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EDITORIAAL
In mijn vorige voorwoordje wenste ik jullie
allen een mooie zomer in
goede gezondheid toe.
Mooi is de zomer alleszins
wel geweest!
Ik hoop dan ook dat het
met de gezondheid een
beetje meeviel en dat jullie er allemaal ten volle
van hebt kunnen profiteren.
Ondertussen is het jaar al
een heel eind opgeschoven en hebben we al heel
wat leuke activiteiten
achter de rug.
Eerst was er het weekend
naar Valkenburg. We vertrokken met een kleine
groep maar ik durf toch
zeggen dat de afwezigen
ditmaal ongelijk hadden.
We beleefden er 2 super
leuke dagen met als toppunt een bezoek aan de
mergelgrotten. Meer info
verderop in dit Krantje
(en niet in het vorige
krantje zoals verkeerdelijk
aangegeven in mijn vorig
voorwoord).
Vervolgens was er de H.Mis gevolgd door een receptie in Lichtervelde.
Een mooie opkomst met
lekkere hapjes en drank
zorgden voor een geslaagde dag.
Bij deze wil ik nog eens
de vrijwilligers van de

Wereldwinkel en Christina
Bosschaert bedanken
voor hun perfecte organisatie en werk.
We zijn september. Dit
betekent dat het startschot voor onze jaarlijkse
tombola gegeven is. Ik
hoop en reken er heimelijk ook wel een beetje op
dat ieder van jullie zijn
steentje bijdraagt om er
een groot succes van te
maken. Alvast dank daarvoor!
Onze elfdaagse staat ondertussen ook voor de
deur. We zijn met 75 personen en we zullen er ongetwijfeld een boeiende,
spannende en leuke reis
van maken.
Op 1 december hebben
we het jaarfeest. Veel
kan en wil ik daarover nu
niet los laten. We laten
ons verrassen.
We sluiten het jaar af met
een symposium dat in het
teken staat van 40 jaar
dialyse.
Een hele mijlpaal en dat
verdient zeker de nodige
aandacht. Boeiende sprekers gevolgd door een receptie zullen voldoende
luister geven aan het evenement.
Tot dan!!! Gino
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40 JAAR DIALYSE
(EN TRANSPLANTATIE FOLLOW UP)

IN HET H.-HARTZIEKENHUIS
TE ROESELARE (1963 - 2013)
Vroeg in de jaren ZEVENTIG van
de vorige eeuw, startte Dr. Marc Segaert
in het H.-Hartziekenhuis te Roeselare
een dienst nierziekten (nefrologie) op,
met daaraan verbonden een kunstnierafdeling (=hemodialyse). Op de
kunstnierafdeling stonden als hoofdverpleegkundigen: Dhr. Bert Bogaert (tot
heden nog steeds in functie als hoofdverpleegkundige van de low care dialyses), die met zeer grote inzet en met een
-na vele jaren dienst - formidabele ervaring, zijn verpleegkundig team uitbouwde, samen met Mw. Andrea Vandepitte.
Aanvankelijk was het aantal dialysemachines slechts erg beperkt beschikbaar,
en konden enkel jonge patiënten (onder
de 60 jaar), zonder andere ernstige aandoeningen, met de kunstnier behandeld
worden. De eerste kunstnieren en de
eerste kunstniermachines waren -in vergelijking met de huidige- eerder primitief
en eerder weinig efficiënt in het verwijderen van toxische afvalstoffen uit het lichaam. In de beginjaren van de dialyse

in de vorige eeuw, duurden die dialyse
sessies dan ook noodgedwongen vaak
zes tot acht uur (!), drie maal per week.
Vroeg in de jaren TACHTIG van
vorige eeuw, groeide de nefrologische
dienst van het H.-Hartziekenhuis te Roeselare in die mate, dat er nood was aan
een tweede nefroloog. In 1983 vervoegde Dr. Johan Verbanck de dienst, die
naast de uitbouw van echografie, ook
nog een nieuwe dialysetechniek mee uit
de universiteit naar Roeselare bracht,
namelijk de peritoneale dialyse

(“buikspoelingen”).
Aanvankelijk gebeurden de buikspoelings-dialyses enkel met de hand, via vier
manuele wisselingen van buikspoelvocht
per dag (= CAPD = continue ambulante
peritoneale dialyse).
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Na enige jaren werd de buikspoelingstechniek meer machinaal en verfijnd, zodat heden ten dage patiënten kunnen
kiezen tussen verschillende modaliteiten.
Eén van de populairste buikspoelingstechnieken is de continue cycling peritoneale dialyse” of CCPD. Deze techniek
van buikspoelingen wordt thuis uitgevoerd of in een rusthuis, met behulp van
de zogenaamde “cycler” die naast het
bed van de patiënt staat ’s nachts. Hierbij kan de “cycler”-machine (ter grootte
van een valieske), individueel ingesteld
worden voor wat betreft het aantal
“wisselingen” van buikspoelvocht per
nacht, alsook voor wat betreft de inlooptijd, de verblijftijd en de uitlooptijd van
het buikspoelvocht.
Zowel kunstnier als buikspoelingen hebben voordelen en nadelen. In de praktijk
gebeurt de kunstnierbehandeling in het
ziekenhuis drie maal per week, en de peritoneale dialyse gebeurt thuis elke
nacht, 7 dagen per week. Sommige patienten kiezen voor de eigen thuisbehandeling met buikspoelingen (na grondig
aanleren door een gespecialiseerd verpleegkundig team). Anderen verkiezen
een behandeling drie maal per week aan
de kunstnier in de kliniek, waarbij alle
handelingen worden gedaan door het dialyseteam van het ziekenhuis.
De meeste patiënten komen medisch gezien in aanmerking voor beide dialysetechnieken. Sommigen vertonen echter
een andere medische ziekte, die een tegenaanwijzing is voor de ene of voor de
andere dialyse techniek. Grondige informatie over de voor- en nadelen van beide technieken door de nefroloog, en
door een gespecialiseerd verpleegkundig
infoteam, aan de patiënt en zijn/haar familie, is uiteraard zeer belangrijk, voor
een correcte keuze tussen beide dialyse
technieken.

Daarom is het zo belangrijk, dat de huisarts of de “specialist-niet-nefroloog”,
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reeds in een vroeg stadium van een
chronische nierziekte, de patiënt tijdig
verwijst naar de consultatie van de nefroloog.
In de jaren NEGENTIG van de vorige eeuw, bleek de dienst nefrologie
met zijn dialyse afdeling verder continu
te groeien, elk jaar opnieuw, zodat er
nood was aan een derde nierspecialist,
Dr. Ignace Vandewiele, een zeer bedreven clinicus, kwam het team nierspecialisten vervoegen. De dienst groeide mede onder zijn impuls verder, zodat patienten aan de kunstnier op de duur niet
meer in 1 of 2 dialyse zalen konden ondergebracht worden.
Met de continue groei van het aantal dialysepatiënten, was er tevens nood, niet
alleen aan meer dialysezalen en machines, maar ook aan steeds meer
verplegenden.
Sinds het jaar 2000, kende de
dienst nefrologie en de dialyseafdeling,
een verdere exponentiële groei. Om te
voldoen aan de grote vraag in de bevolking naar de levensverlengende en levensreddende dialyse, werden meerdere
satellietkunstnier-centra opgericht in nabije ziekenhuizen in West Vlaanderen (de
zogenaamde “low care-“of “CAD”centra ), zowel in Menen, Torhout, Tielt,
en Veurne.

Binnen de muren van het H.-Hartzieken-
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huis Roeselare bleek op een bepaald
ogenblik zo’n acute nood aan extra dialyse plaatsen te ontstaan, dat de toenmalige directie besliste, om met een enorme
hijskraan (!), een container (!) te laten
hijsen van op de Meensesteenweg, boven het dak van het ziekenhuis, tot op
de “binnenkoer” van het H.Hartziekenhuis… Deze container bleek later, een decennium lang, goed dienst te
zullen doen, als “tijdelijke noodoplossing”, … tot het moment dat een grote
nieuwe dialysezaal ( de huidige zaal III)
werd gebouwd langs de Rode Kruisstraat.
De grote toename aan dialysepatiënten
op de verschillende locaties in WestVlaanderen, met momenteel dialyse afdelingen in vijf steden -alle afhankelijk
van het Moeder dialysecentrum Roeselare- , verhoogde ook steeds opnieuw de
nood aan nieuwe nierspecialisten in ons
team. We zochten steeds weer de beste
artsen op de arbeidsmarkt in Vlaanderen, en vonden in de loop der jaren nog
4 uitstekende nieuwe collega-nefrologen:
Dr. Hans Schepkens, Dr. Gert De
Schoenmakere, Dr. Bart Maes en Dr. An
Vanacker.
De laatste decennia bleek het met de regelmaat van de klok, telkens weer een
grote uitdaging voor het ziekenhuis, om
voldoende dialyseverpleegkundigen te
vinden, zeker in een tijd van dalende
aantallen degelijk opgeleide verpleegkundigen op de arbeidsmarkt, en in een
tijd van een stijgende vraag naar die verpleegkundigen, wegens de vergrijzing
van de bevolking (met als gevolg een exponentiële toename van chronisch nierfalen).
Er blijkt trouwens tot op heden nog
steeds, een grote nood aan gemotiveerde en gekwalificeerde dialyseverplegenden. Het ziekenhuis en de dienst nefrolo-
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gie, zijn deze continue uitdagingen nooit
uit de weg gegaan.
Samen met de groei van de dialyse afdeling, groeide ook het aantal patiënten
dat vanuit onze dienst verwezen werd
naar de universiteit voor niertransplantatie.
Al deze patiënten moeten ook nauwgezet
verder regelmatig op de consultatie gevolgd worden, door de zes nefrologen
van het H.-Hartziekenhuis te Roeselare
(dat momenteel fusioneert met het Roeselaarse Stedelijk Ziekenhuis tot het fusieziekenhuis “AZ delta”)

De LAATSTE VIJF JAAR werd de
dialyseafdeling van ons ziekenhuis –met
haar diensthoofd Dr Vandewiele- het
grootste dialyse centrum van alle ziekenhuizen van het land (zie hiervoor de jaarlijkse statistieken van de NBVN = Nederlandstalige Belgische Vereniging voor
Nefrologie).
Dat ons dialyse centrum het grootste van
het land is geworden, heeft een aantal
verklaringen:
A. Het patiëntenaanbod steeg enorm en
continu tot op nu, zeker in onze grote regio van patiëntenrekrutering, die zich uitstrekt niet alleen in Roeselare, maar over
een groot stuk van West-Vlaanderen. De
vooruitgang in de verschillende takken
van de geneeskunde, en de trend in de
maatschappij, om steeds langer te willen
leven, draagt verder bij tot de explosie
van dialysepatiënten.
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B. Veel patiënten met veralgemeende
“aderverkalking”, leven nu langer dan
vroeger, mede door de vooruitgang van
bepaalde andere specialismen zoals bijvoorbeeld de cardiologie.
Het toenemend gebruik door hartspecialisten van nieuwe medicamenteuze behandelingen (zoals ACE inhibitoren en
sartanen), heeft geleid tot een drastisch
terugdringen van overlijden door hartfalen.
Hetzelfde geldt voor de toename
van”invasieve” procedures op de hartslagaders (de zogenaamde
“doorblazingen” tijdens coronarografie ).Hierdoor overlijden de laatste jaren
veel minder mensen vroegtijdig aan hartinfarcten of aan hartfalen. Al deze hartpatiënten, vertonen echter ook een veralgemeende aderverkalking, dus ook
zeer vaak verkalkingen in de nierbloedvaten, met als gevolg: terminale chronische nierinsufficiëntie (met dialysenood).
C. In Vlaanderen vormen de suikerzieke
patiënten tegenwoordig 30% tot 40 %
van alle dialysepatiënten. Dit komt, omdat diabetische patiënten nu langer leven
dan dertig jaar geleden. Helaas kan niet
bij alle suikerzieke patiënten, een voortschrijdende chronische nieraantasting
(met op de duur dialysenood) voorkomen worden. Suikerzieken leven langer,
onder andere door de veel beter georganiseerde multidisciplinaire aanpak tussen
de verschillende dokters specialisten,
huisartsen en paramedici. Tevens worden de bloedsuikerwaarden vaak veel
beter geregeld dan vroeger, onder andere door nieuwere insulines en nieuwere
medicamenten. Een positieve stimulus
tot een betere opvolging van suikerzieken, werd gegeven door het formaliseren
door de Overheid, van het “Zorgtraject
voor Diabetische patiënten”.
D. De uitstekende huisartsengeneeskunde in onze West-Vlaamse regio, leidt tot
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een toenemende tijdige identificatie van
patiënten met ernstig chronisch nierfalen. Het door de overheid sinds enkele
jaar in het leven geroepen initiatief, om
huisartsen te stimuleren om deze nierpatiënten op te nemen in het zogenaamd
“zorgtraject voor chronische nierinsufficientie”, heeft ertoe geleid, dat steeds
meer nierpatiënten tijdig worden verwezen naar de nierspecialisten. Veel van
deze mensen die vroeger plots overleden
thuis, kunnen nu tijdig aan de dialyse komen, met meestal een duidelijke verlenging van hun leven tot gevolg.
E. Een grote flexibiliteit op de werkvloer,
werd de laatsten jaren meer en meer gevraagd van zowel nefrologen als van dialyseverpleegkundigen, om te kunnen voldoen aan alle noden van alle patiënten,
en dit in vijf steden!
Om alle patiënten op alle locaties, dezelfde zorgen te kunnen bieden, waar ze
recht op hebben, is het vaak nodig om
bv. verpleegkundigen plots te verplaatsen van dialyse zaal (en soms zelfs van
stad waar moet gedialyseerd worden).Dit
is het geval bij plotse afwezigheden als
gevolg van ziekte of bij zwangerschappen
Voor het dagelijks realiseren van deze
complexe werkverdeling, willen we hier
graag een bijzondere appreciatie en
dank uiten, aan de “orkestmeesters van
de dialyse”: het diensthoofd dialyse Dr.
Vandewiele, alsook aan de hoofdverplegenden en “dispatchers” van de dialyse,
Dhr. Lemey Geert, Dhr. Bogaert Bert, en
Dhr. Bentein Johan (sinds kort kwam ook
Dhr. Thermote Jody dit team van orkestmeesters vervoegen); alsook aan alle
team- en zaalverantwoordelijken.
F. Optimale patiënten zorg is ook onmogelijk, zonder de vooruitziende blik van
een bekwame Directie, en zonder hun
vertegenwoordigers van het
“Middenkader” op de werkvloer, namelijk
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Dhr. Van Slambrouck, recent opgevolgd
door Dhr. Wim Devos. Zij hebben steeds
weer een luisterend oor, naar de noden
op de werkvloer, zodat aan die steeds
toenemende noden (bv. met extra personeel; extra materiaal, …) zo snel mogelijk kan worden voldaan, door tijdige en
juiste beslissingen op directieniveau.
We danken nu al de nieuwe en zeer ver
vooruitziende directie van ons fusieziekenhuis AZ Delta, om in de toekomst
adequaat te “anticiperen” op de nieuwe
uitdagingen die op ons afkomen, zowel
in ons Moederdialyse centrum, als op de
verschillende CAD- dialyseafdelingen in
andere steden.
Vanuit de vergrijzende bevolking zal de
vraag naar dialyse voorspelbaar nog een
tijdje blijven stijgen, zeker in bepaalde
groeiregio’s zoals de Westhoek.
De slagzin “Gouverner, … c’est prévoir” (Charles de Gaulle), geldt dus niet
alleen voor de regeringen van een land,
maar ook voor de directie van elk modern ziekenhuis.
G. Tevens willen we graag in onze dank
zeker betrekken, de sociale verplegenden van de sociale dienst van ons ziekenhuis, die zich bijzonder inzetten, om ook bij een plotse en onverwachte toestroom van nieuwe dialysepatiënten op
piekmomenten- talloze praktische zaken
te regelen op deskundige en snelle wijze,
zoals patiëntenvervoer, veel papieren
voor de ziekenbond, enz.…
Het is verder een dagelijks ervaringsfeit,
dat bejaarde nieuwe dialysepatiënten
soms “niet meer gewenst” zijn (“Er is
geen plaats in deze herberg …”), voor
verdere thuisopvang door familie, zodat
ze -soms ten onrechte-, weken tot soms
maanden moeten verblijven in een ziekenhuisbed, vooraleer voor opvang kan
worden gezorgd in een rust- of verzorgingstehuis. Er is inderdaad een schromelijk tekort aan acute opvangmogelijkheden van bejaarden in rusthuizen.
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Hier ook doen de Sociale verplegenden
van ons ziekenhuis (eerder Mw. Ingrid
Vanhooren en momenteel sinds jaren
Mw. Vandewalle Nele en recent ook Mw.
Sofie Van Hecke) zeer mooi werk, om samen met de families en de patiënten, te
helpen zoeken naar “de beste oplossing”
voor tijdelijk of definitief verblijf en opvang - na de eerste ziekenhuisopname.
Echter: misschien moet in de maatschappij -en dit zeer zeker waar mogelijk- een
dringende mentaliteitswijziging komen,
waarbij de naaste familie van bejaarden,
zelf, meer en meer zou moeten kunnen
blijven instaan, voor de blijvende of tijdelijke opvang van hun geliefde en bejaarde vader of moeder, … zonder alle
verantwoordelijkheden daaromtrent,
steeds weer op “de maatschappij” te willen afschuiven.
H. De zeer grote kwaliteiten van de verpleegkundigen van het dialyse team, zowel op de kunstnierafdeling als op de peritoneale dialyse afdeling, vormen de
ruggengraat van onze dienst.
Ik denk hier niet alleen aan de vaak grote technische vaardigheden van de
“anciens”, maar ook aan de diep menselijke kwaliteiten zoals: luisterbereidheid,
respect voor collega’s en patiënten, een
gezonde dosis autokritiek, een grote betrokkenheid bij de patiënt en zijn problemen.
Eigenlijk zien we dagelijks, dat de grote
meerderheid der verplegenden, de patient die zich voor hen bevindt, beschouwt
“als ware het hun eigen vader of moeder”. Hiervoor willen we zeer graag al
die mensen van het dialyseteam, zeer
speciaal feliciteren en bedanken!!
I. Een kwaliteitsvol kunstniercentrum,
besteedt grote zorg aan de aanmaak en
nauwgezette dagelijkse controles van ultrapuur steriel “badwater” (=gebruikt in
de kunstnieren voor de bloedzuivering).
Ook de snelle en adequate opvolging en
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behandeling van technische defecten van
de kunstniermachines, voorkomt veel
problemen bij de patiënten. Hiervoor
zorgen sinds decennia, in stilte doch zeer
adequaat, onze hoofdtechnicus van de
kunstnier Dhr. Danny Maes (geholpen
door de andere techniekers Tom en
Bart). Dat er zo weinig technische problemen zijn op de kunstnier, is hun zeer
grote verdienste, waarvoor ze een grote
pluim verdienen!
J. Onze grote appreciatie gaat tevens
naar de hoofdverpleegkundige en alle
verpleegkundigen van de hospitalisatie
afdeling (D5 ), die met grote expertise,
en grote kennis van de speciale zorgen
die nierpatiënten nodig hebben, steeds
weer zorgen voor een uiterst adequate
service en verzorging van onze nierpatienten – ook op hectische piekmomenten.
K. Ongetwijfeld heeft verder een toenemende informatisering van onze dienst,
met vooral het door programmeurs van
ons ziekenhuis ontwikkelde “edial” programma, met daardoor toegankelijkheid
van patiëntencomputergegevens op alle
locaties van ons centrum met dialyse activiteiten, … bijgedragen tot een zeer
snelle en adequate communicatie onder
nefrologen en verpleegkundigen van het
dialyse team, op alle locaties in vijf steden.
L. De onmisbaar geworden computer informatie stroom, ook met sommige andere diensten zoals bijvoorbeeld de
dienst Vaatheelkunde, heeft ook geleid
tot een hogere kwaliteit van zorgverstrekking.
We denken hier vooral aan de dokters
vaatchirurgen, met hun grote expertise
voor het behoud van dialyse fistels en
vaattoegang, waarbij dokter Dewaele
(zaliger), en de huidige ploeg dokters
vaatheelkundigen (vooral de Drs. Danneels en Dujardin) zeer snel inspelen op
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de soms dringende operatieve noden
voor fistelchirurgie bij onze patiënten.
Snelle doorstroming van gegevens over
patiënten problemen per computer, vanuit onze dienst naar andere diensten van
ons ziekenhuis zoals bv. de diensten urologie, cardiologie, abdominale heelkunde, etc. …dragen allemaal bij tot een betere geneeskunde voor onze nierpatiënten.
M. Ons dialyse centrum probeert “mee te
zijn” met de top van nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde. Het uitvoeren
van wetenschappelijk verantwoorde studies, vaak lopende in meerdere grote
centra van het Vlaamse land en meestal
in andere landen, … betekent niet alleen
een soliede basis van de vooruitgang in
de geneeskunde van de toekomst, maar
is niet zelden een adequaat middel gebleken, om -soms vroeger dan in andere
ziekenhuizen-, toegang te krijgen tot
nieuwe innovatieve geneesmiddelen,
Hierbij gaat onze grote appreciatie naar
de coördinator van deze studies Dr.
Maes, die samen met de gespecialiseerde studieverpleegkundigen Dhr. Stefaan
Maddens en Dhr. Rik Alliet, zorgen voor
een perfecte en wetenschappelijk verantwoorde opvolging van alle studies, die
steeds worden uitgevoerd na grondige
informatie, en met de geschreven goedkeuring van elke patiënt die aan een studie wil meewerken.
N. Tenslotte zorgt de VNR ( de Roeselaarse nierpatiënten vereniging) sinds
drie decennia voor een grote steun, moreel en daadwerkelijk, voor zeer vele dialysepatiënten en getransplanteerden.
Nierpatiënten in Roeselare behoren dank zij de VNR- tot één grote familie
van mensen, die elkaar steunen met
raad en daad. De VNR blinkt uit in het
organiseren van talrijke bijeenkomsten,
soms informatief interessant, soms puur
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Rijk van de Inca’s…),
Zonder teveel te willen moraliseren, willen we hier toch even, ter gelegenheid
van de viering van 40 jaar dialyse in
Roeselare, enkele naar ons gevoelen
“essentiële preventieve remedies” aanhalen, die de teloorgang van onze mooie
dienst in de toekomst moeten en zullen
voorkomen:

ontspannend en cultureel boeiend, soms
culinair gezellig. Jaarlijks richt de VNR
bovendien ook een buitenlandse reis in,
voor de nierpatiënten en hun naaste familie die het willen (en die zich tijdig inschrijven, …). Steeds gaan ook een aantal van onze dialyse verplegenden belangeloos mee, om de nierpatiënten op die
reis te begeleiden. Patiënten kijken er
steeds weer naar uit! Commentaren van
de deelnemers achteraf zijn unaniem lovend! Gelukwensen hiervoor, aan het bestuur van de VNR, waarbij we heel bijzonder de enorme verdiensten willen onderlijnen van de huidige Voorzitter Dhr.
Gino Matthys, en ook van Dhr. Stefaan
Maddens -de drijvende kracht achter de
organisatie van menig “event” binnen de
VNR!! Proficiat!
EEN BLIK OP DE TOEKOMST:
Elk jaar groter worden zoals onze nefrologische dienst, houdt zeer veel kansen
in om veel expertise op te doen, en om
alle patiënten zo optimaal mogelijk te
behandelen …
Maar…. “zeer groot worden” houdt ook
potentiële gevaren in.
Eens we ons bewust zijn geworden van
deze gevaren, is de kans kleiner, dat “te
groot worden”…. het begin zou worden
van een neerwaartse spiraal, leidend
soms tot de ondergang. Daar zijn genoeg voorbeelden van in de geschiedenis
(denken we bv. maar aan de val van het
Romeinse rijk, en het teloorgaan van het

A. Grote inzet van alle personeelsleden
voor de patiënt. Dit is in elk bedrijf
een voorwaarde voor succesvolle
groei. Hoe groter het bedrijf of de
dienst, hoe meer er gelegenheden
zijn om je als personeelslid “weg te
steken”, om zodoende je verantwoordelijkheden te ontlopen, en om anderen het werk te laten opknappen.
B. Respect voor elkaars mening en diversiteit.
Gebrek aan respect leidt tot onterechte kritiek op elkaar, en uiteindelijk tot
demotivatie en “uitgeblust” (=burned
out) geraken. Een teken van “burned
out”, is een toenemend procent afwezigheid van personeel door “ziekte” in
elk bedrijf. Diensten met gemotiveerde personeelsleden die graag komen
werken, hebben minder personeelsafwezighe-den, dan diensten waar men
komt werken de maandag, … terwijl
men reeds uitkijkt naar het volgende
weekend…
C. Fexibiliteit:
Toen er maar 30 dialysepatiënten waren in de beginjaren van de dialyse,
had elke patiënt bijna zijn “privé” dialyseverplegenden, zodat steeds dezelfde verplegende bv. de dialysefistel
kon aanprikken (drie maal per week).
Met tegenwoordig meer dan 300 patienten in vijf steden, en een toenemende grote schare nieuwe verplegenden, met per definitie ook meer
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afwezigheden door bv zwangerschap
of ziekte, … is het absoluut nodig
voor de continuïteit van alle zorgen
op alle locaties, om als dialyse verpleegkundige soms van dialysezaal te
moeten veranderen (zelfs soms in
een andere stad ), want alle patiënten hebben recht op een optimale behandeling.
Het groepsbelang van de patiënten,
gaat hier boven het individueel belang van de verpleegkundige, die liever in “zijn of haar dialysezaal” blijft
werken.
D. Lesgeven aan de nieuwe
(“afgestudeerde”) personeelsleden:
Continue “teaching” van “anciens”
naar nieuwe jonge verpleegkundigen
toe, zowel na de uren als tijdens de
werkuren op de werkvloer, is een opdracht die nooit “af” is!
We willen hier speciaal de teachers
(zoals Mw. Sabine Verniest, Mw. Carine Butaye en Dhr. Stefaan Maddens)
onder de geroutineerde verpleegkundigen bedanken voor hun grote inzet,
om -steeds weer- te streven naar
kwaliteitsverbetering. We doen hier
graag een oproep naar de jongeren
toe, om steeds met “open vizier” en
“zonder lange tenen”, steeds weer te
willen bijleren, elke dag! Wie denkt
alles te kennen, gaat beter een job
zoeken in de administratie ….
E. Een positieve geest
Op de werkvloer, zonder afgunst,
zonder pietluttige vergelijkingen over
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werkbelasting, wachtfrequentie, of
persoonlijke spanningen, … is een
noodzaak opdat een grote dienst zonder nodeloos energieverlies - goed
werk zou kunnen leveren.
Proficiat aan allen die daartoe bijdragen!
Het onmiddellijk uitpraten van kleine
spanningen onderling (die er per definitie altijd zullen zijn, wanneer vele
gezondheidswerkers op een kleine
oppervlakte werken), is een voorwaarde, opdat “ kleine veldslagen” …
nooit zouden uitgroeien tot … “grote
oorlogen”.
Praten met elkaar bij problemen, vermijdt dat de problemen plots escaleren, zodat de “bom ontploft”.
BESLUIT:
Allen die in het verleden hebben bijgedragen, tot de opbouw van onze kwaliteitsvolle en grote nefrologsiche dienst in
ons ziekenhuis, mogen terecht fier zijn!
Proficiat!
Wanneer in de toekomst, men bereid is
om rekening te houden met de bovenvermelde “preventieve remedies”, om te
vermijden, dat “kritische schaalvergroting kan leiden tot verval”, dan ziet de
toekomst van de dienst nefrologie van
het AZ Delta er rooskleurig uit.
Laat ons er elke dag opnieuw aan werken! Samen sterk!! Ad multos annos!
Dr Verbanck Johan
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KRUISWOORDRAADSEL
A

B

C

D

E

F

G

H

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

hoofdstad van Kreta
beroemde Nederlandse filosoof
rooms katholiek - muzieknoot
zangvogel - Griekse godin van de vruchtbaarheid
enkele - Oud-Noorse goden
stilte! - binnenkomst
achtervolg hinderlijk
ivoor- grote papegaai - symbool voor tin
reeks - moeder - Noord-Atlantische verdragsorganisatie
gemeente in prov. Antwerpen - zendtoestel
trekvogel - merk van ritssluitingen
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VERTIKAAL
A
B
C
D
E
F
G

Vlaamse misdaadauteur - vorm van 'zijn'
kilometer - verlichtingsvoorwerp
oog in een draad gemaakt - stijf - verbrande resten
3de pers enkelvoud van 'to be' - Europees land

H
I
J

Vikingschip - houding
Chinese maat - lang houten voorwerp
stand in de Hindoeïstische samenleving - ontkenning

Griekse godheid (zoon van Zeus) - roemen
dankbaar
rondhout - muzieknoot- ploeg

De letters in de grijze vakjes vormen een woord.
TIP: levensreddend orgaan
An Defour & Sonja Bourgeois

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

VLEESWAREN

Mail : info@vandezande.com

HAVA

Algemene Metaalconstructies

ZWAAIKOMSTRAAT 70

Drainage
Tractoren

8800 ROESELARE

Tel. 051/ 20 19 39
Fax 051/ 20 91 07
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TWEEDAAGSE VALKENBURG
Zaterdag 22 juni kondigde zich nu niet
meteen aan als de zomerse dag waarop
we allen hadden gehoopt. Even voor zeven stapten we in Roeselare de Meibloembus op met een droge permanente
en met een waterig ogend zonnetje dat
af en toe verwachtingsvol tussen de wolken door piepte. Hoe dan ook veegden
we ons g… aan België want we gingen
naar Holland.

die Cidrerie Ruwet op de markt brengt.
Het bezoek aan de bedrijfswinkel bewees
dat heel wat van onze leden het drankje
nader willen bestuderen. Bovendien
werd elke bezoeker bedacht met een
klein flesje cider.

De Wilgenstraat nog niet uit begon voorzitter Gino aan zijn volkstelling -dat doen
voorzitters nu eenmaal- en … telde opnieuw en opnieuw en ... ontdekte een
verstekeling aan boord. Het was weliswaar een VNR-lid maar eentje dat vergeten was zich in te schrijven.
Het eerste deel van de reis verliep voorspoedig en bracht ons op de autowegparking van Heverlee voor een koffie- en
pipistop. En daar sloeg het noodlot toe in
de vorm van een valpartij: Een met George en Jeanine Devos bevriend Limburgs koppel was uit sympathie voor onze vereniging speciaal naar Roeselare
gekomen om onze tweedaagse mee te
maken maar die vrouw struikelde en bezeerde zich ernstig aan haar heup. Het
voorval zou nog een pijnlijk en dramatisch staartje krijgen dat enigszins een
domper zou zetten op ons weekend.
Het vervolg van de reis bracht ons in
Thimister, een mooi Waals dorp dat o.m.
vlak naast de kerk, de Cidrerie Ruwet
herbergt, eerste doel van onze reis. We
zagen er een film die de productie van
cider verduidelijkte en dan volgde een
overdadige proeverij die ons naast de
“natuurlijke” demi-sec, brut en rosé ook
kennis liet maken met enkele gearomatiseerde versies van de lekkere appelwijn

Jozef Vereecke en ega Irène zijn er altijd graag bij als de VNR erop uit trekt.
Vervolgens reden we de indertijd veelbesproken Voerstreek en het dorp SintMaartens-Voeren binnen voor een lekker
middagmaal in restaurant Cantarel. Menigeen was hier verrast door de met een
“moor” opgediende waterkerssoep, voorbode van een heel lekker middagmaal.
Hier kreeg het eerdere incident van Heverlee ook zijn spijtige afloop: de gevallen dame leed intussen zo veel pijn dat
zij door verpleegkundigen Ann en Dominique van de bus en het restaurant binnen moest worden geholpen. Het koppel
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besloot dan ook wijselijk in de volgende
bestemming de reis af te breken en zich
daar door familie te laten ophalen voor
verzorging in een ziekenhuis. Daar werd
naderhand een heupbreuk vastgesteld
en moest mevrouw geopereerd worden.
We wensen haar uiteraard een spoedig
en volledig herstel toe.
Die volgende bestemming lag in Nederland en was het “witte stadje” Thorn.
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ning Louis XIV de contreien bezetten
voerden de Fransen een belasting in op
basis van de omvang van de ramen. De
vrouwen van Thorn lieten zich hierdoor
niet van de wijs brengen, metselden de
ramen dicht en kalkten de huizen wit om
deze bouwsporen te camoufleren.
Door die witte huisjes en de rust van het
dorpje werd Thorn al gauw geliefd bij
kunstenaars en toeristen. En blijkbaar
ook door onze VNR-leden.
Het werd stilaan tijd om weer op de bus
te stappen voor de laatste etappe van
die dag, tevens eindbestemming van onze tweedaagse: het stadje Valkenburg
waar hotel “Schaepkens van St. Fijt” ons
verwachtte.
Terwijl West-Vlaanderen blijkbaar de hele dag geplaagd werd door regen gingen
in Valkenburg de hemelsluizen even
open terwijl onze groep zat te genieten
van een heel lekker avondmaal. De bui
was over tegen dat ook maar iemand eraan dacht om nog een avondwandeling
te maken. En wie verkoos de benen nog
even te strekken met een dansje kon
daar volop van genieten.

Aankomst in Thorn.
Het plaatsje ontstond zo’n tweeduizend
jaar geleden in een moerassig gebied
langs de Romeinse heirbaan van Maastricht naar Nijmegen. Omstreeks 990
werd op een hoogte, dichtbij de Maas,
een klooster voor benedictinessen gesticht, de abdij van Thorn. Dat klooster
groeide tijdens de kruistochten uit tot
een wereldlijk stift (een klooster voor
adellijke dames) en een vorstendom
waar de vrouwen de scepter zwaaiden.
Veel woningen van deze Stiftdames zijn
bewaard gebleven.
Thorn kreeg zwaar te lijden onder de
Fransen. Toen de legers van Zonneko-

Een verkwikkende nachtrust en een goed
ontbijt loodsten ons de tweede dag van
onze uitstap binnen.
Voor het derde opeenvolgende jaar
kruisten onze wegen tijdens de tweedaagse die van oldtimerfanaten, een korte onaangekondigde attractie.
De Nederlandse regen was tijdens de
nacht uitgevallen en op zondagmorgen
was de grond alweer droog toen we aan
de tweede dag van onze excursie begonnen.
Valkenburg ligt in de vallei aan de Geul.
Er zijn sporen van menselijke bewoning
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van lang voor onze tijdrekening. Gevonden gebruiksvoorwerpen en diverse fundamenten van bouwwerken zijn het bewijs van een vrij intensieve bewoning in
de Romeinse tijd.
De eerste schriftelijke vermelding van
Valkenburg dateert van het jaar 1041.
Uit dat jaar wordt een oorkonde bewaard
waarin de naam Falchenberch duidelijk
leesbaar is. Die naam slaat evenwel niet
op de tegenwoordige stad aan de Geul
maar wel op het huidige Oud-Valkenburg.
De naam Valkenburg zou refereren aan
de middeleeuwse jacht met valken, gebruikelijk bij de adel.
Belegeringen en veroveringen kenmerken de geschiedenis van Valkenburg.
Van het Kasteel Valkenburg is nu niet
meer dan een ruïne over. In 1672 werd
het verwoest door Hollandse troepen die
vluchtten voor het oprukkende Franse leger. Twee stadspoorten en een deel van
de stadswallen overleefden de vernieling.
Valkenburg was voortaan geen vestingstad meer, maar bleef bestuurlijk belangrijk. In het landhuis in het midden van
de stad zetelde de rechtbank waar onder
andere in de achttiende eeuw processen
werden gevoerd tegen de beruchte Bokkenrijders.
Valkenburg is nationaal en internationaal
bekend als locatie van wielerevenemenBoven: De Vos Georges en Degryse Iron.
ten. Zo is er vijf keer het WK op de weg
Midden Dufoort Mariette met vriend.
verreden (in 1938, 1948, 1979, 1998,
Onder: D’haenen Bernard en
2012) en zijn twee keer etappes van de
Schotte Paul
Ronde van Frankrijk aangekomen (in
1992 en in 2006). Op het nationale vlak
de ontginning van gesteente voor bouwis deze plaats herhaaldelijk het toneel
materiaal. Door het uithakken van rotsvan landskampioenschappen en aankom- blokken zijn kilometerslange onderaardse
sten in meerdaagse koersen. Sinds 2003
gangen ontstaan.
ligt de finish van de Amstel Gold Race in
Onze eerste bestemming van die zonValkenburg, op de top van de Cauberg.
dagmorgen betrof een geleid bezoek aan
Bekende attracties en één van de doelen
de Gemeentegrot.
van dit VNR-weekend zijn de sinds de
Voor de minder ervaren stappers was
Romeinse tijd ontgonnen onderaardse
een bezoek met een treintje voorzien,
mergelgroeven. Deze zijn ontstaan door
voor de anderen een ca. 1,7 km lange
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wandeling doorheen een deel van de 70
km lange gangen van de grot, pardon,
groeve. Van de gidsen kregen we ondermeer uitleg over de ontginning in dalende lagen van mergel waardoor deze gangenstelsels ontstonden en over het later
gebruik ervan als schuilplaats. We konden er de door mensen nagelaten muurtekeningen en beeldhouwwerken bewonderen.
Na dit geleid bezoek reden we terug
naar het hotel voor het middagmaal en
enkele dames maakten van de gelegenheid gebruik voor een korte trip naar het
centrum van het stadje, al vonden ze de
tijd hiervoor te kort.
Ons volgende bezoek gold de Kasteeltuin
van Oud-Valkenburg. Het prachtige Kasteel Schaloen wordt privé uitgebaat en is
niet te bezoeken maar wel de tuinen en
de molen ervan.
Bij het verlaten van de bus begon het
even te regenen maar na enkele minuten
hield dit weer op en kwam de zon alweer
door de wolken loeren.
Op de molenbeek draait een, uit mergelsteen gebouwde watermolen uit 1699,
de Schaloensmolen. Deze banmolen doet
tegenwoordig alleen nog dienst als demonstratiemodel.
Van de tuinen van kasteel Schaloen
heeft een plaatselijke vrijwilligersvereniging een prachtige groene oase van rust,
een unieke harmonie van geuren en
kleuren gemaakt in de vorm van een
combinatie van heemtuin en kruidentuin.
Alleen al het kuieren in deze tuinen
maakte de uitstap meer dan de moeite
waard. Wie er nog even van wil nagenie-
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ten kan op het internet surfen naar
http://www.kasteeltuinoudvalkenburg.nl/
content/tuinen/plattegrond.htm
En toen was het alweer tijd om de terugreis aan te vatten met toch nog een tussenstop in het Kouterhof in Hoegaarden
voor een avondmaaltijd van belegde
broodjes met koffie of, voor wie er zin in
had, een lekkere Hoegaarden rosé van
het vat.
Bij aankomst viel het iedereen op dat er
zandzakjes klaarlagen. De reden hiervoor
werd snel duidelijk toen de koffie ingeschonken werd: de tas van Jimmy was
lek en liep net zo snel leeg als ze bijgevuld werd. Er werd ei zo na een plaatselijke overstroming voorkomen.
De broodjes gingen vlot in de hongerige
magen en de rit naar Roeselare verliep
zo mogelijk nog vlotter en voor we het
wisten stonden we weer in de Wilgenstraat onder … een avondzonnetje dat
door de wolken kwam gluren naar een
tevreden reisgezelschap.
Naar goede gewoonte eindig ik uit naam
van het VNR-bestuur met een woord van
dank aan allen die deze activiteit deden
slagen: Meibloemchauffeur Peter, gids
Luc, verpleegkundigen Ann en Dominique, alle deelnemers die het met een
goed humeur en opmerkelijke stiptheid
voor iedereen tot een plezierige bedoening hebben gemaakt en tenslotte, voor
onszelf, het VNR-bestuur, zowel zij die
achter de schermen gewerkt hebben als
zij die meereisden, Gino, Jimmy en ikzelf.
Maurice Debusschere

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt
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FOSFORBEPERKING IN
HET DIALYSEDIEET
Waarom moet fosfor beperkt worden?
Fosfor wordt via de voeding opgenomen. Gezonde nieren verwijderen het teveel aan fosfor uit het lichaam. Bij verminderde
nierfunctie stapelt het fosfor, naast andere stoffen en vocht,
zich op. Het teveel aan fosfor kan zich binden aan het calcium
uit de botten. Op die manier worden calcium- fosforcomplexen
gevormd in het bloed die kunnen neerslaan in lichaamsweefsels, slagaders, gewrichten en organen. Klachten zoals jeuk,
gewrichtspijnen en botpijnen kunnen hierdoor ontstaan.
Tijdens de dialyse wordt een deel van het opgestapelde fosfor
uit het bloed verwijderd. Ook kan via medicatie, namelijk fosforbinders, een deel van de fosfor via de ontlasting verwijderd
worden. Deze twee maatregelen zijn een hulp maar volstaan
niet. Het is belangrijk dat de opname van fosfor via de voeding
beperkt wordt om opstapeling zo veel als mogelijk tegen te
gaan.

Weetjes
Volgens de aanbevelingen wordt maximaal
800mg tot 1200mg
fosfor per dag toegelaten.
Neem een fosfaatbinder (Renagel, Fosrenol,
Phoslo) steeds voor of
tijdens de maaltijd of
met een fosforrijk
tussendoortje.

Fosfor in de voeding
Niet essentiële voedingsmiddelen rijk aan fosfor kunnen beter geschrapt worden uit de voeding. Onderstaande tabel geeft enkele van deze voedingsmiddelen weer.
Cacaopoeder, Chocopasta
Chocolade, pralines

Bier
Cola, cola light en cola zero

Advocaat

Tonic, Bitter lemon

Essentiële voedingsmiddelen daarentegen kunnen niet zomaar uit de voeding weggelaten
worden. Het is belangrijk bij deze voedingsmiddelen de juiste keuzes te maken. Onderstaande tabellen kunnen je helpen de juiste keuzes te maken van de essentiële voedingsmiddelen.
Brood en graanproducten
Bij voorkeur
Wit en lichtbruin brood

Te mijden
Volkorenbrood, volkoren ontbijtgranen, ontbijtgranen met
gedroogde vruchten, muesli, havermout

Witte rijst

Ongepelde rijst (zilvervliesrijst)

Witte deegwaren

Volkoren deegwaren
Fruit en groenten

Bij voorkeur
Alle soorten met mate, behalve de ‘te mijden’ soorten

Te mijden
Champignons, spruiten, maïs, artisjok, groene kool
Peulvruchten: alle gedroogde bonen, split- en kikkererwten en linzen
Gedroogd fruit (rozijnen, vijgen, dadels, …)
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Noten bevatten ook veel fosfor. Noten en bereidingen met noten (frangipane,
pindakaas en marsepein) worden om die reden het best gemeden uit de voeding.

Vlees, vis, ei
Bij voorkeur
Rundvlees, kalfsvlees, lamsvlees, varkensvlees
Paardenvlees

Te mijden
Orgaanvlees (zwezerik, lever, nieren)
Fazant, duif, gans, patrijs

Kip, kalkoen, konijn, struisvogel

Mosselen, garnalen, surimi

Ree, everzwijn, haas, konijn

Koolvis, haring, sardienen

Vis: vers en diepvries, uitgezonderd de ‘te
mijden’ soorten

Meer dan 2 eieren per week. Opletten met
eieren in bereidingen (puree, Hollandse
saus, Tiramisu, …)

Melk en melkproducten
Bij voorkeur
Karnemelk, pap

Melk
Yoghurt, pudding

Te mijden
Chocolademelk

Sojamelk

Weetjes
Kazen zijn rijk aan eiwitten en calcium, maar ook aan fosfor, vet en zout. Daarom is het
van belang dat je als dialysepatiënt de juiste keuze maakt en het gebruik van kaas beperkt.
Er wordt aanbevolen kazen te kiezen met een fosforgehalte van minder dan 300mg fosfor
per 100g kaas. Kazen met een fosforgehalte hoger dan 300mg per 100g kaas worden het
best gemeden uit de voeding.
Vaste kazen en smeerkazen zijn zeer fosforrijk.
Zachte (Camembert, St- Albray) en verse kazen (Philadelphia, Chavroux, mozarella, Ricotta) bevatten over het algemeen een lager fosforgehalte

Fosforrijke tussendoortjes
Wafel

Cake

Roomijs

Noten

Pannenkoek

Mueslikoek

Marsepein

Cola

Frangipane

Pudding

Chocolade

Kaas

Gebakjes

Yoghurt

Popcorn

Salami

Het is belangrijk bij fosforrijke tussendoortjes een fosfaatbinder in te nemen.

Let op met fosforzuur (E338) en fosforzouten (E339, E340, E341, E343, E450, E451,
E452). Deze kunnen (industrieel) toegevoegd zijn aan voedingsmiddelen.
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TOMBOLA
€ 5000 prijzen
prijs per lot met 5 nummers: € 3,september - december 2012
trekking woensdag 11 december 2013
lotjes overal te verkrijgen: onder andere op dienst,
bij Sabine, Karine, Stefanie, Kathleen, Stefaan,
Bert, …
Deze tombola is de grootste bron van inkomsten
van de VNR. Dank zij de opbrengst kunnen we U
dit Krantje bezorgen, de uitstappen en bijeenkomsten financieren, …
KORTOM ZONDER UW STEUN IS ER GEEN VNR ! DANK !
Mee helpen verkopen kan ook : U krijgt een aantal lotjes
en er wordt dan afgerekend als u de rest terugbezorgt.
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE
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ZAAL "TER MAEREL"
ABELESTRAAT 36, IZEGEM
1 DECEMBER 2013
BART VERHELLE & ARNOLD SERCU BRENGEN
LIEDJES UIT DE LAGE LANDEN

Kantoor

VANTOMME

Iepersestraat 400 - 8800 Roeselare
e-mail: kantoor.vantomme@portima.be
Tel. 051/22.99.62 - Fax: 051/22.99.97
FSMA 049019A // 104822cB

ALLE VERZEKERINGEN
VOLLEDIGE BANKSERVICE
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE
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OP BEZOEK BIJ …
PAUL LAMBRECHT
Onder een schitterend augustuszonnetje
ontmoet ik Stefaan Maddens in Kortemark, voor de woning van Paul Lambrecht, ondernemer op rust, levensgenieter en dialysepatiënt in het CAD Torhout.
We worden er hartelijk verwelkomd door
Paul en zijn lieftallige echtgenote MarieClaire. Meteen worden we uitgenodigd
om plaats te nemen aan een prachtig
gedekte koffietafel waar onze gastvrouw
ons in de loop van de namiddag regelmatig voorziet van koffie met overheerlijke zelfgebakken cichoreicake.

we dan ook het grootste deel van de tijd
zelf aan het woord laten.
Paul werd geboren in 1932 als vijfde in
een gezin dat negen kinderen zou geteld
hebben ware het niet dat één kindje
dood werd geboren en eentje al heel
jong overleed. De jongen groeide op met
vier broers en twee zussen. Vader en
moeder runden een drogerij, een ast
waar voornamelijk cichorei werd gedroogd. Dat gebeurde op het erf van de
ouderlijke woning, waar Paul en MarieClaire nu nog wonen.
Paul is geboren in het cichoreiseizoen
dat loopt van eind september tot eind januari. We laten hem aan het woord:

Stefaan met Paul Lambrecht
en echtgenote Marie-Claire
Paul Lambrecht ontpopt zich als een gedreven, haast onstuitbare rasverteller die

“Moeder vertelde het vaak: De boeren
brachten hun waren met paard en kar.
Ze schoven aan en stonden tot over de
plaats van Kortemark. In de poort bevond zich de weegbrug en moeder bediende die. Een boer liet zijn voer door
haar wegen en ging lossen. Dat duurde
enige tijd en toen hij buiten reed liet hij
zich opnieuw wegen. Moeder bediende
weer de bascule maar intussen was ik
geboren.” vertelt Paul. En nog: “Er waren toen geen materniteiten, bevallingen
gebeurden thuis. Dokter Cardoen van
Kortemark werd nogal laattijdig verwittigd dat ik eraan kwam. De man had een
stijf been van een verwonding in de eerste oorlog en reed met een fiets met een
vaste pedaal. Maar toen ik geboren werd
lag er zo veel sneeuw dat er per fiets
geen doorkomen aan was en de dokter
te voet naar hier moest sukkelen. Zijn
vrouw moest meekomen om telkens zijn
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Bavikhove.
De jongste zus trouwde met Edward Aspeslagh die op latere leeftijd ook een
tijdlang dialysepatiënt was in Roeselare
maar jong overleed.
Paul werd ook van school gehaald en
meerderjarig gemaakt toen hij nog geen
18 was o.m. om met de auto te mogen
rijden en in de zaak te komen. Hij zette
later zijn studies verder in avondschool.

De jongens uit het gezin gingen na de lagere school als intern op het SintAmand-scollege in Kortrijk. Waarom
Kortrijk en niet Roeselare? Waarschijnlijk
kenden de ouders daar een priester die
zich over de zonen Lambrecht wilde ontfermen. In ieder geval heeft geen enkele
van de jonge Lambrechtsen het zich beklaagd dat hij naar het college was gegaan. Ze waren telkens voor 6 weken
van huis. Als er geen school was en de
externen naar huis gingen, mochten de
internen in de tuin van het college werken. Dat was plezierig.
Paul was nog niet lang aan zijn humaniora begonnen, 13 jaar oud pas, toen zijn
vader in de drogerij met zijn kiel in de
slak werd gegrepen en zo zwaar aan zijn
ruggengraat werd verwond dat hij nog
verschillende maanden in het ziekenhuis
in Brugge lag en er uiteindelijk overleed.
Paul’s oudste broer werd van school gehaald om de drogerij verder te runnen
samen met zijn moeder die een echte
zakenvrouw was. Later stichtte hij het
transportbedrijf Transwest in Oostkamp.
Na haar humaniora moest ook de oudste
zus thuisblijven om moeder te helpen in
het huishouden. Toen ze 26 was trok ze
naar Leuven om er voor arts te studeren.
Later trouwde ze met Dr. Vuylsteke van

Al bij al hebben de kinderen Lambrecht
het verlies van hun vader goed opgevangen door zich goed te organiseren. Eén
werd dokter, een andere werd landbouwingenieur en trok naar Belgisch
Kongo. Na de onafhankelijkheid werkte
hij voor het ministerie van Landbouw.

Paul’s jongste broer zette later de zaak
met hem verder.
Ze droogden hoofdzakelijk cichorei maar
ook aardappelen, suikerbieten, …
Deze gewassen worden hoofdzakelijk gedroogd om ze langer te kunnen bewaren
en gemakkelijker te kunnen transporteren. Cichoreiwortel kan men bijvoorbeeld
wel een maand bewaren maar geen jaar.
Gedroogd in een ast zodat maar ca. 14%
vocht overblijft is dat anders.
Voordat de chipsfabrieken aardappelen
opkochten waren er teveel van en be-
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taalde de overheid toelagen aan de boeren om dat teveel weg te werken door
het te verwerken tot veevoeder maar
drogen moest beletten dat het product
terug als aardappel op de markt zou
kunnen gebracht worden.
Paul is vol lof voor het noeste werk van
de seizoenarbeiders die een grote rol
hebben gespeeld in het telen van cichorei en het verwerken ervan. “Het waren
harde werkers. Ze gingen maandenlang
van huis en lieten vrouw en kinderen
achter om hun zware werk te gaan doen.
Sliepen daar in slaapzakken en zwoegden onvermoeibaar. De meeste seizoenarbeiders waren van de streek van Koekelare, Ichtegem. Het was gekend dat de
meeste huiseigenaars daar seizoenarbeiders waren. In Roeselare was er een
pastoor E.H. Joris De Jaeger die aalmoezenier was van de seizoenarbeiders en
een echte steun was voor hen.”
Rond het tijdstip van de wereldtentoonstelling van 1958 kwam de machinerie
op en in enkele jaren was het gedaan
met de seizoenarbeid.
Op een mooie tweede Sinksendag leerde
Paul de mooie Marie-Claire kennen en
besloten ze hun levens te delen.
Ze trouwden in 1961. Paul vloog toen
voor de eerste keer in zijn leven: op huwelijksreis naar de Balearen met een
tweemotorig propellervliegtuig van Sabena.
Paul en Marie-Claire kregen vier kinderen: twee zonen en twee dochters en intussen ook 5 kleinkinderen.
In de jaren 1970 werd het bedrijf Lambrecht getroffen door een zware brand die
de drogerij helemaal in de as legde. Omdat de capaciteit te klein geworden was
werd beslist om buiten het dorp een moderne en grotere drogerij te bouwen die

Verliefd paartje Paul en Marie-Claire
in de Antwerpse Zoo (1959)
tot 500 i.p.v. 50 ton per dag kon verwerken.
“Vanaf 1995 namen multinationals het
ene na het andere bedrijf over en zo
deed ook Nestlé met veel voedingsbedrijven. Ze waren vooral geïnteresseerd
in natuurlijke kleurstoffen die ze uit cichorei konden halen.
Op de duur werd concurreren onmogelijk
en zo kwam ook onze drogerij in handen
van Nestlé en werd ze verplaatst naar
Frankrijk. Zo gaat dat, je bouwt tientallen jaren aan je zaak en dan moet je ze
onder dwang uit handen geven” zucht
Paul met een pijnlijk grimas op het gezicht.
“Er was een tijd dat alle inwoners van
Kortemark in eigen dorp konden werken
als ze wilden maar dat is allemaal teloorgegaan. Tegenwoordig is er hier geen industriële activiteit meer. De school is hier
nog de grootste werkgever.”
Na de overname heeft Paul nog een tijdje een functie bekleed bij Nestlé maar
eind 1998 is hij met pensioen gegaan.
Had Paul Lambrecht ook andere interesses dan zijn bedrijf? “Oh ja, ik ben later
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begonnen met pomologie, de studie van
de appelaars. In de jaren 1950 hebben
we hier een boomgaard aangelegd met
50 soorten appelen.”
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Frankrijk) van de in 2009 overleden prinses Sturdza.
Een andere streek die Paul in het hart
draagt is Normandië. Ze zijn daar vooruitstrevend inzake droogtechnieken: vis,
zand, … in aangepaste drogers.
“Ik heb er veel geleerd. Veel uitstappen
en veel vrienden gemaakt in de Calvados. Paul is Officier in de “Ordre du Trou
Normand” vertelt Marie-Claire ons en onze gastheer toont ons fier een heel bijzondere en zeer gegeerde fles Calvados
XO.

Paul Lambrecht in zijn
appelboomgaard (2002)
Op vraag van het Werk der Volkstuinen
werd de boomgaard al verschillende keren opengesteld voor het publiek, dat
gebeurde ook nog in 2013. Er verschenen artikels over in de pers.
Paul was ook vele jaren en tot vorig jaar
nog, voorzitter van het Werk der Volkstuinen en organiseerde hiervoor heel wat
dagreizen in België en Noord-Frankrijk
om er bijzondere tuinen te gaan bezichtigen.
Een van de mooiste tuinen die Paul al
meerdere keren bezocht is “Le Vasterival” in Varangeville-sur-Mer (Noord-

Aanstelling tot “Officier dans la
Confrèrie du Trou Normand”
“En Orval! De paters van Orval leren
kennen als klanten. Ze hadden suiker uit
cichorei nodig voor hun bijenkasten. Zo
zijn we in contact gekomen en gebleven”, vertelt Paul. “Ik heb er verschillende keren helemaal alleen voor enkele dagen in de abdij verbleven, op retraite,
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helemaal mee met de paters geleefd. Of
je het nu wil of niet, je komt er als een
ander mens weer buiten. Je maakt er je
hoofd eens helemaal leeg, je bekijkt het
leven anders.”
“De laatste keer dat ik er was is een
drietal jaren geleden. Maar ik heb goesting om er binnenkort nog eens naartoe
te gaan.” En met een knipoog: “Met een
zekere Bernard, een wijnhandelaar.
(grijnst)
“Het is trouwens een Roeselarenaar die
daar abt is: Lode van Ecke.”
We kennen Paul en Marie-Claire van talrijke VNR-elfdaagsen maar zijn zij grote
reisliefhebbers?
“Zonder de VNR hadden we Zuid-Spanje,
Griekenland, Turkije e.d. nooit gezien.
Voor ons was Frankrijk al ver genoeg en
dan nog meestal dagreizen.”
“Eén keer naar Zuid-Afrika”, brengt Marie-Claire in.
“Eén keer, maar dat was voor zaken” beaamt Paul. “Met vier kinderen is het niet
evident om met het vliegtuig te reizen.
En als zelfstandige met personeel ben je
als eerste en als laatste op het werk. In
het cichoreiseizoen is het weekdag zondag voortwerken.
Tussen het werk in lukte het wel om
Frankrijk te bezoeken, vooral kastelen en
tuinen.”
“De eerste reis waar we bij de VNR voor
inschreven was Tunesië maar we waren
te laat en kwamen op de reservelijst terecht. En we bleven erop. Maar de volgende jaren konden we wel mee. En genoten er ook van.”
“Was je al ziek toen je met pensioen
ging?” wil Stefaan nog weten.
“Neen, een 10-tal jaren geleden voelde
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ik mij af en toe onwel en toen ik me liet
onderzoeken door mijn broer André
stuurde die me meteen door naar dokter
Segaert die me stante pede aan de dialyse zette, nauwelijks een jaar na de eerste gezondheidsklachten. Ik was een van
de laatste patiënten van dr. Marc Segaert en behoor blijkbaar tot de 20% waarvan niet geweten is waardoor ze nierinsufficiëntie hebben.
Na enkele maanden in Roeselare kon ik
in het CAD van Torhout terecht, met de
wagen slechts een 10-tal minuten van
thuis.”
“We zijn maar met 9 patiënten in Torhout, behalve ik bijna allemaal afkomstig
van Brugge.
Ik sta om 5.30 u. op en ben tegen 6.10
u. aangesloten, zo blijft er nog veel van
de dag over. Na de dialyse heb ik weinig
of geen problemen en dus wordt er weinig of niet over gesproken.
Ik heb nooit veel gedronken en let ook
met eten op hoewel ik altijd een goed
eter geweest ben. Matig en rustig genieten lukt ook!”
Zo kennen we Paul en Marie-Claire wel in
de vereniging: zelden uitbundig, altijd
rustig en in alles matig maar genietend
van elk moment. (n.v.d.r.)
Paul heeft het nooit met peritoneaal dialyse geprobeerd omdat broer André dat
afraadde maar heeft nooit problemen
ondervonden door de hemodialyse.
“Toen ik al aan de dialyse was ben ik
nog bijna 10 jaar voorzitter van het Werk
der Volkstuinen gebleven en ben nu nog
voorzitter van de kerkraad.”
Nooit gehoopt op transplantatie?
“Ik was 72 toen ik bij dokter Segaert terecht kwam en die heeft van begin af
aan gezegd dat ik te oud was voor transplantatie en daar heb ik me bij neerge-
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legd.”
We willen ook nog graag weten hoe Paul
Lambrecht denkt over onze vereniging.
“Een patiëntenvereniging is belangrijk.
Het brengt mensen samen die allemaal
aan dezelfde kwaal lijden, maar er wordt
niet of zo weinig mogelijk over gepraat.
Verder deelt iedereen het standpunt dat
de verpleegkundigen alle lof verdienen
en dat het verenigingsleven alleen door
hun toedoen mogelijk is.
Naar ’t Krantje wordt telkens uitgekeken
en het wordt van de eerste letter tot de
laatste uitgelezen.
De VNR-reizen zijn iets uniek want veel
dialysepatiënten en zelfs sommige getransplanteerden zouden er anders niet
aan toe komen. Ook dit zou nooit mogelijk zijn zonder de inzet van de verpleegkundigen.”

Juli - Augustus - September 2013
Zelf durft Paul wel te reizen buiten de
VNR, voor zover hij de verzekering heeft
van betrouwbare dialysemogelijkheden
ter plekke. Vorig jaar zijn Paul en MarieClaire naar Liechtenstein gereisd waar
hun jongste zoon met zijn gezin woont
en er werkt als ambtenaar bij de EU
(hoewel het vrijstaatje zelf geen lid van
de unie is). Voor dialyse ging hij de
grens over, naar Oostenrijk.
We zijn twee uren verder wanneer we
afscheid nemen van Paul en Marie-Claire
na hen nog uitgebreid te hebben bedankt voor de hartelijke en gastvrije ontvangst, voor de koffie en de lekkere cake
en voor het boeiende gesprek waar ook
Stefaan en ik erg van genoten hebben
en waarvan we hetzelfde hopen van jullie, beste medeleden.
Stefaan Maddens
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SYMPOSIUM
40 jaar nefrologie H.-Hartziekenhuis
Een reflectie over het verleden
en een blik op de toekomst
19u00 Ontvangst
19u30 Symposium
Dialyse
Prof. R. Vanholder, diensthoofd nefrologie, UZ Gent
Transplantatie
Prof. Y. Vanrenterghem, diensthoofd nefrologie, UZ Leuven
Nefrologie
Dr. B. Maes, nefroloog H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw

21u30 Receptie

Donderdag 19 december 2013
De Oude Melkerij, Stationstraat 143b, 8830 Gits
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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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DAGREIS 2013
Zondagmorgen 1 september trokken we
er weer eens op uit met de VNR en zoals
we stilaan gewoon zijn waren de weergoden ons opnieuw gunstig gezind. Bij
een koel maar droog en veelbelovend
weertje namen de 50 ingeschrevenen
voor de dagreis naar Frankrijk plaats op
de Meibloembus.
Met Peter achter het stuur en Luc aan
zijn zijde om ons door deze dag te gidsen, met 3 vertrouwde verpleegkundigen
Dominique Coene, Sabine Verniest en
Stefanie Azou, kon het niet anders of de
21 patiënten en hun respectievelijke gezelschappen voelden zich in topvorm om
volop van deze dag Noord-Frankrijk te
genieten.
Op het voorziene vertrekuur reden we de
Wilgenstraat uit richting Franse grens en
weldra kleurde de hemel blauw en kwam
het zonnetje ons goedemorgen wensen.
Deze keer bracht het ochtendrood geen
water in de sloot maar wel goed weer
aan boord.
Nauwelijks een uur later stonden we op
de parking van de koolmijnsite van Lewarde.

Een woordje uitleg over de
mijngebouwen rondom ons

Terwijl sommigen richting sanitair trokken in afwachting van de opening van
het museum konden we al genieten van
een tentoonstelling van - met veel engelengeduld en nog veel meer stekskes
(sulfers, lucifers) gebouwde - maquettes,
echte kunstwerken.
Onder leiding van een gidse (vrije interpretatie voor vrouwelijke gids) die letterlijk “een woordje Vlaams” sprak maar
ons, dank zij de moderne elektronica, in
voortreffelijk Nederlands van de nodige
informatie kon voorzien ging het bezoek
van start. Na enige uitleg over de gebouwen rondom ons begon het eigenlijke
mijnbezoek. Nadat iedereen zich een veiligheidshelm had aangepast werden we,
sommigen met een heel klein hartje en
een beetje bleek om neus en lippen, in
een lift geperst die ons aan (bijna) supersonische snelheid naar de steenkoolader op 480 meter diepte bracht. Voor
een uurtje konden we aan de lijve ondervinden, nu ja, eerder indenken, hoe de
echte kompels zich in de loop der eeuwen - de mijn was 270 jaar in gebruik moeten gevoeld hebben terwijl ze de dagelijkse korst brood verdienden voor hun
gezinnen.

Proberen je voor te stellen dat
hier ooit mensen hebben gewerkt.
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We voelden ons dan ook helemaal opgelucht toen we opnieuw de bovengrondse
wereld voor ogen kregen. Sommigen
hadden er een droge keel van gekregen
en moesten die bevochtigen in het museumcafé. Anderen konden er niet genoeg van krijgen en gingen ook nog op
verkenning naar de andere tentoonstellingszalen zoals bvb. de kleedkamers en
wasruimtes van de mijnwerkers, mijnlampen, helmen en ander gereedschap
Tenslotte was er nog een hele zaal die
gewijd was aan de paarden die in de mijnen werden gebruikt om de wagonnetjes
te trekken voor de mechanisatie haar intrede deed.
Na dit eerste bezoek gingen we terug op
de bus, naar de op een boogscheut gelegen, oorspronkelijk Vlaamse stad Dowaai
die sinds de 17-de eeuw bij Frankrijk
hoort en nu Douai heet.
Het was intussen tijd geworden om de
inwendige mens te versterken en dat deden we voortreffelijk in het “Bistrot du
Boucher” waar we vergast werden op
een copieuze maaltijd van zalm als voorgerecht en kabeljauw als hoofdgerecht
aangevuld met een dessert om “U” tegen
te zeggen en een koffie op zijn Frans:
klein, zwart en krachtig.
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zoals de plaats toen heette was toen een
verblijfplaats van de graven van Vlaanderen. Dank zij de bevaarbaarheid van
de rivier de Scarpe werd de plaats een
bloeiende stad.

Langs de Scarpe in Douai.
Hoewel Dowaai en omstreken al sinds de
12-de eeuw Franssprekend is bleven de
inwoners sterk Vlaamsgezind. In de 13de
en 14de eeuw was de streek een speelbal
in de strijd tussen Vlaanderen en de
Franse koningen. Een overwinning van
Dowaai op de Franse koning Louis XI in
1479 ligt aan de basis van de nog steeds
bestaande reuzenommegang der
“gayants” (komt het woord misschien
van ‘gagnants’ wat ‘overwinnaars’ betekent? - nvdr).
Als herinnering aan zijn militair verleden
(vestingstad) bewaart de stad nog
steeds twee stadspoorten, kazernes, een
arsenaal en een kanonnengieterij.

De eerste vermeldingen van de stad Dowaai dateren van het jaar 930. Duacum,

Koning Filips II van Spanje stichtte er in
1562 een universiteit, na Leuven de
tweede in de Nederlanden. Die universiteit werd een bolwerk van de katholieke
contrareformatie en Dowaai was dan ook
in 1579 een van de ondertekenaars van
de Unie van Atrecht (Arras) om de
Spaanse koning en het katholicisme te
verdedigen tegen de (protestants) Nederlandse opstand.
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In het Musée de la Chartreuse te Douai namen we volgende foto's
Links boven: Canniere Erna. Rechts boven: Neirynck Sylvere met echtgenote
Links onder: Landuyt Norbert. Rechts onder: Gotelaere Rene
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Het belfort te Douai

Machines van weleer (mijn van Lewarde)

Gids Luc verschaft uitleg aan het Musée
de la Chartreuse in Douai

André Vandevyvere en zijn vrouw Diana,
2 "mijnwerkers"
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Dowaai werd in 1667 door de troepen
van Lodewijk XIV ingenomen en het jaar
daarop werd de stad definitief Frans en
werd als vestingstad versterkt door Vauban. De Zonnekoning verplaatste zijn
noordelijk hooggerechtshof, het Parlement van Vlaanderen, van Doornik naar
Dowaai. De stad is nog altijd de zetel
van een beroepshof.
Tijdens de Franse Revolutie (1789) werd
Douai de hoofdplaats van het departement Nord, maar moest die functie al
snel aan Rijsel afstaan, met uitzondering
van het hof van beroep. Ook de universiteit verhuisde in 1887 naar Rijsel.
Tijdens de negentiende eeuw kwamen er
belangrijke industrieën en in de buurt
werden kolenmijnen geëxploiteerd. De
beide wereldoorlogen brachten de stad
zware schade toe en zetten een rem op
de ontwikkeling.
In 2009 telde Douai 42.197 inwoners
(49.187 in 1968). De prachtige oude gebouwen in het centrum (belfort, kerken,
herenhuizen) contrasteren nogal met de
troosteloze arbeiderswijken.
Voor wie er niet voor koos om van het
goede weer te genieten op een terrasje
ging ons volgende bezoek naar het Musée de la Chartreuse.
Hier wordt het Jacobus- en Stefanusaltaarstuk uit 1540 bewaard, een groot
veelluik van Jan van Scorel, dat oorspronkelijk geschilderd was voor de abdij
van Marchiennes. Behalve dit prachtstuk
herbergt het museum een rijke collectie
kunstwerken van Franse maar ook
Vlaamse en Nederlandse beeldhouwers,
grafisten en schilders van de middeleeuwen tot nu. Hierna gingen we enkele
(honderden) passen te voet tot het om
de hoek gelegen museum voor Natuurwetenschappen. Behalve gelijkvloers een
interessante verzameling aquariums met
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tropische vissen en een keur van opgezette vogels die in de Scarpevallei voorkomen, zagen we op de bovenverdieping
ook een fototentoonstelling die de geschiedenis verhaalt van de gayants, de
historische stadsreuzen (UNESCOwerelderfgoed sinds 2005).
Zo naderde stilaan het uur om opnieuw
onze bus te vervoegen op de “Place des
Armes” om de terugweg aan te vatten.
Na een stop in “Het Kleine Meer” in SintEloois-Winkel voor een meer dan overvloedig avondmaal ging het richting Roeselare en werd het tijd voor enkele afscheidswoorden en dankbetuigingen van
voorzitter Gino namens het VNR-bestuur
en van gids Luc namens chauffeur Peter
en busmaatschappij “De Meibloem”.
Met dank aan iedereen die deze prachtige dag mogelijk maakte: Chauffeur Peter
voor zijn rustige en veilige rijstijl, gids
Luc voor zijn altijd vriendelijke en deskundige toelichting, verpleegkundigen
Dominique, Sabine en Stefanie voor hun
nooit aflatende zorg aan al wie hun hulp
nodig heeft. Nogmaals (en ditmaal) bestuurslid Sabine voor haar inzet bij het
organiseren van de daguitstap, het VNRbestuur in het algemeen voor alle werk
achter de schermen van de vereniging
en in het bijzonder Gino, Jimmy, Sabine,
Stefanie en ikzelf (haha wat een raar
idee om jezelf te bedanken) om er te zijn
voor wie ons die dag nodig had.
Maar last but not least ook dank aan alle
deelnemers voor jullie intussen spreekwoordelijk geworden stiptheid en discipline en vooral voor jullie zonnige humeur
waardoor deze zoveelste daguitstap gewoon moest slagen.
Maurice Debusschere
Met dank aan Etienne Delaere voor het
afleveren van een aantal foto's
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EVEN LACHEN ...
Twee ambtenaren bij financiën zitten te zuchten en kreunen op het werk.
Ze zouden zo graag een dagje verlof nemen, maar de directeur heeft alle verlof opgeschort omdat er teveel werk is.
Plots springt een van de twee recht. "Ik weet een manier om enkele dagen verlof te
krijgen!" roept hij.
"Hoe dan?" vraagt de ander.
De man kijkt snel rond - niets te zien van de directeur. Hij klimt op zijn bureel, neemt
enkele tegels van het valse plafond uit, klimt in het plafond. Dan slaat hij zijn benen
over een metalen pijp, laat zich zakken en hangt zo met zijn kop naar beneden in het
kantoor.
Binnen enkele seconden staat de directeur er. "Wat is dat hier allemaal?" wil hij bars
weten.
"Ik ben een lamp" zegt de man.
"Ik denk dat jij een beetje overspannen bent. Maakt dat je wegkomt, en dat is een
bevel! Ik wil je hier minstens twee dagen niet zien!"
"Ja meneer de directeur" antwoordt de man heel gedienstig; hij springt naar beneden, zet zijn computer af en verdwijnt door de deur.
De tweede man zet zijn pc uit en staat ook recht, klaar om te vertrekken.
"Hela, waar ga jij naartoe?" vraagt de directeur.
"Naar huis. Ik kan niet werken in het donker..."
Een koppel slentert door de stad.
Wanneer ze voorbij een juwelier gaan, vraagt de vrouw :
"Schat, koop je mij geen ketting ?"
Waarop de man : "Ben je het beu van vrij rond te lopen ?"
Een Vlaming ging op een dag vissen in Wallonië en ving drie karpers.
Toen hij naar huis reed werd hij tegengehouden door een Waalse opzichter die het
niet zo op Vlamingen begrepen had. Hij moest zijn visvergunning tonen en de visser
haalde een geldige Waalse vergunning boven.
De wachter pakte dan één van de karpers, rook aan het achterste en zei:
“Dit is geen Waalse vis, dit is een Noorse vis! Heb jij hiervoor een vergunning?”
De Vlaming haalde een Noorse vergunning boven. De wachter keurde ze en greep
een andere vis.
Weer rook hij aan het achterste. “Dit is geen Waalse vis, dit is een Nederlandse vis
Heb jij een Nederlandse vergunning?” De Vlaming ging in zijn zakken en toonde een
Nederlands papier.
De wachter nam (natuurlijk ook) de derde vis … en rook aan het achterste. “Dit is
een Duitse vis, heb jij hiervoor een vergunning?”
En weer ging de jager in zijn zakken en toonde een Duitse vergunning.
De wildwachter raakte nu enorm gefrustreerd en schreeuwde naar de Vlaming :
“Waar ben jij, godverdorie, toch wel van afkomstig?”
De Vlaming draait zich om, laat zijn broek zakken, bukt voorover en zegt: “Ruik maar
eens, jij bent de expert.”
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FAMILIENIEUWS
HEMODIALYSE EN
PERITONEALE DIALYSE
Op 24 juni zijn Papa Tjörven en mama
Heidi Huyghe de trotse ouders geworden
van Nathan. Een pracht van een baby en
daarenboven een goede eter en slaper,
tot groot geluk van de ouders. Nathan is
het broertje van Thibault, Mathis en
Amélie*.
Op 16 augustus is Aagje, de kleindochter
van Rosa en Joseph Six, in het huwelijksbootje gestapt met haar Jonas. We
wensen het koppeltje alle geluk toe en
een dikke proficiat aan de trotse grootouders.
Op 28 augustus was Godelieve Debeuckelaere 65 jaar getrouwd met haar man
Lucien. Godelieve en Lucien, een dikke
proficiat en we wensen jullie nog vele
mooie jaren toe!
Op 31 augustus is Tine Deceuninck in
het huwelijksbootje gestapt met haar
Frederick. Tine is de dochter van
Wilfried Deceuninck en zijn vrouw Astrid.
Een dikke proficiat aan het koppeltje en
de trotse ouders.
Rik Delerue is op 4 september de trotse
grootvader geworden van Senne. Voor
Rik is het zijn 1ste kleinkindje en het was
dan ook aftellen geblazen tot de heugelijke dag! Proficiat aan de ganse familie
bij deze prachtige gebeurtenis!
14 september was de grote dag van
Lindsey (dochter van Linda Malfait) en
Geoffrey. Lindsey en Geoffrey, we wensen jullie beiden een zalige en gelukkige

toekomst toe! En natuurlijk een dikke
proficiat aan de gelukkige ouders!
Sabine Verniest

CAD MENEN
Hartelijk welkom aan Catry Paul en Debrouwer Danïel.
Ondertussen ook nog zeldzaam nieuws
de dag van vandaag: een diamanten huwelijk in ons midden !!!!!
Seys Frans en zijn echtgenote mogen op
14 november hun 60 jarig huwelijk vieren !!!
Proficiat aan het gelukkige echtpaar en
maak er een mooie dag van!
Veerle Calis

CAD TIELT
Het is reeds enkele maanden geleden
dat u ons nog gehoord heeft, maar we
zijn nog ‘alive and kicking’.
Vooreerst wil ik onze nieuwe patiënten
van harte welkom heten.
Uit Wakken Agnes Bruneel, een modebewuste kokette dame; Yvona Arickx , een
fiere, vriendelijke dame uit Wielsbeke en
Raoul Beeuwsaert tevens uit Wielsbeke,
een kwieke opa van 5 kleinkinderen.
Onze patiënten hebben ook veel gefeest
deze zomer:
Julie, het achterkleinkind van Agnes Bruneel vierde haar eerste communie.
In Doomkerke deed Elias Rogge, kleinzoon van Hubert, zijn plechtige communie.
Bij Erik Noppe werd Matthias, zijn klein-
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zoon, een vormeling.
En bij Freddy ‘d Haene met zijn 13 kleinkinderen is er iedere zomer feest.
Maar het grootste nieuws moet nog komen: in deze drukke zomer werd Valerie
Verscheure voor de tweede maal mama.
Het schattig prinsesjes luistert naar de
naam Oona.
Van hieruit wensen we Valerie, Miguel en
grote broer Rune een grote proficiat en
veel geluk in hun nieuwe woonst.
Van tijd tot tijd krijgen wij bezoek van
onze laatst getransplanteerde patiënten
nl. Bart Bruggeman (sedert 19/12/12) en
Rudi Deboot (sedert 22/4/13). Rudi had
bijna zijn nieuwe nier gemist doordat de
telefoon in de badkamer lag, maar via
via stond iemand aan de voordeur die
Rudi dan nog tijdig op de hoogte bracht.
Eind goed al goed!

Groot
Ambachtelijke
Bakkerij

Industrie zone Noord
Lammersakker 4 - 8700 Tielt
Tel. 051 63 34 89 - Fax 051 63 54 21
BTW BE 0435.449.232
E-mail: info@ranson-canniere.be

Christine, Cathy, Luc, Valerie, Kelly &
Griet
Er zit een man rustig in zijn zetel naar een voetbalmatch te kijken op TV, tot hij plots
een koekenpan op zijn hoofd krijgt.
De sukkel valt op de grond en ziet sterretjes, richt versuft zijn hoofd op en ziet zijn
vrouw en roept haar toe ….
“Nie goe wijs of wa? Wat is er hier aan de hand?”
“Het is voor het papiertje dat ik in de zak van je broek gevonden heb en waarop geschreven staat: Marylou 0475 05 11 16 ” antwoordt zijn vrouw.
“Nu ben je werkelijk aan 't doordraaien hé ! Dat is voor mijnen Tiercé: Marylou, dat
is de naam van het paard…. 04 is de vierde koers ….75 is mijn inzet ….05 is het
nummer van het paard … 11 is het soort weddenschap en 16, is het tijdstip van de

koers!”
De vrouw verbouwereerd …… “Verontschuldig mij het zal niet meer gebeuren!”
Twee dagen later …. [BWANG], hij krijgt opnieuw de koekenpan op zijne kop. Half
groggy, schreeuwt hij naar zijn vrouw:
“Zijde gij nu gans zot geworden….. wat is er nu weer?”
“Uw paard aan de lijn!”
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OVERLIJDENSBERICHTEN
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:
23/06/2013
Mevrouw Madeleine Vanquaethem (dialysepatiënte)
Echtgenote van Dhr. Roger Van Engelandt

Wanneer een familielid overleden is kan dit in 't Krantje worden vermeldt. Alleen de familie van de
overledene kan vragen of zijn/haar familielid in 't Krantje vermeld wordt.
Alle aanvragen dienen toe te komen bij: Segaert André, Van Arteveldestraat 5, 8830 te Hooglede.

Dit kan alleen schriftelijk met een overlijdensbericht tav 't Krantje of VNR.
Alleen overlijdens in rechte lijn worden aangenomen (overlijden van je man, vrouw, kind, pa, ma,
broer of zuster). Foto's worden niet opgenomen.
De overledenen komen in een lijst te staan, zoals je hierboven kan zien.
Segaert André

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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OPLOSSING
KRUISWOORDRAADSEL
Hier kan u de correcte oplossing vinden van het kruiswoordraadsel dat elders in dit
Krantje staat.
Het woord dat we zochten was: TRANSPLANTATIE.
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SOUBRY NV
Verbrandhofstraat 51 - 8800 Roeselare

VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

't Krantje

- 40 -

Juli - Augustus - September 2013

Snack Food Poco Loco, Rumbeeksegravier 157, 8800 Roeselare, Belgium
Tel +32 (0) 51 248 022 | Fax + 32 (0) 51 240 476 | info@pocoloco.be |
MEMBER OF THE PAULIG GROUP
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