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Beste VNR Vrienden,

V.U.:
Segaert André, Van Arteveldestr. 5,
8830 Hooglede

In tegenstelling tot vorige
keer is het nu heel makkelijk om een geschikt
momentje te vinden om
dit voorwoord te schrijven. Regen en wind teisteren ons Belgenlandje,
maar niet getreurd, de
herinneringen aan een
hele mooie zomer met
leuke activiteiten bieden
toch ietwat troost.

Eindredactie:
Segaert André Tel. 051/22 22 78
E-mail:
andre-en-magda.segaert@telenet.be
Werkten mee:
Gino Matthys, Maurice Debusschere,
An Defour, Sonja Bourgeois, Stefaan
Maddens, Dr. H. Schepkens, Veerle
Calis, Thorunn Vermeiren, Charlotte.
Doelstellingen van de VZW:
Begeleiden en informeren
van patiënten
Geven van advies.
Communicatie bevorderen.
Dienstverlening.
Giften kan u storten op
rekeningnummer:
BE 89 4675 0322 6185
Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever.
Gepubliceerde artikels binden slechts
de auteurs en engageren de VZW
niet.
Voorzitter:
Matthys Gino GSM 0476/ 944 522
E-mail: gino.matthys@telenet.be
Ondervoorzitter:
Meersseman Jean-Paul
Penningmeester:
Matthys Gino
Secretaris:
Maddens Stefaan
Maatschappelijke zetel:
Eugeen de Grootelaan 72, 8650
Houthulst 051/ 7000 84
Website:
www.nierpatientenroeselare.be

Op 8 juli zetten we de zomer in met het weekend:
een toppertje. Ik kijk al
uit naar volgend jaar!
Wat voor moois heeft
Samya dan weer voor ons
in petto?
Het weekend werd snel
gevolgd door de H. Mis
met receptie. Net zoals
de vorige jaren een
mooie opkomst. De mensen van de Wereldwinkel
onder leiding van Kristina
bezorgen ons iedere keer
weer een leuke middag
met de beste hapjes.
De daguitstap met een
bezoek aan Doornik op
het programma kende
een magere opkomst.
Jammer, want Maurice
had echt wel zijn best gedaan om er een toffe dag
van te maken. Volgend
jaar beter Maurice!!!
Op 9 en 10 september

was er opnieuw een kubbingtornooi met etentje.
Een deel van de opbrengst komt ten goede
van de VNR. Wij kunnen
de familie van wijlen Bart
Vandoorne niet genoeg
bedanken voor hun inzet
en steun. Het verslag
hierover zal pas in Krantje
4 verschijnen.
Bij het verschijnen van dit
nummer zijn de deelnemers aan de elfdaagse
net terug. Zij zullen ongetwijfeld genoten hebben
van een deugddoende vakantie. Ik kijk alvast al uit
naar de reisverhalen.
Later op het jaar is er het
jaarfeest, onze traditionele afsluiter van het jaar.
Marc is al volop aan het
knutselen om ons met
een mooie afsluiter de
donkere maanden in te
laten gaan.
Ondertussen is ook de
verkoop van de lotjes van
onze tombola begonnen.
We hopen opnieuw, tezamen met jullie allen, op
een goede verkoop zodat
we onze kas nog wat
kunnen spijzen. Ik durf
jullie alvast al bedanken
voor jullie inzet bij de
verkoop!
Tot dan,
Gino
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BARBECUE 2017
Een mooie zondagmorgen met een
schuchter zonnetje dat het kwik niet al
te zeer de hoogte injaagt, meer had de
VNR niet nodig voor haar jaarlijkse barbecue op 25 juni. Door de kermis in Ardooie stond de parking aan ‘t Hofland
opnieuw al van ’s morgens vol maar dat
kon de leute niet bederven.

overblijvende plaatsen. Maar aan het geroezemoes te oordelen zat de stemming
er goed in.
Na het welkomstwoord van voorzitter Gino kon iedereen aanschuiven voor het
eten.

Met 105 aanwezigen lukte het nog net
om de gebeurtenis opnieuw te laten
doorgaan in de cafetaria waar het knusser en luchtiger zitten is dan in de grote
sportzaal.

De traiteur maakte het klaar en wij
aten het op, ieder zijn taak

Enkele sfeerbeelden
Zoals we gewoon zijn kwamen de eersten er al ruim voor het afgesproken uur
aan voor het aperitief, liep het gezelschap beetje bij beetje binnen en kwamen de laatste aan de late kant en
moesten zich tevreden stellen met de

Jean-Paul had weer gezorgd voor een tot
in de puntjes verzorgde organisatie en
had dezelfde traiteur als vorig jaar gevraagd. Die zorgde zowel voor een lekkere en overvloedige maaltijd met daarna koffie en gebak, als voor de afwas.
Stefanie Azou, verloofde Michael en Magda, de vrouw van André Segaert, zorgden bij het bedelen van de groentjes
voor extra hulp. Idem dito voor wat betreft het bedienen van de drank. Alleen
zorgde Astrid, de vrouw van Jean-Paul,
daar voor, en zo liep alles van een leien
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dakje. Weldra werden de briefjes voor
deelname aan de volksspelen rondgebracht.
Terwijl sommigen er de voorkeur aan gaven om rustig te blijven zitten genieten
van een goed gesprek onder vrienden,
begaven 41 deelnemers zich naar de
spelen. Daar streden zij verbeten maar
sportief voor de overwinning en de eer
om de wisselbeker te kunnen veroveren
voor zijn of haar dialysezaal.

De volksspelen vormen telkens weer het
hoogtepunt van de namiddag

De overwinning viel deze keer een sterk
vertegenwoordigd cad Menen te beurt
met 916 punten. Op de voet volgden de
PD (Peritoneaal dialyse) met 901 en zaal
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1 Roeselare met 803 punten. Vielen net
naast het schavotje: zaal 3 Roeselare
(661 ptn), cad Tielt (638 ptn) en de getransplanteerden met 630 punten. De rode lantaren ging dit jaar naar cad Veurne
met 521 punten.

Aimé Waignien (L) vertegenwoordigde
het winnende cad Menen, Stefanie deelde de kussen uit, Arsène Lannoy won
het individueel klassement en Gino
deelde de felicitaties uit
De individuele winnaar werd dit jaar Arsène Lannoy met een overweldigende
score van 1864 punten
De overwinnaars moesten evenwel zonder de wisselbeker huiswaarts keren omdat het kleinood nog bij cad Tielt, de
overwinnaar van vorig jaar stond te
pronken. Met de belofte van voorzitter
Gino om dit vergetelheidje zo snel mogelijk recht te zetten eindigde deze gezellige namiddag.
Graag tot een volgende ontmoeting.
Maurice Debusschere

van boven naar onder; Aimé Waignien,
Eric Verbeke, Gilbert Liebrand (met op
de achtergrond Kurt Windels) en Eric
Duyck, met hun echtgenotes
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Telefoon 051/40 55 51
Telefax 051/40 64 20
E-mail: tielttravel@tielttravel.be
Verg. kat. A-1979
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WEEKEND LUXEMBURG
Zaterdag 8 juli
Het beloofde een mooi weekend in het
Groothertogdom Luxemburg te worden
met prachtig zomerweer. Gewoontegetrouw stonden de VNR-leden en hun families en vrienden ruim op tijd in de Wilgenstraat te wachten op de bus. Het inladen van 11 rolstoelen en een rollator
verliep met enig wringen en duwen en
zo kwam het dat de vertrouwde dubbeldekker van de Meibloem met enkele minuten vertraging op weg ging.
Luxemburg grenst aan België, Frankrijk
en Duitsland en is met zijn 2.583 km2 oppervlakte en iets meer dan een half miljoen inwoners, op Malta na, het kleinste
land binnen de E.U. Het graafschap
Luxemburg is gesticht in 963 en was menigmaal onderwerp van conflicten tussen
de veel grotere buurlanden Frankrijk en
Duitsland maar wist in 1867 zijn onafhankelijkheid te garanderen, al bleef het
tot 1890 in een personele unie verbonden met Nederland. In beide wereldoorlogen werd het bezet door Duitsland. Het
land behoort tot de grondleggers van
verschillende internationale organisaties
zoals de Europese Unie, de NAVO, de
Verenigde Naties, de Oeso en de Benelux.
De nationale taal is het Luxemburgs (of
Letzeburgs), een Germaanse, sterk op
Duits gelijkende taal. 52% van de bevolking heeft het als moedertaal, ruim 70%
van de Luxemburgers begrijpt het. Daarnaast is ook het Frans een officiële taal,
16% van de bevolking heeft het als moedertaal en het wordt door 88% van hen
begrepen. Binnen de media en de kerk
wordt evenwel het Duits gebruikt, 85%
van de kranten zijn in het Duits.
Chauffeur van dienst was Thierry, gele-

genheidsgids was Samya Delforce die
deze uitstap georganiseerd had en die
zich, wegens haar alom gekende bedeesdheid aan de microfoon, grotendeels
liet vertegenwoordigen door “haar” Peter.
Er hadden zich 75 mensen ingeschreven
maar enkelen moesten verstek laten en
zo vertrokken we met 70 personen,
waarvan 24 patiënten, 42 familieleden,
vrienden en sympathisanten, 2 kinderen
en 2 verpleegkundigen, Ann en Dominique.
De rit verliep zonder problemen. Na een
weldoende sanitaire stop op een autowegparking ging het verder richting het
Groothertogdom en zijn hoofdstad
Luxembourg. Het is een van de rijkste
steden van Europa, erg belangrijk voor
de internationale financiële sector, maar
ook een vestigingsplaats voor de Europese instituties zoals o.a. het Europees Hof
van Justitie.
In deze mooie stad stapten we van de
bus aan de Place de la Constitution, nabij
de Notre-Dame-kathedraal gegroeid uit
een barokke 17-de-eeuwse jezuïtenkerk.

We stapten van de bus aan het
Grondwetplein
We maakten eerst een korte begeleide
wandeling naar het nabij gelegen pla-
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teau du Saint Esprit en de indrukwekkende Cité juditiaire. Het plateau ligt ingesloten tussen de Alzette en de Pétrusse,
de twee rivieren die de stad doorkruisen.
De gloednieuwe Cité juditiaire is pas ingehuldigd sinds 6 oktober 2008 en omvat al de gerechtsgebouwen van de stad
Luxemburg met uitzondering van het Europees Hof. In het in Moezelbarok opgetrokken complex zijn 16 gerechtzalen en
300 kantoren gevestigd. Vanaf de binnenplaats hadden we een prachtig zicht
op de omgeving.
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Hierna mocht iedereen op eigen houtje
de stad verkennen en/of ergens een vrij
middagmaal gebruiken.
Tegenover de kathedraal stond een city
skyliner, een tijdelijke 81m hoge constructie waarmee je ronddraaiend de bezienswaardigheden vanuit de hoogte kon
bewonderen. Het gaf een prachtig uitzicht over de stad met zijn groothertogelijk paleis, kathedraal, de Pont Adolphe
en het eronder gelegen ravijn, de resten
van oude vestingen en bovenal de groene omgeving ...

De mooie omgeving vanuit de hoogte
Terug met de voetjes op de grond restte
nog net genoeg tijd voor een wandelingetje door het historisch stadscentrum,
het standbeeld der gesneuvelden van de
eerste wereldoorlog met op de obelisk
de vergulde “Gëlla Fra” (gele vrouw),
langs enkele pleinen zoals de Place
d’Armes waar een rommelmarkt plaatsvond en de Place du Théatre met zijn
mooie beelden “Les Saltimbanques” (de
straatartiesten).
En toen was het (te vroeg) de hoogste
tijd om de bus te vervoegen voor onze
volgende bestemming.

In groep liepen we door het gerechtelijk
complex van de stad Luxemburg

We reden een heel eind langs de Moezel,
door mooie groene landschappen met
wijngaarden, Luxemburg uit, Duitsland
binnen, Duitsland terug uit en Luxemburg binnen en bereikten het stadje Grevenmacher en het bedrijf Bernard Mas-
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shop waar een voorraadje kon aangekocht worden om thuis nog na te genieten van dit mooie weekend.

Op de oevers van de Moezel liggen
wijngaarden
sard. Het was nog even zoeken en manoeuvreren om onze bus geparkeerd te
krijgen.

Het bezoek aan Bernard Massard was
interessant, de degustatie was nog beter
Hierna ging de busgrit terug naar
Luxemburg, naar het Double Tree Hiltonhotel waar we iets later dan verwacht
aankwamen. Het inchecken was een
fluitje van een cent, het avondmaal onder de vorm van een buffet was overvloedig en heel lekker, al viel het dessert
voor enkele medereizigers wat magertjes
uit. De kamers waren ruim, comfortabel
en met goede bedden waar de een al
wat beter in sliep dan de ander.
Zondag 9 juli

We werden de koele kelders van het bedrijf ingeleid door een gids die ons uitleg
gaf over het ontstaan en de productie
van de Crémants du Luxembourg in het
algemeen en van de Bernard Massard in
het bijzonder. We zagen een film en
kwamen uiteindelijk weer bovengronds,
bij waar iedereen naar verlangde: de
proeverij en, voor wie dat wenste, de

Na een verkwikkende nachtrust en een
lekker ontbijt checkten we zonder problemen uit en reden door het Luxemburgse “Klein Zwitserland” of het glooiende met grillige rotsformaties bezaaide
Mullerthal naar Echternach.
Echternach is de oudste stad van het
Groothertogdom Luxemburg en wereldbekend door haar processie die elk jaar
de dinsdag na Pinksteren uitgaat en die
deel uitmaakt van het immaterieel cultureel werelderfgoed van de Unesco.
Na enig zoeken en heen en weer rijden
vond chauffeur Thierry een parking voor
de bus. We maakten een korte begeleide
wandeling langs de oever van de rivier
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de Sûre (Sauer in het Duits) die de grens
vormt tussen Luxemburg en Duitsland.
Sommigen namen een verkorte weg
doorheen het mooie park van de 7de
eeuwse Benedictijnenabdij van St. Willibrord, langs de beeldhouwwerken die de
vier jaargetijden voorstellen en langs het
vijfhoekige paviljoen uit 1761.
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vier, tot in het zicht van de brug die
Duitsland binnenleidt en trokken dan via
de baan, langs het abdijmuseum, enkele
overblijfselen van de stadsmuren en
kwamen zo op het marktplein waar al
menig terrasje kennis aan het maken
was met de VNR.

De Echternacherbrück naar Duitsland
Ook het Marktplein van dit goed bewaarde middeleeuws stadje had nog enkele
bezienswaardigheden te bieden zoals de
Denzelt, het gerechtsgebouw uit de 14de
eeuw dat tevens een gevangenis en folterkamer bevatte. Bij renovatiewerken in
de 19de eeuw werden beelden op de gevel aangebracht van de Maagd Maria,
koning Salomo en de vier kardinalen
(deugden) wijsheid, gerechtigheid, matigheid en standvastigheid.

Een deugddoende groepswandeling
langs de Sûre

Het mooie paviljoen in het
park van de abdij
Anderen volgden nog wat verder de ri-

Een mooie fontein en op de achtergrond
het prachtige oude gerechtshof
Langs dit mooie gebouw en een mooie
(voor onze tijd gigantische) rode Ford
Lincoln Continental kwamen we aan de
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vierkante binnenplaats van de abdij en
aan de romaanse St. Willibrordbasiliek
waar de zondagsmis aan de gang was.
De originele, door tussenkomst van Sint
Willibrord gebouwde kerk dateerde van
omstreeks het jaar 700. Omdat ze te
klein geworden was om alle bedevaarders te ontvangen werd omstreeks 800
een nieuwe gebouwd die ongeveer de
grootte had van de huidige basiliek. Bij
een brand in 1016 werd die kerk helemaal vernield en de bouw van de huidige
kerk werd beëindigd in 1031.
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delde en alsmaar achteromkeek, we waren al aan het overwegen om de heren
met rolstoelen en goede duwers te gaan
ophalen, bleek dat zij eerder dan wij aan
de bus waren. Zij moeten zeker een
sprintje hebben gelopen waar het effen
was.
We reden richting Rumelange waar een
bezoek aan een ijzerertsmijn ons te

VNR-kompels op het punt aan hun
zware taak te beginnen
De Willibrordbasiliek van Echternach
Na op een terrasje nog te hebben genoten van een koel streekbiertje en van
een voorbijtrekkende stoet oude 2CVtjes (geitjes, eendjes, ...) werd het tijd
om het marktplein over te steken en via
de winkelstraat naar de busparking te
stappen. Carlos en Bernard hadden echter nog net een soepje besteld, dat goed
bezien eerder een volwassen soep bleek.
Terwijl de hele groep naar de bus wan-

En een gezellig terrasje

Met een treintje reden we de mijn in

En luisterden aandachtig naar de uitleg
van onze gids

VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

't Krantje

-

13 -

wachten stond. Hier werden we opgesplitst in een groep die het hele traject
met een treintje zou afleggen en een
groep die deels met een treintje en deels
te voet de mijn zou bezoeken.
We kregen allemaal een bakkersmutsje
en een helm op en wie dat wilde kon een
jas aantrekken. Dat laatste bleek niet
zo’n slecht idee te zijn want na circa anderhalf uur in de mijn bleek de omgevingstemperatuur beter geschikt om wijn
te bewaren dan om mensen (in short en
op sandalen) in te laten wandelen. Uit de
interessante uitleg van onze gids bleek
dat de mensen en kinderen die er in de
19de eeuw tot in de jaren 80 van vorige
eeuw hun korst brood moesten verdienen, door er het ijzererts uit te hakken,
geen koude leden .
Tegen de tijd dat we opnieuw aan de
bus stonden, omstreeks 16 uur, rommelde de donder en begon het te druppelen.
En tijdens de terugrit naar België kregen
we een fikse regenbui op ons dak (van
de bus) en iedereen aanschouwde dit als
een wereldwonder want het was lang
geleden dat we dergelijk natuurverschijnsel nog meegemaakt hadden.
We reden België binnen en de zon
scheen weeral. Het duurde niet lang voor
we vernamen dat de E411 afgesloten
was door een brandende vrachtwagen in
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Recogne waardoor reeds een 10-tal kilometers file ontstaan was. Onze chauffeur
reed dan maar via een omweg naar Namen en vandaar naar Brussel.
Met enige vertraging bereikten we
Stanley’s Jungle Grill in Erpe-Mere waar
we tussen de, meestal pluchen of
polyesteren wilde dieren, konden genieten van een smakelijke broodjesmaaltijd.
Tijdens de rit naar Roeselare volgden
nog de afscheidswoorden van voorzitter
Gino met de obligate bedankingen:
Samya en Peter voor hun puike voorbereiding en gidstalenten, verpleegkundigen Ann en Dominique voor hun gewaardeerde inzet, chauffeur Thierry om ons
allemaal veilig te hebben vervoerd, het
bestuur en last but not least, aan al wie
bijgedragen had om door stiptheid, behulpzaamheid en verdraagzaamheid dit
prachtweekend te helpen slagen.
Tegen 21.30 uur stonden we in de Wilgenstraat bagage, rolstoelen en vooral
champagne uit te laden en wie nog naar
meer verlangde bleef op de bus en reed
mee naar ... Tielt.
Hopelijk sliep iedereen die avond in met
een voldaan gevoel en met het voornemen volgend jaar weer van de partij te
zijn.
Maurice Debusschere

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt
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KRUISWOORDRAADSEL
OPGELET!! DE LETTER ‘IJ’ DIENT 2 VAKJES IN TE NEMEN.
F G H
I
J
K
A B C D E
L M N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

HORIZONTAAL
Vereiste om kruisbesmetting te voorkomen - post scriptum
Bid (Latijn) - rund - Japanse munt
Vaneigens! - vader
Gevaar - meisjesnaam
Bijwoord
Zot - familielid - laven
Staaf - jongetje - vetplant
Sprints - voorzetsel - rerum rovarum - identity
Olm - TV zender - kade - vrouwennaam
Voegwoord - strelen - voorzetsel - terroristische organisatie
Merk van zoutkoekjes - tooi - steekwapen
Muzieknoot - ex voorzitter van de Europese Raad - vuur
Poolse mansnaam - weeg af met de hand - voorzetsel - voorvoegsel
Loods - huid - wonde
Ontvangt - vals zingende - Nederland (afk)
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VERTICAAL
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Opvangplaats voor dieren - judogordel
Papegaai - fijn maken - dessert
Noord Atlantische verdragsorganisatie - Engels voorzetsel - lekkernij
Eenkleurig - kroon - uitroep - papa
Overeenkomst - kosten koper
Rondhout - creatie van Dick Bruna - bezittelijk voornaamwoord
Chic feest - dorp bij Rochefort
Voornaam van een voormalig president van Oeganda - metaal
Geluid - Frans lidwoord
Noorse munt (afk.) - dun - Bijbelse naam
Boom - Oostendse schilder
Franse rivier - lidwoord - selenium
Vloeistof - afvoerbuizen
Mansnaam - wegdommelen
Deel van een gitaar - berg op Kreta - zit op één knie

Met de letters in de grijze vakjes kan je een sleutelwoord vinden.
Tip: onverenigbaar
Bourgeois Sonja & Defour An

Heirweg 218
8710 Sint-Baafs-Vijve
Telefoon: +32(0)56 61 79 97
Fax: +32(0)56 61 79 98
info@espeelmetaal.be
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DE VNR HEEFT EEN
SAMENWERKINGSAKKOORD
MET AZ DELTA
26 juni 2017 was een belangrijke dag
voor onze VNR. Op die dag werd er een
samenwerkingsovereenkomst officieel
ondertekend tussen AZ Delta en de
Vriendenkring Nierpatiënten Roeselare
v.z.w. en nog 7 andere patiëntenverenigingen.
De samenwerkingsdossiers moeten helpen om onze patiëntenvereniging beter
bekend te maken in het ziekenhuis, ons
aanbod aan de patiënten te ondersteunen door de medewerkers van de zorginstelling en te zorgen voor een constructieve wederzijdse communicatie tussen
de VNR en AZ Delta.

maar ook een contactpersoon op de betrokken afdeling.
Dit soort samenwerkingen bestaat al in
Duitse ziekenhuizen maar in Vlaanderen
is AZ Delta koploper. Er zijn nog onderhandelingen met meerdere andere patiëntenverenigingen om ook voor hen tot
een constructief samenwerkingsakkoord
te komen.

De verenigingen krijgen een stem in het
beleid, ze kunnen feedback geven over
hun ervaringen in het ziekenhuis om zo
nodig bij te sturen in functie van de kwaliteitsverbetering. Het ziekenhuis stelt
een centrale aanspreekpersoon aan,
Voor onze 35-jarige VNR betekent het
akkoord dat we nu een officiële band
hebben met het ziekenhuis en zijn verschillende dialyseafdelingen.
Onze voorzitter Gino Mathys ondertekende het akkoord namens Vriendenkring
Nierpatiënten Roeselare, Algemeen Directeur Johan Hellings en Dr. Stefan
Vandecandelaere, directeur kwaliteit en
zorginnovatie namens AZ Delta.
Maurice Debusschere
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H. MIS LICHTERVELDE
23 JULI 2017
Zondagmorgen 10.00 uur, ik kom aan in
Lichtervelde. Ik besluit eerst nog een blik
te gaan werpen in zaal Ten Boomgaerde.
En ja hoor, de medewerkers van de Wereldwinkel zijn al heel druk aan het werk
met hun voorbereidingen. De zaal is
reeds tip top in orde en ziet er heel mooi
uit. Ik kan met een gerust gemoed naar
de kerk gaan.
Daar aangekomen zie ik nog enkele
“vroege vogels” staan. Ook al is het niet
bij iedereen lang geleden dat we mekaar
gezien hebben toch zijn de begroetingen
altijd heel hartelijk. Na de kleinere opkomst van vorig jaar ben ik stiekem toch
de leden aan het tellen. Al heel gauw zit
ik aan vijftig, tijd om er mee op te houden. Ik ben gerust gesteld, we gaan een
mooie opkomst hebben. Ook onze vrienden uit Hasselt zijn opnieuw van de partij onder aanvoering van hun voorzitter
Dhr Meus. Ook zij zijn reeds jaren van de
partij op deze dag. Want inderdaad de
H. Mis ter ere van de H. Margriet staat
bij velen in hun agenda in het rood aangekruist. Zij is de patrones van de nierpatiënten en getransplanteerden. Van
die laatste groep denken velen op die
dag speciaal nog eens aan hun donor,
dank zij wie ze een nieuw leven kregen.
Ondertussen is het reeds 10.30 uur geworden, tijd om binnen te gaan in de
Sint-Jacobuskerk. Die is toch behoorlijk
goed gevuld. De eredienst staat volledig
in het teken van de H. Margriet waarin
haar hele leven wordt verteld.

Hier een mooie foto van de H. Margriet
oftewel de H. Margaretha. Op de grond
zie je een hele reeks noveenkaarsen
kopen van de H. Margriet. Zelf heb ik
daar geen tijd voor want ik spoed mij
naar de zaal waar even later de eersten
reeds toekomen.
Uiteindelijk zijn er op de receptie een
vijfenzestigtal personen aanwezig, een
schot in de roos. De hapjes zoals altijd
“picobello” verzorgd en heel lekker. De
lekkere wijn van de Wereldwinkel doet
het volume van de gesprekken nog stijgen. Kortom alles is aanwezig om van
een geslaagde receptie te spreken.
Bij het opruimen van de zaal kijk ik dan
ook heel tevreden terug op een heel leuke voormiddag. Ik wil allen die bijgedragen hebben tot deze geslaagde activiteit
bedanken. In het bijzonder alle medewerkers van de Wereldwinkel en Kristina.
Dank voor alle moeite.
Tot volgend jaar!

Na de H. Mis is er nog gelegenheid een
kaars aan te steken of een medaillon te

Gino
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TOMBOLA VNR
€ 5000 prijzen
prijs per lot met 5 nummers: € 3,00
september - december 2017
trekking woensdag 13 december 2017
Lotjes overal te verkrijgen!!
o.a. bij Christine, Stefanie, Karine, Stefaan, op alle
CAD’s, op PD, bij Georges De Vos en Danny Vermeulen
Deze tombola is de grootste bron van inkomsten
van de VNR. Dank zij de opbrengst kunnen we U
dit Krantje bezorgen, de uitstappen en
bijeenkomsten financieren, …
KORTOM ZONDER UW STEUN IS ER GEEN VNR ! DANK !
Mee helpen verkopen kan ook: U krijgt een aantal lotjes
en er wordt dan afgerekend als u de rest terugbezorgt.
Resterende lotjes en strookjes moeten binnen zijn tegen
12 december om 24u
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EEN GOUDEN TIP:
INVESTEER OOK IN
DIALYSE-UREN
Het is alleszins geen leugen te beweren
dat de meeste patiënten met veel ongenoegen en weigerend reageren als de
nefroloog adviseert om de dialyseduur
met een half of zelfs een volledig uur te
verlengen. Vanuit het standpunt van de
patiënt is de vrees om langer te moeten
‘aanliggen’ zeer begrijpelijk en zijn de
motieven evident. Praktisch komt dit immers altijd neer op nog later thuiskomen
en nog minder dialysevrije uren.

Vanuit het standpunt van de nefroloog is
het echter uiteraard nooit de intentie om
de ongemakken voor de patiënt te vergroten maar is het daarentegen wel zijn
opdracht om eenieder de meest optimale
behandeling te geven, hetgeen in concreto helaas dikwijls een langere dialyse
impliceert.
Uit de dagelijkse praktijk mag blijken dat
hieromtrent nogal wat onbegrip en misverstanden heersen tussen patiënten en
hun artsen, ongetwijfeld omdat het
moeilijk is om een advies te volgen dat
onvoldoende klaar en gefundeerd werd
toegelicht. Het is de bedoeling met deze
tekst enkele wetenschappelijke inzichten
te verduidelijken, in de hoop gemakkelijker te kunnen motiveren tot betere therapie.

Door de jaren heen is de neiging ontstaan om de dialyseduur steeds in te
korten. Men vond hiervoor argumenten
door zich vooral te baseren op de zogenaamde Kt/V als maatstaf voor ideale dialysekwaliteit. Deze Kt/V is een parameter waarmee de efficiëntie wordt aangegeven waarmee de afvalstof ureum uit
het lichaam wordt verwijderd, en die
wordt bepaald door het gewicht of volume van de patiënt (V), de tijdsduur per
dialyse (t) en de membraaneigenschappen van de feitelijke kunstnier (k).
Door de steeds betere kwaliteit van de
kunstnieren kon men volgens deze formule op kortere tijd een identieke hoeveelheid ureum verwijderen zodat men
meende de dialyseduur ongestraft te
kunnen reduceren.
Naar Amerikaans voorbeeld streefde
men bovendien naar zeer hoge bloeddebieten en nog kortere dialyseduur. In
Amerika wordt dit tot op heden toegepast om de efficiëntie van de infrastructuur maximaal te kunnen benutten door
met 1 toestel tot drie en zelfs vier patiënten per dag te dialyseren. Om dezelfde reden ging men over tot het plaatsen
van kunststoffistels (goretex) die niet
dienen te ‘rijpen’ en hogere bloeddebieten kunnen leveren dan de lichaamseigen bloedvaten.
Recent is met wetenschappelijke gegevens gebleken dat men het met die
weliswaar kortere maar zeer snelle dialyses toch niet volledig bij het rechte eind
had.
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Vooral door de zeer goede resultaten
van een Frans dialysecentrum te Tassin
waar patiënten 18 tot 24 uur (eveneens
verdeeld over drie sessies per week) dialyseren, is men de voordelen van langer
durende dialysesessies, weliswaar met
de huidige hoog kwalitatieve materialen,
maar met een veel lagere bloedflow
gaan herwaarderen. Het is gebleken dat
voor een zelfde Kt/V een langere dialyse
talrijke voordelen voor het welzijn van de
patiënten te bieden heeft.
Een eerste en zeer belangrijk voordeel is
dat er veel minder bloeddrukdalingen
voorkomen omdat het tempo waarmee
vocht dient te worden onttrokken veel lager is gezien langer gerekt in de tijd. Dit
heeft weer als
gevolg dat patiënten veel gemakkelijker hun
streefgewicht
kunnen bereiken en minder
frequent vroegtijdig door ernstige bloeddrukproblemen dienen te worden ‘afgesloten’. Iemand die vroegtijdig
dient te worden afgesloten gaat immers
logischerwijs met enkele halve of hele
kilo’s overgewicht naar huis en heeft dus
zijn streefgewicht niet bereikt.
Daarenboven is het frequent doormaken
van hypotensies bewezen ongunstig voor
een jarenlang adequaat functioneren van
de intellectuele vermogens. Tijdens korte
sessies wordt vaak getracht het risico op
bloeddrukdaling met de kunstgreep van
‘meer zout in het badwater’ te verkleinen. Een nadelig gevolg hiervan is een
meer uitgesproken dorstgevoel, meer
vocht drinken, meer gewichtstoename,
en uiteindelijk nog meer hypotensies,
….m.a.w. een heuse vicieuze cirkel.
Men weet daarenboven dat het bereiken
van het ideale streefgewicht tezamen
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met het volgen van een zoutarm dieet de
beste maatregelen zijn om een goede
bloeddrukregeling te bekomen. In Tassin
definieert men het ideale streefgewicht
van de dialysepatiënt als zijnde dat gewicht waarbij geen nood meer bestaat
aan bloeddrukdalende medicaties, zelfs
rekening houdend met een normale gewichtstoename tussen twee dialysedagen. Het is verbazend te merken dat er
inderdaad in dat Franse centrum bijna
geen patiënten meer zijn die bloeddrukdalers dienen in te nemen. Dit staat in
schril contrast met de resultaten van de
HEMO studie, die patiënten met het klassieke 12 uur per week (3 x 4 uur) dialyseschema heeft geanalyseerd, waar ongeveer 70 % van de patiënten ondanks
talrijke medicamenten geen optimale
bloeddruk konden bereiken.
Het belang van een
goede bloeddrukcontrole is immens
groot en dient voldoende beklemtoond
te worden. Een hartspier die voortdurend leegpompt tegen hoge weerstanden
in de bloedvaten zal compensatoir gaan
verdikken en de bloedvoorziening via de
kransslagaders op de duur in het gedrang brengen zodat pijn op de borst of
zelfs een hartinfarct kan ontstaan. Hoge
bloeddruk is, naast cholesterol, roken en
(specifiek voor dialysepatiënten) ook de
calcium- en fosforverhouding één van de
voornaamste risicofactoren voor hart- en
vaatziekten. Hoge bloeddruk verhoogt
namelijk niet alleen het risico op vernauwingen van de kransslagaders ter hoogte
van het hart, maar versnelt en bevordert
het vroegtijdig ontstaan van vaatvernauwingen in het hele lichaam.
Zelfs met het volgen van een fosforbeperkend dieet is het veelal onmogelijk
om een goed fosforgehalte in het bloed
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te behalen, tenzij men extreem weinig
eiwitten zou innemen wat op de duur
ook tot schadelijke ondervoedingsverschijnselen kan leiden. Vandaar dat het
dikwijls noodzakelijk wordt om fosforbinders zoals calciumcarbonaat en –acetaat
en het recente renagel correct in te nemen bij de maaltijd, zodat het fosfor uit
de voeding niet opgenomen wordt vanuit
de darm in de bloedcirculatie. Nochtans
zijn ook deze maatregelen vaak onvoldoende en is de dialysekwaliteit de bepalende factor om voldoende opgestapeld
fosfor uit het lichaam te verwijderen.
Het fosforgehalte in het bloed daalt zeer
snel gedurende het eerste uur van de dialyse en het gehalte blijft ook nadien gedurende een lange tijd laag zodat er uiteindelijk na het eerste uur relatief weinig
fosfor in het bloed aanwezig is dat gedurende de rest van de dialyse nog kan uitgedialyseerd worden. Het fosfor wordt
nadien traag vrijgesteld vanuit de andere
weefsels van het lichaam, en pas na enkele uren wordt het bloedgehalte aan
fosfor opnieuw aangevuld. Meestal, en
zeker bij korte dialyseduur, is de patiënt
dan al thuis. Dit bijzondere fenomeen
van beweeglijkheid van fosfor tussen de
verschillende compartimenten van het
menselijk lichaam wordt met een geleerde term kinetiek aangeduid, en verklaart
waarom een
langer durende dialyse
zelfs met
identieke Kt/
V voor ureum
toch een veel
efficiëntere
verwijdering
van fosfor uit
het bloed
mogelijk
maakt. De
langere dialyse zorgt namelijk dat het
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fosfordepot dat na enkele uren uit de
weefsels aan het bloed wordt vrijgesteld
(rebound fenomeen) ook nog kan uitgespoeld worden.
Een goede fosforbalans voorkomt een te
sterke werking van de bijschildklier
(parathormoon) en neerslag van calciumfosfaat in de hartspier, de huid (jeuk),
en de wand van de bloedvaten. De
bloedvaten worden hierdoor dus gevrijwaard van verkalking, blijven elastischer
en bieden minder weerstand tegen de
hartspier, die daardoor ook minder de
neiging zal vertonen om te verdikken.
Het centrum van Tassin heeft ondertussen bewezen dat langere maar minder
intense dialyse zoals verwacht uiteindelijk ook de overleving van de dialysepatiënt verbetert, en dit vooral door het reduceren van de risicofactoren voor harten vaatziekten. Men heeft ook gemerkt
dat slechts 1 uur per sessie langer dialyseren een weldaad kan zijn voor sommige patiënten. Aangezien deze drie uur
per week ruimschoots een veelvoud hiervan aan extra levensdagen kan opleveren, is het rendement van deze inspanning zeer hoog en door geen enkele
beurs ter wereld geëvenaard. Vandaar
de titel.
dr. H. Schepkens
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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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DAGUITSTAP NAAR
DOORNIK
Naar aloude traditie bewees de zon ook
nu weer acte de présence voor onze
VNR-daguitstap. Het was maar goed dat
we een half uurtje vroeger naar Roeselare waren gekomen want we geraakten
langs geen wegen aan de voorziene rolstoelen. Dan maar Stefaan uit bed gebeld en zo lukte het dan toch. De liftbus
van De Meibloem stond er al en de
meeste deelnemers waren al ingestapt.
VNR-leden zijn nu eenmaal stipte mensen.
We waren maar met 36, spijtig van de
beperkte belangstelling, maar eens te
meer zouden de afwezigen ongelijk krijgen. Door omstandigheden was ik het
enige bestuurslid en Gisèle Deldique de
enige (gepensioneerde) verpleegkundige. Maar na enkele jaren van afwezigheid was onze vertrouwde gids Luc er
opnieuw bij en met een chauffeur als
Hélène achter het stuur kon er weinig
mislopen.
We reden dan ook stipt op tijd de Wilgenstraat uit richting de mooie stad
Doornik.
Tijdens de rit vertelde Luc honderduit
over onze bestemming: Doornik is een
stad van ca. 70.000 inwoners en de op
1 na oudste stad van België. Het is ook
de stad met de grootste oppervlakte van
België met naast de centrumstad nog 29
deelgemeenten.
De stad bestond al onder het Romeinse
Rijk maar viel rond 432 in Frankische
handen en werd hoofdstad van het
Frankische rijk. Clovis werd er in 465
geboren als zoon van koning Childerik
(wiens graf er in 1653 ontdekt werd).

Na zijn bekering tot het christendom
verplaatste Clovis de zetel van zijn
machtscentrum naar Parijs en maakte
van Doornik een bisschopszetel die heel
Vlaanderen bestreek. Eleutherius werd
er de eerste bisschop.
Rond 850 ontstond het graafschap
Vlaanderen dat een leen was van de
Franse koning en waartoe ook Doornik
behoorde, maar vanaf 1187 werd de
stad onafhankelijk en kwam rechtstreeks onder de Franse troon. In de
15de eeuw kende Doornik een bloeiende
lakenhandel en was het een voorname
leverancier van wandtapijten.
Van 1513 tot 1519 werd Doornik als enige Belgische stad bezet door de Engelsen onder Hendrik VIII. Daarna werd
het weer overgedragen aan Frankrijk.
In 1521 voegde Keizer Karel V Doornik
toe aan de Nederlanden en volgde een
tijd van godsdiensttwisten en economisch verval. Doornik werd een Calvinistisch (protestants) bolwerk. Na de Beeldenstorm eisten de Calvinisten eigen
kerken. Filips II van Spanje en landvoogdes Margaretha van Parma stuurden de graaf van Hoorne om de twisten
op te lossen en zeer tegen de zin van
zijn bazen gaf deze toe aan de eisen
van de Calvinisten.
In 1567 viel de stad weer in Franse handen maar in 1581 veroverde de Spaanse
landvoogd Alexander Farnese, na een
langdurig beleg Doornik opnieuw. De
Calvinisten kregen een jaar de tijd om
hun bezittingen te verkopen en te emigreren.
Onder Zonnekoning Lodewijk XIV werd
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Doornik weer Frans bezit maar door de
Vrede van Utrecht van 1713 werden de
Nederlanden Oostenrijks.
In 1815 maakte Doornik deel uit van het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en
in 1830 werd de stad Belgisch.
Nauwelijks 45 minuten later stapten we
van de bus en na een korte wandeling
door de rue Saint Martin, langs het oudste belfort van België (12de eeuw, 70m
hoog, met beiaard van 56 klokken) en de
cathédrale Notre-Dame de Tournai, bereikten we het hotel La Cathédrale waar
we verwacht werden voor een heerlijk
smakende koffie met een croissant.
Een half uurtje later nam onze gids ons
mee voor een korte bezichtiging van de
romaanse kathedraal die met haar 134m
lengte een van de grootste kerken van
België is. In 2000 werd dit prachtige uit
Doornikse kalksteen opgetrokken gebouw, romaanse stijl met tal van gotiekelementen, opgenomen in de erfgoedlijst
van UNESCO.
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Een korte wandeling door het
historisch stadscentrum
steld doet staan: “La cathédrale à çinq
tours et quatre cents cloches” (de kathedraal met 5 torens en 400 klokken) klinkt
bijna identiek als “La cathédrale à çinq
tours et quatre sans cloches”, de werkelijkheid zijnde de kathedraal met 5 torens waarvan 4 zonder klokken. Een
grapje dat het alleen doet in de taal van
Molière.

Aan de zijkant van de kathedraal kregen
we een hoop informatie over dit
bouwwerk door gids Luc

Het stadsbeeld van Doornik wordt
helemaal beheerst door de indrukwekkende kathedraal met haar 5 torens
De vijf 83m hoge torens beheersen helemaal het stadsbeeld. Zij vormen het
voorwerp van een Franstalig grapje dat
buitenlandse toeristen telkens weer ver-

In 1999 werd Doornik getroffen door een
tornado die grote schade heeft aangericht, ook aan de kathedraal. Eén van de
torens werd maar liefst 80cm verplaatst
en er traden stabiliteitsproblemen op aan
het gebouw. Een tijdlang was de kerk
ontoegankelijk en werden aan de buitenzijde maatregelen getroffen om voorbijgangers te beschermen tegen vallende
brokstukken. Sinds 2003 staat een groot
gedeelte van het gebouw in de steigers
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en voert een West-Vlaams bedrijf zowel
binnen als buiten enorme herstellingswerken uit die naar schatting nog gaan
duren tot 2025.
Samen met gids Luc liepen we rond de
kathedraal, langs de panelen met foto’s
die tonen wat momenteel in het echt niet
te zien is. Zo verder door “Petit Montmartre”, een kunstmarktje naar het model van het Parijse Montmartre waar
plaatselijke kunstenaars hun werk demonstreerden en te koop aanboden,
langs de tuin van het bisschoppelijk paleis, waar ook een of ander cultureel gebeuren plaatsvond, naar de ingang van
de kathedraal.
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tuur voor concerten en optredens die er
’s avonds plaatsvinden.
We konden er een idee krijgen van de
bouw met de gangen en nissen boven de
zijbeuken en de prachtig gebeeldhouwde
preekstoel. In de Sint-Lodewijkskapel die
zich in het koor van de kerk bevindt was
de zondagsmis bezig. Hierdoor konden
we er het schilderij “De bevrijding van de
geesten uit het vagevuur” van P.P. Rubens en “Christus aan het kruis” van J.
Jordaens niet gaan bekijken.
Hierna was het tijd voor een rondrit met
een toeristisch treintje. We kregen uitleg
in het Nederlands tijdens de rit langs de
oevers van de Schelde met een aantal
mooie bruggen waarvan de historische
Pont des Trous de voornaamste is, en
langs een aantal mooie parken en andere bezienswaardigheden die we nog zouden bezoeken.
Na de rondrit zagen we nog een luchtige
filmvoorstelling over de 2000-jarige geschiedenis van de stad die we bezochten.

Door Petit Montmartre ging het daarna
naar de ingang van de kerk
Door de restauratiewerken is maar een
deel van het imposante gebouw toegankelijk. In het gedeelte van het kerkschip
dat we konden bezoeken stonden een
podium, een tribune en geluidsappara-

Een zicht op de Pont des Trous vanuit
Een toeristentreintje

Het kerkschip was ingericht voor
avondconcerten

Zo was het middag geworden en tijd om
terug te wandelen naar hotel La Cathédrale voor een lekker middagmaal van
Quiche Loraine, varkensrouelle in mosterdsaus en appeltaart als dessert.
Chauffeur Hélène die ons in het restaurant vervoegde bracht het heuglijke
nieuws mee dat ze een plaats gevonden
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had die dichter bij het stadscentrum lag
om ons na ons bezoek weer te laten opstappen op de bus.
Na het verkwikkende middagmaal trokken we in het kielzog van Luc naar de
Grote Markt, een prachtig grote verkeersvrije plaats met fonteinen waar
vooral de spelende kinderen van genoten
en heel veel terrasjes die vooral bij de
volwassenen in de smaak vielen en die
ook voor een deel van ons reisgezelschap een welkome attractie vormden.
Wie nog wat energie over had volgde de
gids naar de lakenhalle. Het huidige gebouw staat hier sinds 1606 op de plaats
waar de vorige uit 1228 afbrandde. De
gevel met Dorische en Toscaanse zuilen
is in renaissancestijl, de topgevels zijn
barok. De voorgevel werd gerestaureerd
tijdens de aanleg van de nieuwe GrandPlace ingehuldigd in 1998.
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Doornik die met een deel van zijn leger
in Gravelines streed. In zijn afwezigheid
voerde zij het bevel over de calvinistische verdediging van de stad tegen het
beleg van Doornik door Alexander Farnese. Zij bleef de verdedigingslinies inspecteren, ook toen ze gewond werd. Toen
er geen uitzicht op ontzetting van de
stad meer was stond Farnese in 1581
een eervolle overgave toe en mocht zij
de stad verlaten met al haar bezittingen.
Zij trok naar Antwerpen waar zij in 1582
overleed.
We staken de Grote Markt over en wandelden de Sint Kwintenskerk (SaintQuentin) binnen, een prachtig romaans
gebouw uit de 12de eeuw, vermoedelijk
gebouwd op een Romeins kerkhof. Binnenin is de kerk eerder eenvoudig met
uitzondering van enkele schrijnen en van
een mooi met bladzilver en -goud bezet
beeld van Notre-Dame de la Treille
(Onze-Lieve-Vrouw van de Wijnstok),
patrones van de Franse stad Rijsel. Sedert 2009 wijdt Doornik ook een processie aan haar.

Even snel binnengluren in de lakenhalle
Doordat er ook in de lakenhalle activiteiten plaatsvonden in het kader van het
muziek- en filosofiefestival “Les rencontres inattendues” (telkens het 1ste weekend van september) konden we ook
even de binnenkant van het gebouw bekijken.
Hierna bezochten we het standbeeld van
Christine De Lalaing. Zij was een nicht
van Filips de Montmorency, de in 1558 in
Brussel onthoofde graaf van Hoorne. Zij
was getrouwd met de stadhouder van

Een woordje uitleg in de
Sint-Kwintenskerk
Ons volgende bezoek gold het Musée de
la Tapisserie dat naast een reeks moderne tapijten ook een collectie wandtapijten uit de 15de en 16de eeuw herbergt.
Het geplande bezoek aan de musea voor
Schone Kunsten en voor Natuurhistorie
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viel bijna in het water doordat entree
moest betaald worden terwijl vooraf was
gezegd dat de musea gratis te bezoeken
waren de eerste zondag van elke maand.
Maar indachtig het gezegde “een neen
heb je, een ja kan je krijgen” wendde
Luc zijn welsprekendheid aan en mochten we met onze intussen enigszins uitgedunde groep toch binnen.
We wandelden naar de Cour d’Honneur
de l’Hôtel de Ville (een heel mondje vol)
een mooi stadspark waar we ’s morgens
al met het treintje doorgereden waren.
We bleven even staan bij het standbeeld
van de wereldberoemde Doornikse
kunstschilder Louis Gaillet (1810-1871),
vooral bekend omwille van zijn enorm
grote schilderijen waaraan veel aandacht
gewijd is in het museum voor Schone
Kunsten dat we nog zouden bezoeken.
Het standbeeld staat op een sokkel ontworpen door Victor Horta (Gent 1861 Brussel 1947), een architect vooral bekend door heel wat art nouveau creaties
in Brussel, waaronder het in 1967 afgebrande warenhuis Innovation.
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De stadsdiensten gebruiken sinds 1809
het vroegere abtspaleis uit 1763. De neoclassicistische gevels overleefden het
Duitse bombardement van mei 1940
waarbij het hele interieur vernield werd
met inbegrip van de volledige Doornikse
stadsarchieven.
Het Musée d’Histoire Naturelle & Vivarium dateert uit 1829 en is sedert 1839 op
zijn huidige locatie gehuisvest in de
brouwerij van het vroegere SaintMartinklooster. Bij de restauratie en uitbreiding van 2001 werd ervoor gezorgd
om de sfeer van het 19de eeuwse
“rariteitenkabinet” te behouden.
We zagen er ongelooflijk mooi opgezette
dieren en hun geraamtes, waaronder de
eerste olifant die in 1839 in België aankwam.
Het Vivarium toont dan weer een interessante verzameling levende vissen,
amfibieën, reptielen en vogelspinnen in
hun nagemaakt natuurlijk habitat. Het
museum neemt deel aan diverse programma’s ter bescherming en kweek van
met uitsterven bedreigde diersoorten.
Het Musée des Beaux Arts werd geopend
in 1928 en is een Art Nouveau gebouw
ontworpen door de hoger genoemde Victor Horta van wie dit de enige creatie in
Wallonië is en overigens het enige museum van zijn hand.

Het standbeeld van een lokale beroemdheid, kunstschilder Louis Gaillet
Het stadhuis (Hôtel de Ville) van Doornik
is er gevestigd in een deel van de 11de
eeuwse Sint-Maarten benedictijnenabdij.
Het klooster werd in 1797 afgeschaft
door het Franse Ancien Régime
(regeringsperiode tussen de Franse revolutie van 1789 en het bewind van Napoleon Bonaparte in 1799).

Eén van de prachtige art nouveauzalen
met bezienswaardige kunstwerken
in het Musée des Beaux Arts
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In het museum zijn schilderijen en
beeldhouwwerken tentoongesteld van de
Vlaamse primitieven tot de hedendaagse
kunstenaars, van Rubens, Jordaens, ...
tot de impressionisten Manet (zijn twee
enige in België tentoongestelde werken),
Monet, Seurat, Van Gogh, ... Een belangrijke plaats is voorbehouden aan Belgische kunstenaars zoals Ensor, Claus, ...
en de Doornikse artiesten waaronder de
hoger genoemde Gaillet.
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en ontginning van de C.C.B. in GaurainRamecroix.

Een groot deel van de collectie moderne
kunst werd aan het museum geschonken
door de rijke Brusselse industrieel, kunstverzamelaar en mecenas Henri Van Cutsem, een goede vriend van Horta. Oorspronkelijk wilde Van Cutsem zijn hele
collectie aan de Belgische staat schenken, maar een hogere ambtenaar nam
aanstoot aan een beeldhouwwerk dat
een naakte vrouw voorstelde.
De tijd vloog snel, de klok tikte naar 17
uur toe en wie nog niet op een terrasje
zat kon er nog net snel genoeg naartoe
voor een verfrissing om dan op tijd te
zijn voor de bus naar onze laatste bestemming van die dag.
Iets na 17 uur stapten we terug op de
bus en reden we Doornik uit en met een
slakkengangetje - om te kunnen genieten van het prachtige landschap - naar
de 5 km noordwaarts gelegen Mont-Saint
-Aubert, een ca. 145m hoge heuvel. Op
het hoogste punt van de heuvel staat de
kerk van het gelijknamige dorp SaintAubert, deelgemeente van Doornik met
1350 inwoners. Vlak naast de kerk ligt
het hotel Floréal Le Panoramique waar
we de avondboterham met hesp, kaas
en groentjes aten en op het terras nog
even nagenoten van het onvergetelijke
panorama. Er werd nog duchtig gespeculeerd of de fabriek die we in de verte
zagen nu een cement- of een suikerfabriek zou zijn. Google Earth bracht intussen uitkomst: het was de cementfabriek

We reden naar de Mont-Saint-Aubert
waar we behalve van een lekker avondmaal ook van een prachtig panorama
konden genieten
Rond 18:45u. stapten we onder een
vriendelijk zonnetje weer op de bus na
een goed gevulde daguitstap waarvan
hopelijk iedereen genoten heeft. De terugrit verliep vlot en verbazend snel. Na
enkele dankwoorden van mezelf aan ...
iedereen en applaus voor ... iedereen,
afscheid van gids Luc en van chauffeur
Hélène, stonden we rond 19:20u. weer
in Roeselare.
Hopelijk is iedereen tevreden en wel
thuisgekomen en ontmoeten we mekaar
opnieuw bij een volgende VNR-activiteit.
En ... maak reclame voor onze jaarlijkse
daguitstap want hoe groter de groep,
hoe meer plezier en ... hoe goedkoper
de trip.
Maurice Debusschere
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OVERLIJDENSBERICHTEN
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:
27/06/2017
De Heer Jozef Labaere
Echtgenoot van Mevrouw Annemie Vandewalle
Zoon van Dhr. & Mevr. Georges Labaere - Angela Dewitte (dialysepatiënte)
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

CHOCOLADE HOLLE FIGUREN,
TABLETTEN EN PRALINES

www.libeert.com

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

SOUBRY NV
Verbrandhofstraat 51 - 8800
Roeselare
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EEN WELGEKOMEN STEUNBETUIGING VOOR DE VNR
Koen Blomme is VNR-lid sedert 1988.
Onlangs vierden Koen en zijn echtgenote
Lieve Castryck hun 25ste huwelijksverjaardag. Uit sympathie voor onze vereniging vroegen zij hun genodigden om in
plaats van geschenken, de Vriendenkring
Nierpatiënten Roeselare financieel te
steunen. Het heugelijke gebeuren bracht
maar liefst 3.225 euro op! Daarmee werd
onze kas extra gespijsd en dat appreciëren wij ten zeerste.
Van harte bedankt Koen en Lieve!!

Voorzitter Gino Matthys ontvangt de
cheque met het mooie bedrag uit de
handen van Koen Blomme

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt een journalist aan de minister:
"Hoeveel ambtenaren werken hier nu eigenlijk?"
Zegt de minister: "Iets meer dan de helft..."

Groot Ambachtelijke bakkerij
INDUSTRIE

ZONE

NOORD

LAMSAKKER 4
8700 TIELT
Tel 051 633489
Fax 051 635421
BTW BE 0435.449.232
info@ranson-canniere.be
www.bakkerijranson.be

VLEESWAREN

HAVA
ZWAAIKOMSTRAAT 70
8800 ROESELARE

Tel. 051/ 20 19 39
Fax 051/ 20 91 07
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FAMILIENIEUWS
HEMODIALYSE EN
PERITONEALE DIALYSE

raren’ eruit slaat.
Maurice, we wensen je nog vele mooie
gelukkige jaren toe !!

Ingeborg D’Hooghe is op 9 juni 2017 in
het huwelijksbootje gestapt met Dieter
Hanssens. Ook hun zoontjes Rhune en
Loïc waren super fier!
Het was een mooie dag en op het
avondfeest hebben we met z’n allen
meegenoten en zagen we dat het goed
was !!

Maurice tussen de ballonnen
en verpleegsters!

Op 22 oktober vieren Andrea Verhulst,
patiënt van HD2 en Roger Sabbe hun
“Briljanten” huwelijksverjaardag.
65 jaar huwelijk, een termijn vol liefde,
geluk en vele mooie belevenissen.
Een hele tijd samen en mogen we hopen
dat ze er samen nog vele jaren mogen
bijdoen.
Wij wensen hen met ons voltallig team
een dikke proficiat toe!

Arlette Vansuyt is op 25 juli ook 80 jaar
geworden ! Dit heeft zij uitgebreid gevierd met haar familie. Proficiat Arlette
en nog vele deugddoende jaren !!
Als fiere moeder geniet ze telkens terug
van de vele ‘familiemomentjes’ !!

CAD MENEN
Maurice Bossier is op 16 juli, 80 jaar geworden !
Met de grootste fierheid poseerde Maurice met zijn verpleegkundigen voor de fotocamera.
Een stille genieter die langzaam open
bloeide tot iemand die af en toe ‘nen

Bij Arlette waren er ook
bloemen aanwezig
Nog een late maar welgemeende proficiat aan de communicantjes van dit voorjaar:
Brent, zoontje van Cindy Tiebergijn en
Gilles, zoontje van Nancy Decroos, vier-
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den hun Eerste Communie.
Dany Declercq en Yvette Van Hauwaert
vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag! Proficiat Dany en Yvette en nog vele jaren gelukkig samen !!
Dany kennen we hier als een echte bourgondiër, stille levensgenieter… Nooit een
toontje hoger en lager, altijd klaar voor
een helpende hand !!
Groetjes, Veerle Calis

CAD VEURNE
Op 1 augustus lag Pladys Valere 10 jaar
aan dialyse!
Verpleegkundige Sonja Bourgeois heeft
een groen mutsje en grijs sjaaltje gehaakt voor op de fles, net zoals we Valere met groene muts en sjaal elke dag
zien, alle seizoenen.

CAPD
Kristoff Ghys en Charlotte Vansteenkiste
zijn op 24 juni in het huwelijksbootje getreden.
Beide zijn werkzaam op dialyse (Kristoff
vnl HD2 en Charlotte HD & PD).
Sabine Verniest en haar Geert (Segers)
zijn getrouwd op 1 juli. Ze hebben al een
dochtertje samen, nl. Laura.
Sabine is CNS op dialyse.
Charlotte
Het verschil tussen een maîtresse en een
echtgenote ?
30 kg.
Het verschil tussen een aanhouder en
een echtgenoot ?
30 min.

Thorunn Vermeiren

B.V.B.A. VANDEZANDE
Zeepziederijstraat 5
Postbus 62
B-8600 DIKSMUIDE
Tel : +32.(0)51.50.01.17
Fax : +32.(0)51.50.41.17
Mail : info@vandezande.com
Algemene Metaalconstructies
Drainage

Valere was duidelijk tevreden
met zijn fles, muts en sjaal!

Tractoren
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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 INCOMPATIBEL.
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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
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

