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editie Transplantfitdag

Z

oals jullie waarschijnlijk al vernomen hebben, staat de derde editie
van de Transplantfitdag alweer voor de boeg. De voorgaande edities waren duidelijk geslaagd. Een lijn die wij graag zouden doortrekken naar deze 3de editie.
Dit jaar wordt de focus gelegd op de samenwerking tussen jong en oud,
wat merkbaar zal zijn in de aangeboden activiteiten.

Waar? Provinciaal domein Raversijde, Oostende
Om deze derde editie te kleuren, werd een parel uit de oorlogsgeschiedenis (WO I en
WO II) toegekend. Bunkers, oorlogsmateriaal, loopgraven en andere historische
overblijfselen worden hier tentoon gesteld.
“In Raversijde is er veel bewaard gebleven uit onze meest donkere kant van de ge-

schiedenis, wat het zeer interessant maakt.” – Diego V. (Tripadvisor)
“Je krijgt direct een weergave uit de tijd van toen. Ook de sfeer als je er rondloopt in
de bunkers. Je krijgt er kippenvel van.” – Hildy D. (Tripadvisor)
Wie & wat? De dag wordt gevuld met leuke en leerrijke activiteiten waarbij de interactie in een gezin/groep gestimuleerd zal worden. Met andere woorden: voor ie-

der wat wils!
Wanneer? Op zondag 28 september vanaf 9 u 15 tot en met 18u
Meer info: volgt in de volgende nieuwsbrief
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Een lange natte winter is
voorbij, een maand vol
zon, warme temperaturen, ontluikende bloemen
en fluitende vogels biedt
zich aan. Het signaal om
als VNR ook in gang te
schieten. We voelen het
al kriebelen om samen
met jullie opnieuw leuke
momenten te beleven.
Bij dit schrijven is de contactnamiddag net voorbij.
Een kleinere opkomst kon
niet verhinderen dat we
allen een toffe middag
beleefden. Meer info verderop in het Krantje.
Jullie ontvingen reeds de
uitnodigingen voor weekend en elfdaagse. En de
inschrijvingen lopen heel
vlot binnen. Voor de reis
naar Portugal hebben we
op dit moment al 87 inschrijvingen. Dit betekent
zeker niet dat inschrijven
niet meer mogelijk is
hoor! In de maand mei
staat er een prospectie
op het programma, meer
info kunnen we daarna
verstrekken.
Voor het weekend naar
Parijs zijn er nog een 20tal plaatsen over, indien
interesse, aarzel niet te
lang om nog in te schrijven.

Er zijn dit jaar natuurlijk
ook nog vele andere activiteiten. Binnenkort komt
de paashaas op bezoek
aan dialyse, jammer genoeg is het praktisch niet
mogelijk alle CAD's persoonlijk te bezoeken
maar de attentie krijgen
jullie sowieso. Dan is er
ook nog de dia-avond van
Dr Verbanck, daar kijk ik
persoonlijk heel erg naar
uit.
Er zijn ook nog een aantal fotoboeken te verkrijgen, wie nog interesse
heeft, vraag gerust aan
de bestuursleden.
Dan hebben we ook nog
onze BBQ en de daguitstap waarvan op dit moment nog niet geweten is
wat de bestemming is. De
verantwoordelijken zullen
ons ongetwijfeld opnieuw
positief verrassen.
Ook het jaarfeest staat
uiteraard nog op het programma. Ook hier is nog
niet geweten wie er ons
die dag komt amuseren.
Dus er is nog wel wat
werk aan de winkel hè!
Met een bezoek van de
Sint wordt ons werkjaar
afgesloten.
Tot op één van onze activiteiten???
Gino

VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

't Krantje

-4-

Januari - Februari - Maart 2014

OP BEZOEK BIJ …
ANDRE BOURGEOIS
Marc Cobbaert en ik gingen op de koffie
bij André Bourgeois, Izegemnaar, ereadvocaat, gewezen politieke duizendpoot,
gedreven bestuurslid van heemkring Ten
Mandere, sedert drie jaar dialysepatiënt
en regelmatig deelnemer aan VNRactiviteiten.

kleren van haar ouders, “De Vier Seizoenen” in de Gentstraat. Na haar huwelijk
had ze een eigen goeddraaiende winkel
van herenkledij in de Marktstraat. Na de
geboorte van haar vierde kind nam ze
een winkeljuffrouw in dienst.

We werden heel gastvrij ontvangen door
André en zijn charmante echtgenote Ciske in hun warme en gezellige woning in
het centrum van Izegem.
Onze aandacht werd al onmiddellijk getrokken door een prachtig familieportret
met André en Ciske omringd door hun
drie dochters, schoonzonen en negen
kleinkinderen.
André is een geboren en getogen Izegemnaar. Zelf zegt hij: “Ik kan niet meer

Izegemnaar zijn dan ik ben, ik heb nooit
verder van de kerk van Izegem gewoond
dan 300 meter. Ik ben geboren in de
Marktstraat, heb een tijdje in de
Brugstraat gewoond en er mijn bureau
gehad en sedert 1961 woon ik hier. En
we voelen geen behoefte om nog elders
te gaan wonen”.
André Bourgeois werd op 7 maart 1928
geboren als oudste van vier jongens.
Vader was postbediende en werkte in de
jaren 1920 hoofdzakelijk in de Westhoek
waar alles moest heropgebouwd worden
na de eerste wereldoorlog. Daardoor was
hij een hele week van huis. Later werd
hij postmeester in Izegem.
Moeder werkte in de winkel van dames-

Wilfried, Paul, Erik en André Bourgeois.
André was toen 10
De oudste, André, en de jongste,
Wilfried, leven nog. De twee broers er
tussen, Erik en Paul, zijn gestorven.
André en Erik studeerden beiden in Gent
en werden alle twee doctor in de rechten. Maar terwijl André voor de balie
koos ging Erik de administratieve richting
op en werd gewestbeheerder in het
toenmalige Belgisch Congo. Na zijn terugkeer werd hij secretaris van de Parlementaire Commissie Financiën ten tijde
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van de fiscale hervorming en werd ook
secretaris-generaal van het Beneluxparlement en directeur van de studiedienst
van Kamer en Senaat.
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pen bij terwijl André er, omwille van zijn
interesse voor statistiek, bestuurswetenschappen bij nam.
André aan het woord: “Cijfers en statis-

Even onderbraken we het gesprek omdat
Ciske ons van koffie en allerlei lekkers
voorzag.
André aan het woord: “Mijn tweede jon-

gere broer Paul was meer kunstzinnig,
hij leerde juwelen maken in de Londenstraat in Antwerpen en vestigde zich als
juwelier in de Marktstraat, naast ons ouderlijk huis. Op het eind van zijn loopbaan werd zijn hele winkel leeggeroofd
en dat is hij nooit helemaal te boven gekomen. Hij is redelijk jong gestorven aan
kanker en wij hebben dat altijd daaraan
geweten”.
Jongste broer Wilfried studeerde ook
rechten en trok naar Congo als hoofdgriffier op de rechtbank in Thysville. Na
de onafhankelijkheid bleef hij tot aan zijn
pensioen op de Belgische ambassade in
Kinshasa werken. Hij woont nu in Brussel.

tieken hebben mij altijd geboeid. Als jongeling goot ik de uitslagen van de Tour
de France, en de etappewinnaars in statistieken en tekende die uit op millimeterpapier. Maar ook nu nog volg ik bijvoorbeeld de cijfers van werkloosheid,
tewerkstelling e.d. en zet die in statistieken.”
André werd doctor in de rechten en licentiaat bestuurswetenschappen. En later, na zijn parlementaire loopbaan
(1999) ging hij opnieuw voor drie jaar
naar de universiteit van Gent om er als
vrij student geschiedenis en kunstgeschiedenis te volgen.
“Waren er in je schooltijd bepaalde
hoogte- of laagtepunten? ” wil ik nog
graag weten.
André: “In het lager onderwijs en vooral

vanaf het derde studiejaar heb ik zeer
veel bijgeleerd van een bepaalde onderwijzer, hij heette Maurice Vandommele.
Dat was een vooruitstrevende man die
veel met kleurtjes op zijn borden werkte
en die grafieken uittekende. Mijn interesse daarvoor heeft hij mij waarschijnlijk
bijgebracht...”
“Ik leerde goed en was altijd bij de eer-

André als middelbareschoolstudent
De Bourgeoisjongens doorliepen de kleuterschool in “De Engelbewaarder”, de lagere school en het middelbaar in het
Sint-Jozefscollege. Daarna gingen André
en Erik in Gent rechten studeren. Erik
deed er ook nog koloniale wetenschap-

sten. Zo zijn we vlot door het middelbaar
en ook door de unief geraakt.”Mijn ouders, en vooral ons ma, hadden ook
graag dochters gehad. Maar ze waren
wel trots op hun goedstuderende zonen.”
De kinderen Bourgeois waren bij de
jeugdbeweging, de K.S.A. en gingen
vaak op kamp, naar de Rodeberg en de
Scherpenberg, het kasteel van Wielsbeke, … Zij deden veel en lange tochten
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met de fiets zoals toen gebruikelijk was.
André: “In 1938 zijn mijn jongere broer

Erik en ik met ons vader, eerst met de
trein naar Antwerpen en van daar per
fiets langs het Albertkanaal naar Luik gereden. Vader wilde weten wat het Albertkanaal was en wat het als verdedigingslinie tegen Duitsland te betekenen had.
We hebben toen in Oostmalle en in
Lanaken overnacht en ik heb daar nog
veel goeie herinneringen aan. Maar we
waren toch nog maar 10 en 9 jaar en we
vonden het wel lastig”.
“Eind mei 1940 werd de Marktstraat gebombardeerd en ook ons huis werd
zwaar beschadigd”.
“Toen kwam er een tweede lange fietstocht, met nonkel Leon. We kenden familie van onze grootouders, een legerkolonel die met zijn gezin in Dinant woonde
en die met zijn eenheid in Rumbeke tegen de Duitsers gevochten had tijdens
de 18-daagse veldtocht. In augustus ‘40
zijn we in twee dagen naar Dinant gefietst. De eerste dag reden we via Mons
naar Beaumont waar we overnachtten in
een zwaar door beschieting beschadigd
hotel en ’s anderendaags reden we verder naar Dinant. Doornik was platgebombardeerd maar het ergste zagen we
voorbij Mons. Bij Beaumont was er een
tankslag geweest tussen de Franse tankdivisie van De Gaulle en de Duitse onder
leiding van Rommel. Overal langs de
weg lagen wrakken van Franse tanks in
grachten en weiden en overal waren graven van gesneuvelde Franse en Duitse
soldaten”.
André toont ons een boek dat over die
tankslag gaat en waarin foto’s van stukgeschoten Franse tanks staan: “Deze

beelden heb ik met mijn eigen ogen gezien, die blijven in mijn geheugen hangen”.
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Na de universiteit deed André 15 maanden legerdienst in Lombardsijde, als reserveofficier. Na zijn opleiding bleef hij in
Lombardsijde om er onderofficieren op
te leiden.

André hier in 1952 tijdens zijn legerdienst op kamp in Elsenborn
Hierna kwam hij onmiddellijk aan de balie in Kortrijk en had ook al zijn advocatenbureau in de Brugstraat in Izegem
want als stagiair mag je al autonoom
werken. Hij bleef gedurende 50 jaar advocaat.
De eerste drie jaar moest men ook pro
deo zaken behandelen. “Mijn eerste zaak

was een echtscheiding van een koppel
uit Meulebeke die ik mij nog altijd herinner.” Maar hij heeft in zijn loopbaan net
zo goed vrederechtszaken, burgerlijke
zaken, sociale zaken gepleit. Gedurende
20 jaar was hij ook referendaris, dat is
juridisch adviseur van de werkrechtersraad (nu arbeidsrechtbank) in Roeselare,
een onbezoldigde maar eervolle functie.
“In het begin runde ik onze advocatenpraktijk samen met Ciske. Later, toen
onze jongste dochter geboren was en
toen mijn politieke loopbaan op gang
kwam nam ik bedienden aan die een
deel van het werk voor hun rekening namen en nog later kwamen er ook medewerkers en stagiairs het kantoor versterken.”
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“En toen ben je in de politiek gestapt?”,
willen we graag weten.

“In gerold, maar niet met de bedoeling
om het voort te doen” verbetert André.
“Ik deed stage in Kortrijk en was verplicht één keer per maand de pro deo
zittingen bij te wonen. Dat was de donderdagnamiddag en wanneer de zittingen afgelopen waren gingen we als jonge advocaten samen een pint drinken in
het café van Briek Schotte, op de Markt.
Daar was de voorzitter van de pro deo
advocaten ook bij en we leerden daar
veel van.

Januari - Februari - Maart 2014

vriend, burgemeester Jules Sintobin was
begonnen met de planning van de industriezone van Izegem, 90 hectaren groot.
Maar daarvoor moest er grond onteigend
worden, moest de Mandel rechtgetrokken en overwelfd worden, de vaart
moest verbreed en uitgediept worden, …
een werk van lange adem dat een bom
geld kostte en dat van de staat moest
komen. De eerste fase van deze reusachtige investering werd onder mijn burgemeesterschap eind jaren ‘60 uitgevoerd.”
“Waar heb je Ciske leren kennen?”
vraagt Marc.

Bij die jonge Kortrijkse advocaten waren
er enkele die bij de CVP-jongeren waren
en die mij eens uitnodigden om met hen
de nationale vergadering in Brussel bij te
wonen. En zo ben ik daar stilaan ingerold
als vertegenwoordiger van het arrondissement Roeselare”.
In 1961 was André Bourgeois nationaal
ondervoorzitter van de CVP-jongeren
maar omdat hij intussen een gezin had
dat moest leven van zijn advocatenloopbaan nam hij afscheid van de politiek.
Maar de bal was aan het rollen en rolde
voort. In de loop van de zestigerjaren
werd hij, als een van de jongste bestuursleden, verkozen tot voorzitter van
de middenstand. Dan werd hij ook voorzitter van de lokale CVP, kwam op de
lijst voor de verkiezingen van 1964 en
werd verkozen. Hij werd gemeenteraadslid en meteen ook burgemeester van Izegem van 1965 tot 1970.

“Dat is wat ik het liefst gedaan heb in
mijn leven”, vertelt André, “en ik ben er
nog altijd fier op. Al de fabrieken van
Izegem, veel borstelmakerijen en
schoenfabrieken, waren tussen de woningen gevestigd waardoor ze beperkt
waren in hun moderniserings- en uitbreidingsmogelijkheden. Mijn voorganger en

“In de politiek, hoewel ze dat niet graag
hoort” lacht André. “Ik was provinciaal
en arrondissementeel voorzitter geworden van de CVP-jongeren en mijn secretaresse was afkomstig van Tielt. En op
een keer bracht ze haar vriendin mee en
dat was Ciske, ook van Tielt. En zo is dat
gegaan …”

Het gezin Bourgeois op vakantie in Italië:
Ann, Ciske, Siska, André en Patricia.
In 1970 kwam de CVP in Izegem in de
oppositie maar in 1971 kwam André in
de Kamer van Volksvertegenwoordigers
en kwam zo 30 jaar lang in het Parlement waar hij in de Commissie Justitie
zetelde en o.a. voorzitter was van de
parlementaire Onderzoekscommissie
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over het “Heizeldrama” en over de
“Bende van Nijvel”.
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lijk te beslissen, want Jean-Luc Dehaene
moest vóór middernacht zijn regering
gaan voorstellen bij de koning. En zo
kreeg ik kortaf te horen “Morgen 11 uur
bij de koning en ge kunt zien dat ge binnen 14 dagen uwe stiel kent” en de telefoon vloog toe. Zo ging dat!”
Minister Bourgeois kreeg echter geen 14
dagen om de stiel te leren want 3 dagen
later moest hij de ministerraad van de
OESO bijwonen in Parijs. “Men zegt dat
je het snelst leert zwemmen wanneer
men je in het water gooit”.

Juli 1992: André als voorzitter van de Europese ministerraad, met medewerkers
In 1992 kreeg hij onverwacht de ministersposten “Kleine en Middelgrote Ondernemingen” en “Landbouw” aangeboden
en bekleedde deze functies tot 1995.
André vertelt: “Zowel in de Kamer als in

de Senaat was ik altijd bezig geweest
met justitie, voorzitter geweest van verschillende commissies justitie en ook binnen de CVP was ik de voorzitter van de
studiecommissie justitie voor CVP en
PSC. In die hoedanigheid ging ik ook
overal spreken en ook de avond dat de
regering gevormd werd was dat zo. Ik
was gaan spreken in het Cultureel Centrum in Geraardsbergen voor burgemeesters, politiecommissarissen e.d. en
daar was geen telefoon. Rond 19 uur
kreeg mijn vrouw telefoon vanuit Brussel
dat ze mij zochten en niet konden bereiken, maar men wilde niet zeggen waarover het ging. De ongeduldige telefoons
bleven komen. Op de duur werd onze
oudste dochter Ann ingeschakeld die mij
tegemoet reed en mij ook wist te bereiken nabij Kerkhove terwijl ik op de terugweg was. Ik besliste toen toch eerst
naar huis te rijden en zo kreeg ik nog
laat die avond het aanbod KMO en landbouw, te nemen of te laten en onmiddel-

Waar KMO weinig geheimen had voor
André Bourgeois was landbouw wel een
grote onbekende, vandaar zijn voorbehoud om “Landbouw” aan te nemen. Het
was een uiterst technisch departement
waar bevoegdheden bovendien nog opgesplitst waren in federale en gewestelijke materies. Het geheel moest bovendien Europees gecoördineerd worden. De
meeste beslissingen werden genomen in
de Europese ministerraad en ter uitvoering doorgeschoven naar de lidstaatregeringen.

Op het congres van de Waalse boerenbond in Namen kreeg de minister van
landbouw een geitenbok in de armen geduwd. Een andere vorm van praten
Bij landbouw behoorde ook nog zeevisserij waarvoor de ambtenarij hoofdzakelijk in Oostende zetelde. André bracht tij-
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dens zijn ambtstermijn al die departementen (middenstand, landbouw en zeevisserij) samen tot één ministerie met
één secretaris-generaal. Daar is hij nog
altijd trots op want hij was de enige minister in de regering Dehaene I die een
dergelijke fundamentele, structurele hervorming tot een goed einde bracht. Hij
slaagde er bovendien ook nog in een Europees ministerie van middenstand te laten oprichten. Gedurende zes maanden
was hij voorzitter van drie Europese ministerraden: Landbouw, Zeevisserij en
Middenstand/KMO.

“Terwijl ik daar voorzitter van was werd
ik op zeker ogenblik uitgenodigd door de
Oostenrijkse regering. Oostenrijk en
Zweden wilden graag in de Europese
Unie maar hun toetreding bleef in het
Parlement en bij de bevolking op verzet
stuiten. Ik ben dus met de Oostenrijkse
regering gaan spreken, met het Parlement, met de boeren. Zo ben ik dan ook
naar Zweden gaan praten, zijn we bijvoorbeeld de rendierteelt in Lapland
gaan bestuderen. Je kan moeilijk in
Brussel iets verdedigen als je er het fijne
niet van afweet hé”.
Een sterk punt was ook het overleg en
de goede samenwerking tussen de Beneluxlanden die aldus een ware machtspositie binnen Europa tot stand brachten.
Toch was het niet allemaal koek en ei.
Het Europese landbouwbeleid was erop
gericht geweest om de grote voedseltekorten a.g.v. de oorlog weg te werken.
Dit was helemaal uit de hand gelopen en
er waren grote overschotten graan, boter en melk ontstaan waarvan de opslag
in silo’s en frigo’s handenvol geld kostte.
Daarom kwam de Europese landbouwcommissaris MacSharry met het plan om
de landbouwproducties te beperken, wat
uiteraard sterk tegen de zin was van de
landbouwers. Het gevolg liet zich raden,
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Noord-Franse en Waalse boeren kwamen
de woning van landbouwminister André
Bourgeois belegeren en bekogelen met
kasseien.

In de nacht van 24 op 25 maart 1993
belegerden en bekogelden boze boeren
het huis van André en Ciske. Daarop
zette de Rijkswacht twee maanden lang
de straat af, tot groot ongenoegen van
de plaatselijke handelaars
André deed maar één ambtstermijn als
minister maar bleef in de politiek als senator en leidde er de Commissie van Justitie waarmee hij terugkeerde naar zijn
eigenlijke specialiteit. Hij zetelde in verschillende onderzoekscommissies, sommige als voorzitter. Hij werd ook gevraagd om deel uit te maken van de
Commissie Buitenlandse Zaken en dus
ook van de Interparlementaire Unie, het
zogenaamde Wereldparlement. Hiervoor
reisde hij o.m. naar parlementaire congressen in Cairo, Peking en Moskou.
Het werd langzamerhand tijd om het
eens te hebben over nierproblemen.

“Toen ik nog minister was”, vertelt
André, “ontdekte mijn huisdokter dat ik
diabetisch was maar dat konden we onder controle houden met een licht dieet
en medicatie. Het was pas na mijn politieke carrière dat ik een beetje kortademigheid ondervond en me liet onderzoeken en zo ontdekte men dat ik vernau-
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wingen had en enkele overbruggingen
moest krijgen. Dat was in 2010. Op aanraden ging ik hiervoor naar het ziekenhuis in Roeselare. De hartchirurg die me
onderzocht stelde me voor de keuze: Hij
kon me de volgende dag opereren ofwel
moest ik nog maanden wachten omdat
hij ging bij studeren. En zo zat er niets
anders op dan in enkele uren te beslissen.
Na de operatie had ik een tamelijk zware
revalidatie en waren er wat complicaties
en kwam ik drie jaar geleden aan de dialyse, tijdelijk dacht ik eerst, maar het
werd definitief.”
“Kon je gemakkelijk aanvaarden dat je
aan de dialyse moest?” vraagt Marc.

“Ik heb gedacht dat ik er nooit aan gewoon zou worden. Dat bracht zo’n ingrijpende verandering in ons leven! We
moeten om 6 uur opstaan en dan is het
nog goed dat Ciske mij naar Roeselare
kan voeren, anders zou het nog vroeger
worden en met nog meer tijdverlies. Het
is nog maar sedert een paar maanden
dat ik er min of meer in kan berusten.”
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fort, met o.a. individuele TV’s, maar de
zaal is wel heel groot. “Zelf zou ik nooit
zo’n grote zaal maken” voegt André
hieraan toe.
Ook de vakantiedialysecentra hebben
kleinere zalen. Daar hebben ze uiteraard
wel het voordeel dat ze alleen patiënten
te behandelen krijgen die nog kunnen
reizen en dus relatief gezond zijn, wat in
Roeselare niet het geval is.

“Als ge in Roeselare aan de dialyse zijt
kan je haast niet meer sterven” schertst
hij nog, “om de twee dagen een halve
dag verplichte rust, een specialist aan je
bed en permanent omringd door drie of
vier verpleegkundigen met voor alles en
nog wat een spuitje of een pilletje”.
André is vol lof over de vriendelijkheid
van de dokters, verpleegkundigen en
medewerkers en de manier waarop zij
mekaar bijspringen en helpen.

“We moeten die mensen wel heel dankbaar zijn voor wat zij voor hun patiënten
doen, tenslotte zijn ook niet alle patiënten even gemakkelijk in de omgang hé”.
Maar de zaal vindt hij te groot en te onpersoonlijk niettegenstaande de inspanningen van het personeel. Hij heeft het
er ook moeilijk mee dat hij zijn gsm niet
kan gebruiken en weet niet of er in de
zaal wi-fi aanwezig is en of hij er met
zijn iPad op het internet kan.
Ook over de VNR is André vol lof: “Eén

André en Ciske
Uit het gesprek met André vernemen we
nog dat hij als nieuwe patiënt in zaal 1
kwam en er zeer goed werd opgevangen
door de verpleegkundigen. Zaal 3 biedt
dan weer meer ruimte, privacy en com-

van de eerste gedachten die door mijn
hoofd speelden toen ik aan de dialyse
moest was dat het met reizen gedaan
zou zijn, iets wat we altijd graag en veel
gedaan hebben. Dat zag ik helemaal niet
zitten. Maar de kennismaking met de
vereniging bracht me wel op andere gedachten. Zelf zou ik er niet toe gekomen
zijn om dialysemogelijkheden te zoeken
op vakantiebestemmingen maar de VNR
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liet me toe van de dagreis en het weekend en van de grote reis te genieten
zonder er zelf noemenswaardige inspanningen voor te moeten doen. In de drie
jaar dat ik aan de dialyse ben zijn we telkens mee geweest en dat stemt me zeer
blij.”
Wat André Bourgeois nog spijtig vindt is
dat er, naar analogie met woon- zorgcentra (rusthuizen), binnen de dialyse
geen patiëntenraad bestaat met enkele
verantwoordelijkheidbewuste en mondige patiënten, maar ook verpleegkundigen en artsen, en waarbij de patiënten
op een vertrouwelijke manier terecht
kunnen met de grieven die ze nu in de
wachtzaal ventileren en er mekaar nodeloos mee onrustig maken terwijl ze die in
de zaal zelf niet durven bespreken.

“De oorspronkelijke bedoeling van de
VNR”, weet Marc te vertellen, “was om
als spreekbuis van de dialysepatiënten te
fungeren. Maar in het bestuur zitten er,
spijtig genoeg, geen patiënten meer.”
André is intussen nog actief in o.a. de
heemkring van Izegem. Daar opende op
15 december een tentoonstelling over
“Izegem 1963” die hij hielp op poten zetten.
Mijn aandacht wordt opnieuw getrokken
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door de familiefoto. “Wat doen je doch-

ters in het leven André?”
“Ann is de oudste, is ook doctor in de
rechten en studeerde ook financiële wetenschappen. Ze is kandidaat-notaris
maar is momenteel substituut op het
parket in Gent. Haar man is notaris.
Dan volgt Patricia. Zij studeerde vertaler
tolk, woont in Bellem en is eerste klerk
bij haar oudste zus. En ze speelt harp.
Net als haar twee zussen heeft ze ook
drie kinderen.
De jongste, Siska woont in Aalter, is economiste en is getrouwd met een economist. Zij werkt als PR-agent en personeelchef voor heel Europa bij Marine
Harvest Pieters, het vroegere Pieters Visbedrijf in Brugge dat nu deel uitmaakt
van een Noorse firma met zetel in Bergen en Oslo (Noorwegen).
Om het gesprek af te ronden opende
Ciske een fles bubbels en een uur later
dan onze parkeerschijf eigenlijk toeliet,
namen we afscheid van André en Ciske
met dank voor de gastvrije ontvangst en
het prettige gesprek.
We hadden geluk, de Izegemse parkeerwachters waren intussen niet langsgekomen.
Maurice Debusschere en Marc Cobbaert.

Een man is samen met zijn vrouw boodschappen aan het doen. Op een gegeven moment is hij zijn vrouw kwijt dus gaat alleen met het karretje door de winkel, op zoek
naar zijn vrouw.
Plots botst hij met zijn karretje tegen het karretje van een andere man aan. “Oh, mijn
excuses meneer,” zegt de man. “ik lette even niet op, ik ben mijn vrouw kwijt en zoek
haar.”
“Nou, dat is toevallig.” zegt de ander. “Ik ben ook mijn vriendin kwijt en zoek haar ook.”
“Dat is inderdaad toevallig” zegt de eerste man en vraagt hoe zijn vriendin eruit ziet.
De man zegt: “Ze is lang, slank, blond haar, mooie grote borsten, lange benen, zwarte
laarzen, en een kort rokje... En hoe ziet uw vrouw eruit?”..
”Wat kan dat schelen?” zegt de man. “We gaan de jouwe zoeken!”
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE
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NIERFUNCTIE
VERVANGENDE THERAPIEËN
Wanneer de functie van beide nieren samen onomkeerbaar gedaald is onder de
10-15 % van zijn oorspronkelijke capaciteit, spreekt men van eindstadium renaal
falen of terminale nierinsufficiëntie; recent wordt de term stadium V nierlijden
(G5) gebruikt (Tabel 1). Indien geen
nierfunctievervangende therapie gestart
wordt, sterft de patiënt door opstapeling

van overtollig water en overtollige afvalstoffen. Begin jaren ’60 van vorige eeuw
zijn de drie hedendaags toegepaste vormen van nierfunctievervangende therapie voor chronische ondersteuning van
patiënten met eindstadium renaal falen
ontwikkeld: hemodialyse (‘kunstnier’),
peritoneale dialyse (‘buikspoelingen’) en
niertransplantatie.

TABEL 1:
GRADEN

VAN NIERFUNCTIEVERMINDERING

(GFR:

GLOMERULAIRE FILTRATIESNELHEID)

GFR categorie

GFR (mL/min/1,73 m²)

terminologie

G1

≥ 90

normaal of hoog

G2

60-89

mild gedaald

G3a

45-59

mild tot matig gedaald

G3b

30-44

matig tot ernstig gedaald

G4

15-29

ernstig gedaald

G5

< 15

nierfalen
FIGUUR 1

NEPHRON:

GLOMERULUS

+

TUBULUS

–

STRUCTUUR VAN GLOMERULAIRE BASALE MEMBRAAN
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Hemodialyse
In plaats van de eigen ‘glomerulaire basale membranen’ van de glomeruli of
nierfiltertjes (Figuur 1 zie vorige pagina),
wordt een semipermeabele kunststofmembraan (Figuur 2) gebruikt die niet
doorgankelijk is voor grote molecules zoals eiwitten, maar wel voor kleine en
middelgrote molecules zoals afvalstoffen
van voeding. Een standaarduitvoering
bestaat erin gedurende 4 uur driemaal
per week het bloed van de patiënt aan
een hoog debiet over dit kunststofmembraan te pompen om zo het overtollige
vocht en afvalstoffen uit het lichaam te
verwijderen, die de eigen nieren niet
meer kunnen verwijderen.
FIGUUR 2
KUNSTNIERMEMBRAAN VERSUS

GLOMERULAIRE
BASALE MEMBRAAN
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Hiervoor is uiteraard een goede toegangsweg tot de bloedbaan van de patient nodig (een lichaamseigen arterioveneuze fistel (Figuur 3) wordt steeds verkozen boven een lichaamsvreemde silicone katheter (meer complicaties: infecties, trombose)) voor een groot bloeddebiet naar het kunststofmembraan om zo
snel mogelijk vocht en afvalstoffen te
kunnen verwijderen. De dialysetechniek
is over 4 decennia gradueel technisch
geëvolueerd naar een behandeling die
ook door oudere mensen met belangrijke
hart- en vaatziekten nog wordt getolereerd; zodoende wordt vastgesteld dat
thans vooral mensen ouder dan 75 jaar
de vraag stellen naar nierfunctievervangende therapie, waar het 30 jaar terug
om medisch-technische redenen niet mogelijk was dit in overweging te nemen
(Figuur 4).
FIGUUR 3
AV -

FISTEL: DE LEVENSLIJN VAN DE
HEMODIALYSEPATIËNT

FIGUUR 4
EVOLUTIE

VAN HET NIERFALEN IN VLAANDEREN
PER LEEFTIJDSCATEGORIE
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Doch het blijft van belang dat zo weinig
mogelijk vocht en afvalstoffen dienen te
worden verwijderd; een streng dieet is
dan ook noodzakelijk (strikt zoutloos;
weinig groenten en fruit; weinig vlees en
zuivel; weinig drinken). Indien te veel /
te snel vocht en afvalstoffen dienen te
worden verwijderd, kan dit complicaties
geven tijdens de dialyse: bloeddrukval
(20-30 %), spierkrampen (5-20 %), misselijkheid en braken (5-15 %), hoofdpijn
(5 %). Naast verwijderen van vocht en
afvalstoffen, hebben onze nieren ook
een hormonale functie met productie van
hormonen die belangrijk zijn in de regeling van de bloeddruk (renine), de aanmaak van rode bloedcellen (erythropoetine of humaan EPO) en de aanmaak
van bot (vitamine D). De meeste dialysepatiënten hebben dan ook nood aan
bloeddrukverlagende middelen (heel
vaak meerdere), synthetisch erythropoetine en vitamine D supplementen. In deze drie domeinen zijn de voorbije decennia de inzichten in de ziekteprocessen
gaandeweg verder ontrafeld met ontwikkeling van tientallen geneesmiddelen om
de evolutie van nierziekten te vertragen
en/of complicaties te behandelen: (1)
antihypertensiva zoals ACE-inhibitoren,
Angiotensine II receptor blockers, renine-blockers om hart- en vaatziekten te
verminderen, (2) diverse synthetische

Januari - Februari - Maart 2014
EPO’s (Eprex®, Neo-Recormon®, Aranesp®, Mircera®) hebben het comfort en
de inspanningscapaciteit verbeterd, (3)
vitamine D supplementen/ analogen (1α-Leo®, rocaltrol®, …) of calcimimetica
(Mimpara®) om botproblemen te reduceren ….
De verwikkelingen op lange termijn bij
hemodialysepatiënten omvatten nog
steeds in volgorde van frequentie: harten vaatziekten (versnelde ‘slagaderverkalking’ in hart, hersenen, onderste ledematen), problemen met een goede toegangsweg tot de bloedbaan, botproblemen (wervelindeukingen, heupfracturen), infecties (vooral ‘bloedbesmettingen’), zenuwaantasting met tintelingen in handen of benen, hormonale en
maag-darmstoornissen.
Peritoneale dialyse
In plaats van de eigen ‘glomerulaire basale membranen’ van de nierfilterjes,
wordt het semipermeabele membraan
van ons eigen buikvlies gebruikt die nagenoeg niet doorgankelijk is voor grote
molecules zoals eiwitten, maar wel voor
kleine en middelgrote molecules zoals afvalstoffen van voeding (Figuur 5). Dit
gebeurt na heelkundige plaatsing van
een silicone verblijfskatheter in de buikholte.

FIGUUR 5
PERITONEAAL

MEMBRAAN
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Een standaarduitvoering bestaat erin 4
maal per dag twee liter van een steriele
oplossing van hooggeconcentreerde glucose (‘dialysaat’) in de buikholte te laten
inlopen. Door aantrekken van vocht vanuit de kleine bloedvaten (‘capillaire’) van
het buikvlies naar de hoge glucoseconcentratie in de buikholte, ontstaat een
transport van water en kleine afvalstoffen naar de buikholte toe.
Door de inhoud van de buikholte enkele
uren na inbreng terug te laten aflopen,
kan het lichaam ontdaan worden van
overtollig vocht en afvalstoffen op een
geleidelijke manier. De behandeling gebeurt door de patiënt zelf thuis, doch

De voornaamste complicaties op lange
termijn zijn eveneens hart- en vaatziekten (versnelde ‘slagaderverkalking’ in
hart, hersenen, onderste ledematen),
botproblemen (wervelindeukingen, heupfracturen) en
infecties (vooral
‘buikvliesontstekingen’). Breuken zoals
liesbreuken, navelbreuken en littekenbreuken zijn verwikkelingen van een verhoogde druk in de buikholte door aanwezigheid van dialysaat. Een bijkomend
probleem is de beschadiging van het
buikvlies door contact met dialysaat,
waardoor onttrekken van vocht / afvalstoffen na verloop van enkele jaren soms
onmogelijk wordt.

dient elke dag minstens 4 maal te worden uitgevoerd; een grote technische
vooruitgang kwam met de ontwikkeling
van een semi-automatisch toestel dat
toeliet de wisselingen ’s nachts tijdens de
slaap uit te voeren (Figuur 6) wat het
comfort van de behandeling significant
verhoogde.

Niertransplantatie
Transplantatie van één nier van een levende of pas overleden donor, vervangt
de nierfunctie uiteraard best om volgende redenen: (1) het membraan voor verwijderen van overtollig vocht en afvalstoffen is identisch aan wat aanwezig

FIGUUR 6
PERITONEALE

Door de geleidelijkheid en continuïteit
zijn er minder klachten van zoals bloeddrukval, spierkrampen, misselijkheid,
braken en hoofdpijn, en zijn er minder
strenge dieetmaatregelen nodig. Het bijsturen van hormonale functies met
bloeddrukverlagende middelen, erythropoetine en vitamine D is identisch als bij
hemodialyse.

DIALYSE

was in de eigen nieren (‘de glomerulaire
basale membranen’), zodat kwantitatief
(meer zuivering) en kwalitatief (zuivering
van alle afvalstoffen) een beter resultaat
bekomen wordt en (2) de getransplanteerde nier herstelt ook de hormonale
functie terug, zodat vb. doorgaans geen
erythropoetine meer nodig is. Dit is dan
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ook de meest ideale vorm van nierfunctievervangende therapie, ware het niet
dat donornieren schaars zijn (en de
vraag stijgt sneller dan het aanbod) en
de procedure een aantal eigen complicaties heeft, en bijgevolg niet bij iedereen
(voornamelijk ouderen met uitgesproken
slagaderverkalking) kan worden uitgevoerd.
Voor het behoud van de transplantnierfunctie is een heel strikte inname van
meerdere afweeronderdrukkende medicatie (‘immuunsuppressiva’) volgens een
rigoureus schema blijvend noodzakelijk
na transplantatie (Figuur 7).
FIGUUR 7
MECHANISME VAN ACUTE REJECTIE
EVOLUTIE IMMUUNSUPPRESSIEVE MEDICATIE
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Deze medicatie onderdrukt de afweer om
afstotingsverschijnselen van de getransplanteerde nier te vermijden: acute afstoting (20%) onmiddellijk na transplantatie (goed behandelbaar mits bijkomende medicatie zonder verlies van transplantnier) en chronische afstoting (30-50
%) laattijdig (3 maand tot 30 jaar; geen
goede behandeling beschikbaar).
Immuunsuppressiva onderdrukken evenwel de afweer niet specifiek voor de getransplanteerde nier, doch globaal, waardoor de patiënt vatbaarder is voor infecties (cytomegaalvirusinfectie, urineweginfectie, (soms levensbedreigende) pneumonie, infectie van het centraal zenuwstelsel, …) en ontwikkeling van bepaalde
tumoren (vooral huidtumoren en lymfomen). Bovendien hebben immuunsuppressiva andere specifieke nevenwerkingen op lange termijn zodat patiënten afhankelijk van het behandelingsschema
last kunnen krijgen van verhoogd cholesterol, verdunde huid, suikerziekte, hoge
bloeddruk …. Hoewel er duidelijk vooruitgang is geboekt in de resultaten van
nier- en orgaantransplantatie op technisch en medicamenteus gebied, is er
evenwel nog steeds geen doorbraak in
de ontwikkeling van donor-specifieke tolerantie waardoor de chronische inname
van immuunsuppressieve medicatie zou
vermeden kunnen worden.
Niettemin is de kwaliteit van leven duidelijk beter na niertransplantatie dan bij
hemo- of peritoneale dialyse; het behandelingsschema is minder ingrijpend in
het dagdagelijkse leven. Bovendien is de
gemiddelde overleving van patiënten
(alhoewel in het begin iets slechter) op
lange termijn beter na transplantatie, en
is deze vorm van nierfunctievervanging
goedkoper voor de maatschappij.

Dr. Bart Maes
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VNR FINANCIËN 2013
Naar goede gewoonte volgt hieronder een overzicht van al onze inkomsten en uitgaven in het jaar 2013.
INKOMSTEN
WINST
ADMINISTRATIEKOSTEN

UITGAVEN
VERLIES
146.00

ALGEMENE ONKOSTEN

1 370.71

KRANTJE

3 539.02

DAGUITSTAP DOUAI
WEEKEND VALKENBURG

782.70
1 715.33

WEEKREIS KRETA

2 437.27

CONTACTNAMIDDAG

26.06

TOMBOLA
JAARFEEST

7 522.54

STEUN

5 696.76

RENTES

1 207.22

1 656.60

BARBECUE
SOCIAAL DIENSTBETOON

384.29
995.72

RECEPTIE H. MIS LICHTERVELDE

275.84

FOTOBOEK DR VERBANCK

192.00

WEEKEND 2014
WEBSITE

600.00
80.83

TOTALEN
WINST

14 618.52
608.15

14 010.37

Zoals jullie kunnen zien sluiten we het jaar af met een kleine winst. Dat is een heel
goed resultaat, temeer daar we met een behoorlijk grote negatieve begroting gestart
waren. Daar zijn meerdere redenen voor:
Dit jaar moet ik de vele weldoeners die op een schitterende manier onze vereniging
gesteund hebben een dikke proficiat wensen. Dank!!!!
Enkele activiteiten waren iets goedkoper dan voorzien maar vooral moet ik jullie allen
bedanken want de tombola was vorig jaar opnieuw een succes.
Hopelijk kunnen we dan ook in de toekomst op ieders steun en medewerking blijven
rekenen zodat we al onze doelstellingen kunnen blijven waarmaken.
Daarvoor alvast bij voorbaat van harte dank.
Uw penningmeester Gino
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SYMPOSIUM
‘40 JAAR NEFROLOGIE’
Op 19 december 2013 vond in de Oude
Melkerij een symposium plaats gelinkt
aan 40 jaar nefrologie in het H.Hartziekenhuis Roeselare-Menen, straks
AZ Delta.
Een kleine 300 aanwezigen woonde dit
symposium bij en was achteraf best blij.
Tijdens de receptie werd aardig wat gekeuveld door de zeer diverse aanwezigen . De formule om patiënten, verpleegkundigen artsen, huisartsen en
proffen samen te brengen leidt steevast
tot een warme, aangename sfeer.
Sprekers van dienst waren professor
Raymond Vanholder, diensthoofd nefrologie van het universitair ziekenhuis
Gent. Zijn evenknie te Leuven, professor
Vanrenterghem stond eerst ook op de
affiche, maar werd door een schielijk
overlijden vervangen door professor J.
Pirenne, diensthoofd transplantatiechirurgie in het UZ Leuven. Van ons centrum was dr. B. Maes de spreker.

Inleidend werden we door dr. I. Vandewiele verwelkomd, waarna dhr. J. Hellings, algemeen directeur van het fusie-

ziekenhuis AZ Delta, die zich goed had
voorbereid, de VNR alle lof toebedeelde
voor het initiatief (samen met de nefrologen) én voor de vele andere activiteiten.
Prof. Vanholder, gevraagd om een overzicht te geven van de geschiedenis van
hemodialyse, koos er voor om die historiek zeer voeg in de tijdrekening te beginnen. In de oudheid zijn afbeeldingen
bekend van aderlatingen om ‘bloed te
zuiveren’. Via vreemde middeleeuwse
techniek als transfusies met dierenbloed,
enema’s en primitieve experimenten met
evacuatie van peritoneaal vocht belandden we op meer bekend terrein: de eerste pogingen om bloed extracorpereel
(buiten het lichaam) te zuiveren. Opvallend was zijn opmerking dat de geschiedenis van dialyse niet zo eenduidig is, en
afhankelijk van waar men die geschiedenis wil oprakelen. Veel ideeën betreffende medische vooruitgang ontstaan op
basis van wat anderen al eerder hebben
ontdekt en beschreven. Meestal doen
meerdere onderzoekers voort op die resultaten, maar dan wel wereldwijd. In
onze ogen mag de ontwikkeling van dialyse dan vooral Angelsaksische impulsen
gekend hebben, maar in Rusland denkt
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men er terecht anders over: bij ons is
John Abel een belangrijke pionier, maar
op hetzelfde ogenblik (1914) publiceerde
ook Aleksandrovich Yurevich zijn teksten
over ‘het reinigen van bloed buiten het lichaam’. Ook de fameuze George Haas,
die volgens de westerse geschiedschrijving de eerste klinische toepassingen
van dialyse uitvoerde kent een volwaardige opponent in de persoon van Heinrich Necheles, die weliswaar in Peking
werkte en publiceerde in ‘the Chinese
journal of physiology’.
Prof. Willem Kolf mag als de echte vader
der dialyse worden beschouwd – hij dialyseerde de eerste 17 patiënten, waarvan pas de 17e echt gered werd. Amerikaanse artsen verfijnden verder de techniek tijdens de minder verfijnde oorlogen
o.a. in Korea. En pas toen 2 artsen een
oplossing creëerden voor een langdurige
toegangsweg tot de bloedbaan kon ook
aan chronisch nierinsufficiënte patiënten
dialyse worden aangeboden, eerst enkel
in afwachting van de transplantatie.
Prof. Pirenne onderhield ons vooral over
de toekomst van de transplantatie. Hij
leerde ons dat de overleving van transplantatiepatiënten sinds het begin van de
transplantaties enorm is verbeterd: de
eerste levergetransplanteerden hadden
90% kans om te overlijden, op vandaag
hebben ze 90% kans om te blijven leven.
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Over het transplanteren van organen
over de soorten heen lijkt de grote doorbraak nog lang op zich wachten. Ook
het verder ontwikkelen van artificiële organen zal niet direct leiden tot nieuwe
therapeutische mogelijkheden. Prof. Pirenne benadrukt dat het uitbreiden van
het donorpotentieel nog altijd een belangrijke uitdaging blijft om het aantal
donororganen op te drijven en dit zowel
op het niveau van de bevolking door
middel van sensibilisatie, door een betere detectie in de ziekenhuizen van potentiële donors, door het uitbreiden van criteria voor donoren (o.a. oudere donoren), …
Belangrijk en zeer nieuw voor het publiek lijken de nieuwe preservatietechnieken: waar men op vandaag een uitgenomen orgaan koud bewaart en transporteert, lopen er al succesvolle studies met
warme perfusie van de te transplanteren
organen (nier/lever/hart), waarbij tegelijk zuurstof aan het orgaan wordt aangeboden.
Ook het stimuleren van levende donatie,
het transplanteren bij onder andere
bloedgroep- incompatibele donor/
ontvanger én desnoods het zoeken naar
uitwisseling van levend gedoneerde,
maar incompatibele organen tussen verschillende duo’s donoren-ontvangers.
Het laatste hoofdstuk van zijn betoog
was het meest spectaculaire: bioengineering van nieuw weefsel en misschien zelfs nieuwe organen, door die te
laten groeien op een bestaande matrix
van bindweefsel van een orgaan van een
overleden donor met lichaamseigen
stamcellen van de patiënt. Zo zijn al
luchtpijpen en levers gereconstrueerd en
geïmplanteerd. Voor de nieren ligt het allemaal wat moeilijker, maar functionerend nierweefsel werd op die manier alvast al gecreëerd. Zoals dr. Maes ook
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verder in zijn lezing vermelde is het einde van deze techniek nog niet in zicht: er
wordt al volop getest of men die matrix,
die basisstructuur van een orgaan, zonder cellen, niet gewoonweg kan driedimensionaal printen.
Misschien het moeilijkste onderwerp
werd door dr. Maes behandeld: de evolutie van de nierziekten in het algemeen.
Alvast daarom dat de spreker begon met
de normale bouw en werking van gezonde nieren, om daarna te definiëren wat
men onder chronisch nierlijden verstaat.
En ook wat de risico’s zijn daarvan.

misschien wel wetenschappelijk vooruitgang wordt geboekt in het begrijpen van
de ontstaansmechanismen, maar geneesmiddelen zijn er op vandaag niet.
De 2 belangrijkste oorzaken van terminaal nierfunctieverlies zijn tenslotte diabetes en hypertensie. Vooral het gebruik
van bepaalde bloeddrukverlagende medicatie kan evolutie naar terminaal nierlijden vertragen, maar vooruitgang wordt
er niet echt geboekt.
Tenslotte keert ook dr. Maes aan de
hand van enkele impressionante slides
terug op weefsel-engineering met als
concrete voorbeelden succesvolle urethra- en blaasimplantaties.

Als 4e belangrijkste oorzaak van terminaal chronisch nierlijden vermeldt dr.
Maes de gekende ‘polcystische nieren’.
Geen enkele behandeling heeft op vandaag bewezen het ontstaan er van te
voorkomen of te vertragen. Testen met
nieuwe medicamenten lijken door kostprijs, duur van gebruik, neveneffecten
weinig opportuun.

Gezien het symposium in het teken stond
van 40 jaar nefrologie te Roeselare, gaf
dr. Maes nog een overzicht van de lokale
geschiedenis.

Met genetische testen is er wel kans op
reductie van het voorkomen van pylycystose: diverse centra implanteren na in vitro fertilisatie enkel embryo’s die het genetisch defect niet hebben.
Glomerulonefritis is de derde belangrijkste oorzaak van terminaal nierlijden. Het
gaat over tientallen verschillende ziektebeelden, vaak eerder zeldzaam, waar

Stefaan Maddens
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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 2014
21 & 22
JUNI 2014
PARIJS
REIS NAAR PORTUGAL
30/09 t.e.m.
9/10/2014
ESTORIL

ESTORIL
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VNR BARBECUE
MET VOLKSSPELEN

Zaal Hofland te Ardooie
Zondag 6 juli 2014
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VERSLAG KRETA
Zondag 6 oktober, eindelijk is het zover.
Gepakt en gezakt kunnen we vertrekken
richting Kreta. We nemen alvast het zonnetje mee vanuit Roeselare. Zal het wel
nog zo’n mooi weer zijn als we terug komen? Nog niet aan denken, want we
hebben nog 11 dagen zon in het vooruitzicht. Collega Leen en haar man en kindjes komen ons nog even uitzwaaien en
weg zijn we. Op naar Zaventem! In de
luchthaven is het een grote klus eer iedereen met hun valies ingecheckt is.
Toen meneer Falize mocht inchecken
vroeg Peter naar zijn naam. ‘Falize’ antwoordde hij, waarop Peter terugantwoordde: ‘Je ‘valieze’ staat daar, wat is
je naam?’
Na onze tocht door de luchthaven kunnen we eindelijk opstijgen. Horloges snel
een uurtje doordraaien.
Op het vliegtuig zelf konden we smullen
van een ‘lekkere?’ koude maaltijd. De tafeltjes waren wat klein en niet zo comfortabel. Daar kunnen Ciske en André
wel over meespreken! Wanneer we landen is het al donker. Nogmaals een rit
met de bus richting hotel. Wat een service in het hotel! Onze valiezen werden
door de medewerkers zelf naar onze kamer gebracht. We zullen hier verwend
worden. Nog snel een maaltijdje verorberen en dan genieten van een goeie
nachtrust na een lange reisdag.
Het is de eerste keer dat Luc met ons
meereist. Hij voelde zich niet al te best
na zo’n lange dag reizen. Eens in het hotel kroop hij vroeg onder de lakens. Hij
had enkel nog een ‘vuilzak’ nodig voor
zijn neus. Hij bedoelde eigenlijk een zakkendoek.
Onze eerste uitstap richting Iraklion. Een
gezellige wandeling samen met Paulina,
onze persoonlijke Nederlandstalige gids!

Tijdens onze wandeling zag Erna plots
een prachtig Grieks koppeltje met hun
baby. De papa poseerde met z’n baby
terwijl de mama het kiekje maakte. Erna
T. was er een beetje jaloers van. ‘Wat ne
schone papa’, zei ze. In het NederlandsFrans probeerde ze dit ook te zeggen tegen de papa. Ze wou dolgraag het babytje zijn zodat ze in de armen van die
aantrekkelijke papa kon liggen.
Na de wandeling genoten we van ons
eerste Griekse terrasje. Noël D. en co
hadden wel zin in een ijsje. Ze vroegen
om een ijsje met 3 boules (3 bollen ijs),
maar de ober had begrepen dat ze 3
bowls vroegen en bracht hen dan ook elk
3 ijscoupes! Genoeg ijs gezien voor de
rest van de reis zeker?
Bedelaars, verkopers.. kwamen langs het
terras. Niemand die geld gaf of iets
kocht. Behalve Erna T., zij schafte zich
een naaimachine van 8 euro aan. De
toebehoren van 2 euro heeft ze er gratis
en voor niets bij gekregen.
Op een van onze vrije dagen zijn Sonja
en ik samen met Jacques D. van Izegem
naar een buurtwinkeltje geweest om
shampoo en deodorant. Hij had geprobeerd dit in zijn handbagage mee te
smokkelen. Helaas, lukte dit niet Het
enige grote nadeel is dat ons hotel wat
in de hoogte ligt. Een steile daling om
het buurtwinkeltje te bereiken, maar ook
even steil voor onze terugweg. Uitgeput
en bezweet bereiken we uiteindelijk het
hotel, met zijn aangekochte shampoo en
deodorant.
Daarna genoten we wat van het mooie
weer aan het zwembad. Een boekje lezen, scrabbelen.. Erna T. had wel eens
zin om pootje te baden. Maar niet zonder
risico. We zagen al scenario’s voor ons
dat Erna helemaal in het water zou plon-
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sen in plaats van haar voeten. Sonja kon
het niet meer aanzien en liep naar haar
toe. Onze altijd-zo-brave Daniel kon er
niet aan weerstaan Sonja een duwtje te
geven. Jaja, Sonja met kleren en al het
koude water in!
Maurice, onze fotograaf, geniet van zijn
vrije dagen door er op z’n eentje op uit
te trekken samen met zijn fotocamera.
Daar moet hij wel het een en ander voor
over hebben. Een valpartijtje hoort hier
natuurlijk bij. Zo kwam hij terug in het
hotel met waarschijnlijk prachtige foto’s,
maar ook een pak wondzorgwerk voor
ons!
De eerste dialysedag was toch wel een
beetje spannend. Nadat de dialysepatienten afscheid hadden genomen van de
anderen, vertrokken ze samen met Stefaan, Ann en Daniel richting Mesogeois.
Dit op een halfuurtje rijden van het hotel. Wat een mooi dialysecentrum en
vriendelijke verpleegkundigen. Er was
zelfs een verpleegkundige die Hollands
praatte. Aan dialyse konden onze patiënten smullen van een lekkere croque
monsieur en een paar olijfjes.
We hebben een klooster bezocht. In het
klooster zat er een oud zustertje. En dit
bleek nog altijd hetzelfde zustertje te zijn
van over vijf jaar. Een blij weerzien!
Jammer dat ze achter onze rug al onze
kaarsjes die we hadden aangestoken uitblies en weghaalde om ze opnieuw te
smelten. Een hele klus trouwens om hier
met rolstoelpatiënten rond te wandelen.
Maar het is ons toch gelukt hé! Daarna
een wandeling in het gezellig stadje
Rethymnon samen met Paulina (onze
gids) waarna we leuke souvenirs kochten
en een terrasje deden langs de haven.
Lange busrit terug naar het hotel. Gelukkig hebben we onze kaarten mee en
konden we twee spelletjes “Pieke Zot Jagen” spelen. Ivon en Daniel waren de
gelukkige verliezers.
Nog maar dag 4 en de wondzorgen be-
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ginnen zich al flink op te stapelen. Zullen
we genoeg wondzorgmateriaal mee hebben?
Op donderdag mogen we mee met een
treintje. Deze brengt ons langs de mooie
plekjes in de buurt van het hotel. We
passeerden zelfs het hotel waar we vijf
jaar terug verbleven.
In de namiddag hadden we wat tijd vrij.
Wat dacht je van een setje pingpong
tussen de verpleegkundigen. Ikzelf was
onverslaanbaar!
’s Avonds terug naar Mesogeois. En deze
keer mogen de partners ook eens een
bezoekje brengen.
Vrijdagmorgen hebben we een kaartvoormiddag georganiseerd. Er zaten een
paar echte kaartfreaks tussen. Heb er
veel van bijgeleerd! Tegen het einde van
de reis waren we allemaal pro’s! ’t was
zo gezellig!
Sonja en ik waren de wondzorgverantwoordelijken. Al het wondzorgmateriaal
was gestockeerd in onze kamer. Na een
paar dagen werd hij echt omgetoverd tot
een wondzorgkamer. De patiënten kwamen naar onze kamer om hun wonden
te verzorgen.
Verrassing op zaterdag! Door het feit dat
het hotel in de hoogte ligt en we het hotel moeilijk tot niet kunnen verlaten,
spraken we zaterdagochtend af om met
z’n allen het dorpje beneden te bezoeken. Natuurlijk dachten de mensen dat
dit met een bus zou gebeuren. Maar nee,
plots stonden er een hele rij taxi’s voor
het hotel! Wat waren we onder de indruk. “Amai, zo sjiek!” waren de reacties.
Sonja en ik hebben zaterdagnacht bijna
geen oog dichtgedaan. Geattaqueerd
door muggen! Om 2uur ’s nachts stonden we met onze teenslippers te meppen
in een poging ze te pletten. Gevolg, een
klein beetje bloedsporen op de muur?
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Op zondag staat er een boottocht op het
programma. Op en van de boot raken
was al een heel avontuur op zich. Het
smalle plankje en de vele rukwinden
maakten het niet zo gemakkelijk. Noël D.
en Daniel lagen bijna het zeesop in door
een plotse felle rukwind. Luc S. was
doodsbang, maar achteraf gezien vond
hij het heel leuk.
Om mee te doen met trend liepen alle
verpleegkundigen plots rond met een
pleister. Je ziet dat ook wij wel eens iets
kunnen tegenkomen hé.
Enkele flapuits:
* In Kreta zie je langs de weg heel wat
kapelletjes staan. Overal waar er iemand
verongelukt is, staat er zo’n kapelletje.
Tijdens een van onze busritten riep Michel plots: ‘Kijk daar, honderden kapelletjes, er is daar een hele bus verongelukt!’. Nee Michel, het waren bijenkorven.
* Maurice D. praatte over een
“butternut”. Hij bedoelde natuurlijk een
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buttonhole!
En zo komt er aan deze reis ook een
eind, jammer genoeg. Het was leuk,
maar we zijn ook blij dat we terug naar
huis mogen. Oost west, thuis best!
Luc S. heeft het soms moeilijk gehad op
reis, maar we waren nooit ver weg. En
zijn begeleiders Hugo en Marie-Jeanne
waren echt droombegeleiders. Ze zorgden ervoor dat Luc een reis meemaakte
om nooit meer te vergeten. We waren
echt blij dat Luc mee was, want hij
straalde echt. Zelf vond hij dat het nog
een weekje langer mocht duren.
De doop voor de nieuwtjes, daar ben ik
gelukkig aan ontsnapt!
Over het dialysecentrum Mesogeois zijn
we dan ook heel tevreden. Wat Mesogeois betekent: Midden Aarde.
And last but not least: Grieks blijft voor
ons Chinees!
Aan iedereen die mee was, dankjewel
voor de leuke reis!
Stephanie Cornelus

Bij een ouder koppel wordt er aan de deur geklopt:
"Goeiedag mijnheer, wij doen een omhaling ten bate van het ouderentehuis, hebt U
iets dat wij mogen meenemen ?"
De oude man : "Germaine, pak je jas en valies !"
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?"

SOUBRY NV
Verbrandhofstraat 51 - 8800 Roeselare
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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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ON THE ROAD AGAIN . . .
Navajo’s, Cherokee’s…) moet je gaan
zoeken in meestal troosteloze reservaten.
Californie – Arizona

LA - Phoenix/Scottsdale (644 km)

Land van eindeloze vlaktes, uitgestrekte
woestijnen, heldere bergmeren, machtige bergketens, maar vooral van prachtige natuurparken. Op de tonen van Willie
Nelson’s "on the road again" nemen we
jullie even mee op onze tocht langs misschien 's werelds mooiste natuurparken,
afgewisseld met enkele fascinerende steden.
Op 20 juni was het zover! Na wat onvoorziene hindernissen landden we uiteindelijk toch in het broeierig warme Los
Angeles! En we waren er klaar voor:
klaar voor de 6415 kilometers die ons
doorheen het Wilde Westen zou voeren!
Hiervoor doorkruisten we niet minder
dan 7 staten om de Grand Canyon live te
zien, om in de gokstad Elvis Presley’s Viva Las Vegas mee te zingen, zouden we
tegenover Grizzly’s komen te staan in
Yellowstone, zouden we in Scott Mc Kenzie’s San Francisco over de meest gefotografeerde brug ter wereld, Golden Gate Bridge wandelen. Kortom een ontmoeting met de regio van ondermeer
onze eerste grote muziekliefde, Country
en Western, een ontmoeting met een
wereld uit onze lang vervlogen kindertijd,
de wereld van Cowboy’s en Indianen.
De realiteit ziet er wel wat anders uit! De
cowboys lopen je zo voor de voeten,
maar de Native Americans (Apaches,

Onze eerste dag op Amerikaanse bodem
werd een uitgebreide kennismaking met
de vele aspecten van LA; Hollywood, Beverly Hills, Melrose, Sunset Boulevard,
Walk of Fame, Route 66 (een voormalig
Indianenpad!!), zijn drukke maar gezellige Farmers Market, Venice Beach . .
Stad van de enorme wolkenkrabbers,
stad met zijn 2 maal vijf vakken tellende
autostrades met bijwijlen stilstaand verkeer! Onvoorstelbaar! In vergelijking is
onze Brusselse Ring peanuts! Vanaf dag
3 begon het echte werk: een trip van
niet minder dan 680 km bracht ons in
onze startpositie. Ondertussen passeerden we Palm Springs (favoriete verblijfplaats van wijlen Frank Sinatra), trokken
we langs de Sonora Desert (onherbergzaam stuk woestijn waar nog altijd vele
Mexicanen tijdens hun illegale grensoversteek sterven door gebrek aan water), een eerste kennismaking met de
Coloradorivier die de grensovergang tussen Californie en Arizona bepaalt . .
Maar eerst even proeven van het Wilde
Westen in Scottsdale in Saloon Rustler’s
Roost, met stevige Cowboykost, inclusief een Country en Western optreden in
een onvervalst Wildwestdecor.

Scottsdale - Sedona - Grand Canyon
(381 km)
Grand Canyon - Monument Valley Canyonlands - Moab (515 km)
Voorafgegaan door enkele gezellige
tussenstops en voorproevertjes zoals
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de Saguaroas (het grote cactussengebied) Montezuma Castle (ooit woongebied van de Sinaguaindianen), Red Rock
Canyon, Oak Creek (waar je zowaar nog
enkele -weliswaar gepensioneerde- hippies aantreft ) waren we op weg voor
onze eerste grote confrontatie! En plots
sta je daar! Oog in oog met dit natuurwonder! Ruig, uitgestrekt, kleurrijk! De
Grand Canyon! Die eerste aanblik doet je
toch eventjes naar adem happen! Onvoorstelbaar hoe een onstuimige Coloradorivier in combinatie met andere natuurelementen zoveel vele miljoenen jaren geleden dit bizar stuk natuur gevormd heeft. We wilden dit fenomenaal
natuurwonder ook vanuit een ander perspectief bewonderen en op de tonen van
Conquest of Paradise waagden we ons
aan een heuse helikoptervlucht boven
deze diepe kloof. Koude rillingen lopen
over je rug terwijl je over de rotsformatie
vliegt en daarbinnen een klein stroompje
ontwaart, de Colorado, in werkelijkheid
een wild stromende rivier. Ondertussen
zorgde ene Nik Wallenda die dag voor
wereldnieuws toen hij de Grand Canyon
over wandelde op een koord !!

Een overzicht van de Grand Canyon
Na een korte nachtrust trokken we door
Painted Desert en kregen we de hoofdschotel van die dag aangeboden. Midden
in een woestijn ligt daar Monument Valley met zijn unieke rode zandstenen
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rotspartijen, thuishaven van de Navajoindianen. Een jeeptocht doorheen deze
valley bracht ons ondermeer langs de locaties waar de western Stagecoach met
John Wayne opgenomen werd, waar Metallica boven op de rots 'de Olifant' de
opnames deed voor de clip ‘I disappear’.
's Middags kregen we een typisch Navajomaaltijd voorgeschoteld! Hoofdingredient: lots of beans … de gevolgen bleven
dan ook niet uit …

Monument Valley met de 3 rotspunten
Arizona - Utah - Idaho

Moab - Arches NP - Falming George Rock Springs (462 km)
Rock Springs - Grand Teton - Jackson
Hole (382 km)
We sloten de dag af in Canyonland waar
je in de verte de samensmelting van de
Green River en de Coloradorivier kon
ontwaren. Ook de volgende dag stond
een bezoek aan een Nationaal Park op
het menu, het schilderachtige Arches National Park gekenmerkt door zijn vreemde rotsformaties zoals Balanced Rock, en
zijn sierlijke bogen gevormd door water,
ijs en extreme temperaturen (de afstand
tussen de steunpunten van de grootste
boog, de Landscape Arche, bedraagt
maar liefst 100 meter). Een tocht doorheen de Book Kliff Mountains, waar ondermeer Butch Cassidy indertijd met zijn
Wild Bunch toevlucht zocht na de zoveel-
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te maken. Prachtige watervallen
(Lowerfalls als mooiste), grote meren,
moddervulkanen, dit alles omringd door
prachtige kleuren.

Arches Park met de boog
ste overval, bracht ons bij het Grand Teton National Park, zowat het voorgeborgte van de Rocky Mountains.
Utah - Wyoming - Montana - Idaho

Jackson Hole - Yellowstone (172 km)
Ondertussen trokken we de grens van
Utah -land van de Mormonen die onder
andere alcohol uit hun leven bannennaar Wyoming over, wat betekende dat
de immens grote Cola’s konden omgeruild worden voor een heerlijke Budweiser!
De teller staat op 2.384 kilometers als
we het pittoreske stadje Jackson Hole
bereikten. Meer Wildwesten kan het hier
echt niet met zijn houten voetpaden en
zijn typische westernbars!
Top off the bill, het oudste Nationale
Park van Amerika: Yellowstone. In oppervlakte bijna dubbel zo groot als België. In dit vulkanisch gebied met een caldera (=krater) die een diameter van 65
km heeft, is de ongerepte natuur tevens
habitat voor bizons (die zomaar vlak voor
uw neus de baan overstaken), wolven,
beren en elanden. In dit land van heetwaterbronnen, geisers en poelen heb je
de indruk gewoon door een postkaart te
wandelen. Kers op de taart is de 60 meter hoog spuitende geiser, Old Faithfull,
maar waar ook de oudste geiser, Steamboat, al jaren pogingen doet om indruk

De Old Faithfull geiser

Waterval Lowerfalls
Yellowstone - Salt Lake City (517 km)
We verlaten Yellowstone en doorkruisen
Idaho (waar in Crow Agency de slag bij
Little Bighorn plaatsvond). Deze route
brengt ons al op de terugweg naar het
zuiden waar momenteel nooit geziene
temperaturen van meer dan 40° genoteerd werden. Een obligate tussenstop in
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Salt Lake City, de Mormonen hoofdstad,
met een bezoek aan het Kapitool en
Temple Square waar we een rondleiding
kregen van twee sympathieke mormoonmeisjes. Eentje sprak zelfs perfect Nederlands!! En, jawel, weeral geconfronteerd met 'drooglegging', maar nu zijn
we voorbereid: één draagtas werd omgebouwd tot mobiele bar!!! Op de kaart:
witte en rode wijn, breezer en lots of Budweiser ... Midden deze puriteinse stad
vonden we zelfs een oord van verderf!
Een tof caféeke met heel toffe muziek
(het betere werk van de 60’s) met bier
en wijn à volonte !!!!!!!!!
Utah - Nevada - Californie

Salt Lake City - Bryce Canyon (454 km)
Bryce Canyon - Zion - L. Vegas (381 km)
3.527 km en + 300 foto’s verder bereikten we Bryce Canyon (gelegen op 2500
m boven de zeespiegel!!) met zijn zandstenen spitsen, naaldvormige pieken en
grotten in oranjerode kleuren, een natuur die tot stand kwam door regen en
wind.
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ze verzengende hitte haalden wij het in
ons hoofd om eventjes te gaan shoppen): één groot gokpaleis, met ongehoord veel lichtreclames en constant
overal muziek! Een kakofonie van geluiden en flitsende lichten, met tevens fantastische lichtspektakels! De fameuze
Strip, de hoofdstraat waar je van de ene
verbazing in de andere terechtkomt! Ook
de stad waar vele hotels steden als Rome, Venetië, Parijs, enz gewoon op een
sublieme en waarheidsgetrouwe manier
nabootsen. Palazzo Venetië inclusief
blauwe hemel en varende gondels!!!
Caesar Palace met fontein van Trevisio,
een perfecte replica van de Eiffeltoren,
wedding chappels waar je voor een habbekrats kunt trouwen (in sommige hoef
je zelfs niet uit je auto te komen!!) Iedere avond om het kwartier de sierlijk dansende fonteinen van Bellagio! Allemaal
onwaarschijnlijk echt!!!! Dat de prijskaartjes er enigszins anders uitzien dan
bij ons moet je er dan maar bijnemen.
(Overal is WIFI gratis beschikbaar, hier
betaal je al gauw 25 dollar per dag !!).

Lichtreclame Las Vegas
Overzicht Bryce Canyon
Via nog maar eens een van de vele
mooie Amerikaanse natuurparken, Zion
(canyon/ravijn uitgesleten door de Virgin
River) ging het nu steevast richting Las
Vegas, waar temperaturen van 50 graden Celsius opgemeten werden!!! (In de-

Eventjes de pokertafel verlaten en in een
overvolle bus en in aanwezigheid van
niet minder dan vijf verschillende nationaliteiten trokken we naar het meest onherbergzame gebied van Amerika, Death
Valley waar toen 51 graden Celsius genoteerd werden!! Het werd ongeveer 3
uur puffen en blazen tijdens onze tocht
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door de Death Valley - het kleurrijke Zabrinsky point, Badwater (85 meter onder
de zeespiegel) en de uitgestrekte Boraxvlaktes. Maar deze schijnbaar doodse
vlakte heeft ook zijn mysterieuze kantjes
met rotsblokken die blijkbaar op eigen
houtje gaan ‘wandelen’. Ondertussen
passeerden we de basis van de befaamde Drone vliegtuigen en het goudstadje
Pahrump, waar de beroemdste inwoner
ongetwijfeld Butch Cassidy was die na
zijn ‘bankroverscarriere’ nog 50 jaar
‘eerlijk’ z’n brood verdiende als mijnwerker in de plaatselijke goudmijn.
Californië

Las Vegas - Yosemite (768 km)
Yosemite - Mariposa - San Francisco
(268 km)
We verlaten de Amerikaanse lichtstad en
trekken opnieuw richting Californië. We
rijden door enkele ghosttowns (ooit
bloeiende goudmijnersstadjes, nu vrijwel
volledig verlaten) maar we hebben een
afspraak in Yosemite.
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len, met zijn 915 meter ‘s werelds grootste granieten rotsanieten rots El Capitane (ook gekend als de rots van Tom
Waes). Het bezoek aan het Sequoiapark
met zijn gigantisch grote dikke redwood
trees, sommige met een doormeter van
+ 12 meter, is een ommetje waard.
Langs de uitlopers van de Sierra Nevada
gaat het richting The City of the bay. Via
Oakland, geboorteplaats van ondermeer
Clint Eastwood en Whoopi Goldberg, reden we San Francisco binnen. Terwijl we
zowat constant in een hittegolf vertoefden (temp > 40°), werd het een bruuske
confrontatie met de lagere temperaturen
hier (slechts 19°.). Na het zoveelste
junkfood middagmaal aangevuld met
een stevige Cola on the Rocks maakten
we kennis met een aantal voor Frisco typerende dingen zoals de fameuze steil
oplopende straten (beroemdste is de
Lombard Street, tevens de meest bochtige), de Victoriaans huisjes (Painted Ladies) en het fantastische uitzichtpunt gelegen boven de stad (Twin Peaks). Na
een tochtje met de Cable Car ondernemen we de 2 km lange wandeling over
de Golden Gate Bridge.

Zicht op Yosemite
Via de hoog gelegen Tioga Pass (wegens
de zeer late sneeuw pas in juni open
voor het toerisme) bereiken we een natuurgebied, dat qua uitzicht een beetje
te vergelijken is met Oostenrijk en Zwitserland maar dan op z' n Amerikaans, allemaal veel groter met z’n 370 waterval-

De Golden Gate Bridge
Daarna houden we kort halt in het kunstenaarsstadje Sausalito, maken we een
boottocht via Alcatraz naar Treasure Eiland, brengen we een bezoekje aan China Town met zijn met goud versierde
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wierooktempels, met zijn smalle steegjes
waar het krioelt van mensen, zijn talrijke
winkeltjes, togen we naar de drukke Pier
39 in Fisherman’s Warf met zijn typische
vissershuisjes. Hier vinden we de uitgelezen plek om de Fourth of July mee te
vieren met onze Amerikaanse vrienden.
Het werd uiteindelijk een onvergetelijke
avond met vuurwerk, synchroon met typisch Amerikaans-patriottische muziek.
Weeral op z’n Amerikaans, zeer groots,
maar het was machtig mooi. Een kippevelmoment, een once-in-a-lifetime ervaring. Onvergetelijk en heerlijk dat wij dit
konden meemaken
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nummers, geen brievenbussen. Nog
even een ommetje in San Miguel, een
van de oudste missieposten van Californie, maar nu wordt het wel duidelijk dat
het onvermijdelijk richting LA gaat. We
mengen ons nog een laatste maal onder
de lokalen in het kuststadje Marina del
Rey, maar uiteindelijk moesten we toch
afscheid nemen van de Stars en Stripes,
het land van Mc Donalds, het land van
John Wayne, de talrijke Budweisers, zijn
typische locale radiozenders, dollars, miles, gallons, Fahrenheit, steakhouses,
taks en tips, maar vooral van zijn totaal
onverwacht sympathieke en supervriendelijke staatsburgers.

San Francisco - Monterey/Carmel - Sant
Maria (467 km)
Santa Maria - Los Angeles (270 km)
We verlaten SF dat in een dichte kille
mist gevangen zit en vertrekken richting
Santa Maria. Onderweg passeren we Silicon Valley en via Monterey (ooit de bakermat van de sardienenverwerkende industrie en in 1967 voorloper van het
Woodstockfestival), mogen we als bevoorrechte toeristen de 17 miles road afrijden waar we de vakantiestulpjes van
vele acteurs en actrices zoals onder meer
John Travolta, Barbara Streisand, Rock
Hudson, enz …. mogen bewonderen.
We toeren ook langsheen de Californische kuststrook waar je de zeeleeuwen
op de rotsen kunt spotten. Nog een stop
in Carmel (waar Clint Eastwood ooit burgemeester was), een gezellig stadje met
enkele merkwaardigheden: geen stoplichten, geen parkeermeter, geen huis-

Amerikaanse vlag
Bert Bogaert

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt
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UIT DE VERENIGING
Een nieuw jaar vraagt een nieuw
programma. Hier volgt een overzicht van
de activiteiten die dit jaar zullen plaats
vinden. Wanneer jullie dit boekje te lezen krijgen zal de contactnamiddag er al
opzitten . Zodoende is de eerstvolgende
activiteit de Barbecue.

teveel om op te noemen. Verder is er
tijdens de rondrit met de bus nog zoveel te zien.
Het weekend gaat door op 21 en 22
juni 2014.
De verantwoordelijkheid ligt bij Gino
en Marc.

1. Barbecue: terug te ARDOOIE, Cultureel Centrum ’t Hofland op 06
juli 2014. De verantwoordelijken zijn
Jean-Paul, Stefanie en Karine. Een
aperootje, een beetje eten -naargelang
de maag trekt- en dan vliegen we erin
met oeroude Vlaamse volksspelen
(smieten met bollen, trekken aan bol-

3. Jaarmis voor nierpatiënten: op
zondag 20 juli 2014 om 10u30
gaat er terug een H.Mis door in de
kerk te Lichtervelde. Dit ter gelegenheid van de feestdag van de Heilige
Margaretha, patrones van de
nierpatiënten. Na
de H.Mis wordt
door de VNR aan
de aanwezige leden een receptie
aangeboden. Verantwoordelijkheid
ligt bij het bestuur.

len, proberen in 't gat te mikken, met
een stuk koper in de muile smitten van
nen puit -zie foto- enz…)

4. Daguitstap: Gaat door op 07 september 2014.
De verantwoordelijken zijn Sabine en
Stefanie. Er is voor het ogenblik nog
geen bestemming gekend
En tussenin een zatte kaffie met ‘n stuk
taarte.

5. Weekreis: De 11-daagse gaat deze
keer naar Portugal, Costa de Lisboa.

2. Weekenduitstap: Voor ons
Weekend gaan we
naar Parijs. We
bezoeken er onder
andere de Eiffeltoren, Arc de Triomphe, Champs
Elysées, en veel
andere plaatsen,
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Het hotel Vila Gale is gelegen in Estoril.
De 11-daagse gaat door van 30 september tot en met 09 oktober 2014. De
werkgroep (Stefaan, Gino en Marc) zijn
volop met de voorbereidingen bezig.
We gaan uiteraard met het vliegtuig
Meer info later in het jaar!!!!!
6. Jaarfeest: Het jaarfeest gaat door op
30 november 2014 in zaal “Ter
Maerel” te Izegem, Abelestraat
36. Het is inderdaad nog veraf en
daarom hebben we
ook nog geen verdere gegevens. Die
volgen later. De organisatoren zijn
Marc en Sabine.
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delijkheid van Stefaan
♥ Niet te vergeten: 't Krantje onder de
verantwoordelijkheid van André
♥ André en Karine zijn de hoofdverantwoordelijken voor de website
♥ Aktie orgaandonatie: er worden
nog steeds voordrachten gegeven. Info Stefaan en Gino
♥ Mogelijks gaat er dit jaar terug een
infoavond door.

Verder hebben we nog aandacht voor
enkele interne acties zoals:

Zo, dit is een voorontwerp van
ons feest- en jaarprogramma 2014. Mogelijks kunnen er nog wijzigingen gebeuren, maar we houden jullie hiervan wel
op de hoogte. Over iedere activiteit
wordt er ten gepaste tijde de nodige informatie verstrekt.

♥ Paasactie en Sintactie onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur

We hopen jullie op één of andere activiteit te ontmoeten, bye, bye

♥ Onze jaarlijkse tombola valt ook dit
jaar terug onder de hoofdverantwoor-

Jimmy Bostyn

Een chique madame rijdt met haar dure wagen naar een boerderij, want ze heeft 25
kg patatten nodig.
De boer vraagt nogal nors: 'Mannelijke of vrouwelijke, madammeke?'
'Hoe mannelijke of vrouwelijke ?' reageert de dame verbaasd.
'Ja madam, is 't nog voor vandaag ? 'k Heb heel veel werk zenne! Mannelijke of
vrouwelijke?'
De dame, geheel uit haar lood geslagen: 'Awel, geef mij maar ne keer vrouwelijke!'
De boer gaat naar de stal, komt terug met een zak aardappelen en giet die leeg in
de pas schoongemaakte koffer van de wagen.
'Awel, wat doede gij nu? Waarom giet ge dat zo los in de koffer?'
'Luister madammeke, g'hebt vrouwelijke patatten gevraagd hé, awel da zijn er zonder zak!'
Een Italiaan zit in de wachtzaal van de kliniek terwijl zijn vrouw bevalt.
Een verpleegster komt hem zeggen: "t Zijn er vijf mijnheer."
"Ohlala" zegt de Italiaan heel fier, "ik heb toch nogal een goed geweer."
Waarop de verpleegster: "U zou uw geweer toch eens moeten reinigen, ze zijn allemaal zwart."
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KRUISWOORDRAADSEL
1

2

3

4

5

6

7

8

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
HORIZONTAAL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

merknaam van onze hemodialysetoestellen
bloeiwijze - aansporing - deel van het gelaat
vindt het heel erg vervelend - emmer (streektaal)
educatian first - windrichting
bond voor 55 plussers
tegenover - computerspel - muzieknoot
jongensnaam - grond bewerken
bijwoord - deel van een fiets
bureau - symbool voor neon
huppel - toegankelijk
benaderingswijze - droogoven
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VERTIKAAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

verzinseltje - uitroep
vogel - gehoorbescherming
tijdperk - prima !
aas
verblijfplaats van de VNR 10 daagse 2014 - rund
achter - Grieks eiland - paardenkracht
nam voedsel tot zich - jongensnaam
gemeente waar de weermetingen plaatsvinden - bevel - voorzetsel
voornaam van een leuke actrice - voornaam van een knappe acteur
nummer - doet inkopen

Met de letters in de grijze vakjes kun je een toeristische trekpleister vormen.
Véél puzzelplezier en tot de volgende keer.
An Defour & Sonja Bourgeois

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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CONTACTNAMIDDAG
Op deze zonnige, bijna zomerse zondagnamiddag van 9 maart namen we met
55 personen deel aan de contactnamiddag. Het gezelschap was misschien iets
kleiner dan vorig jaar maar de ambiance
was er niet minder om. Met 20 patiënten, 34 familieleden en vrienden en 1
verpleegkundige vond de jaarlijkse ontmoeting plaats. Van de oorspronkelijk 61
ingeschrevenen hadden er 6 moeten annuleren wegens ziekte.
Na de verwelkoming door voorzitter Gino
Matthys en de opsomming van de VNRactiviteiten voor dit jaar, was het tijd
voor het traditionele petanquetoernooi.
Dit jaar stonden daarvoor 36 deelnemers
op het veld.

Iedereen genoot zichtbaar van de
koffie met gebak én van een
aangename babbel ...

Gino Matthys was scheidsrechter met
dienst, een taak die hij met veel genoegen op zich nam want, hoewel het er op
de VNR-petanquewedstrijd telkens hard
en verbeten aan toegaat, gebeurt dit altijd bewonderenswaardig fair en sportief.
Na een spannende confrontatie waar
jong en iets ouder zichtbaar van genoot,
viel uiteindelijk het verdict. Het team met
Marie Louise Vandeweghe, Michael Pante
en Eric Werbrouck moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats op
het schavotje. De bovenste trede werd
ingenomen door de ploeg met Roland
Vanrobaeys, Julia Deblaere en Marc De
Laere.
Na de prijsuitreiking werd er nog een
beetje nagepraat over deze geslaagde
namiddag waarna iedereen tevreden
huiswaarts keerde.
Op de hierna volgende foto’s zien we
achtereenvolgens …

Dat ook het woord van de voorzitter op
gepaste belangstelling kon rekenen ...

Dat het er in het heetst van de strijd
hevig maar sportief aan toeging
en dat niet alleen de arbiter
een alziend oogje in het zeil hield ...
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Dat ook de jeugd met volle
teugen geniet van sport met en
tegen iets oudere spelers ...

Januari - Februari - Maart 2014

Dat deelnemen belangrijker is dan
winnen en dat er bij Eric Werbrouck,
Marie Louise Vandeweghe en Michael
Pante ook een glimlach af kan ...

Maar dat die van winnaars Roland Vanrobaeys, Julia Deblaere
en Marc De Laere toch net iets breder is.
"Onze nieuwe buren zijn zo verliefd op mekaar" vertelt een vrouw aan haar man, "hij
kust haar steeds, neemt haar in zijn armen, betast haar over haar hele lichaam.
Waarom doe jij dat niet ?"
Zegt de man: "Omdat ik de buurvrouw niet ken!"
Een vrouw zegt tegen haar man: "Bert, waarom heb jij mij nooit bloemen gekocht ?"
En de man: "Waarom, je bent toch nog niet dood ?"
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FAMILIENIEUWS
HEMODIALYSE EN
PERITONEALE DIALYSE
Op maandag 16 december is Sabine Puype op dialyse gestart. Sabine werkt al
18 jaar als verpleegkundige en al 15 jaar
als dialyseverpleegkundige in Kortrijk.
Sabine is getrouwd met Marc en heeft 2
dochters, Delphine (14 jaar) en Emily
(12 jaar). We wensen Sabine van harte
welkom in ons ziekenhuis en wensen
haar veel succes toe!
Het kerstverlof was een drukke periode
voor de ooievaar op dialyse.
Op 26 december is Esther, een dochtertje voor Liesbeth De Mey en haar man
Thomas, geboren.
En op 31 december is Julie geboren, een
dochtertje voor Annelies Crevits en haar
man Roberto.
Het zijn de eerste kindjes voor beide ouders en ze zijn dan ook allemaal in de
wolken met de komst van hun dochtertje. Een dikke proficiat aan de trotse ouders en heel veel succes gewenst met
hun kleine spruit!

Ook Dr Vanacker en haar man Koen waren in de wolken met de komst van hun
eerste kindje, zoon Mats. Op 29 januari
was de heugelijke dag! Proficiat aan de
gelukkige ouders met de geboorte van
jullie zoontje!
Op 3 maart is Emiel geboren, een 2de
zoontje voor Deborah Dewitte en Peter.
Grote broer Noah is in de wolken met
zijn flinke speelkameraad! Een dikke
proficiat aan de trotse ouders en grote
broer Noah!
Dewitte Angèle is op 7 maart de trotse
overgrootmoeder geworden van Ferre,
haar 9de achterkleinkind. Haar 10de achterkleinkind (ook een jongen) kan ieder
moment geboren worden.
Op 10 maart is Inge Dehouck gestart op
dialyse. Inge heeft 13 jaar in de thuisverpleging gewerkt en vond dat het tijd
was voor een nieuwe uitdaging. Inge
heeft samen met haar partner Christophe 2 kindjes: Delphine (9 jaar) en Thibeau (4,5 jaar). We heten Inge van harte welkom en wensen haar het beste toe
op dialyse.
Sabine Verniest

CAD MENEN
Hartelijk welkom aan Albert Subts en
Amien Verstraete !!

Maelfait Lucienne is voor de tweede keer
overgrootmoeder geworden!!
Oogappel Marthe is geboren op 17 januari 2014. Grote zus Emma is natuurlijk in de wolken!!! Driemaal hoera!!!

Ondertussen hebben we toch een eerder
uitzonderlijke patiënt in ons midden. Hij
houdt geen blad voor de mond om te
zeggen dat hij graag naar dialyse komt!
Hij slaat graag een babbel met zijn dialyseburen en de ambiance is verzekerd. Hij
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vertoeft met veel plezier in ons midden.
Dat is pas een UITZONDERING op de regel !!
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een kleindochter. De boreling kreeg de
naam INE'. Nu maar hopen dat de
Veurnse meringuetaart in de familie
blijft.

Veerle Calis

CAD VEURNE

Op 22 februari werd 'CAMILLE' geboren.
Het 1e achterkleinkind van Marie-Paule
Bovy.
Proficiat aan alle ouders en familieleden.

Met 2 dagen verschil werd het gezin van
2 collega's uitgebreid.
Op 27 november werd 'LEWIS' geboren,
een flinke zoon voor Kelly Staelens en
Davy.

Sinds enkele weken komt Sonja Bourgois
vanuit AZ Delta ons team versterken.
Van harte welkom Sonja.

In het gezin van Charlotte Demuynck en
Frederick werd een 2e zoontje geboren.
Op 29 november kwam 'JULES' op deze
wereld, een speelvriendje voor Leon.

Leen Tavernier is nog steeds buiten
strijd, na haar fietsongeval. We wensen
je van harte beterschap en hopen je
vanaf mei terug in ons midden te hebben.

Noël De Hollander werd opnieuw overgrootvader. Dochter Vera schonk hem

Coene Dominique

Komt een oudere man in de apotheek en
vraagt:
'Hebt u tabletten om een vals gebit te
reinigen?'
'Natuurlijk.'
'Hebt u krukken?'
'Jazeker.'
'Hebt u batterijen voor hoorapparaten?'
'Zeker, meneer.'
'Verkoopt u luiers voor mensen met incontinentie?'
'Die hebben we ook, meneer.'
'En viagra?'
'Geen probleem.'
'O.K., dan wil ik hier wel mijn huwelijkslijst leggen.'

ZIEKENVERVOER
051-30 30 30

Blond
Vraagt de ene blondine aan de ander:
“Wat denk je dat verder weg is, Londen
of de maan?”
“Ja hallooooo .... kun je Londen vanaf
hier zien?”
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OVERLIJDENSBERICHTEN
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:
06/12/2013
De Heer Bondewel Albert (dialysepatiënt)
Weduwnaar van Mevrouw Mommerency Jeanne
31/12/2013
De Heer Delaere Etienne
Weduwnaar van Mevrouw Vandeghinste Brigitte († 2001)
14/01/2014
De Heer Van Droogenbroeck Edward
Weduwnaar van Mevrouw Steeman Agnes
Echtgenoot van Mevrouw Canipel Jeannine
05/02/2014
De Heer Deceuninck Lucien
Echtgenoot van Mevrouw Debeuckelaere Godelieve (dialysepatiënte)
13/02/2014
De Heer Callens Frans (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Wullepit Simonne
09/03/2014
Mevrouw Senesael Liliane (dialysepatiënte)
Weduwe van de Heer Hoet Norbert († 1986)
Moeder van verpleegkundige Jan Hoet
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

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
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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: EIFFELTOREN
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Groot Ambachtelijke Bakkerij
bvba Ranson - Cannière
Industrie zone Noord, Lamsakker 4, 8700 Tielt
Tel. 051 63 34 89 - Fax 051 63 54 21
BTW BE 0435.449.232 - E-mail: info@ranson-canniere.be
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Snack Food Poco Loco, Rumbeeksegravier 157, 8800 Roeselare, Belgium
Tel +32 (0) 51 248 022 | Fax + 32 (0) 51 240 476 | info@pocoloco.be |
MEMBER OF THE PAULIG GROUP
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