
 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 1 - Juli - Augustus - September 2014  

't KRANTJE 
DRIEMAAND. TIJDSCHRIFT UITGEGEVEN DOOR DE VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

V.U.: SEGAERT ANDRÉ, VAN ARTEVELDESTRAAT 5, 8830 HOOGLEDE - KANTOOR VAN AFGIFTE: ROESELARE 
25° JAARGANG: NR. 3 - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2014 

 

VRIENDENKRING 
 

NIERPATIËNTEN 
 

ROESELARE 

P004990 



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 2 - Juli - Augustus - September 2014 

 

 

Telefoon 051/40 55 51 

Telefax 051/40 64 20 

E-mail: tielttravel@tielttravel.be 
 

 

Verg. kat. A-1979 



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 3 - Juli - Augustus - September 2014 

Beste VNR vrienden, 
 
Geen excuses meer: com-
puter hersteld, WK voet-
bal gedaan, dus opnieuw 
zelf een voorwoord voor 
jullie neerpennen.  
 
De vorige maanden wa-
ren behoorlijk druk. 
Begin juli was er het 
weekend naar Parijs. Een 
weekend dat niet hele-
maal verlopen is zoals het 
moest. Als verantwoorde-
lijke voor dit weekend wil 
ik me dan ook excuseren 
bij alle medereizigers 
voor de mindere kwaliteit 
van dit weekend. Samen 
met de rest van het be-
stuur zal ik er alles aan 
doen om dit in de toe-
komst zoveel mogelijk te 
voorkomen! 
 
Iets later was er dan de 
BBQ met onze volksspe-
len. Een hele mooie op-
komst, lekker eten van 
onze vertrouwde traiteur, 
de strijd om de titel met 
de volksspelen en jullie 
gezelligheid zorgden voor 
een hele leuk dag. Profici-
at aan de winnaars van 
de wisselbeker. Een pluim 
voor de verantwoordelij-
ken en ook voor de be-
reidwillige medewerkers! 
 
Op 20 juli was er de H. 
Mis in Lichtervelde, ter 
ere van alle nierpatiën-
ten, donors en getrans-

planteerden. Een behoor-
lijk grote opkomst, de 
lekkere hapjes en drank 
samen met de bereidwilli-
ge hulp van de medewer-
kers van de Wereldwinkel 
te Lichtervelde, zorgden 
voor een toffe voormid-
dag. Dank aan allen die 
een handje toestaken. 
 
Op 7 september was er 
dan de daguitstap naar 
de Zwalmstreek. Een tof 
programma, lekker eten 
en mooi weer zorgden 
voor een fijne uitstap!  
 
Bij deze wil ik ook nog 
eens Dhr. en Mevr. De-
myttenaere Louis in de 
bloemetjes zetten en hen 
hartelijk danken voor hun 
initiatief dat ons een heel 
mooie som opgeleverd 
heeft. Louis, nog vele ge-
lukkige en gezonde jaren. 
 
Onze volgende reis is de 
10-daagse naar Portugal. 
Ik kijk er echt al naar uit!  
 
Rest er dan ook nog het 
jaarfeest, de Sintactie en 
natuurlijk ook nog de 
tombola. 
Ik hoop dat we met zijn 
allen vele lotjes verkopen 
zodat we verder, met jul-
lie steun, onze activiteiten 
kunnen verder zetten. 
 
Tot dan!!! 
 
Gino 
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Al wie met de VNR mee op reis gaat kent 
het jonge koppel wel: Andy en Kimberly, 
altijd goedgemutst en vol leute en plezier 
maar ook altijd klaar om te helpen waar 
het kan. In hun gezellige woning in Ize-
gem, op een boogscheut van Vande-
moortele was ’t KRANTJE te gast voor 
een interview met Andy Deceuninck. 
 
Nog voor Kimberly de deur open heeft 
weerklinkt al het welkomstconcert van 
hun honden: de labrador Bono, de coc-
kerspaniël Orbie en Bobby de mopshond 
van Andy’s moeder. Elk afzonderlijk ko-
men ze kennis maken. 
 
Andy en Kimberly wonen in een kleine 
zoo want behalve hun drie honden staan 
er in de living enkele mooie, ruime kas-
ten waarin chinchilla’s wonen en een 
paar aquariums. Buiten zit er ook nog 
een konijn, een vondeling, die er een 
vaste stek gevonden heeft. “Een kleine 
zoo met enkele speciale accenten” 
noemt Andy het. Die accenten moet ik 
later nog ontdekken. 
 
Terwijl Kimberly haar knusse zetel op-
zoekt met een boek wordt bij een frisse 
Cola het gesprek met de gastheer inge-
zet. 
 
Andy is geboren in Roeselare op 4 april 
1974. Zijn ouderlijk huis staat in Rumbe-
ke. Hij is de jongste van drie, vóór hem 
kwamen er 2 oudere zussen. De jongste 
woont in Roeselare, de andere in Leu-
ven. 
 
Moeder was onthaalmoeder en bleef 
voor kindjes zorgen tot zo'n 7-tal maan-

den geleden. Toen werd ze ziek . Vader 
werkte bij de spoorweg als onderhouds-
mecanicien, eerst in Brussel, daarna in 
Kortrijk, tot aan zijn pensioen. 
 

De basisschool doorliep Andy in de Ge-
meenteschool in Rumbeke. Daarna volg-
de hij vier jaar mechanica aan het VTI in 
Roeselare, daarna nog drie jaar speciali-
satie lassen in Izegem en dan nog een 
jaar specialisatie fotolassen. 

OP BEZOEK BIJ …  
ANDY DECEUNINCK 

... en als kleuter, met zijn  
twee oudere zussen. 

Andy in zijn prilste levensdagen ... 
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Hij had nog enkele jaren willen leren on-
derwaterlassen in Amsterdam, maar zijn 
toenmalige vriendin was er niet voor te 
vinden. En dus ging hij werken bij staal-
bouwbedrijf NV De Meestere in Heule. 
Andy werkt intussen 20 jaar bij dezelfde 
onderneming die bij de Willy Naessens 
Group behoort. Hij werkt er in het han-
garbouwatelier als lasser maar doordat 
hij met zijn ervaring zowat alle machines 
kent wordt zijn tussenkomst bij proble-
men ook wel eens elders in het bedrijf 
ingeroepen. 
 

 
“We zitten op de Plaats van Heule waar-
door uitbreiden onmogelijk is. Bovendien 
verloopt het transport van grote stukken 
moeilijk. Willy Naessens heeft veel gron-
den en kijkt uit om het bedrijf elders in 
te planten, maar we zitten een beetje 
beperkt door de markt. Voor metaalcon-
structies is er sterke concurrentie van 
landen zoals Polen en Roemenië. Een be-
drijf moet in de eerste plaats rendabel 
blijven hé.” 
Maar Andy ziet zeker mogelijkheid om de 
rest van zijn beroepsloopbaan bij dezelf-
de werkgever te blijven. “Daarom mis-
schien niet bij NV De Meestere maar in 
ieder geval binnen de Willy Naessens 
Group." 
“Mijn hobby’s zijn dieren en muziek. Bij-
na 30 jaar geleden ben ik begonnen als 

trommelaar in ’t Gildemuziek in Roesela-
re.” Andy wijst me trots zijn eerste trom-
mel aan op een kast. “Ik ben begonnen 
aan 11 jaar maar ik speel nu zeker al 25 
jaar de grote trom, de grosse caisse.” 
 
Of Andy nog legerdienst moeten doen 
heeft? “Neen. De dienstplicht werd in 
1994 afgeschaft en doordat ik nog een 
specialisatiejaar volgde op school ben ik 
net buiten de verplichte legerdienst ge-
vallen. Maar ik zou er zeker niet tegenop 
gezien hebben.” 
 

Bij de Koninklijke Harmonie “Het Gilde-
muziek” Roeselare geniet Andy van mar-
cheren op muziek. Op 6 en 7 september 
ging de harmonie op taptoe in Frankrijk 
en marcheerde het Franse leger op de 
marsen die zij opvoerden. Voor taptoes 
spelen 60 à 80 muzikanten maar in to-
taal zijn er wel 130 à 140 muzikanten. 

Nog Salou 2012, tijdens een 
rondvaart in het Ebrodelta. 

Zoals de meesten hem kennen: van op 
reis. Salou 2012 op een zigeunermarkt in 

Bonavista, met Kimberly en Peter. 
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Enkele zijn te oud om nog te marcheren 
maar spelen nog mee in concerten (twee 
per jaar) en ook bij deelnames aan con-
cours. 
Andy leerde muziek aan de academie in 
Roeselare maar leerde nooit een instru-
ment bespelen; hij stopte na de noten-
leer en ging toen bij de harmonie. 
 

Als kind ging Andy vanaf het eerste stu-
diejaar bij de KSA en bleef er tot hij de 
leeftijd had voor monitor. Hij volgde cur-
sus voor monitor maar bij het eerste 
kamp vond hij dat de leiders te veel 
dronken. Bovendien legden ze onvol-
doende verantwoordelijkheid en leider-
schap aan de dag tegenover de kinderen 
die aan hun zorgen werden toever-
trouwd. Dat stuitte hem tegen de borst. 
Daarop liet hij ook weten dat hij dit niet 
correct vond en verliet om die reden de 
KSA. 
 
Van 12 tot 20 jaar heeft Andy veel ge-
reisd met de sociale dienst van de NMBS 
waar zijn vader werkte. Hij ging vaak 
naar Italië maar ook Malta en Spanje 
heeft hij bezocht. Ook met zijn ouders en 
zussen ging hij vaak naar Italië om te 
skiën. Reizen zijn voor het spoorwegper-
soneel en hun gezin relatief goedkoop. 
Andy: “Ik heb ooit een aanbod gekregen 
om skiles te geven in een skicentrum van 
de spoorweg”. 

In 1998 kreeg Andy een zwaar verkeers-
ongeval met de auto. Daarbij geraakte 
zijn knie in het dashboard van zijn auto 
gekneld en liep hij een zogenaamde 
schuiflade fractuur op, een ernstige liga-
mentenverwonding. Paardrijden, iets dat 
Andy toen graag en vaak deed, ging niet 
meer. Skiën ook niet meer, tenzij occasi-
oneel eens een dag. 
 

Ik wil nog graag weten hoe hij Kimberly 
heeft leren kennen? “Ik ken haar al lang, 
al wel een 18-tal jaren. Haar oom had 
een café in Izegem en daar heb ik Kim-
berly ontmoet en is onze relatie ont-
staan. Intussen wonen we al 9 jaar sa-
men". 
 
“Hoe ontdekte je dat je nierproblemen 
had?” 
Andy: “Komen ze door dat ongeval of 
door erfelijkheid, ik weet het niet. Acht 
jaar geleden waren we 's zaterdags op 
de Izegemse Batjes en de volgende mor-

Fotoshoot met Kimberly aan de haven 
van Iraklion, Kreta 2013. 

Aan het zwembad van het hotel in 
Chersonissos, Kreta 2013. 
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gen stond ik op met mijn voeten hele-
maal opgezwollen. We gingen die zon-
dag opnieuw naar de Batjes en tegen 's 
avonds kon ik niet meer staan of gaan. 
De maandag ben ik naar onze huisarts 
geweest en heb ik medicatie gekregen, 
waaronder vochtafdrijvers. Die hielpen 
niet en ik moest naar het ziekenhuis om 
vocht af te tappen. Na 14 dagen was het 
weer hetzelfde. In het ziekenhuis deden 
ze een eerste nierpunctie maar vonden 
niets”. 
 

Een maand later werd met een nieuwe 
punctie ontdekt dat Andy de ziekte van 
Berger had. Nog een achttal maanden 
brachten medicatie en regelmatige con-
troles soelaas maar plots kon hij niet 
meer slapen van de jeuk. Er werd een 
katheter aangelegd voor buikspoeling. 
 
“Ik voelde me heel goed met PD want ik 
kon normaal voltijds blijven werken, al-
leen moest ik wat vroeger naar bed. 
Door een ongeval op het werk heb ik 
twee jaar later een maagperforatie opge-
lopen waardoor mijn maaginhoud bij het 
dialysevocht kwam, met buikvliesontste-
king tot gevolg. PD lukte niet meer en 
dus moesten we overgaan op hemodialy-
se. Dat was een harde klap en moeilijk 
aanvaardbaar maar het kon niet anders 
hé”. 
Bij de aanvang aan dialyse woog Andy 
door vochtophoping 100 kg en zijn 

streefgewicht was 71 kg. Hij geraakte 
ook aan dat streefgewicht maar bij elke 
dialysebeurt moest 4 kg afgetrokken 
worden. “Daardoor moest ik soms langer 
blijven aanliggen wat natuurlijk verve-
lend was voor de volgende patiënt die 
dan langer moest wachten tot de machi-
ne vrijkwam”. 
 
Hij heeft dus twee jaar PD gehad en was 
twee jaar aan de hemodialyse in de 
boxen bij zaal 2 in Roeselare.  
 
“In die tijd heb ik af en toe gekeken op 
de website van Eurotransplant en met 
mijn patiëntnummer opgezocht waar ik 
stond op de wachtlijst. Ik heb verschil-
lende keren in de top-10 gestaan om 
dan de volgende maand weer ik weet 
niet hoeveel plaatsen achteruit te vlie-
gen”. 
 
Op 28 juni 2010 kreeg Andy tenslotte het 
verlossende telefoontje dat er een do-
nornier beschikbaar was voor hem. De 
transplantatie in UZ Gent verliep vlekke-
loos behalve dat een stent in de urinelei-
de was weggezakt en zo moest hij een 
drietal weken blijven. Maar achteraf zijn 
er nooit meer problemen geweest. 
 
Andy houdt heel goede herinneringen 
over, zowel van zijn dialysetijd in Roese-
lare als van de transplantafdeling bij UZ 
Gent. Hij en Kimberly onderhouden nog 
steeds contacten met verpleegkundigen 
en waren onlangs nog op het trouwfeest 
van één van hen. 
 
Door zijn verkeersongeval moest zijn milt 
weggenomen worden en de erfelijke 
ziekte van Bechterew bezorgt hem regel-
matig gewrichtsontstekingen en -pijnen, 
maar zoals Andy zelf glimlachend zegt: 
“Ik voel me eerder als een eindedertiger 
dan als een veertiger”. 
Naar de dialyse gaat hij nooit op bezoek 
want in zijn binnenste houdt Andy er re-

... Of op een terrasje aan het strand met 
vrienden: Andy, Kimberly, Marc, Peter, 

Samya, Anneke, Gino en Martine. 
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kening mee dat hij door zijn jonge leef-
tijd misschien ooit, … op latere leeftijd 
terug nierproblemen kan krijgen. En dan 
doet hij een merkwaardige uitspraak: 
“Mocht ik, op latere leeftijd opnieuw aan 
de dialyse komen, dan zou ik misschien 
overwegen om vrijwillig af te zien van 
transplantatie en de kans aan een jonge-
re te laten”. Maar wie weet waar de we-
tenschap tegen die tijd staat. 
 

Hoe staat Andy Deceuninck tegenover de 
VNR? “Het is een fantastische vereni-
ging, bijeenkomsten en reizen bewijzen 
dat we één grote familie zijn. Vóór ik 
ziek werd heb ik nooit geweten dat der-
gelijke vereniging bestond”. 
 
Andy vindt het spijtig dat jonge dialyse- 
en transplantpatiënten zo weinig belang-
stelling hebben voor de VNR-activiteiten 
en -bijeenkomsten. “Daardoor hebben 
wij ook voornamelijk interesse voor de 
reis en minder voor de andere activitei-
ten. Op PD kom je nog relatief veel jon-
geren tegen maar op de hemodialyse 
zijn het meestal oudere mensen waar-
door er elk jaar ook meerdere wegvallen. 
Maar op de reis kunnen we hier en daar 

ook nog een beetje helpen en is het ple-
zierig, ook al hoor je er voor het meren-
deel enkel oudere namen. Sommige van 
onze vrienden kunnen moeilijk begrijpen 
dat we elk jaar naar die reis verlangen” 
zegt hij lachend. 
 
Andy en Kimberly gaan heel graag op 
reis met de VNR. Ze hebben al vijf reizen 
meegemaakt. De eerste keer gingen ze 
mee tijdens de dialyseperiode. Daarna 
hebben ze een jaar overgeslagen, vlak 
na de transplantatie en zijn dan terug elk 
jaar meegegaan. Misschien moeten ze 
ooit, door omstandigheden eens schrik-
kelen, bijvoorbeeld omdat het niet uit-
komt met hun verlofregeling. “Volgend 
jaar mag ik met Willy Naessens op reis 
omdat ik 20 jaar voor hem werk. Je kan 
moeilijk zo’n traktaat van de baas af-
slaan hé, maar misschien is er dan geen 
mogelijkheid om verlof te nemen voor de 
VNR-reis”. 
 

Tijdens de weekends werkt Andy nog 
vaak als kelner in de horeca. Hij geniet 
ervan tussen de mensen te zijn. Hoe 
kom je daartoe? “Eens inspringen voor 
een zus en dan eens een handje helpen 
in een café of in een dancing en zo rol je 
daarin hé. Dan word je gevraagd om bij 
een barbecue op te dienen en dan eens 
in een restaurant of bij een traiteur. Voor 

... of een kaartje leggen met wijlen 
Etienne Delaere, Paul en Erna. 

Keppekeppe met Kimberly in een 
Arabisch café op Kreta ... 
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je het weet zit je in dat milieu en wordt 
je vaker gevraagd. In het begin diende ik 
op met sportschoenen maar dan werd 
het af en toe met smoking en soms met 
pitteleer. Het zijn soms gelegenheden 
waar groot of beroemd volk aanwezig is. 
Ik heb eens moeten opdienen op een sa-
menkomst van hoogwaardigheidsbekle-
ders uit alle landen van de wereld. Bin-
nenkort doen we een huwelijksfeest van 
een kleinzoon van een groot industrieel 
en daar zullen waarschijnlijk ook sjeiks of 
zo aanwezig zijn. Je houdt er mooie her-
inneringen aan over waar je trots op 
bent”. 
 
Je lijkt ook een en ander te weten over 
wijnen. Heb je daar ooit opleidingen voor 
gevolgd? “Neen maar in de keuken hoor 
en zie je veel. Je leert ook veel van wijn-
handelaren. Automatisch krijg je interes-
se en kom je meer te weten over stre-
ken, wijngaarden en druivensoorten. 
Maar ook over voedingsproducten”. Het 
gebeurt wel eens dat Andy thuis experi-
menteert om zelf iets klaar te maken. 
“Daar is Kimberly dus slachtoffer van” 
zeg ik met een knipoog. “Maar ze is er 
nog altijd, blijkbaar is het dus niet zo 
slecht. Ik heb trouwens nog nooit iets 
moeten weggooien” repliceert Andy 
doodserieus. 
 
In de woonkamer zie ik twee grote vazen 
vol champagnekurken staan. Die heeft 
Andy vroeger nog samen gespaard. Hij 
heeft ook een collectie champagnecapsu-
letjes van de 20 voorbije voetbal WK’s 
waar menig verzamelaar jaloers van zou 
worden. 
 
De dieren komen ter sprake. “Ik heb al-
tijd heel graag dieren gezien. Niet in die 
mate dat ik geen vlees meer zou eten. 
Maar ik heb graag dieren rond mij, om 
ze goed te onderhouden en te voede-
ren”. 
Bono, de labrador is 12 jaar. “Als Bone 

nog een jonge hond was ben ik er mee 
naar de hondenschool geweest. Heb er 
ooit een keer aan een wedstrijd mee 
deelgenomen en die gewonnen ook. 
Maar met de gezondheidsproblemen luk-
te dat niet meer zo goed en ben ik er-
mee gestopt. Maar hij is opgeleerd ge-
weest met “De Kotmadam” op VTM. Elke 
keer dat de bel van het snoepwinkeltje 
rinkelde begon hij te blaffen. 
 

Orbie, de Engelse cockerspaniël is het 
kakkernest en doet in alles mee met gro-
te broer en Bobby is het hondje van An-
dy’s ouders en is bij hem en Kimberly 
gekomen toen zijn moeder ziek werd en 
chemo moest krijgen. 
Andy’s passie voor vissen is ooit begon-
nen met een goudvis en al gauw werd 
de overstap naar tropische vissen ge-
maakt. “En dan een beetje de trend ge-
volgd en wat beginnen tropische zoetwa-

Of een ritje op een Quad onder de 
Kretenzische zon. 
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tergarnalen houden”. In een van de 
aquariums, tussen de vissen, leven een 
dertigtal vuurgarnaaltjes. En dat was dan 
weer de stap naar nog andere soorten. 
 
We trekken naar boven om kennis te 
maken met “de speciale accenten”. In 
een kamer staat een hele stelling met 
meerdere aquariums waarin diverse 
soorten piepkleine kleurige garnaaltjes 
zitten. 
Ik maak er kennis met Andy’s passie 
voor Taiwan bees, snow whites, crystal 
blacks en crystal reds, King-kongpanda’s, 
blue en red bolts, kruisingen van crystals 
en taiwans, ... tot blauw oplichtende mo-
sura’s.  
Andy probeert ook soorten met elkaar te 
kruisen: Taiwan bees met supercrystals 
om tot nieuwe soorten te komen. In een 
ander aquarium zitten dan weer verschil-
lende rassen kreeftjes. En nog meer gar-
naaltjes uit tropische oorden: Taiwan, 
Maleisië, China, … 
 
Het kweken van deze diertjes vraagt ja-
ren kennis, geduld en inzet maar mijn 
gastheer geniet er zichtbaar van, het 
spreken erover alleen al pleziert hem 
overduidelijk. 

Tegen nog een andere muur staat weer 
een terrarium met enkele gifkikkertjes. 
Tussen het gebladerte zit een klein 
groen en zwart pijlgifkikkertje ons aan te 
staren. Volgens Andy zit er ook nog een 
koppeltje kleinere Bordeauxkleurige met 
geelgroene streepjes die luid kunnen 
fluiten, maar die verstoppen zich en hou-
den zich stil voor het mogelijke gevaar 
dat wij zouden kunnen betekenen. 
 
Het gevaar zit in de huid van de beestjes 
waarmee de indianen in het amazone-
woud hun pijlen insmeren. In het wild 
geeft het groen/zwarte monstertje (dat 
er overigens poeslief uitziet) tijdens zijn 
bestaan genoeg gif af om twintigduizend 
mensen te doden. In gevangenschap zou 
hun giftigheid snel afnemen maar voor-
zichtigheidshalve draagt Andy toch maar 
handschoenen om met zijn handen in 
het terrarium te komen en om zijn lie-
verdjes wat springstaartjes en fruitvlie-
gen te voederen. 
 
Hiermee neem ik afscheid van Andy en 
Kimberly met dank voor de aangename 
ontvangst en het interessante gesprek. 
 
Maurice Debusschere 

Een kleine jongen komt wenend thuis van school . 
Wel zegt zijn mama, wat scheelt er? 
Ik heb een nul voor aardrijkskunde gekregen zegt hij, ik wist niet waar Polen ligt. 
Verdorie zegt zijn moeder, hoe kan dat nou, geef me even de kaart van België. Ze 
zoekt en zoekt maar vindt het niet en zegt: deze kaart is niet genoeg gedetailleerd, 
geef me even een streekkaart. 
Na lang zoeken zegt ze: dat is toch onmogelijk, ik vind het hier ook niet en toch kan 
het niet ver zijn, want onze kuisvrouw komt van Polen en ze komt altijd met de fiets. 

 Iepersestraat 400 - 8800 Roeselare 
e-mail: kantoor.vantomme@portima.be 
Tel. 051/22.99.62 - Fax: 051/22.99.97 

FSMA 049019A  //  104822cB 

Kantoor 
VANTOMME 

ALLE VERZEKERINGEN 
VOLLEDIGE BANKSERVICE 
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In 2008 gaven heel wat patiëntenvereni-
gingen in een bevraging aan dat er nood 
was aan erkenning van chronisch zieken. 
Deze bevraging kaderde in de opmaak 
van het plan ‘Prioriteit aan de chronisch 
zieken’ van minister Onkelinx, waarin de 
gevraagde erkenning een prominente 
plaats kreeg. 

Het Vlaams Patiëntenplatform maakte 
deel uit van de stuurgroep die het plan 
moest omzetten in concrete acties en 
was dus nauw betrokken bij de verdere 
uitwerking. 
Samen met patiëntenverenigingen dacht 
het VPP na over correcte en allesomvat-
tende criteria om het statuut op te base-
ren. Verschillende voorstellen kwamen 
op tafel te liggen in de stuurgroep en het 
VPP nam het telkens (samen met onze 
Franstalige collega’s van LUSS en onze 
Duitstalige collega’s van PR&T) op voor 
de chronisch zieken die uit de boot zou-
den vallen. 
 
We hebben er enorm lang op moeten 
wachten, maar sinds december 2013 is 
het er eindelijk: hét statuut voor perso-
nen met een chronische aandoening! 1 
Hieronder kan je een overzicht vinden 
van de voorwaarden om het statuut toe-
gekend te krijgen en de rechten die er-
aan verbonden zijn. 
 

Wie heeft recht op het statuut? 
 

Er wordt een onderscheid gemaakt tus-

sen het openen en het verlengen van het 
recht op het statuut. Voor wie het sta-
tuut reeds heeft gelden namelijk minder 
strenge regels om het te verlengen dan 
voor wie het statuut voor de eerste keer 
toegekend krijgt. Daarnaast is er een uit-
zondering voor personen met een zeld-
zame aandoening: zij krijgen het statuut 
toegekend voor een langere periode en 
kunnen het makkelijker verlengen. 
Een erg positief element aan dit statuut 
is het feit dat het grotendeels automa-
tisch wordt toegekend. Je ziekenfonds 
beschikt over alle nodige gegevens om 
na te kijken of je er recht op hebt, waar-
door je zelf dus geen aanvraag moet in-
dienen. Momenteel zijn alle ziekenfond-
sen volop bezig met het screenen van 

hun leden en zal je 
een brief ontvangen 
indien je recht hebt 
op het statuut. En-
kel personen met 
een zeldzame ziekte 
moeten zelf initia-
tief nemen om ge-

bruik te kunnen maken van de uitzonde-
ring die voor hen werd ingevoerd (zie 
verder: ‘Zeldzame ziekten’). 
 
Het recht openen. 
 
Het recht openen wil zeggen dat je het 
statuut voor de eerste keer toegekend 
krijgt. Volgende groepen van personen 
kunnen het recht openen en zullen het 
statuut automatisch toegekend krijgen 
door hun ziekenfonds: 
Personen met hoge (en chronische) me-
dische kosten. Hiervoor moet je gedu-
rende acht opeenvolgende kwartalen 

HET STATUUT 
CHRONISCHE AANDOENING 
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(twee kalenderjaren) elk kwartaal € 300 
aan medische kosten hebben. In tegen-
stelling tot de maximumfactuur (MAF) 
gaat het hier om het volledige bedrag 
van de kosten en dus niet enkel om het 
remgeld. Zowel 
het stuk dat 
wordt terugbe-
taald door de 
ziekteverzekering 
als het stuk dat 
je als patiënt zelf 
moet betalen 
(het remgeld) 
wordt dus mee-
gerekend. Opge-
let: dit houdt in dat kosten waarbij de 
ziekteverzekering niet tussenkomt ook 
niet meetellen in deze berekening. 
Een tweede mogelijkheid is recht hebben 
op het zorgforfait. Dit is een tegemoet-
koming van het ziekenfonds die toege-
kend wordt aan personen met hoge me-
dische kosten en een hoge graad van 
hulpbehoevendheid. Wie het zorgforfait 
krijgt, zal dus automatisch ook het sta-
tuut chronische aandoening toegekend 
krijgen. 
In de twee bovenstaande gevallen wordt 
het statuut geopend voor een periode 
van twee jaar. De regelgeving rond het 
statuut werd van kracht met terugwer-
kende kracht tot 1 januari 2013. Of je al 
dan niet in aanmerking komt voor het 
openen van het recht op het statuut, 
hangt af van de medische kosten of 
zorgforfaits die je in de twee vorige jaren 
hebt gemaakt. Er zal dus gekeken wor-
den naar je medische kosten of zorgfor-
faits van 2011 en 2012. De rechten die 
verbonden zijn aan het statuut (zie ver-
der: ‘Wat houdt het statuut in?’) zullen 
dan ook met terugwerkende kracht toe-
gekend worden. Na die twee eerste jaren 
kan het recht op het statuut verlengd 
worden. 
 
Het recht verlengen 

Wanneer de eerste periode van twee 
jaar afloopt, zal je ziekenfonds automa-
tisch controleren of je recht hebt op een 
verlenging van het statuut. Een verlen-
ging geldt telkens voor een jaar. Wie het 
zorgforfait ontvangt kan het recht op het 
statuut sowieso verlengen. Voor wie het 
statuut kreeg op basis van zijn medische 
kosten (acht opeenvolgende kwartalen € 
300) worden de voorwaarden enigszins 
versoepeld. Je hoeft namelijk niet langer 
elk kwartaal € 300 aan medische uitga-
ven te hebben, een totaal van € 1200 
aan medische kosten tijdens het tweede 
jaar voorafgaand aan het jaar van de 
verlenging volstaat. 
 
Een voorbeeld:  
Op 1 januari 2015 krijgt Jan van zijn zie-
kenfonds de boodschap dat hij het recht 
op het statuut heeft geopend omdat hij 
in 2013 en 2014 elk kwartaal € 300 me-
dische kosten had. Jan krijgt het statuut 
toegekend van 1 januari 2015 tot en met 
31 december 2016, een periode van 
twee jaar dus. Eind 2016 controleert het 
ziekenfonds of Jan ook in 2017 recht 
heeft op het statuut. Hiervoor wordt ge-
keken naar zijn medische kosten in 
2015. Deze keer is het niet langer van 
belang of Jan elke drie maanden € 300 
heeft uitgegeven, maar wordt enkel ge-
keken naar de totale kosten in 2015. In-
dien Jan in 2015 medische kosten had 
voor een bedrag van € 1200 of meer, 
krijgt hij ook in 2017 het statuut toege-
kend. 
 
Deze versoepeling van het financiële cri-
terium lijkt misschien een detail, maar 
kan een enorm verschil maken voor per-
sonen met fluctuerende medische kos-
ten. Sommige chronisch zieken kunnen 
bijvoorbeeld een plotse opstoot krijgen 
van hun aandoening en in een korte pe-
riode meer dan € 1200 moeten uitgeven 
aan medische zorg. Door de versoepeling 
zullen ook zij het statuut dus toch kun-
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nen behouden. 
We zijn ons er echter wel van bewust 
dat het voor personen met onregelmati-
ge medische kosten heel moeilijk is om 
het statuut te openen. Het VPP heeft ge-
pleit voor meer toegankelijke voorwaar-
den voor de opening van het recht maar 
heeft deze jammer genoeg niet verkre-
gen. Dit belangrijk knelpunt wordt zeker 
meegenomen in de evaluatie van het 
statuut die uitgevoerd zal worden door 
het Observatorium voor de Chronische 
Ziekten. 
 
Tip: 
Om te zorgen dat je ziekenfonds kan na-
kijken of je voldoet aan de financiële 
voorwaarden voor de opening of de ver-
lenging van het statuut, is het belangrijk 
dat je tijdig je medische getuigschriften 
indient bij je ziekenfonds. Alleen op basis 
daarvan is het mogelijk om een overzicht 
te krijgen van de 
medische kosten die 
je in een bepaald 
jaar had. Een ge-
tuigschrift van bij-
voorbeeld een dok-
tersconsultatie op15 
mei 2013 kan je ten 
laatste op 14 mei 
2015 indienen bij je ziekenfonds – ge-
tuigschriften zijn twee jaar geldig. Wan-
neer je echter wacht tot mei 2015 om dit 
document aan je ziekenfonds te bezor-
gen, kan je ziekenfonds dan pas nakijken 
of je recht had op een verlenging van je 
statuut in 2015. Het statuut zal altijd met 
terugwerkende kracht toegekend worden 
wanneer je er alsnog recht op blijkt te 
hebben, maar bij een voordeel zoals de 
toepassing van de derdebetalersregeling 
(zie verder: ‘Wat houdt het statuut in?’) 
heeft terugwerkende kracht natuurlijk 
weinig zin… Om ervoor te zorgen dat je 
ten volle gebruik kan maken van het sta-
tuut en om verlies of verval van getuig-
schriften te vermijden, is het dus abso-

luut aangeraden om deze zo snel moge-
lijk aan je ziekenfonds te bezorgen. 
 

Zeldzame ziekten 
 
Het recht openen 
 
Voor personen met een zeldzame ziekte 
werd een bijkomend voordeel ingevoerd. 
Indien zij voldoen aan de eerste voor-
waarde (acht kwartalen van € 300 medi-
sche kosten) krijgen ze automatisch het 
statuut toegekend voor twee jaar. Wan-
neer ze bovendien een attest kunnen 
voorleggen waaruit blijkt dat ze aan een 
zeldzame aandoening lijden, krijgen ze 
het recht niet voor twee maar voor vijf 
jaar toegekend. Je ziekenfonds brengt je 
sowieso op de hoogte wanneer je het 
statuut hebt geopend op basis van het fi-
nanciële criterium en als je daarna een 
attest indient, wordt het statuut verlengd 
voor een periode van vijf jaar. Je hoeft 
op voorhand dus nog niets te onderne-
men. 
 
Het recht verlengen 
 
Ook voor personen met een zeldzame 
ziekte gelden meer soepele voorwaarden 
bij de verlenging van het statuut. Het 
volstaat om in het laatste jaar voor een 
eventuele verlenging opnieuw een attest 
van zeldzame aandoening in te dienen 
bij het ziekenfonds, waarna het recht op-
nieuw verlengd wordt voor vijf jaar. Aan 
de financiële voorwaarde van € 300 per 
kwartaal of € 1200 per jaar moet niet 
langer voldaan worden, een geldig attest 
is voldoende. 
 

Wat houdt het statuut in? 
 
Het statuut is bedoeld als een manier om 
voordelen specifiek toe te kennen aan 
chronisch zieken. Momenteel zijn er 
slechts twee maatregelen verbonden aan 
dit nieuwe statuut, maar het is de be-



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 15 - Juli - Augustus - September 2014 

doeling om dit verder uit te breiden in de 
toekomst. Wie recht heeft op het statuut 
krijgt automatisch volgende voordelen 
toegekend: 
De maximumfactuur (MAF) voor chro-
nisch zieken. 2 
Kort gezegd houdt de MAF in dat je elk 
jaar slechts een bepaald bedrag aan 
remgeld moet betalen. Wanneer je kos-
ten deze grens overschrijden, zal je zie-
kenfonds voor de rest van het jaar alle 
remgelden terugbetalen. Bij personen 
die recht hebben op de MAF chronisch 
zieken wordt het grensbedrag verlaagd 
met € 100. Dit wil zeggen dat ze elk jaar 
€ 100 minder moeten betalen aan rem-
geld en dat de MAF dus vroeger in wer-
king treedt. 
 

Automatische toepassing van de 
derdebetalersregeling 

 
Deze maatregel houdt in dat je zelf enkel 
het remgeld moet betalen en niet langer 
het bedrag moet voorschieten dat later 
terugbetaald wordt door het zieken-
fonds. Personen die recht hebben op het 
statuut chronische aandoening zullen 
vanaf 2015 3 recht krijgen op een auto-
matische toepassing van de derdebeta-
lersregeling. Momenteel kan iemand met 
het statuut wel reeds vragen aan zijn 
arts of tandarts om de derdebetalersre-
geling toe te passen, maar zorgverleners 
zullen pas vanaf 2015 verplicht zijn om 
dit effectief te doen. 
 

Meer informatie en vragen 
 

Hoewel het over een hele brok informa-
tie gaat, staan hier-
boven toch slechts de 
grote lijnen van deze 
nieuwe regelgeving. 
Voor meer details 
(bv. Welke zeldzame 
ziekten komen in 
aanmerking? Wordt 

een incontinentieforfait meegerekend 
voor de € 300 per kwartaal?) of andere 
vragen kan je terecht bij je ziekenfonds. 
Het Vlaams Patiënten-platform beschikt 
eveneens over heel wat informatie en 
probeert graag een antwoord te zoeken 
op je vragen, maar enkel je ziekenfonds 
kan nakijken of je al dan niet recht hebt 
op het statuut. 
 
Meer info: 
An De Cock: 016 23 05 26 of 
an.decock@vlaamspatientenplatform.be 
 
1 Men spreekt ook vaak over ‘het statuut 
chronisch zieken’, dit gaat uiteraard over 
hetzelfde statuut maar in de officiële 
teksten wordt de term ‘chronische aan-
doening’ gebruikt. 
2 Naast het statuut chronische aandoe-
ning wordt de MAF chronisch zieken mo-
menteel ook reeds toegekend aan perso-
nen die twee opeenvolgende jaren € 450 
uitgaven aan remgeld. Wie op deze ma-
nier al recht heeft op de korting van € 
100 op het grensbedrag, zal geen bijko-
mende korting van € 100 meer krijgen 
indien ook voor hen het statuut chroni-
sche aandoening wordt geopend. Het 
gaat immers niet om de creatie van een 
nieuw voordeel, het statuut biedt enkel 
een extra toegang tot het reeds bestaan-
de voordeel van de MAF chronisch zie-
ken. 
3 Deze maatregel wordt pas vanaf 2015 
aan het statuut verbonden omdat er nog 
enkele afspraken gemaakt moeten wor-
den over de precieze toepassing van dit 
recht. 
 
Overgenomen uit de nieuwsbrief van het 
Vlaams Patiëntenplatform. © 2014 
Vlaams Patiëntenplatform. 
 
Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt 
de belangen van de patiënt bij het poli-
tiek beleid en de gezondheidsinstellin-
gen. www.vlaamspatientenplatform.be. 
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De lucht boven het Ardooise cc ‘t Hof-
land beloofde niet veel goeds toen de 
VNR-bestuursleden en vrijwillige mede-
werkers er ‘s morgens verzamelden voor 
het klaarzetten van de zaal voor de jaar-
lijkse barbecue. 
 
Gino Matthys, Jean-Paul Meersseman, 
Marc Cobbaert, Stefanie Azou met ou-
ders Linda en Ludwig en schoonzus 
Delphine, Karine Butaye met partner 
Edwin en zoon Simon, Sonja Bourgeois 
met dochter Fran, Griet Halwijn, Jan 
Hoet, Peter Tytgat en ikzelf sloegen de 
handen in elkaar voor opkuis van de 
zaal; Nadien moesten we nog de tafels 
en stoelen voor 144 deelnemers plaat-
sen, koffie zetten en de koelcel met bie-
ren en frisdranken opvullen en … 
 

Aan het event namen 40 patiënten deel 
met partners, kinderen en kleinkinderen, 
familieleden en vrienden. Ook de 5 hoger 
genoemde verpleegkundigen met hun 
gezins- en familieleden droegen hun 
steentje bij.  
 
Ongeveer samen met de traiteur en zijn 
medewerkers, ruim op tijd dus, arriveer-

den de eerste ingeschrevenen en al heel 
snel werd duidelijk dat dit weer een heel 
gezellige en sfeervolle samenkomst van 
VNR-leden zou worden. 
 
De zaal vulde zich gestaag, de decibels 
gingen de hoogte in tot net niet in het 
rood terwijl iedereen van het aperitief 
genoot. Er werd kennis gemaakt met 
nieuwe leden en contacten onder beken-
den werden hernieuwd en er werden 
nieuwtjes en roddels uitgewisseld. 
 
Daarna konden we de nodige groenten 
nemen . Voor het vlees moest er even 
buiten aangeschoven worden. Gelukkig 
bleef het droog maar het was wel zwoel. 
Even de benen strekken en een frisse 
neus halen deed deugd. 
 
Het eten smaakte zichtbaar en de sfeer 
werd almaar gezelliger. 
En ook de koffie met gebak, een frangi-
pane, leek iedereen te bevallen. 
 

De 142 volwassenen en 2 kinderen 
maakten van de gebeurtenis een feest. 
Intussen waren de hemelsluizen open 
gegaan en viel de regen met bakken uit 
de hemel. Maar dat kon niemand deren 
want ook de traiteur en zijn team zaten 

BARBECUE 2014 

De verpleegkundigen die meewerkten 
aan het welslagen van de bbq: Sonja 
Bourgeois, Griet Halwijn, Jan Hoet, 

Stefanie Azou en Karine Butaye 

Een sfeerbeeld in de zaal zegt 
meer dan woorden. 
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intussen binnen. 
 

Maar de apotheose moest nog komen: 
de volksspelen die intussen een traditie 
zijn geworden op de barbecue van onze 
vereniging en die dit evenement een ei-
gen karakter geven. Hieraan namen 55 
strijdlustigen deel. 
 
Was het nu de geest van het WK of van 
de één dag eerder gestarte Ronde van 
Frankrijk, maar iedereen zette zich ver-
beten in om bij de diverse spelen zoveel 
mogelijk punten bijeen te sprokkelen. Dit 
in de hoop voor zijn/haar CAD de ge-
geerde wisselbeker voor een jaar in de 
wacht te slepen. 
 

Uiteindelijk werd het hebbeding gewon-
nen door Zaal 3 Roeselare met 665 pun-
ten en viel de eer te beurt aan Georges 

Devos om de trofee - en de kussen van 
Stefanie -  in ontvangst te nemen. 
 

 
Op de winnende zaal volgden nog Zaal 2 
Roeselare met 613 punten, Tielt met 
596, Menen met 553, TX met 510, Zaal 1 
Roeselaren met 458 en tenslotte PD met 
450 punten. Ook Herman Carlu die de 
hoogste individuele score haalde met 
1119 punten mocht naar voren komen 
voor de felicitaties van voorzitter Gino en 
de kussen van Stefanie.  
 

Iedereen ging (hopelijk) met een blij ge-
voel naar huis. 
Na het opruimen sloten ook wij deze 
mooie dag tevreden af met een rustige, 
afsluitende nababbel. 
 
Maurice Debusschere 

… en ook de traiteur kruidde het feest. 

Elkeen volgde geconcentreerd de kun-
sten van de 'tegenstanders' 

Georges Devos nam de wisselbeker in 
ontvangst namens Roeselare Zaal 3 

Herman Carlu haalde de beste 
individuele score. 
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Sfeerbeeld van de volksspelen  Thon Edmond met zijn echtgenote 

De Clercq Danny Van De Walle Jacques met echtgenote 

Dubaere Etienne Daniella en Marie-Claire Debacker  

Steelandt Eric met echtgenote Neirynck Sylvere met familie 
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Iron Degryse, Vermet Ferdinand 
en Ludwig Azou, vader van Stefanie 

Carlos Kesteloot met echtgenote Marie-
Madeleine en dochter Nancy 

Adam leefde lang geleden, 
eenzaam in de tuin van Eden, 
 

met de zegen van de Heer, 
wat verlangt een mens nog meer. 
 

Hij liep lekker in z'n blootje 
baadde zon en baadde pootje, 
 

in het water van de beek, 
zeven dagen van de week 
 

Adam leefde zonder zorgen, 
tot dat hij op zekere morgen, 
 

plotseling ontdekte dat 
ieder dier een vrouwtje had ! 
 

Hij zei:'Heer, ik wil niet klagen, 
maar ik zou U willen vragen 
 

onderdanig en beleefd, 
of U ook voor mij een vrouwtje heeft. 
 

'Goed,' zei God,'ik zal mijn best doen, 
maar dan moet jij zelf de rest doen. 
 

Ik zal zorgen voor een vrouw, 
die haar leven deelt met jou' 
 

Adam liep van pret te zingen, 
hij kocht twee verlovingsringen. 
 

Prijs de Heer, ik krijg een wijf, 
al kost 't me een rib uit 't lijf.' 
 

En toen Adam lag te slapen, 
heeft de Heer de vrouw geschapen, 
 

't Was een droom van elke man, 
alles d'r op en alles d'r aan. 

En ze leefden heel tevreden, 
samen in de tuin van Eden. 
 

Tot dat op zekere dag, 
Eva de boom met appels zag, 
 

Eva dacht:'Wat kan het schaden 
aan zo'n boom zo volgeladen. 
 

Ofschoon de Heer het mij verbiedt, 
mist men een, twee appels niet.' 
 

Eva brandde van verlangen 
toen zij al dat fruit zag hangen, 
 

Ze nam een hap terwijl ze zei: 
An apple a day keeps the doctor away. 
 

Toen was 't gedaan het mooie leven , 
Het paradijs werd opgeheven, 
 

Door een appel, zo ik weet, 
werken wij ons nu in 't zweet, 
 

Door het eten van die appel, 
werken wij ons nu te sappel: 
 

Het is daarom dat ik beweer: 
Snoep verstandig, eet een peer!' 
Want de Russen willen ze niet meer 
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TOMBOLA 

 
 

  
  
 
 

 
 
 
 

€ 5000 prijzen 
 

 prijs per lot met 5 nummers : € 3,- 
 

september - december 2014 
trekking woensdag 10 december 2014 

 
Lotjes overal te verkrijgen!! 
Onder andere op dienst bij: 

Sabine, Karine, Stefanie, Stefaan, Bert, … 
 

Deze tombola is de grootste bron van inkomsten 
van de VNR.  Dank zij de opbrengst kunnen we U 

dit Krantje bezorgen, de uitstappen en bijeen-
komsten financieren, …  

 

 
Mee helpen verkopen kan ook: U krijgt een aantal lotjes 
en er wordt dan afgerekend als u de rest terugbezorgt.  

KORTOM ZONDER UW STEUN IS ER GEEN VNR ! DANK !  
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VNR 

Zondag 30 november 

in zaal Ter Maerel, 

Abelestraat 36 te Izegem 

 

 

 

 

 

In de namiddag brengt 

Jan Wuytens met zijn 

accordeon en keyboard een 

gevarieerd programma 
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KRUISWOORDRAADSEL 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

A B C D E F G H I J K L M N O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1 Nieuwe naam van ons fusieziekenhuis – belangrijke stof van ons metabolisme 
2 Chemische term voor keukenzout 
3 Kindergroet – rolsteen – bijwoord – niet onder 
4 Gifslang – watervogel – niet in 
5 Slede – vaatwerk  
6 Engelse bij – verbond 
7 Deel van de week – kleinigheid 
8 Spanje en Portugal – gegroet – Russische rivier 
9 Inhoudsmaat – merk van ijsjes 

10 Grote plas – Europeaan – onderkomen 
11 Ster van ons zonnestelsel – stug – balspel 
12 Voegwoord – afsluitmiddel – Roman Imperium - aanlegplaats 
13 Perfect – muzieknoot – in samenwerking met  
14 Reptiel – overschot  

HORIZONTAAL 
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Via de letters in de lichtgrijze vakjes ken je het SLEUTELWOORD vinden. Tip: onder-
zoek aan de dialyse waarmee de fistelkwaliteit kan gemeten worden.  
 
Bourgeois Sonja & Defour An 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heirweg 218 

8710 Sint-Baafs-Vijve 

Telefoon: +32(0)56 61 79 97 

Fax: +32(0)56 61 79 98 

info@espeelmetaal.be 

A. Streek in Spanje – bestuurt een zeilschip 
B. Kiem – Ancien Belgique – geen een 
C. Eindletters van bepaalde werkwoordsvorm – rondfladderen - ik 
D. Uitbouw – stad in Pennsylvania – slaginstrument  
E. Snaarinstrument – inwoner van Groot Brittanië – rivier 
F. Dochteronderneming van Jetair – deelt uit – naad 
G. Ante meridiem – gebied – advies – Nieuw Testament 
H. Frisdrank – bevel – specialist  
I. Chocokaas – familielid – militair 
J. Sprookjesfiguur – peulvrucht – en andere 
K. Waterlelie – bezoeker 
L. Chroom (afk) – goochelaar 
M. Elf in romeinse cijfers – kom – TV zender – moeder 
N. Zanger – landbouwwerktuig – geitenbaardje – voorzetsel 

VERTICAAL 

O. Slaat – voertuigje op de kermis  

15 Van ‘trekken’ – huizenrij – Chinees leider 
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TWEEDAAGSE PARIJS 
Het lijdt stilaan geen twijfel meer dat de 
weergoden onze vereniging gunstig ge-
zind zijn. Ook dit jaar konden we voor 
onze traditionele tweedaagse rekenen op 
onvervalst zomerweer. 
 
Zaterdag 21 juni reden we om precies 
7.07 uur, onder een schitterend blauwe 
hemel de Wilgenstraat uit. Aan het stuur 
van de Meibloembus zat Peter. Naast 
hem zat Danny, de gids van dienst voor 
dit weekend. Hij verving Luc die wegens 
gezondheidsredenen verstek had moeten 
geven. 
 
Achter hen hadden 70 goedgeluimde Pa-
rijsreizigers plaatsgenomen. 
 
Verpleegkundigen Ann en Dominique 
waren ook nu weer van de partij, trouw 
als altijd. En van het VNR-bestuur waren 
Gino, Marc, Jimmy, Samya en Maurice 
van de partij. Voor de minder mobiele 
patiënten hadden we ook 9 rolstoelen 
meegenomen. 
 
We reden de Rijksweg op. Van daarop 
konden we een blik werpen op de bouw-
werf voor het nieuwe ziekenhuis. 
 
Via de A17 kwamen we op de E17 en 
aan de gesloopte gebouwen van de oude 
grenspost in Rekkem reden we Frankrijk 
binnen.  
 
Onderweg vertelde gids Danny ons al 
één en ander wetenswaardigs over 
Frankrijk: aardrijkskundig, volkskundig, 
bestuurlijk en historisch. 
 
Zo vernamen we dat de oppervlakte van 
dit prachtige land 18 x die van België is 
terwijl het maar 5,5 x zoveel inwoners 
telt. 

Frankrijk en zijn overzeese gebieden zijn 
ingedeeld in 100 departementen genum-
merd volgens de alfabetische volgorde 
van hun naam. Die nummers vind je te-
rug op de nummerplaten van de auto’s 
en in de postnummers van de gemeen-
ten. 
Na anderhalf uur rijden hielden we een 
sanitaire stop op de autowegparking van 
Péronne voor een koffiepauze en om 
even de benen te strekken.  
 
Daarna ging het verder richting Franse 
hoofdstad. 
 
Nog een goed uur later, onze gids had 
het intussen over het ontstaan en de 
groei van Parijs, voerde onze bus ons 
langs enkele van de mooiste plekjes van 
de lichtstad, waaronder de Champs Eli-
sées, de Place de la Concorde, Grand en 
Petit Palais, Hôtel des Invalides en de 
Ecole Militaire. 
 
De Champs Elisées is niet alleen gekend 
als de aankomstplaats van de eindrit van 
de Ronde van Frankrijk en de plaats 
waar de winnaar van die ronde het scha-
votje beklimt maar het ook de plaats 
waar elk jaar op "quatorze juillet" de mi-
litaire parade van het Franse leger 
plaatsgrijpt. Het was ook de plaats waar 
de Nazi’s in 1940 hun zegeoptocht hiel-
den bij de bezetting van Parijs maar ook 
waar de Amerikanen in 1944 hun plaats 
innamen na de bevrijding van de stad. 
En het is ook de vestigingsplaats van 
verschillende hoofdzetels van autofabri-
kanten, van heel wat fashionwinkels, du-
re hotels en restaurants enz ...  
Het grootste plein van Parijs is de acht-
hoekige Place de la Concorde met als 
blikvanger de Obélisque die Napoleon 
Bonaparte meebracht uit Egypte. Het 
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was ook de plaats waar in de jaren die 
op de Franse revolutie volgden meer dan 
duizend mensen werden onthoofd met 
de guillotine, onder hen koning Louis XVI 
en zijn echtgenote Marie-Antoinette. La-
ter namen ook de revolutieleiders Dan-
ton en Robespierre dezelfde weg. 
 

Tegen 11.30 uur zette Peter onze groep 
af aan de Trocadero waarna het te voet 
verder ging via de trappen van het Palais 
de Chaillot, door de tuinen (met een 
reusachtig beeld van de Griekse god 
Apollo) naar de Pont d’Iena over de Sei-
ne, steeds met zicht op de monumentale 
Eiffeltoren waar we onderdoor wandel-
den. En zo stapten we over de Champ de 
Mars terug naar de bus. 
Palais de Chaillot was een tijd NAVO-
hoofdkwartier en in 1948 werd hier de 
Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens opgesteld door de Algeme-

ne Vergadering van de Verenigde Naties. 
Tijdens de wandeling viel het groot aan-
tal souvenirverkopers op die overal langs  
de weg hun waren probeerden te slijten. 
Op zeker ogenblik kwam een hele groep 
van hen ons rennend tegemoet en overal 
onderweg sloten anderen zich aan zodat 

Op de trappen van het Palais de Chaillot 

De “Vieille Dame” in haar volle glorie aan 
de oevers van de Seine 

Aan de Trocadero, wandelend naar de 
Eiffeltoren 
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de groep vluchtenden almaar groter 
werd. Waarschijnlijk hield de politie ver-
derop een razzia op illegale verkopers. 
Dan reden we via de Avenue Kléber, ge-
noemd naar een Frans generaal tijdens 
de Franse revolutie naar de Avenue de 
Wagram die haar naam dankt aan een 
overwinning van Napoleon Bonaparte op 
de Oostenrijkers. 
Intussen vertelde Danny ons over de 
werken van architect Haussmann die in 
opdracht van Napoleon III het 19de 
eeuwse Parijs liet verbouwen tot de stad 
met brede majestueuze lanen en indruk-
wekkende monumenten die we nu ken-
nen. 
 

Daar langs die Avenue de Wagram - her-
inner u de zondagse uitzendingen van 
Jacques Martin op de Franse ORTF die 
op die avenue zijn studio’s had - konden 
we naar eigen keuze het middagmaal 
gebruiken. Zelf deden we dat in een 
klein eethuisje en stapten we vervolgens 
naar de nabij gelegen Arc de Triomphe 
de l’ Etoile, de oudste van de triomfbo-
gen die Parijs rijk is en blijkbaar de 
tweede grootste ter wereld.  
 
We zagen er hoe de politie een legertje 
takelwagens liet aanrukken om foutpar-
keerders te laten wegslepen. Een clo-
chard lag op het voetpad met zijn hondje 
te slapen en liet het allemaal over zich 
heen gaan. 

 
We verkenden de plaats “Charles de 
Gaulle” ondergronds want dit is de snel-
ste en veiligste manier waarop mensen 
rond de Arc de Triomphe kunnen gera-
ken. Een bezoek aan het eerbiedwaardi-
ge monument zat er niet in want net als 
bij veel Parijse bezienswaardigheden 
stond er een lange rij wachtenden aan 
de kassa. Wel genoten we op de Champs 
Elysées enige tijd van een groepje muzi-
kanten die heel wat bekijks lokte. 
 

Voor de namiddag reden we opnieuw via 
de Champs Elysées en het Palais des Ely-
sées (residentie van de Franse presi-
dent), de neoklassistische kerk La Made-
leine, de Opéra en Place Vendôme met 
zijn door Napoleon Bonaparte opgerichte 
zuil en langs het indrukwekkende hotel 
Ritz naar La Défence, het moderne deel 
van Parijs. 

Ook een zicht van Parijs: 
een slapende clochard 

Genietend op een bankje 

'l Arc de Triomphe 
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Hier hadden we weer enkele uren de tijd 
om vrij rond te wandelen en te genieten 
van zowel het prachtige weer als van de 
architectuur van de impressionante to-
rengebouwen waarin de allergrootste be-
drijven hun headquarters gevestigd heb-
ben. Ook de moderne Arc, het CNIT 
(Centre de Nouvelles Industries et Tech-
nologies) en het winkelcentrum “4 
Temps” naast een in vergelijking piep-
kleine maar even kunstige carrousel. 
De wijk is vernoemd naar het oude 
standbeeld van La Défence dat eer be-
wijst aan de weerstand van de Parijze-
naars tegen de Pruisen gedurende de 
Frans-Duitse oorlog van 1870. 
 

Zo werd het 18 uur en tijd om naar No-
votel Pont de Sèvres te rijden waar we 
de nacht zouden doorbrengen. 
 
En toen bleek ineens de bagage van 
Jean Pattyn en vrouw Lena spoorloos. En 
ook toen iedereen naar zijn kamer was 
bleef het blauwe valiesje zoek. En een 
rondgang naar alle medereizigers leverde 
niets op, evenmin als het opnieuw door-
zoeken van de bus. Dan werd er maar 
bekeken wie Jean aan medicatie kon hel-

pen. 
 
Het inchecken verliep vlekkeloos en ook 
het avondmaal ging vlot, al vond niet ie-
dereen het echt lekker. Over kleuren en 
smaken valt nu eenmaal niet te rede-
twisten volgens een oud gezegde. 
 

Rond 21 uur stond er nog een avond-
wandeling op het programma. Deze was 
bestemd voor de “die hards” maar bleek 
dat onze gids die term anders interpre-
teerde dan sommigen van ons. Hoe dan 
ook loonde de klim zeker de moeite ge-
zien het mooie vergezicht op Parijs. Bij 
onze terugkeer bleek er ook een misver-
stand te zijn ontstaan m.b.t. het slui-
tingsuur van het park. Het was overdui-
delijk dat de norse “Garde des Chiens” 
niet gelukkig was met de onverwachtse 
overuren en nog minder met de intussen 
verdwenen vriendelijke jongeren die de 
deur voor ons hadden ontgrendeld. 
Mij bracht de nacht en het hotelbed een 
heerlijke verkwikkende slaap maar ook 
dat was niet voor iedereen in dezelfde 
mate weggelegd. 
 
Het zondagse ontbijt was rijkelijk … laat 
want pas voorzien om kwart na acht. De 
vriendelijkheid en hulpvaardigheid van 
het personeel was niet om over naar 
huis te schrijven en velen van ons moes-
ten het zonder koffie stellen of moesten 

Een oud standbeeld gaf zijn naam aan 
een modern stadsdeel: La Défense 

Die Hards kregen een mooi 
panorama te zien 
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er eindeloos voor aanschuiven. 
 
De bus vertrok om 9.40 uur. Omdat het 
in de namiddag voorziene bezoek aan 
Montmartre te moeilijk werd geacht voor 
de duwers van rolstoelen werd het och-
tendprogramma verschoven naar de na-
middag en werd voor de ochtend een 
bezoek voorzien aan een Parijse markt.  
 
In het 5de arrondissement ligt de pitto-
reske rue Mouffetard, een van de oudste 
straten van Parijs. Elke dag is er in deze 
straat markt maar ‘s zondags zou het er, 
althans volgens Danny, onze gids, erg 
plezierig en sfeervol aan toe gaan. Maar 
aangezien er bij ons bezoek niet zoveel 
te merken was van sfeer en we snel uit-
gekeken waren vonden we na enig rond-
vragen een paar honderd meter verder 
een ander marktje op de place Monge. 
We vonden ook een restaurantje met op 
de gevel een kunstwerk dat verwees 
naar de leerlooierijen die gedurende de 
middeleeuwen in de wijk gevestigd wa-
ren. 

 
Op de terugweg was er nog tijd voor een 
terrasje aan de kerk van Saint-Médard 
en een kort bezoekje aan de kerk waar 
een communieviering aan de gang was. 
 
Het middageten vond plaats in een 
Flunch niet ver van het Centre Pompi-
dou. We maakten er een wandeling 

naartoe. Onze gids had blijkbaar grote 
honger en vergat een deel van ons ge-
zelschap dat niet zo snel vooruitkwam. 
Gelukkig wist Peter, de echtgenoot van 
Samya de weg en met enige vertraging 
bereikten we onze bestemming. Tot 
overmaat van ramp was er geen bedie-
ning aan tafel maar moest iedereen zijn 
eigen maaltijd afhalen. Persoonlijk - en 
er zullen er ongetwijfeld wel meer die 
mening delen - een ervaring om heel 
snel te vergeten. Maar het dessert 
smaakte mij wel. 
Na het eten en nadat alle minder mobie-
le mensen terug het gelijkvloers hadden 
bereikt met de lift begonnen we aan het 
namiddagprogramma, een wandeling 
naar de Place de la Bastille, de plaats 
waar in 1789 de Franse revolutie begon 
met de bestorming van de staatsgevan-
genis die op die plaats stond. 
Een Parijs koppel vrienden van Gino leid-
de onze groep als gelegenheidsgidsen 
vanaf de Flunch door de Maraiswijk, 
langs het Nationaal Archief, langs straat-
muzikanten en –kunstenaars, langs een 
synagoge waar een Joods trouwfeest 
aan de gang was en langs Place des Vos-
ges, een van de oudste pleinen van Pa-
rijs en de rue de Tournelles naar de Pla-
ce de la Bastille waar alleen een kolom 
nog herinnert aan de gebeurtenissen van 
14 juli 1789. 

Straatmuzikanten scheppen sfeer in de 
wijk Marais. 

Wachtend op de bus 
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Meteen eindigde daar ons verblijf in de 
"Ville lumière". Rond 16.15 uur vertrok 
onze bus richting autostrade en na nog 
een halfuurtje file ging het richting Bel-
gië. 
 
Er stond ons nog een avondmaal te 
wachten in het Kleine Meer in Sint-
Eloois-Winkel. 
 
Nu de gids uitverteld was kwamen de 
gesprekken automatisch op het wereld-
kampioenschap voetbal en op onze Rode 
Duivels die het straks moesten opnemen 
tegen de Russen. En toen kwam Peter 
Tytgat in actie en tegen dat de match 
om 18 uur begon had zowat iedereen 
het zwart-geel-rood op het gezicht, bij 
sommigen stond de driekleur iets lager. 
 
Toen de bus Belgenland begon te nade-
ren kwam de radiocommentaar er lang-
zaamaan door over de inmiddels gestarte 
wedstrijd. Maar het bleef 0-0 en de 
meesten hadden zich al neergelegd bij 
een gelijkspel toen we in Het Kleine Meer 
aan tafel zaten. 
 
En toen weerklonk er een luid gegil van 
een enthousiast rondspringende en ar-
menzwaaiende Peter Tytgat die de 1-0 
overwinning in de laatste minuut aan-
kondigde. 
 
En in de Wilgenstraat stapten allemaal 
mensen met blijde gezichten van de Mei-
bloembus, onder een hemel die net zo 
blauw oogde als twee dagen eerder. 
 
Gelukkigst van allemaal waren Jean Pat-
tyn en Lena toen ze in hun auto de ver-
loren gewaande bagage terugvonden. 
 
Maurice Debusschere 
 
Tot slot nog enkele sfeerbeelden van 
echte, onvervalste, keiharde Rode-
Duivelsfans: 
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SOUBRY NV 
Verbrandhofstraat 51 - 8800 Roeselare 

 

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau 
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt 

OVERLIJDENSBERICHTEN 
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:  
 
23/05/2014 
De Heer Dr. de Mûelenaere Polidor (dialysepatiënt) 
Echtgenoot van Mevrouw Cools Aline 
 
23/06/2014 
Mevrouw Scharmin Lucie 
Schoonmoeder van dhr. Vermeulen Danny (dialysepatiënt) 
 
30/06/2014 
De Heer Ramon André (dialysepatiënt) 
Echtgenoot van Mevrouw Rommens Maria 
 
27/08/2014 
De Heer Claerhout Achiel 
Weduwnaar van Mevrouw Degrande Maria 
Vader van Claerhout Ronny (dialysepatiënt) 
 
Wanneer een familielid overleden is kan dit in 't Krantje worden vermeldt. Alleen de familie van de 
overledene kan vragen of zijn/haar familielid in 't Krantje vermeld wordt. 
 

Alle aanvragen dienen toe te komen bij: Segaert André, Van Arteveldestraat 5, 8830 te Hooglede.  
 

Dit kan alleen schriftelijk met een overlijdensbericht tav 't Krantje of VNR. 
Alleen overlijdens in rechte lijn worden aangenomen (overlijden van je man, vrouw, kind, pa, ma, 
broer of zuster). Foto's worden niet opgenomen. 
De overledenen komen in een lijst te staan, zoals je hierboven kan zien. 
 

Segaert André 



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 32 - Juli - Augustus - September 2014 

Zondag 7 september kondigde zich aan 
als een mooie nazomerdag: wat frisjes 
en mistig met het ochtendzonnetje dat 
zijn uiterste best deed om door de nevel-
sluiers te breken. Het zag er ook naar uit 
dat ons VNR-gezelschap uit was op deze 
daguitstap, want lang voor het afgespro-
ken verzameluur stond er al een hele 
groep op een kluitje in de Wilgenstraat 
te wachten. 
 
De Meibloembus reed ruim op tijd de 
straat in. Met “maar” 52 deelnemers 
hadden we ervoor gekozen om geen 
dubbeldeksbus in te zetten maar wel een 
gewone, uitgerust met een lift. 
 
Aan deze daguitstap konden dit keer 
geen verpleegkundigen deelnemen. Toch 
waren Stefanie Azou en haar vader Lud-
wig al vroeg op post om de acht ge-
vraagde rolstoelen uit de berging van het 
ziekenhuis te halen én in de bergruimte 
van de bus onder te brengen, samen 
met nog 3 “eigen” exemplaren. Hiervoor 
alvast hartelijk dank aan Ludwig en Ste-
fanie. 
 
21 patiënten gingen mee en 31 familiele-
den en sympathisanten. Van het VNR-
bestuur reisden alleen Gino en ikzelf 
mee. 
Het instappen verliep vlot, de lift deed 
het prima en op het afgesproken uur 
reed chauffeur van dienst Thierry, zijn 
bus de Wilgenstraat uit. 
Via A17 en E17 ging het tot Waregem en 
van daar namen we de gewone baan 
naar de mooie Oost-Vlaamse gemeente 
Kruishoutem waar we onze eerste be-
stemming voorzien hadden. 

Bij “Kruiden Claus” werden we verwel-
komd door de bedrijfsleider en na een 
ruime inleiding werden we de orangerie 
binnengeleid voor een lekker kruiden-
drankje van citroen en citroenverbena.  
 
Daarbij kregen we een stuk appeltaart 
met citroenkruid en nog een aantal an-
dere kruiden en een glaasje met aardbei-
en met munt, alles overigens heel lekker. 
Op vraag van meerdere medereizigers 
volgen de recepten onder dit verslag. 
 

Hierna trokken we terug naar buiten 
voor een meer dan volledige rondleiding. 
Het zonnetje was er intussen in geslaagd 
de mist grotendeels te verdrijven om ons 
op een aangename warmte te vergasten.  
 
We trokken langs allerhande al dan niet 
vergeten of in onbruik geraakte groenten 
en kruiden die het bedrijf kweekt.  
Daarbij ontpopte onze gastheer zich tot 
een bijzonder boeiend spreker die me-
nigeen wist te overtuigen dat de produc-
ten die zijn bedrijf aan de man (en 

DAGREIS 2014: 
DE ZWALMSTREEK 

In de orangerie werden we getrakteerd 
op een lekker kruidendrankje en kruiden-
taart waar iedereen duidelijk van genoot! 
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vrouw) brengt, gezond zijn of minstens 
lekker. 
 

 

Na dit interessante en leerrijke bezoek 
reden we naar het dorp Ename voor een 
voortreffelijke maaltijd in restaurant/
taverne “D’ Eenaemsche Vierschaere”. 
De Kirr smaakte duidelijk en ook de ge-
braden kalkoenfilet met champignons in 
roomsaus en de kroketjes leken iedereen 
te kunnen bekoren. 

Na dit heerlijke middagmaal ging het 
naar de Oudenaardse Kerselareberg, een 
helling die meermaals opgenomen werd 
in het parcours van de ronde van Vlaan-
deren. 
 

We bezochten er eerst de kapel van On-
ze-Lieve-Vrouw van Kerselare, een bede-
vaartsoord dat dateert uit de 15de eeuw. 
Het begon met een beeldje dat werd op-
gehangen aan een ... kerselaar bovenop 
de Edelareberg. 
In de loop der tijden werden op die 
plaats verschillende opeenvolgende ka-
pellen gebouwd. Na een brand werd in 
1964 de huidige kapel gebouwd naar de 
bouwtrend van die periode, in beton. In-
tussen moest het gebouw ondersteund 
worden met pijlers, door het ontstaan 
van betonrot. 
 

Sinds 1953 wordt er op Hemelvaartsdag 

Het middagmaal smaakte heerlijk... 

Bij Kruiden Claus luisterde iedereen vol 
aandacht naar deze spreker 

en ook de spirituele voeding die volgde . 
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een autowijding gehouden. 
 
In de kapel zie je enkele beeldjes die een 
krokodil voorstellen. Velen van ons vroe-
gen zich af wat die te betekenen had-
den. Wel, dit heeft te maken met een le-
gende: Joos de Joigny, baron van Pame-
le werd onderweg naar Jeruzalem aan-
gevallen door een krokodil. Hij aanriep 
Onze-Lieve-Vrouw en overwon de kroko-
dil. Als dank bracht hij het dode beest 
mee naar huis en gaf het als geschenk 
aan de Kerselare kapel. In 1570 liet zijn 
zoon, Jacob de Joigny de kapel uitbrei-
den. Later werd de krokodil vervangen 
door een houten sculptuur. 
 
Van de kapel ging het naar de 100m. 
verder gelegen suikerbakkerij “Jan van 
Gent”. Daar werden we vergast op een 
demonstratie van hoe in dit oude familie-
bedrijf het bedevaartsnoepje “lekkies”, 
een artisanaal gemaakte soort babelutte 
wordt vervaardigd. 
 

Hierna werden we vergast op koffie en 
mattentaart, een streekgerecht van Ge-
raardsbergen, in de prachtige verbruiks-
zaal van “Jan van Gent”.  
 
De familie Consael waren oorspronkelijk 
kermiskramers en begonnen 200 jaar ge-
leden hun artisanale snoep te verkopen 
op kermissen. In de jaren 30 van vorige  

eeuw vestigden ze zich definitief op de 
huidige locatie. Hun verbruikszaal is een 
waar museum van prachtig bewaarde at-
tributen en foto’s uit hun kermisverleden. 
 
Het volgende punt op het programma 
bestond uit een rondrit met de bus, on-
der begeleiding van een kundige gidse 
doorheen de Vlaamse Ardennen en de 
Zwalmstreek. Hier kreeg Thierry ruim ge-
legenheid om zijn meesterlijke chauf-
feurskunsten te demonstreren want de 
rit ging haast uitsluitend langs kronkelige  
smalle landwegen, door scherpe boch-
ten, de ene keer klimmend, de andere 
keer dalend. Het ging via dorpen met na-
men als Zwalm, Nederzwalm, Munk-
zwalm, Roborst, Dikkele, Corsele, Hore-
beke, Paulatem, Rozebeke, ...  
Daarbij staken we verschillende keren 
het riviertje de Zwalm over en kwamen 
we langs bezienswaardigheden als de 
Zwalmmolen, het protestantse kerkje 
van Corsele, prachtige villa’s en hoeven 
met koeien en vooral paarden in de wei-
den, water- en windmolens en ... teveel 
om op te noemen. Gelukkig waren we 
niet met de dubbeldekker want dat had 
de chauffeur voor nog grotere proble-
men gesteld! Op zeker ogenblik moesten 
we even aan de kant omdat Jacqueline -
die op de bus in haar vastgesjorde rol-
stoel zat- achterover sloeg en ei zo na 
niet in onzachte  
aanraking kwam met de vloer van de 
bus. Het voorval liep gelukkig goed af en 
de ongerustheid sloeg algauw om in hila-
riteit, niet in het minst voor de betrokke-
ne zelf. Maar wij, VNR- bestuursleden, 
gaan hier alvast conclusies uit trekken.  
 
Nadat we wel drie keren langs de brou-
werij Roman waren gereden, waarvan 
onze gidse het bier wel lekker vond en 
Ronny Claerhout duidelijk niet, was het 
tijd om van de dame afscheid te nemen 
en aan het laatste deel van ons dagpro-
gramma te beginnen. 

Bij Jan van Gent maakt men de lekkies 
nog (bijna) net als 200 jaar geleden. 
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Van Oudenaarde reden we via Kruis-
houtem naar Deinze waar we in ’t Fer-
metje nog van een lekkere en overvloe-
dige broodmaaltijd genoten onder het 
napraten over de voorbije dag. 
Hierna vatten we, onder een nog steeds 
schitterende zon, de terugrit naar Roese-
lare aan langs de oude weg via Tielt zo-
dat iedereen nog wat van het mooie uit-
zicht kon genieten. 
 
Na iedereen nog te hebben bedankt en 
gelauwerd, niet in het minst Sabine voor 
de organisatie van deze prachtuitstap, 
stonden we omstreeks 20.30 uur weer in 
de Wilgenstraat en keerde iedereen moe, 
maar hopelijk tevreden huiswaarts. 
 
Maurice Debusschere 
 

RECEPTEN 
 

Infuus (thee) van citroenverbena 
 
Nodig: 
3 takjes ( 60 blaadjes) citroenverbena 
Sap van 1 citroen of limoen 
2 soeplepels rietsuiker 
1 liter water 
 
*Deze hoeveelheden zijn richtinggevend, 
elk kan naar wens de hoeveelheden aan-
passen. Vb. voor 1 tas gebruik je de 
blaadjes van 1 takje, enkele druppels ci-
troensap,… 
 
Bereiding 
Breng 1 liter water aan de kook. Rits de 
blaadjes van de takjes, bekijk of ze zui-
ver zijn, zo niet ze even spoelen en on-
reinheden verwijderen. Doe de blaadjes 
in de theepot. Overgiet ze met het ko-
kende water en laat 15 tot 20 min trek-
ken (niet meer laten koken ). 
Voeg rietsuiker en citroensap toe. 
Giet het mengsel door een zeef. Laat het 
infuus 2 tot 3 uur afkoelen in de frigo. 
Opdienen in een glas met een partje ci-

troen of limoen en een blaadje van de ci-
troenverbena. 
*je kan het infuus evengoed warm drin-
ken, de smaak is even intens. Je kan het 
infuus laten trekken in een kookpot met 
een zachte warmtebron eronder. (niet 
meer laten koken eenmaal het water op 
de blaadjes gegoten is). 
 

Appeltaart met citroentijm/ 
Thymus x citriodorus 

 
Nodig: 
Taartvorm van ongeveer 24 tot 26 cm di-
ameter 
Baktijd/temperatuur van 225°C/of hoog-
ste stand 
200 gr.bladerdaag 
Vulling: 2 tot 3 appelen + 6 eetlepels ap-
pelmoes 
Afwerking: 2 eieren, 1dl room, 75 gr. 
griessuiker, 100 gr. amandelpoeder, 3 
eetlepels blaadjes van de citroentijm, 2 
eetlepels citroensap, geste van 1 onbe-
spoten citroen. 
Bereiding 
Schik de bladerdeeg in een ingevette 
taartvorm. Prik gaatjes in het deeg met 
een vork. Schil de appels, snij ze in vier 
en verwijder het klokhuis. Snijd de part-
jes in zeer dunnen schijfjes en schik ze 
op het deeg. Strijk de appelmoes over de 
appelplakjes. Strijk de taartrand in met 
geklopt ei. Bak de taart ongeveer 20 min 
in de oven. 
 
Doe intussen de ingrediënten voor de af-
werking in een kom. Meng krachtig  met 
de kloppers van de mixer tot er een luch-
tige en homogene massa ontstaat. 
Giet het mengsel over de half gebakken 
taart.  
Bak nogmaals 20 tot 25 min. 
Haal de taart uit de vorm, werk af met 
bloemsuiker. 
Serveer de taart lauw. SMAKELIJK! 
 
Gino Matthys 
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FAMILIENIEUWS 
HEMODIALYSE EN 

PERITONEALE DIALYSE 
 
Op 28 juni stapte Kimberly Van Laecke 
met haar ventje Kevin in het huwelijks-
bootje.  Dochtertje Yanaïca zag dat het 
goed was!  Kimberly en Kevin, we wen-
sen jullie alle geluk samen toe!  Een dik-
ke proficiat nog met jullie huwelijk! 
 
Op 30 juni vierde Roger Tylleman zijn 
10de dialyseverjaardag.  Dit werd op zaal 
gevierd met een kroon, een bloemetje 
en de nodige kussen.  We wensen Roger 
nog vele mooie, gelukkige jaren toe! 
 

 
Op 16 juli waren Dewitte Angela en haar 
man Georges 60 jaar getrouwd.  Een dik-
ke proficiat met jullie diamanten huwe-
lijk!  Op 6 augustus vierden André Par-
mentier en zijn echtgenote Irène hun 65-
jarige huwelijksverjaardag.  Een dikke 
proficiat André en Irène met jullie bril-
janten huwelijksverjaardag!  We wensen 
jullie allen nog vele mooie, gelukkige ja-
ren toe. 
 
Op 14 augustus is Wilfrida Waeyaert 
voor de 2de maal overgrootmoeder ge-

worden. Haar 2de achterkleinkind heet 
Eléonore.  Een dikke proficiat aan de 
trotse ouders en fiere overgrootmoeder. 
 
Op 17 augustus zijn Shari De Deyger en 
haar man Jens, de trotse ouders gewor-
den van een nieuwe spruit, Marie-Lou.  
Na Léon, is met Marie-Lou, hun konings-
wens uitgekomen!  Een dikke proficiat 
aan de trotse ouders en grote broer! 
 
Op 24 augustus waren André Vantomme 
en zijn echtgenote Irène 50 jaar ge-
trouwd.  Van harte proficiat met jullie 
gouden jubileum en we wensen jullie 
nog vele gelukkige jaren toe! 
 
Op 6/9 was er het jubileum van Eeck-
hout Andre & Annie omwille van 45 jaar 
huwelijk. Enkelen van ons mochten ge-
tuige zijn van het schitterende feest in 
de salons Saint – Germain in Diksmuide. 
Er waren niet allen aangepaste wijnen 
maar ook aangepaste muzikanten. 
 
We hebben onlangs ook 2 nieuwe colle-
ga’s mogen verwelkomen op dialyse.  
Ann Gils, is gestart op 20 augustus maar 
heeft al jaren ervaring in dialyse en heeft 
vroeger al eens kort bij ons gestaan.  
Ann is gehuwd met Fabien en ze hebben 
samen 3 kinderen; Floor (6 jaar), Yana 
(5 jaar) en Kobe (3 jaar). 
Op 1 september is Lieselotte Declercq 
gestart op dialyse.  Lieselotte werkte 
voordien bij de prematuren in AZ Sint-
Jan te Brugge.  Lieselotte is gehuwd met 
Hans en zij hebben samen één zoontje: 
Emiel, 16,5 maanden oud. 
We heten Ann en Lieselotte van harte 
welkom op dialyse en wensen hen veel 
succes toe! 
 
Op 18 augustus werd Lumen Hallaert ge-



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 37 - Juli - Augustus - September 2014 

boren. Lumen is de dochter van Matthias 
Hallaert en Fanny Roelens. Tevens is zij 
de kleindochter van verpleger Daniël Hal-
laert. Een geboorte is altijd een heel spe-
ciaal gebeuren, maar dit keer stond deze 
geboorte nog meer in de schijnwerpers. 
Het is namelijk zo dat de boreling te 
Roeselare is ingeschreven als 60.000ste 

inwoner! 
Proficiat aan de gehele familie en we 
wensen Lumen een zonnige toekomst!  
 
Sabine Verniest 
 

CAD MENEN 
 
Deze keer verwelkomen we graag Neve-
jan Carine en Slosse Yvonne ! 
  
Demyttenaere Louis en Libbrecht Jean 
mogen in deze periode een nieuwe voor-
deur vieren! 
 
Louis is 70 jaar geworden en dit zal ge-
paard gaan met een goed feestje! 
 
Jean wordt 80 jaar en Jean kennende zal 
hij dit ook niet zomaar laten voorbij gaan  
Proficiat aan allebei en nog vele jaartjes! 
 
Aan dialyse is er hier ook een ‘reiskop-
pel’ ontstaan die het nu ontdekt hebben 
om samen de wereld te verkennen. 
Ze zijn als proef al op verkenning ge-
weest in La Roche en zullen met veel 
plezier meegaan met de VNR reis. 
Leuk om te zien hoe ze zich amuseren 
en genieten ‘met mate’! 
 
Veerle Calis 
 

CAD TIELT 
 
Cad Tielt is uitgebreid naar 14 patiënten 
en daardoor zijn het voorbije jaar héél 
wat patiënten bijgekomen in onze CAD: 

Deschuyter Bernice, Ranson Marc, Win-
dels Norbert, Steyaert Marc, Thorré Mau-
rice, Truyaert Etienne, Beeuwsaert Ra-
oul, De Samber Frans en Soenens Ro-
gier. We heten iedereen van harte wel-
kom. 
 
Een dikke proficiat voor Raoul Beeuw-
saert en zijn echtgenote want zij waren 
50 jaar gehuwd. 
Maurice Thorré deed er nog een schepje 
bovenop en vierde zijn diamanten jubile-
um.  
 
Na 3 kleinzonen mocht Bernice Deschuy-
ter op 26 augustus een pracht van een 
eerste kleindochter verwelkomen: Lara. 
 
Op 17 juni mocht Frans De Samber 80 
kaarsjes uitblazen: dikke proficiat en nog 
vele jaren! 
Lagaisse Antoinette mocht aanschuiven 
aan de feesttafel bij kleinzoon Mauro die 
in mei zijn Heilig Vormsel vierde. 
 
Chloé, dochter van Daisy Dewanckele, 
vierde haar Heilig Vormsel op 17 mei en 
Oona, dochter van Valerie Vandamme, 
mocht haar eerste communie vieren.  
 
Katrien Vandenhende is de trotse groot-
moeder geworden van kleinzoon Vic! 
 
Onze muzikale collega Luc Stevens 
brengt geregeld een vrolijke noot op dia-
lyse die we wel weten te appreciëren.  
 
Ook onze immer creatieve Kathy Van-
denbroucke en de sympathieke Anneke 
Vanhaelewyn mochten ons team verster-
ken. 
 
Valerie Verscheure 
 
En tot onze grote vreugde en jolijt is Va-
lerie Verscheure terug na een lange af-
wezigheid. De cirkel is dus weer rond! 
Het CAD Tielt team  
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CAD VEURNE 
 
Op 10 september werd Irène D’Hoore 
voor de 3e keer overgrootmoeder. En 
voor de 2e keer is het een viergeslacht. 
Dochter Caroline, kleindochter Veerle en 
achterkleinkind “ IRENE” (inderdaad, 
zelfde naam) zullen samen met over-

grootmoeder Irène op de foto staan. 
Proficiat aan allen. 
 
Onze collega Sandy Roelens is op 20 au-
gustus bevallen van een zoontje 
“Andrés” . Een lief broertje voor Luna en 
Ayla. Proficiat aan Sandy en Bart. 
 
Dominique Coene 

De 1ste dag pakte hij verdrietig zijn spullen in dozen en koffers. 
De 2de dag kwamen de verhuizers zijn spullen halen. Op de 3de dag ging hij nog één 
keer aan hun mooie eettafel zitten, zette mooie achtergrondmuziek aan, stak kaarsen 
aan en genoot van een maaltijd met garnalen, kaviaar en een fles witte wijn. 
Daarna liep hij nog eenmaal door alle kamers van het huis en stopte overal een paar 
in kaviaar gedoopte, half opgegeten garnalen in de holle gordijnbuizen. 
Hij ruim de de keuken op en vertrok. 
Op de vierde dag kwam zijn ex-vrouw terug met haar nieuwe vriend en ze hadden 
het goed naar hun zin in dit mooie huis. 
Maar langzaamaan begon het in huis te ruiken. Schoonmaken, dweilen, luchten, 
niets hielp. Het werd steeds erger. 
Luchtroosters werden gecontroleerd op dode knaagdieren, kleden werden naar de 
stomerij gebracht. In iedere kamer kwam een luchtverfrisser te hangen. 
Ongediertebestrijding kwam en plaatste overal gasspuiters. In de tussentijd moesten 
de bewoners wel even ergens logeren. Zelfs de dure vaste vloerbedekking door het 
hele huis werd vervangen. 
Niets hielp. Vrienden en bekenden kwamen niet meer op bezoek. 
Onderhoudspersoneel weigerde nog langer in hun huis te werken en de interieurver-
zorgster gaf er ook de brui aan. 
Uiteindelijk konden ze zelf de stank ook niet langer verdragen en besloten te verhui-
zen en het huis te verkopen. 
Maar, zoals zich laat raden, het huis werd niet verkocht. Zelfs niet toen ze na twee 
maanden in vraagprijs waren gehalveerd. 
Ten langen leste besloten ze een hoge lening te sluiten en toch maar vast een nieuw 
huis te kopen, want hun relatie had ernstig te lijden onder de problemen. 
Toen werd de vrouw gebeld door haar 'ex', die vroeg hoe alles ging in haar nieuwe 
relatie. Ze vertelde het verhaal van het rottende huis. Hij luisterde beleefd en zei dat 
hij hun oude huis vreselijk miste en was wel bereid het huis over te nemen, als zij 
bereid was verder van de alimentatie af te zien. Maar, door de alimentatie kon hij 
geen fatsoenlijke hypotheek krijgen, dus zou ze genoegen moeten nemen met 25% 
van de werkelijke waarde. 
De vrouw ging met de voorwaarden akkoord, mits hij onmiddellijk het contract te-
kende. Hij stemde hierin toe en binnen twee uur hadden haar advocaten het papier-
werk voor zijn neus liggen. 
Een week later stonden de vrouw en haar vriend glimlachend toe te kijken hoe de 
verhuizers hun huisraad van het oude naar het nieuwe huis brachten. 
En om haar ex een hak te zetten, namen ze alles mee, zelfs de gordijnroedes!! 
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OPLOSSING 
KRUISWOORDRAADSEL 

 
Hier kan u de correcte oplossing vinden van het kruiswoordraadsel dat elders in dit 
Krantje staat. 
Het woord dat we zochten is: TRANSONIC 

Groot Ambachtelijke Bakkerij 

bvba Ranson - Cannière 
Industrie zone Noord, Lamsakker 4, 8700 Tielt 

Tel. 051 63 34 89 - Fax 051 63 54 21 
BTW BE 0435.449.232 - E-mail: info@ranson-canniere.be 

A Z D E L T A   C A L C I U M 

N A T R I U M C H L O R I D E 

D A   K E I   O O I T     O P 

A D D E R   A L K   U I T   T 

L   A R   B R A A D S L E E   

U U R   B E E     O   L I G A 

Z A T E R D A G   P R U L     

I B E R I E   A V E   S   O B 

E   L I T E R   A R T I C   O 
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Snack Food Poco Loco, Rumbeeksegravier 157, 8800 Roeselare, Belgium 
Tel +32 (0) 51 248 022 | Fax + 32 (0) 51 240 476 | info@pocoloco.be | 
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