zijn in peritonea-

Toestel voor APD, 
zoals we het nu kennen 
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le dialyse? Volgens hem is in de eerste 
plaats een goede predialysebegeleiding 
nodig met daarin de zo goed mogelijke 
keuze te vinden voor de patiënt, een 
nieuw PD-toestel (met nog meer fijnere 
software), aanmaken van de PD-
vloeistoffen thuis (in de verre toekomst) 
en een efficiënter gebruik van het buik-
vlies.   
Geert eindigt nog met de woorden dat 
PD staat of valt met een enthousiast 
team om zich in te zetten voor de pati-
enten.  PD-verpleegkundigen moeten in 
de eerste plaats hun patiënten graag 
zien en soms ingaan tegen vooroordelen 
die bestaan door het niet kennen van de 
techniek! 
De taak van een PD-verpleegkundige 
vraagt immers een grote flexibiliteit en is 
zeer uitgebreid.  De PD-verpleegkundige 

combineert hemodialyse, peritoneale dia-
lyse, geeft predialyse uitleg en regelt de 
pretransplantatie onderzoeken.   
Geert wenst ook alle verpleegkundigen 
die lid zijn of waren van het PD-team te 
danken voor de samenwerking en de on-
dersteuning bij de uitbouw van de dienst 
peritoneale dialyse in ons dialysecen-
trum. 
 
Gino en ik waren terecht onder de indruk 
van de inspanningen van Geert en het 
voltallige PD-team (artsen en verpleeg-
kundigen) want zonder die dagdagelijkse 
inzet en leergierigheid zou PD misschien 
wel nooit doorgebroken zijn in Roesela-
re!  
 
 
Gino Matthys en Sabine Verniest 
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ZONDAG 24 JULI 2011 
OM 10.30 UUR 

H.MIS IN DE KERK 
TE LICHTERVELDE 

 
DIT TER VERERING VAN DE PATRONES 

VAN DE NIERPATIËNTEN: DE H. MARGARETHA 
 
 

TIJDENS DE MIS WORDT GEBEDEN TOT 
GENEZING VAN ALLE NIERZIEKEN EN VOOR DE 

BEDANKING VAN ALLE DONOREN 
 
 

NA DE H.MIS WORDEN ALLE LEDEN 
UITGENODIGD OP DE RECEPTIE MET 
WAT VERSNAPERINGEN EN DRANKJES 

 
 

NA DE MIS WORDT ER VERZAMELD AAN DE 
GROTE INGANG VAN DE KERK 

 
 

SAMEN GAAN WE DAN 
NAAR ZAAL TEN BOOMGAERDE, 

BOOMGAARDSTRAAT 4 A 
(GELEGEN AAN DE ACHTERKANT VAN DE KERK) 
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PAASACTIE 

Dit jaar valt Pasen wat laat, maar niet getreurd de paashazen van de VNR zijn zoals 
elk jaar trouw op post. 
Niet in bunnypak zoals sommigen gewild hadden, daarvoor was het véél te warm. 
De paashazen van dienst dit jaar waren Stefanie, Marc, Sabine, Gino en Karine. 
Met een volgeladen kar met boterwafeltjes van Destrooper en een mand vol eieren, 
wordt er van de ene zaal naar de andere getrokken. 
Voor een aantal mensen is dit een eerste kennismaking met de VNR en ook met het 
bestuur. 
Voor andere was het terug wat bijpraten. 
Elke patiënt kreeg zijn doosje wafeltjes en dat de eitjes smaakten hebben we gezien, 
ze kregen de kans niet om te smelten! 
Er lagen natuurlijk ook kapers op de kust om eitjes te nemen uit onze mand, niet 
waar Els?  
Jammer genoeg is de actie alweer gedaan en is het weer uitkijken naar de volgende 
gebeurtenis! 
 
Karine Butaye 

Alberic Tack  Els Roose en Gino Matthys 

Vantyghem Margarita Duyvejonck Hubrecht 
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Telefoon 051/40 55 51 

Telefax 051/40 64 20 

E-mail: tielttravel@tielttravel.be 
 

 

Verg. kat. A-1979 
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19-06-2011, tijd voor onze jaarlijkse bar-
becue. Wanneer ik ‘s morgens om half 
negen aankom aan ‘t Hofland ben ik al 
niet meer de eerste. Astrid en Jean-Paul 
zijn al een tijdje druk bezig met het aan-
vullen van de drank. Ook Marc is al bezig 
met het uitladen van het aperitief. Iets 
later komt er nog meer versterking aan-
draven. Het klaarzetten van de zaal vergt 
dan ook heel wat “man” kracht. Toch zijn 
we ruimschoots op tijd klaar om de eer-
ste gasten te ontvangen. 
 
De door Marc “gebrouwde” aperitief is al 
jaren een groot succes en dat is dit jaar 
niet anders. Misschien een verklaring 
waarom we ieder jaar meer en meer in-
schrijvingen hebben. Met 178 zetten we 
echt een record neer voor zaal Hofland. 
Ik hoop toch ooit de kaap van de twee-
honderd inschrijvingen te mogen berei-
ken. 

Het is echt leuk ieder jaar zoveel nieuwe 
gezichten te mogen zien en te leren ken-
nen. Het doet iedere keer opnieuw heel 

veel deugd aan het hart de verbonden-
heid van de patiënten te zien. Alleen 
jammer dat er niet altijd tijd genoeg is 
om met iedereen een praatje te maken.  
 
Na het aperitief is het de beurt aan de 
BBQ. Nu al enkele jaren zorgt de traiteur 
voor een lekkere verzorgde barbecue; 
het is iedere keer opnieuw genieten. Met 
een verkwikkend kopje koffie en een lek-
ker stuk taart wordt de maaltijd afgeslo-
ten.  
 
Een tijdje later is het tijd om aan de 
volksspelen te beginnen. Nu al enkele 
jaren wordt er heel verbeten maar spor-
tief strijd gevoerd tussen de verschillen-
de zalen, de PD’ers en getransplanteer-
den. 
Met 84 deelnemers (iets minder dan vo-
rig jaar) mogen we echt niet klagen. Al-
leen jammer dat er dit jaar geen verte-
genwoordigers waren van Torhout, Tielt 
en Veurne (volgend jaar beter!!!!). 
 
Door het mindere weer waren we ge-
noodzaakt om alles binnen te laten door-
gaan. Geen probleem echter want al 
gauw vulde de zaal zich met strijdkreten, 
aanmoedigingen en hier en daar ook wel 
een lichte krachtterm. Na een harde 
maar faire strijd die meer dan 2 uur 
duurde werd de winnaar uiteindelijk be-
kend gemaakt. 
 
Ik mag zeggen dat ik toch wel een 
beetje verrast was door de uitslag want 
de winnaar is dit jaar zaal 1. Vorig jaar 
als laatste geëindigd en dit jaar dus echt 
wel revanche genomen. Proficiat!!! 
Zaal 2 eindigde als tweede op een kleine 
afstand (vorig jaar voorlaatste en nu 
tweede, ook een heel mooie comeback).  
 
De grote exponent van dit succes is on-

VERSLAG BARBECUE 
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getwijfeld Daniel Claeys. Hij rijfde met 
een totaal van 487 punten ook de indivi-
duele titel binnen. Waarlijk een hoogdag 
voor zaal 1. De beker zal ongetwijfeld 
een mooi plaatsje krijgen. 
 

Uitslag: 
 

1. Zaal 1  319p 
2. Zaal 2  310p 
3. PD  259p 
4. TX  258p 
5. Zaal 3  243p 
6. Menen  242p 

 
Na de uitreiking werd er bij een drankje 

nog heel wat nagepraat. Ook voor mij 
tijd om terug te blikken op een heel ge-
slaagde dag. Hier en daar was er wel 
een schoonheidsfoutje maar daar kun-
nen we uit leren natuurlijk. 
 
Bij deze wil ik ook nog het bestuur en 
alle medewerkers maar vooral de verant-
woordelijken bedanken voor deze mooie 
activiteit.  
 
Tot de volgende keer, hopelijk in goede 
gezondheid. 
 
Gino 

André Eeckhout met zijn wederhelft Herman Guido met echtgenote 

Edward Haspeslagh & Marc Cobbaert Jozef Vereecke met zijn eega 
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Beatrice Verhaeghe en Carlos Kesteloot 
met hun familie 

Jacques Vandewalle met echtgenote 

Sylvère Neirynck en eega José Landuyt met zijn vrouw 

Paul Schotte Roger De Ceuninck aan de volksspelen 
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De grote winnaar van de volksspelen: Daniël Claeys 
Rechts van hem voorzitter Gino Matthys en links bestuurslid Stefanie Azou 
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IN MEMORIAM 
GEORGES VANDORPE 

Voor velen onder u zal de naam Georges 
Vandorpe niet zo bekend voorkomen.  
Voor onze vriendenkring was hij vele ja-
ren een belangrijke schakel in het wel-
slagen van onze jaarlijkse tombola. 
 

Georges zelf was geen nierpatiënt 
maar wel de grootvader van Jo Vandor-
pe, dialysepatiënt van zaal 2.  Georges 
en zijn vrouw Maria waren al bijna gans 
hun leven verbonden met het sociaal le-
ven in en rond de parochie van Zonnebe-
ke.  Altijd stonden ze open om hun me-
dewerking te verlenen aan allerlei sociale 
projecten zoals: kaartingen, tombola’s, 
steunkaarten enz. 
 

Sedert 1986 waren Georges en Maria 
onze vast kern bij de verkoop van tom-
bolaloten. Vele jaren verkochten ze tel-
kens 1000 (!) loten.  Georges ging huis 
aan huis om de loten aan de man te 
brengen.  Daar het ook echte kaartlief-
hebbers waren nam Maria de lotenver-
koop bij de kaarters voor haar rekening. 
 

Dit jaar ging het de 25ste keer zijn dat 

we op hun medewerking konden reke-
nen. 
Ook namen ze telkens de verdeling van 
de gewonnen prijzen voor hun rekening. 
Wat dan ook voor de prijswinnaars van 
Zonnebeke maar ook voor de VNR zeker 
meegenomen was. 
 

Het 25ste jaar heeft echter niet mogen 
zijn.  Georges, die steeds tot op hoge 
leeftijd kon genieten van een goede ge-
zondheid, ging het de laatste tijd minder 
goed.  Na een opname van enkele we-
ken in het ziekenhuis is Georges thuis in 
familiekring op 8 april overleden.   
Op 20 april zou hij 89 jaar worden . 
 

Het ganse bestuur van de Vrienden-
kring Nierpatiënten Roeselare is heel 
dankbaar voor de vele jaren van uitste-
kende samenwerking. Hierbij biedt het 
bestuur aan de echtgenote Maria en 
gans de familie onze oprechte deelne-
ming aan bij het verlies van een goede 
echtgenoot en vader. 
 
Carlos kesteloot 
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HEMODIALYSE EN 
PERITONEALE DIALYSE 

 
Op 6 maart 2011 is Julie geboren!  Julie 
is het 1ste kindje van Veerle Berteloot en 
Lieven Devos.  De trotse ouders zullen 
terecht in de wolken zijn met hun flinke 
dochter.  Een dikke proficiat aan de trot-
se ouders en alle succes gewenst met 
hun kleine spruit! 
 
Op 16 maart is Ann Pattijn op dialyse ge-
start na 9 jaren in de thuiszorg gewerkt 
te hebben.  Ann is gehuwd met Sam en 
hebben samen 2 kinderen: Lucas (7 jaar) 
en Elise (3 jaar).  Ann is een zeer en-
thousiaste collega die het reilen en zeilen 
op dialyse al goed gewoon is en we wen-
sen Ann dan ook nog veel succes toe! 
 
Op 8 april waren Robrecht Lanckriet en 
zijn echtgenote Maria 50 jaar gehuwd.  
Tevens waren die dag Bert Werniers en 
zijn Chris 36 jaar gelukkig samen!  Profi-
ciat aan beide koppels en we wensen jul-
lie nog vele mooie en gelukkige jaren sa-
men! 
 
Op 15 april is Daisy Dewanckele bij ons 
begonnen.  Daisy is getrouwd met 
Stephan en ze hebben samen 2 doch-
ters: Chloé (10 jaar) en Febe (6 jaar).  
Daisy is een zeer spontane en harde 
werker en wij zijn zeer tevreden met 
haar komst naar dialyse.  
 
Op 18 april mochten we Glenn Devos op-
nieuw verwelkomen op dialyse.  Glenn is 
voor velen geen onbekende en we zijn 
dan ook terecht blij dat Glenn terug is!  
Glenn is gehuwd met Petra en zij hebben 
samen 3 kinderen: Oceane (11 jaar), At-

lantis (8 jaar) en Seanord (5 jaar).  
 
Op 18 april is ook Katrien Vandenhende 
op dialyse gestart.  Katrien heeft onge-
veer 10 jaar op de hospitalisatie-afdeling 
nefrologie gewerkt en 10 jaar op de 
dienst palliatieve zorgen.  Katrien heeft 2 
kinderen; Sam (25 jaar) en Julie (22 
jaar)!  Katrien, doe het verder zo goed 
op dialyse en nog veel succes!  
 
Op 21 april vierden Daniël Desmyter en 
Maria Valcke hun 60-jarig huwelijk!  Da-
niël en Maria, een dikke proficiat en we 
wensen jullie samen nog vele mooie ja-
ren toe! 
 
Op 2 mei mochten we Lindsey Demeye-
re, na een winterstop op de kinderafde-
ling, terug op dialyse verwelkomen voor 
de zomerperiode!  Lindsey is getrouwd 
met Geert en zij hebben samen 3 kind-
jes: Thibo (8 jaar), Arthur (6 jaar) en Ca-
mille (3 jaar).  Op 21 mei was er ook een 
pracht van een huwelijksfeest!  Lindsey 
en Geert, nogmaals een dikke proficiat!  
We wensen jullie een prachtige toekomst 
samen en alle geluk!  
 
Op 5 mei is Luc Stevens ons op dialyse 
komen versterken.  Luc heeft 19 jaar op 
medische beeldvorming gewerkt en vond 
het tijd voor een nieuwe uitdaging!  Luc 
is getrouwd met Sofie en de trotse papa 
van hun dochtertje Sarah (10 jaar).  Luc, 
we wensen je veel succes toe op dialyse! 
 
Op 13 mei is Elke, de kleindochter van 
Georges Vandepitte, in het huwelijks-
bootje gestapt met Rutwin.  Een dikke 
proficiat aan het gelukkige koppel en de 
trotse grootvader! 
 
Op 16 mei mochten we Ingeborg 

FAMILIENIEUWS 
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D’Hooge verwelkomen op dialyse.  Inge-
borg en Dieter zijn de trotse ouders van 
Rune (3 jaar) en Loïc (1 jaar).  Na enkele 
jaren thuiszorg, zijn we dan ook blij dat 
Ingeborg voor dialyse gekozen heeft!   
 
Op 28 mei vierden Ronny Decottignies 
en zijn vrouw Marijke hun 35-jarig huwe-
lijk.  We wensen jullie beiden het aller-
beste toe en nog vele gelukkige jaren sa-
men! 
 
Op 30 mei is Liesbeth Verschoore op dia-
lyse gestart.  Liesbeth is gehuwd met 
Kristof en samen hebben ze 2 kindjes: 
Yarne (4 jaar) en Yentl (5 maanden).  
We wensen Liesbeth een goeie start toe 
op dialyse!  
 
Op 31 mei vierden Noël Hanssens en zijn 
vrouw Anny hun 53-jarig huwelijk.  Een 
dikke proficiat aan beiden en we wensen 
jullie samen nog vele mooie jaren toe. 

Op 19 juni is Raymond Cousinne 75 jaar 
geworden.  Aangezien we dit een specia-
le leeftijd vonden, wilden we Raymond 
eens in de bloemetjes zetten! 
 
Daarnaast waren er heel wat communi-
canten: Matteo (zoon van Kris Ampe), 
Lucas (zoon van Ann Patijn), Mathijs 
(zoon van Myriam Vanderjeugd, Pascal 
Derynck),  Mathieu (zoon van Isabelle 
Tuypens) en Thomas (zoon van Veerle 

Calis) vierden hun 1ste communie.  Maar-
ten (zoon van Myriam Vanderjeugd & 
Pascal Derynck) en Oceane (dochter van 
Glenn Devos) vierden hun plechtige com-
munie.   
Een dikke proficiat aan iedereen! 
 
Sabine Verniest 
 

CAD TIELT 
 
Vanuit CAD-Tielt is er terug heel wat te 
vertellen. 
Er zijn enkele nieuwe patiënten bijgeko-
men die we van harte welkom heten. 
Deze zijn; Deceuninck Roger, Serroels 
Leon, Vanpoucke Aurèle, Coudenys An-
dries en Rudi Deboot. 
 
Wie we zeker niet mogen vergeten -
terug van weggeweest- is Paula Schoon-
baert (jammer genoeg zonder foto, sorry 
Paula) die graag es van “’t ... klapt”. 
 
De koningswens van Bart Bruggeman en 
Lisa is uitgekomen op 30 april, dan werd 
hun dochter Evy geboren. Zoontje 
Alexander is superblij met zijn prachtig 
zusje. Dikke proficiat aan Bart en zijn fa-
milie! 
 
Ook Bert Bogaert (HHR Dialyse) mocht 
vieren, hij werd op 6 mei voor de vijfde 
maal opa van een flinke kleinzoon, die 
Kobe heet. En dit 2 dagen na zijn 58ste 
verjaardag, dubbele proficiat Bert! 
 
Carlos Soenens en zijn vrouwtje Rita wa-
ren op 15 april 50 jaar gehuwd, proficiat 
Carlos en Rita en doe zo verder! 
  
Bij Marcel Ervinck en Godelieve is er ook 
veel te vieren. Ze mochten naar het hu-
welijk van hun kleindochter Mieke met 
Lieven en op 3 juli mogen ze zelf hun 
65ste huwelijksverjaardag vieren. Proficiat 
Marcel en Godelieve op naar de 70!! 

Noël Hanssens omringd door zijn ver-
pleegsters (Julie, Annelies, 

Rozemie en Sabine) 
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Ook mogen Frans Vandenbulcke en 
Martha op 17 juli feesten. Dan is het ook 
65 jaar geleden dat zij elkaar het ja-
woord gaven. Frans en Martha ook dikke 
proficiat en doe zo verder! 
  
Andries Coudeneys mocht ook aan de 
feesttafel zitten voor het huwelijk van 
zijn kleinzoon Luc. Dikke proficiat aan 
het jonge koppel! 
  
In Tielt en omstreken waren er ook veel 
communies gevierd. 
  
Torben de zoon van Griet Lambrecht 
(HHR Dialyse) kreeg op 8 mei zijn vorm-
sel en dit werd ten huize Priem goed ge-
vierd. 
Bij Freddy D’haene werd ook veel ge-
vierd, Imar kreeg zijn vormsel en Milan 
en Andrès deden hun eerste communie. 
Antoinette Lagaisse mocht ook feest vie-
ren, Jarne en Jordy deden allebei hun 
eerste communie. 
Ook Gerarde Van Nieuwenhuyze mocht 
mee aan de feesttafel zitten voor de eer-
ste communie van haar kleindochter Kia-
ra. 
Andries Coudenys (HHR Dialyse) mocht 
nogmaals feest vieren, achterkleinzoon 
Liam deed zijn eerste communie. 
  
Aan alle communicantjes en hun familie-
een dikke proficiat!!!  
 
Wij zijn nog vol spanning aan het wach-
ten op nieuws uit Izegem. De vraag blijft 
wat de ooievaar daar zal brengen!!!!!!! 
 
Groetjes Nele Spillebeen 
 

CAD MENEN 
 

 
We mogen deze keer tal van nieuwe ge-
zichten verwelkomen: 
Decatoire Geoffrey, Callewaert Carine, 

Viaene Annick en Dierynck Agnes. 
Van harte welkom !! 
 
Ook goed nieuws voor Carine Callewaert, 
ze werd voor de 1ste keer fiere oma van 
Wout die ter wereld kwam op 22 april 
2011. Proficiat !! 
 
Isabelle Tuypens en ikzelf zijn trots op 
onze zonen met hun 1ste Communie. 
(Isabelle met Mathieu en Veerle met 
Thomas) 
 
Veerle Calis 
 

CAD VEURNE 
 
De vakantiestemming zit er bij ons al in. 
Sedert april komen regelmatig dialysepa-
tiënten uitwaaien aan zee. 
De afdeling wordt te klein deze zomer, 
veel vakantiepatiënten deden reeds hun 
aanvaag. 
Deze zomer wordt ons centrum dan ook 
uitgebreid met 2 toestellen. 
 
Ten huize Bogaert werd een nieuwe 
voetballer verwelkomt: Kobe, 
Proficat Bert met je 6e kleinkind. 
 
Noël De Hollander mocht op 13 april zijn 
jongste achterkleinkind Odette gaan be-
wonderen op de kraamafdeling. 
 
Bij onze vaste groep patiënten waren 
veel communicanten dit jaar: 
 
De zoon van Geert Porreye, Lucas, deed 
op 13 mei zijn plechtige communie. Op 
die dag kreeg hij reeds zijn feest in be-
perkte familiekring. 
Op 21 juli volgt dan een spetterend tuin-
feest, met inwijding van de nieuwe tuin-
accomodatie. 
 
Mira, de kleindochter van Frans Defoor 
deed op 8 mei haar eerste communie. 



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 27 - April - Mei - Juni 2011 

En Jimmy, de kleinzoon van Marie-Paule 
Bovy op 15 mei. 
In Brugge vierde Dehouck Gilbert, samen 
met kleinzoon Lander het 1e communie-
feest op 2 juni. 
Voor Rita Denecker was het 1e commu-
niefeest van Joben, dat plaats vond op 2 
juni, een groot succes. Haar dochter 
Natacha mocht die dag het ziekenhuis 
eventjes verlaten, om te kunnen meevie-
ren. 
René Peuskens mocht op 2 juni naar het 
1e communiefeest van achterkleinkind 

Chloë, en op 5 juni werd hij bij zijn ach-
terkleinkind Edward uitgenodigd om sa-
men te feesten. 
Proficiat aan alle communicanten en hun 
familie vanwege de equipe Veurne. 
 
Dieter, de zoon van Anja Van Dorpe be-
haalde zijn brevet Rode kruishelper en 
heeft er nu een nieuwe hobby bij. 
Proficiat Dieter met je inzet voor de me-
demensen. 
 
Dominique Coene 
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Postbus 62 
 

B-8600 DIKSMUIDE 
 

Tel : +32.(0)51.50.01.17 
 

Fax : +32.(0)51.50.41.17 
 

Mail : info@vandezande.com 
 

Algemene Metaalconstructies 
 

Drainage 
 

Tractoren 

Een jonge man van Afrikaanse origine opent een nieuwe brillenwinkel  
ergens in Antwerpen. De naam van zijn zaak wordt afgebeeld in een mooie  
lichtreclame boven het uitstalraam: 'IN DE KLEINE HOND'. Een buurman  
vraagt waar hij toch die naam vandaan haalt ??? Fier antwoordt de jongeman:  
Mijne grote broer heeft ook zo'n winkel in Brussel en die heet: 'O PTI  CIEN'  
 
Weet je waarom 21 maart is uitgeroepen tot de dag van de ambtenaar? 
Op 21 maart is de winterslaap voorbij en begint de voorjaarsmoeheid. 
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