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Beste VNR Vrienden,

Het is drukkend warm
wanneer ik dit voorwoord
schrijf. Warm was het
ook de voorbije maanden.
Heel drukke maanden
met heel veel leuke activiteiten. Die konden bijna
allemaal profiteren van
die zomerse temperaturen. Een klein overzicht:
Ik begin met de BBQ, een
hele toffe activiteit. Lekker eten in een ontspannen sfeer en daarna mekaar op een sportieve
manier bekampen in de
volksspelen, meer moet
dat niet zijn.
Dan hadden we de H Mis
in Lichtervelde. De evocatie was in een nieuw
kleedje gestoken en viel
heel goed mee. De receptie was traditiegetrouw
een voltreffer.
Dat kunnen we ook
zeggen van het weekend.
Jammer dat organisator
Samya er niet bij was anders konden we spreken
van een 100 procent geslaagde tweedaagse.
De daguitstap ging naar
Leuven en het pittoreske
Hageland. Ik was al heel
dikwijls in Leuven geweest, toch ontdekte ik
nog enkele verborgen pareltjes. De opkomst was
niet zo groot. Jammer,

want de thuisblijvers hadden ook deze keer weer
ongelijk!!
Dan kijken we ook nog
even naar de toekomst.
Bij het verschijnen van
het Krantje zijn we al op
elfdaagse. Meer info in
ons volgend nummer.
Op 24 november is er ons
symposium dat in het teken staat van de huldiging van Dr Verbanck. Ik
hoop dan ook op een grote opkomst om hem hulde te brengen. Meer info
verderop.

En Marc is al volop bezig
om ook dit jaar van het
jaarfeest een mooi festijn
te maken.
Op 5 en 6 december
brengt de Sint en zijn Piet
een bezoekje aan de dialysepatiënten met een
kleine attentie.
Ondertussen is de tombola al gestart. We hopen
dat we terug op jullie
steun kunnen rekenen
om van de tombola een
groot succes te maken.
Zo kunnen we jullie ook
in de toekomst onze activiteiten blijven aanbieden
en financieel ondersteunen.
Tot binnenkort!
Gino
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INTERVIEW MET …
LIESELOTTE DECLERCQ

Lieselotte is gehuwd met Hans Hoornaert
en is de trotse mama van Emiel (3 jaar)
en Paulien (10 maanden). De naam Hans
Hoornaert doet misschien bij sommigen
een belletje rinkelen: Hans voetbalde tot
zijn 18e bij de huidige landskampioen
(Club Brugge). Nu komt Hans uit voor
eersteprovincialer Sassport Boezinge.
Lieselotte zelf is ook een sportieve dame.
Ze deed vroeger bij Flink en Fris competitieturnen (zowel interclub als Belgische
kampioenschappen). Acrogym met piramides en tumbling waren haar specialiteiten.
Ze was vroeger ook lid van de VKSJ en
monitrice op de kampen van de CM. Zo
ging ze mee met de 11-12 jarigen naar
Spa.
Ze stopte met de competitie door tijdsgebrek, last van haar knieën door het
strakke trainingsschema, en door de aan
de puberteit eigen turbulenties.

ze de overstap naar verpleegkunde. Zo
startte ze het 2e jaar in de richting algemene verpleging en koos ze in het 3e
jaar de specialisatie pediatrie. De interesse in de verzorging van prematuren
had ze altijd al gehad. Na het behalen
van het diploma “kinderverpleegster”
wou ze zich nog verder specialiseren in
de prematuren en schreef ze zich in voor
de beroepstitel van neonatologie, wat ze
zonder problemen behaalde.
Tijdens haar stage in Brugge mocht ze
direct beginnen op de neonatologische
intensieve zorgen (NICU). Op deze
dienst verzorgde ze samen met haar
collega’s 30 prematuren en deed ze ook
de MUG interventies die met baby’s te
maken hadden. In totaal werkte ze daar
5 jaar. Ze verliet de dienst omdat de
combinatie met haar gezin (zoontje
Emiel was dan al geboren), het mentaal
zware werk, de sterk wisselende uren
(vroeg, laat, nacht) en de verplaatsingen
van en naar Brugge alsmaar meer begonnen door te wegen.
Na de fusie van AZ delta besloot Lieselotte haar kans te wagen, om dichter bij
huis te kunnen werken en solliciteerde
voor de dienst Neonatologie in Roeselare. Jammer genoeg was er geen ruimte
voor uitbreiding van het team en kreeg
ze het voorstel op eens een kijkje te komen nemen op dialyse.

Lieselotte liep tot aan het 6e leerjaar
school in de Vikingschool van Roeselare.
Ze voltooide haar middelbare studies in
het VMS van Roeselare in de richting Humane Wetenschappen.
Na een eerste jaar opleiding in vroedkunde aan het HIVV in Kortrijk maakte

Sabine Verniest nam Lieselotte op sleeptouw voor een dagje dialyse en zo werd
de onwetendheid over het reilen en zeilen van een dialyse-afdeling duidelijker.
De uren op dialyse zijn ook gemakkelijker te combineren met een druk gezinsleven en zo was de keuze snel gemaakt.

In dit interview stellen we graag Lieselotte voor. We treffen haar in de refter van
zaal 2, net voor ze in verlof vertrekt. Zij
is een nieuwe adjunct-hoofverplegende,
met de focus vooral op de CAD’s of lowcares, met andere woorden onze dialysecentra in Menen, Tielt en Veurne.
Lieselotte kwam op 18/8/1988 ter wereld
in Roeselare. Ze groeide op in de wijk
“Westkouter” in Roeselare.

VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

't Krantje

-5-

Lieselotte startte op 1 september 2014
aan haar carrière op dialyse.
De technische aspecten en het nauwe
patiëntencontact vind Lieselotte pluspunten aan de dialyse.
Aangezien ze altijd al de interesse had in
een kaderfunctie (en dit in Brugge niet
mogelijk was) kreeg ze onverwacht tijdens haar zwangerschap de kans om adjunct te worden. Tijdens haar zwangerschapsverlof zag ze de vacature voor adjunct, maar pas na een externe duw solliciteerde ze.
Ze startte in de functie van adjuncthoofdverpleegkundige op 16 januari
2016.
Lieselotte is regelmatig te zien in Menen
en Tielt (minstens 1x/week) waar ze de
collega’s ondersteunt bij het aan-en afsluiten. Ze probeert een goed contact te
onderhouden met de patiënten.
De samenwerking met Thorunn
(coördinator van CAD Veurne namens
Jan Yperman) verloopt ook zeer vlot.
Lieselotte weet dat er sommige collega’s
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vragen hadden bij haar promotie. Toch
voelde ze zich gesteund door het grootste deel van het dialyseteam.
Ze voelt zich als hoofd gewoon een deel
van het team, niet iemand die enkel de
lakens uitdeelt.
Overleg met het team is haar stokpaardje. Communiceren en elkaar helpen en
ondersteunen vind ze zeer belangrijk.
Vanaf september start Lieselotte aan een
2-jarige kaderopleiding in Kortrijk. Binnen het ziekenhuis krijgt ze begeleiding
van Patrick Vanslambrouck.
Tot slot wenst ze nog te benadrukken
dat de VNR een heel tof initiatief is waar
de samenhang tussen de patiënten groot
is. Het brengt de verschillende zalen en
patiënten (zowel HD, PD als getransplanteerden) samen.
We wensen haar namens de VNR nog
een heel aangename en geslaagde carrière toe op dialyse.
Stefanie Azou - Stefaan Maddens

De familie Hoornaert - Declercq. Paulien, Lieselotte, Emiel en Hans
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Foto- en vertelavond Dr. J. Verbanck
Vrijdag 10 juni organiseerde Lions Roeselare dit event in cultuurhuis De Leest
in Izegem. Het thema was “Prachtige
Natuur en Cultuur van Peru”. Spreker
van dienst was Dr. Johan Verbanck, behalve nefroloog ook begenadigd fotograaf en wereldreiziger. Het sprak dan
ook voor zich dat, naast het in de bloemetjes zetten van enkele verdienstelijke
leden van verenigingen, de hoofdact van
de avond bestond uit de vertoning van
een prachtige reeks reisfoto’s over Peru,
aangevuld met het verhaal van de reis.

Onze vereniging viel eens te meer de eer
en het genoegen te beurt om te delen in
de opbrengst van de avond. Behalve
‘Vriendenkring Nierpatiënten Roeselare’,
ging de steun van Lions Roeselare ook
naar ‘Een Hart Voor West Vlaanderen’,
naar ‘CPR teach the teacher’ en naar
‘Kerkstede’.
De VNR dankt Lions Roeselare en Dr.
Verbanck hiervoor.
Maurice Debusschere

WIST JE DAT?
De elektrische stoel uitgevonden is door een tandarts?
In 1889 is de stoel in New York in gebruik genomen.
In Buffalo, New York, volgde een tandarts genaamd Alfred Southwick met belangstelling de laatste ontwikkelingen op het gebied van elektriciteit. Hij dacht dat hij
elektriciteit misschien zou kunnen gebruiken in zijn praktijk, wellicht als een verdovingsmiddel. Toen iemand uit Buffalo tegen een generator aanviel in de elektriciteitscentrale van New York en werd geëlektrocuteerd, kreeg Southwick een idee: dood
door blootstelling aan elektriciteit is een snelle en pijnloze manier om te sterven. Het
zou door de Staat overgenomen kunnen worden als een vervanging van het ophangen van mensen.
Op het zelfde moment kwam Dr. George Fell, ook uit Buffalo, tot de zelfde bevindingen. Nadat ze hun ideeën hadden uitgewisseld met elkaar Ging Dr. Fell en Southwick
naar Colonel Rockwell, het hoofd van de 'Buffalo Society for the Prevention of Cruelty
to Animals'. Ze vertelden Rockwell dat elektrocutie een efficiëntere en meer humane
manier was om ongewilde dieren af te maken dan verdrinking, de methode die ze op
dat moment het meeste gebruikten. Rockwell was het hier mee eens. In 1882 begonnen Southwick en Fell te experimenteren op de 'overtollige' dieren van Buffalo.
Ze publiceerden hun bevindingen in wetenschappelijke tijdschriften.
Southwick had een invloedrijke vriend in New York; senator Daniel MacMillan. Toen
Southwick MacMillan de resultaten van zijn experimenten toonde, schrok MacMillan
ervan hoe goed elektrocutie te gebruiken was tegen diegenen die de doodstraf wilden afschaffen. Volgens Southwick was het grootste voordeel van elektrocutie het
feit dat het snel en pijnloos was. Wanneer de tegenstanders van de doodstraf niet
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langer konden zeggen dat de doodstraf wreed en pijnlijk was zouden ze geen belangrijke argumenten meer hebben tegen de doodstraf. MacMillan, een fervent voorstander van de doodstraf, bracht Southwick’s ideeën naar gouverneur David Bennett
Hill. Hill was overtuigd. In zijn ‘State of the State message’ van 1885 gaf hij de wetgevende macht van New York de opdracht voor het vinden van “een manier om het
leven te nemen van hen die veroordeeld zijn om te sterven op een menslievender
manier.”
De wetgevende macht schonk geen aandacht aan de zorgen van Hill in 1885. In
1886 gebruikte hij een andere aanpak: hij stelde een commissie in om te onderzoeken wat de meest humane en praktische manier is om doodstraffen uit te voeren, de
“Commission to Investigate and Report the Most Humane and Practical Method of
Carrying into Effect the Sentence of Death in Capital Cases”. Alfred Southwick, Matthew Hale en Elbridge Gerry werden benoemd als leden van deze commissie. De
conclusie van de commissie bestond uit 95 pagina’s en kwam er op neer dat van alle
manieren van executie die eventueel ophanging zouden kunnen vervangen, elektrocutie de beste optie was. Het rapport, ingediend in januari 1888, adviseerde dat New
York elektrocutie zou moeten gebruiken als vervanging van het ophangen van ter
dood veroordeelden. Een suggestie voor een wetsvoorstel voor de aanpassing van de
Criminal Procedure Code kwam met het rapport. Het werd bijna meteen ingevoerd in
de wetgeving.
De reactie van het publiek op de wet was verdeeld, en bij het aanbreken van de lente leek het te mislukken. Verscheidene veranderingen hadden slechts een geraamte
overgelaten van de origineel ingediende wet. Maar op 8 mei, de laatste dag van de
wetgevende zitting, manoeuvreerde senator Henry Coggleshell het wetsvoorstel terug in zijn oorspronkelijke vorm en hij kreeg de wet erdoor doormiddel van een
stemming. Governor Hill signeerde het wetsvoorstel op 5 juni en het zou een wet
worden op 1 januari 1889. Vanaf die datum zouden veroordeelde criminelen in New
York niet langer opgehangen worden maar geëlektrocuteerd.

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt
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KRUISWOORDRAADSEL
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

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

Tropische plant - kussenvulling
Plaats van de Ol. Spelen 2016 - ongedierte bij honden - nam voedsel tot zich
Verkeerd - muzieknoot - peuter - bid (latijn)
Familielid - 3,14 - star - bijwoord
Stad in Spanje - Baskische afscheidingsbeweging
Bijwoord - rolschaatsen
Peinzen - over water voortbewegen
Dorst lessen - paradijs
New York - het is waar
Bijwoord - wintersport - Ann Van … (ex miss België)
Bijwoord - doen alsof - eenkleurig - achter
Afgodpaal - oude lengtemaat - dierengeluid
Uitroep van blijdschap - Indonesisch eiland - pers. voornaamwoord
Gast - einde - uitroep van pijn - gek
Tweehoevige - laatste gedeelte - bekken
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VERTICAAL
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Turkse premier - stumperd
Knolgewas - mondeling - voegwoord - bijwoord
Rang in het leger - warme drank
Meisjesnaam - kermis
Trekke strak - brochette
Ik (spaans) - identiteit - spel uit de oude doos
Jan, Pier en … - afstammeling van Odin - geen enkel persoon
Stijgtoestel - knijpend mengen
Bezittelijk voornaamwoord - oppervlaktemaat - spar - getij
Muziekgenre - wild zwijn - gewapende ruiter
Roomskatholiek - runderen uit het hoge noorden - vrouwennaam
Lengtemaat - hemellichaam - bewijs van onschuld
Strijdperken - persoonlijk voornaamwoord
Enge - voegwoord - boomsoort - lichaamsvocht
Star kijken - Italiaanse stad

Met de letters in de grijze vakjes kan je een sleutelwoord vinden.
Tip: belangrijk toewijzingscriterium voor transplantatie.
Bourgeois Sonja & Defour An

Heirweg 218
8710 Sint-Baafs-Vijve
Telefoon: +32(0)56 61 79 97
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UW RECHTEN ALS PATIËNT
VI] De rechten in verband met inzage
in je patiëntendossier (art. 9)
Het recht op inzage in je patiëntendossier.
Als patiënt heb je recht op een zorgvuldig bewaard patiëntendossier. Je mag
het altijd inkijken, maar eerst moet je
wel een aanvraag doen.

Wat staat in je patiëntendossier?
In je patiëntendossier zitten alle documenten die te maken hebben met de
professionele relatie tussen de beroepsbeoefenaar en jou als patiënt. Naast algemene gegevens zoals je identiteit en
je adres bevat het patiëntendossier alle
medische informatie: de resultaten van
onderzoeken, gegevens die je aanbrengt
tijdens een consultatie, de notities van
de beroepsbeoefenaar, … De beroepsbeoefenaar is ook wettelijk verplicht om
een aantal gegevens in je patiëntendossier te noteren:
• de identiteit van je vertrouwenspersoon en je verzoek om hem of haar te
informeren
• de identiteit van je vertegenwoordiger
• je eventuele verzoek om zelf geen informatie te ontvangen over je gezondheidstoestand
• de motivering van zijn eventuele beslissing om bepaalde gezondheidsinformatie voor je achter te houden
• de toestemming voor een behandeling
(op jouw verzoek)
• gegevens over een spoedbehandeling
die zonder jouw toestemming gebeurde.

Hoe raadpleeg je je patiëntendossier?

Je hebt altijd het recht je patiëntendossier in te kijken, maar je moet dat wel
eerst aanvragen. De zorgverstrekker
krijgt dan maximum 15 dagen om je
dossier voor te bereiden. Als patiënt heb
je immers geen toegang tot:
• de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar
• gegevens die betrekking hebben op
een derde persoon
• gegevens in het kader van de therapeutische exceptie.
Persoonlijke notities zijn aantekeningen
van de zorgverstrekker die ook niet
meegedeeld worden aan andere leden
van het verzorgingsteam. Ze worden
afzonderlijk in het patiëntendossier bewaard.
De therapeutische exceptie betekent
dat je tijdens de inzage geen toegang
krijgt tot bepaalde gegevens uit je dossier wanneer de zorgverstrekker oordeelt dat dit beter is voor je gezondheid. Dit kan enkel indien hij bepaalde
criteria in acht neemt:
• vooraf een collega raadplegen
• zijn beslissing schriftelijk motiveren
en toevoegen aan je patiëntendossier
• je vertrouwenspersoon informeren

Ook je vertrouwenspersoon heeft inzagerecht
Bij het inkijken van je dossier mag je je
steeds laten bijstaan door je vertrouwenspersoon. Die persoon mag zowel
samen met jou als alleen (uiteraard met
jouw toestemming) het dossier inkijken.
Is je vertrouwenspersoon een beroepsbeoefenaar, dan heeft hij ook het recht

VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

't Krantje

- 11 -

de persoonlijke notities te lezen.

Je hebt recht op een afschrift
Als je dat vraagt, moet de zorgverstrekker je een afschrift bezorgen van (een
deel van) je patiëntendossier. Daarop
moet vermeld staan dat het gaat om een
strikt persoonlijk en vertrouwelijk document. Ook in het afschrift zal je alleen de
gegevens aantreffen waartoe je toegang
hebt. Je zal de werkelijke kostprijs
(bijvoorbeeld de kopiekosten) moeten
betalen. De beroepsbeoefenaar moet je
een afschrift weigeren wanneer er aanwijzigen zijn dat je onder druk wordt gezet door derden (zoals een verzekeringsmaatschappij of een werkgever). Een gedetineerde kan zelf geen afschrift krijgen
van zijn dossier. Hij kan wel schriftelijk
een afschrift aanvragen voor zijn vertrouwenspersoon.

Wat na je overlijden?
Het dossier van een overleden patiënt
kan niet zomaar ingekeken worden.
Eerst en vooral is de inzage beperkt tot
een aantal nabestaanden:
• de echtgenoot of (al dan niet) samenwonende partner
• bloedverwanten tot en met de tweede
graad (ouder, kind, broer, zus, kleinkind, grootouder).
Bovendien is de inzage dan nog gekoppeld aan een aantal voorwaarden:
• de nabestaanden moeten een voldoende gemotiveerde en specifieke
reden hebben om het dossier in te kijken. Die reden moet belangrijk genoeg zijn om de privacy van de overleden patiënt op te heffen. De inzage
kan bijvoorbeeld nodig zijn in verband
met een testament, een verzekeringsovereenkomst, een aansprakelijk-

Juli - Augustus - September 2016

heidsprocedure, erfelijke factoren, …
• het recht kan enkel uitgeoefend worden via een beroepsbeoefenaar, de
nabestaanden kunnen het patiëntendossier dus niet zelf inkijken
• de nabestaanden kunnen enkel om
die documenten vragen die verband
houden met de gemotiveerde reden
• de patiënt mag zich tijdens zijn leven
niet tegen de inzage verzet hebben
zodat zijn privacy gerespecteerd
wordt.
DE

VERTROUWENSPERSOON

Een vertrouwenspersoon is een door jou
gekozen persoon die je kan bijstaan bij
het uitoefenen van je rechten als patiënt.
Dat kan gebeuren in de volgende
situaties:
Als je informatie krijgt:
• kan je vragen om samen met je vertrouwenspersoon die informatie te
ontvangen
• kan je vragen dat de informatie aan je
vertrouwenspersoon wordt
meegedeeld.
Als je weigert om zelf geïnformeerd te
worden:
• moet de dokter je vertrouwenspersoo
informeren
• moet de dokter je vertrouwenspersoon
raadplegen vóórhij beslist om jou
tegen je wil in toch te informeren.
Als de beroepsbeoefenaar je informatie
onthoudt omdat hij denkt dat die
informatie je gezondheid kan schaden:
• zal de beroepsbeoefenaar de
informatie meedelen aan(onder meer)
je vertrouwenspersoon.
Als je je patiëntendossier wil raadplegen:
• mag je vertrouwenspersoon samen
met jou of met jouw toestemming het
dossier inkijken
• mag je vertrouwenspersoon, als hij
een beroepsbeoefenaar is, ook de
persoonlijke notities van de
zorgverstrekker inkijken
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Een gedetineerde heeft bij het aanduiden van een vertrouwenspersoon enkel
de keuze tussen:
• een arts van buiten de gevangenis
• een advocaat
• een vertegenwoordiger van een
godsdienst of levensbeschouwing die
door de gevangenis werd aangesteld
of tot de gevangenis wordt toegelaten
Je vertrouwenspersoon kan je
bijstaan, maar kan niet in jouw
plaats beslissen.
Hoe duid ik een
vertrouwenspersoon aan?
• je kiest iemand die je voor 200%
vertrouwt (bijvoorbeeld een familielid
of een goede vriendin) en die akkoord
gaat om je vertrouwenspersoon te
zijn
• je vraagt je arts om de identiteit van
deze persoon toe te voegen aan je
patiëntendossier
• het document op pag. 13 moet je
alleen maar invullen wanneer jij
beslist dat je vertrouwenspersoon ook
alleen mag handelen. Je laat dit
document toevoegen aan je patiëntendossier.
Tip:
Je zorgt best voor drie exemplaren van
dit document:
• één voor jezelf
• één voor je vertrouwenspersoon
• één voor je huisarts of de
behandelende arts.
DE

VERTEGENWOORDIGER

Een vertegenwoordiger oefent je rechten
uit wanneer je zelf niet (meer) bekwaam
bent om dit te doen. Dat kan bvb. het
geval zijn wanneer je minderjarig bent,
in coma raakt, dement wordt, …
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In principe oefen je als patiënt zelf je
rechten uit. Maar wanneer je minderjarig
bent of onbekwaam wordt, kan dat niet
(meer). Dan worden je rechten opgenomen door een vertegenwoordiger.
Je vertegenwoordiger kan al je rechten
als patiënt uitoefenen. Hij wordt
verondersteld steeds je wil te vertolken
en op te treden in jouw belang als
patiënt.
Een beroepsbeoefenaar kan enkel in
overleg met alle betrokken collega’s
afwijken van de beslissing van je
vertegenwoordiger.
Dat kan noodzakelijk zijn om
• je belangen als patiënt te vrijwaren
• een bedreiging van je leven af te wenden
• een ernstige aantasting van je gezondheid te voorkomen.
Je vertegenwoordiger kan nooit ingaan
tegen je uitdrukkelijke wilsverklaring,
bijvoorbeeld wat het toelaten of
weigeren van een behandeling betreft.
Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan?

• Je zoekt iemand die je 200% vertrouwt en die je vertegenwoordiger
wil zijn
• Je vult het document op pagina 14 in
• Je laat dit document toevoegen aan
je patiëntendossier
Tip:
Je zorgt best voor drie exemplaren van
dit document:
• één voor jezelf
• één voor je vertegenwoordiger
• één voor je huisarts of de behandelende arts.
Je vertegenwoordiger kan in jou
plaats beslissen wanneer je dat zelf
niet meer kan

VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

't Krantje

- 13 -

Juli - Augustus - September 2016

Aanwijzing van een vertrouwenspersoon
Ik,
(voornaam en naam patiënt)
wijs hierbij de volgende persoon aan als mijn vertrouwenspersoon die ook zonder
mijn aanwezigheid volgende rechten kan uitoefenen:
Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art 7§2, art 9§2,
art9§3)
informatie ontvangen over mijn gezondheidstoestand en de vermoedelijke
evolutie ervan
Periode:
(vb tot een bepaalde datum, voor onbepaalde duur, …
Naam van de beroepsoefenaar bij wie dit recht geldt (vb huisarts)
mijn patiëntendossier inzien
Periode:
(vb voor onbepaalde duur, tot een bepaalde datum, …)
Naam van de beroepsoefenaar bij wie dit recht geldt (vb huisarts)
Een afschrift vragen van mijn patiëntendossier
Periode
(vb voor onbepaalde duur, tot een bepaalde datum, …)
Naam van de beroepsoefenaar bij wie dit recht geldt (vb huisarts)
Identiteitsgegevens van de patiënt:
Adres: ..............................................................................................................
Telefoonnummer: .............................................................................................
Geboortedatum: ................................................................................................
Identiteitsgegevens van de vertrouwenspersoon:
Voornaam en naam: ..........................................................................................
Adres: ...............................................................................................................
Telefoonnummer: .............................................................................................
Geboortedatum: .................................................................................................
Handtekening patiënt:
Aanbeveling:
Het is aangewezen om dit formulier op te maken in 3 exemplaren. Een exemplaar
kan bewaard worden door de patiënt, één door de vertrouwenspersoon en één door
de beroepsbeoefenaar bij wie de vertrouwenspersoon zonder aanwezigheid van de
patiënt informatie ontvangt, inzage heeft in het dossier of kopie van het dossier kan
maken.
Informatie:
De patiënt kan op elk moment aan de beroepsbeoefenaar meedelen dat de
vertrouwenspersoon niet meer mag optreden zoals hierboven werd aangegeven.
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE
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Aanwijzing van een vertegenwoordiger in
het kader van de vertegenwoordiging
van de patiënt
Art. 14 §1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt
Ik ondergetekekende ................................. wijs hierbij de volgende persoon aan als
mijn vertegenwoordiger indien ik zelf niet in staat ben om beslissingen te nemen
over de aan mij te verstrekken gezondheidszorgen en niet zelf mijn rechten als
patiënt kan uitoefenen.
Identiteitsgegevens van de patiënt:
Voornaam en naam: ..........................................................................................
Adres: ...............................................................................................................
Telefoonnummer: .............................................................................................
Geboortedatum: .................................................................................................
Identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger:
Voornaam en naam: ..........................................................................................
Adres: ...............................................................................................................
Telefoonnummer: .............................................................................................
Geboortedatum: ................................................................................................
Opgemaakt te ........................................ datum ...............................................
Handtekening patient:
Ik aanvaard de aanwijzing als vertegenwoordiger en zal naar best vermogen de
patiënt bijstaan indien hij/zij daar zelf niet toe in staat is.
Opgemaakt te ........................................ datum ..............................................
Handtekening vertegenwoordiger:
Aanbeveling:
1. Het is aangewezen dit formulier op te maken in 3 exemplaren. Een exemplaar kan
bewaard worden door de vertegenwoordiger, een exemplaar kan bewaard worden
door de patiënt en een exemplaar kan overgemaakt worden aan volgende arts
...................................................................... (te vervolledigen door de patiënt)
2. De aanwijzing van een vertegenwoordiger kan steeds herroepen worden. Indien
dit gebeurt, is het aangewezen dat alle personen die kennis kregen van de
oorspronkelijke aanwijzing hiervan op de hoogte worden gebracht.
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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BARBECUE 2016
De dag begon regenachtig, allesbehalve
een barbecuedag. Toen wij, het bestuur,
aan Hofland aankwamen om de laatste
hand te leggen aan het klaarzetten van
de zaal, stond de parking al bijna vol:
marktdag en judo. De traiteur was er
nog niet en dat maakte ons een beetje
zenuwachtig.
Onnodig, zou blijken. Met de komst van
de eerste gasten schoten enkele schuchtere zonnestralen door de wolken en de
wind hield de dreiging van regen ver
weg. En toen ook de cateringmensen
hun intrede deden waren alle zorgen
snel vergeten.

zitter Gino schoof iedereen, tafel na tafel
aan, voor het ophalen van de met zorg
bereide lekkernijen.
Jean-Paul had van de traiteur gedaan
gekregen dat zijn personeel na de maaltijd zou afruimen, ook de koffie met gebak zou verzorgen en de afwas zou
doen. Zo konden wij ook eens gelijk met
iedereen aan tafel en moest alleen af en
toe iemand achter de schenkbank om
een drankje te tappen.

Met 96 aanwezigen konden we in de
luchtige en gezellige cafetaria zitten
De opkomst was dit jaar wat aan de lage
kant waardoor we genoeg hadden aan
de kleine zaal, de cafetaria, gezelliger en
luchtiger dan de sportzaal.
We waren met 96 personen waarvan 27
patiënten en 3 verpleegkundigen.

Het ophalen van de maaltijd verliep
vlot en ordelijk

Het naar goede gewoonte door Marc bereide aperitief liet zich smaken, de plaatsen aan de tafels geraakten ingenomen,
de tongen kwamen los en de prettige
sfeer kwam er als vanzelf.
Na een verwelkomingwoordje van voor-

Het eten leek iedereen te bevallen en er
hing een gezellige drukte. Het dessert
kwam en ging en tegen 15 uur stonden
de eersten al te popelen om aan de traditionele volksspelen te beginnen, het
deelnemersbriefje in de aanslag.
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Terwijl sommigen verkozen van een rustige namiddag te genieten met een
drankje en een praatje te slaan met ou-
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de of nieuwe vrienden gingen de 36
deelnemers er gedreven en strijdlustig
tegenaan.
Een goed uur later was de strijd gestreden en maakte Gino het klassement bekend terwijl Stefanie de eer te beurt viel
de winnaars te kussen.
Terwijl Nadine Seys met 470 punten de
individuele winnares werd ging de wisselbeker voor een jaar naar CAD Tielt
met een gemiddelde puntenscore van
355.

Daniel De Zutter (L) en Herman De Vlaeminck (R) en hun echtgenotes wonnen
de wisselbeker voor CAD Tielt
PD volgde op de tweede plaats met 339,
op drie kwam CAD Menen met 325, vierde werd Roeselare zaal 3 met 308 gevolgd door zaal 1 met 283. De transplants haalden de 6de plaats met 247
punten en met 210 punten behaalde
Roeselare zaal 2 een verdienstelijke zevende plaats.
Er werd nog wat nagepraat en van een
laatste drankje genoten en dan werd het
stilaan tijd om huiswaarts te keren.
Na het opruimen en nog wat napraten
over de goede afloop namen ook wij afscheid.
Onderweg begon het te regenen. De
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE
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weergoden waren onze VNR weer eens
gunstig gezind geweest.
Hier volgen nog enkele foto’s.

Enkele (relatief) nieuwe leden, van boven naar onder: Hubert Declerck, Christel Huysentruyt en Willy Mommerency
met hun echtgenoten
Uit de foto hiernaast, bovenaan, zie je
dat de traiteur nauwgezet in het oog gehouden werd door het VNR-bestuur.
Daaronder volgen nog enkele actiebeelden van de volksspelen.

Hopelijk was iedereen tevreden, graag
tot volgend jaar of nog eerder, bij een
andere VNR-activiteit.
Maurice Debusschere
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De patiëntenacademie van het Transplantatiecentrum UZ Gent
nodigt u uit voor de infosessie:

Leven na een transplantatie
Maandag 10/10/2016, 18u
UZ Gent, Ingang 8 (Sodexo restaurant) - De Pintelaan 185, 9000 Gent
Het Transplantatiecentrum van het UZ Gent heeft de eer u uit te nodigen op de
patiëntacademie van 10/10/2016. Wij gaan het hebben over hoe wij door beweging en sport gelukkiger en gezonder kunnen leven na transplantatie. Bij deze
gelegenheid stellen Transplantoux en Youtra zich voor als sportieve organisaties
voor transplantatiepatiënten.
Prof. Dr. X. Rogiers
Programma
•18 uur: ontvangst
•18.30 uur: inleiding (prof. Rogiers)
•18.40 uur: bewegen en gezondheid (Mevr. L. Van Lauwe)
•19.10 uur: getuigenis van een patiënt (Mevr. C. Verbeest)
•19.30 uur: Transplantoux (dr. H. Peperstraete)
•19.50: Youtra
Receptie tot 22 uur met muzikale begeleiding door Pure
Inschrijven vóór 4 oktober 2016 via nele.vanlaere@uzgent.be of tel. 09 332 32 94
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TOMBOLA
€ 5000 prijzen
prijs per lot met 5 nummers : € 3,september - december 2016
trekking dinsdag 12 december 2016
lotjes op alle dialysezalen te verkrijgen
bij Karine, Stefanie, Christine, Stefaan, Ada, Sonja, …
Georges De Vos en Danny Vermeulen, …
Deze tombola is de grootste bron van inkomsten
van de VNR
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

't Krantje

- 21 -

Juli - Augustus - September 2016

DONDERDAG 24/11/2016
OM 19 UUR.
HOU DEZE DATUM VRIJ!
Dit is GEEN afscheid van dr. Verbanck, … Hij blijft
verder ambulante consultaties doen in campus Wilgenstraat, polikliniek nefrologie vierde verdieping
LOCATIE:
DE OUDE MELKERIJ, STATIONSSTRAAT 134 b
8830 GITS
UITNODIGING VOLGT!
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE
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WEEKEND HASPENGOUW
Zaterdag 16 juli.
Ruim voor het afgesproken uur reed de
bus van De Meibloem de Wilgenstraat in,
maar de meeste deelnemers aan ons
weekend naar Limburg stonden hem al
op te wachten. We waren met 57 deelnemers van wie 24 patiënten. Deze keer
moesten we het zonder verpleegkundigen beredderen maar voorzitter Gino en
bestuurslid Maurice waren vastberaden
en strijdlustig genoeg om het hoofd te
bieden aan wat mogelijk kon mislopen.
Het inladen van bagage en rolstoelen
verliep vlot en een paar minuten na half
acht vertrokken we richting het meest
zangerige deel van België. Aan het stuur
zat Kurt, die we voor de eerste keer
meemaakten als chauffeur. Samya, die
schuldig was aan het organiseren van de
reis kon er spijtig genoeg niet bij zijn
maar ze werd waardig vervangen door
haar ventje Peter, die zich ontpopte tot
een uitstekende gids.

zoeken. Sommigen verkozen op een terrasje te genieten van het mooie weer,
anderen gingen dan weer de stad verkennen.

Wachtend op de Grote Markt valt de
imposante toren van de abdijkerk
onmiddellijk op

Het weer was perfect en zou dat ook het
hele weekend blijven: droog, zonnig en
draaglijk warm.
De rit verliep voorspoedig en via Kortrijk,
Gent en Brussel bereikten we onze eerste stopplaats op de autobaanparking bij
Leuven waar we een koffiepauze hielden.

De crypte met de graven van
de monniken

De verdere rit bracht ons naar de mooie
stad Sint-Truiden. We stapten van de
bus nabij de Grote Markt, in de schaduw
van de indrukwekkende abdijtoren. Het
was marktdag, konden we vaststellen
terwijl we op Peter en Gino wachtten. Zij
waren bij de Dienst Toerisme de Trudopassen gaan halen voor de mensen die
enkele bezienswaardigheden wilden beVRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE
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Er waren de restanten van een abdij van
Sint-Trudo, gesticht in het jaar 657. In
de 11de eeuw werd hier een romaanse
100 m lange en 27 m brede kerk gebouwd waarvan alleen nog de crypte en
de toren overblijven. Wie het kon opbrengen om de 196 treden van de toren
te beklimmen, werd beloond met een
prachtig uitzicht over de stad en zijn omgeving.

Zicht op de stad en de omgeving
vanaf de abdijtoren
Ook het 18-de-eeuwse abtskwartier met
vooral de prachtig beschilderde Keizerzaal waren een bezoekje waard

De schilderachtige Keizerszaal in het
abtskwartier van de abdij
Tussen de marktkramen door zagen we
het opvallende 18de eeuwse stadhuis gebouwd rond de middeleeuwse lakenhal
met halletoren of belfort ingeschreven op
de werelderfgoedlijst van de UNESCO als
onderdeel van de groepsinschrijving van
56 belforten in België en Frankrijk.
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE
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Nog op de Grote Markt bleek de OnzeLieve-Vrouw-Hemelvaartkerk zowel van
buiten als van binnen een bezienswaardigheid. Het is een deels gotisch, deels
neogotisch gebouw met een zandstenen
toren. Binnen is vooral het orgel de aandachtstrekker (zie foto’s vorige pagina).
Een korte wandeling ging langs de
prachtige tuin van de Minderbroeders.
De Minderbroederskerk en -klooster bleken gesloten.
Er bleef nog net genoeg tijd over voor
een terrasje vooraleer terug te wandelen
naar de bus voor een korte rit naar onze
volgende afspraak van de dag: het fruitbedrijf Jacobs.
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de fruitteelt met nachtvorst en welke oplossingen hiertegen gebruikt worden.
Vervolgens werd de groep in twee verdeeld voor een wandeling doorheen de
boomgaarden waar appelen, peren en
kersen worden geteeld.
Hierna mocht de ene groep de voetjes
onder tafel schuiven voor fruittaart met
koffie terwijl de andere groep op karren
mocht klimmen voor een lange rit tussen
vooral de kerselaars met onderweg een
interessante uitleg van onze Poolse tractorchauffeur hoe plukkers uit zijn land
een oude kapel hadden gerestaureerd en
er een barbecue hadden gehouden om
met de opbrengst een goed doel te steunen.

Na verwelkoming met een glaasje appelsap liet gids Etienne ons eerst kennismaken met het nieuwste streekproduct van
het bedrijf: de Haspengouwse mosterd.

Een rit op een kar door de
eindeloze boomgaarden
Gids Etienne genoot ieders belangstelling
Daarna vertelde hij over de problemen in

Bij aankomst wisselden de groepen van
plaats en was het onze beurt voor taart
met koffie.
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Vermoedelijk moest onze buschauffeur
de brandstof voor de extra rit zien te recupereren en hiervoor moest hij in het
centrum van Hasselt een heel eind achteruit rijden. Maar Kurt kweet zich meesterlijk van zijn taak en met enige vertraging geraakte ons gezelschap ter bestemming.
Radisson Blu bleek een voortreffelijk hotel te zijn met ruime comfortabele kamers en goede bedden en ook het restaurant bleek van de bovenste plank.
Wie na het avondmaal nog niet moe genoeg was kon zich nog naar de Lounge
Bar op de 19de verdieping begeven, voor
een slaapmutsje en een vergezicht over
de streek.
De tijd vliegt snel, het werd tijd om ons
hotel te gaan opzoeken. Oorspronkelijk
zouden we overnachten in Hotel Stayen,
gelegen in de gelijknamige wijk van SintTruiden waar ook het voetbalveld van
STVV ligt. Het hotel had echter onverwachts ons verblijf omgeboekt en zo
moesten we nu naar Hasselt, naar het
Radisson Blu Hotel

Zondag 17 juli
“Goeiemorgen, goed geslapen?” Dat had
de een al wat beter dan de ander. Aan
de bedden lag het alvast niet, meestal
aan het lawaai van de airco. Volgende
keer verwittigen zodat er misschien iets
aan gedaan kan worden!?
Alleen, ... aan niet kunnen slapen wegens te warm helpt alleen ... airco.
“Smakelijk” dan maar. Het ontbijt in hotel Radisson Blu was overvloedig, lekker
en stevig. Daarna uitchecken, bagage
naar de bus brengen en rijden maar, terug naar Sint-Truiden, Stayen om de gids
op te halen.

Genietend van fruittaart met koffie
Onderweg liet Peter nog horen dat we
elk een bakje kersen tegoed hadden dat
bij terugkomst in Roeselare zou uitgedeeld worden. Daarna gaf Gino info met
betrekking tot onze overnachting in het
hotel.

Hierna volgde een gegidste rondrit door
de streek, langs en door dorpjes aan
weerszijden van de Luiksesteenweg met
namen als Zepperen, Runkelen, Gelinden, Groot- en Klein Gelmen, Aalst (ja,
ook in Limburg), ... Te Rijkel stopten we
even om het mooie kasteel te bekijken
en dan reden we via de Chaussée
d’Amour terug naar Stayen om onze gids
terug te brengen.
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Ambiorix de Eburonenkoning, de grote
held van de Truienaren
Het kasteel van Rijkel
Zo nam Peter het over om ons opnieuw,
deze keer met meer informatie te gidsen
langs de eerder vernoemde Chaussée d’d’Amour met de vele mooie roze, groene
en blauwe lichtjes waar schaars geklede
madammen opgewekt zwaaiden naar
Kurt, vermoedelijk omdat hij met een
grote auto(bus) voorbij reed.

veel plaatsen verdwenen gebruik.
De juiste benaming van dit op het eind
van de 19de eeuw ontstaan kerkelijk
ambt is kerkbaljuw; hij was de ordehandhaver in de kerk en die functie ging
vaak over van vader op zoon maar is nu
dus zowat overal verdwenen. In Tongeren niet dus, in de volksmond wordt hij
er de pikman genoemd.

Onze volgende bestemming was de oude
historische stad Tongeren. De Tongerenaren beweren dat ze in de oudste stad
van België wonen maar dat wordt betwist door de Wervikanen die bij hoog en
bij laag zweren dat hun stad de oudste
is. Hoe dan ook zijn zelfs de geleerdste
bollen er nog niet uit wie er gelijk heeft.
Kurt liet ons uitstappen op een boogscheut van de Grote Markt en we gingen
een stukje te voet, door een winkelstraat
naar de grote Markt waar het standbeeld
van Ambiorix staat en langs de OnzeLieve-Vrouw-basiliek. Aan een zijingang
stond een Suisse in vol ornaat, een op

Een Suisse in vol ornaat
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In het museumrestaurant
We kwamen bij het achter de kerk gelegen Gallo-Romeins museum en liepen
meteen door naar het museumrestaurant.
De bediening liep daar helemaal in het
honderd door gebrek aan organisatie en
te weinig ervaren personeel. Het duurde
eeuwig lang om de bestellingen voor de
drank op te nemen en om die te bedelen. Daardoor waren de kippenfilets uitgedroogd en moesten we uiteindelijk nog
aan het dessert beginnen toen het geplande bezoek met gidsen al moest beginnen.

Uiteindelijk bezochten we met enige vertraging dan toch het museum onder begeleiding van kundige gidsen. Met hun
boeiende uitleg over het verloop van de
oudste geschiedenis gaande vanaf de
Neanderthalers, onze oudste voorouders,
tot het Gallo-Romeins tijdperk, lieten zij
ons al heel snel het middagmaal vergeten
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We namen een inkijk bij
onze oudste voorouders
Na dit geleid bezoek was iedereen een
tweetal uren vrij voor een terrasje, waar
het weer zich perfect voor leende.
Een andere optie was een rondje sightseeing langs het standbeeld van Eburonenkoning Ambiorix, het classicistische
18de eeuwse stadhuis, het monument der
gesneuvelden uit beide wereldoorlogen,
..., de gotische Onze-Lieve-Vrouwbasiliek
met haar imposante toren.

De OLV-basiliek van Tongeren
De bouw van deze kerk werd aangevangen in 1240 op de plaats waar een vroegere romaanse kerk was afgebrand. Er
werd 300 jaar aan gewerkt. Ook binnen
was er heel wat bezienswaardigs zoals
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het orgel, een notenhouten Onze-LieveVrouwebeeld uit 1479, een schrijn, een
retabel, schilderijen, …
Tegen 17 uur wandelden we terug naar
de bus die op dezelfde plaats stond waar
we aangekomen waren.
We vatten de terugweg aan en reden
naar het Kouterhof te Hoegaarden voor
een overdadige broodmaaltijd in een
aangename ruimte van de vroegere witbierbrouwerij.

De broodmaaltijd in het Kouterhof
smaakte heerlijk
Hierna kwam de laatste fase van onze
tweedaagse reis er aan: de terugrit naar
Roeselare. Iedereen was in een opperbeste stemming maar verlangde in stilte
naar huis.
Onderweg begon het te regenen maar
we reden de bui snel weer uit en in de
verte zagen we heel wat luchtballons.
Om de files als gevolg van de Franse
controles aan de grens te vermijden, bleven we op de E40 tot in Brugge en reden
dan zo via de E403 terug naar thuishaven Roeselare.
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Rond 21 uur stonden we tegenover AZ
Delta en wilde iedereen snel zijn bagage
en bakje kersen recupereren. Stefaan
stond ons op te wachten om de rolstoelen terug op te bergen en binnen de
kortste keren was de stilte in de Wilgenstraat teruggekeerd.
Het VNR-weekend zat er weer op, hopelijk hebben alle deelnemers ervan genoten en zien we mekaar snel terug.
Maurice Debusschere

VLEESWAREN

HAVA
ZWAAIKOMSTRAAT 70
8800 ROESELARE

Tel. 051/ 20 19 39
Fax 051/ 20 91 07

Peter en Gino bedankten nog eens iedereen die zijn steentje had bijgedragen
aan het goede verloop van het weekend
en er volgde nog een gemeend applaus
voor Samya.
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OVERLIJDENSBERICHTEN
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:
28/06/2016
Mevrouw Godelieve Hindryckx (getransplanteerde)
Weduwe van de heer Roger Swaenepoel († 1993)

02/08/2016
De Heer Eric Steelandt (getransplanteerde)
Echtgenoot van Mevrouw Mia Vuylsteke

24/08/2016
De Heer Lucien Devos (CCPD patiënt)
Levenspartner van Mevrouw Christiane Bekaert

Wanneer een familielid overleden is kan dit in 't Krantje worden vermeldt. Alleen de familie van de
overledene kan vragen of zijn/haar familielid in 't Krantje vermeld wordt.
Alle aanvragen dienen toe te komen bij: Segaert André, Van Arteveldestraat 5, 8830 te Hooglede.
Dit kan alleen schriftelijk of via e-mail met een overlijdensbericht tav 't Krantje of VNR.
Alleen overlijdens in rechte lijn worden aangenomen (overlijden van je man, vrouw, kind, pa, ma,
broer of zuster). Foto's worden niet opgenomen.
De overledenen komen in een lijst te staan, zoals je hierboven kan zien.
Segaert André

SOUBRY NV
Verbrandhofstraat 51 - 8800
Roeselare

Groot Ambachtelijke bakkerij bvba
Industrie zone Noord, Lamsakker 4, 8700 Tielt
Tel 051 633489 - Fax 051 635421 - BTW BE 0435.449.232
info@ranson-canniere.be - www.bakkerijranson.be
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FAMILIENIEUWS
HEMODIALYSE EN
PERITONEALE DIALYSE
Het dialyseteam mocht in de maand juli
terug enkele nieuwe collega’s verwelkomen
Lisa Decock startte op dialyse direct na
haar opleiding. Zij woont voorlopig nog
in Hotel mama. Lisa is tevens de vriendin
van Birger en houdt van terrasjes … en
Birger!
Lore Vereecke is verloofd met Mario.
Haar naam zal bij sommigen misschien
een belletje doen rinkelen, want 10 jaar
terug werkte zij ook al op dialyse in Roeselare. Haar grootste hobby is genieten
van het leven.

Dezitter en haar man, Thomas. Broer
Seppe zal zijn zus overladen met knuffels!
Valentine is het dochtertje van Charlotte
Vandenberghe en Nikias. Valentine werd
op 12/8 geboren.
Proficiat aan alle mama’s en papa’s!!
Vandercamere Palmyra is in september
65 jaar gehuwd met Roger.
We wensen beiden nog veel gelukkige
jaren samen.
Op 11 september vierde Karien Debruyne haar 10 jaar dialyse.
Ze werd alvast in de bloemetjes
(ballonnetjes) gezet en mocht een opgevulde mand als attentie in ontvangst nemen.
Azou Stefanie

Sabien Wyffels is gehuwd met
Yves en is de moeder van de 22jarige Axel en de 24-jarige Lisa.
Sabien kan er enorm van genieten om fietstochten te maken samen met haar man. Gewoon genieten van het leven is haar motto! De meeste patiënten zullen
Sabien al kennen van als ze bij
onze verpleeghulpen werkte.

Er mochten ook nog enkele collega’s een baby in hun gezin verwelkomen.
Iréne liet op 22/6 haar eerste kreetjes
horen. Iréne is het dochtertje van Femke
Acke en Robby. Broer Kamiel is in de
wolken met de komst van zijn kleine zus.
Sien kwam op 10/8 ter wereld. Zij is het
tweede kindje in het gezin van Delphine

CAD MENEN
Het onderstaande familienieuws moest
normaal gezien in ‘t vorige Krantje verschijnen. Helaas was ‘t Krantje net naar
de drukker toen dit mij bereikte.
Paul Catry was jarig op 21 maart.
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Proficiat Paul met je 80 lentes en nog vele jaren toegewenst!
Je keek enorm naar uit naar je verjaardagsfeest waar je erg van genoten hebt!
Zelfs toen je vervoer je kwam afhalen,
vond je het te vroeg en heb je een andere oplossing gezocht. Dit zegt al genoeg…
Delmotte Raymond en Verbeke Eric: welkom in CAD Menen.

De voorbije maanden waren er enkele
communicanten bij onze collega’s.
Bij Isabelle Tuypens deed haar zoon Mathieu zijn vormsel. Nu ben je echt een
’jonge gast’ Mathieu.

Juli - Augustus - September 2016

Voor Ingeborg d’Hooghe was het 2 jaar
na elkaar een feest, nu was het de beurt
aan haar zoontje Loïc die zijn eerste
communie deed.
Bij mezelf deed Thomas zijn vormsel.
Proficiat aan Mathieu, Loïc en Thomas en
de fiere ouders natuurlijk!
Bij de ene was het wel wat frisser dan bij
ander, maar we hebben er toch een dag
van gemaakt om nooit te vergeten.
Seys Roger is overgrootvader geworden
van ‘Leon’.
‘En ‘t is een goedje’ zegt Roger trots !!!!
Veerle Calis

RODE DUIVELKOORTS
OOK OP DIALYSE

Danny Vermeulen supporterde ook aan dialyse voor de rode voetbalgoden!
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DAGUITSTAP
Zondag 4 september. Het zag ernaar uit
dat de weergoden ons in de steek zouden laten: regen bij het opstaan, regen
bij het naar Roeselare rijden. Een donkere wolkenhemel voorspelde alvast niet
veel goeds. Ook de inschrijvingen waren
tegengevallen: 38 en door onverwachte
omstandigheden maar 35 deelnemers
aan de uitstap naar Leuven en het Hageland. Ons budget voor de dagreis kreunde luid en amechtig.

Iedereen haastte zich dan ook zo snel
mogelijk naar binnen en had weinig oog
voor het prachtige bloementapijt op de
Grote Markt.
Onze groep werd in twee gesplitst. Een
deel werd begeleid door Eddy, een rondbuikige man met een volle rosse baard
die nogal zacht sprak. Een ander deel
ging mee met zijn vrouwelijke collega,
die naar verluidt duidelijker en luider
haar uitleg deed.

Om 7.30 u. was het even opgehouden
met regenen. In de Wilgenstraat stonden
al enkele mensen te wachten; lachende,
hoopvolle gezichten. Hetzelfde bij zij die
er bij kwamen. De liftbus van De Meibloem was ruim op tijd en nog voor het
geplande uur waren we compleet en reden we de straat uit. Iedereen was in ieder geval droog op de bus geraakt. Twee
verpleegkundigen, Dominique en Gisèle,
twee VNR-bestuursleden, Gino en Maurice, 14 patiënten en de rest partners en
sympathisanten. Last but not least Dirk: De wandelzaal van het Leuvense stadhuis
onze chauffeur van dienst die we voor de We doorliepen de gelijkvloerse wandelzaal met indrukwekkende eiken plafondeerste keer meemaakten, maar die zeer
balken.
zou meevallen.
Onderweg regende het opnieuw maar
naarmate we Brussel naderden werden
de blauwe flarden tussen de wolken talrijker.
Iets na 9.30 u. stonden we in Leuven
aan het Hogeschoolplein en gingen we
koffie drinken bij Salons George terwijl
Dirk zijn bus buiten de stadsring ging
parkeren.
Toen we een uurtje later kennis maakten
met onze gidsen voor de voormiddag en
de 150m naar het Leuvense stadhuis wilden gaan stappen, regende het opnieuw.

In het Louis XIV-salon hangen de portretten van alle oud burgemeesters.
Alleen dat van Louis Tobback, de huidige
burgemeester, hangt er nog niet
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Hierna trokken we naar de eerste verdieping, mensen in rolstoelen of die moeilijk
stapten konden zowaar een lift gebruiken. In de verschillende salons, respectievelijk in Lodewijk XIV-, XV- en XVIstijl, kregen we uitleg over de grote en
kleinere schilderijen die er hingen en
over de kunstenaars die ze gemaakt
hadden.
Ook zonder deze kunstwerken lieten de
kunstige lambriseringen, zolderingen,
luchters en marmeren schoorstenen een
diepe indruk na.
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nen en scheen de zon, de ideale belichting voor het bloementapijt en voor de
ontzagwekkende gevels van het stadhuis, versierd met in totaal 236 beelden.

De binnenplaats was een vrijthof: een
omheinde plaats waar vervolgden niet
mochten opgepakt worden

In het Louis XV-salon zijn het vooral de
marmeren tafel en het "gouden" plafond
die de bezoeker met verstomming slaan
Van in deze zalen kregen we ook zicht
op de binnenplaats van het stadhuis, het
Vrijthof. Hierna bezochten we nog de gotische raadzaal met ook hier de geschiedenis van de stad verhaald in verschillende schilderijen.
Toen we hierna opnieuw naar buiten
trokken had het opgehouden met rege-

We kregen interessante informatie over
de indrukwekkende raadzaal en de
kunstwerken die er hangen
Met de bouw van het gotische stadhuis
werd in 1439 begonnen en die duurde,
in verschillende fases en onder verschil-
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lende bouwmeesters, tot 1469.

Enkele van de 236 gebeeldhouwde
figuren die de voorgevel en de
hoektorens van het stadhuis sieren
Twee eeuwen later werd de hoofdingang
verbouwd tot hoe hij er vandaag nog uitziet, met trappen.
Intussen begon het gebouw ook al slijtage te vertonen en moest er gerestaureerd worden. Zo onthoofdde de bliksem
één van de torens, in 1890. In de tweede helft van de 18de eeuw en het begin
van de 20ste, tot aan de eerste wereldoorlog, werden respectievelijk 149 beelden in de nissen van de voorgevel en 87
beelden in de nissen van de hoektorens,
geplaatst. De figuren stellen geleerden,
kunstenaars, leidende personaliteiten en
Bijbelse figuren voor.

Een prachtig bloementapijt op de Grote
Markt met op de achtergrond het
Tafelrond. Rechts zie je nog een deel
van het stadhuis
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Hoewel Leuven zowel in de eerste als in
de tweede wereldoorlog sterk te lijden
had van de Duitse bezetter, er heel veel
burgerslachtoffers vielen en veel waardevols vernield werd, bleef het stadhuis altijd gespaard. Dit kwam doordat de Duitse officieren dit prachtige gebouw voor
zichzelf opgeëist hadden.
Ons 2de bezoek gold de Sint-Pieterskerk,
aan de overkant van de Grote Markt. Het
is de oudste kerk van Leuven, ze is gebouwd in Brabantse gotiek. De patroonheilige van de kerk is de apostel Petrus,
vandaar dat de Leuvenaars Peetermannen worden genoemd.
De oorspronkelijke kerk dateerde van de
8ste eeuw en was in hout. Rond het jaar
duizend werd ze vervangen door een
stenen romaanse kerk van 6 traveeën en
een vierkant koor.
Tijdens de volgende eeuw werd ze nog
uitgebreid met een westbouw met 3 torens en een crypte. Van de crypte werd
het onderste gedeelte bewaard bij de
bouw van de huidige kerk. Het was de
grootste kerk van de streek.
Rond 1400 werd deze kerk stuk per stuk
afgebroken en vervangen door de huidige gotische kerk waarvan eerst het koor
werd gebouwd. De bouwmeesters waren
dezelfde als van het stadhuis. Het laatste
deel van de romaanse kerk werd gesloopt in 1499 waar zich het onafgewerkte portaal op de Grote Markt bevindt.

Eén van de vele kunstschatten: De kruisafneming van Leuvenaar Dirk Bouts
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Intussen was gestart met de bouw van
de torens. De middelste moest 150m
hoog worden, de twee zijtorens elk
120m. De grond was echter zo onstabiel
dat de bouw moest gestopt worden bij
minder dan de helft; later moest na een
instorting nog een gedeelte weggenomen worden.
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In beide wereldoorlogen liep de kerk
ernstige vernielingen op door brand en
bombardementen en gingen veel kunstschatten verloren.
Bij ons bezoek was het schip van de kerk
niet toegankelijk wegens renovatiewerken - die overigens 4 maanden vertraging opgelopen hebben - maar hadden
we wel toegang tot het koor en konden
we o.a. het grafmonument van Hendrik
I, Graaf van Brabant, het doksaal, de gotische sacramentstoren, het koorgestoelte, talrijke beeldhouwwerken en schilderijen waaronder een drieluik dat Het
Laatste Avondmaal van Dirk Bouts voorstelt.
Hier eindigde ons bezoek aan Leuven en
wandelden we terug naar Salons George
voor een middagmaal van gevogeltebrochette met Provençaalse saus en een dame blanche als dessert.

Het oksaal van de Sint-Pieterskerk

In het priesterkoor kwamen alleen
de geestelijken en dus werd er ook
al eens gek gedaan

Twee foto’s genomen tijdens het middagmaal in Salons George
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Voor de namiddag reden we naar het
dorp Wezemaal voor een bezoek aan het
bezoekerscentrum van de Hagelandse
wijn.

In het bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn werd eerst wat informatie
verstrekt die eigenlijk niemand boeide ...
We kregen eerst een film te zien over de
wijngaarden, de pluk van de wijndruiven
door vrijwilligers en de verwerking tot
wijn. Daarna trokken we naar “In den
Steenen Muur”, de (bovengrondse) wijnkelder. Daar zaten de meesten blijkbaar
al verlangend op te wachten: het proeven van de wijnen.
We kregen er een viertal heel lekkere
Hagelandse wijnen te proeven met bijpassende interessante en boeiende informatie van dhr. Monsecour, voorzitter van
de vzw. Wie bij het lezen van deze tekst
zin mocht krijgen om nog een slokje Bachuswijn te proeven gelieve zich te wenden tot Dominique Coene.
De gezellige ambiance maakte dat we de
terugtocht met een half uur vertraging
aanvatten. Op de ring rond Brussel was
het nogal druk, vermoedelijk omdat die
zondag ook “De Gordel” had plaatsgevonden.
Volgende en laatste stopplaats was in
Nazareth, bij Van der Valk, voor een
broodmaaltijd als avondmaal. Blijkbaar
werd die door iedereen gesmaakt.

Bovenstaande 3 foto’s geven een beeld
van “In den Steenen Muur”
De terugrit naar Roeselare verliep vlot.
Voorzitter Gino sprak nog een afscheidswoord met de traditionele dankwoorden
aan al wie had meegewerkt aan het welslagen van deze dag. Het was bijna 21
uur toen we naar huis terugreden.
Nawoord: Het aantal deelnemers aan de
dagreis daalt de laatste jaren gestaag.
Mensen die altijd trouw aan onze activiteiten deelnamen overlijden of worden te
oud en beginnen op te zien tegen reizen.
Af en toe vindt toch een nieuw lid de
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weg naar de VNR-activiteiten maar het
zijn er te weinig. Het gevolg laat zich raden: De prijs loopt op omdat de hoge
huurprijs van de bus over een kleinere
groep moet gespreid worden en omdat
we voor bezoeken en maaltijden nu éénmaal betere voorwaarden kunnen bedingen voor grote groepen dan voor kleine.
Hierdoor stijgen de prijzen die we moeten aanrekenen, wat dan weer tot minder inschrijvingen leidt. Om toch aan
aanvaardbare prijzen te komen schatten
wij als bestuur en organisator het aantal
deelnemers zo hoog mogelijk in. Maar
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dat weegt dan sterk op het budget en
leidt tot verlies wanneer het vooropgezette aantal niet gehaald wordt. Op de
duur is dat onhoudbaar en moeten we
misschien overwegen de dagreizen af te
schaffen, hoe spijtig we dat ook zouden
vinden. Vandaar onze warme oproep aan
al onze leden: indien je dat al niet doet,
overweeg dan eens om aan één of meerdere VNR-activiteiten deel te nemen. Ongetwijfeld ken jij ook mensen die zullen
bevestigen hoe plezierig dat is.
Maurice Debusschere

Kantoor VANTOMME
ALLE VERZEKERINGEN
BELEGGINGEN - LENINGEN
Iepersestraat 400 - 8800 ROESELARE
e-mail : kantoor.vantomme@portima.be
www.kantoorvantomme.be
Tel. : 051/22.99.62 - Fax : 051/22.99.97
FSMA 049019A
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DE MOPPENTROMMEL
Gerard en Simonne zijn twee alleenstaande bejaarden die het goed met elkaar kunnen vinden. Ze doen alles samen: wandelen, tv kijken, op boodschap gaan, enz. en
na een tijdje besluiten ze van binnenkort te huwen.
Op een dag gaan ze samen naar de apotheek.
Simonne aan het woord : “Menere, ejje gie van die colle om min volsche tanden die
los zitten meer vaste te zetten in m’n moent?”
Geen probleem, mevrouw.
“En ejje pampers vo grote menschen?” Ook dat heb ik voldoende in voorraad, mevrouw.
“En zukken loopstoantje mé wieltjes?” Dat kan ik voor u aanvragen.
“ En zoeje ’n rolstoel ook kunnen aanvragen?” Ook dat kan ik voor u regelen, mevrouw !
“Enne… van die… pilletjies, vo… de… vinten???” Dat heb ik voldoende in voorraad,
mevrouw.
En zegt Simonne tegen Gerard: “Wa peisje Zirar? Gomme IER oeze trouwlieste leggen?”
Een welgestelde vrouw wandelt een bankkantoor in het centrum van Antwerpen binnen. De dame vraagt om een lening van 5.000 euro voor een zakenreis. De bankdirecteur gaat akkoord op voorwaarde dat de vrouw in een onderpand kan voorzien.
De dame overhandigt meteen de autosleutels van haar Rolls-Royce. De nodige papieren worden ingevuld en de auto wordt netjes in de ondergrondse garage van de
bank geparkeerd. Twee weken later keert de dame terug en betaalt ze de 5.000 euro. Voordat ze haar autosleutels terugkrijgt, moet ze wel nog de interest van 15,42
euro betalen. De bankbediende vraagt : ‘Mevrouw, waarom bent u deze lening aangegaan, terwijl u zo verschrikkelijk rijk bent ?’ Antwoordt de dame: ‘Beste man, kan
jij me vertellen waar ik voor 15,42 euro veertien dagen lang mijn auto overdekt kan
parkeren in Antwerpen ?’
Een vader staat met zijn zoontje bij de bakker als er een vreselijk opgetutte dame
binnen komt lopen. De knaap kijkt haar een tijdje aan totdat de vrouw vraagt:"Wat is
er knul?"
"U bent zeker 18?" zegt het jochie.
Vrouw: "Zeg dat nog eens?"
Knaap: "U bent zeker 18?"
De vrouw begint te stralen en roept door de zaak: "Horen jullie dat, hij denkt dat ik
18 ben, leuk hè, maar ik ben 36."
De knaap kijkt haar vertwijfeld aan en zegt dan: "Daar snap ik niks van, u komt gelijk na ons binnen en wij hebben nummer 17 dan moet u toch 18 zijn?"
Een man schenkt een heerlijk glaasje wijn uit, in ‘t bijzijn van zijn echtgenote, en
zegt: “Ik hou héél véél van jou, ik weet niet of ik zou kunnen leven zonder jou.”
Waarop zijn echtgenote zegt: “Ben jij het die praat of is ‘t de wijn?”
De man antwoordt: “Ik ben het die praat, tegen de wijn!”
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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 WEEFSELTYPERING
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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 |
MEMBER OF THE PAULIG GROUP
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