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EDITORIAAL
Beste vrienden,
De herfst komt eraan en
ook met onze vereniging
komen we stilaan aan het
eind van ons werkjaar.
Toch is er nog heel wat
te doen. Met de tombola,
de elfdaagse, het jaarfeest en de sintactie volgt
nog een druk jaareind.
Maar eerst kijken we nog
even terug in de tijd. In
mijn vorig editoriaal had
ik al voorspeld dat de
BBQ een succes zou worden en gelukkig heb ik
me toen niet vergist. Het
was een hele leuke dag.
Ook de H Mis te Lichtervelde was opnieuw een
schot in de roos. Vorig
jaar kenden we een mindere opkomst. Daardoor
waren er wat twijfels gerezen over de toekomst
van de receptie. Die twijfels zijn echter volledig
verdwenen na dit jaar.
We hadden meer dan 90
geïnteresseerden,meer
dan voldoende om er volgend jaar mee door te
gaan. Het was een heel
geslaagde receptie, waarvoor nog eens dank aan
de medewerkers van de
Wereldwinkel. In het bijzonder een bedankje voor
Kristina (echtgenote Berte Werniers).
Ik kijk ook met een heel

tevreden gevoel terug op
het weekend naar de Ahrvallei. We waren met een
record aantal inschrijvingen, meer bepaald 95. Er
was zelfs een korte
wachtlijst. Door enkele
annuleringen, die we altijd betreuren, is iedereen
uiteindelijk toch kunnen
meegaan. Vooral het bezoek aan de wijnkelder
zal me nog wel een tijdje
bijblijven.
Voor de daguitstap was
de opkomst heel wat minder groot. 55 inschrijvingen, het is al een hele tijd
geleden dat we er nog zo
weinig hadden. Toch was
het, ondanks het mindere
weer, een heel boeiende
en interessante dag. De
afwezigen hadden werkelijk ongelijk.
Verder heb ik nog heuglijk nieuws te melden.
Ons dagelijks bestuur
wordt versterkt met Debusschere Maurice. Onlangs getransplanteerd en
op pensioen, de ideale
voorwaarde om een
meerwaarde te kunnen
zijn voor onze vereniging.
Maurice, van harte welkom.
Tot de volgende activiteit.
Gino
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OP BEZOEK BIJ …
WERNER ARNOYS
Op één van de weinige zomerdagen die
augustus rijk was, gingen Gino Matthys
en ikzelf op pad om een interview voor 't
Krantje, af te nemen. Deze keer was de
“gelukkige” Werner Arnoys uit Menen.
We werden door Werner en zijn echtgenote, Hilda hartelijk ontvangen. Tijdens
de koffie mét versnaperingen, staken we
van wal.

per 14 dagen vakantie per jaar. Het was
een zeer strenge school, maar moest het
te herdoen zijn dan zou ik er onmiddellijk
terug voor kiezen. Op mijn 14de was de
opleiding ten einde en mocht ik gaan varen.

Werner, kan je de lezers iets vertellen
over het gezin waar je geboren werd?

Ja, natuurlijk! Als ukje zei ik al dat ik visser zou worden en zo geschiedde het
ook. Zoals uit mijn zeemansboekje (op
pagina 8 volgt wat uitleg over dit boekje)
blijkt, ben ik in het jaar 1949 voor het
eerst aangemonsterd. Dat was op het
schip de O. 214 - Roger Blondé. (Nvdr:
De O staat voor Oostende).

Ik ben geboren te De Panne op 20 september 1934. Ons gezin bestond naast
vader en moeder uit nog 8 kinderen. Helaas is één daarvan na amper 9 dagen
overleden. Op heden zijn we nog met
zes in leven.
Vader was timmerman en moeder was
huisvrouw. Nochtans waren al mijn
ooms, langs zowel vaders als moeders
zijde, vissers. De reden dat vader geen
visser geworden is dat hij als kind een
ongeval gehad heeft. Daardoor was zijn
ene been wat korter dan het andere. Om
op een vissersboot te werken moet je
natuurlijk goed op het dek kunnen lopen
en na het ongeval was het duidelijk dat
vader daarvoor nooit meer zou in aanmerking komen.

Ik neem aan dat je dat dan
ook effectief gedaan hebt?

Hoe verliep je schooltijd?

De O.214 Roger Blondé. Met dit schip
maakte Werner zijn eerste officiële trip
op een vissersboot

Eerst ging ik nog naar school in De Panne. Op mijn 7 jaar ging ik dan naar de
IBIS school (vissersschool) te Oostende.
Daar was ik intern. Naast de gewone
leerstof kregen we uiteraard les specifiek
gericht op het varen en het vissen. We
sliepen er in hangmatten en hadden am-

Eerst was ik uiteraard een gewone
scheepsjongen. Later werd ik matroos en
nog later stuurman. Stuurman betekent
echter niet dat je het schip stuurt of bestuurt. Het is een rang, meer bepaald
een officier. Op een vissersboot waren er
3 officieren aanboord: de schipper, de
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machinist en de stuurman Daarnaast
hadden we natuurlijk ook de matrozen.
In de beginjaren ging ik mee vissen op
de Noordzee en het kanaal. Dit waren
meestal reizen van één week. Later vaarde ik mee met een zogenaamde IJslandvaarder. Dit zware werk deed ik 9 jaar.
Ik ben ook enige tijd samen met mijn 3
broers op IJsland gaan vissen. Op een
bepaald wilde ik niet meer met mijn
broers varen omdat ik bang was dat als
er iets gebeurde we alle 4 samen zouden
sterven.

Op één van de verschillende vissersschepen. Uiterst links herken je Werner
We deden er enkele dagen over om de
IJslandse viswateren te bereiken. Dan
werd er gevist met een treilnet (sleepnet). Eens de vis aan boord moest die
gegut worden. Gutten wil zeggen de vis
van zijn ingewanden ontdoen. De vis
werd dan gewassen en in het ruim gebracht alwaar de vis gestouwd werd. Dit
wil zeggen: de vis in bakken doen en bedekken met brokken ijs. Daarbij moest
men er ook op letten dat de stabiliteit
van de lading gegarandeerd werd. Het
stouwen van de vis werd door de stuurman uitgevoerd. Het waren vaak lange
werkdagen. Niet alleen het vissen, gutten stouwen, opkuisen, herstellen van
netten enz; vroeg veel tijd, maar er
moest ook wacht gelopen worden. Ui-
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teraard wierpen we meer dan eens de
netten uit en dan herbegon alles weer.
Uiteindelijk waren we 21 dagen van huis.
Als we de gevangen vis gingen verkopen
en lossen in Engeland waren we zelfs 42
dagen weg! Eénmaal terug in onze thuishaven gingen we op de boemel. We waren dan drie dagen aan de wal en vertrokken dan terug voor 21 dagen.
De IJslandvaart bracht ook vele gevaren
met zich mee. Dikwijls kwamen we in
woelige zee en stormweer terecht. In de
winter hadden we ook veel last van
“black frost of white frost”. Black frost is
ijsafzetting van nevel, mist of onderkoelde regen. Dit wordt ook wel eens vliegend ijs genoemd. White frost is ijsafzetting van overslaande golven. Dit ijs is
veel witter. De ijslaag was soms zo dik
dat we het zoveel mogelijk moesten afkappen. Op den duur woog het ijs zoveel
dat er kans bestond dat het schip zou
kapseizen. In de winter waren het ook
enorm lange, donkere dagen. Het werd
overdag amper licht. In de zomer had je
dan juist het tegenovergestelde.
Ik ben ook 6 maanden gaan vissen in de
Golf van Guinee en de Atlantische oceaan. Dit was aan de kust van het Afrikaanse land Ghana. Het schip heette
O.181 Cleopatra. We waren telkens voor
een week weg en onze thuishaven was
Tema. Een Ghanees had het schip van
de rederij Van Lul gehuurd.

De O.181 Cleopatra
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Je hebt ook wel bange
momenten meegemaakt?
Jazeker. Op mijn zestiende jaar “hielp” ik
mijn eerste en enige schip verliezen. We
gingen met z’n allen naar binnen wegens
het slechte weer en liepen op de klippen
tegen de Engelse kust. In vrij korte tijd
zonk het schip en waren we al onze bezittingen kwijt. De reddingsdiensten waren in amper 7 minuten bij ons. Ik moest
als eerste het schip verlaten omdat ik de
jongste was.
Op een keer waren we - per toeval - met
7 vaartuigen tegelijkertijd op weg naar
onze thuishaven. We kwamen in een
vliegende orkaan terecht op de Atlantische oceaan. De schippers van ieder
schip riepen elkaar om het kwartier op
via de boordradio. Daardoor konden we
weten of alles nog in orde was op de andere schepen. Zelf liepen we drie maal
na elkaar over de kop. Dit wil zeggen dat
het schip quasi loodrecht op de zee
kwam te staan. Dan moest de schipper
full speed achteruit varen om het schip
terug recht te trekken. Er waren golven
van wel 13 à 14 meter hoog. Onvoorstelbaar! Uiteindelijk kwamen we met alle 7
schepen ongehavend thuis.
Op dat moment heb ik beslist om nooit
meer op IJsland te varen.
Ik heb ook een scheepsmakker verloren
op zee. Dat was in de periode dat ik op
IJsland voer. Het ongeval gebeurde tijdens een zware storm. Mijn makker
sloeg overboord maar ik kon hem nog
net met een haak vastgrijpen aan zijn
oliepak (nvdr: dit is een waterdicht pak,
een soort van kleed). Ik dacht dat ik
hem vast had en hem nog kon redden
maar helaas scheurde zijn oliepak en
mijn makker werd onmiddellijk door de
kolkende golven verzwonden. We moesten onze reis onderbreken en onmiddellijk naar de thuishaven varen. Het onge-
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val mocht niet via de boordradio gerapporteerd worden en we moesten met de
vlag halfstok de haven binnenvaren. Zo
wisten de mensen dat er iets heel ergs
gebeurd was. Dit ongeval liet een zware
indruk om me na.

Ben je in pensioen gegaan als visser?
Neen, want op mijn 52ste ben ik gestopt
met vissen. Ik had er plots genoeg van
en vond dat het tijd was voor iets anders. Ik werd dan vislosser in de Oostendse vismijn. Dit beroep oefende ik uit
tot ik op mijn 56 jaar op prepensioen
ging.

We hebben het nu vooral gehad
over je leven als visser, maar
hoe was het in je privé-leven?
Ik huwde in totaal 4 maal en kreeg 6
kinderen en 17 kleinkinderen. Ik heb ook
16 achterkleinkinderen.
Mijn eerste huwelijk ging door toen ik 21
jaar was. Dat was in februari 1956. Met
mijn eerste echtgenote kreeg ik 3 zonen
nl. Jacques, Marc en René. Alle drie zijn
ze ook visser geweest.
Na de scheiding hertrouwde ik en kreeg
een dochter, Jacqueline. Toen stierf mijn
echtgenote.
Later stapte ik opnieuw in het huwelijksbootje. Dat was met de zus van mijn
overleden vrouw. We kregen samen 2
zonen, Stefaan en Jordy, maar ook ditmaal kwam er een scheiding van.
In 1989 leerde ik mijn huidige vrouw,
Hilda kennen. Dat was op het Klein
strand te Jabbeke waar we beiden een
caravan hadden. Ikzelf woonde in de caravan gedurende 5,5 jaar. We zijn dan
getrouwd en in Menen komen wonen
daar Hilda van Menen is.

Ben je in het leger geweest?
Neen. In die tijd was het gebruikelijk dat
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als je tekende om 8 jaar te varen onder
de Belgische vlag, men geen soldaat
hoefde te zijn.

Hoe uitte je nierziekte zich, Werner?
Het gebeurde heel plots. Ongeveer drie
jaar geleden, het was op een 15de augustus, stond ik ‘s morgens op en ging
plassen. Ik zag dat er veel bloed in mijn
urine zat en ben naar het H. Hartziekenhuis in Menen gegaan. Na onderzoek
moest ik daar blijven maar daar het zondagsdienst was moest ik wachten tot de
eerstvolgende werkdag om bij een specialist te gaan en meer te weten. Ik kwam
bij een uroloog en kreeg er geen goed
nieuws: kanker. Ik moest geopereerd
worden en later kwam ik dan in contact
met een nefroloog. Daar kreeg ik te horen dat ik aan dialyse moest. Eerst via
een halskatheter, later via een fistel.
Na een tijd aan de dialyse in Roeselare
mocht ik naar de dialyse te Menen.
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Ik word daar goed opgevangen door de
verpleging en de dokters. Het is natuurlijk geen pretje om aan dialyse te liggen
maar toch probeer ik er het beste van te
maken. Ik doe af en toe een dutje en
kijk soms televisie. Natuurlijk is er ook
nog het contact met de andere patiënten
en het personeel. En dat is nog het belangrijkste.

Graag willen we Werner en Hilda bedanken voor de goeie ontvangst en hun medewerking voor het interview.
Segaert André & Gino Matthys
De foto van de O.214 Roger Blondé op
blz 4, werd genomen door Mevr. Roger
Blondé en komt uit het boek "Oostendse
middenslagtreilers na wereldoorlog 1940
-1945. De foto op blz 5 van de O.181
Cleopatra komt uit hetzelfde boek. Beide
foto's werden met toestemming van auteur Eddy Eneman overgenomen.

Werner met zijn vrouw Hilda Dorme
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Het monsterboekje of zeemansboekje van Werner. Het is een soort paspoort met
daarin alle zeereizen vermeld. Zo kan je van een zeeman nagaan op welke schepen
en in welke functie hij allemaal mee voer en voor hoelang.
Links boven: de persoonsbeschrijving mét vingerafdruk.
Links onder: een foto van de 15 jarige Werner. Dan al een knappe jongeman!
Rechts: merk op dat zijn geboortedatum niet correct werd ingevuld!

Op 10/10/1985 monsterde Werner aan op de Z. 502 als matroos. Hij monsterde na
6 maand en 21 dagen af op 21/04/1986, meteen zijn laatste dag als visser!
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE
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INFECTIEZIEKTEN BIJ
DE DIALYSEPATIËNT
Als behandelend arts van patiënten met
een medische nierziekte, wordt de nefroloog in zijn dagdagelijkse praktijk heel
frekwent geconfronteerd met de diagnose en behandeling van allerhande infecties die veroorzaakt worden door een
specifieke microbiële verwekker. Meestal
betreft het dan één of andere bacteriële
infectie, maar ook virale infecties, en
soms zelfs schimmels of gisten kunnen in
welbepaalde klinische setting ernstige
ziektebeelden veroorzaken bij patiënten
met een onderliggende nieraandoening.
Als een logisch gevolg van de multiculturele samenleving, met hierdoor een jaarlijks aangroeiend aantal allochtone patienten (van vreemde afkomst) met zeer
diverse etnische en culturele achtergronden, wordt ook een zeldzame keer de
diagnose van tuberculose (Mycobacterium Tuberculosis) gesteld van een variante maar soortgelijke mycobacteriële
infectie.
Zoals in de rest van de populatie kan het
klinische spectrum van een infectieziekte
sterk verschillend zijn: van eerder banaal
(bvb. een gewone virale rhinitis of snotvalling) tot zeer ernstig, of helaas in
sommige gevallen, zelfs met een fatale
afloop. Over het algemeen kan men
nochtans wel stellen dat het verloop en
de gevolgen van een infectie bij nierinsufficiënte patiënten doorgaans ernstiger
zijn dan bij een vergelijkbare populatie
met gezonde nieren. Nierpatiënten zijn
dus als het ware voorbeschikt om infecties te krijgen. Enerzijds riskeren ze een
hogere blootstelling (expositie) aan allerlei ziektekiemen door de specifieke omstandigheden in het kader van hun behandeling (de aanwezigheid van een ca-

theter bijvoorbeeld), omdat deze de natuurlijke afweerbarrières (bijvoorbeeld de
huid) kunstmatig doorbreken. Voor hemodialysepatiënten is er dan uiteraard
ook nog de onvermijdelijke maar heel
frequente aanwezigheid in het ziekenhuismilieu, van nature al een reservoir
van diverse resistente microben. Het feit
dat ze als hemodialysepatiënt in groep
behandeld worden, maakt ook dat virale
infecties (griep, verkoudheid) gemakkelijk van patiënt naar patiënt overgedragen kunnen worden. Anderzijds is er bij
gevorderd nierlijden ook de duidelijk veel
minder adequate immuunrespons tegen
de feitelijke ziekteverwekkers. Het is ondertussen een bekend en goed bestudeerd fenomeen dat de weerstand tegen
infecties (door ons immuunsysteem) verzwakt naarmate de nierinsufficiëntie vordert. Allerlei stoffen die in normale omstandigheden via de nier worden uitgescheiden, stapelen zich immers op bij
een falende nierfunctie. Deze grote
groep van zogenaamde ‘uremische toxines’ (waarvan de functies van sommigen
zelfs tot op heden ten dage nog nauwelijks in detail werden bestudeerd en nog
veel geheimen hebben) blijken in meer
of mindere mate een negatieve invloed
te hebben op de efficiëntie waarmee de
witte bloedcellen reageren tegen invasie
met een welbepaalde lichaamsvreemde
ziekteverwekker. Ook vitamine D, dat
minder aangemaakt wordt door cellen
van een zieke nier, speelt een belangrijke rol in het verstevigen van de immuunfuncties van de witte bloedcellen. Ook
daarom is het bvb. heel belangrijk dat bij
dialysepatiënten de lichaamsreserves van
het vit. D op regelmatige tijdstippen ge-
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meten worden zodat eventuele supplementen onder vorm van D-Cure drinkampulles kunnen worden voorzien. Het is
ook precies vanwege deze a priori hogere vatbaarheid en gevolgen van infecties
dat er in ons land al vele jaren terugbetaling is voorzien voor een jaarlijks griepvaccin en een driejaarlijks pneumococcenvaccin (Pneumococcus Pneumoniae is
een levensgevaarlijke verwekker van
longontsteking).
Behalve de rechtstreekse ziekmakende gevolgen van een infectieziekte,
zijn er nog diverse onrechtstreekse gevolgen, zoals bijvoorbeeld het (al dan
niet tijdelijk) falen van een behandeling
met EPO omdat het beenmerg onder
dergelijke omstandigheden van ontsteking (inflammatie) niet langer in staat is
om stamcellen of voorlopercellen tot volwassen rode bloedcellen te laten uitrijpen. De natuur heeft er bovendien ook
nog voor gezorgd dat het voor vele bacteriën levensbelangrijke ijzer precies op
dat moment uit het bloed wordt verwijderd, en als een soort reserve in de cellen van lever, milt en lymfeknopen gedeponeerd wordt. De keerzijde is dan natuurlijk ook dat er voor een adequate
aanmaak van het ijzerbevattende hemoglobine (op uw dialyseblad als Hb afgekort) evenmin ijzer beschikbaar is, en
dat er dus uiteindelijk bloedarmoede of
anemie kan ontstaan. Men spreekt desgevallend dan ook over EPO resistentie
(weerstandigheid) omdat er anemie optreedt ondanks de toediening van hoge
dosissen EPO.
Dergelijke chronische ontstekingshaarden die de witte bloedcellen (WBC) continu stimuleren om schadelijke stoffen
vrij te stellen, dragen ook bij tot wat
men noemt een verhoogde ‘oxidatieve
stress’ Deze is namelijk een gevolg van
het vrijstellen van allerlei schadelijke
zuurstofradicalen door geprikkelde WBC
die normaliter moeten dienen om microbiële indringers te kunnen vernietigen.
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Op langere termijn echter kan dit fenomeen van verhoogde oxidatieve stress
de binnenste laag van de bloedvaten
(het endotheel) beschadigen, omdat de
combinatie van oxidatieve stress en cholesterol namelijk een gevaarlijk mengsel
vormt waardoor het ontstaan van aderverkalking sterk wordt gestimuleerd.
Door dit en nog vele andere processen,
ontstaat op de langere termijn een reële
toename van het risico op hart- en vaatziekten, die trouwens nog altijd veruit de
voornaamste doodsoorzaak vormen bij
de dialysepatiënt. In dit verband is het
misschien nog vermeldenswaardig dat
een chronische ontsteking van het tandvlees (parodontitis) één van de allergrootste reservoirs aan microben in ons
lichaam vormt. Een goede gebitshygiëne
kan deze overmaat aan oxidatieve stress
alleszins enigszins in toom houden en
speelt dan ook een weinig gekende,
sterk onderschatte, maar niettemin toch
essentiële rol in de preventie van cardiovasculaire aandoeningen.
Als we infectieziekten efficiënt willen bestrijden, dan zal zoveel mogelijk
aandacht moeten uitgaan naar preventieve maatregelen. In deze context is de
alom bekende wijsheid ‘beter voorkomen
dan genezen’ zeker aan de orde. Heel
eenvoudige maatregelen zoals een goede handhygiëne (ontsmetten, handen
wassen, eventueel handschoenen), en
frequente ontsmetting van medisch en
verpleegkundig instrumentarium (bvb.
stethoscoop) spelen een elementaire rol
tegen de verspreiding van ziektekiemen
tussen patiënten. Ook het behandelen
van patiënten in geïsoleerde ruimtes
vanwege infecties die door fysiek contact
heel snel overdraagbaar zijn (bvb. Clostridium Difficile -diarree -, MRSA of ziekenhuisbacterie) behoort tot deze maatregelen. Veelal wordt onder het woord
‘ziekenhuisbacterie’ verkeerdelijk verstaan dat het hier gaat over een heel dodelijke kiem, die bijna altijd en onvermij-
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delijk aanleiding geeft tot een totaal onoverwinnelijke ziekte. Dit is nochtans een
misvatting, omdat de MRSA bacterie in
wezen niet kwaadaardiger is dan andere
staphylococcen die wel gevoelig zijn (en
dus uitgeroeid kunnen worden) met het
klassieke Methicilline (soort penicilline)
en bekend staan als MSSA Methicilline
Sensitive Staphylococcus Aureus). De
enige en voornaamste problemen met
MRSA zijn per definitie dat deze kiem
niet beantwoordt aan de klassieke penicilline producten en dus enkel met intraveneus vancomycine, teicoplanine
(produktnaam Targocid ) of peroraal
(langs de mond) linezolid (Zyvoxid). Omdat deze klasse antibiotica niet zo sterk
bactericide zijn maar eerder bacteriostatisch, is het dus moeilijker om de MRSA
bacterie volledig uitgeroeid te krijgen.
In de preventie van urinewegontstekingen geldt het zo snel mogelijk verwijderen van een overbodige geworden blaassonde als de allerbelangrijkste maatregel. Dikwijls wordt de absolute noodzaak
om de blaassonde nog ter plaatste te laten, helaas onvoldoende geëvalueerd
tijdens een ziekenhuisopname. Nochtans
is dit heel vaak mogelijk en zelfs wenselijk omdat iemand ondertussen weer voldoende mobiel is geworden, of sowieso
toch geen druppel urine meer verwacht
moet worden door een al dagenlang gekende totale uitval van de nierfunctie.
Via de blaassonde wordt de ingang van
bacteriën in het urinaire stelsel immers
sterk vereenvoudigd doordat elke natuurlijke barrière kunstmatig wordt doorbroken. Bovendien betreft het dan
meestal ook nog de typisch uitgeselecteerde en resistente kiemen uit het ziekenhuismilieu en deze zijn dan bovendien dus ook nog enkel maar behandelbaar met duurdere en breedspectrum
ziekenhuisantibiotica.
Na deze inleidende en algemeen
geldende theoretische overwegingen die
voor allerlei types infecties kunnen gel-
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den, zal in wat volgt nog iets dieper worden ingegaan op enkele topics binnen de
specifieke domeinen van hemo- en peritoneale dialyse.
Het is evident dat op elke hemodialyse- afdeling heel grote aandacht moet
gegeven worden aan de volsterkte steriliteit van het dialysewater (badwater).
Vooraleer leidingwater tot dit zogenaamde ‘ultra pure water’ is omgezet, heeft
het dan ook verschillende opeenvolgende zuiveringsprocedures en ontgiftingsprocessen doorlopen. De speciaal hiervoor opgeleide en ervaren dialysetechnici
voeren op geregelde tijdstippen de door
strikte richtlijnen voorgeschreven controles uit, om te verifiëren of uw veiligheid
op dat gebied wel degelijk absoluut gegarandeerd is. Ook de toestellen worden
dagelijks gesteriliseerd en minstens
maandelijks worden de waterleidingen
met bacteriedodend middel behandeld.
De figuurlijke achillespees van een
kunstnierbehandeling is ongetwijfeld de
toegangsweg tot het vaatbed, en meer
in het bijzonder indien deze enkel maar
bestaat uit een tijdelijke dialysecatheter
of een getunnelde Hemoglide verblijfscatheter. Voor beiden is het evident dat
tijdens de plaatsing door nefroloog of
chirurg alle nodige maatregelen voor een
steriele procedure in acht dienen genomen te worden (masker, handschoenen,
steriele kledij). Maar eens geplaatst is
het nadien technisch vrijwel onvermijdelijk dat door het herhaaldelijk (3 x per
week) aan- en afsluiten aan dialyse de
binnenkant van het lumen en de tip van
de getunnelde catheter na verloop van
tijd toch als het ware bewoond zal worden (in medische termen bacteriële kolonisatie genoemd) met microben, die ten
gepasten tijde hun schuilplaats verlaten
en in de bloedbaan geraken. Meestal
gaat er hierbij om kiemen die ook op
eenieders normale huid voorkomen, zoals staphylococcen en streptococcen. De
klinische gevolgen van een dergelijke in-
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vasie zijn dan meestal hoge koorts en
rillingen, maar een zeldzame keer zijn er
ook opvallend weinig symptomen en bijvoorbeeld enkel maar een lichte verhoging van de ontstekingsparameters, zodat een catheterinfectie zich ook gevaarlijk onopgemerkt kan voordoen. De
meest gevreesde verwikkelingen echter
zijn deze waarbij de bacterie via de
bloedbaan naar andere bestemmingen
wordt verspreid, zoals vooral endocarditis bestaande uit de aantasting van één
van de hartkleppen (zeker als deze voordien al enigszins ziek was of als het een
kunstklep is) een levensgevaarlijke evolutie kan zijn. Dikwijls slagen antibiotica
er dan immers niet in om de infectie volledig uit te roeien, en begint de klep uiteindelijk te lekken door deze aanhoudende schade, zodat een dringende hartoperatie met vervanging van de falende klep
onvermijdelijk wordt. Dikwijls gaat dergelijke klepinfectie dan ook nog gepaard
met ontstekingshaarden elders, waarvan
de meest invaliderende en pijnlijkste een
ontsteking van een tussenwervelschijf
(discitis) is. Veel zeldzamer kan ook een
- meestal fatele - embolisatie naar de
hersenen (hersenabces) optreden. Bij
herhaalde en telkens terugkerende catheterinfecties - ondanks langdurige antibiotische behandeling - is het bijna altijd
nodig om de catheter te laten vervangen
om tot definitieve genezing te kunnen
komen, temeer dat de geschikte antibiotica (meestal vancomycine, bij allergie
teicoplanine) geen echte ‘killers’ zijn
maar enkel voorkomen dat de populatie
bacteriën nog zal toenemen (enkel bacteriostatisch).
In deze context is het evident dat het
vermijden van catheterdialyse door het
creëren van een aanprikbare AV fistel –
tenminste indien technisch haalbaar altijd een absolute topprioriteit moet zijn.
Dat is ook de reden waarom nefrologen
altijd zullen blijven aandringen om een
fistel te prefereren boven een catheter,

Juli - Augustus - September 2011
zelfs al weten zij wel degelijk dat dit voor
de patiënt omwille van pijn bij het prikken en afduwen na de dialyse op de korte termijn niet even comfortabel is. Toch
is het onze taak om u de gevaren van
catheters duidelijk uiteen te doen, het is
immers letterlijk in uw levensbelang!!!.
Vele grote studies hebben immers al
zonder discussie aangetoond dat de
overleving van de dialysepatiënt sterk
negatief beïnvloedt wordt door overmatig gebruik van dialyse via catheters. Anderzijds weet men ook al lange tijd dat
infecties in het algemeen, na cardiovasculaire ziekten, de voornaamste doodsoorzaak vormen binnen de dialysepopulatie. Het is dus zeker met veel gegronde
redenen dat alle middelen uit de kast gehaald moeten worden om dit te voorkomen.
Desalniettemin blijven getunnelde catheters toch nog steeds te verkiezen boven
tijdelijke catheters, omdat bij deze laatste de afstand tussen buitenwereld quasi
geheel onbestaande is, en huidkiemen
kunnen daardoor nog gemakkelijker de
bloedbaan bereiken. Daarom wordt het
gebruik van dit type catheters slechts tot
enkele dialysesessies beperkt. Tegenwoordig worden zelfs bij voorkeur al Hemoglide getunnelde catheters geplaatst
om het interval tot uitrijping en aanprikbaarheid van de fistel te kunnen overbruggen. In alle geval dient de exit- site
(insteekopening ter hoogte van de huid)
absoluut besmettingsvrij gehouden te
worden, aangezien deze fungeert als een
evidente voorbode voor een echte cathetersepsis.
Zoals het woord zelf het al aangeeft, is er bij hemodialyse een groot
risico om virale infecties via het bloed te
verspreiden. Vooral de hepatitisvirussen
type B en type C zijn in dit verband te
vermelden. Alhoewel de opkomst van
erythropoëtine (EPO) de noodzaak tot
herhaalde bloedtransfusies fors heeft
kunnen verminderen, en dus inderdaad
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ook deze besmettingsroute ongedaan
heeft uitgeschakeld, is ook heden ten
dage het probleem zeker nog niet in zijn
totaliteit uitgeroeid. In een iets verder
verleden zijn echter vele patiënten door
zulke bloedtransfusies besmet geraakt,
en een belangrijk aantal is ondertussen
overleden ten gevolge van levercirrhose
of leverkanker. Andermaal is goede preventie waar mogelijk een heel belangrijke maatregel. Voor het heel besmettelijke hepatitis B virus bestaat er al verschillende jaren een vaccin, dat tegenwoordig onder de naam Fendrix wordt gecommercialiseerd. Het is logisch dat
moet getracht worden om dit vaccin tijdig in het verloop van de nierziekte toe
te dienen, aangezien ook de aanmaak
van beschermde antistoffen vermindert
naarmate het immuunsysteem verzwakt
bij vorderende nierinsufficientie.
Het hepatitis C virus is nochtans nog veel
frequenter en in toenemende mate aanwezig in de gezonde populatie en wordt
tegenwoordig vooral verspreid via besmette procedures bij het plaatsen van
tattoes, piercing en zelfs via het scheermes van sommige coiffeurs. Vele dragers
zijn volstrekt asymptomatisch en weten
dus van zichzelf niet dat ze chronisch
drager zijn. Voor het hepatitis C virus bestaat er helaas geen beschermend vaccin. Hetzelfde geldt trouwens voor het
HIV virus (AIDS). Alhoewel ons centrum
nog nooit een AIDS patiënt heeft behandeld, zijn er in de hoofdstad diverse dialysepatiënten die drager zijn van het HIV
virus. Ook in de Verenigde Staten en in
vele andere landen is er al veel verpleegkundige ervaring voor een veilige omgang met dergelijke specifieke situaties.
Ondertussen mocht al blijken dat vooral
het psychologische aspect lijkt mee te
spelen als verklaring voor de onterechte
angst en afwijzende houding om deze
patiënten te willen behandelen. Het is
immers gebleken en dient benadrukt dat
een behandelde HIV patiënt veel minder
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besmettelijk is dan bijvoorbeeld een drager van hepatitis B. In alle geval wordt
iedere startende dialysepatiënt routinegewijs grondig gescreend naar eventueel
nog niet bekend chronisch dragerschap
voor één of meerdere van bovengenoemde virussen.
Een alternatieve methode ter behandeling van patiënten die drager zijn
van via bloed overdraagbare infecties, is
uiteraard preferentieel kiezen voor peritoneale dialyse (afgekort PD). Bij deze
techniek ontstaat immers tijdens de hele
procedure nergens enig risico op bloedcontact, want hierbij wordt het eigen
buikvlies van de patiënt gebruikt als
membraan om het lichaam te zuiveren
van afvalstoffen. Dat wil overigens niet
zeggen dat PD patiënten geen risico lopen op infecties, wel integendeel. Tijdens de opleiding voor PD wordt aan de
patiënt of zijn verzorger vooral aangeleerd om zich op een strikt steriele manier te leren behandelen (met masker,
ontsmetten, etc.) De geringste steriliteitsfout kan namelijk als gevolg hebben
dat één of meerdere soorten bacteriën in
het buikvlies geraken, met als gevolg het
ontstaan van een zeer pijnlijk en ernstig
ziektebeeld: een buikvliesontsteking
(peritonitis). Vaak worden dan typische
huidkiemen in het spoelvocht aangetroffen, als het pertinente bewijs van hun
afkomst, namelijk niet goed ontsmette
handen. Niet steriele zorg van de PD catheterpoort resulteert vaak al eens in
een exit site infectie, die aldus bij verdere uitbreiding via de huidtunnel eveneens gemakkelijk tot in het buikvlies kan
geraken. Afhankelijk van het type bacterie kan de infectie vlot met intraperitoneale antibiotica opgelost worden, maar
vooral bij tunnelinfecties die moeilijk bereikbaar zijn voor antibiotica, moet de
catheter om herval te vermijden, helaas
toch heel vaak vervangen worden.
Een zeldzame keer licht de oorzaak van
de peritonitis nochtans niet bij een steri-
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liteitsfout van de patiënt, maar wel als
een bijkomende verwikkeling en uitbreiding van een ander ontstoken orgaan in
de buik, zoals bijvoorbeeld een darmperforatie, diverticulitis, galblaasontesteking,
etc… In dergelijke gevallen is de patiënt
meestal heel ernstig ziek, en worden
meestal tezelfdertijd meerdere soorten
microben uit het PD vocht gekweekt,
waarvan de identificatie ons vaak toelaat
om de origine ervan te vermoeden en op
te sporen. In de regel moet de PD catheter in deze omstandigheden best snel
uitgehaald worden. Ten allen tijde moet
de basisregel gelden dat er geen hardnekkige en tevergeefse pogingen moeten
ondernomen worden om catheters te
redden ten koste van een patiëntenleven !!!
In vele gevallen zal het doormaken
van verschillende episodes waarbij het
buikvlies ernstig ontstoken is geraakt, op
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den duur als gevolg hebben dat het buikvlies zodanig veel litteken bevat dat de
dialysekwaliteit hieronder te veel begint
te lijden. Een dergelijk scenario is een
frequente oorzaak van falen van PD en
maakt de overstap naar hemodialyse onvermijdelijk.
Aldus is ook de cirkel van dit artikeltje
rond geraakt. Misschien krijgt U nu de
indruk dat infecties enkel toebedeeld
worden aan dialysepatiënten, en dat deze in het niets verdwijnen na een succesvolle transplantatie. Dit is nochtans
geenszins het geval, maar wegens
plaatsgebrek kon deze gespecialiseerde
pathologie deze keer niet besproken
worden. Misschien een goede tip en
meteen al een ideaal onderwerp voor
een volgende keer…..

Hans Schepkens.
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OPA GAAT NAAR SARDINIË
Opa, wij trouwen op Pinksterzondag in
Sardinië. Jij komt toch ook?
Wat een vraag aan een man van tachtig
jaar en nierdialysepatiënt!
Onze kleindochter, Jo De Hollander, trok
6 jaar geleden, in de zomer, naar Madrid
om Spaans te leren. Daar ontmoette ze
Roberto uit Sardinië … Ze maakte haar
studies af in de Universita Catholica van
Milaan. Het klikte en ze besloten om samen in het Groothertogdom Luxemburg
te gaan wonen. Nu, na twee jaar, en om
orde in de maatschappij te houden, besloten zij in het huwelijk te treden.
Bert ,hoofdverpleger, van het dialysecentrum Roeselare-Veurne werd gevraagd te
zoeken naar mogelijke dialysecentra in
Cagliari. In het eerste centrum was er
geen plaats. In Ospedalie San Michele
Brutzu zou ik misschien wel kunnen behandeld worden. Wij hadden geluk dat
een neef van Roberto neuroloog is in dat
ziekenhuis zodat de communicatie, gedeeltelijk in het Engels en gedeeltelijk in
het Italiaans - vertaald door onze Jo - tot
stand kwam. Maar er kwam maar geen
bevestiging. Bert drong steeds aan eindelijk kwam er een mail van dokter Deplano. 'Wij moeten hier in België niet zo
zenuwachtig zijn, want de Italianen werken niet zo vlug', was zijn goede raad.
Twee dagen voor de afreis kregen we de
bevestiging. En toen we op het vliegtuig
zaten, werd ons het uur van afspraak
meegedeeld. Zou je daarvan niet zenuwachtig worden?
En nu de reis. Op woensdag 8 - donderdag 9 - vrijdag 10 juni vertrokken wij - in
groepjes - vanuit Charleroi met onze vijf
kinderen en schoonkinderen, tien kleinen schoonkleinkinderen en twee achter-

kleinkinderen richting Cagliari. In totaal met de familie aan de kant van onze
schoondochter en enkele vrienden - waren wij daar uiteindelijk op het feest met
niet minder dan 45 Belgen!
Drie huurauto’s stonden klaar, een aantal
reserveerde een hotelkamer en twee families huurden een vakantiehuisje. Een
hele onderneming!
Op zaterdagvoormiddag trok ik naar de
dialyse, samen met mijn zoon en kleindochter Jo die voor de eerste vertaling
zorgde. In een lange gang bevonden
zich kamertjes met telkens twee of drie
bedden. De apparatuur was net dezelfde
als bij ons, zelfs de alarmgeluiden klonken hetzelfde. ☺
Veel moest gebeuren met gebarentaal.
Een voorbeeld: “Hoe dikwijls moet jij
plassen per dag?” Onmogelijk om elkaar
te verstaan, tot een verpleger in gebaren
beschreef wat hij bedoelde. Ik kan het
niet beschrijven maar ik verstond het wel
meteen!
De huwelijksplechtigheid op Pinksterzondag 12 juni had plaats in de met witte
bloemen versierde 'Cattedrale Santuario
di Nostra Signora di Bonario'. Het was
een mis zoals wij die hier kennen. Maar
er was geen bruidstoet. Terwijl wij allen
al hadden plaats genomen, leidde de
mama haar zoon naar het altaar. Nadat
die op zijn plaats zat, kwam de papa met
zijn dochter de kerk binnen. De bruidegom mocht niet achterom kijken … tot ze
ter plaatse was.
Met het gebedenboekje, in Italiaans Nederlands, konden wij de huwelijksinzegening goed volgen. Na de kerkelijke
plechtigheid hield de priester nog een
hele redevoering in het Italiaans waar
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wij natuurlijk niets van begrepen. Bij nadere inlichtingen was dat een brief met
gelukwensen vanwege de Paus, met zijn
persoonlijk handteken. De tante van de
bruidegom heeft immers een hoge functie bij het Vaticaan. De huwelijksverbintenis voor de Staat werd dan door dezelfde priester uitgesproken maar dan in
de sacristie. Twee vliegen in een klap
dus!
De genodigden trokken daarna in file,
met toeterende auto's, richting Maracalagonis waar we ontvangen werden op
de binnenkoer van een restaurant, in de
lommer van bloemen en bomen. Een
houtblazersorkest wachtte ons op en de
grond was bedekt met bloemblaadjes en
welriekende takken. Het bruidspaar
moest plaatsnemen aan een rijkelijk versierde tafel, zonder ander gezelschap.
Aan de andere tafels zaten meer dan
120 genodigden. Ze stonden opgesteld
in graatvorm zodat de jonggehuwden
een zicht op iedereen hadden.
Er was geen voorgerecht of hoofdschotel
maar gans de namiddag werden een hele serie lekkere gerechtjes aangeboden
om te eindigen met het aansnijden van
de bruidstaart.
De huisbaas en zijn personeel droegen
de traditionele klederdracht en tussen de
hapjes in voerden ze volksdansen uit en
brachten ze volksliederen.
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voor een tweede dialyse. Gelukkig stuurde Bert mijn dossier door zodat ik niet
veel uitleg moest geven. Gebarentaal
was weer voldoende!
Woensdag 15 juni om 7u45 vertrok ons
vliegtuig richting België. De hele familie
zat aan boord. Gezellig, maar je mag er
niet aan denken dat, moest er iets gebeurd zijn, wij allen slachtoffers zouden
zijn geweest …
Maar eind goed alles goed!
De zondag daarop nodigden de ouders
van Jo ons uit, samen met 170 neven,
nichten, vrienden en kennissen in een
prachtig restaurant aan de Leie in Deurle, bij Gent. Een uitgebreid dessertbuffet
met kaasschotel stond op het menu. De
meringuetaart kreeg een ereplaats en
werd alom geprezen! De ouders en
broers van Roberto waren er ook, net als
zijn peter, meter en enkele Italiaanse
vrienden. Spijtig dat wij met die sympathieke mensen geen gesprek konden
voeren, de taal was en is spelbreker.
Nu leven wij verder met herinneringen
aan die mooie feesten en genieten na bij
het bekijken van de vele foto’s.
Noël De Hollander - 1 juli 2011

Traditiegetrouw eindigde het feest om
19 uur. Al wat later gebeurde, is voor de
“kleine man”. Maar wij met onze cultuur
en al die jeugd zetten het feest verder
aan het strand van Poetto, aan de Middellandse zee.
Op maandag en dinsdag trokken verschillende familieleden en vrienden naar
Sardinese bezienswaardigheden en
stranden. Dinsdag trok ik op mijn eentje,
per taxi, opnieuw naar het ziekenhuis

Noël De Hollander met zijn echtgenote
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prijs per lot met 5 nummers : € 3,september - december 2011
trekking woensdag 14 december 2011
lotjes overal te verkrijgen : onder andere op dienst, bij
Sabine, Karine, Stefanie, Kathleen, Stefaan, Bert, …
Deze tombola is de grootste bron van inkomsten
van de VNR. Dank zij de opbrengst kunnen
we U dit Krantje bezorgen, de uitstappen
en bijeenkomsten financieren, …
Kortom zonder uw steun is er geen VNR ! DANK !
Mee helpen verkopen kan ook :
U krijgt een aantal lotjes en er wordt dan
afgerekend als u de rest terugbezorgt.
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MET EEN OPTREDEN VAN

INDIGO
"EEN MUZIKALE REIS ROND DE WERELD"

20 november 2011
Zaal Ter Maerel, Abelestraat 36, Izegem
HOU DEZE DATUM VRIJ!
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WEEKEND NAAR AHRTAL
Een tweedaagse bij de oosterburen om
nog lang en met veel plezier aan terug te
denken. Brute pech voor de vrienden die
op het laatst nog verstek moesten laten
voor de reis, volgende keer hopelijk
meer geluk.
Zaterdagmorgen vertrokken we uit Roeselare onder een sombere, weinig goeds
belovende hemel. Dat had Frankske op
televisie trouwens ook al voorspeld: een
depressie vanuit Engeland zou over ons
land trekken en ons met een nat en buiig
weekend opzadelen. Maar optimist als
we zijn zagen wij de buien op het hoofd
van de Holanders plenzen en zouden wij,
Duitslandreizigers wel grotendeels gespaard blijven van nattigheid. Wishful
thinking heet zoiets, daar kan toch niets
op tegen zijn: baat het niet, schaden
doet het ook niet.

wel terug de Meibloembus op geloodst.
Weg waren we, richting de Ahr, de kortste rivier van Duitsland. Als piepkleine
bron ontspringend in de kelder van een
pittoresk huisje in het Eifelgebergte en
86 km verder uitmondend in de Rijn. Alzo sprak Luc, onze trouwe, welbekende
en welbespraakte gids die traditiegetrouw VNR-uitstappen voorziet van de
nodige wetenswaardige commentaren.
Zo vernamen we ook dat de Ahrvallei
vooral bekend is van de lekkere wijnen
en één van de weinige streken is waar
Duitse rode wijn geproduceerd wordt.

Hoe dan ook waren de weergoden ons
goedgezind – is Gino misschien stiekem
met een mand eieren naar de arme klaren getrokken, wie zal het zeggen? Hoe
oostelijker we kwamen, hoe blauwer en
wolkenlozer de lucht boven ons.
En zo bereikten we na tweeënhalf uur
rijden onze eerste sanitaire stopplaats,
op de snelwegparking van Barchon. Even
de benen strekken, toiletbezoek, koffietje
met eventueel wat te knabbelen erbij.
Dat deed deugd. Dan weer de bus op en
weg, … of toch bijna. Gelukkig kent Gino
zijn pappenheimers en houdt hij voor
elke start een volkstelling en zo bleek dat
er twee medereizigers vermist waren.
Kwatongen beweerden al dat de twee op
een verkeerde bus waren gestapt en op
weg waren naar Berlijn maar na enig
zoeken bleken dat loze geruchten en
werden de verloren schapen veilig en

Guido Herman duwt echtgenote Marleen
Zo zette onze buschauffeur Filip ons kort
na de middag en bij een lekkere temperatuur van 23°C af in Altenahr, onze
eindbestemming van die zaterdag. In dit
prachtige, een slordige zestienhonderd
zielen tellende dorp gebruikten we een
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Maar zover waren we nog niet, nog lang
geen bedtijd. Eerst reden we nog naar
het prachtige stadje Ahrweiler. Het
plaatsje zelf telt een zevenduizend vijfhonderd inwoners maar maakt door fusie
sinds 1969 deel uit van Bad NeuenahrAhrweiler met ca. 27.500 inwoners.
Ahrweiler is een prachtige middeleeuwse
versterkte stad met een rijk historisch
verleden.

deze wijncultuur voortzette en uitbreidde.
De bezienswaardigheden in de binnenstad zijn de stadsmuren en stadspoorten,
de prachtige vakwerkhuisjes, het oude
raadhuis en de vroeg gotische SintLaurentiuskerk. Bij het zoeken naar een
geschikte staanplaats voor de bus zagen
we ook wegwijzers naar een tot museum
omgevormde oude synagoge.
Puur toevallig waren wij tijdens ons bezoek ook getuige van een oldtimertreffen
met heel wat prachtige oude k(n)arretjes
die ongetwijfeld ook in ons reisgezelschap heel wat hartjes sneller deden
kloppen.

Het plaatsje is ontstaan 500 à 1000 jaar
voor onze tijdrekening als Keltische nederzetting. In de eerste tot derde eeuw
na Christus vestigden de Romeinen er
zich. Uit die tijd dateren de overblijfselen
van een Romeinse villa buiten het stadscentrum. De Romeinen begonnen er wijn
te cultiveren. Rond de tiende eeuw vestigde een Benedictijnenorde er zich die

Bij de terugreis naar Altenahr konden we
de vele wijnstokken op de steile bergflanken bezien en de manier waarop die
aangeplant worden, terrasvormig omwille van plaatswinst. Een vraag die wel bij
iedereen zal opgekomen zijn is hoe mensen erin slagen om op dergelijke plaatsen de druiventrossen te plukken en
naar beneden te brengen.

heel lekker middagmaal in het mooie en
aangename restaurant. Later die avond
zouden we overnachten in hotel zur Post
dat door dezelfde familie Lang uitgebaat
wordt.

Na het inchecken in hotel zur Post was
het tijd voor een weldoend, lekker en
overvloedig avondmaal in het gezellige
restaurant. Wie hierna nog een beetje
energie over had of bang was de slaap
niet te kunnen vatten had nog de keuze
tussen muziek en een drankje in de kelder van het hotel of een wandeling in en
om het knusse dorp met zijn bezienswaardigheden waaronder het stationnetje, de prachtige Maria Verkündigungkerk, de vele wijngaarden op de steile
Ahroevers of de ruïne van Burg Are. Het
valt te betwijfelen of nog iemand de
moed gevonden heeft om deze laatste
van dichtbij te gaan bekijken.

Lucienne Malfait

Gedurende de nacht werden de hemelsluizen boven het Ahrdal wijd opengezet
maar daar had niemand last van. Na een
verkwikkende nachtrust (waarbij de een
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al beter had geslapen dan de ander, zoals in de morgen bleek) en een overvloedig ontbijt, was het tijd om de bagage in
de bus te laden voor de op dag twee
voorziene activiteiten. Intussen was de
regen weer opgehouden en scheen het
zonnetje weer.
Eerst reden we naar het op een boogscheut gelegen Mayschoss voor een bezoek aan een wijnkelder en het proeven
van een viertal Ahrwijnen met bijhorende
toelichting van de wijnboer en een toepasselijke mop, heel overtuigend gebracht door Annie. We proefden twee
witte en twee rode wijnen, de een al beter dan de ander maar over smaken en
kleuren valt nu eenmaal niet te redetwisten. Hoe dan ook zijn er nogal wat kartonnetjes van een zekere kelder naar
een zekere bus verhuisd, wat laat vermoeden dat het wijnproeven bij menig
reisgenoot in de smaak is gevallen.

Annie en Johny op z’n Duits
Toen was het tijd om weer wat dichter
naar Belgenland te naderen – wij hebben
nu eenmaal niet de gewoonte om telkens
vier jaar bij de buren te blijven plakken
hè - voor een bezoek aan de keizerlijke
stad Aachen.
We kwamen er net na de middag aan en
het bezoek begon met een vrij te nemen
maaltijd en een stukje vrij bezoek aan de
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stad waar Karel de Grote het liefste verbleef en waar de hij ook begraven ligt.
Laten we toch vooral niet vergeten dat
Karel de Grote bijna dertien eeuwen geleden al de grondvesten legde voor onze
huidige West-Europese cultuur, levenswijze en vooral levensstandaard. Karel
was dus niet alleen lichamelijk een groot
man, zijn lente wordt geschat tussen
1,84 en 1,90 m, wat in die tijd reusachtig
was.
Een prachtige plaats is de Markt met het
14-de-eeuwse stadhuis gebouwd op de
resten van Karel de Grote’s keizerlijk paleis.
De volgende stap was een bezoek aan
de Dom onder deskundige begeleiding
van gids Luc. De Dom waar meer dan 30
Duitse koningen zijn gekroond en waar
Karel de Grote is begraven. De Dom van
Aken (Aachen) is een van de mooiste en
monumentaalste gebouwen en werd in
1978 door Unesco als eerste Duits bouwwerk verheven tot bijzonder cultuurgoed.
En net daar vonden de weergoden dat ze
ons nu genoeg verwend hadden en begon het te regenen en hard te waaien
zodat Luc het bezoek wijselijk wat inkortte. Een volgende keer misschien enkele
eieren meer in de pander Gino?
Alle gekheid op een stokje, het was een
heel plezierige tweedaagse waar iedereen volop van genoten heeft - sorry als
er iemand anders over denkt, dat hij/zij
dan gerust spreke - terug op de bus leek
iedereen moe maar tevreden en verlangend uitkijkend naar de thuiskomst. Zo
gaat dat nu eenmaal, eens de terugweg
wordt aangevangen verlangt iedereen
naar huis en kan het niet snel genoeg
gaan. Dat belette evenwel niet dat de
avondboterham in Jezus Eik opperbest
smaakte.
De terugweg verliep net omgekeerd als
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de heenweg. Vaneigens dommerik, hoe
zou het ook anders kunnen? Euh …, ik
bedoel wat het weer betreft natuurlijk
hè. Hoe noordwestelijker we reden, hoe
somberder de lucht oogde en hoe heviger de regen viel. Bij aankomst in Roeselare, bij het uitladen van de bagage en
het naar de auto’s stappen kwamen de
paraplu’s eraan te pas. Maar dat kon
toen het plezier niet meer bederven.

Juli - Augustus - September 2011

Tot slot een woordje van dank aan al wie
zijn bijdrage geleverd heeft aan het welslagen van dit mooie weekend: Gino en

Marc maar ook de andere leden van het
VNR-bestuur die deze gebeurtenis hebben uitgedokterd en georganiseerd, Luc
voor de vele wetenswaardigheden en
voor de zeer prettige manier waarop hij
deze overbracht, Filip voor de rustige
(rustgevende) en veilige manier waarop
hij ons overal naartoe bracht, onze verpleegkundigen Ann, Rita en Dominique
voor hun grenzeloze inzet en tenslotte
iedereen die door zijn/haar goed humeur
bijgedragen heeft aan het plezier van
iedereen.
Debusschere Maurice

René Gotelaere

Frans Dejonghe met z’n dochters

Samen op stap

Ann Defour met haar ‘schaapjes’
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OVERLIJDENSBERICHTEN
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:
20/06/2011:
Dhr. Corneillie Maurice (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevr. Thomas Paula
30/06/2011:
Dhr. Declercq Raphaël (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevr. ’t Kint Margriet
11/09/2011:
Mevr. Casteleyn Clarisse (getransplanteerde)
Echtgenote van Dhr. Ranson Frans
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
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Telefoon 051/40 55 51
Telefax 051/40 64 20
E-mail: tielttravel@tielttravel.be
Verg. kat. A-1979
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H. MIS LICHTERVELDE
Zondagmorgen 10.00 uur, ik kom aan in
Lichtervelde. Ik besluit eerst nog een blik
te gaan werpen in zaal Ten Boomgaerde.
En ja hoor, de medewerkers van de Wereldwinkel zijn al heel druk aan het werk
met hun voorbereidingen. De zaal is
reeds tip top in orde en ziet er heel
mooi uit. Ik kan met een gerust gemoed naar de kerk gaan.
Daar aangekomen zie ik nog enkele
“vroege vogels” staan. Ook al is het
niet bij iedereen lang geleden dat we
mekaar gezien hebben toch zijn de begroetingen altijd heel hartelijk. Na de
kleinere opkomst van vorig jaar ben ik
stiekem toch de leden aan het tellen.
Al heel gauw zit ik aan vijftig, tijd om
er mee op te houden, ik ben gerust
gesteld, we gaan een grote opkomst
hebben. Ook onze vrienden uit Hasselt
zijn opnieuw van de partij onder aanvoering van hun voorzitter Dhr Meus.
Ook zij zijn reeds jaren van de partij
op deze dag. Want inderdaad de H Mis
ter ere van de H Margriet staat bij velen in hun agenda in het rood aangekruist. Zij is de patrones van de nierpatiënten en getransplanteerden en velen
denken op die dag speciaal nog eens aan
hun donor dank zij wie ze een nieuw leven kregen.
Ondertussen is het reeds 10.30 uur geworden, tijd om binnen te gaan in de
kerk. Die is toch behoorlijk goed gevuld.
De eredienst staat volledig in het teken
van de H Margriet waarin haar hele leven
wordt verteld.
Na de H Mis is er nog gelegenheid een
kaars aan te steken of een medaillon te
kopen van de H Margriet. Zelf heb ik
daar geen tijd voor want ik spoed mij
naar de zaal waar even later de eersten
reeds toekomen.
Uiteindelijk zijn er op de receptie een ne-

gentigtal personen aanwezig, een schot
in de roos. We hebben zelfs een heel
klein kapoentje in ons midden. Vanessa
Vanhoutte is onlangs bevallen en komt
haar kleine spruit vol terechte trots voorstellen.

De hapjes zoals altijd “picobello” verzorgd en heel lekker. De lekkere wijn
van de Wereldwinkel doet het volume
van de gesprekken nog stijgen. Kortom
alles is aanwezig om van een geslaagde
receptie te spreken.
Bij het opruimen van de zaal kijk ik dan
ook heel tevreden terug op een heel leuke voormiddag. Ik wil allen die bijgedragen hebben tot deze geslaagde activiteit
bedanken. In het bijzonder alle medewerkers van de Wereldwinkel en Kristina.
Dank voor alle moeite.
Tot volgend jaar!
Gino
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De medewerksters van de Wereldwinkel

Vercruysse Margriet
Rechts:
Georges De Vos en Degandt
Jeanine of moet ik zeggen
"Georgette De Vos"?
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DAGUITSTAP ARRAS
Zondagmorgen 4 september 2011. Bij
het opstaan ontwaar ik donkere wolken
en een klein beetje regen. Een voorteken
voor een sombere dag? Hopelijk niet
want vandaag staat de daguitstap naar
Arras en Vimy op het programma. Een
uitstap ingericht door Sabine en Jimmy.
Die laatste kan door omstandigheden
jammer genoeg niet aanwezig zijn. Jimmy, we zullen je missen vandaag.
Dit keer zijn we met 57 ingeschrevenen,
iets minder dan vorig jaar maar met minder betekent daarom nog niet minder
leuk. Stipt om 07.30 uur vertrekken we
richting Frankrijk. Met Filip aan het stuur
en Luc als onze vertrouwde gids zijn we
verzekerd van een leuke dag.

leden waar duizenden doden gevallen
zijn in WO I. Vooral het Canadese leger
heeft hier historie geschreven. Het terrein is 107 hectaren groot, grotendeels
met bomen beplant. Van de tunnels en
loopgraven is een deel bewaard gebleven. Zij maken de bitterheid van de strijd
die de Canadezen op 10 april 1917 geleverd hebben om deze heuvelrug in te
nemen en zo de weg naar het bezette
Arras vrij te maken, voelbaar. Deze overwinning – een van de weinige op dit
front vóór 1918 – blijft een belangrijk
moment in de geschiedenis van het moderne Canada.

Na ongeveer anderhalf uur rijden komen
we aan te Aupole. We houden halt aan L’
Estaminet de Lorette, nabij het Franse
soldatenkerkhof Notre Dame de la Lorette, maar daarover later meer. De ontvangst is hartelijk en de kop koffie vergezeld door lekkere croissants doen
deugd op deze druilerige morgen.

Weer of geen weer: plezier is er altijd!
Vervolgens gaat het naar Vimy Ridge.
Een plaats met een groot historisch ver-

We worden verwelkomd door Canadese
studenten. Na een doorgedreven opleiding van een week worden ze ingezet
om toeristen en geïnteresseerden rond
te leiden. Ze zijn hier ongeveer 4 maand
en worden daarna afgelost door een
nieuwe lichting. Ze eren alzo hun landgenoten die hier hun leven gaven voor onze vrijheid. Ik moet toegeven, hun uitleg
maakt een hele indruk op ons allen. Het
bezoek aan de loopgraven en de tunnels
geeft ons een impressie van hoe vreselijk
de omstandigheden toen waren. Een
klein verslagje:
“Sinds het begin van de positieoorlog in
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oktober 1914 is de heuvelrug van Vimy
(145 meter hoog) ten noorden van Arras
een sterke stelling in de Duitse verdediging. Vanaf dit punt overzien de Duitsers
het hele slagveld, van Arras – in handen
van de geallieerden – tot de westkant
van de mijnstreek die aan hun bezetting
ontsnapt is. Reeksen kanonnen, opgesteld aan de achterkant van de helling en
bediend vanaf de top, vuren straffeloos
over de heuvel op de geallieerde linies in
de omgeving van Arras. De heuvelrug is
massaal versterkt vanwege zijn strategische belang. Loopgraven met betonnen
schuilbunkers en vooral uitgebreide onderaardse netwerken waarvoor de krijtbodem zich uitstekend leent.
Van eind 1914 tot eind 1916 zijn alle pogingen van de geallieerden om deze
grendelstelling in te nemen mislukt: zowel de Franse aanvallen in mei 1915 als
de Britse pogingen vanaf de vlakte van
Gohelle in de omgeving van Loos rond
‘punt 70’ (plaats op de stafkaart).
De vier Canadese divisies, voor het eerst
verenigd als gelijkwaardige legerkorpsen
in het Britse leger, zijn toegevoegd aan
de aanval gepland voor begin april 1917
in de omgeving van Arras: het gaat om
een Brits offensief dat enkele dagen voor
het hoofdoffensief de Duitse eenheden
moet afleiden ten bate van het Franse
leger op de Chemin des Dames. De Britse eenheden hebben als taak terrein te
winnen langs de Scarpe ten oosten van
Arras en de Canadezen moeten het plateau van Vimy innemen.
De Canadese voorbereidingen zijn gekenmerkt door hun uiterste nauwgezetheid en het belang dat gehecht wordt
aan de logistiek van het offensief. Hele
zones met Duitse linies zijn in de achterhoede gecreëerd om de mannen in een
zo realistisch mogelijke situatie te trainen. De taken zijn op uiterst nauwkeurige wijze verdeeld, tot in alle rangen toe.
Er gaat extra aandacht naar gedetailleerde luchtfoto’s om zich zoveel mogelijk op
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de hoogte te stellen van de Duitse opstelling. Al enkele maanden lang wordt
hardnekkig gewerkt aan het graven van
een uitgebreid netwerk van twaalf tunnels op verschillende niveaus (minstens
10 meter onder de grond om schade
door inslag van Duitse artillerie te vermijden). De langste tunnels zijn ongeveer
een kilometer lang. De meeste tunnels
staan loodrecht op de frontlijn om de
aanvalstroepen een veilige toegang te
verschaffen tot de eerste linie en een
snelle verbinding te creëren met de achterhoede om gewonden af te voeren en
voorraden en versterking aan te voeren.
De tunnels zijn verlicht, sommige zijn
voorzien van smalle rails en waterleidingen en staan ook in verbinding met
enorme kazematten waar de voedselvoorraden en munitie bewaard worden.
Tenslotte worden er mijntunnels geboord
onder het niemandsland, loodrecht op de
eerste Duitse linie. De ontploffing van
deze mijnen luidt de aanval in. Op de
avond van 8 april trekken 30.000 mannen van het Canadese legerkorps naar
de eerste linie.
De voorbereiding van de artillerie begint
half maart. 600 kanonnen bestoken de
Duitse stellingen met een dagelijks quotum van gemiddeld 25.000 ton. Op 9
april om 5.30 uur, tweede paasdag, versterken de bombardementen. Even later
trekt de Canadese infanterie ten aanval,
in een sneeuwstorm – tegelijk met de
Britse aanval vanuit de tunnels onder Arras – voorafgegaan door een perfect getimed spervuur dat voor de infanteristen
en de tanks uit gaat. In 30 minuten zijn
de Canadezen een deel van de eerste
Duitse linie de baas en na slechts één
uur al delen van de tweede linie.
Halverwege de middag beheersen de Canadezen het grootste deel van de hoogvlakte, ondanks zware verliezen opgelopen door tijdens de eerste golven bespaard gebleven mitrailleurs – met name
om de ‘Schwabentunnel’ in te nemen. Na
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de nachtpauze zetten ze hun opmars
voort en nemen in de ochtend van 10
april ‘punt 145’ in. Twee dagen later is
de hele heuvelrug onder controle. De
Duitsers zijn genoodzaakt zich terug te
trekken in de mijnstreek en hun kanonnen uit de nieuwe geallieerde vuurlinie te
verwijderen. De Canadezen hebben in
drie dagen 3.400 Duitsers krijgsgevangen genomen op een frontlijn van 14 kilometer. Deze snelle, onbetwistbare
overwinning heeft echter een somber
prijskaartje: 10.602 Canadese slachtoffers, waarvan 3.598 gedood.”
Daarna brengen we ook nog een bezoek
aan het indrukwekkende monument ter
nagedachtenis van de gesneuvelden. Het
bevat 6.000 ton steen en is 27 meter
hoog. De zuilen staan symbool voor de
vriendschap tussen Canada en Frankrijk
en hun samenwerking in de strijd voor
een gemeenschappelijk doel: vrede en
vrijheid.

De bouw van de torens en de twintig ter
plekke gebeeldhouwde beelden duurt
niet minder dan twaalf jaar. De moeilijkheden liggen voornamelijk in de na vier
jaar intensieve strijd uiterst onstabiele,
met bomscherven en mijnen bezaaide
bodem. De fundering alleen al bestaat
uit 15.000 ton gewapend beton. Het beroemdste beeld van de beeldengroep is
uit een blok kalksteen van 30 ton gehouwen en stelt een diep bedroefde vrouw -
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de jonge Canadese natie – voor die haar
doden betreurt. Op de muur van het monument staan de namen van de 11.285
tijdens de Eerste Wereldoorlog op Frans
grondgebied gesneuvelde soldaten, wier
lichamen nooit geborgen zijn. In het
park bij het monument is voor elke omgekomen soldaat een Canadese den geplant.
In totaal hebben meer dan 60.000 Canadezen het leven gelaten in de Eerste Wereldoorlog. Het Canadian National Vimy
Memorial, zoals het monument officieel
heet, is gewijd aan hun herinnering.
Tijdens de rondleiding wordt onze uitstap even overschaduwd. Gelukkig zijn
onze verpleegkundigen heel alert en
kunnen op die manier verder onheil
voorkomen. Bij deze wil ik hun daarvoor
nog eens speciaal bedanken alsmede alle
medereizigers voor hun geduld en begrip
dat ze toonden.
Ondertussen is het tijd geworden om de
innerlijke mens te versterken. We zijn
terug in het L’ Estaminet de Lorette beland waar we een werkelijk copieuze
maaltijd voorgeschoteld krijgen. De
kroon op het werk was ons dessert, een
taart vergezeld van vuurwerk en opschrift en ze was nog lekker ook.

Dan is het hoog tijd om een bezoek te
brengen aan het nabijgelegen kerkhof
Notre Dame de Lorette. Op de hoogvlak-
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te bij Ablain-Saint-Nazaire staat een aan
Onze Lieve Vrouw van Lorette gewijde
kapel. De Franse soldaten kiezen na de
slag van mei 1915 deze plek om hun gevallen kameraden te begraven. Na de
oorlog begint Frankrijk met de aanleg
van enorme militaire begraafplaatsen
waar de bovenmaatse opofferingen van
de natie pijnlijk duidelijk worden. De kleine begraafplaats van Lorette wordt uitgebreid met de stoffelijke resten uit
meer dan 150 begraafplaatsen van de
fronten van de Artois, de Frans-Vlaamse
Westhoek, de IJzer en de Belgische kust.
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vlam. Ook wij worden verwelkomd door
die vrijwilligers, ze helpen ons zelfs met
de rolstoelen. Na een rondgang is het
tijd om onze trip verder te zetten. We
gaan nu richting Arras.
Een half uurtje later komen we daar aan.
We krijgen anderhalf uur de tijd om de
stad te verkennen. Onze gids toont ons
de weg. En er is heel wat te bezoeken,
een kleine bloemlezing:
“Arras of Atrecht is op en top een Vlaamse stad. De inwoners spreken wel geen
Nederlands maar de gebouwen op de
twee belangrijkste pleinen hebben allemaal Vlaamse gevels, zelfs het Belfort is
in Vlaamse stijl. Doch alles wat je ziet is
heropgebouwd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het net als Ieper niet bezet door de vijand maar lag het wel aan
de frontlijn. Door de beschietingen werd
zowat alles verwoest in de stad.

Ossuariumtoren
Ruim 20.000 geïdentificeerde soldaten
krijgen er een eigen graf en de stoffelijke
resten van meer dan 22.000 onbekende
soldaten worden verdeeld over acht ossuaria (gebouwtje of begraafplaats waar
de resterende beenderen van de overledenen worden begraven). Lorette is hiermee de grootste militaire begraafplaats
van Frankrijk. De bisschop van Arras,
Monseigneur Julien, bevordert de bouw
van een basiliek in neobyzantijnse stijl
op de begraafplaats, naar het ontwerp
van de architect Louis-Marie Cordonnier.
Tegenover de basiliek torent de ossuariumlantaarn met een van de ossuaria.
Het licht van de toren is op kilometers
afstand te zien. Een erewacht van vrijwilligers ontvangt sinds 1920 de bezoekers
en onderhoudt elke zondag de eeuwige

Basiliek van het kerkhof
Als je het centrum binnenwandelt dan
zie je twee grote pleinen. Het grootste is
de Grand Place met een ondergrondse
parking en arcaden die de handelaren
vroeger toeliet handel te drijven in het
droge. Op zaterdag is het hier trouwens
nog marktdag. Alles wat je ziet werd origineel heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog. Het kleinere plein met het
stadhuis en het Belfort is de Place des
Héros of Heldenplein.
Onder dit Heldenplein zijn er vele on-
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deraardse gangen gegraven in de kalkrotsen. De eerste zouden dateren uit de
10de eeuw. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het een dankbare schuilplaats
en kregen de gewonde Engelse soldaten
hier de nodige eerste zorgen toegediend.
De temperatuur is er constant 11 graden
en dus een ideale plaats om wijn te bewaren. Deze onderaardse gangen kunnen met een gids bezocht worden.
De naam Heldenplein komt niet alleen
voort uit de Eerste Wereldoorlog maar
ook van de Tweede Wereldoorlog. In het
stadhuis werden toen ongeveer 200
Franse patriotten ter dood veroordeeld
of weggevoerd naar concentratiekampen. Dit stadhuis kan je ook bezoeken en
er is een museum in de kelders. Wil je
een uitzicht over de stad dan kan je terecht op het Belfort. Op diezelfde toren
prijkt de (Vlaamse) Leeuw, het symbool
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van Artois.”
De tijd om alles te bezoeken ontbrak ons
een beetje, temeer we ook nog een terrasje wilden doen. Inderdaad, de weergoden waren ons gunstig gezind en
stuurden ons enkele warme zonnestralen
toe.
Zo is het stilaan tijd geworden om de terugreis aan te vatten. Niet echter zonder
eerst nog halt te houden aan het Kleine
Meer om er te genieten van een broodmaaltijd.
Ik kijk terug op een leuke daguitstap.
Dank aan de organisatoren en allen die
hielpen aan deze activiteit. Tot de volgende keer.
Gino

Vlaamse gevel in Arras

Cattebeke Jacqueline (r) met vriendin

Twee oud voorzitters

Vantomme André met zijn echtgenote
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FAMILIENIEUWS
HEMODIALYSE EN
PERITONEALE DIALYSE
Pierre Devidts is 50 jaar gehuwd met zijn
Josée, van harte proficiat!
Valerie Verscheure is bevallen van een
zoontje Rhune. Waar een feestje allemaal kan voor zorgen hé! Proficiat met
de kleine spruit.
Op 31/7 is Myriam Van Assche 40 jaar
getrouwd, van harte proficiat!
Jacqueline Deceuckelier is overgrootmoeder geworden van een 2de achterkleinkind. Heidi werd geboren op
16/08/11. Proficiat! Jacqueline kijkt nu al
uit naar nummer drie !!!!
De verpleegkundige rangen werden de
laatste maanden goed versterkt op dialyse. We moesten wel afscheid nemen van
enkele oudgedienden nl Pascal, Kris en
Anja die een andere weg inslaan.
Op zaal 1 zijn volgende nieuwe verpleegkundigen gestart :
Heidi Vannieuwkerke, woont in Zarren, is
gehuwd en moeder van 2 tienerdochters.
Na drie jaar studie verpleegkunde kan ze
terug genieten van haar gezin.
Wesly Desaele woont samen met haar
vriend in Houthulst. Voor haar verpleegkundige opleiding werkte ze in het rusthuis. Ze heeft thuis een dierentuin met
katjes, een hond, een konijn.
Wesly heeft beloofd om eens een foto te
bezorgen van haar katjes. Wordt hopelijk
vervolgd. Volgens haar eigen zeggen
heeft ze teveel hobby’s om op te noe-

men.
Op zaal 2 werden we op vrijdag 1 juli
versterkt met een frisse, enthousiaste
schoolverlater: Shari De Deygere. Haar
voorkeur ging uit naar dialyse. Enerzijds
voor het technische aspect, maar vooral
omdat patiënten langdurig kunnen opgevolgd worden en dat dit ook wel een
speciale band schept.
We wensen Shari verder een hart onder
de riem te steken en duimen voor een
fijne toekomst op dialyse alsook met
haar vriend Jens, waarmee ze heel binnenkort zal gaan samenwonen in Moorsele.
Na vele maanden van afwezigheid verwelkomen we ook Serge terug in onze
rangen.
Ook Stefaan Dekeyser startte in zaal 2,
Stefaan komt enkele maanden onze rangen versterken en ondersteunen.
Inge Derez, nog een nieuwe verpleegkundige voor zaal 2, vond het na enkele
jaren in de verzekeringswereld wel genoeg. Ze koos voor een opleiding tot verpleegkundige. Inge is gehuwd en mama
van 2 kindjes. Van harte welkom
Ook zaal 3 mag niet ontbreken wat de
nieuwe verpleegkundigen betreft.
Katrien D’hooge woont samen met haar
partner in Rumbeke, sommigen kennen
Katrien misschien al van D5. Van harte
welkom!
Ook Anneke Vanhaelewyn versterkt onze
rangen. Anneke is mama van 2 volwassen zonen en voor haar opleiding tot verpleegkundige kon je haar ook al in de
wandelgangen van het H. Hart tegenko-
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men. Ook voor jou: van harte welkom!
Met al deze nieuwe mensen die gestart
zijn, zouden we nog een belangrijke gebeurtenis uit het oog verliezen nl de start
van een nieuwe zaal: HD9.
Inderdaad begin augustus werd HD9 boven de doopvont gehouden.
Ingeborg Deleenheer, bij sommigen nog
gekend van vroeger toen ze op dialyse
werkte of misschien van haar deelname
van Robinson; leidt alles wat in goede
banen op HD9.
Hopelijk hebben we geen nieuwe mensen vergeten.
Karine Butaye
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We hebben samen op hun geluk geklonken en genoten van de mooie uitnodiging!
Wist je …….
Dat Geert Christiaens gestart is met een
ambulance dienst met zijn splinternieuwe
wagen. Stiptheid is zijn grote troef. Zeker een half uur vooraf ben je ter plaatse
gebracht.
Zeker een aanrader !!!! Je kan telefonisch contact opnemen via CAD Menen.
Groetjes,
Veerle Calis

CAD VEURNE

CAD MENEN
Geeraard Vanrobaeys, Annick Viaene en
Agnes Dierynck heten we van harte welkom in ons midden.
Alvast een grote proficiat voor Werner
Arnoys. Reeds 60 jaar met pijl en boog
in de hand reist hij door het ganse land
(en zee).
Geoffrey Decatoire stapte op 13 augustus 2011 in het huwelijksbootje met Emmy. We wensen het stralende paar een
dikke proficiat en nog vele gelukkige jaren samen met hun kindjes Tiany en
Alessio.

Op 17 juni mocht René Peuskens de
Emiraatsvieing van zijn zoon bijwonen in
Leuven.
Professor Joseph Peuskens lag door zijn
betrokkenheid en inzet mee aan de basis
van diverse nieuwe ontwikkelingen.
Hij loodste het Universitair Psychiatrisch
Centrum KU Leuven de 21e eeuw binnen
als een academische setting voor hoogkwalitatieve zorg, opleiding en onderzoek.
Proficiat René, met de uitzonderlijke
prestatie van je zoon.
Op donderdag 7 juli kwam de koekjesfabriek 'Destrooper Jules' in het nieuws.
125 jaar geleden startte Jules met het
bakken van amandelbrood. Zijn zaak
groeide uit tot een wereldberoemd bedrijf. Vorig jaar werd gestart met de
bouw van een bezoekerscentrum in Lo.
Koning Albert II kwam op 7 juli het bezoekerscentrum officieel openen.
Proficiat aan Irène, Jan en kinderen, met
de uitbouw van deze prachtige zaak.
vanuit Veurne,
Dominique Coene
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