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Beste VNR Vrienden, 
 
Bijna putje winter, tijd om 
met onze vereniging 
eventjes in winterslaap te 
gaan. Tijd ook om ener-
gie op te doen om er sa-
men met jullie volgend 
jaar met volle goesting 
een fantastisch jaar van 
te maken. 
 
Dit zal dan met een afge-
slankt bestuur zijn want 
Stefanie Azou heeft haar 
ontslag ingediend als be-
stuurslid van de vereni-
ging. Iets wat we natuur-
lijk betreuren maar we 
respecteren volledig haar 
beslissing. We kunnen 
haar niet genoeg bedan-
ken voor haar inzet de 
voorbije jaren. Stefanie, 
we zullen je missen maar 
je hopelijk ook nog veel 
terug zien. Dank voor al-
les!!! 
 
De elfdaagse naar Mallor-
ca was een schot in de 
roos. Opnieuw de kroon 
op het werk met heel veel 
dank aan Stefaan. Voor 
volgend jaar is er een pri-
meur. We gaan voor de 
eerste maal naar het ei-
land Rhodos! 
 
Dan was er de huldiging 
van Dr Verbanck. Een he-
le mooie avond met boei-
ende sprekers en een 
sprankelende receptie. 
Maar wat ik vooral ont-
houd is het enthousiasme 

en de warmte waar Dr 
Verbanck mee werd om-
ringd door allen die aan-
wezig waren. Het deed 
deugd te zien dat de ja-
renlange inzet van onze 
dokter zo naar waarde 
werd geschat. Dank voor 
alles en hopelijk nog vele 
jaren onze dokter in AZ 
Delta! 
 
Het jaarfeest kende een 
mooie opkomst en het al-
lerlaatste optreden van 
“de meidengroep” Prima 
Diva werd door iedereen 
gesmaakt. 
 
Het is ook altijd leuk de 
patiënten aan dialyse een 
bezoekje te brengen ter 
gelegenheid van de Sint. 
Jammer genoeg is het or-
ganisatorisch niet moge-
lijk ook de CAD’s per-
soonlijk met een Sintbe-
zoek te “vereren”. Onze 
excuses! 
 
Onze tombola is ook dit 
jaar een succes. Daarvoor 
wil ik allen die zich daar-
voor ingezet hebben be-
danken. Een speciale ver-
melding is er voor onze 
“topverkopers” Georges 
De Vos en Danny Ver-
meulen. 
 
Ik wens jullie allen een 
bruisend jaareinde en een 
voorspoedig maar vooral 
gezond 2017 toe!!! 
 
Gino 
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We weten het zo langzamerhand, als het 
is om erop uit te gaan staan VNR-leden 
er fris als een vinkje bij, hoe vroeg het 
ook is. Donderdag 29 september speelde 
zich nog vóór 03.30 uur in de Wilgen-
straat in Roeselare, een gekend scenario 
af: op en af rijdende auto’s die mensen 
en valiezen afzetten op het voetpad voor 
AZ Delta. Met 39 stonden we daar in de 
vroege morgen, 20 anderen zouden 
rechtstreeks naar Oostende gaan, want 
van daaruit vertrok deze keer de elf-
daagse naar Mallorca. 
De bus was er op tijd, het inladen van 
bagage en rolstoelen en het instappen 
verliepen vlot en stipt om 04.00 uur ver-
trokken we richting koningin der badste-
den waar we minder dan een uur later 
aankwamen. Ondanks de verscherpte 
veiligheidsmaatregelen, fouilleren bij het 
betreden van de luchthaven, verliep het 
inchecken vlekkeloos op deze kleine 
luchthaven. Om 7.15 steeg het TUI-
vliegtuig op en na een behouden vlucht 
landden we in Palma. 
Even bleek wat bagage zoek maar die 
werd snel teruggevonden en na een kor-
te busrit stonden we in de inkomhal van 
Grupotel Taurus Park hotel in Playa de 
Palma. Ook daar liep het inchecken van 
een leien dakje. De vakantie kon begin-
nen. 
Een eerste verkenning van het hotel en 
de omgeving leerde dat we de eerstvol-
gende tijd in mooie, ruime kamers met 
een mooi terras zouden verblijven en dat 
ook het restaurant, bar, zwembad, ... er 
best mochten zijn. 
Een wandelingetje naar het strand leerde 
dat daar heel wat souvenirwinkeltjes, ge-
zellige restaurantjes en bars met gezelli-
ge terrasjes te vinden waren, dat je er 
overwegend Duits hoorde spreken door 
bierhijsende mensen en dat het strand 
vol lag met zwetende zonnekloppers. 

Maar VNR-vakanties houden veel meer in 
en in de volgende tien dagen zouden we 
kennis maken met Mallorca in alle wind-
richtingen. 
 

VRIJDAG 30 SEPTEMBER 
 
Na een voor de meesten verkwikkende 
nachtrust stapten we om 10.15u. op 
twee bussen voor een eerste excursie. 
We kregen daarbij het gezelschap van 
een gids die Santiago heette en die rede-
lijk goed Nederlands praatte maar met 
een zo zachte stem dat we hem nauwe-
lijks konden verstaan boven het lawaai 
van de busmotor en het geroezemoes 
van de medereizigers.  
Een van de wetenswaardigheden die we 
tijdens de rit vernamen was dat de Bale-
aren, waar Mallorca deel van uitmaakt, is 
ontstaan doordat de tektonische plaat 
van Afrika al miljoenen jaren naar het 
noorden aan het opschuiven is en dat de 
stuwing hiervan de eilanden in de Mid-
dellandse Zee heeft doen ontstaan en 
ook de Pyreneeën en de Alpen.  
Iedereen kon intussen genieten van het 
mooie uitzicht toen de bussen de 543m 
hoge Randaberg opreden richting het 
oude Franciscanenklooster Santuari de 
Cura. Het bedevaartsoord was het eerste 
klooster van Mallorca en werd in 1275 
gesticht door ene Ramon Llull, schrijver, 
theoloog, filosoof en een van de vaders 
van het Mallorquin, de spreektaal op 
Mallorca. Zijn naam zouden we nog vaak 
tegenkomen tijdens ons verblijf op het 
eiland. 
We genoten allereerst van het prachtige 
uitzicht over Mallorca vanaf deze hoog-
gelegen omgeving van het klooster. 
Daarna kwamen we de kloostertuin in via 
een mooie poort uit 1682. Het klooster 
wordt nog steeds bewoond door monni-
ken en is niet publiek toegankelijk. We 

WEEKREIS MALLORCA 



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 5 - Oktober - November - December 2016 

konden wel de tuin bezoeken met een 
standbeeld van de stichter en een ander 
merkwaardig kunstwerk. Ook het muse-
um, de kapel en het winkeltje waren toe-
gankelijk. 
 

Na het gezamenlijke middagmaal reden 
we naar Palma. Onderweg kregen we 
een fikse onweersbui maar tegen de tijd 
dat we van de bus stapten scheen de 
zon weer volop. 
 

Onder begeleiding van onze gids 
wandelden we naar de kathedraal, door 
de smalle historische straatjes achter de 
vestingmuren van de oude binnenstad. 
De indrukwekkende gotische kathedraal 
wordt door de plaatselijk bevolking “La 
Seu” genoemd wat het Catalaans zou 
zijn voor “het hoofdkwartier”. Zij torent 
hoog boven de stad en de haven uit. Met 
de bouw werd rond 1230 begonnen op 
de restanten van een moskee maar de 
afwerking kwam er pas in 1601. De kerk 
heeft dan ook verschillende stijlen. Er 
zijn 3 ingangen: de Portal Major 
(hoofdingang) die maar bij speciale 
gelegenheden open is, de Portal de 

Mirador (uitkijk) en de Portal de 
l'Almoina (almoes). Het driebeukige 
gebouw is 110 m. lang, 33 m. breed en 
110 m. hoog. Het schip van de kerk is 19 
m. breed en 44 m. hoog en het gewelf 
wordt ondersteund door 14 zuilen. 
 

Behalve de notenhouten koorbanken en 
het reusachtige orgel trekken de 61 
prachtige gebrandschilderde ramen de 
aandacht. Een roosvenster van 12 m. 
diameter bestaat uit 1236 stukjes glas. 
Twee dagen per jaar staat de opgaande 
zon net in het verlengde van de kerk en 
projecteert het venster op de 
tegenoverliggende wand, net onder het 
roosvenster daar waardoor een cijfer 8 
zichtbaar wordt; op die dagen wordt de 
kathedraal extra vroeg geopend. 
Begin 20ste eeuw leidde architect Antoni 
Gaudi de verbouwing van de 
altaarruimte. Hij liet een gigantische 
kroonluchter boven het altaar hangen en 
keramieken wanden aanbrengen. Meest 
opvallend is het smeedijzeren baldakijn 
in de vorm van een kroon van doornen 
verlicht door vele lampjes.  
Onze gids leek wel zelf aan de bouw van 
“La Seu” te hebben meegewerkt, zo veel 
wist hij erover te vertellen via het 
draadloze systeem.  
Na de kathedraal zelf bezochten we nog 
het museum met de kerkschatten. 
Hierna wandelden we via de 
winkelstraten van Palma naar de Plaza 
Mayor, een kleinere kopie van het 
gelijknamige plein in Madrid en zo terug 
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naar de haven. Opvallend in deze straten 
was de gelijkenis met de gebouwen 
langs de Ramblas in Barcelona in 
opvallende art nouveau/jugendstil en art 
deco. 
De bussen brachten ons terug naar het 
hotel, de eerste excursie zat erop. 
 

ZATERDAG 1 OKTOBER 
 
Op de eerste dialysedag van deze 
vakantie moesten de patiënten pas om 
17 uur naar het dialysecentrum 
vertrekken. Daarom werd, voor wie dat 
wilde, rond 11 uur in groep vertrokken 
voor een wandeling langs het strand tot 
aan de haven van Playa de Palma waar 
we een visrestaurantje bezochten. 
Daarna wandelden we terug naar het 
hotel. 
 

De dialysepatiënten vertrokken volgens 
afspraak om 17 uur naar het 
dialysecentrum. Het was de eerste keer 
dat lokale verpleegkundigen en patiënten 
mekaar ontmoetten en er traden dan 
ook enkele kleine probleempjes op. Al bij 
al niets ernstigs en de aanwezigheid van 
enkele vertrouwde verpleegkundigen 
was zeker geruststellend. 
 

ZONDAG 2 OKTOBER 
 
Na een lekker en overvloedig ontbijt 
vertrokken we om 9 uur naar Alcúdia. 
Dat middeleeuwse helemaal ommuurde 
vestingstadje ligt in het noorden van 

Mallorca, tussen twee baaien. We 
moesten dus het hele eiland doorkruisen, 
het overgrote deel via autostrade 
waardoor de rit maar ongeveer een uur 
duurde. 
Gids van dienst was Stefaan Maddens 
die ons onderweg al een en ander 
vertelde over wat ons die dag te 
wachten stond. Ook een beetje uitleg 
over wat er onderweg te zien was zoals 
de bergketen die we in de verte zagen 
en waarmee we bij een van onze 
volgende uitstappen nader kennis 
zouden maken. Ook het verschil tussen 
een landend en een opstijgend vliegtuig 
ontsnapte niet aan de aandacht. 
Wie niet meekon was Jeanine, de vrouw 
van George Devos, die het bed hield 
omdat ze zich onwel voelde en koorts 
had. Spijtig voor haar want zij zou de 
hele vakantie ziek blijven en zelfs nog 
erna. Wat niemand toen wist was dat 
nog een aantal medereizigers in 
meerdere of mindere mate ziek zouden 
worden. 
 

Er was opvallend veel politie op de baan 
doordat er die dag een rit van de ronde 
van Mallorca voor senioren zou starten in 
Palma. Maar dat bracht voor ons 
eigenlijk geen problemen mee. 
De bedoeling was een markt te bezoeken 
maar bij aankomst in Alcúdia bleek er die 
dag een plaatselijk feest aan de gang 
waardoor het onmogelijk was iedereen 
uit de bus te laten stappen op de 
voorziene plaats. Na enig zoeken slaagde 
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de buschauffeur er toch in ons te laten 
uitstappen bij een van de stadspoorten 
waar hij ons later weer kon ophalen. 
 

Op de markt was het enorm druk maar 
wie de rust verkoos vond algauw de weg 
naar de minder drukke, smalle straatjes 
van het mooie historische stadje, naar de 
San Jaimekerk, het stadhuis of 
eenvoudigweg ... een terrasje. 
Zoals afgesproken pikte de bus ons iets 
na 11.15u. terug op aan dezelfde 
stadspoort en bracht ons naar de haven 
waar we aan boord gingen van een boot 
die ons gezelschap naar het schiereiland 
Cap Formentor, het meest noordelijke 
punt van Mallorca zou brengen. 
Cap Formentor zou ooit the place to be 
geweest zijn voor de rijken der aarde en 
het duurste hotel aan de Middellandse 
Zee hebben gehad, maar dat is nu 
verleden tijd. 
 

De boot volgde de kust zodat we van de 
schoonheid van het landschap konden 
genieten: grillige rotsformaties, grotten 

en spelonken. Op een bepaalde plaats 
stonden nog enkele oude bunkers en 
hier en daar huppelden berggeiten van 
rots naar rots. In een baai ging de boot 
voor anker zodat wie dat wilde een duik 
kon nemen in het heldere water en 
zwemmen tussen de vissen. Daarna ging 
het verder langs een vuurtoren naar de 
aanlegsteiger van Cap Formentor waar 
we van boord gingen en net genoeg tijd 
hadden voor een lichte, vrije maaltijd tot 
de boot ons terug kwam oppikken voor 
de terugvaart. 
 

Nadat alle andere passagiers van boord 
waren gegaan volgde het van boord 
helpen van minder mobiele leden van 
ons gezelschap en het aan land brengen 
van de rolstoelen. Dan was het tijd om 
stilaan terug naar de bus te wandelen 
voor de terugrit naar het hotel. 
 

MAANDAG 3 OKTOBER 
 
Vandaag konden we het rustig aan doen 
en mochten we ook wat langer slapen. 
Wie wilde kon rond 11 uur met de groep 
meewandelen naar het vlakbij gelegen 
Grieks restaurant Atenas. 
Zelf wilde ik in afwachting mijn 
nieuwsgierigheid bevredigen naar wat er 
zich afspeelde binnen een poort, enkele 
honderden meters verder dan het Grieks 
restaurant. Het ca. 10ha. grote domein 
bleek “La Porciuncula” te heten en 
bestond uit een Franciscanenklooster 
met een college die uiteraard niet 
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publiek toegankelijk waren en een 
museum en kerk die dat wel waren. De 
kerk droeg de veelbelovende naam “la 
Iglesia de Cristal”. Gezien de weinige tijd 
besloot ik op een andere keer terug te 
komen voor een bezoek maar maakte 
wel een wandeling door het bijhorende 
avonturenpark, een bos met veel paden 
om te lopen, een klimmuur, veel 
loopbruggen, parabruggen, touwen, ... 
een paradijs voor sportievelingen maar 
moeilijk toegankelijk met rolstoelen. Het 
park zag er bovendien slecht onder-
houden uit, er lag veel zwerfvuil en op 
verschillende plekken had het gebrand. 
 

Het gezamenlijke middagmaal bij de 
Griek smaakte heerlijk en was zo 
overvloedig dat weinig mensen hun bord 
konden leeg eten. Het was supergezellig, 
samen buiten aan één lange tafel onder 
een zeil om ons te beschermen tegen de 
blakerende zon, want het was een van 
de warmste dagen van onze vakantie. 
Hierna stapten we op de bus voor een 
uitstap naar het bergstadje Valldemosa 
in het noorden van het eiland, in een dal 
van de bergketen Tramuntana. Deze 
keer heette onze gids Maurizio. Het was 
een oud mannetje die wat gebrekkig 
Nederlands sprak met een krakende 
stem en die een uitgesproken mening 
over zowat alles had. De man vertelde 
aan één stuk door over de ontwikkeling 
van het toerisme op Mallorca dan een 
stukje geschiedenis over de verschillende 
volkeren die het bezet hebben en hoe 

het een koninkrijk werd dat tenslotte bij 
het koninkrijk Spanje ging horen.  
We reden westwaarts en kwamen langs 
de haven van Palma. Maurizio vertelde 
honderduit over de kathedraal en het 
koninklijk paleis rechts, over de havens 
links, over het Bellverkasteel met zijn 
ronde vorm op een heuvel voor ons. 
Tussendoor ging de monoloog over 
kappertjes, de specialiteit van Mallorca. 
We kwamen langs Galatzo, Costa de la 
Calma en Paguera. We reden door het 
stadje Andratx en kwamen in de bergen 
van de Tramuntana. Onze gids wees ons 
op het mooie stadhuis in een kasteel en 
een beetje verder op het kerkhof. 
We reden in de bergen en kregen uitleg 
over de plantengroei en kwamen aan de 
Mirador de Ricardo Roca, een uitkijkpunt 
200m boven zeeniveau waar we even 
halt hielden. De meesten trokken 
meteen naar het plaatselijke café/
restaurantje, anderen gingen van het 
uitzicht genieten en foto’s maken. 
 

Na drie kwartier reden we verder naar  
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onze eindbestemming Valldemosa. We 
zaten nu volop tussen de bergen en 
Maurizio was weer volop aan het 
vertellen over de schapenteelt en de 
bijenteelt en brak een lans voor de 
lekkere honing van Mallorca. Daarna 
ging het over de door de Romeinen 
ingevoerde olijfbomen, sommige wel 
duizend jaar oud, en hij ging naadloos 
over op de steeneiken en de welig in hun 
omgeving groeiende paddestoelen. 
Terwijl de weg verder onder ons 
doorschoof leerden we over de 50.000 
berggeiten die op Mallorca leven, de 
25.000 varkens en de 600.000 schapen. 
We zagen een wachttoren en onze 
welbespraakte gids vertelde dat er op 
Mallorca 99 dergelijke wachttorens 
gebouwd werden, voornamelijk als 
verdediging tegen piraten uit het slechts 
300 km verder gelegen Afrika. 
Intussen reden we door het dorpje 
Banyalbufar en reden langs, voor ons, 
totaal onbekende aardbeienbomen. 
De monoloog ging over op de 400.000 
ton(!) afval die toeristen elke maand 
achterlaten op Mallorca en die door de 
overheid moeten opgeruimd worden. Dat 
verklaart uiteraard waarom elke toerist 
die nu naar de Balearen reist 1,65 euro/
verblijfsdag, ecotaks moet betalen. 
We kwamen aan in Valldemosa dat 
eigenlijk uit maar één hoofdstraat 
bestaat en hadden een uur tijd om het 
dorpje met maar 1700 inwoners te 
bezoeken. Het ligt in een vallei van de 
Tramuntana, op 420 meter boven de 
zeespiegel. In de 14de eeuw verbouwden 
kartuizermonniken hier een paleis om tot 
een klooster. De torenspits ervan is het 
eerste dat opvalt bij het binnenrijden van 
het dorp. In 1835 onteigende de 
Spaanse overheid de monniken en kwam 
het klooster in privé-handen en de 
nieuwe eigenaar verhuurde de kamertjes 
van de paters. Valldemosa en het 
kartuizerklooster kregen internationale 
bekendheid doordat de Pools-Franse 

componist Frederic Chopin er in de 
winter van 1838-1839 verbleef met zijn 
muze/minnares, de schrijfster en 
feministe George Sand. George Sand 
(pseudoniem van Amandine Dudevant, 
geboren Dupin) schreef hier haar 
“Winter in Valldemosa” één van haar ca. 
150 werken. 
 

Op de gevels van de huizen van Vallde-
mosa is een keramiektegel aangebracht 
die de levensgeschiedenis van Santa 
Catalina, in het dorp in 1533 geboren als 
Catalina Tomàs die in 1930 heilig werd 
verklaard. 
Tegen 18 uur keerde iedereen terug 
naar de bus en werd de terugrit aan-
gevat. Op de terugweg vertelde Maurizio 
weer honderduit, over de kerk en het 
klooster van Valldemosa, over de grenze-
loze rijkdom van de kerk in het alge-
meen, over de olijventeelt en de aman-
delteelt, ... wat bijna niemand hoorde 
want het geroezemoes op de bus steeg 
boven het stembereik van de gids uit. 
 

DINSDAG 4 OKTOBER 
 

Dialysedag en dus geen geplande 
excursies. Zelf besloot ik nog eens naar 
Palma te gaan met bus 23 vanaf de halte 
vlakbij het hotel. Dat viel heel goed mee. 
Voor 1,50 euro stond ik in 20 minuten in 
het historisch centrum van Palma. Ik 
besteedde mijn dag aan het nader 
bekijken van de dingen waarop gids 
Maurizio ons de vorige dag in het voor-
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bijrijden gewezen had: de havens, de 
windmolens, ... In het historisch centrum 
toonde een oud mannetje me een 
authentiek gebleven Moors straatje, zo 
smal dat wij in een portaal moesten 
staan en buik intrekken (ik althans) tel-
kens een paardenrijtuig voorbij reed. 
  

Mijn wandeling ging tot aan de 
aangemeerde cruiseschepen. Op de 
terugweg riep iemand mijn naam, ver-
rassend zo ver van huis: Annemie Deré 
en echtgenoot Marc reden voorbij in een 
rode dubbeldeksbus. Bleek dat wel meer 
mensen uit onze groep die dag Palma 
hadden bezocht, met de bus, een taxi of 
met huurfietsen. 
 

WOENSDAG 5 OKTOBER 
 
Vandaag stond iedereen om 9 uur voor 
het hotel te wachten maar wie er niet 
kwam was ... de bus. 
Hij kwam een half uur te laat. De chauf-
feur vond een verontschuldiging niet no-
dig en deed vervelend waardoor Stefaan, 
doorgaans de kalmte in persoon en per-
fect Spaans sprekend, het danig op de 
zenuwen kreeg dat hij de man in zijn 
zuiverste West-Vlaams de levieten las: 
“Kom zeg, ge moe nie nwozel doe ei 
vint!” 
 
De man maakte ook nog een foto van de 
rolstoelen om aan zijn baas te bewijzen 
hoe zwaar hij had moeten werken. Maar 
alles kwam uiteindelijk in orde en er wa-

ren de rest van de dag geen problemen 
meer met hem. 
We vertrokken in oostelijke richting naar 
Manacor, geboorteplaats van tennisser 
Raphaël Nadal en vestiging van parel-
fabriek Majorica Pearls. 
We bezochten de fabriekswinkel van de 
gerenommeerde producent van kunst-
parels. Op het gelijkvloers werden ket-
tingen, armbanden, ringen en oorhang-
ers met de bekende parels verkocht. 
Enkele dames demonstreerden hoe de 
kleinoden worden gemaakt. Op de 
verdieping was een kleine cafetaria en 
een museum met tentoongestelde 
pronkstukken die vroeger werden 
gedragen door beroemde jetsetfiguren. 
 

Na een uur vertrokken we naar Porto 
Christo, een dorp dat met Manacor 
gefusioneerd is. In de vissers- en jacht-
haven lag het plezierjacht van Rafa 
Nadal die ook in dit dorp woont. 
We maakten een korte groepswandeling 
doorheen de straten en de haven en ge-
bruikten een vrij middagmaal in een res-
taurantje langs het water. 
Gids voor deze dag was Stefaan die tij-
dens de rit zorgde voor de nodige hilari-
teit met Sonja als lijdend voorwerp. 
Plagen is om liefde vragen. 
We reden richting hotel maar stopten 
enkele kilometers eerder voor een 
bezoek aan het in 2007 geopende, 
waarschijnlijk grootste aquarium van 
Europa. Het is eigendom van Coral World 
International, een bedrijf opgericht in de 
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jaren 70 van vorige eeuw door de 
steenrijke zakenman Morris Kahn en nu 
geleid door zijn zoon Benjamin. De 
bedrijfsfilosofie bestaat in het versprei-
den van kennis, opwekken van bewon-
dering en aanzetten tot zorg dragen voor 
de schoonheid van de mariene wereld. 
In 2008 kreeg Benjamin Kahn de “Hero 
of the Environment 2008” award, als 
erkenning voor zijn inspanningen voor 
milieuzorg. 
Coral World International bezit nog 3 
gelijkaardige aquaria in Israël, Hawaï, en 
Australië. 
 

 
Palma Aquarium laat zijn meer dan 
400.000 bezoekers per jaar genieten van 
meer dan 8.000 verschillende dieren en 
planten uit de ca. 700 verschillende 
soorten die in de Middellandse Zee en de 
Atlantische, Stille en Indische Oceaan 
voorkomen. De 55 aquariums bevatten 5 
miljoen liter zoutwater. 
Wat we bij dit bezoek zagen was indruk-
wekkend. Vooral het “Big Blue”, het 
diepste haaienaquarium van Europa is 

buitengewoon mooi. Met zijn 8,5m. Diep-
te (3 verdiepingen), 33m. lengte en 
25m. breedte bevat dit ovale aquarium 
3,5 miljoen liter zoutwater. Er zitten 11 
haaien in en meer dan 1.000 andere 
vissen waaronder reuzenroggen. 
Bezoekers lopen onder het aquarium 
door een glazen tunnel waardoor zij de 
indruk krijgen zich tussen de haaien en 
roggen te bevinden. Overigens kan dit 
ook echt: op voorafgaande afspraak 
kunnen volwassenen en kinderen tussen 
de haaien duiken en kinderen tussen 6 
en 16 kunnen een nachtje vóór de 
haaientank kamperen. 
Ook “The Jungle”, een wandeling door 
het tropische regenwoud op het grootste 
dakterras van Spanje leverde mooie 
herinneringen op. 
 

Op de bus viel het op dat er almaar meer 
werd gehoest en dat een groeiend aantal 
mensen uit onze groep zich niet lekker 
voelden, koortsig waren of hoofdpijn 
hadden. 
 

DONDERDAG 6 OKTOBER 
 
Het moest er eens van komen, het 
regende en het waaide hevig. Dorine en 
Willy trokken naar Palma met de lijnbus 
maar daar was het weer nog slechter. En 
toen ze op de terugweg waren viel hun 
bus in panne en moesten ze terugwan-
delen. Door dat defect geraakte het bus-
verkeer ontregeld en moesten anderen 
lang wachten op een bus die er eindelijk 
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aankwam, maar stampvol zat waardoor 
ze nog langer op de volgende bus 
moesten wachten.  
Het beste af waren zij die dan maar ge-
bruik maakten van de ontspanningsmo-
gelijkheden in het hotel. 
Tijdens het avondmaal woedde een hevi-
ge onweersbui met donder en bliksem. 
 

VRIJDAG 7 OKTOBER 
 
We verzamelden tegen 9 uur voor de 
laatste excursie van deze vakantie. Niet 
iedereen was er want in onze 59-koppige 
groep waren intussen 13 zieken waarvan 
sommige verkozen in het hotel te blijven. 
De bus kwam weer een beetje te laat en 
de chauffeur had rugpijn en weigerde de 
rolstoelen in te laden. Santiago was 
opnieuw onze gids, zijn zachte stem 
haalde het nauwelijks van de motor van 
de bus. 
 
Deze keer reden we naar Palma en 
gingen dan in noordoostelijke richting via 
Inca, de derde grootste stad van Mallor-
ca (na resp. Palma en Manacor). 
Via de dorpjes Selva en Caimari reden 
we het Tramuntanagebergte in. We trok-
ken vandaag hoog de bergen in tot dicht 
bij de hoogste top, de Puig Major. 
Onze eerste bestemming was het op 
600m. hoogte gelegen Santuari de Lluc 
een 13-de eeuws aan de Maagd Maria 
gewijd klooster dat al 800 jaar een bede-
vaartsoord is waar pelgrims de Zwarte 
Madonna komen vereren. 
Op de website van het klooster wordt de 
plaats ook omschreven als een seculier 
nationaal symbool waar ook niet-gelovi-
gen kunnen genieten van de rust en de 
natuur. Er wordt gastenaccomodatie 
aangeboden onder de vorm van 81 
kamers en 39 appartementen. 
Het klooster heeft ook een koorschool 
met een ca. 40-koppig jongens- en 
meisjeskoor dat de Blauets heet, 
Catalaans voor ijsvogels. Dat koor zingt 

elke middag maar spijtig genoeg viel dit 
buiten ons programma. 
 

We bezochten de tuinen, de oude 
kloostergebouwen en de kerk met de 
kapel van de zwarte madonna waar gids 
Santiago ook heel wat wist over te vertel
-len. Daarna was er nog even tijd voor 
een drankje maar toen moesten we 
verder naar onze volgende bestemming. 
De nu volgende busrit was adembene-
mend mooi, steil omhoog langs een smal 
bochtig bergweggetje waar onze “lange” 
bus af en toe moest manoeuvreren in 
scherpe haarspeldbochten. 
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Omdat bussen op deze weg niet kunnen 
kruisen bestaat er een regeling waardoor 
zij tot 14 uur alleen naar boven mogen 
en na 14 uur alleen naar beneden.  
 
Wordt deze weg “de slang” genoemd 
dan dankt het dorpje Sa Calobra 
vermoedelijk zijn naam aan de enige 
toegangsweg (tenzij via de zee). Calobra 
betekent immers boomslang. 
De bus liet ons aan de haven van Sa 
Calobra uitstappen en we wandelden via 
twee voetgangerstunnels naar een in 
een kloof gelegen kiezelstrand aan een 
meertje dat een zoetwater reserve is 
voor Mallorca. Het plaatsje heet Torrent 
de Pareis. Torrent betekent bergriviertje. 
Verschillende van deze riviertjes die van 
hoog uit de bergen komen voeren het 
water naar beneden en vormen tenslotte 
het bergriviertje Torrent de Pareis dat op 
zijn beurt eindigt in het gelijknamige 
meertje. Prachtige plaats. 
 

Na het middageten in een visrestaurantje 
aan de haven van Sa Calobra was het 14 
uur geworden en mocht onze bus “de 
slang” in neerwaartse richting nemen. 
Langs dat kronkelweggetje, zowel naar 
boven als naar beneden zijn heel wat 
mooie foto’s gemaakt, ook van de hoog-
ste bergtoppen, de Puig de Massanella 
(1364 m.) en de Puig Major (1445 m.), 
met zijn kop in de wolken. 
We bereikten Sóller, een stadje in een 
dal van de Tramuntana. Rond het stadje 
gedijen de olijven- en de citrusvruchten-

plantages dank zij de vruchtbare grond 
en de bescherming van de omliggende 
bergen. Om de olijven en citrusvruchten 
te transporteren werd in 1912 een tram-
lijn aangelegd naar Puerto de Sóller en in 
1914 een smalspoortreinlijn naar Palma. 
Beide bestaan nog steeds en zijn nu 
toeristische attracties. 
Er stonden nog heel wat mooie 
gebouwen daterend van de 16de tot de 
18de eeuw, enkele rond de Plaça de la 
Constitució zoals de barokke kerk van 
Sant Bartomeu uit de 18de eeuw, ge-
bouwd op de plaats van een 14de eeuwse 
gotische kerk die zelf gebouwd werd op 
de resten van een 13de eeuwse tempel. 
Het rozetvenster in de voorgevel werd 
ontworpen door architect Joan Rubió i 
Bellver, een leerling van Gaudi. 
 

Dezelfde architect ontwierp het gebouw 
van de Banco de Sóller dat links van de 
kerk staat en vermoedelijk ook het in Art 



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 14 - Oktober - November - December 2016 

Nouveau gebouwde Can Prunera mu-
seum voor Moderne Kunsten, verderop 
in de straat. 
Achter de kerk bevindt zich het station 
van Sóller van waaruit het toeristentram-
metje heen en weer rijdt naar Puerto de 
Sóller en de trein uit Palma aankomt. Op 
het gelijkvloers van het station bevinden 
zich ook de Sala Picasso en de Sala Miró 
waar werken van beide kunstenaars 
permanent tentoongesteld zijn. 
 

De terugrit naar het hotel verliep zonder 
problemen zij het met her en der hevige 
hoestbuien. 
 

ZATERDAG 8 OKTOBER 
 
Aan alles komt een einde. Omdat de 
dialysepatiënten tegen 17 uur nog weg 
moesten voor een laatste dialyse op 
Mallorca, werd de traditionele afscheids-
receptie in de voormiddag georgani-
seerd, in het salon nabij de receptiebalie 
van Taurus Park Hotel. Behalve het glas 
dat gedronken werd op de goede afloop 
werden ook de even traditionele 
speeches gehouden door Gino en 
Stefaan en werd zowat iedereen bedankt 
die bijgedragen had aan het goede 
verloop van ons verblijf op Mallorca. 
Uiteraard waren dat in eerste plaats de 
verpleegkundigen Ann, Dominique, 
Ingeborg, Martine en Sonja. Stefaan 
werd door Gino bedankt voor zijn inzet. 
De VNR-bestuursleden, in het bijzonder 
de organisatoren van de reis kregen een 

verdiend applaus en uiteindelijk iedereen 
die stipt, goed gehumd, verdraagzaam 
en behulpzaam was geweest. De 
receptie eindigde met de verkoop van 
loten, de voornaamste bron van 
inkomsten van onze mooie vereniging. 
 

De groepsfoto werd gemaakt voor de 
ingang van het hotel. 
De rest van de dag werd volgens ieders 
verlangen besteed: in bed voor zij die 
zich niet zo lekker voelden, aan het 
zwembad of in de bar, aan het strand of 
op souvenirjacht, aan de pingpongtafel, 
... Zelf profiteerde ik van het prachtige 
weer om “La Porciuncula” te gaan 
bezoeken. Het museum was interessant 
maar uiteindelijk maar een verzameling 
van oude gebruiksvoorwerpen. Maar de 
enorme ronde kristallen kerk met haar 
vele gebrandschilderde ramen rondom 
was uitzonderlijk prachtig door het 
invallende zonlicht. 
 

Door het besef dat de vakantie erop zat 
leek het zelfs zo dat het avondmaal in 
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het hotelrestaurant een beetje anders 
verliep dan de andere avonden, al kwam 
dat ook doordat de dialysepatiënten er 
niet bij waren, er hier en daar lege plaat-
sen aan tafel waren van zieken, en an-
deren er wel waren maar zich duidelijk 
niet in hun sas voelden. 
 

ZONDAG 9 OKTOBER 
 
Het was vroeg dag. Nog vóór 5 uur ba-
gage naar beneden brengen, uitchecken 
en gaan ontbijten. De opluchting dat 
niemand zo ziek was dat hij/zij de terug-
vlucht niet aankon. Dan de korte rit naar 
de luchthaven die al in volle activiteit 
verkeerde. De formaliteiten en controles, 
de lange afstanden naar de gate en het 
lange wachten met heel veel geeuwen. 
De vlucht naar Oostende verliep voor-
spoedig en we landden bij zonnig weer 
met weliswaar maar een tiental graden. 
Veel minder dan we de voorbije tien 
dagen gewoon waren geworden. 
Het vliegtuig stond stil op het tarmac en 
de meeste passagiers die niet bij onze 
groep behoorden waren al uitgestapt 
toen nog iemand van ons gezelschap 
onwel werd en bewusteloos viel. De 
luchthavenbrandweer moest deze dame 
met een draagberrie van het vliegtuig 

halen en zij moest even opgenomen 
worden op spoed. Maar gelukkig kwam 
alles enkele dagen later weer goed. 
De groep splitste op omdat een deel 
vanuit Oostende huiswaarts keerde en 
anderen met de bus terug naar 
Roeselare moesten. 
 
Het afscheid van onze trouwe ver-
pleegkundigen en van elkaar, nog een 
laatste afscheidswoordje en we stonden 
op het voetpad vóór AZ Delta. Een druk-
te van jewelste voor het recupereren van 
bagage, het af en aan rijden van familie-
leden die familieleden kwamen ophalen. 
Nog snel de rolstoelen terug op hun 
plaats brengen in het ziekenhuis en dat 
was het: de rust was weergekeerd in de 
Wilgenstraat, de VNR-elfdaagse 2016 
was voorbij. 
 
Bij leven en welzijn, tot volgend jaar. 
Maurice Debusschere 

 
 
 
 
 

VLEESWAREN 
HAVA 

 

ZWAAIKOMSTRAAT 70 
8800 ROESELARE 

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

Behangen 
 
Mijn buurman kwam laatst naar mij toe:  
"Zeg, onze woningen zijn toch precies 
dezelfde afmetingen?"  
"Ja dat klopt", zei ik.  
Buurman: "Ik zag dat je laatst alle muren 
van de woonkamer had behangen. Vertel 
eens, hoeveel rollen behang had jij ge-
kocht?"  
"Precies 12 rollen", zei ik. 
Een paar dagen later kwam ik mijn buur-
man weer tegen.  
"Zeg, ik heb 12 rollen gekocht, maar ik 
had er wel 7 over!"  
Zei ik: "Klopt, dat had ik ook!" 
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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                

1 Plaaggeest - boos - gravure 
2 Gepraat op muziek - koppig verzet - oprijlaan 
3 Blad van een spar - noordelijke zee - happy 
4 Kunstbeoefenaar - afhankelijk 
5 Bladgroente - okselverfrisser 
6 Persoonlijk voornaamwoord - ongemak - donor 
7 Acceptatie - rendier 
8 Plaats met veel inwoners - slee - beminnelijk persoon 
9 Bruinrode kleur - harde plof - deel van een toneelstuk 
10 Zeestraat - Spaanse zon 
11 Bezoek - ieder - rangtelwoord 
12 Edelgas (symbool) - sneeuwhut - hutsepotgroente 
13 Middenstand - ridder - edelgas 
14 Op ’t kantje - negatie - haarkleur 

HORIZONTAAL 

15 Deel van een fiets - dik touw 
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 VERTICAAL 
A. Meisjesnaam - uitwerpselen - kort geluid 
B. Planeet - nog te ontvangen 
C. Vlek - eng - een zeker iemand 
D. Oeverplant - domicilie - persoon die deel uitmaakt van een vereniging 
E. Wintersport - tegen - familielid 
F. Zweetbad - “greta” zonder “r” 
G. Onvindbaar - verbetering 
H. Ongetwijfeld - voornaamwoord - vrucht 
I. Op deze manier - kleur - literatuur (afk.) 
J. Einde - noppes - vrucht 
K. Misdadigster - voorvoegsel - tegenover (afk.) 
L. Bundel twijgen - hinderlagen 
M. Toegevoegd - gierigaard - trots 
N. Dierenverblijf - periode dat men in opleiding is - deel van een naald 

O. Onbuigzaam - denkvermogen - één keer 
 

Met de letters in de grijze vakjes kan je een sleutelwoord vinden. Opm: de ‘IJ’ is één 
letter. Tip: zij zijn allemaal geboren op Kerstdag. 
 
Bourgeois Sonja & Defour An 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heirweg 218 

8710 Sint-Baafs-Vijve 

Telefoon: +32(0)56 61 79 97 
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Wim, broer van de ons veel te vroeg ont-
vallen medepatiënt Bart Vandoorne, or-
ganiseerde met familie en vrienden voor 
de derde maal het benefiettornooi kub-
ben en eetfestijn ter herdenking van 
Bart. Dit vond plaats op 10 september, 
opnieuw in en om het wijkcentrum “De 
Koekuit” in Menen. 

Bart Vandoorne 
 
Voor wie hem niet hebben gekend: Bart, 
afkomstig van Moorsele, had een aange-
boren hartafwijking en kwam in februari 
2012 aan de nierdialyse in zaal 3 Roese-
lare. In december 2013 werd hij opge-
roepen voor hart en niertransplantatie 
maar er traden complicaties op bij de 
operatie en Bart overleed op 20 decem-
ber 2013. Hij was net 40 geworden en 
liet een vrouw en 2 dochtertjes na. 
 
De eerste van de 24 deelnemende ploe-
gen kwam al om 9.15 uur aan en een 
half uur later ging de wedstrijd van start 
onder een prachtig blauwe, wolkenloze 
hemel. Het zou die dag nog veel warmer 
worden, voor sommigen werd het puf-
fen. 

Iedereen was in vorm en goed geluimd. 
Er werd een aardig stukje gegooid. Ver-
beten weliswaar, maar sportief en met 
de nodige aandacht voor vriendschap en 
gezond amusement. 

 

In 6 reeksen van 4 ploegen werd gestre-
den om de schifting tussen het A- en B-
tornooi. De 12 beste ploegen kwamen uit 

KUBBTORNOOI 
BART VANDOORNE 

Enkele sfeerbeelden van het tornooi 
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in het A-tornooi en de 12 mindere in het 
B-tornooi. 
Om 16u begonnen de halve finales. De 
strijd om de felbegeerde trofee werd 
spannend. Om 17u werden de finales 
gespeeld en in het A-Tornooi won 
“LOOPA” uit Wevelgem. In het B-tornooi 
won “de Foute Ploeg” uit Menen voor het 
derde jaar op rij en mochten de wissel-
beker van het B-tornooi definitief in ont-
vangst nemen. 
 

De overwinnaars van het A-tornooi 
tonen trots hun trofee 

 
Vanaf 19u konden ca. 180 ingeschreven 
sympathisanten aanschuiven voor been-
hesp of kip. 
VNR was vertegenwoordigd door voorzit-
ter Gino Matthijs, secretaris Stefaan 
Maddens met vriendin Katelijne en be-
stuurslid Maurice Debusschere. 
 
Het eten was lekker en het was een ge-
zellige zomerse avond met een babbel 
met de familieleden van Bart Vandoorne, 
zijn ouders, broers, dochters, … 
 

Vooraf hadden de inrichters van het ge- 
beuren beslist om de opbrengst van het 
kubb tornooi en eetfestijn ten goede te 
laten komen aan 4 verenigingen. 
 
BehalveVriendenkring Nierpatiënten Roe-
selare kregen ook vzw Hartekinderen, 
MS Liga Vlaanderen en Dominiek Savio 
Gits (leefgroep Artuur Dumont) elk 1.000 
euro als steun voor hun inzet en wer-
king. 
 

Een beeld van de overhandiging van de 
cheque aan de vier begunstigde 

verenigingen. (Foto Xavier Coppens) 

 
De officiële overhandiging van deze zeer 
op prijs gestelde steun gebeurde op za-
terdag 12 november tijdens een receptie 
in de gemeentelijke sporthal van Rek-
kem. 
Naast de pers was ook Martine Fournier, 
burgemeester van Menen aanwezig. De 
VNR werd vertegenwoordigd door be-
stuursleden Marc Cobbaert en Maurice 
Debusschere met hun echtgenotes Marti-
ne Hallaert en Liliane Huyghebaert. 
 
Onze gemeende dank aan de familie en 
vrienden van Bart Vandoorne voor hun 
geapprecieerde steun aan onze vereni-
ging. 
 
 
Maurice Debusschere 

Hier links: de familie van Bart tijdens 
het eetfestijn van 10 september 
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In januari 2017 bestaat ‘het Vlinderhuis’ 
reeds 4 jaar. Deze knus ingerichte ruimte 
- gevestigd campus Wilgenstraat te Roe-
selare - is bedoeld voor begeleiding van 
kinderen en jongeren met een familielid 
of naaste die met kanker of een andere 
ernstige ziekte kampen.  
 
Het Vlinderhuis gaat elke woensdagna-
middag open voor kinderen en jongeren 
tot en met 18 jaar van wie een naaste 
kanker heeft, ernstig ziek of overleden is. 
Het is de bedoeling dat deze ruimte een 
veilige plek is om even aan de(medi-
sche) realiteit te ontsnappen. Ook ant-
woorden krijgen op vragen over deze re-
aliteit, op adem komen, spelen, knutse-
len, muziek beluisteren en knuffelen be-
horen tot de mogelijkheden. Dankzij dit 
laagdrempelig initiatief worden kinderen 
en jongeren meer betrokken bij het ziek-
teproces van hun naaste en krijgen zij-
zelf ook meer aandacht, opvang en 
steun.   

Op woensdagnamiddag tussen 13.30 en 
17.30 uur kunnen de kinderen en jonge-
ren er telkens terecht zonder afspraak en 
vangen afwisselend 4 vrijwillige ervaren 
begeleiders hen op. Op andere momen-

ten kunnen zorgverleners en (groot-)
ouders er op afspraak bij kinderpsycholo-
ge Ilse Doom terecht voor ondersteuning 
bij alle vragen en bezorgdheden rond de 
psychosociale opvang van de kinderen 
en jongeren. 
 
Ook de kinderen en jongeren zelf kunnen 
individueel, op afspraak, terecht voor be-
geleiding bij de kinderpsychologe.   
Daarnaast is het een centrale plaats in 
het ziekenhuis waar concreet begelei-
dingsmateriaal rond rouw en verlies bij 
kinderen en jongeren beschikbaar is.  
 

Wéét dat je op ons Vlinderhuis beroep 
kan doen! Als je vragen hebt of iemand 
wil doorverwijzen, aarzel niet contact op 
te nemen met Ilse Doom. 

Indien gewenst kan je steeds folders als-
ook een affiche van het Vlinderhuis aan-
vragen. 

HET VLINDERHUIS 
IN AZ DELTA VZW 

“Even weg van de (harde) realiteit” 

 
 

Contact 
 
Campus Wilgenstraat Roeselare 
 
Ilse Doom 
Kinderpsychologe en 
coördinator van Het vlinderhuis 
 
℡     051 23 81 87 

 

ilse.doom@azdelta.be 
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Roeselarestraat 89 
 

B-8980 Zonnebeke 
 

T +32 (0)51 77 84 33 
 

F +32 (0)51 77 72 79 
 

info@nvdejonghe.be 
 
 
 

www.nvdejonghe.be 

STEENGOED IN BOUWMATERIALEN 
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DE VNR WENST IEDEREEN 

PRETTIGE FEESTDAGEN 
 

 

 
 

 
 

HOPELIJK BRENGT HET JAAR 

2017 U ALLEN HEEL VEEL 
VOORSPOED EN GELUK! 
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24 november 2016 

 
 

Huld e aan Dokter Johan Verbanck 
35 jaar nierspecialist en meer … 

 
 
 

Een wandeling mee met de seizoenen 
 
Herfst: de dagen worden alsmaar korter, bomen verliezen hun oker-, bruin- en geel-
gekleurde bladeren en worden kaal. Spinnenwebben glinsteren in de lage zon of in 
de vroege morgen. 
 

Als ik luister naar het ruisen van de bomen, begin 
ik langzaam weg te dromen ...  
Onder een blauwe lucht worden de witte wolken 
haastig, als een kudde schapen door de wind 
vooruitgeschoven. Spelende konijnen schuilen on-
der de bladeren van de bieten, die nu weldra ge-
rooid zullen worden. Kudden koeien zakken weg 
in de modder en zullen nu in hun vertrouwde stal-
len kunnen rusten tot hun kleine kalfje geboren 
wordt. Rijmende landerijen liggen er zo goed als 
verlaten bij. Het kille schreeuwen van fazanten 
doet ons beseffen dat het weer najaar is! 



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 24 - Oktober - November - December 2016 

Winterse buien trekken over het land en dikke regendrup-
pels vallen uit de grijze lucht. De noordenwind snijdt 
scherp door dag en nacht. Zeemeeuwen schreeuwen kre-
ten, wanneer ze in grote troepen neerstrijken op de aard-
schubben van de geploegde aarde. Een reiger op de 
grachtkant vliegt op: zijn vleugels bewegen heel de he-
mel! De natuur lijkt een laagje witte porselein te krijgen, 
soms beschilderd met hier en daar een poot van een ver-
dwaalde vogel. We staan stil bij het landschap, de uitge-
strektheid, de verlatenheid. De vrieskou doet ons verlan-
gen naar de warmte binnen de huizen.  
 
De natuur ontwaakt zachtjes uit haar winterslaap. Langzaam komt de lente in de 
lucht. Ik zie hoe de zon de kleuren aan de dag tovert en haar eerste stralen over ons 

uitstrekt. We verblijden ons de dorre boom 
te zien waaraan de twijgjes ontspruiten, dat 
de botten zwellen en openbarsten en de 
bloesems die weer stralen met hun witte en 
roze rokjes aan: “het leven bloeit en ergens 
bloeit het weer uit.” Landerijen krijgen weer 
kleur van 't ingezaaide graan. De grond is 
zacht van lente en door de bomen weeft 
zich een waas van groen. De natuur krijgt 
weer zijn fleur, en ontplooit zich door tot 

duizend tinten bont en groen. Ze brengt alles weer tot leven. De  merels fluiten en 
de eerste zwaluwen vliegen op en neer. Het nieuwe ontwaken van de lente geeft 
kleur aan ons leven.  
 
De koekoek roept en de zon gaat steeds hoger aan de hemel staan en de zomer 
komt er stilaan aan. Vlinders met hun vele kleuren dansen vrolijk in de zon. De wind 
wiegt de rozen op hun slanke stelen heen en weer. We horen de geelgors, een in-
heems krachtig zangvogeltje, wat groter dan een musche, met gele kop, geel- en 
bruinachtig gevederte en een lange staart. Het zingt zo: “tut tut tut tuut, tut  tut tut 
tuut, je hoort me wel, je ziet me niet” “de symfonie van Beethoven”. We zijn dank-

baar te kunnen genieten van de mooie da-
gen, het rijpende graan en de lucht bewon-
deren wanneer de sterren aan de hemel 
staan. Van het goudgele strand, met de 
branding van het golvende water …. en 
haar blauwe horizon. Van het scheppings-
proces die de oorspronkelijke schoonheid 
van het leven tracht weer te geven, van de 
geschoren oogst en het steeds opnieuw be-
leven van de seizoenen!  



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 25 - Oktober - November - December 2016 

Beste Dokter Johan Verbanck  
 
Deze seizoenen heb je jaren beleefd, erkend, gevoeld, bemind. Reninge: je roots, 
waar de grote liefde voor de natuur “een erfdeel” daar in de wieg, voor jou was weg-
gelegd. Een stuk van je hart liet je achter in de weidse landschappen, het uitgestrek-
te poldergebied, wak en vlak, met grachten en sloten doorkerfd, waar vogels, een-
den en ganzen er leven, in een oase van rust, en waar de avondzon de hemel kleurt, 
boven de oever van de Ijzer!  
 
Een groot stuk hart is verweven met het H. Hartziekenhuis, nu het AZ Delta: jouw 
tweede thuis, waar je zoveel jaar werkzaam bent, ten dienste staat, voor het welzijn 
van de mensheid. Waar je het allerbeste van jezelf geeft, samen met collega's Dok-
ters, trouwe verpleegkundigen en allen die zo nauw of dicht bij jullie staan, heb je de 
zieke mensen verzorgd, bijgestaan, meegegaan met hen, op de weg, die bij vele 
honderden mensen de laatste reis van hun leven was, aan het ziekbed gestaan, altijd 
met een luisterend oor. Zoveel courage gegeven, omdat de moraal het broze zieke 
lichaam zou kunnen dragen.  De partners en familie hielp je steeds weer met je lo-
vende woorden die een stimulans geven om beter met de ziekte te kunnen omgaan.  
Grote dank hiervoor, want zelf heb ik ook alles meegemaakt. Hoeveel mensen heb je 
niet verblijd, hen doen wegdromen, even het ziek zijn laten vergeten door je foto's 
die ze konden bewonderen in alle wachtzalen en dialy-
sezalen van het AZ Delta en de ziekenhuizen hiermee 
verbonden.  
 
De mooie dia-avonden, met uitgebreide, boeiende uit-
leg, die je gaf omdat de mensen konden meegenieten 
van al die wonderen en natuurschatten van Gods 
schepping.  
 
Maar bovenal ligt je hart in Hooglede, bij Lieve en jullie 
liefhebbende kinderen en kleinkinderen; jullie prachtige 
tuin met de vogeltjes die vrolijk fluiten reeds van in de 
vroege lentemorgens, de mooie bloeiende waterlelies 
in de vijver, waar ook de kikkers in de meimaand duch-
tig feestvieren met hun gekwaak!  
 
En dan heb je nog “Veurne”, het stukje Westhoek tus-
sen duinen en polders, tussen de heuvels en de zee, 
waar je heerlijk kan fietsen, de rust opzoeken, in een 
immense vlakte, uitgestrekt, tot een stuk in Frankrijk, 
De Moeren: ze zijn zoals een moeder, soms zacht, 
soms streng, geduldig of bars, soms lijdzaam, soms 
opstandig in alle stilte, stralend of grimmig, vruchtbaar! 
De huid getekend door de vele gebaren.  



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 26 - Oktober - November - December 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarde Dokter, we hebben zeer grote waardering voor U. Van iedereen en allen die 
het voorrecht hebben en hadden u gekend te hebben danken wij u oprecht voor al 
wat u gedaan heeft en hopelijk nog lang zal kunnen verder doen.  
 
 
En 'k gont nu zeggen van us allemole tope in 't plat West-Vlams: We zien je gern!  
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Een Vlaamse landbouwer kreeg de economische inspectie op bezoek die wilde con-
troleren of hij zijn personeel genoeg betaalde. 
 
“Ik wil een lijst van je werknemers en hun loon” zei de inspecteur. 
  
- Eerst is er mijn meesterknecht. Die werkt hier drie jaar. Ik betaal hem 400 euro per 
week plus kost en inwoon. 
- Dan is er de kokkin die hier nu 18 maanden werkt. Zij krijgt 300 euro per week plus 
kost en inwoon. 
- En dan werkt er hier nog een jongen die een beetje simpel is. Hij werkt 18 uren per 
dag, doet 90% van het werk op de boerderij en krijgt 10 euro per week. Hij betaalt 
zijn eigen kost en inwoon, maar ik koop hem elke zaterdag een goede fles whisky. 
En af en toe slaapt hij eens bij mijn vrouw. 
  
“Met hem wil ik wel eens spreken” zei de inspecteur. 
 
“Dat kan, hij staat hier voor U” zei de landbouwer. 
 
 
Zij: 'Man, heb je nu alles wel goed gesloten? De achterdeur op slot, de voordeur op 
de knip, de zijdeur op de ketting?' 
 
Hij: 'Ja! Als jij nu je mond houdt, is alles dicht!' 
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Op donderdagavond 24 november werd door de dienst nierziekten en de VNR een 
symposium georganiseerd.  
Het programma werd door de inleider van dienst, Dhr. J. Hellings, CEO van AZ Delta 
geprezen: 

20u10: Prof. Patrick Peeters, UZ Gent 
“Niertransplantatie: hoe ziet de situatie eruit in 2016?” 

 
20u45: Dr. Wim Lemahieu, Imelda, Bonheiden 

“Nefrologie en genetica: toekomstperspectieven vanuit een verbond uit de oudheid” 
 

21u20: Dr. Hans Schepkens, AZ Delta, Roeselare 
“Evoluties in de nefrologie: mens versus machine” 

 
21u40: Dr. Johan Verbanck, AZ Delta, Roeselare 

“Nierfysiologie over de diersoorten: survival of the fittest” 
 
Zo’n 400 aanwezigen -zoals steeds patiënten, verpleegkundigen, huisartsen en speci-
alisten dooreen- konden genieten van een feesteditie, want tegelijk werd dr. J. Ver-
banck in de bloemetjes gezet voor zijn jarenlange inzet voor de dienst nefrologie en 
de patiënten. Zowel dr. H. Schepkens, die dr. Verbanck magistraal huldigde met een 
stand-up-comedy, als Gino Matthys dankten dr. Verbanck, en lieten hun licht schij-
nen op zijn tomeloze energie, zijn briljante scherpzinnigheid en toch volkse aard. 
 
Eerder had Willem Vermandere met een optreden de speciale aard van het symposi-
um onderstreept. Hij had zelfs een attentie mee voor Dr. Verbanck. 
Dr. Bart Maes hielde de regie strikt in de handen. Het strikt wetenschappelijk deel 
werd door Prof. Peeters bijzonder toegankelijk gebracht, waarbij zowel alle voordelen 
als nadelen van transplantatie helder werden belicht.  
Heel wat duisterder, maar niet minder gesmaakt door vele artsen was de exposé van 
dr. Lemahieu, nefroloog te Bonheiden en (eigenlijk duidelijk) familie van dr. Verban-
ck. De rol van genetica in de ontstaansgeschiedenis van de levende wezens en de 
speciale rol weggelegd voor de nieren moet zeer boeiend zijn, maar ondergetekende 
zal het niet herhalen. 
Slotspreker dr. Verbanck had het in zijn voordracht rond biomimicry over de nood-
zaak om meer te leren uit de natuur, als het gaat over begrippen als nierinsufficiën-
tie, ontstaan van klonters en of botontkalking. Want de natuur heeft in miljoenen ja-
ren evolutie voor perfecte oplossingen gezorgd: beren die 6 maand niet actief zijn, 
niet eten noch drinken, verliezen immers geen spiermassa, worden niet nierinsuffici-
ënt, ontkalken hun bot niet en doen geen infarcten door klonters, … Hoe dat komt 
zou dringend verder moeten worden ontleed, en desgevallend moeten leiden tot 
nieuwe inzichten bij de mens. 

SYMPOSIUM NEFROLOGIE / 
HULDE DR. J. VERBANCK 

DE OUDE MELKERIJ - GITS 
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Bij het naar huis gaan kreeg iedereen als herinnering aan de avond, maar zeker ook 
aan dr. Verbanck een fotoboekje met natuurfoto’s door hem gemaakt. 
 
De VNR sluit zich 100% aan bij de dankbetuiging van weduwe Marc Cornette (Frieda 
Houthoofdt) die ook in dit Krantje wordt gepubliceerd. 
 
Het ga je nog lang goed, Dr. Verbanck. 
 
Stefaan Maddens 
 
 

© Nand Fiems  



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 30 - Oktober - November - December 2016 

 



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 31 - Oktober - November - December 2016 



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 32 - Oktober - November - December 2016 



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 33 - Oktober - November - December 2016 

OVERLIJDENSBERICHTEN 
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:  
 
08/10/2016 
Mevrouw Marie-Louise Feys 
Echtgenote van de Heer Roger Deldique (� 2002) 
Moeder van Gisèle Deldique (gepensioneerd personeelslid dialyse AZ Delta) 
 
22/11/2016 
De Heer Noël De Hollander (dialysepatiënt) 
Echtgenoot van Mevrouw Lieve Paesschesoone 
 
 
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 

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 

 

SOUBRY NV 
Verbrandhofstraat 51 - 8800 
Roeselare 
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UITSLAG TREKKING  
TOMBOLA 2016 VNR 

Winnende loten binnenbrengen op de dienst dialyse 2, H. Hartziekenhuis Roeselare, met 
vermelding van uw naam en telefoonnummer op de achterzijde of bel 051/237701. 
Prijzen niet afgehaald vóór 1 maart 2017 blijven eigendom van de vereniging. 

1. Aankoopbons (300 €)    001963 
2. Aankoopbons (200 €)    004030 
3. Aankoopbons (150 €)    011755 
4. Aankoopbons (100 €)    013177 
5. Aankoopbons (100 €)    019342 
6. Aankoopbons (50 €)    003704 
7. Aankoopbons (50 €)    005658 
8. Aankoopbons (50 €)    011149 
9. Aankoopbons (50 €)    012245 

10. Aankoopbons (50 €)    016195 
11. Bon De Boksneuze  30 € 002544 39. 2 t-shirts Sportline 010183 
12. Bon De Boksneuze  30 € 006825 40. 2 t-shirts Sportline 013425 
13. Bon De Boksneuze  30 € 010248 41. 2 t-shirts Sportline 016187 
14. Bon De Boksneuze  30 € 014310 42. 2 t-shirts Sportline 000645 
15. Bon De Boksneuze  30 € 018744 43. 2 t-shirts Sportline 006717 
16. Bon De Boksneuze  30 € 003140 44. 2 t-shirts Sportline 010670 
17. Bon De Boksneuze  30 € 005268 45. Bon nieuwkuis 13 € 014214 
18. Bon De Boksneuze  30 € 010611 46. Bon nieuwkuis 13 € 016369 
19. Bon De Boksneuze  30 € 013955 47. Bon nieuwkuis 13 € 002402 
20. Bon De Boksneuze  30 € 016606 48. Bon nieuwkuis 13 € 004043 
21. Bon De Boksneuze  30 € 001227 49. 1 meringuetaart 008406 
22. Bon De Boksneuze  30 € 004714 50. 1 meringuetaart 014207 
23. Bon Standaard Boekh. 25 € 010977 51. 1 meringuetaart 018850 
24. Aankoopbon 25 € 014934 52. 1 meringuetaart 002345 
25. Aankoopbon 25 € 016838 53. 1 meringuetaart 004229 
26. Aankoopbon 25 € 001072 54. 2 flessen Brugge Tripel 75 cl 008908 
27. Aankoopbon 25 € 007148 55. 2 flessen Brugge Tripel 75 cl 012139 
28. Aankoopbon 25 € 011757 56. 2 flessen Ename 75cl 016451 
29. Aankoopbon 25 € 015753 57. 1 fles Picon 001602 
30. Aankoopbon 25 € 012037 58. Koeken Destrooper 005153 
31. Aankoopbon 25 € 017133 59. Koeken Destrooper 010470 
32. Aankoopbon 25 € 003211 60. Koeken Destrooper 014763 
33. Aankoopbon 25 € 005199 61. Koeken Destrooper 019299 
34. Aankoopbon 25 € 011493 62. Koeken Destrooper 003031 
35. 2 T-shirts Sportline 012334 63. Koeken Destrooper 006444 
36. 2 T-shirts Sportline 018597 64. Koeken Destrooper 009176 
37. 2 T-shirts Sportline 002240 65. Colruyt-bon 7,5 € + paraplu 012367 
38. 2 T-shirts Sportline 006942 66. KBC-setje 017987 
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67. Aankoopbon (10 €) 002459 116. Aankoopbon (10 €) 000401 
68. Aankoopbon (10 €) 006651 117. Aankoopbon (10 €) 004633 
69. Aankoopbon (10 €) 008346 118. Aankoopbon (10 €) 008904 
70. Aankoopbon (10 €) 014713 119. Aankoopbon (10 €) 009863 
71. Aankoopbon (10 €) 019034 120. Aankoopbon (10 €) 015128 
72. Aankoopbon (10 €) 002202 121. Aankoopbon (10 €) 019162 
73. Aankoopbon (10 €) 005488 122. Aankoopbon (10 €) 000085 
74. Aankoopbon (10 €) 010882 123. Aankoopbon (10 €) 007174 
75. Aankoopbon (10 €) 012450 124. Aankoopbon (10 €) 008632 
76. Aankoopbon (10 €) 014514 125. Aankoopbon (10 €) 013192 
77. Aankoopbon (10 €) 017986 126. Aankoopbon (10 €) 018549 
78. Aankoopbon (10 €) 002008 127. Aankoopbon (10 €) 002939 
79. Aankoopbon (10 €) 006195 128. Aankoopbon (10 €) 006000 
80. Aankoopbon (10 €) 008523 129. Aankoopbon (10 €) 008157 
81. Aankoopbon (10 €) 012895 130. Aankoopbon (10 €) 015249 
82. Aankoopbon (10 €) 015151 131. Aankoopbon (10 €) 017929 
83. Aankoopbon (10 €) 018311 132. Aankoopbon (10 €) 001674 
84. Aankoopbon (10 €) 003464 133. Aankoopbon (10 €) 005283 
85. Aankoopbon (10 €) 006585 134. Aankoopbon (10 €) 010741 
86. Aankoopbon (10 €) 009785 135. Aankoopbon (10 €) 012704 
87. Aankoopbon (10 €) 011674 136. Aankoopbon (10 €) 016448 
88. Aankoopbon (10 €) 012424 137. Aankoopbon (10 €) 000639 
89. Aankoopbon (10 €) 018958 138. Aankoopbon (10 €) 004373 
90. Aankoopbon (10 €) 000608 139. Aankoopbon (10 €) 011047 
91. Aankoopbon (10 €) 005115 140. Aankoopbon (10 €) 013694 
92. Aankoopbon (10 €) 008074 141. Aankoopbon (10 €) 018829 
93. Aankoopbon (10 €) 010738 142. Aankoopbon (10 €) 003382 
94. Aankoopbon (10 €) 012264 143. Aankoopbon (10 €) 004835 
95. Aankoopbon (10 €) 015210 144. Aankoopbon (10 €) 011266 
96. Aankoopbon (10 €) 018075 145. Aankoopbon (10 €) 015227 
97. Aankoopbon (10 €) 000093 146. Aankoopbon (10 €) 018451 
98. Aankoopbon (10 €) 001690 147. Aankoopbon (10 €) 001753 
99. Aankoopbon (10 €) 006426 148. Aankoopbon (10 €) 007457 

100. Aankoopbon (10 €) 010723 149. Aankoopbon (10 €) 011612 
101. Aankoopbon (10 €) 012204 150. Aankoopbon (10 €) 012308 
102. Aankoopbon (10 €) 017154 151. Aankoopbon (10 €) 016267 
103. Aankoopbon (10 €) 001466 152. Aankoopbon (10 €) 000440 
104. Aankoopbon (10 €) 006771 153. Aankoopbon (10 €) 007251 
105. Aankoopbon (10 €) 010282 154. Aankoopbon (10 €) 011347 
106. Aankoopbon (10 €) 013808 155. Aankoopbon (10 €) 014245 
107. Aankoopbon (10 €) 019219 156. Aankoopbon (10 €) 017149 
108. Aankoopbon (10 €) 003037 157. Aankoopbon (10 €) 000874 
109. Aankoopbon (10 €) 005887 158. Aankoopbon (10 €) 006745 
110. Aankoopbon (10 €) 010032 159. Aankoopbon (10 €) 010696 
111. Aankoopbon (10 €) 014761 160. Aankoopbon (10 €) 013652 
112. Aankoopbon (10 €) 018533 161. Aankoopbon (10 €) 018693 
113. Aankoopbon (10 €) 001750 162. Aankoopbon (10 €) 001471 
114. Aankoopbon (10 €) 006047 163. Aankoopbon (10 €) 005726 
115. Aankoopbon (10 €) 011137 164. Aankoopbon (10 €) 010375 
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165. Aankoopbon (10 €) 014720 211. Setje kasteelbier + glas 019723 
166. Aankoopbon (10 €) 001767 212. Setje kasteelbier + glas 002387 
167. Aankoopbon (10 €) 006925 213. Setje kasteelbier + glas 005103 
168. Aankoopbon (10 €) 010251 214. Setje kasteelbier + glas 010269 
169. Aankoopbon (10 €) 014153 215. Setje kasteelbier + glas 015409 
170. Aankoopbon (10 €) 018604 216. Setje kasteelbier + glas 018200 
171. Aankoopbon (10 €) 000077 217. Setje kasteelbier + glas 000717 
172. Aankoopbon (10 €) 007141 218. Setje kasteelbier + glas 004592 
173. Aankoopbon (10 €) 008363 219. Setje kasteelbier + glas 010104 
174. Aankoopbon (10 €) 010079 220. Setje kasteelbier + glas 009120 
175. Aankoopbon (10 €) 014172 221. Setje kasteelbier + glas 013473 
176. Aankoopbon (10 €) 017832 222. Setje kasteelbier + glas 016390 
177. Aankoopbon (10 €) 001416 223. Setje kasteelbier + glas 000845 
178. Aankoopbon (10 €) 006995 224. Setje kasteelbier + glas 007142 
179. Aankoopbon (10 €) 008802 225. Setje kasteelbier + glas 009146 
180. Aankoopbon (10 €) 012103 226. Setje kasteelbier + glas 013603 
181. Aankoopbon (10 €) 016732 227. Pakket SOUBRY 017253 
182. Aankoopbon (10 €) 001940 228. Pakket SOUBRY 002466 
183. Aankoopbon (10 €) 004017 229. Pakket SOUBRY 003264 
184. 1 Kg. Koffie 008438 230. Pakket SOUBRY 006372 
185. 1 Kg. Koffie 012099 231. Pakket SOUBRY 009818 
186. 1 Kg. Koffie 018586 232. Pakket SOUBRY 014535 
187. 1 Kg. Koffie 001492 233. Pakket SOUBRY 017129 
188. 1 Kg. Koffie 005197 234. Pakket SOUBRY 000897 
189. 1 Kg. Koffie 008027 235. Pakket SOUBRY 005188 
190. 1 Kg. Koffie 010844 236. Pakket SOUBRY 009744 
191. 1 Kg. Koffie 015166 237. Pakket SOUBRY 011074 
192. 1 Kg. Koffie 019206 238. Pakket SOUBRY 013589 
193. 1 Kg. Koffie 000065 239. Pakket SOUBRY 019666 
194. 1 Kg. Koffie 004746 240. Pakket SOUBRY 003418 
195. 1 Kg. Koffie 009765 241. Setje kasteelbier + glas 005139 
196. 1 Kg. Koffie 008114 242. Setje kasteelbier + glas 011012 
197. 1 Kg. Koffie 012581 243. Setje kasteelbier + glas 012621 
198. 1 Kg. Koffie 017426 244. Setje kasteelbier + glas 017821 
199. 1 Kg. Koffie 002851 245. Setje kasteelbier + glas 003226 
200. 1 Kg. Koffie 004683 246. Setje kasteelbier + glas 004858 
201. 1 Kg. Koffie 011183 247. Paraplu + bon 5 € delhaize 010403 
202. 1 Kg. Koffie 012146 248. Paraplu + bon 5 € delhaize 014250 
203. 1 Kg. Koffie 014006 249. Paraplu + bon 5 € delhaize 017508 
204. 1 Kg. Koffie 018776 
205. 1 Kg. Koffie 000184 
206. 1 Kg. Koffie 000003 
207. 1 Kg. Koffie 001859 
208. 1 Kg. Koffie 005200 
209. 1 Kg. koffie 009851 
210. Setje kasteelbier + glas 013842 

HARTELIJK DANK!! 
 

Aan alle kopers, verkopers, 
sponsors, schenkers, … 

 

Op de volgende pagina staan de winnende 
nrs. gerangschikt van klein naar groot 
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206 000003 183 004017 69 008346 30 012037 41 016187 
193 000065 2 004030 173 008363 185 012099 10 016195 
171 000077 48 004043 49 008406 180 012103 151 016267 
122 000085 53 004229 184 008438 55 012139 46 016369 
97 000093 138 004373 80 008523 202 012146 222 016390 

205 000184 218 004592 124 008632 101 012204 136 016448 
116 000401 117 004633 179 008802 9 012245 56 016451 
152 000440 200 004683 118 008904 94 012264 20 016606 
90 000608 22 004714 54 008908 150 012308 181 016732 

137 000639 194 004746 220 009120 35 012334 25 016838 
42 000645 143 004835 225 009146 65 012367 233 017129 

217 000717 246 004858 64 009176 88 012424 31 017133 
223 000845 213 005103 236 009744 75 012450 156 017149 
157 000874 91 005115 195 009765 197 012581 102 017154 
234 000897 241 005139 86 009785 243 012621 227 017253 
26 001072 58 005153 231 009818 135 012704 198 017426 
21 001227 235 005188 209 009851 81 012895 249 017508 

177 001416 188 005197 119 009863 4 013177 244 017821 
103 001466 33 005199 110 010032 125 013192 176 017832 
162 001471 208 005200 174 010079 40 013425 131 017929 
187 001492 17 005268 219 010104 221 013473 77 017986 
57 001602 133 005283 39 010183 238 013589 66 017987 

132 001674 73 005488 13 010248 226 013603 96 018075 
98 001690 7 005658 168 010251 160 013652 216 018200 

113 001750 163 005726 214 010269 140 013694 83 018311 
147 001753 109 005887 105 010282 106 013808 146 018451 
166 001767 128 006000 164 010375 210 013842 112 018533 
207 001859 114 006047 247 010403 19 013955 126 018549 
182 001940 79 006195 59 010470 203 014006 186 018586 

1 001963 230 006372 18 010611 169 014153 36 018597 
78 002008 99 006426 44 010670 175 014172 170 018604 
72 002202 63 006444 159 010696 50 014207 161 018693 
37 002240 85 006585 100 010723 45 014214 15 018744 
52 002345 68 006651 93 010738 155 014245 204 018776 

212 002387 43 006717 134 010741 248 014250 141 018829 
47 002402 158 006745 190 010844 14 014310 51 018850 
67 002459 104 006771 74 010882 76 014514 89 018958 

228 002466 12 006825 23 010977 232 014535 71 019034 
11 002544 167 006925 242 011012 70 014713 121 019162 

199 002851 38 006942 139 011047 165 014720 192 019206 
127 002939 178 006995 237 011074 111 014761 107 019219 
62 003031 172 007141 115 011137 60 014763 61 019299 

108 003037 224 007142 8 011149 24 014934 5 019342 
16 003140 27 007148 201 011183 120 015128 239 019666 
32 003211 123 007174 144 011266 82 015151 211 019723 

245 003226 153 007251 154 011347 191 015166    
229 003264 148 007457 34 011493 95 015210    
142 003382 189 008027 149 011612 145 015227    
240 003418 92 008074 87 011674 130 015249    
84 003464 196 008114 3 011755 215 015409    
6 003704 129 008157 28 011757 29 015753    
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UW RECHTEN ALS PATIËNT 
VII] Het recht op bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer (art. 10) 
 
Je privacy… 
 
Bij elke tussenkomst van de beroepsbe-
oefenaar heb je recht op bescherming 
van je persoonlijke levenssfeer. Zo mo-
gen er bijvoorbeeld bij je behandeling 
enkel mensen aanwezig zijn die er om 
professionele redenen bijhoren. Voor alle 
anderen moet men je toestemming vra-
gen. 
 
 … is verzekerd... 
 
Ook de informatie over je gezondheids-
toestand behoort tot je persoonlijke le-
venssfeer. Niemand mag jou of de be-
roepsbeoefenaar onder druk zetten om 
informatie mee te delen aan derden. 
Geen van beide partijen kan dus ver-
plicht worden in te gaan op een vraag 
van een werkgever of een verzekerings-
maatschappij. 
 
 ... tenzij in heel uitzonderlijke situaties 
 
De wet voorziet een aantal heel uitzon-
derlijke situaties waarin wél informatie 
gegeven mag worden aan derden. De 
informatie moet dan noodzakelijk zijn 
voor de bescherming van de volksge-
zondheid of voor de bescherming van de 
rechten en vrijheden van anderen. 
 

Patiëntenrechten en 
verzekeringen (art. 19) 

 
• Medische informatie kan doorslagge-

vend zijn voor het verkrijgen van een 
verzekering. Verzekeringsmaatschap-
pijen mogen in geen geval zonder 
jouw toestemming je medische infor-

matie inkijken. Dat was vroeger al zo, 
maar in de nieuwe wet op de patiën-
tenrechten wordt dat verbod nog 
kracht bijgezet. 

• De beroepsbeoefenaar is niet langer 
verplicht in te gaan op jouw vraag 
naar een geneeskundige verklaring 
voor een verzekeringsovereenkomst. 
Hij kan een geneeskundige verklaring 
afleveren en zal zich in elk geval be-
perken tot een beschrijving van je ge-
zondheidstoestand vandaag. De ver-
klaring mag alleen bezorgd worden 
aan de arts van de verzekeraar, die 
zich uiteraard ook moet houden aan 
de wet op de patiëntenrechten. De 
verklaring kan ook enkel informatie 
bevatten die noodzakelijk is voor het 
afsluiten van de overeenkomst. 

• Het medisch onderzoek in het kader 
van een verzekering kan enkel geba-
seerd zijn op de voorgeschiedenis van 
je gezondheidstoestand. Genetisch 
onderzoek om je toekomstige gezond-
heidstoestand te bepalen is volstrekt 
verboden. 

 
VIII] Het recht op pijnbehandeling 

(art. 11bis) 
 
Elke patiënt heeft er recht op dat de be-
roepsbeoefenaar aandacht heeft voor 
pijn, dat hij pijn voorkomt, de pijn evalu-
eert, behandelt en verzacht. 
 

IX] Het recht op klachtenbemiddeling 
(art. 11) 

 
Een ombudsdienst: 

het sluitstuk van de wet! 
 
Rechten zijn “leeg” als je nergens te-
recht kan wanneer ze geschonden wor-
den of wanneer je denkt dat ze geschon-
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den worden. Het recht op klachtenbe-
middeling vormt dan ook het sluitstuk 
van de wet. De wetgever heeft gezorgd 
voor een instantie waar je met je klacht 
naartoe kan. Zo wordt de naleving van 
de wet gegarandeerd. Afhankelijk van de 
persoon of dienst waarover je een klacht 
hebt, kan je terecht bij een lokale om-
budsdienst in het ziekenhuis of de fede-
rale ombudsdienst. Je kan je in de proce-
dure laten bijstaan door een zelfgekozen 
vertrouwenspersoon. 
 

1. Je hebt een klacht over een algemeen 
ziekenhuis 

 
Sinds 1 november 2003 bestaat in elk 
algemeen ziekenhuis een ombudsdienst. 

Daar kan je terecht met elke klacht over 
de opname, de behandeling of het ver-
blijf. De dienstverlening is gratis. Ben je 
niet tevreden over de aanpak, dan kan je 
“hogerop” klacht indienen bij de Federale 
Commissie “Rechten van de Patiënt” (zie 
verder). 
 

 
2. Je hebt een klacht over een psychia-

trisch ziekenhuis 
 
Een psychiatrisch ziekenhuis kan zelf een 
ombudsdienst organiseren of gebruik 
maken van de externe ombudsdienst van 
de Overlegplatforms in de Geestelijke 
Gezondheidszorg. In elke provincie vind 
je zo’n overlegplatform. Deze ombuds-
diensten hebben dezelfde taken als die 
in een algemeen ziekenhuis. 
 
Voor West-Vlaanderen: 
Overlegplatform Geestelijke Gezond-
heidszorg West-Vlaanderen 
Annuntiatenstraat 92 

Wat doet een ombudspersoon? 
 
De ombudspersoon beluistert je klacht, 
bemiddelt tussen de betrokken partijen 
en zoekt naar een bevredigende op-
lossing. 
Als er geen oplossing wordt bereikt, zal 
je geïnformeerd worden over mogelijke 
verdere stappen. 
Naast de aanpak van je concrete klacht 
heeft de ombudspersoon 
nog een reeks bredere en preventieve 
taken: 
• alle patiënten informeren over de or-

ganisatie van de ombudsdienst en 
het verloop van een klachtenproce-
dure 

• werken aan een betere communica-
tie tussen patiënt en beroepsbeoe-
fenaar, zodat er minder klachten ko-
men 

• een jaarverslag opstellen met een 
overzicht van het aantal klachten, de 
inhoud ervan en het resultaat van de 
bemiddeling 

• aanbevelingen formuleren om de 
aanleidingen voor klachten te ver-
helpen. 

 

Een ombudsdienst heeft geen simpele 
taak. Soms ligt een klacht heel delicaat. 
Om de dienst goed te laten werken 
moet het ziekenhuis een aantal rand-
voorwaarden vervullen: 
• alle patiënten moeten informatie krij-

gen over het bestaan en de werking 
van de ombudsdienst 

• de ombudspersoon moet ongehin-
derd contact kunnen opnemen met 
iedereen die bij een klacht betrokken 
is 

• de klachten moeten behandeld kun-
nen worden binnen een redelijke ter-
mijn 

• de ombudsdienst moet in alle onaf-
hankelijkheid kunnen functioneren. 
De mensen die er werken mogen 
niet beknot worden; ze moeten in 
alle openheid en zonder inmenging 
hun taken als ombudspersoon kun-
nen uitvoeren 
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8000 Brugge 
050/34.11.70 
 
Voor de namen, e-mailadressen en 
rechtstreekse GSM-nummers van de om-
budspersonen kan je terecht op de web-
site www.ombudsfunctieggz.be of bij het 
Vlaams Patiëntenplatform vzw 
(016/23.05.26) 
 
Je hebt een klacht over een ambulante 
zorgverstrekker 
 
Voor klachten over beroepsbeoefenaars 
zoals huisartsen, tandartsen, verpleeg-
sters aan huis, apothekers, ... bestaat 
geen specifieke ombudsdienst. Met zulke 
klachten moet je meteen naar de Fede-
rale Ombudsdienst van de Federale 
Commissie “Rechten van de Patiënt”. De-
ze ombudsdienst heeft dezelfde taken als 
de andere ombudsdiensten. Bovendien 
kan je hier ook terecht met klachten over 
de ombudsdiensten in de ziekenhuizen. 
Bij het neerleggen van een klacht kan je 
je laten bijstaan door een vertrouwens-
persoon naar keuze. 
 

Je kan je rechten zelf niet uitoefenen. 
Wat nu? (art. 12-15) 
 
De patiënt is minderjarig 
 
De rechten van minderjarigen worden 
uitgeoefend door de ouders of voogd. 
Toch moet de beroepsbeoefenaar beoor-
delen of de minderjarige niet oud en rijp 

genoeg is om zelf zijn rechten op te ne-
men. In heel wat situaties is dat best 
mogelijk. 

 

NEDERLANDSTALIGE OMBUDSPERSOON 
 

Federale Commissie “Rechten van de patiënt” 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
Directoraat-generaal Organisatie gezondheidsvoorzieningen 
Eurostation blok 2 
Victor Hortaplein 40 bus 10 
1060 Brussel 
tel. 02/524.85.20 Þe-mail: sylvie.gryson@health.fgov.be 

 

Wat is de Federale Commissie 
“Rechten van de Patiënt”? (art.16) 

 
De Federale Ombudsdienst is een on-
derdeel van de Federale Commissie 
“Rechten van de patiënt”. Deze com-
missie werd opgericht toen de wet 
werd gemaakt. Ze heeft als taak de 
patiëntenrechten op te volgen en te 
evalueren. Op basis daarvan geeft ze 
advies aan de bevoegde minister. De 
Commissie evalueert ook de werking 
van de lokale ombudsdiensten in de 
ziekenhuizen en de federale ombudsdi-
enst. De Commissie is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van vier groepen: 
patiënten, beroepsbeoefenaars, zieken-
huizen en verzekeringsinstellingen. Elk 
van die groepen vaardigt vier effectieve 
en vier plaatsvervangende leden af. De 
helft daarvan is Nederlandstalig, de an-
dere helft Franstalig. Het Vlaams 
Patiëntenplatform vzw vertegen-
woordigt de Nederlandstalige patiënten 
in de Federale Commissie “Rechten van 
de Patiënt”. 
 

De patiënt heeft een beschermingssta-
tuut van verlengde minderjarigheid of 
van onbekwaamverklaring 
 
Verlengde minderjarigheid is een be- 
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schermingsstatuut voor personen met 
een ernstige mentale handicap van bij de 
geboorte of de eerste levensjaren. 

 
Onbekwaamverklaring is bedoeld 
voor personen die zeer ernstig en aan-
houdend psychisch ziek zijn én personen 
met een zeer diepe mentale handicap. 
 
Wanneer de patiënt een beschermings-
statuut heeft van verlengde minderjarig-
heid of onbekwaamverklaring waarbij er 
een vertegenwoordiger is aangesteld, 
dan is het deze wettelijke vertegenwoor-
diger die voor de patiënt plaatsvervan-
gend optreedt. De ouders of de voogd 
oefenen het vertegenwoordigingsrecht 
uit. De beroepsbeoefenaar moet de ver-
lengd minderjarige of de onbekwaamver-
klaarde patiënt zoveel mogelijk betrek-
ken bij het uitoefenen van zijn rechten. 
In wat voorafging maakte je kennis met 
je rechten als patiënt. Normaal oefen je 
die rechten volledig zelf uit. Maar soms is 
dat niet mogelijk. In drie gevallen wordt 
een vertegenwoordiger aangesteld: als 

de patiënt minderjarig is, als hij onbe-
kwaam verklaard wordt of gelijkgesteld 
met een minderjarige, en als hij 
(tijdelijk) wilsonbekwaam wordt door een 
coma of dementie 
 
3. De patiënt is een wilsonbekwame 

meerderjarige 
 
Wilsonbekwame meerderjarigen zijn vol-
wassenen die zelf niet in staat zijn hun 
rechten uit te oefenen. Dat komt bijvoor-
beeld door dementie of coma. Of iemand 
wilsbekwaam is of niet, wordt door een 
beroepsbeoefenaar beoordeeld. Toch 
moet ook de wilsonbekwame meerderja-
rige patiënt zoveel mogelijk betrokken 
worden bij het uitoefenen van zijn rech-
ten. 

Meer informatie over de wet op de patiëntenrechten kan je bekomen 
bij: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid 

 

Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu 
Directoraat-Generaal Organisatie 

Gezondheidsvoorzieningen Eurostation blok 2 
Victor Hortaplein 40 bus 10 

B - 1060 Brussel 
of via de website www.health.fgov.be/patient 

 

Rechts vind je de adressen van alle ombudspersonen in Vlaanderen 

Bepalingen in verband met gedetineer-
den zijn vastgelegd in de Basiswet be-
treffende het gevangeniswezen en de 
rechtspositie van de gedetineerden (12 
januari 2005). 

 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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Zondag 27 november kwamen de VNR-
leden weer samen in de vertrouwde 
feestzaal Ter Maerel in Izegem voor het 
traditionele jaarfeest. Voorzitter Gino 
was er weer als eerste om de genodig-
den te verwelkomen en naar goede ge-
woonte kwamen de eerste gasten er al 
snel aan. De gezelschappen werden al 
snel gevormd tijdens het aperitief en het 
feest kon beginnen. 
 

Dit jaar waren er 44 patiënten, hemodia-
lysepatiënten, PD-patiënten en getrans-
planteerden. Ook waren er 4 verpleeg-
kundigen en verder 107 familieleden en 
sympathisanten ingeschreven. Samen 
goed voor 155 feestelingen. Er vierden 
ook heel wat nieuwe patiënten mee. 
 
Na de toespraak van de voorzitter, met 
een moment ingetogenheid voor de me-
depatiënten die ons in de loop van het 
jaar waren ontvallen, werd het voorge-
recht van schartongrolletjes met prei-
stoemp in een kruidensausje opgediend. 
 
Zoals we gewoon zijn smaakte de feest-
maaltijd heerlijk en genoot iedereen van 
het kalkoengebraad “Prins Orloff” met 
herfstgarnituur en gratin dauphinois. Het 
hoogtepunt kwam er bij het dessert van 
huisgemaakte tiramisu en koffie met ver-
snaperingen. Als opluistering van het 

jaarfeest 2016 had organisator Marc 
Cobbaert het prachtige trio Prima Diva 
ingehuurd. Performers die sommigen 
nog kenden van vroeger en die een tra-
vestieshow om U tegen te zeggen brach-
ten op onvergetelijke liederen. 
 
Mannen en vrouwen genoten met open 
mond van de sensuele dansen, de prach-
tige kostuums met glitter en pluimen en 
niet in het minst van de langbenige da-
mes zelf ... gepeeld door heren.  
 

Tijdens de korte pauze werd nog rond-
gegaan om de laatste loten voor onze 
VNR-tombola aan de man of vrouw te 
brengen. 
 
Voor velen was de show veel te snel af-
gelopen maar mooie liedjes duren nu 
eenmaal niet lang. De duisternis begon 
bovendien al in te vallen en de meesten 
vertrokken dan ook, hopelijk tevreden, 

JAARFEEST 2016 
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huiswaarts.  
 
Met het jaarfeest eindigt, op de sintactie 
na, het VNR-jaar 
 
Maurice Debusschere 

Van boven naar onder zie je enkele nieu-
we leden. 
Roland Vansteenkiste, Jean-Pierre Bouc-
kenooghe en Eric Verbeke met hun res-
pectievelijke echtgenotes en gans onder-
aan, Liliane Debacker. 
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Van 2016 blijft niet veel over, 2017 is in 
zicht. Daarmee kwam de laatste VNR-
activiteit van het jaar, de Sinterklaasac-
tie, er ook aan. 
 
Maandag 5 december kweten Gino en 
Marc zich van deze taak, dinsdag 6 de-
cember was het de beurt aan Carlos en 
Maurice. Net als vorig jaar waren Sint en 
Piet incognito gekomen wat in ieder ge-
val een babbel met onze leden een stuk 
makkelijker maakte. 
 
Spijtig genoeg is het organisatorisch niet 
mogelijk om al de CAD’s persoonlijk te 
bezoeken en moeten we ons beperken 
tot de 3 zalen in Roeselare en elders het 
ronddelen van de kleine attentie aan de 
plaatselijke verpleegkundigen overlaten. 
 
Dit jaar bedeelden we niet minder dan 
384 pakjes koekjes aan onze dialysepati-
ënten. 
 
Het spreekt voor zich dat we van deze 
korte bezoekjes ook gebruik maken om 
hier en daar een beetje reclame te ma-
ken voor de VNR en voor de vele activi-
teiten die onze vereniging inricht en die 
telkens uitvoerig in ons kwartaalboekje “ 
’t Krantje” aangekondigd worden. 
 
Alles liep ook dit jaar van een leien dak-
je, we hopen jullie talrijk te kunnen ver-
welkomen in de loop van 2017. 
 
Tot volgend jaar, 
 
Maurice Debusschere 

 

 
 

Piet en Sint (wie is wie?) bij respectieve-
lijk Magda Vanhooren, Frans Soenen en 

Anna Notebaert. 

DE ‘SINT´ OP DIALYSE 

Tijdens het ontbijt zegt mevrouw tegen mijnheer: 
"Vannacht heb je mij in je slaap uitgemaakt !" 
De man : "Wie zei dat ik sliep ?"  
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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 KERSTEKINDEREN  

BELANGRIJKE INFO VOOR HET PERSONEEL 
 

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

BE 89 4675 0322 6185 met vermelding 't Krantje. 

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

1 E   S A R   K W A A D   E T S 

2 R A P   O N W I L   I N R I T 

3 N A A L D   IJ S Z E E   B L IJ 

4 A R T I E S T   O N V R IJ   F 

5   D   S L A   H   D E O   L   

6 M E N   E U V E L   G E V E R 

7 E   A A N N E M I N G   R E E 

8 S T A D   A R   L I E V E R D 

9 T E R R A   S M A K   A K T E 

10   G   E N G T E   S O L   IJ   

11 K O M S T   E L K   E L F D E 

12 N E     I G L O   P R E I   E 

13 A D E L   E D E L E   N E O N 

14 K   N I P T   N I E T   R O S 

15   P E D A A L   T R O S   S   
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HEMODIALYSE EN 
PERITONEALE DIALYSE 

 
Georges De Vos, kwam op 13/12/2016 
laatstleden al 10 jaar naar hemodialyse. 
Georges is een trouwe verkoper van 
tombolabiljetten van de VNR-tombola en 
is één van onze topverkopers. 
Proficiat met je 10 jaar dialyse en met je 
jaarlijkse inzet voor onze tombola!! 
 
André Segaert  

 

CAD MENEN 
 

Terug enkele nieuwe gezichten in CAD 
Menen. 
 
Welkom aan Wyseur Frans en Musenga 
Tshimungu Mouci. 

Typisch Westvlaams: 
Maurice Debusschere bracht ons een be-
zoekje in het kader van de Sint. 
Eén van onze patiënten herkende Mauri-
ce niet onmiddellijk, maar plots begon er 
toch een lichtje te branden. 
Ah, ben jij dan de ‘petrettetrekker’ …. 
 
Calis Veerle 
 

CAD VEURNE 
 
In CAD Veurne is Willy Dewith op 25 ok-
tober voor de 3de keer een fiere over-
grootvader geworden. Na zusje Jade en 
broertje Senne kwam er in hetzelfde ge-
zin nog een meisje bij. De kleine spruit 
kreeg de naam Laure mee. 
 
Proficiat Willy en familie! 
 
Sonja Bourgeois 

FAMILIENIEUWS 

 

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau 
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt 
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15 jaren terug… 
 

Werd dialyse Menen geboren 
 

15 jaren later… 
 

 

Blijft het voor ons allen  
EEN UITDAGING , 

om de beste zorgen 
te garanderen voor al onze mensen . 

 

 

Met veel plezier hopen we  
NOG VELE JAREN  

de Menenaars en allen uit 
de omstreken, 

de beste dialysezorgen te  
geven . 

 

 

Dit doen we niet alleen 
maar met z’n allen! 

 

 

 

 

Dank je wel. 
 

 

 

 

 

Warme dialyse groetjes 
 

Van het hele team.…. 

CAD MENEN 
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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 

 

 


