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Met het schrijven van dit 
voorwoord zijn we ook 
toe aan de laatste dagen 
van 2012. Tijd om eens 
terug te blikken. 
 
We begonnen het jaar 
traditioneel met de con-
tactnamiddag die onder-
tussen al een klassieker 
geworden is. 
 
Vervolgens was het de 
beurt aan de BBQ. Met 
een record aantal inschrij-
vingen -het zorgde zelfs 
voor enkele organisatori-
sche problemen- kunnen 
we van een super ge-
slaagde activiteit spreken. 
Het wordt moeilijk nog 
beter te doen. 
 
Ik kijk ook terug op een 
geslaagd weekend hoe-
wel er een mindere op-
komst was. Misschien te 
verklaren doordat we de 
voorgaande jaren al heel 
wat oorlogskerkhoven be-
zochten? Die mindere op-
komst stond echter niet 
in de weg om een heel 
leuk weekend te beleven. 
 
Met de daguitstap hadden 
we dan weer een grote 
opkomst, tezamen met 
een ontspannende dag, 
meteen goed voor leuke 
herinneringen. 
 
De klapper was ook dit 
jaar opnieuw de elfdaag-

se. Met een maximum 
aantal deelnemers beleef-
den we een supervakan-
tie! Mooie uistappen, 
geen noemenswaardige 
problemen en mooi weer 
zorgden voor onvergete-
lijke dagen. 
 
Over het jaarfeest lezen 
jullie verderop meer in dit 
Krantje. 
 
Bij dit schrijven heb ik 
nog geen exacte cijfers 
over de tombola maar het 
ziet er in elk geval veel-
belovend uit! Daarvoor 
wil ik jullie allen van harte 
danken, want het is jullie 
inzet die voor dit succes 
zorgt. 
Maar er zijn nog veel 
mensen die een woordje 
van dank verdienen. Eerst 
en vooral is er het be-
stuur die ook dit jaar op-
nieuw heel veel inzet ge-
toond heeft!! 
Ook onze sponsors mag 
ik niet vergeten te bedan-
ken, evenals alle mensen 
die op de één of andere 
manier in de loop van het 
jaar hun steentje bijge-
dragen hebben. 
 
Ik kijk dan ook met veel 
vertrouwen uit naar 2013. 
Hopelijk kunnen we er, in 
goede gezondheid, ook 
een fijn jaar van maken. 
 
Gino Matthys 
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Beste lezers, 
 
Onze buitenlandse reis is vermoedelijk 
het hoogtepunt van onze jaarwerking. 
Vandaar dat we er graag ruim op terug-
komen. 
Van 27 september tot 7 oktober waren 
we met 76 personen te gast in Villa Ro-
mana te Salou, waar we 5 jaar eerder 
ook al verbeleven. 
We vroegen dit jaar -zoals zo vaak- aan 
de ‘nieuwste’ verpleegkundige om haar 
ervaringen neer te pennen. Maurice, ge-
transplanteerde en ons ‘nieuw’ bestuurs-
lid was de tweede schrijver die bereid 
was zijn impressies te delen. 
 
U leest hieronder hun verslagen. Eerst 
Maurice, dan Sonja. We danken beiden 
voor hun bijdrage. 
 
Beste groeten, 
 
Stefaan 

 
11-daagse reis naar Salou 

 
Donderdag 27 september 
 
Hoewel de bus die ons naar Brussel Nati-
onaal zou brengen ruim op tijd was, 
kwam de regenvlaag die ons verraste 
nog iets eerder opzetten. Net toen we de 
bagage begonnen in de aanhangwagen 
te laden kregen we die plensbui op ons 
hoofd. Beetje nat maar ruim op tijd re-
den we de Rode Kruisstraat uit. 
 
Toen bleek dat twee identiteitskaarten 
verstoppertje hadden gespeeld in een fo-
tokopieermachine en zo aan hun eige-
naars hadden weten te ontsnappen. 
Maar ook dat was tijdig ontdekt en mits 
enkele minuten oponthoud in Wevelgem 

konden de snode verstekelingen aan hun 
rechtmatige houders teruggeven wor-
den. 
 
De verdere rit verliep voorspoedig en bij 
het uitladen van de valiezen op de par-
king voor de luchthaven scheen zowaar 
de zon. 
 
Het inchecken was een werk van lange 
adem maar eens dit achter de rug, zaten 
we in geen tijd in de vliegende sigaar 
van Jetair. Iets later taxieden we over 
het Zaventemse tarmac om vervolgens 
het luchtruim te kiezen richting España. 
 
Tot aan de tussenlanding in Gerona was 
er letterlijk geen vuiltje aan de lucht. In-
tegendeel, Gerda, die voor de eerste 
keer in haar leven van de grond ging … -
althans in een vliegtuig- en hierdoor toch 
wat nerveus was, werd door de galante 
gezagvoerder uitgenodigd om een kijkje 
in de cockpit te nemen. Een hele gerust-
stelling was dat en of dat nu kwam door 
de vele knopjes, lichtjes en wijzertjes of 
door de mooie ogen van die knappe Cap-
tain hebben we wijselijk in het midden 
gelaten. 
 
Met enige vertraging zetten we om 21.30 
uur voet aan Spaanse euh Catalaanse 
grond. 
 
Het ophalen van de bagage en de rit in 
twee bussen naar het 10 km verder gele-
gen Salou verliep zonder problemen. 
 
Wat consternatie bij aankomst in hotel 
Villa Romana want er waren een aantal 
kamers overboekt zodat 12 leden van 
onze groep voor die nacht naar een an-
der, nabijgelegen hotel moesten uitwij-
ken. Niet erg prettig voor de betrokken 

WEEKREIS SALOU 2012 
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groepsgenoten natuurlijk maar dank zij 
de overredingskracht van onze immer 
sympathieke en doortastende reisorgani-
sator Marijke, stemde de hoteluitbater in 
met een voor de hele groep interessante 
compensatie: vol pension in plaats van 
half zonder bijbetaling en gratis wijn en 
water bij alle maaltijden. 
 
Na een laat avondmaal kroop iedereen 
om iets na middernacht in bed. 
 
Vrijdag 28 september 
 
Voor de eerste excursie, naar Barcelona, 
hoofdstad van autonome regio Catalunya 
en van provincie Barcelona zouden we 
om 9.00 uur op twee bussen stappen. 
Door een verkeersongeval (die gebeuren 
dus niet alleen in Belgenland) nabij het 
hotel liet de tweede bus op zich wachten 
en werd het vertrek een half uurtje uit-
gesteld. 
 
De rit naar de tweede grootste stad van 
Spanje met meer dan 1,6 miljoen inwo-
ners verliep zonder incidenten. Onder-
weg bewees Stefaan alvast een formida-
bel goede gids en Spanjekenner te zijn. 
We kregen heel wat boeiende informatie 
over Catalonië en de Catalanen in het al-
gemeen en over Barcelona in het bijzon-
der, o.m. over het voetbalstadion Nou 
Camp, over de kathedraal Sagrada Fami-
lia en over architect Gaudi. 
 
Ik, nederig rapporteur, kan er moeilijk 
een oordeel over vellen vermits ik niet in 
twee bussen tegelijk kon zitten maar 
naar men mij op een zwijgens heeft ge-
zegd zou Gino het er als gids veel minder 
goed van afgebracht hebben. Maar ach, 
deze jongen wil vaneigens niet op een 
slecht blaadje komen bij zijn voorzitter, 
vertel het dus alstublieft niet voort. 
 
Na een (speciaal op voorhand bij de 
overheid aangevraagde) rondrit langs de 

Sagrada Familia, de nog altijd niet vol-
tooide kathedraal waarvan de bouw 
startte omstreeks 1880 en langs Parc 
Güell hielden we een korte sanitaire stop 
aan het wereldberoemde immense voet-
balstadion van Barcelona. Sommigen on-
der ons gaan dus zonder schroom en 
waarheidsgetrouw aan kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen kunnen 
vertellen dat ze daar anno 2012 pipi heb-
ben gedaan. 
 

 
Na een rit langs de stadsboulevards en 
diverse gebouwen ontworpen door archi-
tect Antoni Gaudi, stopten de bussen aan 
de Plaça de Catalunya voor een groeps-
bezoek aan de middeleeuwse gotische 
Catedral de Santa Eulàlia. Daarna stond 
het iedereen vrij te gaan en te staan 
waar hij/zij wilde mits op de afgesproken 
tijd aan het monument van Christoffel 
Colombus terug bij de bussen te zijn. 
 

Een bijzondere sanitaire stop 

Detail van de Sagrada Familia 
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Bij aankomst aan de kathedraal begon 
het te regenen, want ook dat gebeurt af 
en toe in Spanje. Bij het verlaten van dat 
gebouw regende het op zijn Belgisch 
t.t.z. het stortregende maar na een half 
uur hield de regen op en kwam de zon 
er langzaamaan door. 
 

Hoe iedereen zijn namiddag heeft be-
steed weet ik niet maar ik hoop dat ie-
dereen ervan genoten heeft. Zelf heb ik 
een beetje kriskras door de straten rond 
de Ramblas gelopen op zoek naar mooie 

gebouwen in het algemeen en naar die 
van Gaudi in het bijzonder en heb er fo-
to’s van gemaakt. Ieder zijn liefhebberij-
en nietwaar? 

Terug op de bussen reden we naar de 
heuvel van Montjuïc en passeerden we 
de plaatsen die getuige waren van de 
Wereldtentoonstelling van 1929 en van 
de Olympische Spelen van 1992. Van 
daar hadden wij een mooi zicht op Bar-
celona en zijn haven, waar enkele prach-
tige cruiseschepen aangemeerd lagen. 
 

Zaterdag 29 september 
 
Eerste dialysedag van de reis. Deze vond 
’s avonds plaats in het dialysecentrum 
van Reus en dus was iedereen die dag 
vrij om te doen wat hij/zij wilde: Lang 
uitslapen, wandelen, winkelen, … 
 
Na het middageten was er een wande-
ling naar het stadje Salou gepland voor 

Kathedraal van Santa Eulàlia 

Foto's hier boven: werk van Antoni Gaudi 

Montjuïc 

Langs de Ramblas 
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wie dit wilde. 
 
Zelf stond ik op het gewone uur op en 
na een kijkje van op het terras leek het 
weer mij veelbelovend genoeg om de 
omgeving te gaan verkennen om wat fo-
to’s te schieten. Na het ontbijt trok ik er 
dus op uit, richting kust om te beginnen. 
Na een paar strandkiekjes begon het te 
druppelen, vervolgens begon het te re-
genen maar gelukkig had ik mijn regen-
jak meegenomen. Nog een kilometer 
verder richting La Pineda begon het wa-
ter te gieten en kon ik nog net onder een 
afdak duiken en vandaar wat foto’s ma-
ken van een woeliger wordende zee. Na 
meer dan een uur waarin de hemelslui-
zen almaar breder werden opengedraaid 
besloot ik dan maar de Spaanse zond-
vloed te trotseren en terug te keren naar 
het hotel. Gemakkelijker gezegd dan ge-
daan: op sommige plaatsen stond het 
water in de straten bijna kniehoog en 
was het waden geblazen. Eindelijk terug 
in Villa Romana stapte ik, vermomd als 
waterrat, de overvolle hotellobby binnen. 
Einde van de dagplanning, warm bad om 
terug op temperatuur te komen. Kleren 
en schoenen hingen en stonden 2 dagen 
lang te drogen op het kamerterras. 

De regen hield de hele dag aan zodat er 
voor de hele groep niets anders opzat 
dan binnen blijven en binnenvertier zoe-
ken: kaartspelen, lezen, televisiekijken of 
gebruik maken van de sportinfrastruc-

tuur van het hotel: hometrainer, loop-
band, binnenzwembad, jacuzzi, sauna, 
stoombad, … 
 
We konden niet klagen, in Zuid-Spanje 
was de waterellende nog veel en veel er-
ger en waren er zelfs doden te betreu-
ren. 
 
Zondag 30 september 
 
Rond 10.00 uur vertrokken we met de 
bussen naar Bonavista, een buitenwijk 
van Taragona en bezochten er een zi-
geunermarkt: Veel kraampjes met allerlei 
plaatselijke specialiteiten, snuisterijen en 
lekkernijen. Of iedereen de markt zelf in-
teressant vond laat ik in het midden 
maar het was prachtig warm weer en 
voor mij een uitgelezen gelegenheid om 
kuierende reisgenoten te fotograferen. 
Na enige tijd bleken de terrasjes achter 
de markt meer belangstelling te wekken 
dan de kraampjes. Dan maar hetzelfde 
gedaan en ervan genoten ook. 
 
Het middagmaal gebruikten we in Bar 
Paraiso, een typisch Spaans tapasrestau-
rant. Al die kleine maar fijne beetjes 
smaakten heerlijk en met een glaasje vi-
no erbij … niet te versmaden. 

Maandag 1 oktober 
 
De bussen - met ons erin uiteraard - ver-
trokken om 9.30 uur richting Poblet om 

Ook in Spanje regent het (soms) ... 
Een tapasmaaltijd 



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 8 - Oktober - November - December 2012 

er het Monastir de Poblet te bezoeken, 
een klooster dat op de Werelderfgoedlijst 
staat en waar vandaag de dag nog een 
dertigtal monniken verblijven. 
 
Aangezien er nogal wat trappen te be-
klimmen waren om klooster en bijhoren-
de kerk te bezoeken werden er twee 
groepen gevormd en leidden de gidsen 
de mensen in rolstoelen afzonderlijk van 
de voetgangers rond. 
 
De rondleiding was bijzonder interessant 
en toonde naast de twee stijlen waarin 
het klooster is gebouwd ook de verschil-
lende lokalen waarin de monniken leven 
en werken. Ook de gotische kerk met 
zijn indrukwekkend albasten altaar was 
een bezoek meer dan waard. 
 

Voor het middagmaal reden we naar het 
versterkte stadje Montblanc waar we in 
restaurant Cal-Jordi een overheerlijk en 
overdadig Catalaans gerecht voorgescho-
teld kregen. 

Hierna was er gelegenheid om het stadje 
te bezoeken. Zowel aan de buitenkant 
van de goed bewaarde vestingmuren als 
aan de binnenkant ervan, was er een 
heel aanbod van het "bekijken waard". 
Enkele kleine schilderachtige straatjes en 
hoekjes en een heel mooie oude kerk, 
staken er bovenuit. 
 

Na onze terugkeer in het hotel was er 
gepland om na het avondmaal een licht- 
en waterballet te gaan bekijken aan de 
haven van Salou. Helaas waren we daar-
mee net een dag te laat aangezien deze 
show vanaf 1 oktober nog maar in de 
weekends plaats vond. We kozen dan 
maar voor de normale "avondbezighe-
den" 
 
Zelf ging ik toch nog even naar het 
strand en de haven om er enkele nacht-
foto’s te nemen. 

Boven en onder: het klooster van Poblet 

Restaurant Cal-Jordi  

Montblanc 
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Dinsdag 2 oktober 
 
Dialysedag en dus weer een dag om vrij 
van te genieten. We hebben van het 
mooie weer geprofiteerd en met de geïn-
teresseerden de vorige zaterdag geplande 
en noodgedwongen uitgestelde wandeling 
naar het strand en het plaatsje Salou ge-
maakt. Puur genieten zowel van de trip 
als van het aperitief op een terrasje. 
 

Na het middagmaal heb ik zelf genoten 
van de watergeneugten die het hotel 
bood en ogenschijnlijk waren er wel meer 
die deze gedachtegang volgden. 
 
Woensdag 3 oktober 
 
We brachten een bezoek aan cavaprodu-
cent Codorniu in Sant Sadurni. Ook deze 
keer reden we daar met onze intussen 
vertrouwde bussen naartoe. 
 
Na een filmvoorstelling over de bereiding 
van de “Spaanse Champagne” werden we 
opnieuw in twee groepen gesplitst voor 
een rondleiding in het bedrijf. Rolstoelge-
bruikers en hun begeleiders werden al 
onmiddellijk rondgevoerd met een treintje 
en kregen informatie. De anderen volg-
den eerst de gids te voet door het bedrijf 
en vervolgens naar de reusachtige kel-
ders waar de cava opgeslagen ligt voor 
rijping. Vervolgens werden wij ook met 
zo’n treintje door de kilometerslange gan-

gen gereden. Sensationeel! Bij Codorniu 
blijkt meer cava omgezet te worden als 
door alle Franse champagneboeren sa-
men. 
 
Na veel interessante uitleg over het pro-
duct werd het tijd om het ook te deguste-
ren, iets wat de meesten onder ons met 
tegenzin en alleen maar uit beleefdheid 
deden. Of vergis ik mij? Vrijbuiters in Salou 

De Coderniu-express 

Moet dat allemaal vandaag nog uit? 
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Hierna ging het richting Montserrat. De 
rit door het massief van Montserrat, de 
“geërodeerde berg” op zich loonde al de 
moeite omwille van de prachtige zichten 
op de indrukwekkende rotsmassa’s bo-
ven ons en in de adembenemende dalen 
onder ons. 
 
Na een korte vrije maaltijd was iedereen 
vrij maar het spreekt dat de meesten 
van ons, zoniet iedereen naar de basiliek 
trok. De kerk op zich is een bezoek meer 
dan waard maar velen nemen er het lan-
ge aanschuiven bij naar een hoger gele-
gen kapel om er de Zwarte Madonna van 
dichtbij te gaan bekijken. Het beeldje dat 
de patrones van de Catalanen voorstelt 
wordt door hen vertederend “La Morene-
ta” genoemd. 

Toen we terug naar Salou wilden reizen 
was er even een incidentje met een poli-
tieman of een veiligheidsagent die het op 

een van onze bussen had voorzien. Ge-
lukkig loste dat zichzelf op nadat de bus-
chauffeur hem een Catalaans aardigheid-
je had toegeroepen en zo geraakten we 
weer op tijd voor het avondmaal en an-
dere geneugten in Villa Romana. 
 
Donderdag 4 oktober 
 
Opnieuw een dag waarop de dialysepati-
enten ’s avonds verwacht werden in het 
dialysecentrum maar waarop iedereen 
zijn vrije tijd kon besteden naar eigen 
wensen. 
 
Het was prachtig weer en voor wie dat 
wilde werd er in de voormiddag een 
wandeling in groep gemaakt. Deze keer 
namen we de richting van Cambrils om 
langs de haven en het strand van Salou 
terug te keren. Het apero op een terrasje 
leek iedereen te bevallen. 
 
Zelf genoot ik na het middagmaal eerst 
van het prachtige open zwembad van 
het hotel om daarna een wandeling te 
ondernemen naar Cambrils, “gewapend” 
met een fles koel water want rond 16 
uur stond het kwik nog op 30°C. 
 
Voorbij de “urbanisacion”, hotels, appar-
tementen en souvenirwinkeltjes, was er 
een historisch kasteeltje en een klein 
kerkje met klooster. 
Op de terugweg langs het strand kon ik 
nog een Duitse toeriste terug naar haar 
hotel helpen, mijn goede scoutsdaad 
voor die dag. 
 
Vrijdag 5 oktober 
 
Voor onze laatste excursie van deze reis 
vertrokken onze vertrouwde bussen om 
9.30 uur en brachten ons die dag naar 
water en natuur met als rode draad de 
rivier Ebro. 
 
We reden eerst naar het historische 

La Moreneta 
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dorpje Miravet, gelegen langs de Ebro en 
aan de voet van het tempelierskasteel 
van Miravet, eeuwenoud maar goed be-
waard. 
 
Tijdens onze korte stop van amper 45 
minuten probeerde ik zoveel mogelijk 
mooie foto’s te maken van de rivier en 
van enkele dorpsstraatjes. Het oude bak-
kerijtje waar Stefaan op de bus van ver-
teld had heb ik spijtig genoeg niet ge-
vonden maar enkele medereizigers heb-
ben dat gelukkig wel en vertelden er vol 
bewondering over. 
 
Persoonlijk vond ik de rivier, de reflecties 
van de oevers in het kristalheldere water 
en de lichte mistslierten die de bergen in 
de verte in een mysterieuze sluier hul-
den, het einde. Graag had ik graag nog 
een uurtje langer in het dorp vertoefd 
maar zo ging het nu eenmaal niet, we 
reden verder naar de delta van de Ebro. 
 

Onderweg konden we al genieten van 
het uitzicht van de rijstvelden op de wa-
terrijke en vruchtbare deltagronden en 
van de vele vogels waaronder witte rei-
gers, zilverreigers, aalscholvers, … 
 
Na een overheerlijke en overvloedige pa-
ella in restaurant Casa Nuri -de reuzen-
pan alleen al liet iedereen het water in 
de mond krijgen- stapten we aan boord 
van een boot die ons naar de monding 

van de Ebro en terug bracht. 
 
Op de boot genoot iedereen volop van 
het mooie uitzicht op de rijke natuur, 
fauna en flora in dit unieke verzanding-
gebied dat met teloorgang wordt be-
dreigd door allerhande factoren waarvan 
de mens spijtig genoeg niet van de min-
ste is. 
 
Gedurende de rondvaart gebeurde er 
een betreurenswaardig ongeval waarbij 
een matroos van de boot zijn knie brak 
en bij terugkeer op een draagbaar van 
boord en naar een ziekenwagen moest 
gebracht worden. 
 
De terugrit naar Salou verliep in een ge-
zellige sfeer. We waren op tijd terug 
voor het avondmaal en voor een aanslui-
tende wandeling naar de haven voor het 
beloofde water- en lichtballet, dat we 
nog op de valreep met z'n allen konden 
bijwonen. 
 

Stipt op tijd en onder grote belangstel-
ling begon de adembenemende show 
van klank en licht, dansende fonteinen, 
spetterende kleuren en lasereffecten en 
de daarbij horende muzikale begeleiding. 
Iedereen werd er stil van, samen met 
onze uitstap een dag vol visuele emoties. 
 
Zaterdag 6 oktober 
 
Op de laatste dag van ons VNR-verblijf in 
Salou konden we lekker lang uitslapen. 

De Ebro in Miravet 
 The wild bunch neemt de promenade in 
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Vervolgens konden we uitgebreid genie-
ten van ons ontbijt vermits er alleen 
maar de afscheidsreceptie op het pro-
gramma stond. 
 
Op die receptie hief voorzitter Gino het 
glas op een geslaagde vakantie en 
bracht een eindeloze hulde aan iedereen 
die hieraan had meegewerkt: aan alle 
patiënten en hun begeleiders voor hun 
goed humeur en voor hun stiptheid en 
discipline bij de uitstappen; aan alle ver-
pleegkundigen voor hun nooit aflatende 
inzet en goede zorgen aan iedereen die 
hierop beroep had gedaan; aan Marijke 
voor haar efficiënte tussenkomsten bij 
enkele incidentjes waardoor deze tot een 
goed einde werden gebracht; aan het 
VNR-bestuur, ook zij die thuis waren ge-
bleven maar hun medewerking hadden 
verleend aan de organisatie van deze ge-
slaagde vakantie, … 
 

Annie zette de kers op de taart met de 
korte revue die zij ten beste gaf tot jolijt 
van iedereen. 
 
Toen was het tijd voor de traditionele 
groepsfoto maar oh verrassing 
(alhoewel!) de traditie wil nu eenmaal 
dat de verpleegkundige die voor het 
eerst aan een reis deelneemt gedoopt 
wordt en waar kan dat beter gebeuren 
dan in … het zwembad? En wie was de 
gelukkige? Sonja. In haar knalrode jurk 

contrasteerde ze prachtig met het blauw 
van het zwembad. Dat leverde enkele 
mooie foto’s op! Spijtig van de paar lelij-
ke venten die haar even later gezelschap 
kwamen houden in de doopvont. 
 
De namiddag was de uitgelezen gelegen-
heid om nog van het warme Spaanse zo-
merweer te genieten, aan het zwembad, 
op het strand of op een terras. Een ja-
cuzzi of een sauna was nog snel meege-
nomen. 
 
Na het avondmaal vertrok de groep dia-
lysepatiënten voor de laatste dialyse in 
Reus, ook daar moest nog afscheid wor-
den genomen. 
 
Zelf trok ik er nog op uit voor een korte 
avondwandeling in de omgeving van Villa 
Romana, mijn fotocamera mee om nog 
snel enkele foto's te nemen. 
 
Daarmee zat deze laatste vakantiedag 
erop en restte alleen nog het pakken van 
de valies. 
 
Zondag 11 oktober 
 
Vroeg opstaan, een vroeg ontbijt, bussen 
op en naar de luchthaven … Het inchec-
ken op de kleine luchthaven van Reus 
verliep vlot en zonder problemen, de 
rechtstreekse vlucht naar Brussel en het 
recupereren van de bagage, de zucht 
van verlichting dat de zon ook in Belgen-
land scheen en dat het droog was en bo-
vendien warmer dan verwacht … het liep 
als een trein (speelgoedtreintje, niet die 
van de n.m.b.s.). Dan nog afscheid ne-
men van onze vertrouwde verpleegkun-
digen, een afscheidswoordje van Gino en 
voor we het goed beseften stonden we 
op het voetpad van de Wilgenstraat el-
kaars hand te drukken terwijl we ook 
nog met de valiezen sleurden. In geen 
tijd was het ook daar weer stil en verla-
ten. Salou 2012 was achter de rug. 

"Santé", zei de voorzitter 
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Conclusie 
 
Al bij al was het een plezierige vakantie: 
prachtig warm nazomerweer met tempe-
raturen zoals we deze tijd van het jaar 
niet meer moeten verwachten in de hei-
mat. Een regenvlaag van nog geen uur 
en een zondvloed van een hele dag wo-
gen niet op tegenover al dit goeds en 
konden de pret niet bederven. 
 
Er waren weinig noemenswaardige pro-
blemen en het voornaamste: met de pa-
tiënten ging alles goed. Er was een tech-
nisch probleem met een pd-toestel maar 
dat werd snel opgelost; iemand gleed uit 
in bad maar gelukkig zonder erg; iemand 
had zich misrekend in zijn medicatie 
maar ook dat werd opgelost; er werden 
een jas en een zonnebril vergeten maar 
ook die kwamen terecht; er moest even 
aan een rolstoel gesleuteld worden, … 
 
De overboeking van de eerste nacht was 
vervelend voor de medereizigers die el-
ders moesten overnachten maar -de een 
zijn brood is de ander zijn dood, (euh is 
het misschien andersom?)- ook dit resul-
teerde in een aanzienlijke compensatie in 
het voordeel van het hele gezelschap. 
 
Sommige dialysepatiënten vonden de 
avonddialyses vermoeiend doordat er 
telkens een excursie op volgde, maar de 
meesten vonden dan weer dat het voor-
deel om op die manier geen vakantieda-
gen te moeten inleveren, daar tegen op-
woog. 
 
In het hotel waren de maaltijden lekker 
en overvloedig. De kamers waren ruim 
en luchtig en de bedden waren goed. De 
bestuursleden die in mei de prospectie 
deden zagen duidelijke verschillen in de 
service van het hotel (variatie in de 
maaltijden, vriendelijkheid van het per-
soneel, animatie, …) maar dat is een te 
verwachten verschijnsel op het einde van 

het toeristisch seizoen. 
 
Maurice Debusschere 
 
 

 

 

 

Verslag Salou 2012 

Donderdagmiddag word ik opgehaald 
door Marijke. Ook zij en haar echtgenoot 
Nand vertrekken vanuit Oostende om in 
Veurne op de bus te stappen. Ik laat 
mijn man en twee tieners thuis achter. 
Zullen ze hun plan wel kunnen trekken? 
Het enige waar ik voor moest zorgen, is 
dat er voldoende propere kledij in de 
kast ligt, de rest zou wel lukken… Dus 
toch met een gerust hart vertrokken. Ik 
ben heel dankbaar dat ik deze kans krijg, 
een unieke ervaring, een verrijking voor 
het werk dat ik met hart en ziel doe. 
 
De medereizigers in Roeselare wensen 
dat we 10’ vroeger vanuit Veurne aanko-
men. Het begint net te regenen als er 
moet ingeladen worden. Ach, laat het 
maar regenen, in Spanje wacht de zon, 
dachten we… 
 
Het vliegtuig halen we nipt, zo’n grote 
groep inchecken is een heus karwei. Bo-
vendien staan de chartervliegtuigen he-
lemaal achteraan, zeker 20’ stappen van 
de incheckbalie vandaan. Na de tussen-
landing in Gerona blijkt dat er één plaats 
dubbel geboekt is. Gerda, de vriendin 
van Rita staat er wat onthutst bij als de 
vreemde passagier zijn plaats opeist. 
Maar de boordcommandant heeft nog 
een plaats naast hem, in de cockpit! En 
daar mag Gerda het laatste stukje van 
het traject doorbrengen, de gelukzak! 
 
Een blitsbezoek aan Barcelona, voor de 
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eerste uitstap moeten we vroeg uit de 
veren! De Spaanse buschauffeurs, met 
hun zuiders temperament, zijn vast kleu-
renblind, maar kunnen het verleiden niet 
laten of ze houden van uitdagingen, door 
bijvoorbeeld het rood stoplicht te nege-
ren! Toch worden we getrakteerd op ve-
le extraatjes. Zo rijden we rond de 
“Sagrada Familia” wat eigenlijk niet 
mag… Goed dat we regenjassen voor 
onze rolstoelpatiënten mee hebben, de 
regen uit België heeft ons achtervolgd…
Hadden we die jassen nu toch niet op de 
bussen achtergelaten zeker! Maar we 
kunnen net op tijd schuilen in de 
“Catedral de Santa Eulàlia”. Op de 
“Rambla” worden we gelokt naar een 
restaurantje waar er voldoende plaats is 
voor onze rolstoelen. En wat verder wil 
iedereen poseren bij de gouden engel. 
André glundert, iedereen geniet mee. 
 
“Regen in Spanje? Hoe kan dat?” lees ik 
op het sms’je dat ik van mijn zoon terug-
krijg nadat ik hem heb verteld dat het al 

de hele 
dag pij-
penstelen 
regent in 
Salou. 
We kun-
nen die 
zaterdag 
absoluut 
niet naar 
buiten, 
de wan-
deling 

naar de dijk wordt uitgesteld. Zelfs in de 
namiddag lukt het niet. Toch horen we 
niemand klagen: nu is er wat tijd om 
met elkaar kennis te maken of om wat 
bij te praten. Iedereen is creatief: er 
wordt gebruik gemaakt van de vele faci-
liteiten van dit mooie hotel: fitness, 
zwemmen, jacuzzi, sauna. Ik maak ken-
nis met George en Jeanine en met manil-
len met echte kaarters. Velen maken van 

de nood een deugd en rusten op hun ka-
mer wat uit. Het late aankomstuur en 
het vroege opstaan voor de eerste uit-
stap hangt nog in de kleren. Bovendien 
staat vanavond de eerste dialyse op het 
programma en het zou wel eens laat 
kunnen worden. Die dag legt Roger aan 
mij uit hoe je een CAPD-toestel hanteert. 
Merci Roger, je doet dat goed! Even is er 
paniek omdat de stroom op de kamers 
telkens uitvalt. Michel had het toestel 
van Clara op voorhand klaargezet, maar 
eens terug op de kamer blijkt dat het he-
le proces zich herhaalt. Tot hij ontdekt 
dat je de schakelaar indrukt met de sleu-
tel (een kaart) van je kamer. Maar als je 
maar één zo’n kaart hebt, hoe kan je 
dan de schakelaar ingedrukt houden en 
de kamer verlaten? Michel heeft ontdekt 
dat het ook lukt met een kaart van 
“Albert Heyn”… 
 
’s Avonds stijgt de spanning bij de dialy-
sepatiënten en de verpleegkundigen. 
Zullen de taxi’s op tijd zijn, hoe zullen we 
er ontvangen worden… De moedige 
partners van de patiënten en collega’s 
van de verpleegkundigen blijven op tot 
iedereen thuiskomt om te horen dat alles 
vlot verlopen is. Het dialysecentrum in 
Reus is superhygiënisch, iedereen is er 
zeer vriendelijk en er wordt zeer vlot ge-
werkt. En als je er een koekje vraagt, 
krijg je meteen een heel bord. Zouden ze 
dat in Roeselare ook doen? ’t Is het pro-
beren waard… 
 
Voor onze tweede uitstap mogen we iets 
langer slapen. De bus vertrekt maar om 
10.00u naar Tarragona. Eerst kuieren op 
de markt, daarna worden we getrakteerd 
op tapa’s. We mogen er ook voor het 
eerst onze EHBO-zak bovenhalen. Mauri-
ce heeft onmiddellijk drie verpleegkundi-
gen rond zich om een pleister op z’n knie 
te leggen… 
 
Het op- en afstappen van de bus lukt pri-



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 15 - Oktober - November - December 2012 

ma dank zij de goede organisatie en sa-
menwerking. Dit is heel belangrijk. Zo 
krijgt iedereen zijn eigen rolwagen en 
het gebeurde wel eens dat daar moest 
aan gesleuteld worden. De collega’s 
dachten dat ik mijn materiaal mee had in 
mijn valies, maar ik had beroep gedaan 
op de sympathieke technieker van het 
hotel om de voetsteunen aan te passen. 
Ook de buschauffeur vandaag bleek een 
sympathieke kerel te zijn. Zijn moeder 
zou binnenkort dialyse moeten krijgen en 
daarom vroeg hij of ik niet in Spanje wou 
blijven om voor haar te zorgen. Iets 
waar ik natuurlijk niet kon op ingaan. Of 
had hij andere bedoelingen met zijn ver-
leidingskunst?  
 
Op de volgende “rustdag” lukt het om 
naar de dijk van Salou te wandelen. 
Even schrik ik als er een paar collega’s 
mij in de fontein proberen te duwen. 
Vanaf dan ben ik op mijn hoede, de 
nieuwtjes worden immers gedoopt. 
 
Op de uitstap naar Codorniu worden de 
rolwagenpatiënten getrakteerd op een 
ritje tussen de flessen in de kilometers 
lange wijnkelder. Er worden geen groe-
pen te voet meer toegelaten omdat er 
ooit één persoon drie dagen vermist is 
geweest in de kelders van Codorniu. Dus 
blijven we maar veilig op het treintje.  
 
Het klooster van Montserrat is gebouwd 
in een uniek landschap van “erogene 
bergen” …. of heeft Jacques mij ver-
keerd begrepen? Als zijn echtgenote 
haar zonnebril even kwijt is, ontstaat er 
wel even lichte paniek. Gelukkig vinden 
ze de zonnebril terug, anders moesten ze 
nog eens terugrijden om de bril op te 
halen. Bij de kathedraal van de Zwarte 
Madonna voelt Roger zich geroepen om 
met een koor, dat voor de gelegenheid 
een concertje ten beste geeft, mee te 
zingen. Je hebt dat weer goed gedaan, 
Roger!    

Op de volgende “rustdag” laden we onze 
batterijen op aan de Spaanse zon. Ze 
kunnen er in België alleen maar jaloers 
om zijn. Het doet zo’n deugd als we de 
mensen zien genieten! Daarvoor doen 
we het, hé. Ook het gezelschap, samen 
iets drinken in de bar of op een terrasje, 
of kaarten, iedereen vergeet er even zijn 
zorgen. Met de Spaanse dialyseverpleeg-
kundigen verbroederen we. Ze trakteren 
ons op een typisch Catalaans avondmaal. 
Ook voor onze patiënten zijn ze heel lief. 
Zo heeft Erna “haar” verpleger al uitge-
kozen, een mooie jongen. Ook bij Geor-
ge was het herprikken half zo pijnlijk als 
zijn verpleegster zijn hand vasthield.  
 
Intussen is Maurice koploper met wel 
tien verbandjes. Wat je allemaal niet 
moet doen om aandacht te krijgen van 
de verpleegsters, hé. Tijdens de boot-
tocht naar de monding van de Ebro raak-
te een van de bemanningsleden ge-
wond . Toen we thuiskwamen vroegen 
we ons toch af hoe het met die arme 
jongen nu zou zijn. Hopelijk wordt er 
goed voor hem gezorgd.  
 
’s Avonds maken we nog een wandeling 
naar de dansende fonteinen op de dijk 
van Salou. Als we in groep met onze rol-
stoelen terugwandelen worden we zo-
waar als echte sterren gefotografeerd! 
We amuseren ons door een groepje jon-
geren te omsingelen, zouden ze echt 
denken dat het om de “Benidorm Bas-
tards” gaat?  

De laatste dag doe ik alvast de hele dag 
mijn bikini aan, ik ben immers nog niet 
gedoopt! En ja, met een list wordt ieder-
een rond het zwembad omgeleid, om mij 
dan, met kleren en al, in het water te 
zien landen! De reis kan niet meer stuk. 
Iedereen heeft ervan genoten, bedankt 
dat ik er bij mocht zijn! 
 
Sonja Bourgeois 
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Zout is zo sterk in onze dagelijkse voeding aanwezig dat we er 
veel te veel van innemen. Dagelijks wordt gemiddeld 10 tot 12g 
zout per dag gebruikt per persoon.  
Onder zout verstaan we: keukenzout, zeezout, zout verrijkt met 
jodium, selderijzout, … Teveel zout is schadelijk en meestal is 
het gebruik ervan een gewoonte. Natrium (Na+) komt voorna-
melijk voor onder de vorm van zout (natriumchloride). 
 
Natrium is nodig voor de normale functie van het hart, de nieren, de zenuwen en an-
dere organen. Als de nieren niet meer goed functioneren, kan teveel natrium in uw 
voeding echter leiden tot dorst, vochtophoping in het lichaam en een stijging van de 
bloeddruk. Om dit te vermijden is het noodzakelijk dat u een natriumarm of zoutarm 
dieet volgt. In een zoutarm dieet wordt max. 5 tot 6 g zout toegelaten. 
 
Verwacht niet dat u een zoutarme maaltijd meteen smakelijk vindt, maar wist u dat 
uw smaak zich in amper drie weken aanpast aan minder zout? Minder zout staat dus 
zeker niet gelijk aan minder smaak! 

× Voeg zelf geen zout toe aan de bereidingen. Gebruik verse producten en breng 
deze op smaak met kruiden en specerijen zoals basilicum, bieslook, muskaat, lau-
rier, citroen, komijn, munt, salie, peterselie, rozemarijn, … 

× Bestrooi de aardappelen met peterselie of bieslook. Voeg aan de puree gebakken 
uitjes, rode en groene paprika of tuinkruiden toe. 

× Marineer het vlees of voeg wat rode wijn toe aan de bereiding. 
× Voeg bij de vis witte wijn, citroen of groene kruiden toe. 
× Gearomatiseerde azijnsoorten zoals frambozenazijn, sherryazijn of balsamicoazijn 

kunnen ook een hulp bieden bij het op smaak brengen van gerechten. 
× Gebruik geen dieetzout, dit bevat veel kalium!  
× Opgepast met kruidenmengsels zoals spaghettikruiden, herbamare-kruiden, … 
× Vermijd voedingsmiddelen en bereidingen uit de handel waar al zout aan toege-

voegd is, zoals bereide gerechten, producten in bokaal of blik, gerookte vleeswa-
ren en vis, schaal- en schelpdieren, sterk gezouten kazen, bouillonblokjes, chips, 
gezouten nootjes. 

× Zet het zoutvat niet meer op tafel, zodat u niet in de verleiding komt om uw ge-
rechten bij te zouten. 

× Opgelet met spuitwaters. Perrier bevat 11,8mg natrium per liter. Appolinaris daar-
entegen 470 mg natrium per liter!! 

× Lees etiketten om te weten hoeveel zout deze bevatten.  
OPGELET: 1g natrium = 2,5g zout! 

ZOUT- OF NATRIUMBEPER-
KING IN HET DIALYSEDIEET 

WAT EN WAAROM BEPERKEN? 

TIPS OM ZOUT TE BEPERKEN 
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Voorgerecht Hoofdgerecht 

  
<< Tonijnsalade >> 

  

  
<< Kabeljauw met kerrie en prei >> 

  

 

Ingrediënten (voor 4 personen): 
 

3 aardappelen 
2 eitjes 
250 g verse tonijn 
een paar blaadjes sla 
1 groene paprika 
4 tomaten 
2 rode uien en 1 sjalotje 
1/2 koffielepel mosterd 
peper 
4 eetlepels olijfolie 
3 eetlepels azijn 

 

Ingrediënten (voor 4 personen): 
 

3 preistengels 
3 eetlepels olijfolie 
1 eetlepel kerriepoeder 
peper 
400 g stevige visfilet 
(vb. kabeljauw) 
2 eetlepels citroensap 
200 ml soya-room 
  

 

Bereidingswijze: 
 

Kook de aardappelen gaar zonder zout, 
laat ze afkoelen en snijd ze in blokjes. 
Kook de eieren 10 minuten hard zonder 
zout, laat ze afkoelen en snijd ze in vier 
partjes. 
Gril de tonijnmoot 3 minuten aan beide 
kanten. Zorg dat de tonijn van binnen 
niet helemaal gaar is. 
Verdeel de sla over de vier borden. 
Snijd de paprika in stukjes, de tomaten 
in partjes en de ui in ringen. 
Snijd de gegrilde tonijn in reepjes. 
Verdeel alles mooi over de borden. 
Maak nu de dressing met de mosterd, 
olijfolie, azijn, peper en het gesnipperde 
sjalotje. Goed omroeren. 
Schenk de dressing over de salade en 
serveer. 

 

Bereidingswijze: 
 

Verwarm de oven voor op 175°C. 
Snijd de prei in dunne ringen. 
Verhit de olijfolie in een wok of koeken-
pan en bak de prei in ongeveer 4 minu-
ten beetgaar. 
Roer de helft van de kerriepoeder en 
peper naar smaak erdoor. 
Vet een ovenschaal in en verdeel drie-
kwart van de prei over de bodem. 
Wrijf de kabeljauwfilet in met peper en 
citroensap en leg de filet op de prei. 
Roer de soya-room en de rest van het 
kerriepoeder door de rest van de prei. 
Voeg wat peper toe en strijk de kerrie-
room over de vis uit. 
Schuif de schaal in het midden van de 
oven en laat de kabeljauw in ca. 15 tot 
20 minuten gaar worden. 
 
Lekker met gepelde rijst! 
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UITSLAG TREKKING 
TOMBOLA 2012 VNR 

Winnende loten binnenbrengen op de dienst dialyse 2, H. Hartziekenhuis Roeselare, met 
vermelding van uw naam en telefoonnummer op de achterzijde of bel 051/237701. 
Prijzen niet afgehaald vóór 1 maart 2013 blijven eigendom van de vereniging. 

1. aankoopbons (300 €) 017029 
2. aankoopbons (200 €) 000881 
3. aankoopbons (100 €) 012050 
4. aankoopbons (100 €) 004851 
5. aankoopbons (100 €) 001070 
6. Sony CDX-GT250MP autoradio 012168 
7. Sony CDX-GT450U autoradio 016362 
8. JBL GTO937 speakers 002413 
9. JBL GTO937 speakers 008969 

10. 013299 
11. waardebon shoeboetiek 40 € 001675 36. waardebon Sportline 20 € 001559 
12. dameshandtas sch. Etienne 000672 37. waardebon Sportline 20 € 000648 
13. 1 fles single malt whisky 001958 38. waardebon Sportline 20 € 018601 
14. 1 fles single malt whisky 000389 39. ladyshave 000712 
15. 1 parfum Jo Malone 018514 40. ladyshave 017030 
16. 1 parfum Trésor Lancome 003184 41. elektr. bloeddrukmeter 007332 
17. aankoopbon (25 €) 014674 42. Carrefour pedaalemmer 002355 
18. aankoopbon (25 €) 002477 43. Tomado RVS friteuse 013884 
19. aankoopbon (25 €) 012966 44. 1 brita waterfilter 010414 
20. aankoopbon (25 €) 016370 45. 1 brita waterfilter 001709 
21. aankoopbon (25 €) 002337 46. 1 brita waterfilter 000525 
22. aankoopbon (25 €) 010643 47. kunstschilderij 012252 
23. aankoopbon (25 €) 009222 48. kunstschilderij 017090 
24. aankoopbon (25 €) 003087 49. kunsttekening 001369 
25. aankoopbon (25 €) 014506 50. koeken Destrooper 006248 
26. aankoopbon (25 €) 019082 51. koeken Destrooper 002884 
27. slede 008114 52. koeken Destrooper 014585 
28. damesuurwerk 001907 53. koeken Destrooper 013869 
29. scheerapparaat 005203 54. koeken Destrooper 018638 
30. scheerapparaat 018714 55. koeken Destrooper 004555 
31. complete rieten picknickmand 006519 56. koeken Destrooper 000413 
32. DOMO ontbijtset 001451 57. koeken Destrooper 002707 
33. B&D workmate + trapladdertje 003235 58. koeken Destrooper 001131 
34. waardebon Sportline 20 € 018770 59. koeken Destrooper 000811 
35. waardebon Sportline 20 € 001794 60. koeken Destrooper 012529 

Caliber RMD 266 autoradio 
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61. koeken Destrooper 018738 106. 1 kg koffie 004113 
62. koeken Destrooper 002982 107. tapijtje 010286 
63. koeken Destrooper 009682 108. 1 gipsen beeldje 013717 
64. koeken Destrooper 014535 109. 1 gipsen beeldje 017086 
65. koeken Destrooper 000502 110. luxe plaid 002391 
66. koeken Destrooper 000035 111. reisstrijkijzer 007121 
67. GSM Nokia 100 009472 112. croque-monsieur toestel 008467 
68. Silvercrest CD-MP3-player 018676 113. croque-monsieur toestel 012641 
69. Severin Yoghurtmaker 009028 114. elektrische kookplaat 016302 
70. reistrolley 003187 115. Frijns Hasseltse koffie 000518 
71. reistrolley 006028 116. 2 Cuvée du chateau 75cl 004783 
72. reistrolley 009763 117. 2 Cuvée du chateau 75cl 011050 
73. reistrolley 013462 118. 2 Cuvée du chateau 75cl 014994 
74. reistrolley 017548 119. 4 Cuvée du chateau 33cl 016596 
75. reistrolley 002298 120. 4 Cuvée du chateau 33cl 001392 
76. 1 meringuetaart 004802 121. 4 Cuvée du chateau 33cl 006572 
77. 1 meringuetaart 008249 122. 4 Cuvée du chateau 33cl 011252 
78. 1 meringuetaart 014373 123. 4 Cuvée du chateau 33cl 015136 
79. 1 meringuetaart 016676 124. 4 Cuvée du chateau 33cl 017430 
80. 1 meringuetaart 001101 125. 4 kasteelbier + glas 003265 
81. set onderhoudsproducten 006605 126. 4 kasteelbier + glas 006063 
82. set onderhoudsproducten 011233 127. 4 kasteelbier + glas 010039 
83. ladyshave 012427 128. 4 kasteelbier + glas 015076 
84. 1 elektrisch deken 016765 129. 4 kasteelbier + glas 016942 
85. elektrisch keukenmes 001244 130. 4 kasteelbier + glas 001752 
86. 1 KvW set 004843 131. 4 kasteelbier + glas 006151 
87. 1 KvW set  009161 132. aankoopbon (10 €) 008610 
88. 1 boormachine Agojama 013064 133. aankoopbon (10 €) 012258 
89. 2x4 wijnglazen (wit/rood) 019084 134. aankoopbon (10 €) 016357 
90. Broodrooster Cuisinier 000852 135. aankoopbon (10 €) 003026 
91. Stoomstrijkijzer Bestron 006454 136. aankoopbon (10 €) 005979 
92. dinerset 4 personen Trento 009784 137. aankoopbon (10 €) 009089 
93. Cosy & Trendy weegschaal 014878 138. aankoopbon (10 €) 014798 
94. Cosy & Trendy weegschaal 016420 139. aankoopbon (10 €) 016810 
95. 3 x 75 cl Palm 000079 140. aankoopbon (10 €) 002584 
96. 2 theeserviesjes 004395 141. aankoopbon (10 €) 004686 
97. Parkerset 008110 142. aankoopbon (10 €) 008404 
98. Parkerset 012086 143. aankoopbon (10 €) 013913 
99. Parkerset 018753 144. aankoopbon (10 €) 019356 

100. Parkerset 000055 145. aankoopbon (10 €) 001921 
101. Parkerset 004693 146. aankoopbon (10 €) 004131 
102. aankoopbon schoenen 10 € 011177 147. aankoopbon (10 €) 009277 
103. aankoopbon schoenen 10 € 013363 148. aankoopbon (10 €) 014545 
104. 1 kg koffie 018702 149. aankoopbon (10 €) 016640 
105. 1 kg koffie 002888 150. aankoopbon (10 €) 001460 
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151. aankoopbon (10 €) 002022 196. pakket SOUBRY 000034 
152. aankoopbon (10 €) 016706 197. pakket SOUBRY 011010 
153. aankoopbon (10 €) 000349 198. pakket SOUBRY 015310 
154. aankoopbon (10 €) 009097 199. pakket SOUBRY 018733 
155. aankoopbon (10 €) 007316 200. pakket SOUBRY 004280 
156. aankoopbon (10 €) 000452 201. pakket SOUBRY 000729 
157. aankoopbon (10 €) 012172 202. pakket SOUBRY 014464 
158. aankoopbon (10 €) 018480 203. pakket SOUBRY 012633 
159. aankoopbon (10 €) 001770 204. 1 disney doornroosje pop 017183 
160. aankoopbon (10 €) 002529 205. 1 disney doornroosje pop 007152 
161. aankoopbon (10 €) 010013 206. 1 disney doornroosje pop 009360 
162. aankoopbon (10 €) 014989 207. 1 disney sneeuwwitje pop 012229 
163. aankoopbon (10 €) 001127 208. 4 badhanddoeken 018111 
164. aankoopbon (10 €) 010748 209. 4 badhanddoeken 006340 
165. aankoopbon (10 €) 017972 210. 4 badhanddoeken 001656 
166. aankoopbon (10 €) 012551 211. 5 handdoeken 000763 
167. aankoopbon (10 €) 014201 212. 5 handdoeken 004667 
168. aankoopbon (10 €) 018917 213. handdoekset 011231 
169. aankoopbon (10 €) 003269 214. foto op doek kader 012711 
170. aankoopbon (10 €) 009137 215. foto op doek kader 018222 
171. aankoopbon (10 €) 013681 216. 2 foto op doek kader 003014 
172. aankoopbon (10 €) 000468 217. 6 ijscoupe glazen Luminarc 000138 
173. aankoopbon (10 €) 000025 218. Tristart broodrooster 005982 
174. waardebon 10 € HAVA 010813 219. SEB sausmaker 009340 
175. waardebon 10 € HAVA 013318 220. wijnschenker + kurkentrekker 014146 
176. waardebon 10 € HAVA 002899 221. keukenweegschaal 012574 
177. waardebon 10 € HAVA 013281 222. fondue-setje 016732 
178. waardebon 10 € HAVA 017147 223. wekkertje en klok 001583 
179. waardebon 10 € HAVA 006266 224. wekkertje en klok 006886 
180. waardebon 10 € HAVA 006048 225. Breville groenteschiller 010303 
181. waardebon 10 € HAVA 016877 226. Bilogon 10x25 verrekijker 014537 
182. waardebon 10 € HAVA 001273 227. Bilogon 10x25 verrekijker 012714 
183. waardebon 10 € HAVA 010486 228. koffieserviesje 019077 
184. pakket SOUBRY 010388 229. ontbijtset 2 personen 009748 
185. pakket SOUBRY 000747 230. Impuls wekkerradio 018239 
186. pakket SOUBRY 005149 231. Tristar eierkoker 001965 
187. pakket SOUBRY 008768 232. Waterkoker Kadirelli 013762 
188. pakket SOUBRY 013862 233. verrassingssetje (keuken) 012018 
189. pakket SOUBRY 018498 234. verrassingsmandje 001332 
190. pakket SOUBRY 001928 235. verrassingssetje voor buiten 017124 
191. pakket SOUBRY 005378 
192. pakket SOUBRY 009994 
193. pakket SOUBRY 013626 
194. pakket SOUBRY 018384 
195. pakket SOUBRY 005984 

HARTELIJK DANK!!  
aan alle kopers, verkopers, sponsors en 

schenkers ...  Op de volgende pagina staan 
de winnende nummers gerangschikt van 

klein naar groot. 
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173 000025 151 002022 91 006454 122 011252 123 015136 
196 000034 75 002298 31 006519 233 012018 198 015310 
66 000035 21 002337 121 006572 3 012050 114 016302 
100 000055 42 002355 81 006605 98 012086 134 016357 
95 000079 110 002391 224 006886 6 012168 7 016362 
217 000138 8 002413 111 007121 157 012172 20 016370 
153 000349 18 002477 205 007152 207 012229 94 016420 
14 000389 160 002529 155 007316 47 012252 119 016596 
56 000413 140 002584 41 007332 133 012258 149 016640 
156 000452 57 002707 97 008110 83 012427 79 016676 
172 000468 51 002884 27 008114 60 012529 152 016706 
65 000502 105 002888 77 008249 166 012551 222 016732 
115 000518 176 002899 142 008404 221 012574 84 016765 
46 000525 62 002982 112 008467 203 012633 139 016810 
37 000648 216 003014 132 008610 113 012641 181 016877 
12 000672 135 003026 187 008768 214 012711 129 016942 
39 000712 24 003087 9 008969 227 012714 1 017029 
201 000729 16 003184 69 009028 19 012966 40 017030 
185 000747 70 003187 137 009089 88 013064 109 017086 
211 000763 33 003235 154 009097 177 013281 48 017090 
59 000811 125 003265 170 009137 10 013299 235 017124 
90 000852 169 003269 87 009161 175 013318 178 017147 
2 000881 106 004113 23 009222 103 013363 204 017183 
5 001070 146 004131 147 009277 73 013462 124 017430 
80 001101 200 004280 219 009340 193 013626 74 017548 
163 001127 96 004395 206 009360 171 013681 165 017972 
58 001131 55 004555 67 009472 108 013717 208 018111 
85 001244 212 004667 63 009682 232 013762 215 018222 
182 001273 141 004686 229 009748 188 013862 230 018239 
234 001332 101 004693 72 009763 53 013869 194 018384 
49 001369 116 004783 92 009784 43 013884 158 018480 
120 001392 76 004802 192 009994 143 013913 189 018498 
32 001451 86 004843 161 010013 220 014146 15 018514 
150 001460 4 004851 127 010039 167 014201 38 018601 
36 001559 186 005149 107 010286 78 014373 54 018638 
223 001583 29 005203 225 010303 202 014464 68 018676 
210 001656 191 005378 184 010388 25 014506 104 018702 
11 001675 136 005979 44 010414 64 014535 30 018714 
45 001709 218 005982 183 010486 226 014537 199 018733 
130 001752 195 005984 22 010643 148 014545 61 018738 
159 001770 71 006028 164 010748 52 014585 99 018753 
35 001794 180 006048 174 010813 17 014674 34 018770 
28 001907 126 006063 197 011010 138 014798 168 018917 
145 001921 131 006151 117 011050 93 014878 228 019077 
190 001928 50 006248 102 011177 162 014989 26 019082 
13 001958 179 006266 213 011231 118 014994 89 019084 
231 001965 209 006340 82 011233 128 015076 144 019356 
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WEEKEND 2013 
 

WANNEER ? 22 - 23 JUNI 2013 

WAAR? NEDERLAND 

STREEK? VALKENBURG  

WAT ALLEMAAL BEZOEKEN? 

• CIDERIE RUWET 

• HET WITTE DORP THORN 

• MERGELGROT VALKENBURG 

• KASTEELTUIN+TAARTENBAK  
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Op 2 november was Carlos Kesteloot, 
mede-stichter en ex-voorzitter van de 
VNR, 30 jaar niergetransplanteerd. Hij is 
daarmee in Vlaanderen, noch in ons cen-
trum de langst getransplanteerde, maar 
we vonden het toch een ideaal moment 
om eens samen te keuvelen bij een kof-
fietje over 30 jaar geleden.. 
 
Het was een aangenaam weerzien met 4 
dinosaurussen van de dialyse. Uiteraard 
was er Dr. M. Segaert -die op 11 juli 
1972 als nefroloog in het Heilig Hartzie-
kenhuis startte- en 3 getransplanteer-
den, die dialyse en transplantatie kennen 
sinds meer dan 30 jaar: Carlos Kesteloot, 
Gino Matthys en Marc Cobbaert. 
 
Alle drie hebben een lange carrière ach-
ter de rug: chronisch nierlijden, hemodi-
alyse, transplantatie, transplantfalen, pe-
ritoneaal dialyse, re-transplantatie, ge-
combineerde lever-niertransplantatie, …  
Noem het en ze kunnen er over meepra-
ten. 
 
Er komen natuurlijk veel anekdotes bo-
ven, teveel om op te noemen en ook niet 
direct de bedoeling van het gesprek. 
 
Wat in hun verhalen over vroeger meest 
opvallend opduikt, is de onbekendheid 
van de medische wereld anno de jaren 
70 met de specialisatie nefrologie en met 
Dr. Segaert als nefroloog. Zo werd Carlos 
ondanks een chronische nierziekte met 
eiwitverlies en hoge bloeddruk, ondanks 
herhaalde afkeuringen voor de leger-
dienst en diverse consultaties bij aller-
hande artsen, pas eind de jaren 70 naar 
dr. Segaert doorverwezen. Ook Gino zag 
eerst veel andere artsen, zelfs te Gent, 
vooraleer hij in 1974 bij dr. Segaert te-
recht kon. Marc daarentegen was zich 

van niks bewust en had de maandagoch-
tend nog gewoon gewerkt, maar na 
doorverwijzing door de huisarts naar dr. 
Segaert werd de volgende dag al dialyse 
opgestart. 
 
De melding dat een nierfunctievervan-
ging zich opdrong leidde in die tijd tot 
veel meer vragen dan vandaag: er waren 
immers nog maar weinig patiënten in di-
alyse. Patiënten hadden toen nog geen 
referentiekader, wisten niet hoe het kon/
zou aflopen, hadden geen ‘voorbeelden’. 
Ze moesten geloven wat de artsen toen 
zegden, en dat was vaak niet veel. Marc 
getuigt wat hem overkwam en daarbij de 
‘uitleg’ van Prof. Michielsen te Leuven. 
‘Toen mijn eerste transplantnier (1982) 
toch niet al te goed functioneerde moest 
ik het doen met de volgende boodschap 
van prof. Michielsen: “Alles verloopt naar 
wens”. Na 8 weken kwam hij langs met 
de simpele melding: “We gaan uw nier 
morgen weer uithalen”. Veel meer info 
was er niet te krijgen.’ 
Gino vertelt hoe sterk de indruk was die 
nagelaten werd door de vaststelling dat 
zoveel patiënten die hun 1000ste dialyse 
vierden meestal niet veel later overleden. 
Velen dachten dat daarmee wel het 
maximum bereikt was, … 
 
Dr. Segaert beaamt dat de artsen in die 
tijd veel minder wisten over nefrologie 
dan op heden. De kennis is flink toege-
nomen sindsdien. Zelfs bij patiënten. 
 
Ook de omkadering buiten het zieken-
huis met extra-patiëntencontact en een 
informerende, educerende patiëntenver-
eniging was er nog niet: starten met een 
nierfunctievervangende behandeling was 
toen voor iedereen een sprong in het on-
bekende. 

30 JAAR LATER 
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Dr. Segaert startte in het H. Hartzieken-
huis met zijn eerste 2 dialysepatiënten 
op 2 januari 1973. Voorheen had hij in 
Leuven (alwaar toen ook maar 24 jonge 
patiënten op dialyse waren) en in de Ve-
renigde Staten zich vervolmaakt in dialy-
setechnieken. In de VS had dr. Segaert 
veel patiënten gezien die thuis dialyseer-
den. Met jeugdig enthousiasme dacht hij 
dat dit dé ideale behandeling was, maar 
zijn ervaringen hier overtuigden hem 
snel van de zwakke plekken van thuishe-
modialyse: de toestellen waren niet aan-
gepast, de druk op de partners was veel 
te hoog, … Gezien de beperkte afstand 
thuis - dialysecentrum leek thuishemodi-
alyse eigenlijk niet nodig. 
 
Het experiment thuishemodialyse mislukt 
bij nogal wat patiënten: ook Carlos en 
zijn echtgenote hielden het maar een be-
handeling of 15 vol. André Segaert 
(redactiesecretaris) hield het vrij lang uit. 
Maar na ongeveer één jaar kwam hij uit-
eindelijk toch terug naar de kliniek. Bleek 
dat het heel belastend was voor de fami-
lie … 
 

In die tijd werden patiënten met eind-
stadium nierfalen enkel in dialyse geno-
men indien er zich ook een mogelijkheid 
tot transplantatie voordeed. Pas in 1975 
werd de 1e niet-transplanteerbare patiënt 
hier in dialyse genomen - voor die groep 

bleef de maximale leeftijd 45 jaar.  
 
Hemodialyse stond nog in zijn kinder-
schoenen, met veel technische proble-
men en toestellen waarvan de ultrafiltra-
tie manueel moest worden geregeld. De 
enige controle die men had op gewichts-
verlies waren de weegschaalbedden. Aan 
de hand van de evolutie van het gewicht 
moest men de ultrafiltratie aanpassen - 
als men al niet te laat was. Het gebeurde 
wel eens dat iemand 5 kilo kwijt was in 
de eerste 2 uur. Het was voor de ver-
pleegkundigen een opdracht om vooral 
niks op de bedden te leggen (deken, 
bloeddrukmeter, …), anders klopte het 
gewicht van de patiënt uiteraard niet 
meer. Ook stollingen en bloedlekken in 
de kunstnieren waren niet zeldzaam. Alle 
drie herinneren ze zich levendig hoe ko-
chers (tangen om bloedlijnen en dialyse-
naalden af te klemmen) het belangrijkste 
instrument waren van de dialysever-
pleegkundige. Op vandaag zijn er nog 
een paar verpleegkundigen op dialyse de 
welke de allereerste periode hebben 
meegemaakt. 
 
De sfeer op dialyse was uiteraard ook 
niet te vergelijken met nu: er waren nau-
welijks patiënten en bovendien allemaal 
jonge. Iedereen kende iedereen. Marc 
herinnert zich zijn verbazing toen Jan 
Bauwens (diayseverpleegkundige) eens 
de dialysezaal (er lagen maar 3 patiën-
ten) binnenkwam met 6 flesjes pale-ales: 
4 voor 2 patiënten en 2 voor zichzelf. Of 
Gino die zich in het paradijs waande toen 
ie zag dat een collega-patiënt elke dialy-
se zijn garnaalcocktailtje binnenspeelde. 
Marc weet ook nog altijd goed hoe erg 
hij schrok te moeten vaststellen dat van 
de verwachte recuperatie van zijn nieren 
toch geen sprake was. Toen een ver-
pleegkundige op de luide vraag van col-
lega Jan Bauwens ‘Is Cobbaert nog acuut 
of al chronisch?’ antwoordde met 
‘Chronisch’. 

De allereerste dialysemachine, 
nog 30 jaar vroeger ... 
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Zowel Marc als Carlos werden in 1982 
getransplanteerd, Gino al in juli 1981. 
Medicatie om afstoting te vermijden was 
toen beperkt tot Imuran (Azathioprine) 
en Medrol (cortisone). Vooral de hoge 
dosissen van dat laatste had nogal wat 
bijwerkingen: Gino en Marc vertellen hoe 
het hun opviel toen ze te Leuven op 
transplantconsultatie gingen, dat de 
meeste niergetransplanteerden er in rol-
stoelen zaten of krukken nodig hadden 
om te wandelen, … Hoge dosissen corti-
costeroïden geven immers vaak botont-
kalking. Ook onderhoudsbehandelingen 
met Medrol, in afwezigheid van Cy-
closporine, waren hooggedoseerd - Gino 
nam minimaal 10mg/dag … 
Pas rond 1984 werd Cyclosporine geïn-
troduceerd, wat een immense vooruit-
gang betekende. 
 
Marc en Gino wijzen ook nog op een ze-
kere terughoudendheid om te transplan-
teren: toen ze samen naar Leuven gin-
gen om hun pretransplant-bilan te be-
spreken, remde Prof. Vanrenterghem 
eerst af : ‘Jullie zijn toch goed aan dialy-
se, … Zijn jullie echt wel zeker van jullie 
keuze?’. De motivatie voor transplantatie 
moest immers wel groot zijn: er waren 
ook toen transplantnieren tekort. Tege-
lijk was de nefrologische kennis beperkt, 
had transplantatie medische risico’s 
(vooral het 1e jaar na transplantatie), 
waren er meer afstotingen en bijwerkin-
gen van oa. de hoge dosissen corticoï-
den, meer bloedingen. Men wilde zeker 
vermijden dat patiënten na transplanta-
tie zouden komen klagen dat ze voordien 
eigenlijk beter waren. Het moest duide-
lijk zijn dat het de uitdrukkelijke wens 
was van de patiënt om getransplanteerd 
te worden. 
 
Er waren toen immers ook veel strengere 
eisen voor de donoren. Van levende do-
natie was in die periode helemaal geen 
sprake: in Leuven bleef men zich vragen 

stellen rond het ethische aspect van de 
vrijwilligheid van de donor - men twijfel-
de er aan of er soms ook niet risico’s 
zouden zijn op onvrijwillige donatie. 
 
Bij de overleden donoren waren enkel 
jongere donoren. De nieren die toen 
werden geïmplanteerd waren steeds van 
uitstekende kwaliteit. Dr. Segaert noemt 
dit (samen met de excellente therapie-
trouw) de voornaamste reden waarom 
een aantal van die eerst getransplanteer-
den -ondanks minder goeie medicatie- 
toch 25-35 jaar hun transplantnieren be-
hielden. Dat Imuran niet schadelijk is 
voor nieren droeg daar uiteindelijk ook 
toe bij. 
 
Twee maanden na de start van de dialy-
se werd Carlos een eerste keer opgeroe-
pen; tevergeefs. Hij had al snel de (toen 
zeer beperkte) pre-transplantonderzoe-
ken doorlopen. De 2e oproep, na 8 
maand was de goede. In die periode was 
het wachten op een oproep gecompli-
ceerder, alleen al omdat er toen nog 
geen mobiele telefonie bestond. Het be-
tekende thuis blijven, bij de telefoon, 
dag in dag uit. 
 
De post-transplanthospitalisatie-periode 
toen valt ook in geen geval meer te ver-
gelijken met die op vandaag: men was 
er toen van overtuigd dat men omwille 
van de immuunonderdrukkende medica-
tie patiënten moest isoleren. Patiënten 
lagen in een isolatiebox, met wegwerp-
bestek, gesteriliseerde boeken, met mas-
kers, … Veel getransplanteerden herken-
den de verpleegsters later niet omdat zij 
ze altijd met masker hadden gezien. 
 
De opvolging na transplantatie, die eerst 
volledig te Leuven gebeurde, werd al 
snel doorgeschoven naar het H.-
Hartziekenhuis. De getransplanteerden 
van toen zagen elkaar geregeld op de 
(vrije) consultaties bij dr. Segaert.  
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We staan ondertussen 30 jaar verder. De 
grootste verschillen met toen vat dr. Se-
gaert samen: de bloedarmoede zonder 
EPO-behandeling met soms hemoglobi-
nes van 5 g/dl., en met vele bloedtrans-
fusies en de bijhorende complicaties er-
van als gevolg, geen hepatitis B-vaccin, 
minder goeie dialyses, minder adequate 
medicatie en een jongere patiëntenpopu-
latie. 
 
30 jaar na transplantatie besliste Carlos 

voor het eerst via de transplantcoördina-
toren een boodschap te sturen naar de 
familie van de overleden donor. Het eni-
ge dat hij ooit te weten kwam was dat 
zijn donor een jonge 26-jarige Duitse 
vrouw was. Hij hoopt ten stelligste haar 
familie wat geluk terug te schenken, 
door de melding dat haar nier het al 30 
jaar perfect doet en dat zij hem een to-
taal nieuw leven heeft geschonken. 
 
Maddens Stefaan 

 

Jefke bezoekt samen met zijn vader een paardenveiling. Hij kijkt toe als zijn vader bij 
verschillende paarden zijn handen laat glijden over de benen, romp en borst van de 
dieren. Jefke vraagt: "Papa, waarom doe je dat?” 
Pap antwoordt:"Omdat, wanneer ik paarden koop, ik wil weten of de paarden gezond 
en in goede conditie zijn." 
Jefke kijkt bezorgd en zegt: "Pappie, ik denk dat onze buurman mamma wil ko-
pen...." 
 
In de wiskundeles ziet de juffrouw dat klein Jefke niet oplet. Ze roept en vraagt: 
"Wat is 2 en 4 en 28 en 44?" 
Jefke antwoordt onmiddellijk: "Canvas, BRT 1, RTL 4 en Eurosport!" 
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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 

HORIZONTAAL 
 
1. middag - word rustig 
2. gelukshormoon - zwemvogel 
3. muzieknoot - uitroep van schrik - egaal - dubbele klinker 
4. afdeling waar RX foto's gemaakt worden - frans bloed 
5. oorvoegsel - schetsen  
6. merk van hifi - uitroep - hondenverblijf 
7. uitroep van opluchting - soort polysacharide - engelse term in outlook 
8. groeit op het veld - gewichtseenheid 
9. geladen deeltje - groots - kleur (vervoegd) 

10. Westvlaams voor 'wat zeg je?' - 3de pers. van zijn - aanstoot geven 
11. meettoestel voor radiogolven - draadloze applicatie - meisjesnaam 
12. peritoniale dialyse - buitenaards wezentje van S. Spielberg - goed doorwandelen 
13. kippenvoer - muzieknoot - ploegt 
14. voorzetsel - aaneen - nog een voorzetsel - vraag met aandrang 
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15. fris - wil een doel bereiken - arkbouwer 
 

VERTIKAAL 
 

A. leer van de nierziekten - handeling waarvoor de meeste patiënten schrik hebben 
B. nog in oorspronkelijke toestand - negatie 
C. en dergelijke - aanhanger  
D. nimmer - perfect 
E. hervorming binnen een bedrijf 
F. Italiaanse sportkledijfabrikant 
G. Muzieknoot - wat zielig! - nam voedsel tot zich 
H. wil het niet kennen - peulvrucht -slede 
I. zuivelprodukt met gezondheidsbevorderend effect - niet graag 
J. heks - jongensnaam 
K. Amerikaanse jongensnaam - famielid - science fiction 
L. levend wezen - dubbele medeklinker - gezeur 
M. voegwoord - ziekteverschijnselen 
N. paradijs - nederlands - nog een jongensnaam 
O. effen maken - aanlegplaats 

 
MET DE LETTERS IN DE GRIJZE VAKJES KUN JE EEN WOORD VORMEN. TIP: 
HET BEVINDT ZICH IN ONS BLOED, IN HOGERE GRAAD BIJ NIERINSUFFICIENTIE 

 
Defour An 

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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Begin oktober (we waren nog op reis) 
was er de massale samenkomst voor de 
prijsuitreiking van de schitterende zoek-
tocht TOERELOEREN. 
 
Ook veel VNR-verwanten hebben de 
zoektocht gespeeld, en de meeste weinig 
gewonnen. 
 
De avond zelf waren Jean-Paul Meerse-
man en Sabine Verniest de VNR-
vertegenwoordigers. 
 
Uit handen van de Rotary-Gistel-

voorzitter Raymond Boey, mochten zij de 
cheque ontvangen ter waarde van 3000 
euro voor de inspanningen rond orgaan-
donatie van de VNR. 
 
We willen langs deze weg de Rotary van 
harte danken. 
Daarbij mogen we zeker ook Dhr. Nand 
Fiems, die bezieler was van deze actie en 
die voorstelde de steun aan onze acties 
te schenken, niet vergeten! 
 
 
HARTELIJK DANK  

TOERELOEREN 
STEUN ROTARY GISTEL 

Dhr. Raymond Boey overhandigt de cheque van maar liefst € 3000 
aan Sabine Verniest. Links ziet u Jean-Paul Meersseman 
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OVERLIJDENSBERICHTEN 
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:  
 
21/08/2012 
Mevrouw Josiane Hullebrouck 
Echtgenote van de Heer Robert Rooms (dialysepatiënt) 
 
 
26/09/2012 
De Heer Werner Arnoys (dialysepatiënt) 
Echtgenoot van Mevrouw Hilda Dorme 
 
 
30/09/2012 
De Heer Daniël Muylle (dialysepatiënt) 
Echtgenoot van Mevrouw Godelieve Vanbelleghem 
 

 
 
 

Moeder en vader van Mevrouw Cathy Nuyten 
 

 

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 

22/09/2012 
Mevrouw Andrea Devriese 

19/10/2012 
De Heer Rogier Nuyten 

 
 
 
 
 

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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25 november 2012. Vandaag staat onze 
laatste activiteit van het jaar op het pro-
gramma. 
 
Omstreeks 10 uur ben ik al in zaal Ter 
Maerel aangekomen want ik ken onze 
pappenheimers ondertussen al een 
beetje. En ja hoor, een tiental minuten 
later arriveren de eersten al in de zaal. 
Een zaal die zich heel snel vult met een 
geroezemoes van jewelste; er valt duide-
lijk nog heel veel te vertellen. 
 
Omstreeks 12 uur is het tijd voor de 
speech van de voorzitter. Dan zijn er al 
180 aanwezigen die zorgen voor een 
goed gevulde zaal.  
 
Na de speech is het stilaan tijd om aan 
tafel te gaan. Een heel lekker menu 
wordt ons opgediend. 
Een voorgerechtje van kabeljauw en een 
hoofdgerecht van melkvarken. Zelf had 
ik nog nooit van melkvarken gehoord, 
maar het is in ieder geval allemaal héél 
lekker. 
Een nagerecht van pannacotta en vervol-
gens koffie met versnaperingen zorgen 
voor dikgevulde buikjes en een heerlijk 
gevoel. 
 

Voor het optreden van Mister Boulart is 
er nog even tijd om rond te gaan met de 
lotjes van onze tombola. Proficiat voor 
alle aanwezigen: onze 200 loten waren 
in geen tijd de deur uit, we hadden er 
zelfs nog wat te kort. 
 
En dan het langverwachte optreden van 
onze buikspreker. Door middel van zijn 
poppen slaagt hij er in de ganse zaal aan 
het lachen te brengen. Ook enkele aan-
wezigen zijn onderdeel van zijn spot, al-
lemaal goedbedoeld natuurlijk. 
Het mooiste moet echter nog komen. Op 
een gegeven moment wordt ik naar voor 
geroepen. "Wat staat me nu te wach-
ten?", denk ik bij mezelf. Eerst moet ik 
een assistente uit de zaal aanduiden. 
Samya wordt mijn “slachtoffer”. Na en-
kele kleine oefeningen is het voor “echt”. 
Zelf heb ik het natuurlijk niet gezien 
maar mijn blik op de zaal zei genoeg, ie-
dereen lag werkelijk in een deuk. Ik wist 
niet dat Samya en ik zo veel komisch ta-
lent hadden. 
 
Na het optreden wordt er afscheid geno-
men. Stilaan loopt de zaal leeg. Hier en 
daar is er nog een harde kern die nog al-
tijd veel te vertellen heeft; en gelijk heb-
ben ze! 
 
De verantwoordelijken Marc en Sabine 
kunnen terugblikken op een heel ge-
slaagde dag. Ze mogen al beginnen zoe-
ken voor volgend jaar. 
 
Alweer een activiteit die achter ons ligt. 
Wat gaat zo een jaartje toch snel voor-
bij.  
 
Tot volgend jaar. 
 
Matthys Gino 

VERSLAG JAARFEEST 

Lotjes verkopen hoort ook 
bij het jaarfeest 
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Op de beide foto's hierboven zie je drukke tafelgesprekken 

Mister Boulart aan het werk met 
Zijn pop en Annie Moerman 

Yolanda Azou met echtgenoot 

Guido Herman met echtgenote en Samya 

De buikspreker heeft nog 2 
extra slachtoffers gevonden  
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CONTACTNAMIDDAG 2013 
 

DATUM: 17 MAART 2013 

 

PETANQUETORNOOI 

 

KOFFIE EN GEBAK 

 

VEEL BIJPRATEN!!!! 
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SPIEGELGLAS 
Er leefde eens heel lang geleden  

een boertje werkzaam en tevreden.  
Aan weelde was hij niet gewend,  
een spiegel had hij nooit gekend.  

En eens toen hij aan het spitten was  
vond hij een stukje spiegelglas.  
Hij nam't in zijn vereelte hand  

't zat onder't vuil en onder't zand.  
Hij veegde't aan zijn broekspijp af  
en keek er in en stond toen paf.  
"Mijn vader", zei hij, "sapperloot,  

die is al vele jaren dood.  
Mijn vader, och die goeie man,  
hij is het en hij kijkt me an."  

Hoofdschuddend stak hij 't in z'n zak,  
en bekeek het thuis op zijn gemak.  

En hij begon te overleggen,  
wat zijn vrouw ervan zou zeggen.  

Ze was wat bazig zijn Katrien  
en zou er wel om lachen misschien.  
En omdat hij daar zo bang voor was,  

verborg hij 't onder zijn matras.  
Maar telkens ging hij er weer heen.  
"Mijn vader", zei hij dan tevreên.  
Dat wekte argwaan bij z'n vrouw  
die het hare er van weten wou  

en zodra hij weer de deur uit was,  
zocht en vond zij 't spiegelglas.  

Wat moet hij daarmee, peinsde zij,  
er moet iets niet in orde zijn!  

Zij wantrouwde zo haar goede Hein,  
dat ze 't omkeerde en keek,  

doch raakte toen geheel van streek.  
"Daar heb je 't nou, ik dacht het wel,  

er is een andere vrouw in 't spel.  
Mijn man, hij heeft geen hart in 't lijf,  

waarom houdt hij van zo'n lelijk wijf???" 
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Zoals de traditie het wil is er ook dit jaar 
een bezoek van de Sint aan de dialyseza-
len. Jammer genoeg is dit enkel mogelijk 
in het moedercentrum Roeselare. Het is 
organisatorisch niet mogelijk ook nog de 
zalen in Veurne, Tielt, Menen en Torhout 
te bezoeken. Sorry daarvoor. De patiën-

ten daar krijgen natuurlijk wel hun kleine 
attentie van de Sint, dat spreekt voor 
zich. 
 
‘’s Morgens om 8u30 zijn de Sint en zijn 
trouwe Piet zich al aan het voorbereiden 
voor hun bezoek.  
Een mooie manier om alle patiënten 
eens in levende lijve te zien, een praatje 
te maken, kortom een kleine afleiding te 
zijn in die lange uren aan dialyse. 
 
Het is een heel lastige dag voor Sint en 
Piet maar we hebben het er zeker voor 
over. Hier en daar een Sintliedje, een 
lach en wat humor verblijden onze dag, 
we zouden het niet willen missen. 
Diegenen die op 6 december aan dialyse 
lagen hadden zelfs de primeur van een 
vrouwelijke Piet te mogen aanschouwen, 
de emancipatie staat werkelijk voor 
niets. 
 
Graag een woordje van dank aan mijn 
mede Sint en Pieten. Natuurlijk ga ik hier 
niet verraden wie dat waren hé! 
 
Tot volgend jaar. 
Gino 

VERSLAG SINT 
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Telefoon 051/40 55 51 

Telefax 051/40 64 20 

E-mail: tielttravel@tielttravel.be 
 

 

Verg. kat. A-1979 



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 38 - Oktober - November - December 2012 

FAMILIENIEUWS 
HEMODIALYSE EN 

PERITONEALE DIALYSE 
 
Op 3 september is Kimberly Van Laecke 
gestart op dialyse. Kimberly komt van de 
dienst orthopedie en stond al een tijdje 
te trappelen om op dialyse te starten. 
Voor Kimberly en haar vriend Kevin kan 
2013 niet snel genoeg starten omdat ze 
dan immers in het huwelijksbootje stap-
pen. Kimberly is het reilen en zeilen van 
dialyse al goed gewoon en we wensen 
haar graag nog veel succes toe! 
 

Op 4 september is Ele-
onora Demeulemeester 
of kortweg Ele gestart 
op dialyse. Ele komt 
ook van de dienst or-
thopedie, maar dan van 
het Stedelijk ziekenhuis 
en vond dialyse de ide-
ale carrièreswitch. Ele 
brengt alleszins een 

vrolijke noot op dialyse en we zijn dan 
ook blij dat zij ons team komt verster-
ken!  Ele is 4 jaar gelukkig getrouwd met 
Jan en ze hebben samen 2 kindjes: Elien 
(4 jaar) en Florian (2 jaar). 
 
1 oktober was het sein voor een dialy-
sestart van Kristoff Ghijs en Sabine Dor-
chain. Kristoff komt van de dienst neuro-
chirurgie en Sabine van de mobiele equi-
pe uit Menen. Beiden vonden de tijd rijp 
voor een nieuwe uitdaging en we zijn blij 
dat zo’n aangename collega’s voor dialy-
se gekozen hebben.  
Kristoff en zijn partner Evelyne zijn de 
trotse ouders van Julie (7 jaar) en Ella-
Marie (19 maanden). 
Sabine is samen met haar partner Marc 

en heeft een zoon, Matthias, van 13 jaar. 
 
1 november was geen treurige dag voor 
Deborah Dewitte, integendeel het was 
haar eerste werkdag op dialyse.  Debo-
rah komt van chirurgie uit Menen en 
heeft samen met haar partner Peter een 
zoontje van 6 maanden, Noah. We heten 
Deborah van harte welkom op de dialyse 
en we zijn blij met haar komst! 
 
Op 1 november is Owen, het 3de achter-
kleinkind van Willy Cornillie, geboren. 
Op 8 november is Waeyaert Wilfrida de 
trotse overgrootmoeder geworden van 
Arthur, een eerste zoontje voor haar 
kleindochter Charlotte.  
Een dikke proficiat aan de trotse over-
grootouders en hun familie! 
 
5 december was de laatste werkdag van 
Ingrid Van Hooren. Ingrid werkte op de 
sociale dienst van ons ziekenhuis en was 
steeds nauw betrokken bij de dialysepa-
tiënten. Zij was het vertrouwde gezicht 
als er onduidelijkheden waren of proble-
men moesten opgelost worden of ge-
woonweg voor een leuke babbel. Ingrid 
heeft zich ruime tijd ook voor de VNR-
activiteiten en reizen ingezet, wat vele 
mensen zich zeker nog zullen herinne-
ren! Ingrid, van harte dank voor alles en 
geniet van je welverdiend pensioen! 
 
15 december is de laatste werkdag op 
dialyse voor Annelies Crevits.  Annelies 
ruilt de dialyse in en gaat als nachtver-
pleegkundige werken in het Jan Yper-
manziekenhuis. Annelies, je was een fij-
ne collega en we wensen je het allerbes-
te toe op je nieuwe werk! We zien je ze-
ker nog eens terug! 
 
Sabine Verniest 
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CAD VEURNE 
 
De zomermaanden waren, zoals altijd, 
een drukte van jewelste met wekelijks 
nieuwe vakantiepatiënten. 
 
Voor Maris Geert kwam er heuglijk 
nieuws binnen: hij mocht naar Gent om 
een niertransplantatie te ondergaan. Een 
dolgelukkige Geert kwam 1 maand later 
zijn medepatiënten begroeten. Proficiat 
Geert. 
 
Bovy M. Paule werd uitgenodigd in Ant-
werpen voor het huwelijk van haar doch-
ter Cindy. Amper een maand later trouw-

de ook haar kleindochter. 
 
Noêl De Hollander werd voor de 3e keer 
overgrootvader Op 21 augustus werd 
‘Moris’ geboren. 
 
Ook in Veurne kregen de patiënten het 
bezoek van de brave Veurnse Sint op 6 
december. Ze werden aangenaam ver-
rast met wat extra snoep. 
 
De eindejaarsfeesten zijn weeral in ’ t 
zicht. 
We wensen elkeen een gezellig Kerst-
feest en een voorspoedig 2013 toe!! 
 
Dominique Coene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Jefke mag met de klas naar het politiebureau voor een praktijkles. Op een bord ziet 
hij foto's van de 10 meest gezochte criminelen.  
Een van de kinderen vroeg bij een bepaalde foto of dat werkelijk de afbeelding was 
van de gezochte persoon. 
"Ja", zegt een agent, "we zijn erg hard naar hem aan het zoeken". 
Jefke vraagt: "Waarom hield je hem dan niet vast toen je de foto maakte?"  
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