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't Is weer voorbij die
mooie zomer
Die zomer die begon zowat in mei
Ah, je dacht dat er geen
einde aan kon komen
Maar voor je 't weet is
heel die zomer
Al weer lang voorbij
De echte muziekkenner
zal het ongetwijfeld reeds
herkend hebben: inderdaad, een liedje van Gerard Cox uit 1973. Maar ik
had het zelf niet beter
kunnen verwoorden.
De tijd gaat toch zo snel
en zo zitten we weeral in
de herfst met veel wind
en regen en de daarbij
horende lagere temperaturen!
Een mooi voorbeeld van
de zomer was het weekend, dat we afwerkten in
tropische temperaturen.
Een heel (heet) en geslaagd weekend trouwens. Proficiat Samya!!!
Nog meer van dat! Verderop in ‘t Krantje staat
nog een verslag van die
heerlijke tweedaagse.
Hetzelfde kunnen we ook
zeggen van de H Mis met
aansluitende receptie, al
was die dag minder
warm. Een behoorlijk

mooie opkomst, medewerkers van de Wereldwinkel, onder leiding van
Kristina, die ook dit jaar
weer hun uiterste best
gedaan hadden om ons
heel lekkere hapjes te
serveren. Afwezigen hebben echt ongelijk. Super!
Verderop volgt een klein
verslagje.
En dan hadden we ook
nog de daguitstap. De
weergoden zaten ons niet
mee maar toch zorgden
de organisatoren, Maurice
en Stefanie voor een fijn
in mekaar gestoken uitstap. Vooral het bezoek
aan het ecomuseum was
een voltreffer. Het was
hun eerste organisatie, ik
zou zeggen doe zo verder!!! In dit Krantje geen
verslag, wel in ‘t volgende
Krantje.
Ondertussen is ook onze
jaarlijkse tombola weer
van start gegaan.
Tezamen met jullie hulp
ben ik er zeker van dat
we dit jaar ook een topverkoop van lotjes zullen
hebben.
Alvast bedankt!
Tot dan!!!
Matthys Gino
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IN MEMORIAM
JIMMY BOSTYN
‘Nog maar in een vorig Krantje namen we afscheid van Jimmy Bostyn als bestuurder,
nu zelfs definitief - Jimmy overleed op 2 juli 2015. We publiceren graag de lijkrede
door de familie uitgesproken op de begrafenis.'

Mensen zeggen: ‘Op
één been kun je niet
staan ‘. Wel Jimmy
kon wel degelijk op
één been staan.
Al op jonge leeftijd
wordt hij gevloerd
door een nierfalen en
het verlies van zijn
pa. Het ritme van de
nierdialyse bepaalt nu
zijn leven.
Maar een donornier
biedt hem nieuwe
kansen en perspectieven. Hij kan opnieuw
met volle teugen
(soms ook eens letterlijk) genieten van
het leven. Amerika
lonkt en verschillende
malen steekt hij met
zijn petekind Seba, de plas over. Zijn inzet voor de Vereniging Nierpatiënten
Roeselare, de VNR is weergaloos.. Zijn
met fijne pen geschreven artikels in hun
Krantje werden door iedereen erg gesmaakt. Het hoogtepunt was uit eindelijk
de weekreis van de vereniging, die hij
maanden lang had helpen voorbereiden
met Gino, Stefaan, Marc en het bestuur.
Hij had vele interesses en verborgen talenten: het bouwen van modelboten echte meesterwerkjes- een fenomenale
muziekcollectie heeft hij aangelegd, 2 tot

3 films per dag waren
geen uitzondering.
Dierenvriend, cynisch
gezegd: in hart en
nieren. Ik herinner
mij nog levendig hoe
Jimmy in Sirmione
twee broden kocht en
zich hinkend een weg
baande naar de eenden om ze te voederen. Wielerfanaat: de
start van de Ronde
heb je net niet gehaald. Ook sociaal
contact was voor jou
erg belangrijk en hij
had zo zijn vaste
stekjes: de Cameo,
het Leeuwke, de Middenstand en de Mythe.
Met je beperkte vrijheid kon je onbeperkt genieten. Dat was je drijfveer.
Langdurige medicatie, ruim 250 000 pillen (ja ik heb het uitgerekend) hebben
zijn lichaam uiteindelijk uitgehold. Je
bleef niet gespaard en je moest een
been prijsgeven. Daarop volgde een heel
lange revalidatie.
En toch met de moed van Churchill “We
never give up” stond hij er weer. Met
moderne technologie en mobiliteit kon
hij zijn felbegeerde vrijheid herwinnen.
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Jimmy kwam weer in beeld.
Wat betekende je voor ons
Zo’ n 20 jaar geleden ontstond er een
hechte band tussen ons.
Voordien verliepen de gebruikelijke familiebijeenkomsten eerder “sprakeloos”.
Ik dacht toen: “Dat zal zeker te wijten
zijn aan de zwijgplicht van een rijkswachter.”
Elke zaterdagochtend kwam Jimmy over
de vloer voor een koffie en een babbel
over fait divers, een film bespreken met
Annick, muziek en tal van ernstige onderwerpen kwamen ook aan bod. En elke zaterdag kregen wij telkens te horen :
En nu ga ik ne goeie kaffie gaan drinken
bij Mette!
Een grote mond met lieve woorden en
felle zinsneden maar altijd recht voor de
raap. ‘Geen gezeik’ zouden de Hollanders
zeggen.
Een gul en groot hart. Jimmy genoot ervan iets te delen. De cadeautjes met
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Nieuwjaar waren hilarisch: een oude pyjama, een afgedankte borstel, een hoop
brol en dan die ultieme doos met dat
fijnbesnaarde geschenk. De reis naar
Gran Canaria vergeten we nooit.
Een plaaggeest. Als er zo een vet lachje
op zijn gezicht verscheen, ja dan mocht
je een plaagbui verwachten. Zelfs Jaco,
zijn parkiet, ontsnapte niet aan Jimmy’s
fratsen.
De laatste 14 dagen waren een hel voor
jou. Geveld door een trombose bleef je
sprakeloos en verweest achter. Geen enkele vorm van communicatie meer, je
kon niet eens meer slikken. Het was
frustrerend. Wie was je nog en wie waren wij?
Ja, zo eindigt voor ons uw leven met een
vraagteken of eindigen alle levens met
een vraagteken: what’s next ?
Ik wil iedereen bedanken voor de vriendschap ,de toffe en soms moeilijke momenten die jullie met Jimmy gedeeld
hebben.
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Ook wij willen Jimmy bedanken en daarvoor nodig ik iedereen uit om recht te staan
niet voor dat ene minuutje stilte maar wel voor een minuutje applaus voor hetgeen
Jimmy betekend heeft voor elk van ons.
Philippe Deprez (neef van Jimmy)
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OP BEZOEK BIJ ...
LOUIS DEMYTTENAERE
Deze keer gingen Marc en ik op bezoek
bij Louis Demyttenaere en zijn charmante echtgenote Liliane in Geluwe.
Het eerste wat ons opviel toen we bij
Louis aankwamen was de enorme hoeveelheid perfect geknipte buxus die de
voortuin siert. Dat was dan ook het eerste onderwerp van gesprek waarmee we
bij onze gastheer - letterlijk - met de
deur in huis vielen. Bleek dat Louis tot
twee jaar geleden zelf al die heggen
vorm gaf en onderhield, rondom het
huis, een hele oppervlakte. Nu gebeurt
dat grotendeels door een tuinman.
Louis werd geboren op 29 augustus
1944 in Geluwe - eigenlijk in de materniteit in Menen - als vierde kind in een
boerengezin. Na drie meisjes kwam hij
als eerste zoon op de wereld. “Ge kunt
wel denken dat ik welgekomen was”. Na
hem volgden er nog zes kinderen waarvan twee overleden bij de geboorte. Het
gezin Demyttenaere telde dus acht kinderen. Daarvan zijn er nog zeven in leven. Louis’ jongste zus trad in het klooster in Pittem en overleed er op haar vijftigste.
Louis volgde de lagere school in het enige schooltje dat Geluwe in die tijd rijk
was, in de Beselarestraat. Dat vrije basisschooltje bestaat nog steeds - “Het is
wel aan vernieuwing toe” zegt Louis maar heeft intussen wel concurrentie gekregen.
In het zesde leerjaar kwam ene pater
Petrus, nog verre familie van de Demyttenaeres, leerlingen ronselen en zo volg-

Louis als tiener
de Louis, samen met nog een jongen uit
Geluwe, het eerste middelbaar als intern
aan ... de kloosterschool in Haasrode.
Het was duidelijk de bedoeling om op die
manier geestelijken te werven. “Ik behaalde iets van een 30% in Latijn en was
dus duidelijk niet geschikt om pater te
worden” vertelt Louis lachend.
“Wat deed het met een 12-jarige om op
internaat te moeten?” vraagt Marc.
“Och we wisten niet beter hé” antwoordt
onze geïnterviewde. “We waren toen ook
een heel trimester weg van huis hoor!”
De eerste keer ging vader nog mee, de
volgende keer moesten de twee jonge
dorpsgenootjes het alleen rooien. Met
hun valiesjes de trein op in Menen en
weg waren ze naar het verre Haasrode,
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een hele reis voor twee jonge snaken.
Na dat eerste jaar vervolgde Louis zijn
middelbare studies in Brugge, bij de
broeders Saverianen. Dat was ook als intern, maar daar kwam hij om de twee
weken naar huis.
“Op een boerderij is er van studeren niet
veel sprake” vertelt onze gastheer, “ tegen dat we een half uur thuis waren
hadden we onze overall aan en waren
we bezig aan een of ander werkje dat
vader voor zijn jongens voorzien had”.
In die tijd werd studeren niet aanzien als
werken, “daar kon je toch niet moe van
worden hé!”.
“Maar we hadden het zeker goed hoor”
vervolgt Louis, “we moesten wel eens
iets doen dat we niet graag deden, patatten rapen of zo, maar we hadden veel
beweging en veel plaats.
“Toen kregen ze ook in Brugge door dat
ik niet geschikt was voor de geestelijkheid”. Het hoger middelbaar en daarna
de normaalschool volgde Louis in Torhout, nog altijd veertien dagen van huis,
later om de week naar huis.
“En zo was ik het contact met veel Geluwenaren verloren, veel voeling met het
sociaal leven in Geluwe kwijt” vertelt
Louis. “Andere jongeren waren lid van
jeugdbewegingen geworden terwijl ik al
die jaren meestentijds ver van huis vertoefd had”.
En toen was Louis in 1965 afgestudeerd
als onderwijzer en hij vond onmiddellijk
werk, in de lagere school van het SintAloïsiuscollege in Menen. Hij kreeg van
drie plaatsen een aanbod en aangezien
Menen het dichtst bij huis was ging hij
daar na de vakantie aan de slag en gaf
15 jaar lang les aan de kindjes van het
eerste leerjaar.
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“Ik heb het onderwijs zien evolueren: in
het begin kropen de kinderen onder hun
bank van de schrik en op het laatst zaten
ze op je schoot.”
“En ook de omgang met de ouders is anders, ze zijn veel mondiger geworden. Ze
hebben veel medezeggenschap en soms
wordt dat misbruikt.”
“Ooit problemen gehad met ouders?”
vraag ik.
“Eén keer. Iemand had een stinkbom gegooid in klas, tijdens de studie. Aangezien iedereen naar dezelfde leerling keek
had ik die gestraft. Die jongen was
kwaad en zou zijn vader meebrengen die
er “al van meer de tanden uitgeslagen
had!”.
“Ik stond daar helemaal alleen tegenover
die boze vader. Ik heb “schoone gesproken” lacht Louis.
“Heb je geen legerdienst moeten doen?”
vraagt Marc.
“Van mijn broers is er maar één soldaat
moeten zijn en omdat ik de
oudste van vier was werd ik vrijgesteld.”
Zo moest Louis zijn loopbaan niet al
meteen onderbreken voor het leger en
na korte tijd werd hij ook benoemd als
onderwijzer; een meevaller.
En toen volgde onze traditionele vraag,
die Marc altijd stelt: “Hoe hebben jullie
mekaar leren kennen?”
Louis was lid van een vlaggenzwaaiersvereniging, Liliane gaf danslessen in de
jeugdbeweging en op een evenement in
Geluwe waar beide verenigingen aan
deelnamen, is de vonk overgesprongen.
Louis lacht: “Ik heb nogal moeten zoeken hoor: een enige dochter, geboren op
een 29ste februari, haar vader verkocht
kolen in de winter en bier in de zomer en
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haar moeder verkocht likeur en lingerie,
veel zulke lopen er niet rond!”
Na 3 jaar verkering zijn Louis en Liliane
in 1969 getrouwd.
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En toen werd het basisonderwijs afgeschaft in het college. Louis ging dan lesgeven aan het zesde leerjaar van de vrije
basisschool Blijdhove, in het Binnenhof
te Menen.
Daar is Louis dan ook directeur geworden, in vervanging van de kloosterzuster
die deze functie had bekleed. Het was
iets wat hij heel graag heeft gedaan. Hij
organiseerde een losser beleid en omdat
de meeste leerkrachten jonge, dynamische mensen waren kregen ze meer
armslag en dat maakte het werken aangenamer.

Louis en Liliane op hun trouwdag
Het paar bleef nog 5 jaar zonder kinderen en woonden mee bij de ouders van
Liliane.
Zij kregen twee zonen. De ene heeft in
Gent gestudeerd, woont daar nu met zijn
gezin en is architect. De andere heeft in
Leuven lichamelijke opvoeding gestudeerd, heeft daar zijn vrouw leren kennen die van Limburg was en woont in
Heusden Zolder. Hij is medisch afgevaardigde en in zijn vrije tijd een befaamd
disk jockey.
Louis en Liliane hebben ook 5 kleinkinderen van hun zonen. Door de afstand zien
ze hen niet zo vaak als ze zouden willen.

Als schooldirecteur
In 2000 zou Louis dan op het eind van
het schooljaar op rust gaan maar toen
sloeg het noodlot toe. Door de ziekte van
Wegener, een auto-immuunziekte die bij
Louis zijn nieren aantastte en oorzaak
was van zware ontstekingen met pijn en
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zware koorts werd hij in zijn kantoor
plots onwel en werd naar het ziekenhuis
gebracht. Dat was in november, net voor
het herfstverlof. Zo kon hij tot zijn spijt
het schooljaar niet meer uitdoen.
Hij kwam bij dokter Vandewiele terecht
en die vond al vrij vlug de oorzaak van
zijn nierfalen en kon al onmiddellijk een
behandeling met medicatie opstarten.
Een punctie wees uit dat Louis’ nieren
maar voor 25 % meer werkten.
Dank zij die behandeling duurde het nog
tot 2009 vooraleer met dialyse moest begonnen worden. Tussendoor moest Louis
wel eens een viertal keren gedialyseerd
worden, met een katheter. “Maar al die
tijd kon ik meestal hier thuis en in de
tuin nog redelijk veel doen” zegt Louis.
Op 9 september 2009 moest dan toch
met dialyse gestart worden. Eerst deed
Louis buikspoeling, gedurende 18 maanden. “In het begin leek dat de ideale oplossing, ik kon goed doorslapen. Maar later gaf het toestel om de twee uren
alarm en moest ik telkens uit bed” vertelt
Louis. Zoals wel meer PD-patiënten
kreeg hij na een tijd buikvliesontsteking
en moest overschakelen op hemodialyse.
De eerste keren gebeurde dat in Roeselare maar algauw mocht het in Menen.
Zo kan Louis de meeste tijd zelf met zijn
fiets met elektrische hulpmotor naar het
ziekenhuis rijden.
“En er heerst een aangename sfeer in
Menen, de patiënten praten veel met elkaar en de verpleegkundigen zijn vriendelijk en behulpzaam. Ik heb er eigenlijk
nog nooit tegenop gezien om ernaartoe
te gaan”.
“Louis haalt zijn fiets uit en zegt: ik ga
naar mijn werk””mengt Liliane zich in het
gesprek.
Hij onderging alle pretransplantonder-
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zoeken en kwam voor één dag op de
wachtlijst maar op aanraden van de artsen zag Louis af van transplantatie. En
zo gaat hij nog altijd naar de dialyse en
heeft hij er weinig last van, al moet hij
het enkele uren rustig aan doen om
weer op zijn positieven te komen.
Ik wil nog graag weten of Louis veel last
ondervindt van de dialyse, van bloedrukval?
“Niet tijdens de dialyse, soms wel achteraf, thuis tijdens het eten”. Maar niet zo
erg dat hij er het bewustzijn door verliest. Ook nooit problemen ondervonden
met zijn fistel. “Integendeel, mijn fistel is
verbeterd tegenover het begin”.
Onze gastheer geniet van de grote tuin
rond zijn woning en heeft verderop nog
een volkstuintje waar hij wat groenten
kweekt. Vroeger hield hij ook van wandelen maar daar komt hij nu niet zo vaak
meer aan toe, voor een deel door tijdsgebrek.

Een indrukwekkende tuin met buxussen
Louis is sinds dit jaar ook voorzitter van
het plaatselijke NEOS (Netwerk voor Ondernemende Senioren), een sociaalculturele beweging die senioren samenbrengt om hun tijd maatschappelijk zinvol in te vullen. “Het is interessant maar
eerlijk gezegd brengt het meer werk mee
dan ik verwacht had. We hebben leden
van 65 tot 95 jaar en het is niet altijd
eenvoudig om activiteiten te organiseren
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die voor iedereen haalbaar zijn.” aldus
Louis.
“En ik heb nog een hobby” zegt Louis,
“ik ben bij de paters”. En wanneer we
hem verbaasd aankijken verduidelijkt hij:
“We hebben hier een straatcomité dat
zorgt dat de straat proper is, dat er bevlagd wordt bij evenementen en zo. En
met de kermis in Geluwe vieren we Patersfeesten. We zetten een tent, we
schenken pater en we kleden ons in pater.”
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wat minder goed weer is komen de ouders in de tent patersbier drinken, de
kinderen gaan naar de kermis, daardoor
is het aantal kermiskramers die naar Geluwe komen toegenomen, ... Iedereen is
tevreden”.
“Maar ook door het comité wordt er
maandelijks vergaderd, ... Het brengt allemaal sociale contacten bij”.
“Ga je soms nog op reis zonder de
VNR?” wil Marc graag weten.
“Eigenlijk niet,” antwoordt Louis, “ik was
zo al geen groot voyageur. Toen de kinderen klein waren gingen we voor een
maand naar het zuiden. Toen ze groter
werden hebben we dat niet meer gedaan”.
“En sinds ik aan de dialyse ben voelen
we ons gemakkelijker en zekerder als we
meegaan met de vereniging.”
“Maar vorig jaar zijn we toch naar Ma-

Pater Louis: wie had ooit gedacht dat
Pater Petrus nog gelijk zou krijgen, al is
het maar voor enkele dagen op een jaar.
“En laat je dan ook je kruin kaal scheren?” “Neen, dat doe ik niet”.
En door die patersfeesten komt er meer
volk af naar de kermis, ook als het eens

Liliane en Louis op reis
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laga geweest en het verblijf is daar heel
goed meegevallen, de dialyse inbegrepen.”
Louis voegt eraan toe: “We zijn een
beetje spijtig dat we niet veel deelnemen
aan de andere VNR-activiteiten. Misschien komt dat nog wel. Maar nu zitten
we soms met zaken die al afgesproken
zijn en die net samenvallen, je kan niet
overal tegelijk zijn hé.”
“Er waren enkele mensen op de dialyse
die vroeger nog nooit mee geweest zijn
en nu deelgenomen hebben aan het
VNR-weekend en die er vol lof over waren. En de komende dagreis lijkt ons ook
zeer de moeite waard maar ... we kunnen ook weer niet mee.”
“Veel patiënten zijn toch wel verknocht
aan de vereniging en genieten er ten
volle van. Iedereen kent iedereen, dat is
plezierig om te horen”.
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“De grote reis gaat ook naar een mooie
bestemming: dicht bij de dialyse, een
goed dialysecentrum waar ook Nederlands gesproken wordt. Met de trein kan
je snel naar diverse bestemmingen, ...
en ook de excursies zijn interessant. We
kijken ernaar uit.”
“We zijn trouwens naar Torremolinos op
huwelijksreis geweest, meer bepaald
naar Benalmadena” voegt Liliane er nog
aan toe. Louis kent zelfs nog de naam
van het hotel en de nummer van de kamer.
Maar, beste lezers, dat hangen we niet
aan jullie neus.
Met deze gewaardeerde lof op onze patientenvereniging nemen Marc en ik afscheid van onze gastheer en gastvrouw.
Marc Cobbaert en Maurice Debusschere
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KRUISWOORDRAADSEL
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

HORIZONTAAL
Belangrijk orgaan bij buikspoeling – vrucht
Drankje dat de honger aanwakkert – muzieknoot
Alleenheerser – in orde – studentenraad (afk)
Eikenschors – mondzweertje – met praktisch effect
Roomskatholiek (afk) – winnaar van een bekertornooi
Spaanse bevestiging – kereltje – technische analyse (afk)
Redevoering – overblijfsel na brand – Koninklijk Technisch Atheneum
Snel bruin bakken in een grote pan
Selenium (afk) – bevuilen
Boom – meisjesnaam – droog – voorzetsel
Deel van een schip – bekende kok – geen enkele persoon
Kleur – meisjesnaam - voegwoord
Stuk hout ter ondersteuning – lichtbron
Slaapmeubel – luidkeels toejuichen – hulpmiddel om naar boven te gaan
Slaat de bladzijden willekeurig om – drinkgerei - bevel
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VERTICAAL
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Bidsnoer – Brigitte Bardot
Leer van het heldendicht – rondhout – zuigt op iets
Anagram van ‘kerr’ – deel van een gerecht – automerk
Iers Republikeins Leger – vleesbal om te frituren
Soort metaal – hij – kort trekje
Oude testament (afk) – grondbewerking – ouderraad (afk)
Bosgeesten – telwoord – klein paardje
Dubbele klinker – deel van het oog
Vreemd vliegend toestel – bijenproduct – ontvangen
Vingergeluid – larve – genetisch materiaal
Frans lidwoord – geen slimme
Ondersteek – springstof – aarzelt
Weigerde te werken – eng
Meisjesnaam – nabreng
Egyptische god – adellijke titel – anagram van ‘rap’

Sleutelwoord: Met de letters uit de grijze vakjes kan je een gekende stad in Spanje
vormen.
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
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE
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STEENGOED IN BOUWMATERIALEN

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
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FRANS VERHELST
OP PENSIOEN
Na een 43 jarige carrière ten dienste van
het voormalige Heilig
Hartziekenhuis ging
Frans Verhelst op
1/9/2015 met pensioen.
Vele jaren terug, bij
de start van zijn carrière in het Heilig Hart
ziekenhuis, was er de
eerste dag geen werk
voor hem; hij moest
de volgende dag terugkeren, want dan
was Dr Segaert aanwezig. Op dag twee
reden ze naar Kortrijk, om het daar pas
opgestart dialysecentrum te bezoeken.
Op de terugweg vroeg Dr Segaert of hij
het zag zitten om iets dergelijks in Roeselare op te starten. En zo geschiede! Zo
behoorde Frans tot de eerste equipe verpleegkundigen van de dialyse in ons ziekenhuis, opgestart op 2/1/1973.
Door de jaren heen verhuisde deze
dienst naar heel wat plaatsen in de kelderverdieping van het ziekenhuis maar
de eerste patiënten kregen hun levensnoodzakelijke behandeling daar waar nu
deels nucleaire geneeskunde en deels
keuken gevestigd zijn.
Na enkele jaren werd Frans dienstoverste, oa van een aantal medisch technische diensten waardoor hij opnieuw bij

het dialysegebeuren
betrokken was.
Maar Frans bleek ook
nog over andere talenten dan verpleegkundige te beschikken. De
dialysepionier sprong
nogal vakkundig om
met een meetlat en
vond in alles wat met
bouwen en verbouwen
te maken had een
nieuwe uitdaging. De
voorbije twintig jaar behoorde hij tot de
groep bouw en ontwerp, waar hij heel
veel plannen tekende voor afdelingen op
diverse campussen.
Ook via deze weg kwam hij opnieuw in
contact met dialyse, want hij hielp mee
aan het ontwerpen en plannen van alle
CAD ’s (Menen – Tielt – Veurne) en ook
alle huidige zalen in het moedercentrum.
De uitvoering van sommige van deze
plannen bleken echte huzarenstukjes !!
Hij droeg dialyse al die jaren een goed
hart toe en heeft dikwijls achter de
schermen voor dialyse geijverd.
We willen Frans dan ook van harte bedanken voor zijn formidabele inzet en
wensen hem veel voorspoed en ontspanning. Het ga je goed Frans!
Bentein Johan
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TOMBOLA
€ 5000 prijzen
prijs per lot met 5 nummers : € 3,september - december 2014
trekking woensdag 9 december 2015
Lotjes overal te verkrijgen!!
Onder andere op dienst bij: Karine, Stefanie, Stefaan,
Sabine, Bert, Dominique, Veerle, …
Georges De Vos en Danny Vermeulen, …
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.
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE
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VNR
Zondag 29 november 2015
in zaal Ter Maerel,
Abelestraat 36 te Izegem

R
F
E
E

In de namiddag brengt
Marino Punk met zijn
accordeon een gevarieerd
programma

S
T
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BBQ 2015
In tegenstelling tot vorig jaar, kregen we
deze keer een droog, wat frisjes zomerweertje voor onze jaarlijkse barbecue.

ongeveer de helft van de aanwezigen de
tafels voor de traditionele deelname aan
de volksspelen.

120 mensen namen deel aan dit jaarlijks
VNR-event. Er waren weliswaar wat
minder inschrijvingen dan vorige jaren,
maar daarom ontbrak het nog niet aan
een gezellige sfeer en dit al vanaf het
aperitief.

Om precies te zijn deden 58 deelnemers
hun uiterste best om de wisselbeker in
de wacht te slepen.

Ook de traiteur zette weer zijn beste
beentje voor. Door omstandigheden kregen we dit jaar ook minder medewerkers. Jean-Paul Meersseman had nog zijn
uiterste best gedaan om van de traiteur
gedaan te krijgen dat hij en zijn personeel zich over het opdienen van de
dranken zouden ontfermen maar dat
bleek niet mogelijk te zijn. Voor sommige
genodigden was het wennen dat zij zelf
de drank moesten afhalen aan de
schenkbank maar we moesten nu eenmaal roeien met de riemen die we hadden. Als compensatie had het VNRbestuur overigens beslist plat en
bruisend water aan tafel gratis aan te
bieden.

De strijd bij de 8 spelen verliep zoals
altijd verbeten, maar sportief en vrolijk.
De uitslag die voorzitter Gino uiteindelijk
mocht afroepen was:
1: PD met 725 punten; de beker werd in
ontvangst genomen door Devos Agnes.
Winnaar van vorig jaar Georges Devos
was er als de kippen bij om de gelukkige
van dit jaar te kussen bij de overhandiging van de trofee

Al van bij het aperitief zat de
sfeer er goed in.
Hoe dan ook leek het voortreffelijke eten
iedereen goed te smaken evenals de koffie met taart en tegen 14.00 uur verliet

George mocht de wisselbeker
overhandigen aan Agnes
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In tegenstelling tot vorig jaar, kregen we
deze keer een droog, wat frisjes zomerweertje voor onze jaarlijkse barbecue.
120 mensen namen deel aan dit jaarlijks
VNR-event. Er waren weliswaar wat
minder inschrijvingen dan vorige jaren,
maar daarom ontbrak het nog niet aan
een gezellige sfeer en dit al vanaf het
aperitief.

Aimé Waignein en partner

Herman Carlu behaalde voor de tweede
maal de beste individuele score

Rogier Deceuninck en partner

Anne-Marie Deré en partner

Thierry Verkindere en partner

Albert Deplancke en partner

Lia Gelaude
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Roger Seys en partner

Daniël Verstraete

Annietje had er heel wat voor over

Noël en Iron genoten er duidelijk van

De volksspelen vormen elk jaar weer het
hoogtepunt van de dag

Claudine Desmarets en
Myriam Vanassche

SOUBRY NV
Verbrandhofstraat 51 - 8800 Roeselare
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OVERLIJDENSBERICHTEN
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:
28/06/2015
Mevrouw Debeuckelaere Godelieve (dialysepatiënte)
Echtgenote van de Heer Deceuninck Lucien ( 2014)

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

bvba

Industrie zone Noord
Lamsakker 4, 8700 Tielt

VLEESWAREN

Tel 051 633489 - Fax 051 635421

HAVA

BTW BE 0435.449.232

ZWAAIKOMSTRAAT 70

info@ranson-canniere.be

8800 ROESELARE

www.bakkerijranson.be

Tel. 051/ 20 19 39
Fax 051/ 20 91 07
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WEEKEND
BELGISCHE ARDENNEN
Zaterdag 4 juli
Toen onze Meibloembus de Wilgenstraat
uitreed met 73 personen - waarvan 30
patiënten - aan boord, overschreed de
temperatuur al ruim de twintig graden.
Peter was de chauffeur die ons de eerstvolgende twee dagen zou rondrijden en
gelegenheidsgidsen waren dit keer
Samya Delforce en haar partner Peter
Tytgat. Ook de verpleegkundigen Ann,
Dominique en Stefanie waren van de
partij.

gende oven terecht. Het kwik wees dan
al meer dan 30 graden aan. Iedereen
zocht dan ook zo snel mogelijk verkoeling in een eethuisje of op een schaduwrijk terrasje.
Gino kan in het vervolg beter maar een
halve mand eieren naar de Arme Klaren
brengen. We zijn vaneigens gecharmeerd door de sympathie van de weergoden voor onze patiëntenvereniging
maar te veel is trop en trop is teveel!!

Voor het VNR-weekend 2015 zochten we
het dit keer in eigen land, bezuiden de
taalgrens, in de Ardennen.
De rit ging langs de E403 en dan verder
langs de Waalse autosnelwegen. Op de
parking van Saint-Ghislain hielden we
een sanitaire stop en wat we er uitgooiden vulden we alvast weer aan in de cafetaria. De thermometer steeg gestaag.
Voorzitter Gino zou het dit weekend wat
kalm aan moeten doen. Delegeren en
zijn leden door de micro aanspreken in
de plaats van rond te lopen wegens een
pijnlijke wonde aan zijn been. Fietsen is
nu eenmaal niet voor iedereen weggelegd.
Intussen was ook iedereen op de hoogte
gebracht van het onverwachte overlijden
van Jimmy Bostyn, erebestuurslid van
onze vereniging.
De rit ging verder en tegen half twaalf
zetten we voet aan de grond, langs de
Maas in Dinant. Van de aangename koelte in de bus kwamen we in een verzen-

De Maas in Dinant met het Couvent de
Bethléem op de achtergrond
De historische stad Dinant herinneren de
meesten onder ons zich waarschijnlijk
nog van een bezoek aan de citadel, gedurende onze schooltijd. In de middeleeuwen stond de stad, behorend bij het
prinsbisdom Luik, bekend om haar koperslagers, één van de belangrijkste beroepen in die tijd.
Door zijn rijkdom en zijn strategische ligging aan de Maas - de belangrijke handelsroute van Keulen naar Parijs - is er
menigmaal om Dinant gestreden. Het
kwam vaak tot schermutselingen met
aartsrivaal de stad Bouvignes en met de
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grafelijke burcht van Poilvache en de
daarbij horende stad, beiden van het
graafschap Namen. In 1430 wist Luik
echter de burcht van Poilvache en de bijgelegen stad van de kaart te vegen.
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stuit door Franse troepen. Na het uitschakelen van de Franse tegenstand
executeerden de Duitsers op 23 augustus 674 inwoners waaronder 26 mannen
tussen 65 en 75 jaar, 76 vrouwen en 37
kinderen. Dinant werd voor 80% verwoest.

Lia en Eric genoten er duidelijk van...

Lia en Eric genoten er duidelijk van ...
Na een opstand lieten Filips de Goede en
zijn zoon Karel de Stoute in 1466 de stad
plunderen en verwoesten. Karel de Stoute gaf bevel om de koperslagers twee
aan twee aan elkaar geboeid in de Maas
te gooien. Zo vonden 800 inwoners van
Dinant de dood. De koperslagers die aan
de slachting ontkwamen keerden enkele
decennia later terug naar de stad om
haar opnieuw tot bloei te brengen.

Saxofonen als eerbetoon aan
Dinantees Adolphe Sax
Behalve de citadel heeft Dinant nog tal
van andere bezienswaardigheden:
- “La Maison de Monsieur Sax”, een belevingscentrum op de plaats waar vroeger
het geboortehuis van instrumentenbouwer en -uitvinder Adolphe Sax (Dinant
1814 - Parijs 1894) stond.
-het “Couvent de Bethléem”, waar een
tentoonstelling loopt (nog tot 8 november) met een 100-tal werken van Andy
Warhol, de uitvinder van de Pop Art; Op
dezelfde plaats bevindt zich ook “La Mer-

veilleuse”, een grot met vele zalen met
stalagmieten en stalactieten die in 1904

... evenals Geoffrey met zijn gezin
en zijn ouders.
Van 15 tot 22 augustus 1914 werd het
oprukkende Duitse leger bij Dinant ge-

is ontdekt en die een toevluchtsoord was
voor de inwoners van Dinant tijdens de
tweede wereldoorlog.
-De Abdij van Leffe
-De Collegiale Onze-Lieve-Vrouw
(Collégiale Notre-Dame), een collegiale
kerk uit de 13e eeuw. In de 10e eeuw
werd hier een kerk in romaanse stijl gebouwd, maar die werd in 1228 vernield
toen een stuk rots naar beneden viel.
Daarbij kwamen 36 mensen om het le-
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ven. De kerk werd heropgebouwd in
Maasgotische stijl. In de 16de eeuw
kreeg zij haar eigenaardige peervormige
klokkentoren die het beeld van Dinant
kenmerkt. Het glasraam in de dwarsbeuk
is van de hand van de Gentse glazenier
Gustave Ladon (1863-1942) en behoort
tot de grootste glasramen van Europa.
Het beeldt taferelen uit de Bijbel af.

Een van de grootste glasramen van Europa gemaakt door Gentenaar G. Ladon
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Het bezoek eindigde waar iedereen op
had gewacht, in de taverne waar we de
verschillende bieren die de brouwerij
produceert konden degusteren. En of die
smaakten, al die lekkere, koele ... Chouffes! Sommigen konden er maar niet genoeg van krijgen. Gelukkig was daar ook
nog de shop voor wie al (of een deel
van) dat lekkere gerstenat wilde meenemen naar West-Vlaanderen.

Nederlandse gids Lydia genoot ieders
aandacht ...

De korte duur van ons bezoek aan Dinant belette evenwel veel te bezoeken.
Wegens de grote hitte bleven velen genieten van de vele terrasjes langs het
water. Zelf maakte ik een wandeling
langs heel wat mooie gevels van beschermd erfgoed dat het stadje rijk is en
eindigde mijn tocht in de bovengenoemde kerk waar ik een deel van ons gezelschap terugvond, genietend van de aangename koelte en de rust.
Vanuit Dinant vertrokken we rond 14 uur
naar Achouffe, een dorp dat bij de gemeente Houffalize (prov. Luxemburg)
behoort, voor een geleid bezoek aan de
brouwerij. We werden er in drie groepen
verdeeld. Na een korte film leidde de
Nederlandse gids Lydia de eerste groep
doorheen de brouwerij en legde ons het
brouwproces van het bier La Chouffe uit.
De andere groepen vertrokken met tussenpozen en begeleid door andere gidsen.

... maar het lekkere gerstenat van
Achouffe viel duidelijk nog meer
in de smaak.
Voor we het goed beseften was het weer
tijd om de bus in te klimmen voor de
korte laatste rit van de dag, richting
Houffalize en het aan de Ourthe gelegen
hotel Ol Fosse d’Outh.
Iedereen schrok zich een hoedje toen
onze bus na een bocht stopte en de
handrem aantrok in het zicht van een
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100 meter verder gelegen ... bouwwerf.
Het baantje naar het hotel was bezaaid
met putten en stenen en aan het eind
van de weg moest er een trap beklommen worden naar de hotellobby. Gelukkig was er ook een lift die de minder mobielen onder ons naar boven bracht. Het
was weliswaar een tijdje wachten om er
te geraken maar in Wallonië verloopt alles nu eenmaal in een lagere versnelling
nietwaar.
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maal vaker heel koud dan heel warm.
Ook het restaurant was mooi en gezellig
en het avondeten, een buffet weliswaar,
was lekker en overvloedig.
Wat er daarna nog gebeurde kan ik niet
vertellen, Liliane en ik vervoegden onze
kamer ... met achterlating van mijn fototoestel. Een soldaat die zijn geweer vergeet is als een fotograaf die ... maar gelukkig was daar Gino om ..., wel bedankt
voorzitter.
Blijkbaar hadden sommige leden van ons
gezelschap een beetje last van slapeloosheid door de warmte, het lawaai van een
trouwfeest en van buiten spelende kinderen, ... zelf sliep ik de slaap der rechtvaardigen.
Zondag 5 juli

Claudine met echtgenoot en zoon
Samya en Peter verdeelden de kamersleutels en zonder verdere problemen
geraakte iedereen op zijn kamer om er
wat te bekomen en zich te verfrissen na
deze bijzonder warme dag met pieken
van 38°C.
Dat weekend had ook, in samenwerking
met hotel Ol Fosse d’Outh, de eerste editie plaats van “HouffaROCKS”, een
mountainbikechallenge waarvan de eerste rit, een “opwarmingsrit” van 50 km
die zaterdagmorgen gestart was. Voor
de tweede etappe was er een nachtrit
van 23 km voorzien terwijl op zondagmorgen de finale etappe “met alle ingrediënten om dit de moeilijkste challenge
te maken” 85 km bedroeg.
De kamers waren gezellig, gerieflijk en
comfortabel, zij het dat er geen airco
was. Maar in de Ardennen is het nu een-

Een vroege wandeling in het bos naast
het hotel leverde, naast een dosis gezonde lucht, een aantal mooie foto’s op. Bij
het terug wandelen voor het ontbijt begon het een beetje te druppelen maar
dat was van korte duur.
Het ontbijt smaakte voortreffelijk. We
hadden ook alle tijd om ervan te genieten, de bagage naar beneden te halen
en uit te checken. Ook de mountainbikers die aan de challenge deelnamen
waren zich, na een korte nacht, aan het
klaarmaken voor de rit van die dag. Na
enig wedervaren met een defecte lift geraakten ook de mensen in rolstoelen op
de begane grond en op weg naar de parking. Dankzij dit oponthoud ontsnapten
zij zo aan een korte maar fikse regenbui.
Na een korte busrit kwamen we in het
dorpje Samrée, een deelgemeente van
La Roche-en-Ardenne. Een eigenaardigheid van het dorp is dat alle straten er
Samrée genoemd zijn. Maar wij kwamen
er voor één welbepaald huis: Samrée 63
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bij Chocolaterie Cyril. Een bezoek dat het
orgelpunt van het weekend zou worden.
Ons reisgezelschap werd verwelkomd
door de bedrijfsleider die niet Cyril maar
Yves bleek te heten en sprekend leek op
een jongere versie van wijlen federaal
minister Michel Daerden en die ook even
goedlachs als zijn evenknie bleek te zijn.
Tegen dat iedereen van ons gezelschap
een plaatsje had gevonden, barstte het
familiebedrijfje haast uit zijn voegen. We
kregen eerst een filmpje te zien over de
teelt, oogst en verwerking van cacaobonen. Hierna stelde onze gastheer op onnavolgbare wijze en in een sappig
Vlaams, zijn bedrijf voor dat uit een chocolaterie en een drukkerij bestaat. In de
drukste periodes op hooguit 5 werknemers draait, omzet levert in België en de
omgevende landen en dank zij zijn drukkerij ook gepersonaliseerde chocoladeartikelen als pralines en tabletten van alle
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afmetingen en smaken aan de man
brengt, ook in kleine hoeveelheden. De
VNR hoort intussen ook bij het klantenbestand en bestelde er voor alle medereizigers een tablet heerlijke melkchocolade, een onverwacht en erg gewaardeerd cadeautje.
Nu volgden een aantal demonstraties
van hoe de verschillende soorten pralines op ambachtelijke wijze gemaakt
worden en konden we ze ook proeven.
De chocolatier bleek een boeiend meester-verteller en een stand-up comedian
van de bovenste plank en iedereen genoot een uur lang van zijn uitleg. Hierna
kwamen we via het museum in de winkel
van het bedrijfje waar ieder die dit wenste producten kon kopen bij de echtgenote van de chocolatier.
De twee uren die het bezoek geduurd
had waren zo voorbijgevlogen. We reden
verder naar La Roche waar iedereen vrij
het plaatsje mocht bezoeken.

La Roche-en-Ardenne: De Ourthe die
door het stadje kronkelt en de beboste
heuvels rondom

Yves van chocolaterie Cyriel,
een man met een missie

La Roche-en-Ardenne ligt aan de rivier
de Ourthe en telt ongeveer 4.200 inwoners. Bij opgravingen tussen 1995 en
1999 toonden archeologische vondsten
uit de prehistorie en de Romeinse tijd
aan dat er al vroeg bewoning van de
plaats was. De Oude Belgen stichtten
een nederzetting op de plaats waar de
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kasteelruïne zich bevindt. Vanaf 57v.C.
kwamen de Romeinen de plaats bezetten
en bouwden op dezelfde plaats een fort.
Vanaf de 5de eeuw kregen de Franken de
macht in handen. Tijdens de 8deeeuw gebruikte Pepijn van Herstal het Romeinse
fort als jachthuis.
In de 9de eeuw werd een eerste kasteel
gebouwd. Aan het huidige kasteel werd
van de 11de tot de 14de eeuw gebouwd.
Van de 12detot de 17de eeuw speelde het
een belangrijke rol voor de verdediging
van de stad en de ontwikkeling van de
handel en werd een stopplaats op de
handelsroute van Engelse wol naar Lombardije. In de 18de eeuw werd het gebruikt als versterkte burcht, tegen de
aanvallen van de Fransen. Vanaf 1721
werd het niet meer bewoond en verviel
tot een ruïne die in de 19de eeuw door de
plaatselijke bevolking ontdaan werd van
alles wat bruikbaar was.
La Roche kreeg niet te lijden onder de
eerste wereldoorlog maar des te meer in
wereldoorlog II. In december 1944, tijdens het Ardennenoffensief, werd La Roche bijna helemaal platgebombardeerd.
144 inwoners kwamen hierbij om het leven en velen werden gewond, zoals te
zien is in het oorlogsmuseum.
Het was opnieuw warm geworden. De
terrasjes hadden dan ook succes. Sommigen medereizigers verkenden de winkelstraten, reden met het toeristentreintje of wandelden het stadje rond of kuierden langs de Ourthe. Aan een van de
bruggen staat nog een gerestaureerde
Amerikaanse Sherman tank die deelnam
aan de slag om de Ardennen en er zou
ook nog ergens een Britse tank tentoongesteld staan.
Ook de plaatselijke Saint-Nicolaskerk kon
je gaan bezoeken, een neogotische kerk
gebouwd in 1901, met prachtige moder-
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ne glasramen die de ruimte in een warme gloed zetten.

Het licht door de moderne vitraux zet de
Saint-Nicolaskerk in een warme gloed
Ook de kunstige houten beelden en een
arduinen kansel zijn het bekijken waard.
Een indrukwekkend 12m hoog orgel van
Duitse makelij dat beneden in de kerk
staat maakt het plaatje compleet. Het
gebouw is echter moeilijk toegankelijk
voor minder mobiele bezoekers want je
moet er een tiental trappen voor op.
Zelf stapte ik een eind langs de Ourthe
en kwam dan via een trap op een pad
terecht dat kronkelend een van de heuvels, die de Corumont bleek te heten, inleidde. Dit gaf een prachtig zicht op het
stadje, zijn kerk en kasteelruïne en op de
Ourthe waar jongeren aan het kajakken
waren. Nog hoger was het door een bos
lopen. Op een bepaalde plek die een vertrekpunt bleek te zijn voor parapentevliegers was een adembenemend panorama
te zien. Nog een beetje verder was het

Een prachtig uitzicht van op de Corumont
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hoogste punt van de heuvel, de plaats
heet Croix de Corumont en ligt op 360m
hoogte.
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de avondboterham scheen de zon opnieuw.

Het werd stilaan tijd om de reisgenoten
weer te gaan opzoeken. Er bleef nog net
tijd genoeg over voor een frisse pint gerstenat. En of die smaakte!

A votre santé, chère Dominique

De ene deugniet neemt de
andere bij de neus
Rond 16 uur reed chauffeur Peter zijn
bus voor en ging het terug richting WestVlaanderen, iedereen was in een opperbeste stemming. De geanimeerde gesprekken verstomden gaandeweg want
velen dommelden in na de inspanningen
van het weekend. De geweldige dondervlaag waar we onderweg doorreden
bleef voor velen onopgemerkt en tegen
dat we stopten aan het Kleine Meer voor

Kantoor

VANTOMME

De overvloedige broodmaaltijd viel zichtbaar in de smaak van iedereen, de terugrit naar Roeselare verliep rustig, het
uitladen van rolstoelen en bagage ging
snel en vlot en iedereen vertrok, hopelijk
tevreden huiswaarts.
In de Wilgenstraat bleef een rode valies
eenzaam achter terwijl de eigenaar
nietsvermoedend met de bus meereed
tot in Tielt. Maar ook dat kwam terecht.
Met dank aan Ann Defour voor de mooie
foto’s.
Maurice Debusschere
Iepersestraat 400 - 8800 Roeselare
e-mail: kantoor.vantomme@portima.be
Tel. 051/22.99.62 - Fax: 051/22.99.97
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FAMILIENIEUWS
HEMODIALYSE EN
PERITONEALE DIALYSE
In het vorige Krantje werd vermeld dat
Frank Bruwaert 10 jaar naar dialyse
komt. Dit is echter fout want Frank komt
al 20 jaar naar dialyse! Met onze excuses
voor de fout!

hine Delforce en Lieven. Ze liet 3,6 kg en
51,5 cm opmeten bij haar geboorte. Proficiat!
Op 11 juni werd er bij Heidi Huyghe en
haar man Tjorven, een flinke broer geboren voor Thibault, Mathis en Nathan. De
boreling kreeg de naam Arthur mee van
mamma en pappa. Onze welgemeende
felicitaties.

In februari 2005 onderging Detailleur
Marilyn haar eerste dialyse. Het is nu dus
ook al meer dan 10 jaar dat Marilyn 3
maal per week naar dialyse komt.

Stefanie Azou

We mochten de afgelopen maanden terug enkele nieuwe collega’s verwelkomen.
Shannah Vancompenolle kwam op 6 juni
ons team versterken. Zij is samen met
Kenneth en startte direct na het verlaten
van de schoolbanken.

Dobbels Ann-Sophie is net 50 jaar geworden op 18 juni.
Eén van onze jongste telgen. Ze ziet er
nog steeds stralend ,fris en jong uit ! Ze
is nooit verlegen om een praatje te maken met haar lotgenoten.
Kortom Ann-Sophie, je bent een sociaal
persoon die we graag in ons midden
hebben !
Nog vele jaartjes toegewenst!

Op 24/6 startte Mieke Fieuws op zaal 3.
Sommige patiënten zullen Mieke wel
kennen van op D5 want vóór het werken
op de dialysezaal stond Mieke in voor de
nachten op D5. Mieke is gehuwd met Luc
en is de moeder van Benjamin, Jonas en
Elisabeth.
27/7 werd de eerste werkdag op dialyse
van Yana Parmentier Leman. Yana is samen met Tuur. Zij is in haar vrije tijd nog
schoonheidsspecialiste.
Aan allen veel werkgenot en leute gewenst tijdens jullie carrière op dialyse!!
Ook werden er een aantal baby’s geboren bij het dialyseteam.
Op 27/7 liet Estée haar eerste kreetjes
horen. Estée is het dochtertje van Delp-

CAD MENEN

Declercq Dany is 70 jaar geworden op 16
juli ! Dany is ook een echte bourgondiër
en een stille genieter !
Meestal geniet hij ook in het weekend
van vele gezellige familiebijeenkomsten.
Nog vele jaartjes toegewenst Dany !
Dierynck Agnes is voor de 22ste keer
overgrootmoeder geworden!
Zo blijft ze nog steeds jong van geest… !
Proficiat aan Agnes en heel de familie!
Eind juli werd Robert Bossuyt grootvader
van een kleinzoon die de naam Sedrik
kreeg. Proficiat aan opa en aan de gelukkige ouders Jurgen en Katrien.
Veerle Callis
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Sunny, kleindochter van Agnes Bruneel,
vierde haar huwelijk met een groot tuinfeest, proficiat aan het koppel!

Hallo iedereen,
In mei waren er weer enkele communicantjes bij onze patiënten: Angelo, kleinzoon van Frans De Samber, Juta, kleindochter van Ivan Vroman en Kian, kleinzoon van Freddy D’Haene vierden hun
Eerste Communie.
Op 26 april was het feest ten huize Elsje
Roose. Dochtertje Louise vierde immers
haar Eerste Communie.
Op 16 mei was Lukas Blanckaert, stiefzoontje van Daisy Dewanckele, aan de
beurt. Hij ontving zijn Heilig Vormsel.
Enkele weken daarvoor zijn Daisy Dewanckele en hare Frederik in het huwelijksbootje gestapt en intussen is er al
een klein sprotje onderweg, dus dubbele
proficiat allebei! Chloé, Febe en Lukas
zijn in de wolken!

André Weyts en vrouwtje Leona vierden
hun diamanten bruiloft.
We mochten ook heel wat nieuwe mensen verwelkomen hier in Tielt, nl. Sonia
Roelstraete uit Oostrozebeke, Roger
Derycke uit Wontergem, Marie Madeleine
Bussens uit Tielt , Kaat Pattijn uit Meulebeke, Maurice Timmerman uit Wingene
en Eliane De Graeve eveneens uit Wingene.
Roger Hellebuyck komt reeds 10 jaar
naar de dialyse en is een vaste waarde
op CAD Tielt. We zijn blij dat we Roger al
zolang onder ons mogen hebben. Op
naar de volgende 10 jaar…!
Groetjes,
Valerie Verscheure

In de biechtstoel
André, die een beetje teveel gedronken had, waggelt een kerk in en gaat zitten in
het hokje van de biechtstoel en zegt niets ... Toevallig zit de priester te wachten om
de biecht af te nemen van zijn parochianen.
De verbijsterde priester hoest om zijn aandacht te trekken.
Maar nog steeds zegt André niets.
De priester klopt vervolgens drie keer op de muur in een laatste poging André tot
spreken te krijgen.
Ten slotte antwoordt André met een dubbele tong:
"Het heeft geen nut te kloppen, hier is ook geen papier."

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt
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H. MIS LICHTERVELDE
26-07-2015
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.

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 eerste
mensen al toekomen.

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
mooie 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
aanwezig 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.

Uiteindelijk zijn er op de receptie een
vijfenzestigtal personen aanwezig, een
schot in de roos. 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.

Ondertussen is het reeds 10.30 uur geworden, tijd om binnen te gaan in de
kerk. Die is toch behoorlijk goed gevuld.

Tot volgend jaar!

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.

Gino Matthijs
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OPLOSSING
KRUISWOORDRAADSEL
Hier kan u de correcte oplossing vinden van het kruiswoordraadsel dat elders in dit
Krantje staat. Het sleutelwoord dat we zochten is TORREMOLINOS.
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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 nummers 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.
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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 |
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