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Beste VNR Vrienden, 
 
Buiten regent het pijpen-
stelen, het ideale moment 
voor het schrijven van het 
voorwoord. Reeds twaalf 
jaar doe ik dit en ook de 
volgende vier jaar zal ik 
dit verder doen. Onlangs 
was er immers opnieuw 
een verkiezing van het 
bestuur en daar werd ik 
terug verkozen tot voor-
zitter. Ik hoop dat ik in 
die termijn, ik jullie, teza-
men met mijn kleine, 
maar oh zo sterke be-
stuur, nog vele leuke mo-
menten mag aanbieden. 
 
Ondertussen is onze eer-
ste activiteit al achter de 
rug. Samen met een vijf-
tigtal deelnemers beleef-
de ik een hele leuke, ont-
spannende namiddag. 
Misschien een voorbode 
voor het komende jaar??? 
 
Een jaar dat ik graag met 
jullie wil overlopen: 
Onze volgende activiteit is 
de BBQ. Die gaat door op 
zondag 25 juni onder de 
deskundige leiding van 
Jean-Paul. 
 
Twee weken later ver-
trekken we dan op week-
end naar het Groother-
togdom Luxemburg onder 
de verantwoordelijkheid 
van Samya, een naam die 
borg staat voor kwaliteit, 
niet te missen dus!!! 

Vervolgens komt de H Mis 
met receptie te Lichter-
velde aan de beurt. 
 
Begin september hebben 
we dan eerst onze daguit-
stap naar een nog onbe-
kende bestemming, onder 
leiding van Maurice. Op 
het eind van de maand is 
er ook de elfdaagse naar 
Rhodos. Tot op heden 
zijn er 72 inschrijvingen 
maar inschrijven kan na-
tuurlijk nog altijd. Binnen-
kort is er een prospectie 
om het programma voor 
te bereiden. 
 
Traditioneel sluiten we 
het jaar af met het jaar-
feest op 26 november. 
Ook dit jaar zal Marc ons 
vergasten op een leuke 
afsluiter. 
 
Verderop in dit Krantje 
vinden jullie een financi-
eel verslag. Dankzij jullie 
inzet bij de verkoop van 
lotjes en de vele steun en 
sponsoring, loopt het ver-
lies niet hoger op. Dank 
daarvoor!!!!! 
 
Zo, dit is ons programma, 
ik hoop jullie te mogen 
verwelkomen in de loop 
van het jaar. 
 
Tot dan!! 
 
mvg Gino 

EDITORIAAL COLOFON 
 
 
28ste Jaargang, nummer 1 - 2017 
 
 
 
 
 

V.U.:  
Segaert André, Van Arteveldestr. 5, 
8830 Hooglede 
 
 

Eindredactie: 
Segaert André Tel. 051/22 22 78  
E-mail: 
andre-en-magda.segaert@telenet.be 
 

Werkten mee:  
 

Gino Matthys, Maurice Debusschere, 
An Defour, Sonja Bourgeois, Stefaan 
Maddens, Vlaams patiëntenplatform. 
 
Doelstellingen van de VZW: 
Begeleiden en informeren 
van patiënten  
Geven van advies. 
Communicatie bevorderen. 
Dienstverlening. 
 
Giften kan u storten op 

rekeningnummer: 

BE 89 4675 0322 6185 
 
Niets uit deze uitgave mag worden 
overgenomen zonder voorafgaande-
lijke toestemming van de uitgever. 
Gepubliceerde artikels binden slechts 
de auteurs en engageren de VZW 
niet. 
 
Voorzitter: 

Matthys Gino  GSM 0476/ 944 522 
E-mail: gino.matthys@telenet.be 
 

Ondervoorzitter: 

Meersseman Jean-Paul 
 

Penningmeester: 

Matthys Gino 
 

Secretaris: 

Maddens Stefaan 
 

Maatschappelijke zetel: 

Eugeen de Grootelaan 72, 8650 
Houthulst 051/ 7000 84 

 

Website: 
www.nierpatientenroeselare.be 

 



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 4 - Januari - Februari - Maart 2017 

Het is alweer een tijdje geleden dat er in 
’t Krantje nog een interview van een van 
onze VNR-leden is verschenen. Hoog tijd 
om weer eens iemands levensgeschiede-
nis te schrijven. Dit keer kweten André 
Segaert en ik ons van deze taak. 
Hiervoor gingen we op bezoek bij Frans 
Soenen in Roeselare, pas een goed half 
jaar aan de dialyse in zaal 1. We werden 
gastvrij ontvangen door Frans, zijn 
vrouw Anna en hun dochter Monique. 
Later kwam ook hun andere dochter er 
even bij. 
Frans bleek niet alleen een boeiend ver-
teller te zijn maar ook nog iemand boor-
devol artistiek talent. 
Onze gastheer, geboren en getogen 
Roeselarenaar is op 5 oktober 1931 ge-
boren in de Arme Klarenstraat. Geduren-
de de oorlogsjaren woonden ze in de 
Lindenstraat, aan de achterkant van het 
toenmalige Maria’s Rustoord, het huidige 
AZ Delta, campus Westlaan. Nog later 
verhuisden zijn ouders naar de Bakkers-
straat, “en daar ben ik uitgetrouwd” ver-
telt Frans. 
Vader was stukadoor, moeder huisvrouw 
en behalve Frans telde het gezin nog een 
zoon en een dochter. Frans’ zus leeft nog 
maar zijn broer is overleden. 
Naar de lagere school ging Frans in de 
vlakbij gelegen Sint-Aloïsiusschool. Hij 
had graag verder willen leren maar daar 
stak de tweede wereldoorlog een stokje 
voor. De oorlog brak uit toen hij tien jaar 
was en bij de bevrijding was hij veertien 
en had net de lagere school doorlopen. 
In het laatste jaar had hij een bijverdien-
ste waarmee hij 10 Belgische frank per 
week verdiende: voor een groothandel 
ging hij met een steekkar kistjes gist op-
halen aan het station en voerde de pak-
jes gist met een fiets waarop een bak 
gemonteerd was, rond naar de bakkers. 
Soms kreeg hij van de klanten een 

beetje drinkgeld maar dat durfde hij niet 
houden en de bazen, twee vrouwen, sta-
ken dat in hun eigen zak. “Wat waren we 
toen toch dom”, zegt Frans met spijt in 
zijn stem. 
Van de oorlog herinnert hij zich ook nog 
een en ander. Zijn ouderlijk huis lag aan 
het hospitaal en daar was veel te zien 
dat eigenlijk niet voor kinderogen be-
stemd was: veel zwaargewonden die bin-
nengebracht werden, een achtervolging 
van iemand van de witte bende door de 
gestapo, een deserteur die doodgescho-
ten werd, ... allemaal zaken die een die-
pe indruk nalieten op een jonge tiener. 
In die tijd werd er natuurlijk ook veel ge-
blauwd of gesmokkeld. 
Roeselare werd uiteindelijk bevrijd door 
de Polen. 
 

Na de lagere school was hij graag naar 
de vakschool gegaan, maar in het gezin 
met drie kinderen en met vader als enige 
kostwinner was dit toen geen optie. 
Frans ging dan maar aan het werk in de 
smidse bij de vijf broers Carette van de 
firma L’Avenir, waar ze o.m. wasmachi-

Ten Huize van Frans Soenen 

Frans Soenen: dialysepatiënt maar ook 
gedreven muzikant, boeiend verteller en 

prozaschrijver, echtgenoot, vader , 
grootvader en overgrootvader 
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nes maakten. Daar leerde een van die 
broers hem alle kneepjes van het lassen; 
zo leerde hij dan toch een stiel. “Nog be-
ter dan op school, want daar had ik nog 
andere vakken moeten leren waar ik nu 
geen tijd aan moest besteden” zegt 
Frans er nog lachend bij. Hij werkte er 
veertien jaar. Daarna werkte hij als on-
derhoudsmecanicien bij de firma Soubry. 
 
Onze geïnterviewde had en heeft nog al-
tijd een passie voor muziek. Hij leerde 
accordeon spelen bij een zekere Hale-
wijn, iemand die later uitweek naar Ca-
nada. Frans kreeg een accordeon cadeau 
van zijn grootmoeder. Zij liet hiervoor 
speciaal iemand uit Brussel komen, die 
een dermate groot aanbod mee had dat 
de keuze moeilijk was. Maar uiteindelijk 
werd het een rode. Frans oefende veel 
op zijn nieuwe instrument, experimen-
teerde en werd op eigen krachten een 
goed muzikant die ook volgens partituur 
kon spelen. Hij kwam ook in contact met 
andere muzikanten: een saxofonist, een 
batterist (drummer), ... en zo kwamen ze 
op het idee om een orkestje te vormen, 
“The Rio Combo” waarmee ze, meestal 
de zaterdagen, op bruiloften gingen spe-
len. En met de groeiende bekendheid 
werden ze ook gevraagd voor andere 
feesten, zoals het bal van de burgemees-
ter. Die optredens waren geen sinecure 
want alle verplaatsingen moesten met de 
fiets gebeuren, met de accordeon op de 
rug. “Ik had soms zo’n koude handen dat 
ik ze eerst moest warmen bij de kachel 
en de stramheid uit mijn vingers masse-
ren alvorens ik kon beginnen spelen”. 
Vooral in de winter en soms laat in de 
nacht thuiskomen, versteven van de 
koude, het was hard. En vrouwtje Anna 
bleef dan altijd op tot Frans thuiskwam. 
“ ’t Was lastig, tot laat in de nacht en 
veel werd het niet betaald, maar met 
wat Frans verdiende konden we de aan-
betaling van ons huis doen”. 
Later, toen twee muzikanten van het 

oorspronkelijke orkestje overleden wa-
ren, werd Frans gevraagd om zich aan te 
sluiten bij een ander orkestje uit Rumbe-
ke. Hun kwartet trad vaak op in “ ’t Oud 
Stadhuis”. Met dit orkestje zijn ze nog 
naar Brussel en zelfs in Frankrijk gaan 
optreden, maar toen hadden alle muzi-
kanten al een eigen auto. “Onzen jazz 
had de kleinste auto van ons allemaal” 
lacht Frans, “het was verwonderlijk hoe 
hij die grote jazz (drumstel) in dat au-
tootje kreeg, er bleef nauwelijks genoeg 
plaats over voor hemzelf achter het 
stuur!”. 
 

Maar behalve muzikant ontpopte deze 
kranige man zich ook tot beeldend kun-
stenaar. Hij begon te schilderen en sloot 
zich aan bij een kring van kunstschilders 
waar ook een bekend kunstschilder uit 
Brugge naartoe kwam. Trots toont Anna 
ons enkele schilderijen van Frans die hun 
appartement versieren. En ook nog en-
kele kunstige werken in gekleurd glas 
van zijn hand. En alsof dat nog niet ge-
noeg was maakte de man ook nog foto’s, 
in de tijd van de zwart/witfilm. Hij ont-
wikkelde ze ook zelf, in de badkamer die 
hij gebruikte als donkere kamer. En hij 
filmde, eerst met 8mm-film, later in su-
per 8 met klank en liet zijn kinderen op 
zolder acteren in scenario’s die hij zelf 
uitgewerkt had. Zij hebben zelfs Will Tu-

Place du Tertre? Neen, Frans Soenen 
schilderend ergens in een Brugs park 
en intussen zijn werk tentoonstellend 

voor het passerend publiek 
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ra eens geïnterviewd en gefilmd. 
 
Frans heeft met zijn gezin ook nog in de 
Sparrestraat, op de wijk “De Meiboom” 
gewoond. Daar hadden ze een grote kel-
der waar zijn werkbank stond en waar 
hij aan allerlei knutselwerk of artistiek 
bezig kon zijn en waar hij al zijn vrije tijd 
doorbracht. “Als we aan ons moeder 
vroegen waar papa was, dan was haar 
antwoord steevast “waar denk je?”, hij 
was altijd bezig in de kelder” vertelt 
dochter Monique. 
 
Is Frans goed van de tongriem gesne-
den, hij kan zijn gedachten ook vlot 
neerpennen. “In de lagere school ben ik 
altijd sterk geweest in opstellen” vertelt 
hij zelf. En hij toont ons zijn schrift waar-
in hij een soort dagboek bijhoudt en dat 
hij heen en terug meeneemt naar de dia-
lyse. Soms lezen de verpleegkundigen 
zijn hersenspinsels en soms schrijft ie-
mand van hen ook iets terug in zijn 
schriftje (op pagina 8 staat daar een 
voorbeeld van). 
 
“Heb je zijn brieven nog van toen hij sol-
daat was?” vraagt Monique. 
Dat zorgt voor enige hilariteit maar ui-
teraard is die persoonlijke proza niet 
voor onze ogen bestemd en niet vatbaar 
voor publicatie. 
 
Dat brengt het gesprek op het onder-
werp legerdienst die Frans in het Duitse 
Bensberg heeft vervuld. Hij was chauf-
feur bij de genietroepen en reed met een 
vrachtwagen met radiomaterieel. “We 
waren gekazerneerd in een kasteeltje, 
het was daar goed”. (n.v.d.r.: Het kas-
teel van Bensberg is nu een hotel). 
“We moesten vaak op manoeuvres en 
dat was dan dieper Duitsland in” vertelt 
Frans.”Hij was soms wel 3 maanden 
weg” voegt Anna daar aan toe. “Ja maar 
ik deed dat expres”, repliceert Frans dan 
weer, “want dan mocht ik 10 dagen in 

verlof komen”. En Anna dan weer: “We 
mochten toch nergens gaan van mijn ou-
ders, als we gingen dansen kwam mijn 
moeder achter ...” 
 

En hoe hebben Frans en Anna mekaar 
leren kennen? 
“Dat was in café “Chicago”. Hij speelde 
daar accordeon voor de opening en Anna 
was daar ook. Ze stond voor hem en 
keek hem de hele tijd aan en ... Cupido 
deed de rest. Daarna fietste de verliefde 
accordeonist regelmatig naar een vriend 
waarbij hij voorbij het ouderlijk huis van 
Anna moest passeren en stond zij - toe-
vallig - aan de voordeur ... 
“Ik was ook in een accordeonclub in café 
“Au Damier” en soms liepen we dan met 
alle accordeonisten in stoet door de stra-
ten en kwamen we vanneigens ook door 
de straat waar mijn lief woonde hé” ver-
telt Frans glunderend. 
 

Soldaat-milicien Frans (r) tijdens zijn  
legerdienst in Bensberg 

Frans en Anna op hun trouwdag 
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Frans en Anna trouwden in 1955 en heb-
ben 4 kinderen gekregen, één om de vier 
jaar. Hun oudste zoon is net met pensi-
oen aan de spoorweg, dan volgen twee 
dochters en hun jongste zoon is militair 
en woont in Antwerpen. Intussen heb-
ben ze ook 8 kleinkinderen en 3 achter-
kleinkinderen. 
 

Wanneer heeft onze gastheer dan pro-
blemen beginnen krijgen met zijn nieren, 
willen we graag weten. 
Op een bepaald ogenblik voelde deze ac-
tieve 80-plusser dat hij snel vermoeid 
geraakte en de huisarts die zijn toestand 
opvolgde stelde vast dat zijn bloedwaar-
den altijd maar slechter werden en uit-
eindelijk was het zo ver: eind augustus 
2016 kwam Frans aan de dialyse in zaal 
1. Voor de actieve man die hij op zijn 
85ste nog altijd is, komt drie halve dagen 
per week stil moeten liggen hard aan. 
Tijdens de behandeling zelf zijn er geen 

problemen maar na de dialyse blijft 
Frans altijd met een kater en is hij niet in 
staat om nog veel meer te doen dan een 
krant of een boek lezen. Maar over de 
verpleegkundigen is Frans vol lof. 
 
Met de VNR en onze activiteiten heeft 
ons nieuw lid nog niet zoveel voeling ge-
zien de korte periode, hij heeft nog maar  
één keer “ ’t Krantje” ontvangen. Ik her-
inner me dat Carlos Kesteloot en ik hem 
gesproken hebben tijdens de Sintactie - 
zie ’t Krantje van december 2016 - en nu 
hebben André en ik de gelegenheid om 
Frans een en ander te vertellen over wat 
onze vereniging de nierpatiënten te bie-
den heeft. 
 

Het wordt stilaan laat maar Frans, Anna 
en Monique nemen ons nog mee naar de 
muziekkamer, waar niet alleen de laatste 
nieuwe accordeon, een elektronisch 
exemplaar staat, maar ook een orgel 
met een keyboard dat Frans er op gezet 
heeft om de twee instrumenten tegelijk 
te kunnen bespelen. 
Het duurt niet lang of Frans neemt plaats 
op zijn kruk en de eerste noten van een 

De 4 kinderen van Frans en Anna. 
Twee zonen en twee dochters,  

elk 4 jaar verschillend 

Frans ergens bij een optreden 
met zijn accordeon 
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lied weerklinken. En terwijl Anna achter 
haar man plaats neemt voor een foto 
speelt hij hun lievelingslied, “Hemels-

blauw” van Will Tura. We vernemen nog 
dat hij onlangs nog een feest voor 80-
jarigen heeft opgeluisterd en dat dit erg 
op prijs werd gesteld door zijn publiek. 
Wie weet kunnen we eens van het talent 
van deze krasse man genieten op een 
contactnamiddag of op de barbecue? 
 
De tijd is voorbij gevlogen, na nogmaals 
bedankt te hebben voor de gastvrije ont-
vangst nemen André en ik afscheid van 
Frans, Anna en Monique. 
 
André Segaert en Maurice Debusschere 

Een stukje proza uit het schriftje van Frans 

 

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau 
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt 

 

Engels en Gents 
 

Nen Engelsman es op ne woarme zomeroavond in ne Gentschen dancing ne slow 
aan ‘t danse van-tien-stapkes-op-een-talluure mee een Gentsche schuune blonte kie-
ne, goe gedroaid van uures en puute. 
Zegt den Engelsman: “Oooh sweetheart ...!” 
Zegt ze zij: “Ja, ik zwiet uuk hart ...” 
 



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 9 - Januari - Februari - Maart 2017 

 
 

 

 

Roeselarestraat 89 
 

B-8980 Zonnebeke 
 

T +32 (0)51 77 84 33 
 

F +32 (0)51 77 72 79 
 

info@nvdejonghe.be 
 
 
 

www.nvdejonghe.be 

STEENGOED IN BOUWMATERIALEN 
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KRUISWOORDRAADSEL 

1  Griekse stadsburcht - zintuig 

2  Gesloten - deel van de schouder 

3  Opvangcentrum voor honden - kledingstuk 

4  Boom - toorts - doping 

5  Naschrift - frans lidwoord - symbool van Schotland - papa 

6  Pus - verbrande resten - piraat 

7  Vat voor bloem - droog 

8  Godsgeschenken - voorzetsel - lichaamsdeel - muzieknoot 

9  Namaak - jeugdbeweging - teken 

10  Afval van graan - nummer - landcode van Turkije - trots 

11  Benzinemerk - bank in de zee 

12  Grieks eiland - muziekgenre - meisjesnaam 

13  Gesneden stier - hondenras 

14  Zonnebescherming - thuis (symb) 

HORIZONTAAL 

15  Begin - voltooid - nieuw testament - leuk 

  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                
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 VERTICAAL 

A.  Griekse hoofdstad - eveneens - larve van een vlinder 

B.  Chemisch element - uitroep van verdriet - vervoeging van eten 

C.  Jongensnaam - vereniging voor 55 plussers 

D.  Van bepaalde grondsoort - identity - slee 

E.  Verkiezen - windstreek 

F.  Voorzetsel - straffe koffie 

G.  Antwerpse gemeente - muzieknoot 

H.  Wintersportartikel - uitroep voor stilte 

I.  Satéstokje - aanwakkeren 

J.  Huidverharding - winters voertuig - Duitse stad 

K.  Opstootje - Europees Kampioenschap - uitroep 

L.  Boom - gefileerde vissoort 

M.  Peutertje - ondersteek - Duits gebergte 

N.  Cabo Verde - muzieknoot 

O.  Post scriptum - trekvoertuig - dreigend gevaar  

Met de letters in de grijze vakjes kan je een sleutelwoord vinden. Let op: de ‘ij’ is 
steeds één letter! 
Tip: De letters in de grijze vakjes vormen de naam van een klooster in Rhodos 
 
Bourgeois Sonja & Defour An 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heirweg 218 

8710 Sint-Baafs-Vijve 

Telefoon: +32(0)56 61 79 97 

Fax: +32(0)56 61 79 98 

info@espeelmetaal.be 
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 INKOMSTEN UITGAVEN 
 WINST VERLIES 
ADMINISTRATIE  187,40 
ONKOSTEN  1.812,43 
KRANTJE  4.336,71 
DAGUITSTAP LEUVEN  964,55 
WEEKEND SINT TRUIDEN  1.971,30 
ELFDAAGSE MALLORCA  8.028,30 
CONTACTNAMIDDAG  84,95 
TOMBOLA 6.677,52  
JAARFEEST  1.243,15 
STEUN 6.145,20  
RENTES 61,69  
BARBECUE  528,36 
SOCIAAL DIENSTBETOON  56F4,04 
RECEPTIE H. MIS LICHTERVELDE  248,15 
WEBSITE  99,90 
VOORDRACHTEN ORGAANDONATIE 0,00  
LIONS CLUB STEUN 3.500,00  
VOORDRACHT DR VERBANCK 179,60  

 16.564,01 20.069,24 
  VERLIES 
  -3.505,23 

VNR FINANCIËN 2016  

 

Naar goede gewoonte volgt hieronder een overzicht van al onze inkomsten en uitga-
ven in het jaar 2016. 

Zoals jullie kunnen zien sluiten we het jaar af met een verlies. Daar zijn meerdere 
redenen voor. Een steeds groter wordend aantal leden. Daardoor worden onze wer-
kingskosten ook steeds groter, vooral voor het Krantje en Sociaal Dienstbetoon mer-
ken we dit. Ook zaten we met enkele activiteiten iets boven onze begroting. 
Dit alles wordt voor een groot deel gecompenseerd door heel wat steun die we ook 
dit jaar mochten ontvangen, onder meer van het Kubbing Tornooi ter ere van Bart 
Vandoorne (zit in “steun”) en Lions Club . Hartelijk dank daarvoor!!! 
Ook de tombola bracht dit jaar heel wat centjes in de kas. Een applaus voor allen die 
hun steentje bijgedragen hebben met een speciale vermelding voor onze topverko-
pers Danny Vermeulen en Georges De Vos. 
Hopelijk kunnen we dan ook in de toekomst op ieders steun en medewerking blijven 
rekenen zodat we al onze doelstellingen kunnen blijven waarmaken.  
Daarvoor alvast bij voorbaat van harte dank.  
 
Uw penningmeester Gino 
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VLEESWAREN 

HAVA 
 

ZWAAIKOMSTRAAT 70 
8800 ROESELARE 

Tel. 051/ 20 19 39 

Fax 051/ 20 91 07 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groot Ambachtelijke bakkerij 
 

INDUSTRIE ZONE NOORD 

LAMSAKKER 4 

8700 TIELT 
 

Tel 051 633489 
Fax 051 635421 

BTW BE 0435.449.232 
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Je toestemming voor het delen van je 
gezondheidsgegevens al gegeven? 

 
Om een kwaliteitsvolle en veilige zorg te 
garanderen, hebben zorgverleners vaak 
nood aan je gezondheidsgegevens. Bin-
nen onze gezondheidszorg worden mo-
menteel verschillende elektronische net-
werken ontwikkeld om ervoor te zorgen 
dat het delen van deze gegevens vlot, 
maar ook veilig gebeurt. Delen kan enkel 
wanneer je als patiënt je toestemming 
geeft. 
 

Waarom gegevensdeling? 
 
De elektronische uitwisseling van ge-
zondheidsgegevens tussen zorgverleners 
maakt dat het delen van gegevens ge-
makkelijker en sneller verloopt. Het elek-
tronisch delen van gezondheidsgegevens 
kan voordelen voor patiënten met zich 
meebrengen. Een vlotte uitwisseling van 
gezondheidsgegevens draagt immers bij 
tot: 
• Het vermijden van dubbele onderzoe-

ken: De resultaten van je vroegere 
onderzoeken kunnen gemakkelijker 
geraadpleegd worden. 

• Een verhoogde patiëntveiligheid: 
Zorgverleners kunnen bijvoorbeeld in 
je medische gegevens snel nagaan of 
je allergisch bent voor bepaalde stof-
fen, welke medicatie je neemt, welke 
vaccinaties je gehad hebt, . 

• Een betere aaneensluiting van je zorg: 
Een goede informatie-uitwisseling tus-

sen zorgverleners zorgt ervoor dat je 
niet telkens opnieuw je volledige me-
dische voorgeschiedenis moet vertel-
len aan nieuwe zorgverleners. Door 
een vlotte gegevensuitwisseling kun-
nen verschillende zorgverleners je op 
een aaneensluitende manier de ge-
paste zorg geven. De zorgverleners 
kunnen in je gegevens opzoeken wel-
ke zorg je al gekregen hebt, welke ri-
sicofactoren (bv. koorts, hoge bloed-
druk, .) hij/zij moet opvolgen, wan-
neer je medicatie moet krijgen, . 

 
Welke gegevens worden gedeeld? 

 
Er zijn verschillende systemen die het 
beveiligd delen van gezondheidsgege-
vens mogelijk maken. Het gaat bijvoor-
beeld over: 
 
• Het hub-metahub-systeem: Dit uitwis-

selingssysteem maakt het voor zieken-
huisgeneesheren, huisartsen en speci-
alisten mogelijk om bepaalde gezond-
heidsgegevens van hun patiënten met 
elkaar uit te wisselen. Zo kunnen bij-
voorbeeld gegevens uit het medisch 
dossier van het ziekenhuis (zoals uit-
slagen van bloedonderzoeken, resulta-
ten van medische beeldvorming, ont-
slagbrieven en operatieverslagen) 
worden uitgewisseld. 

• Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier: 
In een farmaceutisch dossier noteert 
de apotheker de geneesmiddelen die 
hij aan een patiënt aflevert. De Alge-

eHEALTHCONSENT 
je toestemming geven om je gezondheidsgegevens 

op een veilige manier te delen 



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 17 - Januari - Februari - Maart 2017 

mene Pharmaceutische Bond (APB) en 
de Vereniging der Coöperatieve Apo-
theken van België (OPHACO) hebben 
een beveiligd systeem ontwikkeld om 
ditfarmaceutisch dossier tussen apo-
thekers delen. Apothekers zullen dan 
toegang kunnen hebben tot de medi-
catiegeschiedenis van een patiënt op 
het moment dat die hen om de afleve-
ring van een geneesmiddel vraagt. 
Ongeacht de plaats van de aflevering 
-bijvoorbeeld de apotheek van wacht- 
geniet de patiënt zo van een maxima-
le bewaking van zijn medicatieveilig-
heid. 

• Vitalink: In het kader van een betere 
samenwerking binnen de eerstelijns-
zorg* heeft de Vlaamse Overheid Vita-
link opgericht. De zorgverleners uit de 
eerste lijn zullen vanuit hun eigen 
elektronische patiëntendossier infor-
matie kunnen overdragen naar een 
centrale databank om gezondheidsge-
gevens met de andere betrokken 
zorgverleners te delen. Via Vitalink 
zullen bijvoorbeeld vaccinatiegege-
vens, een medicatieschema en het 
kerndossier van de huisarts uitgewis-
seld worden. 

 
*De eerstelijnszorg is de zorg die recht-
streeks toegankelijk is voor de patiënt. 
Denk aan huisartsen, apothekers, (thuis)
verpleegkundigen, thuisverzorgenden, … 
Het gaat over zorg waarbij geen verwij-
zing of (ziekenhuis)opname nodig is. 
 

Hoe je toestemming geven? 
 
Voor het elektronisch delen van gezond-
heidsgegevens via dergelijke netwerken 
is de geïnformeerde toestemming van de 
patiënt nodig. Sinds kort bestaat er een 
elektronische toepassing om je toestem-
ming als patiënt te registreren. Deze toe-
passing, eHealthConsent, is beschikbaar 
via de website van het eHealth-platform. 
Wanneer je naar deze website surft, klik 

je op burgers en vervolgens op eHealth-
Consent. 

 
Er zijn drie manieren om de geïnfor-
meerde toestemming van patiënten te 
registreren: 
 
1] Je kan als patiënt je toestemming zelf 

registreren via de website van het 
eHealth-platform. Je meldt je dan met 
behulp van je elektronische identiteits-
kaart (eID) aan. Hiervoor heb je een 
eID-lezer nodig en moet je via de 
website http://eid.belgium.be de ver-
eiste software installeren. (Voor meer 
informatie kan je het contactcenter 
van het eHealth-platform bellen op 02 
788 51 55). 

2] Als je hulp wil bij de registratie of je 
geen computer hebt, kan een arts, 
apotheker of het administratief perso-
neel van het ziekenhuis je toestem-
ming registreren. 

3] Ook een mutualiteit kan je toestem-
ming registreren op jouw verzoek. 

 
De toestemming namens minderjarige en 
wilsonbekwame patiënten kan door hun 
wettelijke vertegenwoordigers worden 
geregistreerd via de tussenkomst van 
een arts, apotheker, ziekenhuis of mutu-
aliteit zoals hierboven beschreven. 
Voor wie zelf zijn toestemming wil regi-
streren beschikt het Vlaams Patiënten-
platform over een informatiebundel, een 
handleiding en een filmpje. 
 

Je rechten in verband met 
de toestemming 
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Je hebt steeds het recht om je toestem-
ming terug in te trekken. Bovendien heb 
je ook de mogelijkheid om specifieke 
zorgverleners bij naam de elektronische 
toegang tot je gezondheidsgegevens te 
weigeren. Dit alles kan jezelf beheren via 
de toepassing eHealthConsent op de 
website van het eHealth-platform. 
Wat betreft de elektronische uitwisseling 
van je gezondheidsgegevens heb je bo-
vendien ook de volgende rechten: 
 
• de mogelijkheid om aan je zorgverle-

ner te vragen om bepaalde gegevens 
niet uit te wisselen en 

• de mogelijkheid om te vragen dat 
men nagaat welke zorgverlener toe-
gang tot je gezondheidsgegevens 
heeft gehad. (Dit moet je vragen op 
niveau van het uitwisselingsnetwerk.) 

 
Wie heeft toegang? 

 
Voor alle duide-
lijkheid: enkel 
zorgverleners 
waarmee je een 
therapeutische 
relatie of een zor-
grelatie** hebt, 
kunnen toegang 
tot je gezond-

heidsgegevens krijgen. Zij hebben bo-
vendien alleen toegang tot de informatie 
die relevant is voor hen in het kader van 
de zorg voor jouw gezondheid. Het Sec-
toraal Comité van de Sociale Zekerheid 
en van de Gezondheid beoordeelt welke 
informatie relevant is. Dit comité is een 
onderdeel van de Privacycommissie. Het 
recht op inzage is tevens beperkt in de 
tijd. 
Artsen die voor je werkgever, een verze-
keringsmaatschappij, een overheids-
dienst of mutualiteit werken hebben 
geen toegang tot je gegevens. 
Als patiënt kan je ook zelf online toegang 
hebben tot bepaalde gezondheidgege-

vens. Je kan momenteel al vaccinaties 
en in de nabije toekomst je medicatie-
schema raadplegen via de Patient Heal-
thViewer. 
 
**De elektronische uitwisselingsnetwer-
ken zullen het bestaan van een thera-
peutische relatie of een zorgrelatie tus-
sen de patiënt en een zorgverlener con-
troleren aan de hand van bepaalde elek-
tronische bewijsmiddelen, zoals bijvoor-
beeld het inlezen van de elektronische 
identiteitskaart of van de SIS-kaart, het 
bestaan van een Globaal Medisch Dossier 
of de inschrijving in een ziekenhuis of 
wijkgezondheidscentrum. 
 

Informatiecampagne 
 
Momenteel loopt er een nationale infor-
matiecampagne over de toestemming 
voor het delen van gezondheidsgege-
vens. Er werd een folder, een website 
www.patientconsent.be en een filmpje 
ontwikkeld. Zorgverleners, ziekenhuizen, 
overheden, mutualiteiten en patiënten-
verenigingen zullen samen patiënten op 
de hoogte brengen over de toestemming 
voor gegevensdeling. 
 
Bekijk het filmpje 'Zijn toestemming ge-
ven om zijn gezondheidsgegevens elek-
tronisch te delen' op YouTube. Hier de 
link: https://www.youtube.com/watch?
v=lyJQfE7pkJA&feature=youtu.be 
 

Tekstversie filmpje EhealthConsent 
 
Hallo, ik ben Ilse Weeghmans, directeur 
van het Vlaams Patiëntenplatform. Van-
uit ons platform vinden we het heel erg  
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belangrijk dat patiënten of dat burgers 
hun gezondheidsgegevens op een veilige 
manier kunnen delen. Ik neem jullie van-
daag graag mee op pad om te kijken hoe 
je dat kan doen. Want waarom is dat nu 
belangrijk? Stel dat ik op vakantie ga, 
bijvoorbeeld aan de zee met mijn kind-
jes. Dan vind ik het belangrijk dat gege-
vens rond geneesmiddelen, rond ingre-
pen, operaties die er vroeger zijn ge-
weest goed in kaart zijn gebracht en dat 
nieuwe zorgverstrekkers ook aan die ge-
gevens kunnen om te kijken wat en hoe. 
Op die manier kan er ook beter samen-
gewerkt worden en zijn ze goed op de 
hoogte van welke geneesmiddelen ik wel 
kan nemen en welke ik niet kan nemen. 
Voila, ik neem jullie graag mee op pad 
om te kijken welke stappen je daarvoor 
allemaal moet onderdelen om je gege-
vens te delen. Je kan je gegevens na-
tuurlijk ook laten delen door je toestem-
ming te geven aan een arts, een apothe-
ker, in het ziekenhuis of bij een mutuali-
teit, maar je kan het ook zelf doen. En 
dat demonstreren we graag vandaag. 
Wat heb je nu nodig om je toestemming 
te geven om die uitwisseling van je ge-
zondheidsgegevens mogelijk te maken? 
Je hebt je eID nodig met de daarbij ho-
rende pincode en ook een eID lezer die 
je nodig hebt om je kaart in te steken. 
Voila, ik ben er klaar voor. 
We gaan naar de website 
www.ehealth.fgov.be en daar kies ik 
voor burgers. Ik krijg dan een veldje met 
online diensten en ik kan hier kiezen 
voor toegang tot eHealthConsent. Dan 
klik ik daarop. Dan vraagt de website mij 
om verder te gaan met mijn elektroni-
sche identiteitskaart. Ik klik ook dit veld 
aan. En dan om mijn beveiligingscertifi-
caat op te vragen. Dan mijn pincode, 
even niet kijken. Mijn aanvraag wordt 
verwerkt. Voila, Ilse Alfonsine Weegh-
mans kan zich aanmelden. Oké, we zijn 
nu op de pagina om je toestemming te 
geven. Je ziet hier toestemming staan, 

dat is het veld waar we nu op zijn, en je 
ziet duidelijk aan het rode handje dat ik 
mijn toestemming nog niet gegeven heb. 
Ik sta hier nu klaar op activeren om te 
klikken om mijn toestemming te geven. 
 
Nu, wat betekent dat nu, die toestem-
ming geven? Het betekent eigenlijk dat 
ik mijn akkoord geef als patiënt of als 
burger om gegevens uit te wisselen, 
maar enkel en alleen tussen de zorgver-
leners waar ik een zorgrelatie mee heb. 
Het betekent dus dat met elke zorgverle-
ner in dit land waar ik geen zorgrelatie 
mee heb, dat die niet aan mijn gegevens 
kan, dat hij geen gebruik kan maken van 
de uitwisseling van gegevens. Ik ga nu 
hier op activeren klikken. Activeren. 
Nu geeft hij eigenlijk aan van let op, u 
staat op het punt om uw status te wijzi-
gen. Hij geeft eigenlijk aan wat de gevol-
gen zijn, hetgeen wat ik juist verteld heb 
wat het betekent om gegevens te delen. 
Je kan hier ook nog meer informatie op-
vragen. En ik ga hier aanduiden dat ik 
kennis genomen heb van de informatie 
wat het betekent eigenlijk om mijn toe-
stemming te geven om gegevens te de-
len. Bevestigen. Voila, je ziet hier het 
groene handje, uw status van de toe-
stemming. Ik stem ermee in om de uit-
wisseling van mijn medische gegevens 
langs elektronische weg te faciliteren in 
het kader van mijn gezondheidszorg. 
Je kan ook zien, je kan altijd ook je toe-
stemming om gegevens uit te wisselen 
ook intrekken. En dan kan je hier klikken 
op deactiveren. Ik ben nog in het veld 
toestemming en heb zojuist mijn toe-
stemming gegeven, dat zie je aan het 
groene handje. Ik ga nu naar het veld 
therapeutische relaties. Ik hou er even-
tjes mijn hand voor zodat de privacy van 
mijn huisarts ook beschermd is. Want je 
ziet dat ik een Globaal Medisch Dossier 
heb en dat die zorgrelatie al werkzaam is 
in het systeem. In de toekomst ga je hier 
kunnen zien met welke zorgverleners je 
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allemaal een zorgrelatie hebt. Het vol-
gende veld, ik ga naar uitsluitingen. Ik 
klik daar. En hier, bij uitsluitingen, kan ik 
ervoor kiezen om één zorgverlener of 
meerdere zorgverleners uit te sluiten van 
de uitwisseling van mijn gezondheidsge-
gevens. Ik doe dat door te klikken op 
voeg een uitsluiting toe. Het veld daar. 
En hier kan ik zoeken op naam en voor-
naam. Ik kan hier bij beroepscategorie 
kiezen of het gaat over een arts, een 
apotheker of een verpleegkundige en de 
zoekmachine gaat mij dan ook de juiste 
persoon aangeven. En op die manier kan 

je er ook voor kiezen om een zorgverle-
ner uit te sluiten van je medische gege-
vens of je gezondheidsgegevens. 
Zo, nu hebben we laten zien hoe je er-
voor kan kiezen om zelf als patiënt je 
toestemming te registeren. Veel succes 
ermee! 
 
De teksten werd overgenomen van de 
website van het Vlaams Patiëntenplat-
form of kortweg VPP. 
 
Website: 
http://vlaamspatientenplatform.be 

Trump en “een” Vlaming 
 
President Trump wil het Witte Huis herschilderd hebben, in 't wit uiteraard.  
Omdat al zijn volk in Irak zit, moet hij wel een beroep doen op de Europeanen. 
Een Nederlander, een Duitser en een Vlaming dienen een offerte in.  
  
President Trump, een beetje verward door de grote prijsverschillen in de offertes, 
vraagt die drie gasten om naar Washington te vliegen -op zijn kosten- om hun offerte 
persoonlijk te verdedigen.  
  
De eerste is de Nederlander:  
Tja, zegt Trump, jij bent wel de goedkoopste. Je vraagt slechts één miljoen euro.  
Hoe komt dit?.  
'Nou ja, zegt de Nederlander, wij Nederlanders zijn seer suinig en kunnen dus feel 
meer ferfen met dezelfde hoefeelheid ferf als andere schilders!’  
  
De Duitser komt daarna voll Selbstvertrauen binnen.  
Trump: Jij vraagt twee miljoen euro! Verklaar eens waarom je dubbel zo duur bent 
als de Nederlander?. 
'Heel eenvoudig, zegt de Duitser, Qualität und Gründlichkeit über alles. 
Dat uit zich natürlich in ein bißchen duurdere Preis.’ 
  
Als laatste is de Vlaming aan de beurt, bestuurder van een intercommunale. 
Awel, zegt den Trump, gij zijt drie keer zo duur als de Nederlander en ook nog één 
miljoen duurder dan die Duitser. Hoe verklaar je dat?. 
'Heel gemakkelijk jong, zegt de Vlaming. 
Eén miljoen voor u. 
Eén miljoen voor mij.  
En we laten diejen Hollander het werk doen !’ 
 
Zegt Trump: 'Wanneer kunt ge da regelen?!' 
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Wereldnierdag 2017 

9 maart 

  Nierfalen en obesitas 

FEIT: 600 000 000 mensen op 
Onze aardbol kampen met obesitas. 
 
Obesitas is een risicofactor voor chronisch nierfalen: 
De nieren moeten harder werken om meer bloed te filteren. 
 
Op wereldnierdag editie 2017 zetten we het belang van 
BEWEGEN extra in de kijker! Maar ook GEZOND ETEN is cruciaal. 
Beperkt zout en suiker, eet dagelijks groenten en fruit, drink voldoende, 
Gebruik alcohol met mate … 
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Zondag 5 maart 
Ware het niet geweest van de VNR-
contactnamiddag dan zou het een dag 
geweest zijn om snel weer te vergeten. 
Stortregen al van in de voormiddag, rui-
tenwissers volle snelheid onderweg naar 
Ardooie ... Plenzende regen tijdens het 
uitladen van materieel, geen verandering 
tijdens de hele contactnamiddag - geluk-
kig een binnengebeuren - en ... idem di-
to tot we allemaal weer thuis, elk in onze 
eigen vertrouwde zetel zaten en het zon-
netje toch nog snel even afscheid kwam 
nemen. 
Maar de contactnamiddag zelf mocht er 
weer zijn: 51 deelnemers waarvan 18 
patiënten, 26 familieleden en sympathi-
santen waaronder 3 kinderen en last but 
not least 4 verpleegkundigen. 
 

Nog vóór 14 uur kwamen de eersten er 
al aan en het duurde niet lang of het ge-
roezemoes zwolg aan tot orkaankracht. 
Na de verwelkoming door voorzitter Gino 
werd de koffie uitgeschonken en werd er 
genoten van een lekker confituurtaartje 
uit Zomergem. 
 

Sommigen genoten van een spelletje 
kaart en zelfs de kinderen leken 

ervan te genieten ... 

... en kennismaking met nieuwe leden, 
zoals PD-patiënt Vandenbussche Fernand 

en zijn echtgenote  

... en vervolgt met koffie en taart en ... 
een gezellige babbel... 

De contactnamiddag start officieel met 
het welkomstwoord van de voorzitter... 

CONTACTNAMIDDAG 2017 
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Toen was het alweer tijd voor het petan-
quetornooi dat traditiegetrouw nogal in 
de smaak valt; 24 deelnemers namen 
deel aan het ballenspel. 12 Verkozen een 
kaartje te leggen en de rest waren "bab-
belaars" die gewoon genoten van elkaars 
gezelschap. 
 
De petanquespelers streden zoals ge-
woonlijk verbeten maar sportief en bij de 
finale liepen de punten lange tijd afwis-
selend op, wat de spanning op de spits 
dreef.  
 
Uiteindelijk verloren Etienne Truyaert, 
Kris Vulsteke en Ann Vanacker 
(dialyseverpleegkundige) nipt van Geor-
ges De Vos, Michel Cloet en Gino Mat-
thys. 
 
Na het uitdelen van de prijzen aan win-
naars en verliezers werd er nog wat na-
gepraat en stilaan keerde iedereen, ho-

pelijk tevreden over de genoten namid-
dag, huiswaarts. 
 
Hopelijk tot een volgende VNR-activiteit. 
 
Maurice Debusschere 

... terwijl anderen het bij het traditionele 
petanquen hielden. 

Winnaars en verliezers broederlijk naast elkaar. 
V.l.n.r. Gino Matthys, George De Vos, Michel Cloet, spelcoördinator Stefaan Maddens, 

Ann Vanacker, Kris Vulsteke en Etienne Truyaert 
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CAD VEURNE 
Dehouck Gilbert kwam op 20 december 2006 voor de eerste keer naar dialyse. Daar 
dit dus al 10 jaar geleden, is werd Gilbert eind december vorig jaar, figuurlijk in de 
bloemetjes gezet. 
Proficiat Gilbert! 

FAMILIENIEUWS 

Hier in Veurne was Adrien Casteleyn op 23 februari precies 10 jaar aan dialyse. 
Dit werd gevierd met een fles Champagne. 
Een dikke proficiat, Adrien! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonja Bourgeois 
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Waar ben je nou 
 

hij vraagt om jou 
verlangt naar mama 
zoekt geruststelling 

 
hoopt dat je er bent 
en hem zal troosten 
als hij moet huilen 

 
wacht totdat jij 

hem zal gaan helpen 
en veiligheid brengt 

 
je kind roept je 

om jou te omhelzen 
en van je te houden 

 
maar jij ziet het niet 
voelt het niet meer 
wil het niet geloven 

 
de vloer scheurt in 

twee delen, die jullie 
voor eeuwig scheidt 

 
nooit zul je horen 
dat hij je roept 

je kind te willen zijn  
 

Detmar Miranda 

Er komt een man aan het loket van de belastingsdienst. 
"Ik zou graag Ali willen spreken."  
De medewerker van de belastingdienst zegt: "Ali, welke Ali?"   
Waarop de man zegt: "Ali Baba wil ik spreken, en snel !"  
De medewerker van de belastingdienst antwoordt korzelig: "Hier werkt geen Ali Ba-
ba!"  
De man antwoordt: "Dan wil ik graag een van de andere veertig rovers spreken!" 
 
In het Ministerie zitten muizen  in het archief.  
De "Raad van Beheer" komt samen en er wordt besloten een kat aan te werven.  
Na enkele maanden is de toestand fel verbeterd.  
Een paar jaartjes later wordt er weer geklaagd over muizen in het archief. 
Maar, zegt de directeur, hoe kan dat nu, we hebben toch een kat aangeworven?  
Zegt een medewerker: “Ja, maar die kat is nu vast benoemd!”  
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De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:  
 
12/01/2017 
De Heer Bouckenooge Jean-Pierre (dialysepatiënt) 
Echtgenoot van Mevrouw De Deygere Ann 
 
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 of via e-mail 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 

OVERLIJDENSBERICHTEN 

 

SOUBRY NV 
Verbrandhofstraat 51 - 8800 
Roeselare 

 Kantoor VANTOMME 
ALLE VERZEKERINGEN 

BELEGGINGEN - LENINGEN 
Iepersestraat 400 - 8800 ROESELARE 

e-mail : kantoor.vantomme@portima.be 

www.kantoorvantomme.be 

Tel. : 051/22.99.62 - Fax : 051/22.99.97 

FSMA 049019A 

  

CHOCOLADE HOLLE FIGUREN, 

TABLETTEN EN PRALINES 

www.libeert.com 
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BELANGRIJKE INFO VOOR HET PERSONEEL 
 

Al het personeel dat dialyse verlaat krijgt de mogelijkheid om verder 't Krantje te 
ontvangen. Dit is dan wel betalend. Voor € 10,00 per jaar, ontvangt u de 4 num-
mers van ons tijdschrift via Bpost bij u thuis. U dient het gewenste bedrag over te 
schrijven op het volgende rekeningnummer: 

BE 89 4675 0322 6185 met vermelding 't Krantje. 

OPLOSSING 
KRUISWOORDRAADSEL 

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

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

1 A K R O P O L I S   R E U K   

2 T O E   R   A   P E E S K A P 

3 H O N D E N A S I E L   J A S 

4 E L S   F A K K E L   P E P   

5 N S   L E   D I S T E L   V A 

6 E T T E R   A S     K A P E R 

7   O   M E E L T O N   D O R   

8 O F F E R S   O P   D IJ   D O 

9 O     N E P   K S A   S E I N 

10 K A F   N R I   T R   F I E R 

11   C   I   E S S O   R I F   A 

12 R H O D O S   S K A   L E N A 

13 U   K   O S   T E K K E L   D 

14 P A R A S O L   N E S T   D   

15 S T A R T   A F   N T   T O F 
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Snack Food Poco Loco, Rumbeeksegravier 157, 8800 Roeselare, Belgium 

Tel +32 (0) 51 248 022 | Fax + 32 (0) 51 240 476 | info@pocoloco.be | 
 

 

MEMBER OF THE PAULIG GROUP 

 

 


