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Beste VNR Vrienden, 
 
Het is niet makkelijk een 
moment te vinden om dit 
voorwoord te schrijven 
want warme, zwoele da-
gen, nodigen meer uit 
voor een fietstochtje, een 
leuk terrasje of gewoon 
zalig nietsdoen. Toch heb 
ik een koel plekje en wat 
inspiratie gevonden om 
voor jullie een voorwoord 
te schrijven. 
 
De contactnamiddag ligt 
al een tijdje achter ons. 
In vergelijking met vroe-
ger waren er wat minder 
aanwezigen, maar toch 
werd het een superleuke 
middag. Voor mezelf 
kwam dan nog als kers 
op de taart, dat ik zelf op 
het hoogste schavotje 
mocht staan als winnaar 
van het petanquetornooi. 
Stefaan is er nog niet van 
bekomen. Hihi! 
 
Nu komt er een hele 
drukke periode aan voor 
onze vereniging. Bij het 
verschijnen van dit Krant-
je is de barbecue net ach-
ter de rug. De inschrijvin-
gen lopen binnen maar ik 
heb op dit ogenblik te 
weinig info om er meer 
over te zeggen. Ik ben er 
echter zeker van dat we 
onder de deskundige lei-
ding van Jean-Paul met 
z’n allen een leuke dag 
gehad hebben. 

Heel kort na het verschij-
nen van dit Krantje gaan 
we op weekend naar 
Luxemburg. Samya is er 
opnieuw in geslaagd een 
heel mooi programma in 
mekaar te boksen. En dit 
wordt gewaardeerd, want 
we zijn met 74 reislusti-
gen die ongetwijfeld een 
super weekend tegemoet 
gaan. 
 
Weldra is er de H Mis in 
Lichtervelde. Een mooi 
moment om de H. Mar-
griet (patrones van de di-
alyse- en transplantatie 
patiënten) te bedanken. 
Na de mis volgt er dan 
een kleine processie rich-
ting zaal ten Boomgaerde 
om bij een lekker hapje 
en drankje wat bij te pra-
ten. Bij deze wil ik Kristi-
na en haar team van de 
wereldwinkel al bedanken 
voor hun mooie werk bij 
het organiseren van deze 
receptie. 
 
Iets later is dan al de eer-
ste bijeenkomst voor de 
reizigers naar Rhodos 
voorzien. Nog iets later, 
we zijn dan al september, 
is er al de daguitstap. 
Maurice is volop bezig 
met alle nodige voorbe-
reidingen! 
Dus, heel veel leuke acti-
viteiten in het vooruit-
zicht. 
 
Gino Matthys 
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Deze keer was ik te gast bij Danny Ver-
meulen en vrouwtje Jenny, in hun eigen-
handig gerenoveerde woning in Korte-
mark. De gastheer verwelkomde me als 
zijn eigen welbekende zelve, zij het met 
een licht pijnlijk gezicht wegens de 
meervoudige hernia waar Danny mo-
menteel last van heeft. 
 
Nauwelijks gezeten verscheen echtgeno-
te Jenny met koffie en taartjes. Het werd 
een interessante babbel, doorspekt met 
vinkenzang. 
 
Danny Vermeulen is patiënt in zaal 2 
Roeselare, maar behalve dat ook een 
fervent vinkenier, samen met Jenny die 
ook haar steentje bijdraagt aan de ver-
zorging van hun gevederde vrienden. Be-
halve twee vinken houdt het gezin er 
een bleke Golden Retriever, die luistert 
naar de naam Happy, en twee poezen op 
na. 
 
Danny zag het levenslicht op 26 septem-
ber 1958, in het Maria’s Rustoord van 
Roeselare. Zijn ouderlijk huis bevond 
zich in Zarren, in het gehucht “Vuilpan-
ne” dat aan Staden grenst. Zijn ouders 
hadden daar een landbouwbedrijf, 
hoofdzakelijk een varkenskwekerij met 
een 400-tal dieren, hard labeur in die 
tijd. 
Danny was de oudste van drie, na hem 
kwamen nog een broer en een zus. 
 
Een opmerkelijke zin van Danny die hem 
helemaal typeert is: “Mijn ouders hamer-
den ons in dat beleefdheid, respect en 
dankbaarheid belangrijke waarden wa-
ren, ze hadden overschot van gelijk.” 

Over zijn jeugd vertelt hij: “Het was een 
prachtige tijd. Onze ouders waren mo-
dern voor hun tijd: we mochten studeren  
voor wat we wilden, uitgaan vanaf 15 
jaar, we hadden een voetbaltafel, een 
pingpongtafel, een vogelpiek. Ook had-
den we een muziekkotje dat we “CAD 
DEEF”gedoopt hadden, naar de eerste 
letters van de namen van mezelf, mijn 
broer en de beste vrienden. Er stonden 
een paar salonzetels in, een muziekin-
stallatie met een lichtorgel (dat ik zelf 
gemaakt had) om de spots te laten flik-
keren op de muziek. Natuurlijk was er 
ook een bar. Als de muren van dat kotje 
konden spreken ...” 
 
“We hadden veel plaats op de boerderij. 
Op de plaats waar een stal was afgebro-

TEN HUIZE VAN … 
DANNY VERMEULEN 

Danny Vermeulen, een jongen in 
de golden sixties 
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ken lag een stuk weiland ter grootte van 
een voetbalplein. Met enkele stenen had-
den we snel een goal gemaakt en met 
mijn broer en enkele vrienden en zelfs 
mijn ouders speelden we daar elke 
avond voetbal. 
Algauw stichtten we een familievoetbal-
ploeg en speelden tegen caféploegen. 
We speelden in geel en zwarte truitjes 
die we gekregen hadden van tante Mar-
griet. En daaruit is dan een gesponsorde 
minivoetbalploeg gegroeid waarmee we 
uitkwamen in de competitie van groot 
Kortemark. We speelden zelfs enkele ke-
ren kampioen en wonnen ook de beker!
Dat klikte, ... vooral na de match ... “ 
lacht Danny met een knipoog. 
 
Hij heeft zelf bij verschillende ploegen 
gevoetbald maar is ook nu nog een fana-
tiek supporter van Club Brugge en is 
weleens met een Cluboutfit naar de dia-
lyse getrokken! 
 

De vader van Danny kwam bij een fiets-
ongeval om het leven, slechts 59 jaar 
oud. Zijn moeder is 85 en leeft in een 
woon- en zorgcentrum. Na de dood van 
haar man bouwde zij het landbouwbe-
drijf langzaam af. 

Op mijn vraag waar mijn gastheer naar 
school ging lacht deze: “Ik ben begon-
nen aan de Hogeschool”, om na enkele 
ogenblikken verder te gaan: “In Staden 
was er in de Hogestraat een wijkschool-
tje (‘t Hogestroatje”) met twee juffen en 
twee kloosterzusters waar kinderen naar 
de kleuterschool en de eerste vier studie-
jaren konden. 
 
Voor de voortzetting van zijn basisonder-
wijs ging Danny als intern naar het Sint-
Aloysiuscollege, een zeer strenge school, 
zegt hij zelf. Hierna volgde hij Economie 
en Moderne Talen in het HRITO Brugge, 
ook als intern. Hij kreeg daar wiskunde 
van Guido Depraetere “maar daar was 
hij niet de kluchtigaard van op de televi-
sie hoor”. 
 
Maar Danny was een beetje te veel Club-
supporter en een beetje te weinig stu-
dent, vertelt hij zelf. De school legde 
misschien ook een beetje te weinig na-
druk op discipline. Hoe dan ook, het 
tweede jaar liep verkeerd af maar het 
taalonderwijs dat hij daar gekregen had 
zou hem in zijn later beroepsleven nog 
veel van pas komen. 
 
Daarna volgde hij A2 elektriciteit en elek-
tronica aan het VTI in Diksmuide en 
haalde er zijn diploma. 
 

Danny Vermeulen, Club Bruggesupporter 
met blauw-zwart bloed in de aderen 

Danny in het eerste jaar Moderne 
(4e van links, eerste rij). 
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In 1978, nog terwijl hij studeerde, leer-
den Danny en Jenny mekaar kennen. In 
augustus 1980 zijn ze getrouwd, het was 
volop crisis. Een zestal maanden later 
kochten ze hun huis in Kortemark, waar 
ze nu nog wonen. Drie maanden later 
vielen Danny en Jenny gelijktijdig zonder 
werk, met een dure lening af te korten. 
Moeilijke tijden. 
 
Toevallig kwam Danny op een veiling te-
recht waar een voormalige winkel die al 
enkele jaren leegstond werd geveild. Het 
pand was helemaal vervallen en niemand 
deed er een bod op. 
Maar Danny en zijn jonge echtgenote 
vonden de indeling interessant, sloten 
een lening af aan een zeer hoge intrest-
voet van 13,75% en kochten het huis. 
En toen begon het titanenwerk om van 
het huis een thuis te maken, een heel 
geslaagd project mede dank zij de hulp 
van familie en vrienden, menige krat bier 
en ... enkele stielmannen. Jaar na jaar 
renoveerden zij aan het gerieflijke huis 
waarin zij nu wonen met de prachtige 
tuin ontworpen door Jenny, haar trots en 
passie. 

Jenny en Danny hebben een zoon Miguel 
gekregen die nu 31 jaar is. Hij is ge-
trouwd met Céline. Hij is informaticus 
van beroep en fotograaf in bijberoep. 
 

Na de school had Danny stage gelopen 
bij de N.M.B.S. en had in die periode ook 
volop deelgenomen aan examens bij de 
spoorweg maar er was een langdurige 
wervingsstop waardoor al zijn moeite te-
vergeefs was. 
Na enkele interimjobs kwam Danny dan 
in dienst bij oliebottelarij Debeil in Sta-
den en bleef er twintig jaar werken. 
Eerst als machinebediener, dan als 
ploegleider wegens zijn kennis van elek-
tronica en van machines. Later werd er 
een groot magazijn van wisselstukken 
opgericht en werd hij daar de verant-
woordelijke van. En nog later bracht zijn 
talenkennis hem naar de besteldienst 
waar hij bevoegd werd voor het bestel-

Danny en Jenny in de tuin 
achter hun woning 

Zoon Miguel en schoondochter Céline 
met Happy, de Golden Retriever 

Danny en Jenny op hun huwelijksdag 
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len van onderdelen en gereedschappen 
bij buitenlandse leveranciers. 
 
Danny werkte daar zo graag dat hij er 
zelfs niet tegenop zag af en toe dossiers 
thuis, in zijn vrije tijd, te bestuderen. 
Maar in 1995 werd de oliefabriek overge-
nomen door de Amerikaanse multinatio-
nal Cargill en er veranderde veel. Bij Car-
gill werkten wereldwijd zo’n 130.000 
werknemers en daarbij telde Staden he-
lemaal niet mee. Alles moest volgens ge-
ëigende procedures “en zever” en er 
werd vergaderd en “ons rendement lag 
steevast te laag ” en “...’k en doa me 
peiren gezien, die latste drie joar” aldus 
Danny. 
 
Uiteindelijk hebben de Amerikanen in 
2003 Debeil opgedoekt en zijn dan be-
gonnen de olieafdeling van Vandemoor-
tele Izegem over te nemen. Voor de 
werknemers volgde collectief ontslag. 
 
Danny zat in de ondernemingsraad en 
was syndicaal afgevaardigde. Hij heeft 
dus deelgenomen aan de onderhandelin-
gen voor het sluiten van een zo goed 
mogelijk sociaal akkoord voor de mensen 
die hun job verloren. “Uiteindelijk kon-
den we een redelijk goed sociaal akkoord 
uit de brand slepen”. Nog steeds komen 
er collega’s en vrienden uit die tijd Dan-
ny bezoeken “en dat doet me veel 
deugd”. 
 
Danny Vermeulen moest tot de laatste 
man blijven om de sluiting in goede ba-
nen te helpen leiden en vertrok 9 maan-
den later met de laatste lichting. Hij be-
dankte ervoor om nog 3 maanden langer 
te blijven om de fabriek te helpen verko-
pen. 
 
In die tijd, hij was toen 45, begonnen er 
zich bij Danny gezondheidsproblemen te 
manifesteren. Slechte aders in zijn benen 
maakten dat hij moeilijk lang kon recht-

staan. Hierdoor zag hij al onmiddellijk de 
kans op een nieuwe job bij Dema Shop 
in Roeselare aan zijn neus voorbij gaan. 
En zo begon een lijdensweg van interim-
kantoren afdweilen doorheen heel West-
Vlaanderen. Van de meeste kreeg je niet 
eens een antwoord, van andere mocht je 
nog eens teruggaan maar was het resul-
taat dan toch teleurstellend. 
 
Maar mijn geïnterviewde solliciteerde ook 
via het internet bij de bedrijven in de 
streek van Kortemark en Lichtervelde en 
benadrukte zijn kennis van elektronica 
en zijn talenkennis. 
 
Danny werd aangeworven als magazij-
nier bij het bedrijf waar hij naar eigen 
zeggen “de drie mooiste jaren van zijn 
leven” werkte. Hij mocht aan de slag bij 
Braem in Handzame, een bedrijf van 
tweedehands vrachtwagens op maar en-
kele kilometers van zijn woning. 
 
“Ik ben daar al tien jaar weg en we wor-
den nog altijd uitgenodigd voor het per-
soneelsfeest. En af en toe loop ik er nog 
eens binnen voor een praatje met de an-
ciens of met de bazin.” 
“Van 54 man toen ik er begon telt het 
bedrijf nu zo’n 230 werknemers waaron-
der mijn broer en onze zoon is er IT 
Support Engeneer.” 
 
Danny is daar noodgedwongen moeten 
stoppen aan 49 jaar, door gezondheids-
problemen. Na twee weken verlof kreeg 
hij plots ondraaglijke pijn in zijn benen 
gepaard met ademhalingsmoeilijkheden. 
De huisarts stuurde hem naar de radio-
grafie en liet hem opnemen in het zie-
kenhuis. Daar kwam aan het licht dat zo-
wel zijn longen, zijn hart als zijn nieren 
ziek waren. Daarna volgde nog een soort 
trombose aan een nier en uiteindelijk be-
droeg zijn gewicht nog maar 37 kilo en 
dachten Danny en Jenny dat het einde 
nabij was. 
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Uiteindelijk bracht behandeling met me-
dicatie nog een tweetal jaren soelaas 
maar eind 2009 moest hij onherroepelijk 
aan de dialyse. 
 
“Ik heb daar mijn ogen uitgekeken” lacht 
Danny. “Als 51-jarige wandelde ik die 
zaal binnen en zag daar al die mensen 
die veel ouder waren dan ik. Ik dacht 
echt dat ik het niet lang meer ging trek-
ken.” 
Ook het aanprikken in zijn fistel viel radi-
caal tegen. Door de slechte kwaliteit van 
zijn aders was dit een hels, langdurig en 
pijnlijk karwei. Uiteindelijk werd een ka-
theter aangelegd en hierdoor werd dialy-
se draaglijk voor Danny. 
 
Nu voelt mijn gastheer zich heel goed bij 
de dialyse, voelt erna niet meer de totale 
uitputting die hij het eerste jaar wel 
voelde. Maar hij let ook wel heel gedisci-
plineerd op wat hij doet. De laatste tijd 
ligt zijn kalium aan de hoge kant en ook 
daar let hij bijzonder goed op. Door die 
aanhoudende rugpijn zit hij wel een 
beetje in de put. 
 

“Bij deze wil ik al de mensen die bij de 
dialyse betrokken zijn bedanken, voor 
hun inzet, hun medeleven, hun troosten-
de woorden en hun luisterend oor en ... 
hun grapjes.” 

Of hij moeite heeft gehad met aanvaar-
den dat hij aan de dialyse moest, vraag 
ik. Maar neen, Danny heeft onmiddellijk 
het onvermijdelijke aanvaard, gepro-
beerd er het beste van te maken en die 
uren zo plezierig mogelijk in te vullen en 
dat is goed gelukt. 
 
Enkele maanden later kreeg hij Erna 
Vanwallegem naast zich, een weduwe 
van een vinkenzetter die ook lid was ge-
weest van de Bogaardvink in Kortemark 
en het klikte meteen, ook met Jenny. 
Danny en Jenny gingen af en toe met Er-
na ergens uit eten en Erna vergezelde 
hen als er iets te doen was bij de vinken-
vereniging. Haar overlijden heeft Danny 
gepakt ... “en nog altijd”. In die 8 jaar 
zijn er heel wat medepatiënten gestor-
ven. 
 
Danny speelt weer met zijn vinken, de 
twee die hij nog heeft. Tenminste ... 
“Eigenlijk ben ik maar een papieren vin-
kepiet” zegt hij lachend, “de beestjes 
staan op naam van Jenny en zij is het 
die ze onderhoudt, een heel werk”. Hij 
geniet van het vinkenzetten en was al 
meerdere keren kampioen. “Maar van-
daag gaat het niet, te veel pijn”. Hij is er 
heel blij mee dat een andere vinkenier 
onlangs voorgesteld heeft om zijn vogel 
te zetten op een wedstrijd en er de vier-
de prijs mee haalde. “Toch schoon hé 
dat die man dat gedaan heeft?” 
 

Danny Vermeulen op dialyse in zaal 2 - 
charmant gezelschap maakt veel goed 

Vinkensport is de hobby 
van Danny en Jenny 
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Die interesse voor de vinkensport is er al 
gekomen toen Danny nog maar een jaar 
of 10 was. Twee nonkels waren fervente 
vinkeniers en ze maakten soms ruzie om 
hun neefje te mogen meenemen naar de 
zetting. En zo rolde hij er natuurlijk in. 
Hij geraakte er een tijdlang uit toen Jen-
ny en hij hun woning aan het verbouwen 
waren. Daarna vroeg iemand hem om 
een vogel te zetten en zo kreeg hij de 
microbe weer te pakken. 
 
Mijn gesprekspartner is ook een muziek-
liefhebber, “vooral de muziek van de six-
ties en seventies spreekt me aan, Status 
Quo, The Sweet, The Rolling Stones, Bob 
Dylan, Bruce Springsteen, ... maar ook 
een Bart Herman en kleinkunstmuziek 
kan ik appreciëren.” 
 
Het gesprek komt langzaamaan op de 
VNR. Danny Vermeulen is vol lof over 
onze vereniging en zet er zijn schouders 
onder door op een zeer gemotiveerde 
manier loten te verkopen voor onze jaar-
lijkse tombola, onze voornaamste bron 
van inkomsten, zeker nu veel sponsors 
zijn afgehaakt door de crisis. Zijn vroe-
gere bazen en collega’s die hem nog 
steeds een warm hart toedragen en re-
gelmatig op bezoek komen zijn de voor-
naamste afnemers. Daartegenover con-
troleert hij zelf wie gewonnen heeft en 
zorgt hij voor het bij hen bezorgen van 
de gewonnen prijzen. Een enorm werk. 
Daar is onze patiëntenvereniging Danny 
erg dankbaar voor. 
 
Ook op de zaal probeert Danny door zijn 
goede humeur en af en toe een kwink-
slag iedereen op te beuren en een hart 
onder de riem te steken bij wie dat nodig 

heeft. 
 
“Onlangs was er het door de VNR geor-
ganiseerde symposium als afscheids-
avond voor dokter Verbanck. Ik was erbij 
en heb genoten van de verborgen talen-
ten van dokter Schepkens als stand up 
commedian.” 
 
En dat Danny onze vereniging een warm 
hart toedraagt bewijst hij nog maar 
eens: “Ik wil van de gelegenheid gebruik 
maken om reclame te maken voor de lo-
tenverkoop voor de jaarlijkse tombola 
t.v.v. van de VNR die van start gaat in 
september en een prijzenpot van meer 
dan 5000 euro heeft. Nu ik nog kan wil 
ik mijn steentje bijdragen door loten te 
verkopen. Vorig jaar heb ik er 766 aan 
de man gebracht. Ik zal jullie ten gepas-
te tijde daarvoor aanspreken.” 
 
Waarom komen Danny en Jenny zelf niet 
vaker naar VNR-activiteiten? Vraag ik. Zij 
zouden er zich zeker amuseren en als ze 
dat willen kunnen ook hun zoon en 
schoondochter (en eventueel ook vrien-
den) meekomen. Eigenlijk een beetje 
drempelvrees, de voortdurende pijn in 
de benen van Danny, zijn rugpijn, ... 
maar na enige uitleg over de faciliteiten 
die we voorzien ziet het ernaar uit dat 
we hen in het vervolg weleens meer 
gaan ontmoeten op onze activiteiten. 
 
We zijn intussen drie uren verder. Na 
Danny en Jenny nog uitvoerig te hebben 
bedankt voor hun gastvrije ontvangst 
neem ik afscheid. 
 
 
Maurice Debusschere 

Een ambtenaar staat voor het raam van zijn kantoor.  
Een collega komt binnen en gaat naast hem aan het raam staan.    
Ze kijken samen naar de plantsoenarbeiders.  
Zegt de eerste ambtenaar: "Ik hou die mannen nu al een hele tijd in het oog en die 
lui doen nu al zeker drie uur helemaal niets!"  
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KRUISWOORDRAADSEL 

1 Holte waarin een tand zit - halt! - voorzetsel 
2 Landbouwwerktuig - belemmering 
3 Kameelachtige - 1000 gram - Turks gebergte 
4 Advies - uitstap 
5 Beursterm - middelgrote zeevogel - kuuroord 
6 Dreumes - metaalsoort 
7 Bekleedsel van de buikholte 
8 Voorzetsel - bindend meel 
9 Van katholieke huize - projectieplaatje - duw 

10 Eerstkomende 
11 Sportvereniging - oversteekplaats voor wild 
12 Holte in muur 
13 Snelste loop van een paard - plantenwereld - onderzoek van het hart 
14 Dierengeluid - Europees kampioenschap - edelgas 

HORIZONTAAL 

15 Invaller - uitglijden 
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 VERTICAAL 

A. Voorzetsel - in de buurt - fictieve planeet 
B. Basis van tequila 
C. Vruchtbaarheidsrite - leerzame ervaring 
D. Voorvoegsel 
E. Af - het klemmen van een zuiger in een cilinder door oververhitting 
F. Circa - Keltische meisjesnaam - Koninklijke voetbalvereniging 
G. Groeit op in de stad - dikoor 
H. Internet Explorer (afk.) - 453 gram (Eng.) 
I. Groepering - zonder smaak 
J. Nationale munt van Iran (Iranian Rial) - grote vechtpartij 
K. Gemeente in Antwerpen - voorzetsel - meisjesnaam 
L. Balletje papier - dit is (afk.)  
M. Verzot op lekkernijen 
N. Familielid - landcode van Noorwegen - een zekere 
O. Verkoopplaats - telwoord 

Met de letters in de grijze vakjes kan je een sleutelwoord vinden. Let op: de ‘ij’ is 
steeds één letter! 
Tip: erfelijke nierziekte. 
 
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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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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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 
info@ranson-canniere.be 
www.bakkerijranson.be 

 

 

 

 

 

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 

 

GB Maldegem 
 
 
 
 
 
 

HEIDI POLLET 
 

0477.23.84.46 
 

heidi.pollet@skynet.be 
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ZONDAG 23 JULI 2017 

OM 10.30 UUR 

H.MIS IN DE KERK 

TE LICHTERVELDE 
 

DIT TER VERERING VAN DE PATRONES 
VAN DE NIERPATIËNTEN: DE H. MARGARETHA 

 
TIJDENS DE MIS WORDT GEBEDEN TOT 

GENEZING VAN ALLE NIERZIEKEN EN VOOR DE 
BEDANKING VAN ALLE DONOREN 

 
NA DE H.MIS WORDEN ALLE LEDEN 

UITGENODIGD OP DE RECEPTIE MET 
WAT VERSNAPERINGEN EN DRANKJES 

 
NA DE MIS WORDT ER VERZAMELD AAN DE 

GROTE INGANG VAN DE KERK 
 

SAMEN GAAN WE DAN 
NAAR ZAAL TEN BOOMGAERDE, 

BOOMGAARDSTRAAT 4 A 
(GELEGEN AAN DE ACHTERKANT VAN DE KERK) 
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WE MAKEN O.M. EEN 

RONDRIT MET EEN 

TOERISTISCH TREIN-

TJE IN DE STAD 

GELEID BEZOEK AAN DE GROTE MARKT 

EN AAN DE MUSEA “DES BEAUX ARTS” EN 

“D’HISTOIRE NATURELLE”  
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1. Wat gebeurt er met de lichaams-
vochten tijdens een normale 

kunstnierbehandeling? 
 
55 tot 60 % van het menselijk lichaam 
bestaat uit water; 60 % van dit li-
chaamswater bevindt zich in de cellen en 
40 % buiten de cellen. Slechts een klein 
deel van het lichaamswater (5 % van het 
lichaamsgewicht) bestaat uit bloedplas-
ma. 
 
Vochtontrekking of ultrafiltratie tijdens 
de kunstnierbehandeling beïnvloedt dus 
enkel het kleinste vochtcompartiment in 
het lichaam namelijk het bloedplasma. 
Ultrafiltratie gaat echter gepaard met be-
geleidende heropvulling van het bloed-
plasma vanuit de omgevende weefsels. 
In het begin van een kunstnierbehande-
ling is er meest vocht in het lichaam en 
wordt ongeveer evenveel lichaamswater 
terug aangevuld vanuit de omgevende 
weefsels naar de bloedcirculatie, even-
veel als er wordt ontrokken uit die bloed-
circulatie door ultrafiltratie aan de kunst-
nier. Naarmate de kunstniersessie vor-
dert is er minder en minder lichaamswa-
ter teveel in het lichaam, en dreigt de 
hoeveelheid ultrafiltratie niet meer volle-
dig te worden aangevuld door het herop-
vullen van de bloedcirculatie vanuit de 
omgevende weefsels. Daardoor heeft het 
bloedvolume neiging om te dalen naar 
het einde van de kunstnierbehandeling 
toe. Vandaar dat de meeste bloeddruk-
dalingen aan de kunstnier optreden naar 
het einde toe van de kunstnierbehande-
ling.  
Bij een neiging tot dalen van de bloedcir-
culatie op het einde van de kunstnierbe-

handeling, zijn er complexe compensa-
toire regulatiemechanismen, die ervoor 
zorgen dat de bloeddruk niet daalt. Deze 
compensatoire regulatiemechanismen 
staan er voornamelijk in dat het hart 
sneller gaat kloppen en dat de bloedva-
ten gaan samentrekken zodat de druk 
niet daalt etc. Dit alles is gemedieerd 
door hormonen zoals het Renine-
angiotensine-Aldosteronsysteem; de bij-
niercatecholamines … etc. die allen naar 
het einde van de kunstnierbehandeling 
toe worden gestimuleerd, om bloeddruk-
val te voorkomen. 
 

2. Wat zijn de symptomen van een 
symptomatische bloeddrukdaling? 

 
De symptomen zijn de volgende: 
♦ Onwel worden. 
♦ Neiging hebben om “weg te draaien”. 
♦ Zwarte vliegjes voor de ogen of min-

der scherp zien. 
♦ Geeuwen. 
♦ Spierkrampen in de benen en de ar-

men. 
♦ Pijn in de borstkas. 
♦ Pijn in de buik. 
♦ Braaklust. 
♦ Oorsuizing. 
♦ Zeer zeldzaam verlies van bewustzijn.  

 
3. Bij welke patiënten worden vooral 
symptomatische bloeddrukdalingen 

gezien aan de kunstnier? 
 

a) Bij oudere patiënten met een minder 
goed hart en minder adequate hormo-
nale compensaties en stijvere bloed-
vaten die niet meer goed kunnen sa-
mentrekken.  

BLOEDDRUKVAL AAN DE 
KUNSTNIER (Dr. Johan Verbanck) 
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b) Diabetespatiënten vertonen frequen-
ter dan niet-suikerzieke patiënten 
bloeddrukdalingen aan de kunstnier. 
Hier zijn vele redenen voor o.a. de 
aantasting van de zenuwen door de 
suikerziekte, zodat de zenuwen die 
naar de bloedvaten lopen geen signaal 
meer geven, dat die bloedvaten moe-
ten samentrekken.  

c) Patiënten met een hartziekte door 
kransslagadervernauwing, patiënten 
met een oud hartinfarct, patiënten 
met hartritmestoornissen zoals de 
voorkamerfibrillatie, kleplijden, etc. 

d) Patiënten met een lage diastolische 
bloeddruk (onderdruk) net voor de di-
alyse. 

e) Patiënten die zich niet kunnen beper-
ken in drankinname zodat ze meer 
dan 2.0 - 2.5 kg bijkomen tussen de 
kunstniersessies. 

 
4. Hoe kan men bloeddrukdaling 

voorkomen aan de kunstnier?  
 
a) Door zich te beperken in drankinname 

waardoor de toename 
in het lichaamsgewicht 
tussen 2 kunstnierbe-
handelingen lager is 
dan 2.5 kg in het 
weekend en lager dan 
2.0 kg in de week. 
Vooral mensen die niet 
meer wateren hebben 
daar moeite mee. Best 
is een aantal trucjes 
toe te passen zoals: zo weinig moge-
lijk zout gebruiken; diabetici of suiker-
zieke patiënten moeten zorgen dat 
hun bloedsuikerwaarden perfect gere-
geld zijn zodat ze geen dorst hebben; 
bij dorst is het beter een ijsblokje op 
te smelten of de mond te spoelen dan 
een grote pint te drinken; het drinken 
uit gewoonte van pap, soep of teveel 
koffie in de namiddag moet worden 
vermeden.  

b) Best is niet te eten tijdens de kunst-
nierbehandeling, omdat eten in de 
maag bloed doet aantrekken naar die 
maagbloedvaten, zodat er minder 
bloed in de rest van het lichaam zich 
bevindt waardoor er neiging is van la-
ge bloeddruk buiten het maagdarm-
stelsel.  

c) Bij patiënten die een sterke neiging 
hebben tot bloeddrukval tijdens de di-
alyse is het best van bij de start tot op 
het einde van de dialyse plat te lig-
gen. Zitten of half zitten veroorzaakt 
immers opstapeling van bloed prefe-
rentieel in de benen, weg van het 
hoofd, zodat er vlugger symptomen 
optreden van bloeddrukval (zie ho-
ger).  

d) Bij sommige gevoelige patiënten met 
een zuurstoftekort aan het hart kan 
zuurstoftoediening tijdens de dialyse 
preventief nuttig zijn. 

e) Men kan bij sommige patiënten de 
neiging tot bloeddrukdaling verbete-
ren door de samenstelling van het dia-
lysebadwater te wijzigen (bv. het 
zoutgehalte) en ook soms door het 
badwater zo laag mogelijk van tempe-
ratuur te brengen.  

f) Vele medicamenten hebben een in-
vloed op de bloeddruk en ook het tijd-
stip van inname net voor of net na de 
kunstniersessie kan belangrijke gevol-
gen hebben voor het optreden al dan 
niet van symptomatische bloeddruk-
dalingen tijdens de kunstnier. Dit 
wordt individueel met de nefrologen 
besproken tijdens de zaalronde.  

g) Een alerte dialyseverpleegkundige 
voert frequente routine bloeddrukme-
tingen uit tijdens 
de dialyse, en 
zal extra 
bloeddrukme-
tingen uitvoeren 
bij de minste 
symptomen van 
beginnende 
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bloeddrukdaling, om zodra nodig een 
vocht “bolus” met fysiologisch serum of 
een eiwithoudende vloeistof (bv. Gelo-
plasma) intraveneus toe te dienen, om 
het vaatbed op te vullen. 

h) Bij sommige patiënten, vooral bij dege-
ne die boven de 2 kg (2.5 kg in het 
weekend) bijkomen in gewicht, tussen 
twee dialysesessies, ziet het dialyse-
team zich soms genoodzaakt om:  

- soms een extra-dialysesessie (4 x/per 
week dus, in te lassen) 

- de dialysetijd per sessie met een half-
uur of met een uur te verlengen. 
Dit is soms de enige oplossing, om 
overvulling met water in de longen te 
verwijderen, zonder het risico te lopen 
op te agressieve vochtontrekking per 
uur dialyse (met soms gevaarlijke 
bloeddrukdalingen tot gevolg, die een 
risico inhouden op hersentrombose of 
hartinfarct). 

i) Een mogelijk hulpmiddel bij sommige 
patiënten om toch wat meer vocht 
kwijt te raken, is de inname van 
“lisdiuretica” (Lasix, Burinex) in gefrac-
tioneerde hoge dagdosissen (bv. Buri-
nex: 3 x 2.5 mg/dag). Hiermee produ-
ceren sommige (niet alle!) dialysepati-
ënten soms een halve liter urine méér 
per dag. 

j) Er bestaan automatische technische 
snufjes op dialysetoestellen, de zoge-
naamde bloedvolumemonitor. Het 
bloedvolume bij de start van de dialyse 
wordt automatisch op 100 % gezet. Bij 
elke patiënt individueel wordt er nage-
gaan vanaf welke daling van het bloed-
volume er klachten optreden van te la-
ge bloeddruk. Sommige patiënten ver-
dragen verminderingen van het bloed-
volume tijdens de dialyse tot 29 %; 
anderen hebben al klachten bij een da-
ling tussen de 5 en 10 % van het 
bloedvolume. Men moet dus bij elke in-
dividuele patiënt het “kritische relatieve 
bloedvolume” gaan bepalen, waaron-
der men niet mag gaan tijdens de dia-

lyse ultrafiltratie, wil men symptomen 
van bloeddrukdaling voorkomen.  

 
Technisch is het zo, dat de bloedvolume-
meter gebaseerd is op echografie en de 
snelheid van de uitgezonden golven in de 
bloedcirculatie. Inderdaad: hoe meer wa-
ter men tijdens de kunstnierbehandeling 
onttrekt, hoe hoger de densiteit is van 
het bloed en hoe sneller een echogolf zich 
zal bewegen in dit bloed. Aan de hand 
van de veranderingen in echogeleiding 
van het bloed kan men dus bepalen hoe-
veel procent bloedvolume men heeft ont-
rokken op elk moment van de dialysebe-
handeling. Gemiddeld vertonen de mees-
te patiënten neiging tot symptomatische 
bloeddrukdaling tijdens de dialyse, bij een 
“kritisch relatief bloedvolume” lager dan 
88 %. Sommige gevoelige patiënten ver-
tonen reeds neiging tot bloeddrukdaling 
bij een relatief bloedvolume dat ligt tus-
sen de 90 en 100 %.  
 

Besluit: 
 

Met de steeds ouder wordende dialysepa-
tiënten populatie, met het toenemend 
procent suikerzieke dialysepatiënten, het 
toenemend aantal dialysepatiënten met 
ook een hartziekte, blijft het optreden van 
symptomatische bloeddrukdalingen aan 
de kunstnier een frequent probleem. In 
overleg met de dialyseverpleegkundige en 
de nefroloog, zal gezocht worden naar 
een combinatie van maatregelen, indivi-
dueel aangepast aan elke patiënt, waar-
door de frequentie van bloeddrukdalingen 
aan de kunstnier tot een minimum zal 
worden herleid. 
 
Alle technische maatregelen door het dia-
lyseteam zullen echter geen voldoende 
effect hebben, bij deze patiënten die er 
niet in slagen om hun gewichtstoename 
tussen twee kunstnierbehandelingen te 
beperken tot maximum 2.5 kg in het 
weekend, en 2.0 kg in de week. 
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Een gesprek aan tafel tussen vijf chirurgen 
 
De eerste zegt: "Ik heb het liefste boekhouders op mijn snijtafel, want als je die 
opent, vind je alle organen genummerd, en dat is vreselijk gemakkelijk". 
De tweede antwoordt: "Ja, maar je moet eens elektriciteitsmannen op je snijtafel 
leggen: alles in hun lichaam is geordend volgens de kleurcode". 
De derde zegt daarop:  "Nee, de bibliothecarissen, die zijn het beste om te opereren, 
alles in hun lichaam ligt op alfabetische volgorde".  
De vierde zegt hierop:  "Weten jullie, ik heb het liefste de constructiebouwers, die 
mannen hebben er begrip voor als je reserveonderdelen over hebt".  
 Uiteindelijk komt de vijfde aan het woord en die zegt: "Jullie hebben het allemaal 
goed mis.!! De politici zijn 't gemakkelijkste: geen ruggengraat, geen hart, geen bal-
len, geen hersenen, en je kunt het achterwerk met het hoofd verwisselen zonder dat 
het opvalt !!!!".  
 
 
Een dokter wilde een dagje vrij om te gaan vissen. 
Hij zei tegen zijn assistent: "Piet, ik wil morgen gaan vissen, maar ik wil de praktijk 
niet sluiten, dus jij moet de patiënten helpen". 
"Dat is goed dokter", zegt Piet. 
De dokter gaat vissen en komt de dag erop terug en vraagt: "En Piet, hoe was je 
dag?" 
"Nou", zegt Piet, "ik heb drie patiënten geholpen. De eerste had hoofdpijn, dus ik 
heb hem wat aspirine gegeven". 
"Goed", zegt de dokter "en de tweede?" 
"Die had het brandend maagzuur en die heb ik Rennies gegeven". 
"Héél goed", zegt de dokter "en de derde?" 
“Ik zat hier rustig wat paperassen op te maken en ineens vliegt de deur open en een 
beeldschone meid stormt de kamer in. Ze scheurt alle kleding van haar lijf, ook haar 
bh en slip, en ze gaat op het onderzoekbed liggen met haar benen gespreid en 
roept: "Dokter, dokter, help me, ik heb in vijf jaar geen man meer gezien!". 
"O God, Piet, wat heb je toen gedaan?" vraagt de dokter. 
 
"Ik heb haar oogdruppels gegeven" 

DE MOPPENTROMMEL 

 

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau 
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt 
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Een ombudsdienst wordt al snel geasso-
cieerd met negatieve zaken, klachten, 
zaken die niet goed lopen, … Maar een 
klacht wordt niet langer meer als een be-
dreiging gezien, het is niet langer een 
marginaal verschijnsel, een klacht is een 
gratis aangeboden advies die een bijstu-
ring van de dienstverlening mogelijk 
maakt.  
 
Klachten worden binnen AZ Delta als 
waardevol aanschouwd. Door de verkre-
gen informatie op een juiste wijze te ge-
bruiken, kan de kwaliteit en de klantge-
richtheid binnen het ziekenhuis vergro-
ten en verbeteren.  
Het is belangrijk dat de cliënten van het 
ziekenhuis over hun wrevel of ongenoe-
gen kunnen communiceren. Het advies is 
om problemen die er zijn te bespreken 
met de betrokkenen of de directe lei-
dinggevende. Het ongenoegen uiten zo 
dicht mogelijk bij het niveau waar deze 
ontstaan is. Op deze wijze kunnen pro-
blemen en misverstanden soms heel snel 
opgelost worden en kan er een blijvende 
open en goede communicatie zijn. 
 
We beseffen dat dit een grote uitdaging 
is, zowel voor de patiënt als voor de me-
dewerker om dit rechtstreeks gesprek 
rond ongenoegen aan te gaan. Het 
vraagt moed van alle partijen, wie zal 
hoe reageren? Een open, aandachtige en 
inlevende houding bij het ontvangen van 
een klacht is een must. Soms lukt het 
niet om het rechtstreeks gesprek aan te 
gaan of levert dit niet de gewenste ver-
wachting op en op dat ogenblik kan er 
beroep gedaan worden op de ombuds-
dienst.  

De ombudsdienst binnen AZ Delta pro-
beert zo laagdrempelig mogelijk te zijn. 
Het maken van een afspraak verzekert u 
ervan dat er op het afgesproken moment 
iemand van de ombudsdienst aanwezig 
is op de campus en dat deze voldoende 
tijd voorzien heeft om uw ervaring te be-
luisteren. Verder is het mogelijk om uw 
melding schriftelijk te uiten, per brief, 
per mail of via de website. Telefonisch 
kunt u ook steeds contact opnemen.  
In een eerste contact met de ombuds-
persoon, wordt er navraag gedaan of u 
zelf uw ervaring hebt besproken met de 
betrokken zorgverlener of verantwoorde-
lijke. Het rechtstreeks bespreken van uw 
ervaring wordt vanuit de ombudsdienst 
gestimuleerd.  
 
De ombudspersoon zal samen met u uw 
verwachtingen verduidelijken. Vanuit de-
ze verwachtingen wordt er advies gege-
ven omtrent de volgende stappen binnen 
uw dossier. In samenspraak met u is het 
mogelijk dat de ombudspersoon contact 
opneemt met de betrokken medewerkers 
om hun ervaring te beluisteren en uw 
verwachtingen te bespreken.  
 
Om de dialoog te herstellen, kan de om-
budspersoon voorstellen aan u en de be-
trokken partijen om opnieuw contact op 
te nemen met elkaar, dit kan eventueel 
met de aanwezigheid van de ombudsper-
soon. Indien één van de partijen weigert 
in te gaan op een gezamenlijk gesprek, 
neemt de ombudspersoon de rol van tus-
senpersoon op zich. De ombudspersoon 
houdt elke partij op de hoogte van de re-
acties en de verwachtingen van de ande-
re partij.  

WERKING OMBUDSDIENST 
AZ DELTA 
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De ombudspersoon moedigt de partijen 
aan om hun gevoelens en voorstellen uit 
te drukken in het kader van de bemidde-
ling. De ombudspersoon tracht het con-
flict te matigen en de onenigheid op te 
lossen door onderhandeling, informatie-
uitwisseling en communicatie. Om met 
de partijen tot een oplossing te komen, 
oefent de ombudspersoon zijn bemidde-
lingsfunctie nauwgezet en binnen een re-
delijke termijn uit.  
 
Het bemiddelen is pas mogelijk als er 
binnen een vertrouwelijk kader gewerkt 
kan worden. De ombudspersoon neemt 
een meerzijdig partijdige positie in, de 
ombudspersoon ondersteunt in het ge-
sprek iedere partij volgens zijn noden. 
De ombudspersoon kiest geen partij, 
noch voor de melder, noch voor de be-
trokkene. Belangrijk is dat er respect is 
binnen de bemiddeling en dat er openlijk 
gecommuniceerd kan worden. Zoals aan-
gegeven is het beheer van het conflict 
grotendeels afhankelijk van de goede wil 
van de betrokken partijen die het bemid-
delingsproces op elk ogenblik kunnen 
stopzetten en/of die zich naar een ande-
re procedure kunnen richten. Niemand 
kan gedwongen worden tot bemiddeling, 
vrijwilligheid is de basis van bemiddeling.  
Indien de partijen tot een akkoord ko-
men en/of indien de communicatie her-
steld is, kan het bemiddelingsdossier af-
gesloten worden.  
 
Indien er geen oplossing bereikt wordt, 
oriënteert de ombudspersoon de melder 
naar een andere mogelijkheid van con-
flictafhandeling (bijv. een andere dienst 
binnen het ziekenhuis, de ziekenfondsen, 
de provinciaal geneeskundige commissie, 
de orde der artsen, …).  
Naast het specifiek opvolgen van iedere 
individuele melding heeft de ombuds-
dienst nog andere taakinvullingen. Een 
taak is het voorkomen van vragen of 
klachten, dit kan door het formuleren 

van aanbevelingen naar het ziekenhuis, 
naar een afdeling, naar een dienst toe 
ter voorkoming van herhaling van tekort-
komingen.  
 
Om deze taak te vervullen wordt iedere 
individuele melding geregistreerd in een 
klachtentaxonomie, de Healthcare Com-
plaints Analysis Tool. Deze taxonomie is 
opgedeeld in drie grote items: klinische 
problemen, management problemen en 
relationele problemen. Ieder item wordt 
verder uitgediept in verschillende them-
ma’s die uit verschillende knelpunten be-
staan. En ieder knelpunt bestaat uit drie 
graderingen.  
De klinische problemen worden onder-
verdeeld in de thema’s kwaliteit of veilig-
heid. Management problemen worden in-
gedeeld onder omgeving en organisatori-
sche problemen. En Relationele proble-
men worden uitgesplitst in de thema’s 
luisteren, communicatie en respect en 
patiëntenrechten. Er is gekozen om de 
relationele problemen te kunnen registe-
ren per beroepscategorie.  
Vanuit deze registratie wordt er per 
kwartaal een rapportage opgesteld die 
voorgelegd wordt aan de directie van het  
ziekenhuis en aan de beheerders. Zo 
wordt er vanuit de ombudsdienst vier 
keer per jaar informatie gegeven uit de 
meldingen die ontvangen werden en ad-
viezen geformuleerd waardoor klachten 
en ongenoegen vermeden kunnen wor-
den.  
In deze rapportage wordt er enkel ge-
werkt met het verhaal, de ervaring van 
de melder. Het verhaal van de medewer-
ker wordt hier niet in opgenomen.  
 
Zoals u leest is het brengen van uw er-
varing heel belangrijk voor het zieken-
huis. We leren er uit, proberen de com-
municatie terug te verbeteren en hopen 
op een betere samenwerking.  
 
Els Vermeersch  
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HEMODIALYSE EN 
PERITONEALE DIALYSE 

 
André, 
 
We willen je met dit bloemenhart van 
harte feliciteren, want 10 jaar dialyse dat 
kan je niet zomaar negeren. 
 
Samen met Annie heb je heel wat lief en 
leed doorstaan. 
Annie staat steeds moedig weer klaar om 
je op te doen staan. 
We proberen de dialyse voor je zo aan-
genaam mogelijk te laten verlopen, en 
dat lukt ons aardig, laten we hopen. 
Soms kun je ons onverwacht verrassen 
met een leuk verhaal of schuine mop en 
dat vinden je medepatiënten en de 
collega’s wel top. 
Je hebt ondertussen veel verpleegkundi-
gen, dokters en patiënten leren kennen 
en je weet ondertussen heel goed het di-
alysegebeuren juist te mennen. 
We hopen dat we je nog vele jaren goed 
mogen verzorgen zonder veel bijkomen-
de problemen en hopelijk voel je je goed 
geborgen. 

We wensen je van harte het allerbeste 
toe en hopelijk voeg je er nog vele dialy-
sejaren aan toe. 
 
Van harte, 
 
Het dialyseteam van AZ Delta. 
 

Op 9 mei werd het 16e achterkleinkind 
van Bintein Denise van dialyse zaal 3 ge-
boren. De kleine spruit kreeg de naam 
Amelien mee. De boreling woog net 3 kg 
bij het ter wereld komen en mat 53 cm. 
 
Net geen 2 weken later kwam al het 17e 
kleinkind piepen! Op 22 mei werd Olle-
vier geboren, goed voor 52 cm lengte en  
4,050 kg gewicht! 
 
Overgrootmoeder Denise bracht zelf 5 
kinderen ter wereld: Chantal, Cécile (de 
oma van Amelien en Ollevier), Frans, 
Monique en Emelie. 
 
Grote proficiat aan de ouders, grootou-
ders en overgrootouders en bij uitbrei-
ding aan de hele grote familie!!! 
 
In de maand mei werden Nele Forret 
(verpleegkundige) en Frederik de geluk-
kige ouders van een dochtertje!! 
Aurelie zag het levenslicht op 19 mei, 
woog 2.920 kg en was 47 cm groot, toen 
zij ter wereld kwam. Een speelkameraad-
je erbij voor Henri. 
Grote proficiat aan de trotse ouders!!  

FAMILIENIEUWS 

Eeckhout André, 10 jaar aan dialyse 
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Ook een grote proficiat aan alle ver-
pleegkundigen en dialysepatiënten die in 
de voorbije periode een communiefeest 
mochten meemaken!! Dat ze als trotse 
ouders, grootouders (of overgrootou-
ders) ongetwijfeld fantastisch mooie fa-
miliemomenten hebben mogen beleven!! 
 
In de maand mei mochten we twee lieve 
collega's met open armen opnieuw ont-
vangen: Valerie Vandamme en Evelien 
Willemyns: van harte welkom en veel 
succes!!!!! 
 
Vanacker Ann 
 

CAD MENEN 
 
Onlangs was het 10 jaar geleden dat Ro-
ger Debette aan dialyse kwam. 
 

Roger, 10 jaar geleden …. hij herinnert 
zich nog goed de start aan dialyse in 
Roeselare en daarna hier nog in de oude 
zaal aan den overkant… 
Een hele periode die je hier al hebt mee-
gemaakt é Roger… ’t Is zeker de moeite 
waard om je eens in de ‘koekjes’ te zet-
ten …. 
 
Vancoillie Wilfried telde 80 lentes op 20 
april. Wilfried komt nog maar pas in CAD 
Menen en staat al onmiddellijk in de 

‘picture’. Nog vele mooie jaren Wilfried 
en geniet nog af en toe van een deugd-
doend etentje. 
 

Zeker de moeite waard om Aimée even 
in kleur te zetten! 
Aimée, je komt altijd binnen met een 
stralende lach, je bent een aangenaam 
persoon in ons midden. 
Maak er nog verder vele gelukkige jaren 
van samen met je echtgenote,… 
Kortom, bak er verder nog iets moois 
van! 
 

Geeraard Vanrobaeys is reeds voor de 
2de keer overgrootvader geworden! 
Het is er eentje met enorm veel haar, 
blonde krullen, nog nooit eerder gezien 
verteld Geeraard vol verwondering!  
Proficiat Geeraard!! 

De 80-jarige Vancoillie Wilfried 

Roger Debette werd gevierd 

De eveneens 80-jarige Aimée Waignein 
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Nana Musau Ilunga is 40 jaar geworden! 
We wensen je met ons allen nog vele 
mooie jaren toe! Proficiat! 
 
We zijn blij dat je bent open gebloeid 
hier bij ons en horen je graag vertellen 
over je kinderen en je thuisland! 
 

Proficiat Geoffrey Decatoire met je doch-
ter Tiany en je zoon Alessio met hun 
Eerste Communie op 03 juni! 
Geniet van deze onvergetelijke dag! 

 

Welkom aan Verfaille Freddy, Vancoillie 
Wilfried, Debeuf Willy en Dekein André. 
 
Veerle Callis 

CAD TIELT 
 
Op 21 mei was het feest bij Kelly Schotte 
thuis. Dochtertje Emma vierde immers 
haar Eerste Communie. Dikke proficiat 
Emma! 
  
Dubbel feest in Staden bij collega Daisy 
Dewanckele: zij en haar man verwelkom-
den in januari hun zoontje Gust en grote 
zus Febe vierde haar Heilig Vormsel. Een 
dikke proficiat aan de ganse familie! 
  
In Izegem stond het zoontje van Peter 
Deceuninck in de belangstelling, zoontje 
Noah vierde zijn eerste communie. 
  
De kleinzoon van Ivan Vroman mocht 
eveneens aan de feesttafel aanschuiven 
naar aanleiding van zijn Heilig Vormsel. 
  
Jérome, kleinzoon van Eric Duyck vierde 
zijn Eerste Communie. 
  
Aan alle communicanten: een dikke pro-
ficiat!!! 
  
Tevens nog een hartelijke welkom aan 
alle nieuwe patiënten hier in CAD Tielt 
die ons het voorbije half jaar hebben 
vervoegd! 
 
Valerie Verscheure 
 

CAD VEURNE 
 
Campagnie Jacques werd grootvader van 
z’n 9de kleinkind, een kleinzoon genaamd 
Maxence. De boreling zag het daglicht 
om 10 uur ‘s morgens op 6 juni 2017, 
mat 51cm en woog 3,400kg. 
 
Proficiat aan de ouders en aan de gehele 
familie! 
 
Thorunn Vermeiren 

Nana Musau Ilunga op haar verjaardag 

Een fiere Geoffrey samen met zijn echt-
genote, zoon Alessio en dochter Tiany 
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Peter de Grote in het begin van de 18e eeuw 
Amsterdam heeft bezocht om te kijken hoe 
deze stad gebouwd was en of dezelfde pr-
ncipe’s ook op St. Petersburg van toepassing 
konden zijn. Dit resulteerde onder andere in 
de overname van het Amsterdamse grach-
tensysteem. Maar er zijn meer wetenswaar-
digheden… 
Andere Nederlandse invloed vindt men van-
daag de dag in de vloot, waar nog altijd veel 
Nederlandse termen (zoals kombuis, steven, 
kiel, vaarwater, stuur/bakboord, etc.) ge-
bruikt worden. 
 
De handel tussen St. Petersburg en Neder-
land kwam in die tijd tot volle bloei. Aan de 
Nevsky Prospekt (de tegenwoordige hoofd-
straat van St. Petersburg) ligt nog altijd een 
Nederlandse wijk. Zelfs de gereformeerde 
kerk is er bewaard gebleven. 
 

Wist je dat…  
Peter de Grote deze straat, ter ere van de held Aleksandr Nevski, de Grote Perspecti-
vische weg wilde noemen, een rechte lijn van de Admiraliteit naar de Grote Nov-
gorodstraat, nu de Ligovski Prospekt. De dwangarbeiders begonnen in het noorden 
te bouwen, de monniken in het zuiden. 
Maar er ging iets grondig mis: iemand moet zich ernstig verrekend hebben, want de 
straat maakt op het punt waar de gravers elkaar ontmoetten een knik van 25 gra-
den. Peter gaf de monniken de schuld en liet hen geselen. Dat veranderde echter 
niets aan de knik in de weg, die in de volksmond Nevski Prospekt werd. 
Leningrad in de 2e Wereldoorlog 
 
Wist je dat… 
Leningrad, het huidige St. Petersburg, haar eigen Anne Frank heeft. Tatjana Nikola-
jevna Savitsjeva was een meisje die een aantal dagboekblaadjes schreef, waarin de 
verschrikkingen van het 900 dagen durende Belegering van Leningrad worden sa-
mengevat in enkele zinnen. 
Tanya’s eigen dagboek, waarin ze zorgvuldig al haar wederwaardigheden had bijge-
houden, werd als brandstof gebruikt om de noodkachel te kunnen stoken in de zeer 
koude winter van 1941/42. Blaadjes uit het dagboek van haar verdwenen zusje Nina 
werden gebruikt voor korte aantekeningen over de lotgevallen van de familieleden. 
De blaadjes laten op dramatische wijze zien hoe de familie gestaag uitdunt totdat al-
leen Tanya nog over is. Het dagboek is te zien in het Historisch Museum in St Peters-
burg. 

WIST JE DAT? 
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De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:  
 
01/06/2017 
De Heer Dehouck Gilbert (dialysepatiënt) 
Echtgenoot van Mevrouw Gruwier Monique 
 
 
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 CYSTINOSE. 

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

1 T A N D K A S   S T O P   O P 

2 E G     L   T   E     R E M   

3   A L P A C A   K I L O   A K 

4   V   R A A D   T R I P     A 

5 N E M E R   S T E R N   S P A 

6 A   E     U K       T I N   S 

7 B U I K V L I E S       O   M 

8 U   B   A A N   M A I Z E N A 

9 R O O M S   D I A   N   P O R 

10 I   O   T     E K       L   K 

11 G Y M C L U B   E C O D U C T 

12         O   O   L   N I S     

13 G A L O P   F L O R A   T E E 

14 O   E   E K   B O E       N E 

15 R E S E R V E   S L I P P E N 
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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 

 

 


