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De herfst is weeral in 
aantocht. Binnenkort zal 
een gure wind de blade-
ren van de bomen gese-
len. Elkeen zal zich weer 
meer en meer binnens-
huis begeven. Maar toch 
zijn er nog heel wat 
mooie momenten in het 
verschiet. 
 
We beginnen met de al 
achter de rug liggende 
daguitstap. 
Na enkele mindere jaren 
qua opkomst kunnen we 
dit jaar opnieuw van een 
voltreffer spreken. Met 
vijfenzeventig personen 
zijn we een dagje bij onze 
noorderburen verbleven. 
Een bezoek aan een bes-
senfarm, een boottocht, 
een copieus middagmaal 
en vrij kuieren in het 
mooie dorpje Veere be-
zorgden ons een fijne 
dag. Een verslag vind je 
verderop in het Krantje. 
 
Vervolgens is er de elf-
daagse. Volledig volzet 
kijken we met veel goede 
moed uit naar 11 dagen 
zonneschijn, leuke uit-
stappen en veel plezier. 
Een reis die ons allen nog 
dichter bij elkaar brengt, 
die onze verbondenheid 
nog groter maakt, een 
reis die duidelijk maakt 
dat ook een ziekte niet al-
tijd kan verhinderen dat 

je nog veel mooie mo-
menten kan beleven. 
Toch ergens wel een 
hoogtepunt van ons 
werkjaar, geen enkele ac-
tiviteit vraagt zoveel voor-
bereiding en zorg. 
Dank voor allen die eraan 
meegeholpen hebben. 
 
Ondertussen zijn de lotjes 
voor de tombola gedrukt. 
Ieder jaar hou ik een plei-
dooi om zoveel mogelijk 
lotjes te verkopen. Dit 
jaar is dit niet anders. De 
opbrengst wordt integraal 
gebruikt om al onze acti-
viteiten te financieren. De 
voorgaande jaren waren 
een succes. Ik ben ervan 
overtuigd dat de inzet er 
ook dit jaar zal zijn. Daar-
voor alvast van harte 
dank. 
 
Ook al is er helemaal op 
het einde van het jaar 
nog de sintactie, toch 
wordt het werkjaar tradi-
tioneel afgesloten met 
het jaarfeest. De verant-
woordelijken hebben ook 
dit jaar gezorgd voor een 
mooie affiche, lekker eten 
en een spetterende ambi-
ance zullen de rest doen. 
Ik kijk er al verlangend 
naar uit. 
 
Tot dan!!! 
 
Gino Matthys 
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Halfweg augustus ontmoetten onderge-
tekenden het echtpaar Emmanuel Van-
deputte - Frieda Rutgeerts. 
Bij wie al wat ouder is en uit de streek 
van Roeselare komt zal een belletje rin-
kelen als we zeggen dat we spreken over 
Dr. E. Vandeputte, één van de grootste 
gynaecologen uit de streek, verantwoor-
delijk voor zo’n 9000 zwangerschappen! 
Begrijp ons goed, als arts, uiteraard. 
Emmanuel werd geboren te Izegem op 
15/12/1934 en stamt uit een bijzonder 
grote familie. Er waren 13 kinderen -8 
zonen en 5 dochters- waarvan Emmanu-
el de 5e was. De oudste broer en dochter 
zijn gestorven. De kinderen Vandeputte 
kwamen rap na elkaar: in 1930 de oud-
ste, de jongste in 1948. 
 

De familie is getogen in Izegem. Groot-
vader Vandeputte had er een steenbak-
kerij in de Krekelstraat, een bedrijf dat 
later door een nonkel werd verder gezet. 
De klei kwam uit kleiputten onder andere 
waar het voetbalstadion gebouwd is.  
Emmanuel bracht zijn jeugd door in Ize-
gem, alwaar hij zijn humaniora volgde in 
het Sint-Jozefscollege. Toen er moest 
worden gedacht aan verder studeren 
waren er 2 mogelijkheden: pastoor of, 

zoals alle andere broers, arts. Het werd 
dat laatste, te Leuven, waar zijn grootva-
der Prof. anatomie was. Omdat zijn va-
der en alle broers chirurg waren of wer-
den koos Emmanuel bewust voor iets 
anders: gynaecologie. 
Zijn specialisatieopleiding kreeg hij onder 
andere in het H.-Hartziekenhuis te Roe-
selare bij professor Lambion en bij wijlen 
dr. Alexander. 
Op het einde van zijn studie te Leuven 
leerde Emmanuel de 7 jaar jongere 
scheikundestudente Frieda Rutgeerts 
kennen, al zat zij aan de Franstalige kant 
van de universiteit. Het werd de liefde 
van zijn leven en op 30/03/1964 huwden 
ze. 
Frieda kwam ook al uit een grote familie 
van 10 kinderen (6 meisjes, 4 broers). 
Een broer van haar is bekend als dr. 
Louis Rutgeerts, maag- en darmspecialist 
in het H. Hartziekenhuis Roeselare-
Menen, een andere als professor maag- 
en darmziekten te Leuven. 
Feesten ten huize de familie Vandeputte-
Rutgeerts waren en zijn echte massabij-
eenkomsten. 
Emmanuel en Frieda kregen 4 gezonde 
dochters en een vroeg gestorven zoon-
tje. Ondertussen zijn er 14 kleinkinderen, 

OP BEZOEK BIJ … 
VANDEPUTTE EMMANUEL 

Emmanuel -de kleinste op deze foto- 
met 1 zus en drie broers 

Op het St. Jozefscollege te Izegem 
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waarvan 11 kleinzoons. 
De dochters kozen allen voor beroepen 
in de gezondheidszorg: kinesiste, pedia-
ter, logopediste, … 
 

De verdere carrière van Emmanuel als 
arts verliep via specialisaties in Grenoble, 
Lyon en Frankfurt in afwachting van zijn 
erkenning op 1/1/1967 en zijn aanstel-
ling tot gynaecoloog in het Stedelijk Zie-
kenhuis te Roeselare. Er waren toen 
nauwelijks artsen in dat ziekenhuis - col-
lega’s waren internist Lieven Spyckerelle, 
chirurg Gerard Cardoen, klinisch bioloog 
Vanhoorne en later kinderarts Vaneygen.  
Emmanuel consulteerde ook privé thuis, 
met de charmante assistentie van zijn 
echtgenote die de planning, afspraken, 
telefoon, … beheerde. 
In het als monument beschermde 
‘moederhuis’ van het stedelijk ziekenhuis 
deed Emmanuel de bevallingen. 
En het ging snel: in 1975 was er al de 
1000ste bevalling van Emmanuel en was 
dr. Laridon er bijgekomen. 
Op 1 januari 2000 stopte Emmanuel zijn 
praktijk in het ziekenhuis, maar deed 
nog enkele maanden verder thuis, tot hij 
in mei 2000 na een infarct werd geope-
reerd door dr. Vandermast. 
In totaal heeft Emmauel zo’n 9000 beval-
lingen achter de rug in dat moederhuis. 
Het succes van deze materniteit lag on-
der andere aan de ligging: buiten het 
ziekenhuis en altijd toegankelijk.  
Er komen heel wat anekdotes aan bod 

tijdens het gesprek, maar we beperken 
ons tot wat hoofdzaken: Emmanuel was 
geen groot voorstander van epidurale 
verdovingen en zeker al niet van het 
‘inleiden’ van een bevalling. Grote, be-
langrijke evoluties in zijn werkveld waren 
de komst van doppler/echografie, de 
mogelijkheid van epidurale verdovingen 
wanneer echt noodzakelijk en wat kei-
zersneden betrof de nieuwe insnede-
technieken om de baarmoeder te sparen 
voor volgende bevallingen.  
Emmanuel zag veel veranderen in zijn 
loopbaan. Hij bleef het altijd bijzonder 
graag doen. Zelfs bij miserie. 

Dat mensen bijzonder dankbaar kunnen 
zijn wordt onder andere aangetoond 
door een patiënte die al 39 jaar, elk jaar, 
met een ruiker bloemen komt naar de 
familie Vandeputte-Rutgeerts. 
Emmanuel is zelf niet gespaard gebleven 
van ziekte: toen hij 3,5 jaar was deed hij 
een acute appendicitis, die zelfs leidde 
tot een periode van acute nierinsufficiën-
tie. Ook op 11 jarige leeftijd faalden zijn 
nieren opnieuw en werd hij één jaar tot 
bedrust verplicht. “De reden waarom ik 

Het echtpaar samen op wandel 

Dr. Vandeputte bij een 
geboorte via keizersnede 
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zo lang ben uitgevallen”, grinnikt Emma-
nuel. 
Op 40-jarige leeftijd moest er 1 nier wor-
den weggenomen. Hij leefde dus al lang 
met de wetenschap dat hij delicate nie-
ren had. Desondanks bleven klachten 
achterwege. Het ontstaan van hoge 
bloeddruk was eigenlijk het eerste duide-
lijke teken van zijn nierproblemen. 
In mei 2009 werd Emmauel erg ziek, 
door levercysten, veralgemeende ontste-
king, nierfalen én subcoma. Er werd toen 
dringend gestart met dialyse. Emmanuel 
weet het nauwelijks nog. Tot Frieda 
drong het ook niet door dat dit het begin 
was van levenslange dialyse. 
Wij leerden het koppel beter kennen 
toen zij voor het eerst meegingen in 
2010 op reis naar Torremolinos (in 2009 
was hij nog te ziek om naar Turkije mee 
te gaan). Ook in 2011 waren ze mee 
naar Mallorca en straks ook naar Salou. 
 

Emmanuel verdraagt de hemodialyse 
goed, al is zijn fistel heel moeilijk aan te 
prikken en kan er soms maar 1 naald ge-
plaatst worden.  
Hij aanvaardt zijn behandeling vrij ge-
makkelijk  – hij is erkentelijk dat het be-

staat. Ook het dialysedieet kan hij goed 
volgen en valt niet lastig uit. Frieda ver-
volledigt dat het ook wel wat makkelijker 
is dat er geen kinderen meer thuis zijn: 
met twee valt beperkt koken mee. 
Zijn favoriete tijdsbestedingen zijn lezen 
en muziek luisteren, wat ook tijdens dia-
lyse kan. Hij heeft ook veel steun aan 
Frieda, die zelf bevestigt graag te zorgen 
voor Emmanuel (en wanneer Emmanuel 
aan dialyse ligt af te wisselen met zorg 
voor haar alerte 96-jarige mama in Vin-
centhove). 
Tot juli jongstleden volgde Emmanuel 
ook schilderen aan de academie, na eer-
der 7 jaar tekenen. Hij stopte omdat het 
toch te lastig en te vermoeiend werd. 
Ook wandelen en in de tuin werken, zo-
als vroeger zo graag gedaan, zijn er 
steeds minder bij wegens sneller moe en 
pijn in de rug. 
Op reizen zien we Emmanuel intens foto-
graferen, wat hij op reis altijd heeft ge-
daan. Het koppel reisde immers graag. 
Emmanuel is ook lid van de Koperen 
Passer (nvdr: dit is een culturele vereni-
ging), waarmee hij op uitstappen gaat, 
maar de gastronomische kant heeft inge-
ruild voor zoutloze diners. Voor reizen 
kiest hij de VNR, wegens aangepast, de 
goeie groep, de lotgenoten, minder prik-
problemen met eigen verpleegkundigen, 
… 
 
Het is logisch dat we aan één van de 
boegbeelden van het Stedelijk Zieken-
huis van weleer zijn mening vragen over 
de plotse revolutie in het ziekenhuisland-
schap te Roeselare. Dit met de nakende 
fusie tussen de 2 ziekenhuizen: “Het is 
waarschijnlijk een goeie keuze”, zegt 
Emmanuel, “als het kan met gelijkwaar-
dige partners, zonder sprake van opslor-
ping”. 
We danken Frieda en Emmanuel hartelijk 
voor hun tijd. 
 
Marc Cobbaert, Stefaan Maddens 

Samen op reis met de VNR in Mallorca 
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TWEEDAAGSE VERDUN 
Voor onze tweedaagse met de VNR trok-
ken we dit jaar het oorlogspad op … in 
die zin dat we “de koningin der slagvel-
den”, Verdun gingen verkennen met de 
hoopvolle gedachte in het achterhoofd 
“Moge dit nooit meer gebeuren!”.  
 
Zaterdagmorgen 30 juni vonden we Roe-
selare onder een blauwe, zonnige hemel 
en bij een aangename temperatuur van 
18° stapten we op een spiksplinternieu-
we bus van De Meibloem. Stipt half acht 
reden we de Wilgenstraat uit. Aan het 
stuur onze vertrouwde chauffeur Filip, 
tijdens de trip deskundig voorzien van 
reiscommentaar door onze even ver-
trouwde gids Luc. Achter hen 57 goed-
geluimde reizigers waarvan 24 patiënten, 
twee sympathieke verpleegkundigen Ann 
en Dominique en 4 VNR-bestuursleden 
(Gino, Marc, Jimmy en ikke). Om diverse 
redenen hadden 10 mensen moeten af-
zeggen, wat natuurlijk spijtig is. Ander-
zijds mochten we ook enkele nieuwe ge-
zichten verwelkomen die voor het eerst 
deelnamen aan onze VNR-activiteiten: 
Bernard, Rita, Polidor met echtgenote 
Aline en Louis met echtgenote Liliane. 
Het was een aangename kennismaking.  
 
Het eerste deel van de reis verliep nog 
aan de Belgische zijde van de 
(voormalige) Franse grens via Doornik, 
Mons en richting Charleroi tot aan de 
eerste stop in Thieu waar we konden ge-
nieten van koffie en/of ontbijt. Van op 
die parking heb je een prachtig zicht op 
de scheepslift van Strépy-Thieu die op 
het Canal du Centre twee schepen van 
1350 ton tegelijk 73 m hoger kan tillen.  
 
In Charleroi verlieten we de E42 om via 
Philippeville en Couvin naar onze eerste 
bestemmingsplaats in Frankrijk te rijden.  

Het oude historische stadje Rocroi was in 
1643 getuige van een bloedig treffen 
tussen de Franse en Spaanse legers 
waarbij de Fransen de Spanjaarden in de 
pan hakten. Later liet Vauban, vesting-
bouwer van Zonnekoning Louis XIV het 
plaatsje versterken volgens zijn typische 
en (voor die tijd) doeltreffende verdedi-
gingsstrategie: vestingen in de vorm van 
vijfpuntige sterren zoals we er ook in on-
ze contreien nog goed en minder goed 
bewaarde voorbeelden van terugvinden 
(Menen, Ieper, Veurne, Nieuwpoort, …). 
In Rocroi zijn die vestingen en kazemat-
ten nog grotendeels ongeschonden be-
waard.  

Voor het versterken van de inwendige 
mens bleven we in Rocroi. Het konijn 
(het zullen er wel meerdere geweest 

De vestigingen van Vauban 

De kazematten 
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zijn) liet zich goed smaken.  
 
Daarna ging het richting département de 
la Meuse, meer bepaald naar Romagne-
sous-Montfaucon -in Frankrijk zijn er ver-
schillende Romagnes. In dit maar 165 
inwoners tellende plaatsje bezochten we 
het grootste Amerikaanse soldatenkerk-
hof van Europa. Onder de verblindend 
groene grasmat en de indrukwekkend 
gelinieerde witstenen kruisjes liggen 
14.246 Amerikaanse militairen begraven 
die daar in WO I sneuvelden. 486 onder 
hen zijn nooit geïdentificeerd, op hun 
grafsteen staat de inscriptie “Here rests 
in honored glory an American soldier 
known but to god”. Op het kerkhof staat 
ook een impressionant memoriaal met 
kapel. Op enige afstand ligt ook een veel 
soberder Duitse begraafplaats met 1.412 
Duitse en 4 Franse soldatengraven.  

Enkele kilometers verder, aan de rand 
van het plaatsje Montfaucon-d’Argonne 

staat het memoriaal, ter nagedachtenis 
van de Amerikaanse overwinning in het 
Meuse-Argonne offensief. Het monument 
bestaat uit een ruim 54 m hoge granie-
ten zuil met bovenop een beeld dat sym-
bool staat voor de vrijheid. De top van 
de toren is te bereiken via een 234 tre-
den tellende trap en biedt uitzicht op het 
voormalige slagveld waarvan nog veel 
authentiek bewaard is gebleven. Maar zo 
hoog zijn we niet geraakt. Tijdens de rit 
naar dit monument en tijdens de terugrit 
kwamen we langs enkele plaatsen waar 
dorpen (o.a. Fleury-devant-Douaumont) 
blijvend van de kaart werden geveegd 
door het oorlogsgeweld van “La Grande 
Guerre” en zagen we nog enkele andere 
bezienswaardigheden waaronder “Le Li-
on Blessé” op het punt waar de Duitsers 
definitief tot staan werden gebracht en 
het monument ter ere van André Magi-
not, de Franse diplomaat die de eerste 
wereldoorlog overleefde en later als mi-
nister van landsverdediging de verdedi-
gingslinie “Ligne Maginot”, een forten-
gordel rond Frankrijk liet aanleggen.  

Duizenden Amerikaanse soldatengraven 

Indrukwekkend memoriaal met kapel 

Amerikaans memorial te Montfaucon 
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Zo werd het stilaan tijd om richting Ver-
dun en ons hotel te rijden. Onderweg 
stopten we nog even voor een kort be-
zoek aan “La tranchée des baïonettes”. 
Dit is een herdenkingsmonument dat na 
de grote oorlog betaald werd door een 
rijke Amerikaanse bankier als huldebe-
toon aan Franse soldaten die door een 
Duitse artilleriebeschieting levend begra-
ven werden terwijl ze zich, bajonet op 
het geweer klaarmaakten om hun loop-
graaf te verlaten voor de bestorming van 
de Duitse linies.  

Het gezellige en lekkere avondmaal werd 
gebruikt in hotel Les Orchidées, op enke-
le kilometers van het centrum van Ver-
dun. Terwijl we aan het tafelen waren 
regende het eventjes, de enige regen die 
we in het hele weekend hebben meege-
maakt. Sommigen dronken daarna nog 
een glas, anderen zochten hun bed op 
om daar te gaan nagenieten. Ieder op 
zijn manier.  
 
Zondagmorgen 1 juli: Na het stevig ont-
bijt ruimden we de plaats voor een groep 
oldtimerfanaten die een tocht op de 
streek kwamen houden. Wij verkozen 
onze makkelijke bus om naar Douau-
mont te rijden om er het grootste ossua-
rium ter wereld te gaan bezoeken. 
(Nvdr: een ossuarium of knekelhuis is 
een gebouw of begraafplaats waar been-
deren van overledenen worden be-
waard). 

Dit 137 m lange witstenen gebouw met 
in het midden een 46 m hoge toren stelt 
symbolisch een reusachtig zwaard voor 
dat tot aan het gevest in de grond is ge-
dreven. In de middengang bevinden zich 
18 nissen met elk 2 marmeren sarcofa-
gen, aan elk uiteinde bevinden zich nog-
maals 5 sarcofagen. In elke nis hangt 
ook een foto van een hoogbejaarde ge-
wezen soldaat die het bloedbad heeft 
overleefd en die in zijn handen een sol-
datenfoto van zichzelf in zijn jonge jaren 
houdt. Indrukwekkend! Onder de vloer 
van deze immense zaal liggen de resten 
(beenderen) van 130.000 niet geïdentifi-
ceerde Franse en Duitse soldaten, allen 
gesneuveld in de slag om Verdun. Buiten 
het gebouw kan je aan de achterzijde 
deze beenderen zien liggen door kleine 
vensters.  
 

De toren hebben we gelaten voor wat hij 
was maar je kan erin naar boven via een 
200 treden tellende trap. Je hebt er uit-
zicht over het slagveld met aanduiding 
naar waar je kijkt. Er hangt ook een 2,5 

La tranchée des baïonettes. Hallicunant!! 

Het Ossuaire, een tot aan het handvat 
in de aarde gedreven zwaard  
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ton wegende bronzen klok en helemaal 
bovenaan bevindt zich een lichtbaken 
met 4 draaiende rood en witte lichten. 
Dit doet dienst als “lanterne des morts” 
een licht dat op alle Franse militaire 
kerkhoven (en sommige burgerkerkho-
ven) de zielen van de doden bewaakt, 
een middeleeuws gebruik.  
In Douaumont waakt deze dodenlanta-
ren over de 15.000 Franse soldatengra-
ven op het kerkhof voor het ossuaire. 
Een deel van het kerkhof is islamitisch 
met graven die naar Mekka gericht zijn.  

De volgende bezichtiging was het Fort 
van Douaumont waarvan we de boven-
kant bekeken. Het fort was een deel van 
de bolwerkenlinie die na de Frans-Duitse 
oorlog van 1870 werd aangelegd om de 
Franse oostgrens te verdedigen. Het fort 
is gebouwd in metersdik beton en bo-
venaan voorzien van geschuts- en uit-
kijkkoepels uit centimeterdikke staalplaat 
die binnen enkele seconden konden in- 
of uitgeschoven worden of van richting 
veranderd d.m.v. hydraulische systemen. 
In februari 1916, bij het begin van de 
slag om Verdun konden de Duitsers het 
fort innemen en hielden het bezet tot zij 
er in november terug uit verdreven wer-
den door de Fransen. In december 1916 
werd een bunker getroffen door een 
Duitse 420 mm-granaat van een Dikke 
Bertha en daarbij kwamen 21 Franse sol-
daten om waarvan 7 nog altijd in het fort 
begraven liggen.  

Intussen was het middag en tijd voor 
een lekker buffetmiddagmaal in een Chi-
nees restaurant vlak bij het station van 
Verdun. Puur genieten als je het mij 
vraagt.  
 
De terugweg ging richting Reims en liep 
deels over de historische “Chemin des 
Dames” die Louis XV begin 18-de eeuw 
liet aanleggen om zijn dochters met hun 
gevolg te laten reizen tussen Parijs en 

Frans soldatenkerkhof te Douaumont 

Een bunker die door een Duitse 
granaat getroffen werd 

Het fort van Douaumont 

Eén van de talrijke geschutskoepels 
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hun buitenverblijf. Deze hooggelegen 
weg werd in de eerste wereldoorlog zo-
wel door Fransen als Duitsers als strate-
gisch zeer belangrijk beoordeeld. De 
Duitsers bezetten de weg van 1914 tot 
1917 en maakten er een haast onneem-
bare vesting van. Pogingen om de weg 
in te nemen leidden tot enorme Franse 
verliezen en waren oorzaak van een mui-
terij bij de Franse troepen. Generaal Pé-
tain nam het bevel over, herstelde het 
moraal van de soldaten en kon met een 
beperkte maar goed voorbereide aanval 
in november 1917 de Duitsers verdrij-
ven. Ten koste van grote verliezen wis-
selde de heuvelrug nog enkele keren van 
bezetter tot de Duitsers in oktober 1918 
definitief verdreven werden.  

Aangezien eerdere VNR-uitstappen al de 
kathedraal van Reims aandeden werd 

deze keer gekozen voor een bezoek aan 
de Basilique Saint Rémi. De oudste kerk 
van Reims en grootste Romaanse kerk 
van Noord-Frankrijk is gewijd aan de hei-
lige Remigius die rond het jaar 500 n.c. 
de Frankische koning Clovis kerstende.  
 
Na deze korte stop ging het via de E17 
richting Rijsel en de Belgische grens en 
voor de (stevige) avondboterham naar 
het Kleine Meer in Sint-Eloois-Winkel om 
rond 21 uur terug in Roeselare aan te 
komen, moe maar voldaan.  
 
Tot slot een -meen ik- gepast woord van 
dank aan iedereen die zijn beste beentje 
heeft voorgezet voor het welslagen van 
dit prachtige weekend: Filip voor zijn 
rustige en veilige rijstijl; Luc voor zijn 
boeiende toelichtingen; Ann en Domini-
que voor hun altijd opbeurende aanwe-
zigheid en hun niet aflatende paraatheid 
voor al wie hun hulp zou kunnen nodig 
hebben; de collega’s bestuursleden die 
dit allemaal hebben voorbereid ten koste 
van veel tijd en energie en tenslotte alle 
deelnemers die door hun stiptheid en 
discipline maar vooral met hun goed hu-
meur hebben bijgedragen tot een heel 
prettige en onvergetelijke uitstap. 
 
 
Maurice Debusschere 

In de Sint-Remigiusbasiliek 

Jefke kijkt gefascineerd toe als zijn moeder huidcrème op haar gezicht smeert. 
"Waarom doe je dat, mammie?", vraagt hij. "Om mezelf mooi te maken", zegt moe-
der. Even later begint ze de crème met een doekje af te vegen. 
Jefke kijkt bezorgd en zegt: " 't Helpt niet he?" 

 
 
 
 

 
Contactpersoon: Mevr. GAMZE GÜNEŞ 

 

Tel: 0031 (0)23 751 0679 NL  Tel: 00 32 272 293 82 BE  Fax: 00 90 242 461 2092  Email: dialyse@corendon.nl 
 

www.corendondialysereizen.nl www.corendondialysereizen.be 
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Soms had hij een kleine attentie mee, nu eens een bloem dan weer een plantje en 
met de feestdagen een geschreven dankwoordje. Het kwam uit het hart, dat las je 
zo. Maar enkele weken geleden toverde hij iets totaal anders uit zijn tas. Voor ieder-
een een bruin potje.  Op het bruine ondoorzichtige potje was een witte klever aange-
bracht met het opschrift Calciumcarbonaat 3x/dag.  Bij velen gefronste wenkbrauwen 
maar onmiddellijk stuurde hij bij. In het potje bevond zich peterseliezaad. Uit be-
leefdheid nam ik het potje in ontvangst en na mijn dagtaak dropte ik het in mijn au-
to. Het was zeker niet mijn bedoeling aan het zaaien te slaan want van tuinieren had 
ik helemaal geen kaas gegeten spijts het feit dat ik in mijn jeugd steeds weer met 
bewondering opkeek naar de moestuin van mijn vader zaliger waar alles kiemde, 
groeide en bloeide op de tijdstippen zoals beschreven op de zakjes en potjes waaruit 
de zaadjes, bolletjes en plantjes kwamen. 
Mijn rit naar Veurne werd herhaalde malen gestoord door het bruine potje dat heen 
en weer rolde tussen mijn gaspedaal en mijn ontkoppelingspedaal. Op een gegeven 
moment keilde ik het potje op de achterbank van mijn auto. Na een paar dagen vond 
ik het potje terug en bijna ging het richting vuilniszak maar iets hield me tegen! Was 
het de minzaamheid van deze man die waarschijnlijk met heel veel geduld de zaad-
jes uit de opgeschoten peterselie gehaald had? Was het de integere manier waarop 
hij zijn kennis deelde met geïnteresseerden? Was het de gelatenheid waarmee hij zo 
goed en zo kwaad mogelijk de beperkingen die zijn ziekte met zich meebracht pro-
beerde te aanvaarden? Ik weet het niet, maar ik besloot de zaadjes een kans te ge-
ven! Net op dat moment vernam ik dat één van mijn kleinkinderen op school de be-
ginselen over zaaien en planten leerde en hoewel zaaien en planten mij geen fluit 
kan schelen, vond ik dat nu eens een ideale gelegenheid om dat ukkie live te laten 
meemaken wat zaaien is!  Ik schaft mij een 50 liter-zak potgrond aan en in enkele 
afgedankte bloembakken strooiden wij samen de zaadjes uit. 
Zoals ik al vermoedde was er na enige tijd absoluut niks te merken in de bakken.  
Een korte zoektocht naar het hoe, waar en wanneer leerde mij dat peterselie kweken 
niet zo evident is. Ik probeerde een aantal voorwaarden in te vullen; bevochtigen  -
niet sproeien, afdekken met plasticfolie . . .- en zie na een drietal weken ontdekte ik 
de eerste kiemende zaadjes. Na een week kon ik mijn kleinzoon -tuinier in wording- 
laten meegenieten van het resultaat van ons werk! 
Ik was wel een beetje trots dat ik, als totale leek op dat vlak, er toch in geslaagd was 
om de zaadjes tot leven te wekken!  
Maar ik kan de schenker van de zaadjes niet laten meegenieten van het resultaat De 
kleine man met de twinkelende oogjes is niet meer. Hij verliet ons, vrij plots, een 
beetje onverwacht ...  
Als ik naar die kleine, tere plantjes kijk denk ik onwillekeurig terug aan die man die 
zo zacht kon vertellen over zijn leven, zijn werk, over tuinieren, over zijn reizen, over 
Sagalassos, het controversiële Cuba, ...  Altijd vond hij wel een raakpunt waarop hij 
een gesprek met je kon aanknopen ...  Het doet me wel iets. 
Straks zullen mijn kleinzoon en ik de peterselie oogsten. Met een beetje geluk levert 
de pluk een drietal bundeltjes op.  
Ooit vertel ik hem het verhaal, het verhaal over de man van de peterselie zaadjes … 
 

Bert Bogaert  

PETERSELIE 
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KRUISWOORDRAADSEL 

HORIZONTAAL 
 
1. Vlaams auteur - Spaans schilder  
2. berg op Kreta  
3. ijshutten - ongehoorzaam 
4. rivier (Spaans)  
5. spring vrolijk rond - uitroep - dubbele klinker - Vlaamse rivier  
6. het oosten - meisjesnaam  
7. Afrikaans woestijngebied - binnen  
8. welgemanierde  
9. Italiaans eiland - medicijn - muzieknoot  

10. gesteente - lidwoord  
11. gebergte (Spaans) - voorzetsel - Spaanse uitroep  
12. bevestiging - Denemarken (op auto's) - modieus 
13. kindergroet - Spaans architect - uiting van koudegevoel - noot 
14. scheepsvloer - voorvoegsel - liefdesgod  
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15. voorvoegsel - geheel - kalmte  
 

VERTIKAAL 
 

A. vrouwelijk beroep - laagste noot 
B. spar 
C. al te goed mens - Vlaams poppenkastfiguur 
D. mannelijk rund - slee 
E. dwingende vraag - Spaanse groet - inwendig orgaan 
F. droog - strand (Spaans) 
G. comprimé - bestaat - pers. vnw. - Vlaamse zanger 
H. identiteit (afk.) - hert - oogopslag 
I. warm (Spaans) - Frans couturier 
J. mollig - op dit moment 
K. kalmeer - inwoners van Ierland 
L. Noord Afrikaanse kookpot - huidknobbeltje 
M. bordspelletje - zuster - koud (Spaans) 
N. slot - badstrand 
O. vervelende wezens - Spaanse dame 

 
MET DE LETTERS IN DE GRIJZE VAKJES KUN JE DE NAAM VAN EEN BEFAAMDE 
VLAAMSE ZANGER VORMEN 
 

Bourgeois Sonja 

VLEESWAREN 
HAVA 

 
ZWAAIKOMSTRAAT 70 

8800 ROESELARE 
Tel. 051/ 20 19 39 
Fax 051/ 20 91 07 

 
 
 
 
 

B.V.B.A. VANDEZANDE 
 

Zeepziederijstraat 5 
 

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 
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€ 5000 prijzen 
 

prijs per lot met 5 nummers: € 3,- 
 

september - december 2012 

trekking woensdag 12 december 2012 
 
 

lotjes op alle dialysezalen te verkrijgen, bij Sabine, 
Karine, Stefanie, Stefaan, Bert, 
Dominique, Veerle, Valerie, … 

 
 De tombola is de grootste bron van 

inkomsten voor de VNR.  
Zonder uw steun is er geen VNR! DANK! 

TOMBOLA  

Mee helpen verkopen kan ook: 
U krijgt een aantal lotjes en er wordt dan 

afgerekend als u de rest terugbezorgt. 
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ZONDAG 25 NOVEMBER 

ZAAL TER MAEREL 
ABELESTRAAT 36 TE IZEGEM 

 

Na het middagmaal 
is er een optreden van 

 

MISTER BOULLAERT 
 

met het programma 
 

"DE MEESTER VAN DE LACH" 
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Elke nierpatiënt hoort vroeg of laat wel 
eens het woord ‘kalium’ vallen. In dit 
korte artikel zetten we een aantal be-
langrijke zaken over kalium op een rij. 
 

Wat is kalium? 
 
Kalium is een zeer belangrijk mineraal in 
het lichaam dat nodig is voor de normale 
werking van heel wat cellen, zoals de 
geleiding van zenuwcellen en het samen-
trekken van spiercellen. De grootste hoe-
veelheid (ongeveer 98 % van alle kalium 
in het lichaam) bevindt zich in de li-
chaamscellen. De overige 2% zit in het 
bloed. Het is erg belangrijk dat de con-
centratie van kalium in het bloed con-
stant en tus-
sen twee 
nauwe gren-
zen wordt 
gehouden: 
normaal tus-
sen de 3,5 
en 5,2 
mmol/liter 
(terwijl de 
concentratie 
van kalium in de cellen ongeveer 150 
mmol/liter is). Elke dag wordt er via de 
voeding ongeveer 50-150 mmol kalium 
opgenomen. Om de ‘kaliumbalans’ in een 
lichaam stabiel te houden moet dagelijks 
dus evenveel kalium uit het lichaam ver-
wijderd worden: ongeveer 90% door de 
nieren (via de urine) en zowat 10 % via 
de stoelgang. De nieren spelen dus een 
belangrijke rol bij het regelen van de 
juiste concentratie kalium in het bloed. 
Bij een verminderde nierfunctie wordt 
het opgenomen kalium onvoldoende 
door de nieren verwijderd, waardoor het 

zich kan gaan opstapelen in het lichaam.  
 
Hyperkaliemie = te veel kalium in 

het bloed (> 5,2 mmol/liter) 
 

Oorzaken 
 
Er zijn diverse oorzaken die aan de basis 
kunnen liggen van hyperkaliemie: 
1) In de eerste plaats kan een te hoge 

kaliumspiegel in het bloed ontstaan 
wanneer er een hoge inname van ka-
lium is. Dit kan via de voeding, maar 
ook via infusen. Bronnen van kalium 
in de voeding zijn vers fruit, groenten 
en aardappelen, maar ook bepaalde 
‘vervangzouten’ (die meestal kalium-
chloride KCl bevatten in plaats van 
het klassieke keukenzout of natrium-
chloride NaCl). Bij mensen met nor-
maal functionerende nieren zal bij ho-
ge kaliuminname de uitscheiding via 
de nieren in principe dermate verho-
gen dat de kaliumbalans in het bloed 
constant blijft. Meestal moet er dan 
ook nog een andere uitlokkende fac-
tor (zoals verminderde nierfunctie of 
inname van bepaalde medicatie) aan-
wezig te zijn om effectief tot hyperka-
liemie te leiden.  

2) Een tweede mogelijke oorzaak is het 
vrijkomen van kalium vanuit de li-
chaamscellen naar de bloedbaan. Dit 
wordt onder andere uitgelokt door 
bepaalde medicatie (beta-blokkers, 
zoals bijvoorbeeld bisoprolol, Emcon-
cor®, Kredex®), door hyperglycemie 
(hoge suikerwaarde in het bloed), 
door te lage zuurtegraad van het 
bloed (‘acidose’), of door epilepsie-
aanvallen. Het kan ook optreden 
wanneer er veel lichaamscellen tege-

KALIUM: 
ENKELE WEETJES OP EEN RIJ 
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lijk kapot gaan zoals na een verkeers-
ongeval of na het toedienen van che-
motherapie (waarbij op korte tijd veel 
kankercellen kapot kunnen gaan).  

3) Een derde mogelijke oorzaak van hy-
perkaliemie is wanneer er onvoldoen-
de kalium door de nieren uit het li-
chaam verwijderd wordt. Dit kan op-
treden bij patiënten met verminderde 
nierfunctie, maar kan soms ook uitge-
lokt worden door bepaalde medicatie, 

zoals ACE-
inhibitoren 
(medicatie tegen 
hoge bloeddruk), 
sartanen of an-
giotensine II-
receptorblokkers 
(tevens medica-

tie tegen hoge bloeddruk), NSAID's 
(zoals Voltaren®, Brufen®, Feldene®), 
cyclosporine (Neoral Sandimmun®), 
tacrolimus (Prograft®, Advagraf®), 
digoxine (Lanoxin®) en kalium spa-
rende diuretica (spironolactone, 
Aldactone®). 

 
Vals alarm 

 
Wanneer bij een patiënt hyperkaliemie 
wordt vastgesteld moet men ook altijd 
‘pseudo-hyperkaliemie’ uitsluiten. Dit 
‘vals alarm’ kan bijvoorbeeld veroorzaakt 
worden door een moeilijke bloedname of 
het langdurig laten staan van een bloed-
staal alvorens het te onderzoeken. Hier-
door gaan er rode bloedcellen kapot en 
komt er dus veel kalium uit die cellen 
vrij. 
  

Symptomen 
 
De symptomen van hyperkaliemie kun-
nen variëren van helemaal geen tot le-
vensbedreigende hartritmestoornissen. 
De eerste klacht die meestal optreedt is 
spierzwakte, zoals bijvoorbeeld ‘slappe 
benen’.  

Behandeling 
 
De behandeling van hyperkaliemie be-
staat erin om de bron van kalium te ver-
minderen door het eten van kaliumarme 
voeding of - indien mogelijk - door de 
medicatie die hyperkaliemie in de hand 
werkt te stoppen. Bij patiënten met eind-
stadium nierfalen (alle dialysepatiënten) 
wordt het kalium door de nieren onvol-
doende uit het lichaam verwijderd en is 
er een belangrijk risico voor hyperkalie-
mie. Kaliumarme voeding is daarom ui-
terst belangrijk. Via de dialyse wordt het 
overtollige kalium uit het lichaam verwij-
derd. Aan patiënten die ondanks kalium-
arme voeding en nierdialyse toch nog 
last hebben van hyperkaliemie, wordt 
meestal Kayexalaat voorgeschreven. Dit 
is een poeder dat het kalium uit de voe-
ding gaat binden en op die manier gaat 
verhinderen dat het in het lichaam wordt 
opgenomen. Een vervelende nevenwer-
king van Kayexalaat is weliswaar een 
moeilijke stoelgang, waardoor het 
meestal gecombineerd moet worden met 
een laxativum.  
Voor dialysepatiënten is het ontstaan van 
‘slappe benen’ een alarmteken dat kan 
wijzen op hyperkaliemie. Bij het ontstaan 
van deze klachten komt men best on-
middellijk naar het ziekenhuis, aangezien 
de enige oplossing dan dringende dialyse 
is.  
 
Hypokaliemie = te weinig kalium in 

het bloed (< 3,5 mmol/liter) 
 

Symptomen 
 
Net zoals hyperkaliemie, kan ook hypo-
kaliemie de functie van verschillende or-
ganen beïnvloeden, waaronder hart en 
bloedvaten (verhogen van de bloeddruk, 
hartritmestoornissen), spieren 
(verminderde spierkracht, spierafbraak, 
soms zelfs verlamming), maag-darm 
(obstipatie), …  
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Oorzaken 
 
Mogelijke oorzaken van hypokaliemie 
zijn:  
1) Onvoldoende inname van kalium via 

de voeding, al komt dat zelden voor. 
2) Een ‘shift’ van kalium van het bloed 

naar de lichaamscellen. Dit kan uitge-
lokt worden door bepaalde hormonen 
(zoals insuline) of door te hoge zuur-
tegraad van het bloed (‘alkalose’). Het 
kan ook ontstaan bij hevige stress-
reacties (zoals bij een hartinfarct of 
een delirium) waarbij kalium door het 
vrijgeven van stresshormonen in de 
cellen wordt gejaagd.  

3) Te veel verlies van kalium via de nie-
ren, bijvoorbeeld bij inname van kali-
um-verliezende diuretica (zoals furo-
semide, Lasix®, Burinex®) of door be-
paalde hormonen (zoals aldosterone). 
Er zijn ook aangeboren ziektes (zoals 
ziekte van Bartter, ziekte van Gitel-

man) waarbij teveel kalium verloren 
gaat in de urine.  

4) Te veel verlies van kalium via de darm 
(zoals bij diarree, overmatig gebruik 
van laxativa, braken) of de huid 
(overvloedig zweten).  

 
Behandeling 

 
De behandeling van hypokaliemie be-
staat uit het substitueren van kalium. Dit 
kan door het eten van kaliumrijke voe-
ding of door perorale kaliumsupplemen-
ten (zoals UltraK®, Chloropotassuril®). In 
ernstigere gevallen dient kalium soms 
aan het intraveneuse infuus toegevoegd 
te worden. Bij mensen met herhaaldelij-
ke neiging tot hypokaliemie wordt soms 
een kalium-sparend diureticum spirono-
lactone, Aldactone®) opgestart. 
 
 
Dr. An Vanacker 
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H. MIS TE LICHTERVELDE 
Zondagmorgen 10.00 uur, ik kom aan in 
Lichtervelde. Ik besluit eerst nog een blik 
te gaan werpen in zaal Ten Boomgaerde. 
En ja hoor, de medewerkers van de We-
reldwinkel zijn al heel druk aan het werk 
met hun voorbereidingen. De zaal is al 
tip top in orde en ziet er heel mooi uit. Ik 
kan met een gerust gemoed naar de 
kerk gaan. 
Daar aangekomen zie ik nog enkele 
“vroege vogels” staan. Ook al is het niet 
bij iedereen lang geleden dat we elkaar 
gezien hebben, toch zijn de begroetin-
gen altijd heel hartelijk. Na de kleinere 
opkomst van vorig jaar ben ik stiekem 
toch de leden aan het tellen. Al heel 
gauw zit ik aan vijftig, tijd om er mee op 
te houden. Ik ben gerust gesteld, we 
gaan een grote opkomst hebben. Ook 
onze vrienden uit Hasselt zijn opnieuw 
van de partij onder aanvoering van hun 
voorzitter Dhr. Meus. Ook zij zijn reeds 
jaren van de partij op deze dag. Want 
inderdaad de H. Mis ter ere van de H. 
Margriet staat bij velen in hun agenda in 
het rood aangekruist. Zij is de patrones 
van de nierpatiënten en getransplanteer-
den. Velen denken op die dag speciaal 
nog eens aan hun donor dank zij wie ze 
een nieuw leven kregen. 

Ondertussen is het al 10.30 uur gewor-
den, tijd om binnen te gaan in de kerk. 
Die is toch behoorlijk goed gevuld. De 
eredienst staat volledig in het teken van 
de H. Margriet waarin haar hele leven 
wordt verteld. 
Na de H. Mis is er nog gelegenheid een 
kaars aan te steken of een medaillon te 
kopen van de H. Margriet. Zelf heb ik 
daar geen tijd voor want ik spoed mij 
naar de zaal waar even later de eersten 
reeds toekomen. 
Uiteindelijk zijn er op de receptie een ne-
gentigtal personen aanwezig, een schot 
in de roos. De hapjes zijn, zoals altijd, 
“picobello” verzorgd en heel lekker. De 
lekkere wijn van de Wereldwinkel doet 
het volume van de gesprekken nog stij-
gen. Kortom alles is aanwezig om van 
een geslaagde receptie te spreken. 
Bij het opruimen van de zaal kijk ik dan 
ook heel tevreden terug op een heel leu-
ke voormiddag. Ik wil allen die bijgedra-
gen hebben tot deze geslaagde activiteit 
bedanken. In het bijzonder alle mede-
werkers van de Wereldwinkel en Kristina. 
Dank voor alle moeite. 
Tot volgend jaar! 
 
Gino Matthys 

De medewerksters van de Wereldwinkel Herman Guido met zijn echtgenote  
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OVERLIJDENSBERICHTEN 
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:  
 
11/08/2012 
Mevrouw Sibylle Vangheluwe (dialysepatiënte) 
Echtgenote van wijlen de Heer Roger Soenen 
 
07/09/2012 
Mevrouw Angelle Lobbestael (CCPD-patiënte) 
Weduwe van de Heer André Verfaillie 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heirweg 218 

8710 Sint-Baafs-Vijve 

Telefoon: +32(0)56 61 79 97 

Fax: +32(0)56 61 79 98 

info@espeelmetaal.be 

 

Westlaan 61 - 8800 Roeselare 

051 / 20 11 84 
 

De Fijnproever is geopend: 

Maandag tot donderdag 

van 5u - tot 19u45 

VRIJDAG GESLOTEN 

Zaterdag en zondag: 7u - 19.00 u 
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Zondag 2 september was het weer ver-
zamelen geblazen voor onze jaarlijkse 
VNR-daguitstap. Deze keer gingen we de 
mosterd zoeken bij onze noorderburen. 
Nog voor het afgesproken vertrekuur 
was het gezelschap compleet. De dub-
beldeksbus van De Meibloem reed daar-
op onder een licht mistig nazomerzonne-
tje Roeselare buiten. Achter chauffeur 
Philippe en gids Luc, zaten 74 goedge-
luimde patiënten, begeleiders en sympa-
thisanten. Uiteraard mogen we de char-
mante verpleegkundigen Sabine, Rita en 
Stefanie niet vergeten. Als bestuur had-
den we de eer en het genoegen om een 
aantal nieuwe leden of leden die voor 
het eerst aan een VNR-gebeuren deelna-
men te mogen verwelkomen. Dit waren: 
Bylo Norbert, Claerhout Ronny, Debeuf 
Paul, Declercq Danny, Derynck Daniel, 
Heldenbergh Rita, Provoost Julien en de 
echtgenote van Carette Eugeen (zie de 
foto's op blz 26 & 27). 
 
Onder een weldoende zon - de mist was 
intussen opgetrokken - reden we voorbij 
de zeehaven van Gent en via Terneuzen 
Nederland binnen. Door de Westerschel-
detunnel stevenden we op onze eerste 
bestemming af: Boonman’s Wijnmakerij 
in Nieuwdorp. 

De vruchtbare Zeeuwse kleigrond is bij 
uitstek geschikt voor de bessenteelt. Het 
gunstige klimaat met vele zonuren en 
weinig nachtvorst geeft de bes zijn volle 
rijpheid, smaak en kleur. De Zeeuwse 
bes is dan ook het ideale basisproduct 
voor bessenwijn en -sap, die het hoofd-
aanbod vormen van het bezochte fami-
liebedrijf. Een deel van de op de boerde-
rij geteelde witte en zwarte bessen wor-
den hier gebruikt voor het halfambachte-
lijk produceren van bessensappen en van 
witte en rode bessenwijn die ook ter 
plekke worden gebotteld. Deze wijn is 
lekker als aperitief maar te zwaar (15% 
vol.) om bij het eten te drinken. 
Na verwelkoming bij een lekker bakje 
koffie en een stuk Zeeuwse zoete taart 
met de naam “bolus”, was de tijd aange-
broken om van de bedrijfspecialiteit te 
proeven. Dit gebeurde tijdens het beluis-
teren van een uitleg over het gastbedrijf 
en het bekijken van een film “van bes tot 
fles” over de bessenwijnmakerij. Hierna 

DAGUISTAP NAAR 
ZEEUWS-VLAANDEREN 

Debeuckelaere Godelieve 
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volgde nog een rondleiding met deskun-
dige toelichting en was er gelegenheid 
tot aankopen. 

Wie over internet beschikt kan overigens 
de heel aantrekkelijke webstek http://
www.boonmanwijnmakerij.nl bezoeken. 
 
Intussen was het tijd om de inwendige 
mens te versterken en reden we naar 
het aan de Noordzee gelegen Westkap-
pelle.  Daar wachtte ons een lekker mid-
dagmaal in het op de dijk gelegen res-
taurant “De Westkaap”, met zicht op 
zee. De kabeljauwfilet op een stamppot-
je van aardappel en venkel met limoen-
saus en de tiramisu als dessert, lieten 
zich smaken, zonder onze lijn in gevaar 
te brengen. 
 

Vervolgens ging het richting Veere, een 
historisch stadje met ca. 1650 inwoners. 
Hier moesten we noodgedwongen ons 
geplande traject een beetje aanpassen 
maar een deugddoende korte dijkwande-
ling bracht ons bij de Campveerse Toren 

- daterend van rond 1500 - en naar de 
steiger waar we aan boord gingen van 
een boot die ons van een rondvaart op 
het Veerse Meer liet genieten. De wan-
deling terug naar de bus gaf ons een 
zicht op de 14-de-eeuwse Grote Kerk en 
op de prachtige slanke toren van het 
stadhuis. 

 
Hierna werd de terugweg richting Ter-
neuzen ingezet met een stop voor een 
avondmaaltijd in “De Braakman”, een tot 
natuur- en recreatiedomein verworden 
voormalige zeearm van de Westerschel-
de in de gemeente Hoek. 
 
Tijdens de terugrit naar Roeselare werd 
er nog gezellig nagebabbeld, werden de 
traditionele dankwoorden uitgesproken 
door organisator Sabine, voorzitter Gino 
en gids Luc en voor we het goed besef-
ten stonden we weer in de Wilgenstraat 
en was het tijd om afscheid te nemen. 
 
Maurice Debusschere 

De grote kerk van Veere 
Onder: de slanke toren van het stadhuis 
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Bylo Norbert 

Echtgenote Carrette Eugeen 

Rechts, Heldenbergh Rita 

Lebeuf Paul 

Declercq Danny 

Derynck Daniel 
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In het midden ziet u Claerhout Ronny Provoost Julien. 

De Beker 
 

Kun je die beker drinken die ik drink ? 
Dat vraag Je aan Uw leerlingen. 
Begrijpen wij waar het wringt? 

Om te zijn Uw leerlingen. 
 

 Ik kan hem zeker niet drinken zoals Jij. 
Dat weet Je ook wel zeker. 

Is het dat wat U vraagt van mij? 
Voor mij is het moeilijk, heel zeker. 

 
 Maar tot Uw gedachtenis, voor waar. 

En met behulp van Uw kracht 
Probeer ik het, zomaar 

Wat U van mij dan verwacht. 
 

 Tekort schiet ik zeker. 
Als ik moet kiezen niet voor mij 
Dan drink ik wat van die beker 

Al kan ik het niet zoals Jij. 
 

 Deceuninck Rogier 
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WAAROM BEPERKEN?          
    
 
Gezonde nieren verwijderen het teveel aan vocht uit het lichaam. Bij een verminder-
de nierfunctie stapelt vocht zich dus op. Dit kan leiden tot longoedeem (=vocht in de 
longen) en teveel vocht in de benen. Om dit te vermijden, wordt de drankconsumptie 
beter beperkt.  
 
IN HOEVERRE BEPERKEN?         
    
 
De toegelaten hoeveelheid drank die mag ingenomen worden, is afhankelijk van de 
hoeveelheid urine die in 24 uur gevormd wordt. 
Water, koffie, thee, frisdrank, soep, … wordt gerekend als drank. 
 

TOEGELATEN DRANK PER DAG: 
 
 
VOORBEELD: 
Als u nog 400 ml plast, dan wordt dit: 500 à 750ml + 400 ml = 900 à 1150 ml/dag 
 
TIPS OM VOCHT TE BEPERKEN         
    
 
� Verdeel de vochtinname over de hele dag. 
� Gebruik kleine kopjes en glazen. 
� Neem uw medicatie zoveel mogelijk in met drank van de maal-

tijd. 
� Gebruik een schijfje citroen of een waterverstuiver om uw 

mond te bevochtigen. Ook pepermuntjes of een ijsblokje kunnen helpen. 
� Drink bij voorkeur gekoelde dranken (niet te zoet en niet te zout) met kleine 

VOCHTBEPERKING IN 
HET DIALYSEDIEET 

 
 
 
 
 

      à 500 ml 750 ml + resterende urineproductie 
per 24 uur 
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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 één, 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!' 
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HEMODIALYSE EN 
PERITONEALE DIALYSE 

 
90 kaarsjes werden trots uitgeblazen op 
1 juni door Juliette Desmet en op 14 au-
gustus door Margareta Larrangé. 
Een dikke proficiat voor deze dames en 
we wensen jullie dan ook het allerbeste 
toe! 
 
Delepiere Christiane en haar man Roger 
vierden onlangs met de familie hun gou-
den huwelijksverjaardag. Op 12 mei wa-
ren ze immers 50 jaar gehuwd. 
 
Declerck Rachel en haar echtgenoot wa-
ren op 13 augustus 55 jaar getrouwd! 
 
Seys Frans en zijn echtgenote waren op 
14 september 59 jaar getrouwd. 
 
Een dikke proficiat aan al die prachtige 
koppels en we wensen jullie allen nog 
vele mooie jaren toe! 
 
Op 1 juli zijn er 2 nieuwe collega’s op di-
alyse gestart, nl. Marleen Desimpelaere 
en Lieselot Geirnaert. 
Beiden zijn geen onbekenden op dialyse 
want in hun 3de jaar verpleegkunde had-
den ze tijdens de stage reeds kennis ge-
maakt met onze dienst.  We zijn dan ook 
uiterst blij dat we hen mochten verwel-
komen op dialyse. 
 
Marleen is getrouwd met Kurt en ze heb-
ben samen een dochter, Céleste, van 16 
jaar. 
 
Lieselot is verloofd met Mathieu en in ok-
tober 2012 stappen ze samen in het hu-
welijksbootje. 

Op 14 juli is de dochter van Wilfried De-
ceuninck gehuwd.  We wensen de trotse 
vader en vooral het koppel een dikke 
proficiat en alle geluk toe. 
 
1 augustus was voor Stephanie Cornelus 
de eerste werkdag op dialyse.  Stephanie 
had tijdens haar 3de jaar verpleegkunde 
al eens van de sfeer van de dialyse ge-
proefd en koos met volle teugen voor 
een start op dialyse.  Stephanie wordt in 
oktober 21 jaar en woont bij haar ou-
ders. 
 
We wensen graag alle nieuwe collega’s 
van harte welkom te heten op dialyse!  
 
4 augustus is de geboortedatum van 
Diethe, een dochtertje voor Cindy Tie-
bergijn en haar ventje Elvis.  Een ko-
ningswens is in vervulling gegaan voor 
Cindy en Elvis en grote broer Brent is te-
recht blij met de komst van zijn kleine 
zusje.  Een dikke proficiat voor de geluk-
kige ouders en grote broer. 
 
Op 8 augustus is Annick Viane de trotse 
oma geworden van een flinke zoon 
Owen.  Van harte proficiat voor de ganse 
familie met de komst van Owen! 
 
Op 11 augustus is Iefke geboren, een 
eerste kindje van Wesly Desaele en Da-
vis.  We wensen de gelukkige ouders 
een dikke proficiat met de komst van 
hun dochtertje! 
 
Op 17 augustus stapte Eveline, de klein-
dochter van Depoorter Rosa, in het hu-
welijksbootje met Pieter.  Een dikke pro-
ficiat voor de trotse grootmoeder en 
vooral voor het gelukkige paar!  We 
wensen jullie een mooie toekomst samen 
toe! 

FAMILIENIEUWS 
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Vrijdag 24 augustus is een memorabele 
dag voor onze collega Katrien D’Hooge 
en haar ventje Ignace.  Die dag wissel-
den ze immers hun ja-woord uit.  Het 
was alleszins een prachtige dag! We ho-
pen dat dit een voorbode is van een ge-
lukkig leven samen.   
 
Op 14 september stapten Annelies Cre-
vits en haar Roberto in het huwelijks-
bootje. Annelies en Roberto, we wensen 
jullie veel succes toe maar vooral een 
mooie en gelukkige toekomst in jullie 
liefdesnestje.  Veel succes samen! 
 
We moesten echter noodgedwongen af-
scheid nemen van een aantal van onze 
collega’s. 
Sharon Deseck en Hilde Heytens hadden 
hun laatste werkdag op 27 juni, Jolien 
Wyffels en Ann Gils op 31 augustus. 
We wensen jullie allen veel succes toe in 
jullie verdere loopbaan maar willen jullie 
bedanken voor de aangename samen-
werking en fijne herinneringen aan jullie 
op dialyse. 
 
De zomerzon heeft ook voor een stralen-
de start gezorgd voor Marie Christine De-
cruy en Eugène D’Hondt. Zij werden op-
geroepen voor transplantatie.  Christine 
en Eugène, we wensen jullie beiden veel 
succes en alle geluk toe met jullie nieu-
we start! 
 
Sabine Verniest 
 

CAD MENEN 
 
Astrid Dewildeman kreeg op de 1ste 
schooldag het verlossende telefoontje 
voor haar transplantatie! 
Ondertussen stelt ze het zeer goed en 
uiteraard wensen we haar het allerbeste 
toe ! 
Geniet ervan en we komen je nog wel 
eens tegen al fietsend in volle vaart. 

Ondertussen een plaatsje vrij voor een 
nieuw gezicht, namelijk Dany Declercq. 
Welkom in onze groep Dany !! 
 
Veerle Calis 
 

CAD TIELT 
 
Hier het zomernieuws vanuit het landelij-
ke Tielt. 
 
Onze Ruisleedse Joris Sucaet heeft de 
zomer ingezet met 2 kleinkinderen die in 
het huwelijksbootje stapten en “ ’t was 
goed of ‘k ken der niets van ” zei onze 
‘Georges’. 
Proficiat aan de jonge koppeltjes. 
 
Maar onze harten gingen sneller kloppen 
met het heuglijke nieuws in het gezin 
Dewyspelaere. 
Een dikke proficiat voor onze collega 
Luc, die voor de eerste keer opa is ge-
worden van ‘LUCAS’ op 4 september. Luc 
is zo trots als een pauw en hier in Tielt 
beginnen de babykriebeltjes bij sommige 
collega’s op te wellen: wordt vervolgd 
?????? 
 
Op maandagmorgen 10 september stap-
te een nieuwe CAD-patiënte binnen: nl. 
Annita Vanluchene uit Meulebeke. Van 
harte welkom Annita en dat je, je vlug 
mag thuis voelen in Tielt. 
 
Nu en dan komt Pascal De Braeve ons 
vervoegen in Tielt, waar hij zich als een 
vis in het water voelt . 
 
Daisy, onze verpleeghulp, is nu een tijdje 
afwezig om haar te concentreren op haar 
studie ‘Verpleegkunde’. We wensen u het 
allerbeste Daisy en maak maar dat we je 
vlug terug zien met een mooi diploma op 
zak. 
 
Mvg Griet Lambrecht 
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