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Matthys Gino GSM 0476/ 944 522
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Maddens Stefaan
Maatschappelijke zetel:
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Beste Vrienden,
Een nieuw jaar is aangebroken, onze eerste activiteit, de contactnamiddag staat alweer voor de
deur. Tijd om terug uit te
kijken naar een blij weerzien met jullie allen, tijd
om bij te praten over de
voorbije winter.
Jammer genoeg moet ik
jullie ook terug minder
leuk nieuws melden. Namelijk het feit dat Karine
Butaye ontslag neemt uit
het bestuur. Acht volle jaren heeft ze zich ingezet
voor onze vereniging! Ik
ben haar daar dan ook
heel dankbaar voor. Dank
je wel Karine!!!!!
Verderop in dit Krantje
vinden jullie het financieel
verslag. Schrik niet van
het grote negatieve tekort! We kunnen dit immers wel opvangen met
ons spaarpotje.
Naar de toekomst toe
dienen we wel alert te
zijn. Daarom ook hebben
we besloten om de paasactie dit jaar niet te laten
doorgaan. Mogen we jullie daarvoor begrip vragen?
Daarom ook, zou ik jullie
willen vragen, indien jullie
over een e-mailadres beschikken, om dit door te
geven aan onze verant-

woordelijke voor de verzendingen, Segaert
André. Dan ontvangen
jullie al onze correspondentie digitaal en sparen
we op die manier wat
centjes uit. Zijn emailadres kan je terugvinden in het colofon
hiernaast.
Al sinds het begin van dit
krantje is er een medische vragenrubriek aanwezig. Nieuwe onderwerpen zoeken is niet altijd
makkelijk. Daarom zijn
vragen of onderwerpen
waar jullie meer over willen weten, altijd welkom.
Dank!
Toch zijn er heel veel leuke momenten in het verschiet.
We ontvingen heel veel
inschrijvingen voor onze
elfdaagse naar Mallorca.
Voor ons weekend naar
de fruitstreek met een
bezoek aan oa Tongeren
en Sint-Truiden, zijn er
nog voldoende plaatsen
vrij. Wie wil kan er dus
nog zeker bij!!
Dan is er ook nog de
BBQ, de daguitstap, het
jaarfeest en dit jaar ook
een symposium in het teken van Dr Verbanck. Tot
dan!!
Gino
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TEN HUIZE VAN ... Roger Seys
Roger Seys is een geboren en getogen
Gullegemnaar, een kwieke 90-plusser,
gepensioneerd treinbestuurder en dialysepatiënt in het CAD Menen.
Hij kwam op 15 december 1924 ter wereld in de Kortrijkstraat in Gullegem. Hij
werd de derde oudste van 10 kinderen,
waarvan er nu nog 7 in leven zijn. Enkele
maanden na zijn geboorte verhuisden
zijn ouders naar hun nieuw gebouwde
woning in de Kwadestraat, dezelfde
straat waar Roger later bouwde en nog
steeds woont.
Vader was zelfstandig vlashandelaar van
beroep maar de crisis van de jaren ‘30
deed hem de das om en hij werd vlaswerker bij een baas. De man stierf op
65-jarige leeftijd, net voor hij zijn eerste
pensioen kon trekken. Moeder werd 92.

ten we soms met dertien aan tafel: mijn
ouders, 10 kinderen en mijn grootvader,
moeders vader. Nooit hebben we tekort
gehad in de oorlog, maar na de oorlog
was alles opgeleefd”.
Rogers oudste broer was in ‘49 bij de
spoorweg gaan werken en Roger mocht
ook gaan, maar werkte toen in Frankrijk
bij zijn zuster en verdiende er “schoon
geld”, 1.000 Belgische frank per week en
de kost. Met nog 5 kinderen thuis werd
moeder daar goed mee geholpen.
Roger was 26 toen hij zijn vrouw MarieLouise leerde kennen. Haar zus woonde
tegenover zijn ouderlijk huis en zo kregen zij verkering. Zes maanden later
trouwden zij.

Mijn gastheer ging naar school in Gullegem en volgde dan een jaar textiel in het
VTI in Kortrijk met de bedoeling wever
te worden. Door de mobilisatie van 1938
vielen echter alle weverijen stil en aan
14 jaar ging hij dan maar in het vlas
werken.
De tweede wereldoorlog brak uit en in
1942 vluchtte Roger ‘s oudste broer, die
toen 18 was, om te ontsnappen aan verplichte tewerkstelling in Duitsland en Roger ging mee.
Hun oudste zus woonde al in Frankrijk
en de twee broers verbleven twee jaar
bij haar en werkten in een vlasfabriek
waar een oom meestergast was.
De laatste zes maanden van de oorlog
kwamen zij terug en smokkelden tabak
die zij naar Rongy bij Doornik brachten,
heen en terug zo’n 100 km, met de fiets.
Roger vertelt: “Toen we klein waren za-

Roger en Marie-Louise op hun trouwdag
Marie-Louise en Roger woonden eerst
mee bij haar ouders maar al in 1950
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kocht het koppel een stuk grond in de
Kwadestraat om er later te bouwen.
“Het is 60m diep” vertelt Roger, “maar ik
beboer het niet meer zelf, dat doet mijn
schoonzoon”.
Het koppel kreeg een dochter. Zij en
haar man wonen maar op een kilometer
van Roger ‘s huis en ze komen regelmatig op bezoek om te zien of alles in orde
is en of Roger niets mankeert.
Hun zoon, Roger ‘s kleinzoon dus, woont
in Gits.

Roger met zijn pasgeboren
kleinzoon in zijn armen
In 1956 is Roger dan beginnen bouwen
aan het huis waar hij nog steeds woont.
“Mijn schoonbroer was metser en hij
metste en ik diende hem. Stenen en
mortel en alles aanbrengen, dat was
zwaar werk”.
Daarna heeft Roger nog het huis van zijn
schoonbroer helpen zetten, dan dat van
zijn dochter en ook zijn ouderlijk huis
heeft hij helpen verbouwen voor zijn
oudste zuster.

Roger en Marie-Louise met hun dochter
Roger Seys ging dan toch bij “den ijzerweg” werken in 1951. “Ik ben begonnen
als stoker op een stoomtrein, maar als er
geen werk was als stoker moest je helpen bij de spoorleggers”. En eind 1952
stond hij alweer op straat.
In 1955 is hij weer aan de spoorweg begonnen, in Merelbeke. Dat was “tjolen”:
met de tram naar Wevelgem of Bissegem en dan per trein naar Merelbeke.
Maar na een jaar mocht hij naar Kortrijk
komen.

Toen kreeg hij last van zijn hart en was
het gedaan met bouwen, maar ook met
een trein rijden mocht niet meer. Roger
kreeg administratief werk. Een mooie
job, zegt hij zelf “maar die ik tegen mijn
zin deed, ik zat veel liever op een machien”.
Gedurende zijn loopbaan als machinist
heeft hij met stoom en met diesel gereden en zou ook nog overgeschakeld zijn
op elektriciteit, maar dat ging niet door
wegens zijn gezondheidsproblemen.
Roger geeft daarop een interessante uitleg over hoe op een diesellocomotief de
dieselmotor een generator aandreef, die
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Roger tussen een groep oud-collega's
gepensioneerde treinbestuurders op
een feest van de Vriendenkring van
Treinbestuurders Kortrijk (foto met
copyright van deze vereniging)
op zijn beurt de elektrische tractiemotor
deed draaien. Of hoe een dieseltrein eigenlijk ook een elektrische trein was.
In zijn carrière heeft Roger 1 dodelijk ongeval meegemaakt. In Basècles , een
deelgemeente van Beloeil. “Daar hadden
we een bestendige vertraging van 60
km/u. Terwijl ik al van 90 km/u aan het
afremmen was, kwam een jongeman op
een brommer van achter een boerentractor die aan de overweg stond en botste
tegen de locomotief. Hij viel met zijn
hoofd op een paaltje waar de kabels
voor de signalisatie over liepen en was
op slag dood. Later vernam ik dat de
jongen 22 jaar was en twee kindjes had
en die brommer pas gekocht had. Hij
was hem aan het testen en heeft vermoedelijk gas gegeven in plaats van te
remmen”.
Verder maakte hij nog enkele ongevallen
met enkel stoffelijke schade of licht gewonden mee en miste op een haar twee
kinderen en hun ouders die over de sporen liepen (iets dat helaas ook nog van
deze tijd is!).
“Mijn oudste broer was stoker en we
hebben één keer samen dienst gedaan
alhoewel dat reglementair eigenlijk niet
mocht. Maar er was geen andere stoker
beschikbaar en aangezien we geen van

Januari - Februari - Maart 2016
beiden bezwaar hadden ...”
Roger ging aan 59 jaar met pensioen,
met 30 jaar dienst als machinist. Volgens
het arbeidsreglement van de N.M.B.S.
mocht hij nog langer werken, maar dan
in het statuut van arbeider. Dan had hij
mogelijks verlies geleden op zijn pensioen. Bovendien was in 1984 net de wet
Mainil in voege gekomen (wet tot harmonisering van pensioenen) waardoor
de oorlogsjaren en de arbeidsjaren vóór
18 jaar niet als dienstjaren meetelden.
“Mijn broer was een jaar eerder met
pensioen en voor hem telden die wel nog
mee”.
Roger toont trots een foto van zijn vrouw
op hun 50ste huwelijksjubileum. “Het was
zo’n vrouw!” zegt Roger terwijl hij beide
duimen opsteekt.
Twee jaar later, op 11 december 2002 is
Marie-Louise plots in haar slaap overleden. Later kwam Roger in kennis met
Anaïse, die weduwe was van een vroegere collega treinbestuurder.
Zij hadden nog een aantal gelukkige jaren samen, maar de laatste 3 jaar van
haar leven werd Anaïse dement. Uiteindelijk moest zij opgenomen worden in
een rust- en verzorgingstehuis waar Roger haar elke dag ging bezoeken.

“Wanneer heb je problemen met je
nieren gekregen?” vraag ik.
Een zestal jaren geleden was Roger in
het ziekenhuis voor zijn hart en de behandelende arts raadde hem een onderzoek van zijn nieren aan. Zo heeft men
nierinsufficiëntie ontdekt en kwam Roger
in behandeling bij Dr. Vandewiele.
En sinds augustus 2012 is Roger aan de
dialyse, eerst in Roeselare, daarna in Menen. Hij is daar de oudste patiënt.
Hij is vol lof over CAD Menen. “We zijn
als een familie”, ook over de verpleegkundigen. Hij heeft de meevaller van een

VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

't Krantje

-

7-

Januari - Februari - Maart 2016

goed werkende, krachtige fistel en ondervindt weinig last van de behandeling.
Hij let ook goed op wat hij eet en drinkt,
maar wanneer hij een zeldzame keer een
beetje te veel boven zijn streefgewicht
zit ligt hij een half uur langer aan.
Hij slaapt altijd zodat de tijd sneller voorbij gaat. Roger voelt ook wel dat hij vermoeider is na de dialyse, maar hij gaat
toch altijd vroeg slapen.
Roger draagt twee hoorapparaten, maar
hij is nog goed te been waar het vlak is.
“Nog voor 100 meter, verder gaat het
niet” zegt hij zelf. Hij gaat ook nog naar
boven om te slapen. Hij heeft een alarmsysteem rond zijn pols voor het geval er
iets mis gaat… Zijn dochter en schoonzoon komen regelmatig langs en wanneer zij op reis zijn gaat hij in kortverblijf
naar een W.Z.C. in Menen.

In 2015 op reis met de VNR, op
een markt in Benalmadena, met verpleegkundige Sonja Bourgeois ...

Roger rijdt ook nog zelf met de auto en
hij heeft 4 jaar geleden zelfs nog een
nieuwe gekocht. “Ik rij alleen maar rond
de ‘torre’, verder mag ik niet van mijn
dochter” zegt Roger. Wanneer hij naar
de dialyse moet, voeren zijn dochter of
schoonzoon hem.
Roger is ook vol lof over onze vereniging. Hij nam vroeger niet deel aan activiteiten en ging ook niet mee op reis omdat hij zijn zieke levenspartner niet alleen wilde laten. Maar Anaïse is in 2015
overleden en zo ging Roger daarna mee
naar Torremolinos. Hij heeft met volle
teugen genoten en is vastbesloten om zo
lang het gaat mee te gaan op reis.

... En temidden van de “Menenaars” Albert, Louis en Paul en verpleegkundigen
Ingeborg en Martine

Of hij vroeger veel gereisd heeft,
wil ik nog weten.

de trein uiteraard.
Later, met Anaïse, zijn ze een keer naar
Benidorm geweest. Soms gingen ze ookmee op reis met de OKRA. Anaïse had
een zoon die in Frankrijk woont en die
ook een tijd in Portugal gewoond heeft.
Zij zijn zo eens met haar andere zoon
voor 10 dagen naar Portugal geweest.

Met Marie-Louise reisde hij vaak met enkele collega’s machinisten en hun partners. Altijd in Europa: Spanje, Italië,
Hongarije en Joegoslavië, maar het
meest van al in Frankrijk. En altijd met

Ook andere VNR-activiteiten overweegt
hij, maar naar Sint-Truiden gaat hij niet
mee want hij wil niet dat iemand zijn rolstoel moet duwen in een boomgaard,
waar het lastig is.
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Met mede-90-plusser Willy in het
restaurant in Antequera ...
Op mijn vraag of Roger ooit aan sport
heeft gedaan antwoordt hij dat hij nog
elke dag ochtendgymnastiek doet net na
het ontwaken.
Meteen doet hij omstandig uiteen welke
oefeningen hij allemaal doet. Als ik hoor
wat die man van 91 lente’s nog allemaal
kan, word ik er zelf een beetje verlegen
bij, maar maak wijselijk geen voornemens.
“Dat is de verklaring waarom je er nog
zo goed uitziet!” zeg ik met eerlijke bewondering.

... En genietend van het rotsachtige panorama van El Torcal
Het is haast middag wanneer ik afscheid
neem van mijn levenslustige gastheer.
Maurice Debusschere

Gezond boerenverstand
Boer Kamiel was gestorven en had zijn 17 paarden nagelaten aan zijn 3 zonen. De
oudste kreeg de helft van de paarden, de tweede een derde en de jongste een negende.
Het was onmogelijk de paarden op die manier te verdelen en de broers kregen dan
ook ruzie.
Toen kwam boer Juul erbij. Hij luisterde even naar het gekibbel en ging toen zijn eigen paard halen.
Nu stonden er 18 paarden en kon de erfenis wel verdeeld worden.
De oudste zoon kreeg 18/2 = 9 paarden, de tweede kreeg 18/3 = 6 paarden en de
jongste kreeg 18/9 = 2 paarden.
9+6+2=17. Er bleef dus 1 paard over, dat van Juul.
En die nam het weer mee naar huis.

Zij: “Schat, sluit eens de gordijnen zodat die van hiervoor mij niet in mijn blootje ziet
als ik uit de douche kom!”
Hij, verder lezend in zijn krant: “Als hij je in je blootje ziet sluit hij zelf wel zijn gordijnen.”
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE
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VNR FINANCIEN 2015
Naar goede gewoonte volgt hier onder een overzicht van al onze inkomsten en uitgaven van het jaar 2015.
INKOMSTEN
WINST
ADMINISTRATIE
ONKOSTEN
KRANTJE
DAGUITSTAP DUINKERKE
WEEKEND HOUFFALIZE
ELFDAAGSE TORREMOLINOS
CONTACTNAMIDDAG
TOMBOLA
JAARFEEST
STEUN
RENTES
BARBECUE
SOCIAAL DIENSTBETOON
RECEPTIE H. MIS LICHTERVELDE
WEBSITE
TOTALEN

UITGAVEN
VERLIES
379,66
1.811,64
4.259,25
782,85
2.304,10
4.761,58
41,53

7.442,02
1.490,31
2.151,50
754,18
415,00
1.872,28
126,48
10.347,70

98,59
18.343,27
VERLIES
-7995,57

Zoals jullie kunnen zien sluiten we het jaar af met nogal zwaar verlies. Daar zijn
meerdere redenen voor. Een steeds groter wordend aantal leden, daardoor worden
onze werkingskosten ook steeds groter, vooral voor het Krantje en Sociaal
Dienstbetoon merken we dit. We hadden vorig jaar met het bestuur beslist om alles
voor onze patiënten wat goedkoper te maken. We hebben dit met veel plezier
gedaan maar kunnen dit natuurlijk niet ieder jaar doen.
Maar niet alles is negatief, zeker niet. We ontvingen ook dit jaar heel wat steun,
nietwaar Louis. 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
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE
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TORREMOLINOS EEN
(ON)-BEKEND AVONTUUR
Een avontuur? Of toch niet? Alles was
zeer goed voorbereid. Iedereen was
vooraf goed geïnformeerd. Het bijzonder
goed geïllustreerd boekje, deed iedereen
al watertanden.
1 oktober was nauwelijks aangevat, of
uit alle windrichtingen kwam iedereen
toegestroomd. Om 01.30 (voor alle duidelijkheid ’s nachts) verzamelden we op
de parking van AZ Delta. Het was vroeg,
zeer vroeg! Maar iedereen was er met
heel zijn ZIJN. Opgetogen dat we eindelijk konden vertrekken. Ik stond er helemaal als een groentje bij. We maakten al
vlug kennis en ik probeerde al die namen
te onthouden. Ik merkte al vlug dat er
reeds vroeger heel wat vriendschapsbanden gesmeed waren.
Wis
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Daarvoor is de VNR er: vrienden maken,
vriendschap onderhouden, vriendschap
koesteren. Het is allemaal niet zo evident. Relaties smeden is continu werken,
dat komt niet vanzelf…
Op reis is het niet werken voor het geld.
Het is werken vanuit je hart, je betrokkenheid, voor degene die, of ze het wil-
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len of niet, naar hun vertrouwd plaatske
terugkeren in hun dialysecentrum. Is het
nu Menen, Tielt, Veurne, Torhout of Roeselare, iedereen is WELKOM. Ook hun
trouwe partners worden door zo’n VNR
reis mee ‘verwend’.
Dat werken, zomaar, is ook niet zo evident. Ieder van ons laat echtgenoot, lief
of vrouw en kinderen achter. De achterblijvers in België, iedereen (oma’s, opa’s,
vrienden, buren, …) springen mee in de
bres …. om die 5 verpleegkundigen
(Dominique, Sonja, Stefanie, Ingeborg
en ikzelf), samen met Stefaan, ruimte te
geven om te doen wat ze willen doen:
klaarstaan voor onze dialysepatiënten en
getransplanteerden.
Een bijzondere waardering voor het bestuur: de voorzitter Gino (helaas, dit
jaar er niet bij), Marc (helaas, ziek geworden), aan Maurice (de super fotograaf), aan Stefanie (meereizende verpleegkundige) maar in het bijzonder aan
Stefaan. Stefaan wil ik een extra pluim
geven. Een coördinator om ‘U’ tegen te
zeggen. Niets wordt aan het toeval overgelaten Plichtsbewust en met een grote
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deskundigheid loodst hij iedereen door
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Wist je t Bruno Wijne ” voor de Duit
e
m
het avontuur … het vliegen: het blijft
velde m “Eeuwige Roe
n
a
v
toch altijd een belevenis. Met grote verm es
wondering keken we vanuit het raampje
van ons vliegtuig naar de prachtige zonsopgang. Louis en ik uitten constant onze
gratis naar prachtige optredens zien:
verwondering. Met de nodige vlinders in
Spaanse dansen, 3 tenoren die uit volle
onze buik (sommigen een vlindertuin)
daalden we … en landden vlot in Malaga. borst zongen, travestieshows, … maar
De Belgische koude lieten we achter ons, evenwel kon je een dansje doen met
het heerlijk weertje bracht ons onmiddel- muziek van …. weleer. Een overvloed
lijk in de juiste vakantiestemming. Ja, lie- aan zwembaden, ook daar werd genieten voorop gezet.
ve lezers, zo’n onderneming is geen laDe eerste dag was best vermoeiend, vecheding. Bus op, af, vliegtuig op, af, bus
len hadden weinig tot niet geslapen. ’s
op, af en dan … het hotel Don Pedro.
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ben je nog niet geweest Erik? Malaga
ken je zowaar op je duimpje. Nostalgie
… pure nostalgie. Niet alleen bij Erik,
maar bij zoveel anderen.
Maar het is ook puur genieten van elkaars aanwezigheid. Verhalen, levensverhalen, -lessen, -vragen worden in volle
vertrouwen aan elkaar toevertrouwd.
Prachtig hoe iemand mij het volgende
toevertrouwd: ‘ik heb een fantastische
vrouw’. ’s Anderdaags kan ik het niet laten om dit aan zijn vrouw mee te delen
hoe graag ze gezien wordt. Dat glunderend gezicht zal ik niet vlug vergeten.
Het is puur genieten hoe papa geniet
van de nabijheid van de dochter of zoon.
Het is puur genieten hoe je de echtparen
tête à tête ziet genieten van hun maaltijd.
Het is puur genieten hoe de echtgenote
zeer gelukkig en bijzonder dankbaar is,
als haar man veilig door Stefaan en Ingeborg wordt teruggebracht van het ziekenhuis.
Het is puur genieten hoe een man, zich
belangloos inzet voor zijn vriend, zomaar.
Of hoe al die echtgenotes en echtgenoten elke dag, jaar in jaar uit voor hun
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zieke eega zorgen.
Maar hiervoor krijg je liters energie, gewoon iets prachtigs terug.
Hier is de mens aanwezig en niet de patiënt.
Voor ons zo verrijkend om te ontdekken
welke mens er achter die patiënt schuilt.
Ik zou deze ‘bloemlezing’ willen eindigen
met bijzondere aandacht voor enkele
noodgedwongen thuisblijvers. Iedereen
miste o.a. Ann Dufour en Griet Halwijn.
Hun zorgend hart konden ze deze maal
niet delen. Wij hopen dat het intussen al
beter gaat en hopen tot op hun aanwezigheid in de volgende edities.
Ik hoop dat de landing heel zachtjes zal
verlopen. Uiteraard ook letterlijk, dat we
zondag a.s. veilig en wel thuiskomen
maar voornamelijk figuurlijk. De landing
in de harde realiteit. Thuis, op het werk,
in onze wereld. Maar hopelijk heeft iedereen een voldaan gevoel na deze reis.
Als we de volgende maal elkander een
goede dag toewensen dan zal dit nooit
meer dezelfde zijn. Achter die mens
schuilt er een heel verhaal, we kijken
door de patiënt heen.
Martine De Messemaeker

Kantoor VANTOMME
ALLE VERZEKERINGEN
BELEGGINGEN - LENINGEN
Iepersestraat 400 - 8800 ROESELARE
e-mail : kantoor.vantomme@portima.be
www.kantoorvantomme.be
Tel. : 051/22.99.62 - Fax : 051/22.99.97
FSMA 049019A
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STEENGOED IN BOUWMATERIALEN

Roeselarestraat 89
B-8980 Zonnebeke
T +32 (0)51 77 84 33
F +32 (0)51 77 72 79
info@nvdejonghe.be

www.nvdejonghe.be
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VLINDEREN IN
TORREMOLINOS
Als nachtvlinders streken we neer in Malaga. De machtige zonsopgang zullen we
nooit vergeten.
Na het vinden van ons cocoon “Don Pedro” ontpopten we ons als dagvlinders
op zoek naar de beste honing.
Na een nachtje rusten vlogen we naar de
Benamaldena van de ene drink-of eetsplaats naar de andere om te eindigen bij
Boedha.
Stefaan tolkte de gids en we geloofden
hem… (meestal…); wie een wierookstokje opstak mocht een wens doen.
En toen, en toen… kwamen we in ons
moederhuis; de vlindertuin.

Iedereen die een vlinder op het hoofd
kreeg, mocht alweer een wens doen.
Martine kreeg een vlinder op haar arm
en mocht de ene wens na de andere
doen. Ze wenste dat ze haar GSM kwijtspeelde omdat er teveel complimenterende foto’s opstonden met Stefaan, en
zo geschiedde: een dag later was ze
haar GSM kwijt…
De beste vlinders mochten de dag nadien hun nectar afstaan in het dialysecentrum om daarna uitgeput aan het

zwembad te gaan liggen.
De verpleegvlinders gaven ons een voorbeeld van hun kunnen; een waterballet!!
Met die mooie beelden konden we naar
dromenland, maar de onvermoeibare libellen werden weer grijze nachtvlinders.
‘Anderendaags starten we de uitstap
naar Nerja waarop de Balcon ‘d Europe
een verzameling van honderden gele
vlinders de pret wat bederfden.
Maar de steile weg naar boven deed onze spieren wel deugd. De sterkste vlinders vlogen zelfs driemaal af en aan. Ze
gingen die avond wel heel vroeg slapen.
Maar eerst moesten we met onze wittte
kolonie Frigiliana aandoen. Oppervlinder
Stefaan kon er een vlindertrein op de
kop tikken en die bracht ons naar de
mooiste plekjes en terrasjes waar we onze dorst konden lessen.
De dag nadien zou vlinder Marc ons begeleiden naar Malaga maar hij werd wat
vleugellam en belandde in het vlinderhospitaal.
Vlinder Stefaan moest noodgedwongen
zijn taak overnemen. Dat vlinder Marc
het nog beter zou gedaan hebben staat
buiten kijf.
Gelukkig is vlinder Marc nu aan de beterhand.
’s Anderendaags was het alweer aftappen van nectar. Na de middag was het
waterpolo; mannetjesvlinders (ze waren
met 2!) tegen de vrouwtjesvlinders (ze
waren met vijf…)
De uitslag: 42 voor de mannetjes en 2
voor de vrouwtjes. De libellen lieten het
niet aan hun hart komen: ze gingen rus-

VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

't Krantje

-

15 -

ten, maar vooral drinken.
Woensdag vlogen we naar Ronda; een
belevenis voor iedereen. De arena en de
kloof. De duwvlinders konden hun hartje
ophalen, niet vlak en veel kinderkopjes.
Ze zijn te bewonderen die duwvlinders.
De mooie terugreis met de vele bochten
had maar één minpuntje voor de groep:
we hadden geen bospoeper, maar een
wildplasser aan boord.
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dappersten vlogen naar het Alcazaba.
We kregen een lekker menu en vlogen
verder naar El Torcal. Adembenemend!
Een paradijs voor vlinders en berggeiten.
Zelfs Bruno Wyndaele kwam ons hier
eventjes begroeten.
Op het terras kregen we een voorsmaakje van het Belgische weer; koud en winderig. Dan maar terugvliegen naar “Don
Pedro”. We waren die dag geen enkele
euro kwijt, wat leuk!!
’s Anderendaags: alweer nectar aftappen
en nu ging het wel heel vlot.

50
2
€
TE
E
O
B
Hij had geluk dat hij niet gesnapt werd
want de boetes zijn hier niet mals: 250
euro en dan nog per centimeter! Zelfs na
een uurtje zwemmen (en waar plast hij
dan??) is dit algauw 500 euro! Onze gids
(zijn naam niet waardig, zelfs Gino zou
het beter gedaan hebben) mogen ze bij
het volgende stierengevecht achterlaten
in de arena.
Donderdag: alweer nectar aftappen; bij
sommigen verliep het jammer genoeg
niet zo vlot.
Zelfs stoere vlinders zijn zo teer…
Alweer waterspelen voor de libellen. Of
ze nachtvlinders werden kan ik niet zeggen, maar ze zullen naar huis gaan met
minder vet maar met meer spiermassa.
Hun mannen of verloofden zullen het geweten hebben!
Vrijdag: de grote vlucht naar Antequera.
Het terrasje op de Plaza Santa Maria bekoorde iedereen. Wat een uitzicht!!! De

Bedankt supervlinder Stefaan, alles tip
top geregeld, je was bezorgd voor iedereen, geen enkel detail ontsnapte aan je
alziend oog.
Nu je de energie niet meer uit je sigaretten haalt, waar haal je die dan wel??
Natuurlijk ook proficiat aan elkeen die de
reis hielp voorbereiden.
Dominique, de behulpzame vlinder was
alomtegenwoordig, Sonja wist iedereen
te helpen, rolstoelen duwen is haar niet
teveel.
Stefanie had zelfs vlinders in de buik
want in Roeselare staat haar schat
(misschien) te wachten.
Martine en Ingeborg waren supervlinders, de beste van de beste!! Ze staken
met kop en schouders boven de anderen
uit!!
Dat is wel niet waar, maar ze moeten mij
volgende week weer aanprikken in Menen en ik zou negatieve kritiek bekopen
met een te forse prik…
Marc en Maurice hielpen bij de voorbereiding en legden alles vast op beeld.
Proficiat en hartelijk bedankt aan iedereen!!
Die reis verdient een 10 op 10!!!!
Louis Demyttenaere
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KRUISWOORDRAADSEL
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

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

HORIZONTAAL
Eilandengroep waar Mallorca deel van uitmaakt - prima!
Laarsvormig land - spil - waanbeeld
Revalidatiecentrum - gescheiden - roman imperium
Klaar - stad in Zuid Italië gekend voor de zwaardvissenvangst - zeg ‘s …
Pro - paardengang - pers. vnw
Woonplaats Sven Nys - compagnie - Russische TV zender - lidwoord
Voorzetsel - muzikant - soort onderwijs
Zuidfranse stad - Left Atrial Appendage - boom
Deel van het oog
Geheel - inwoner van een Baltisch land - stuiter
Jongensnaam - geliefde van Tristan - hij
Japans bordspel - soepgroente - kijkers
Anti - lidwoord - kruipend diertje
Pers. vnw - kleur - edel dier
Vloeibare spijs
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE
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VERTICAAL
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Middel om verzuring te bestrijden - uitroep van twijfel
Nam voedsel tot zich - Franse vriend - slapers
Achterbaks - papa - computer tomografie - deel van het gezicht
Oude lengtemaat - metalen doen samensmelten - roem
Klimaatregelaar - brandrest - knevel
Dit moet bij een AV fistel 0% bedragen - original gravity
Sultanaat - winters voertuig
Hier hebben de meeste dialysepatiënten wat schrik van - tam - lofzang
Naaldboom - iedereen
Sleeën - doctor - ondersteek
Afwasproduct - Japanse brandewijn - jongens- en meisjesnaam
Graanafval - rivier in Antwerpen - grootvaders
Boksterm - Engelse hulp - dessert - zichtrekening
Godsspraak - rangtelwoord
Muziekprijs - Germaanse goden

Met de letters in de grijze vakjes kan je een sleutelwoord vinden.
Tip: algemeen woord voor je sociale relaties
Bourgeois Sonja & Defour An

Heirweg 218
8710 Sint-Baafs-Vijve
Telefoon: +32(0)56 61 79 97
Fax: +32(0)56 61 79 98
info@espeelmetaal.be
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16 & 17 juli 2016
WEEKEND NAAR
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ZICH ALS PATIËNT VIA
DE KIOSK INSCHRIJVEN
BIJ AZ DELTA
‘Er is in AZ Delta een nieuwe manier om zich aan melden voor consultatie, onderzoek, opname, …. Dit gebeurt via kiosken aan de ingang. Hierbij wat meer uitleg hoe
dit werkt. Er staan momenteel nog steeds medewerkers klaar om iedereen te helpen.’

Hoe schrijft u zich in als patiënt?
Komt u als patiënt
• voor een raadpleging bij een arts
• voor een onderzoek (bv radiologie, bloedafname, isotopenscan,…)
• naar een dagziekenhuis
• voor een opname
Dan moet u zich altijd eerst via de kiosk inschrijven. Daarom komt u best een half
uur voor de geplande afspraak langs.
Bij inschrijfproblemen staan de onthaalmedewerkers of vrijwilligers klaar om u verder
te helpen.
Om in te schrijven, volgt u deze stappen:

VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

Neem uw elektronische identiteitskaart en

't Krantje

Stap 1

breng die in, in de kiosk.

u dit aanduiden op het aanraakscherm. U
krijgt dan een volgnummer waarmee u
plaatsneemt in de wachtzaal. Een onthaal-

medewerker zal u aan de hand van uw volgnummer oproepen en verder helpen.
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Als u uw identiteitskaart vergeten bent, kunt

Controleer uw persoonlijke gegevens.
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Stap 2

Als u merkt dat deze niet juist zijn, dan kunt
u dit aangeven op het aanraakscherm. U

plaatsneemt in de wachtzaal. Een
onthaalmedewerker zal u aan de hand van
uw volgnummer oproepen en verder helpen.
-
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krijgt dan een volgnummer waarmee u

U krijgt dit scherm enkel te zien als in ons
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Stap 2b

systeem niet genoteerd is of u al dan niet
toestemming geeft om uw gegevens te
delen met uw behandelende zorgverleners.

handelende artsen gegevens kunnen uitwisselen. Voor meer informatie hieromtrent
verwijzen we naar www.cozo.be.

-
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Druk ja, indien u akkoord gaat dat uw be-

Geef aan of u komt voor een arbeidsonge-
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Stap 3

val, expertise (controle onderzoek bv. na
ongeval) of levensverzekering; en of u op
dit moment in een ander ziekenhuis ver-

Indien dit voor u het geval is, druk ‘ja’. U
krijgt dan een volgnummer waarmee u

onthaalmedewerker zal u aan de hand van

24 -

plaatsneemt in de wachtzaal. Een

-

uw volgnummer oproepen en verder
helpen.
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blijft.

Controleer de gegevens voor uw af-
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Stap 4

spraak/afspraken.
Let op! Dit scherm kan enkel verschijnen

ging/onderzoek bekend is (voor afspraken
die niet genoteerd zijn in ons systeem: zie
alternatief scherm onderaan met meer
25 -

uitleg).

-

Als u merkt dat deze gegevens niet juist
zijn, dan kunt u dit aangeven op het aanraakscherm. U krijgt dan een volgnummer
waarmee u plaatsneemt in de wachtzaal.
Een onthaalmedewerker zal u aan de
hand van uw volgnummer oproepen en
verder helpen.
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wanneer uw afspraak voor een raadple-

Neem uw etiketten uit de kiosk. Deze
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Stap 5

geeft u nadien af bij uw arts of het secretariaat.

ticket krijgt u aanwijzingen waar u moet
zijn voor uw afspraak.

-
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Let op, als u voor een geplande (dag)
opname komt, krijgt u een volgnummer waarmee u plaatsneemt in de
wachtzaal. Een onthaalmedewerker
zal u aan de hand van uw volgnummer oproepen en verder inschrijven.
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Neem uw ticket met route-uitleg. Op dat

Als er geen afspraken bekend zijn in ons
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Stap 3 – alternatief scherm

systeem, krijgt u het scherm hiernaast te
zien. Hier kunt u aanduiden waarvoor u
komt.

of andere, krijgt u een volgnummer waarmee u plaatsneemt in de wachtzaal.
-

Indien u kiest voor radiologie of het lab,
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krijgt u etiketten en een routebeschrijving
(cfr stap 5).
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UIT DE VERENIGING
Vele jaren maakte Jimmy Bostyn in het
eerste Krantje van het jaar een voorstelling van het jaarprogramma. Het op dezelfde manier brengen wil en kan ik ook
niet. Hieronder een overzicht. Wanneer
jullie dit boekje te lezen krijgen zal de
contactnamiddag er al opzitten . Zodoende is de eerstvolgende activiteit de barbecue.

1] Barbecue: terug te ARDOOIE, Cultureel Centrum ’t Hofland op 3 juli
2016. De verantwoordelijken zijn
Jean Paul en Stefanie. Een gezellig
samenzijn met een lekkere BBQ, gevolgd door gebak en de ondertussen
al traditionele strijd om de wisselbeker
van de oude volksspelen.

2] Weekenduitstap: voor de tweede
maal heeft Samya een programma
voorbereid voor ons weekend. Na het
succes van vorig jaar ligt de lat behoorlijk hoog, maar ik ben ervan overtuigd dat ze ons ook dit jaar zal verbazen. We brengen een bezoek aan
Sint-Truiden en Tongeren met hun
vele bezienswaardigheden. Onder
meer een bezoek aan een fruitboerderij staat op het programma.
Het weekend gaat door op 16 en 17
juli 2016. De verantwoordelijkheid
ligt bij Samya, Gino en Marc.

3] Jaarmis voor nierpatiënten: op zondag 24 juli 2016
om 10 u 30 gaat er
terug een H. Mis
door in de kerk te
Lichtervelde. Dit
ter gelegenheid van
de feestdag van de
H. Margaretha, patrones van de nierpatiënten. Na de H. Mis wordt door de
VNR aan de aanwezige leden een receptie aangeboden onder leiding van
Kristina en de leden van de Wereldwinkel Lichtervelde. De verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur.
4] Daguitstap: gaat door op 4 september 2016.
De verantwoordelijkheid ligt dit jaar
bij Maurice. Hij is al volop aan het
brainstormen om jullie een leuke dag
te bezorgen. Meer details volgen later.
5] Weekreis: De 11-daagse gaat voor
de derde maal naar Mallorca. Het hotel Taurus Park, is voor de tweede
maal onze bestemming. De 11-daagse
gaat door van 29 september tot en
met 09 oktober 2016. De werkgroepgroep (Stefaan, Gino en Marc)
zijn volop met de voorbereidingen bezig.
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6] Jaarfeest: Het jaarfeest gaat door op
27 november 2016 in zaal “Ter
Maerel” te Izegem. Daar deze datum nog te ver van ons af ligt, hebben
we nog geen verdere gegevens. Die
volgen later. De organisatoren zijn
Marc en Gino
Verder hebben we nog aandacht voor
enkele interne acties zoals:
Sintactie onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur
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verantwoordelijken voor de website
Actie orgaandonatie: er worden
nog steeds voordrachten gegeven.
Voor meer info: Stefaan en Gino
Dit jaar gaat er ook een symposium door met als leidraad het afscheid van Dr. Verbanck. Gaat door
op 24 november 2016. Stefaan is
verantwoordelijk.

Zeker niet te vergeten: ‘t Krantje
onder de verantwoordelijkheid van
André

Zo, dit is een voorontwerp van ons jaarprogramma 2016. Mogelijks kunnen er
nog wijzigingen doorgevoerd worden,
maar we houden jullie hiervan wel op de
hoogte. Over iedere activiteit wordt er
ten gepaste tijde de nodige informatie
verstrekt.
We hopen jullie op één of andere activiteit te ontmoeten!!!

André en Maurice zijn de hoofd-

Gino

Onze jaarlijkse tombola onder de
hoofdverantwoordelijkheid van Stefaan
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OUD WORDEN IN DEZE TIJD
Het is gewoon niet voor te stellen,
Je moet met een mobieltje bellen,
Je kunt er ook een tekst op lezen
Je moet altijd bereikbaar wezen
En dat kan dus niet gewoon
Met een doodgewone telefoon.
Wil je een treinkaartje kopen, nee, niet naar de balie lopen,
Daar is niemand meer te zien, je kaartje komt uit een machien.
Je moet dan overal op drukken in de hoop dat het zal lukken.
Pure zenuwsloperij, achter jou zie je een rij
kwaad en tandenknarsend staan,
want de trein komt er al aan.
Bij de bank wordt er geen geld, netjes voor je uit geteld.
Want dat is tegen de cultuur, nee je geld komt uit de muur.
Als je maar de code kent, anders krijg je vast geen cent.
Om je nog meer te plezieren, mag je internetbankieren
Allemaal voor jou gemak, heb je alles onder dak.
Niemand die er ooit naar vroeg, blijkbaar is het nooit genoeg.
Man, man, man wat een geploeter, alles moet met een computer.
Anders sta je in uwen gilé, op www, punt be.
Vind je alle informatie, wie behoed je voor frustratie.
Als dat ding het dan niet doet, dan word je toch niet goed.
Maar dan roept men dat je boft, je hebt immers Microsoft.
Ach, je gaat er onderdoor, je raakt gewoonweg buiten spoor.
Nee het is geen kleinigheid, oud worden in deze tijd.

Bij oudere mensen werken de hersenen nog snel
Een oude boer had in zijn boomgaard een gezellig plekje ingericht met een zwemvijver omgeven door wat struiken.
Op een zomeravond trok hij de boomgaard in om een emmer pruimen te plukken.
Plots hoorde hij geplons en gegiechel en toen hij bij de vijver ging kijken zag hij zes
poedelnaakte jonge meiden zwemmen.
De boer kuchte een paar keren om zijn aanwezigheid duidelijk te maken.
In één tel zaten de meisjes midden in de vijver en eentje riep de man toe: “Zolang jij
daar staat komen we er niet uit hoor!”
Maar de boer riep terug: “Vrees maar niet, ik kom jullie niet begluren en wil jullie ook
niet wegjagen ...”, en zijn emmer omhoog stekend, “... ik kom alleen maar mijn krokodil voederen.”
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SOUBRY NV
Verbrandhofstraat 51 - 8800

Groot Ambachtelijke bakkerij bvba
Industrie zone Noord, Lamsakker 4, 8700 Tielt
Tel 051 633489 - Fax 051 635421 - BTW BE 0435.449.232
info@ranson-canniere.be - www.bakkerijranson.be

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt

VLEESWAREN

HAVA
ZWAAIKOMSTRAAT 70
8800 ROESELARE

Tel. 051/ 20 19 39
Fax 051/ 20 91 07
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FAMILIENIEUWS
HEMODIALYSE EN
PERITONEALE DIALYSE
Op 14/12 mochten we in ons secretariaat een nieuwe collega verwelkomen.
Marieke Demyttenaere is samenwonend
met Hannes en samen hebben ze een
zoontje van 1 jaar, Floris. In haar vrije
tijd kookt Marieke graag voor de KSA.
Op 17/12 werd de familie van Dewitte
Angela uitgebreid met een 12e achterkleinkind.
Lucie is een flinke meid die 2,810 kg
woog bij
haar geboorte.
Het gezinnetje van Ines
Deconinck
werd op
10/3 uitgebreid met
een dochtertje. Jasmien
is 46 cm
groot en
weegt 2,720
kg.
Johan Bentein en Martine Pinket mochten een kleinzoontje verwelkomen.
Henri liet bij zijn geboorte 2,650kg zien
op de weegschaal. Emiel is heel trots op
zijn kleine broer.
Veel plezier en geluk aan de trotse ouders/grootouders.
Twee patiënten mochten onlangs hun diamanten huwelijksverjaardag vieren.

Logghe Jules is al 60 jaar gelukkig getrouwd met zijn Jeannine.
Leenknecht André en zijn Rolande hebben ook al 60 jaar huwelijk achter de
rug.
Beide koppels hopen dat hun huwelijksbootje nog lang verder mag varen.
Dikke proficiat aan de koppels!!!!
Vandorpe Wilfied en Detailleur Marilyn
verdienen een speciale vermelding omdat ze al 10 jaar naar dialyse komen.
We hopen jullie nog jaren op de zaal te
kunnen hebben!
Azou Stefanie

CAD MENEN
Deplancke Albert is op 16 april, 50 jaar
gehuwd. Proficiat aan het gelukkige
paar! Dit zullen ze vieren in dezelfde
feestzaal van 50 jaar geleden, een leuk
idee! Nog vele gelukkige jaren samen
toegewenst!
Albert is altijd opgewekt en positief ingesteld, kortom een aangename patiënt in
ons midden! Met zijn verleidelijke blik
kan hij toch veel bekomen …é, Albert?
Terug een nieuwe patiënt in ons midden,
welkom aan Hamrouni Tahar!
Calis Veerle

CAD VEURNE
Op 10/1/16 kwam D’Hoore Irèna 10 jaar
naar dialyse.

Helaas is Irèna ondertussen overleden
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DE MOPPENTROMMEL
2 Limburgers stelen een bus
Fraans en Kaarel beslissen om eens in Antwerpen te gaan feesten.
Ze pakken goe wa pinten in een cafe en kijken eens goe naar het schone volk.
Plots zegt Fraans tegen Kaarelke: "Joong, we hebben de laatste bus gemist!
Hoe gaan we nu naar Haasselt?"
Frans: "Ja jong, had ik nog niet gemerkt."
Karelke: "En onze geld is ooch al op joh. Nu hebben we niet genoeg voor een taaxi."
Frans: "Weet je wat jong? We pikken een bus en rijden ermee naar huis!"
Karelke: "Goed idee jong."
En ze gaan naar het depot van De Lijn om een bus te stelen.
Frans: "Karelke, jij blijft hier wacht houden en ik zal de bus gaan stelen."
Frans gaat naar binnen en merkt dat er geen kat te zien is, dus stapt hij in de bus en
vertrekt. Buiten parkeert hij de bus, stapt uit en gaat terug het depot binnen.
" Wat doet Fraanske nu", denkt Karelke. "Waarom gaat hij terug naar binnen zeg ?"
Frans stapt in een 2de bus, vertrekt en parkeert de bus naast de eerste.
Vervolgens gaat hij WEER naar binnen.
Karelke kan het maar niet begrijpen: "Maar jong toch, straks komt de politie, wat
doet die nu. Is ie zot geworden?"
Frans stapt in 3de bus en doet weer hetzelfde. Op het moment dat hij voor een 4de
keer naar binnen wil rennen, houdt Karelke hem tegen.
"Wat doet ge nuuu jong? Straks komt de politie. Waarom gaaat ge 3 bussen halen?
Laten we toch gewoon naar huis rijden?!"
Frans: "Maar Karelke jong, de bus naar Haasselt staat heeelemaal van
aaachter..."

Een man belt naar huis van zijn werk en zegt: “Lieverd, ik ben uitgenodigd om mee
te gaan vissen in Schotland met mijn baas en een stel van zijn vrienden.
We gaan een week weg. Dit is een goede gelegenheid om te proberen promotie te
maken, dus zou jij zo lief willen zijn om een tas te pakken met voldoende kleding
voor een week? Leg je ook meteen even mijn hengel en visbox klaar?
We gaan meteen vanuit kantoor, dus ik rijd dan snel even langs huis om alles op te
halen. Oh, en vergeet niet mijn nieuwe blauwe zijden pyjama in te pakken.”
Vrouwlief denkt dat aan dit verhaal toch wel een luchtje zit, maar een goede echtgenote als ze is, doet ze precies wat haar man gevraagd heeft.
Aan het eind van de week komt haar man weer thuis.
Een beetje moe maar verder ziet hij er goed uit.
Zijn vrouw verwelkomt hem en vraagt:
“Heb je veel vis gevangen?” Hij antwoordt: “Ja, heel veel zalm, enkele snoeken en
een paar baarzen. Maar waarom had je eigenlijk mijn nieuwe blauwe zijden pyjama
niet in gepakt?” Ze antwoordde: “Maar dat heb ik wel gedaan.
Hij zit in je visbox…”
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OVERLIJDENSBERICHTEN
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:
12/12/2015
De Heer Debusschere Wilfried (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Vanclooster Monique
09/01/2016
De Heer Debeir Roger (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Dolphen Madeleine
15/01/2016
De Heer Vulsteke Jozef (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Vanrobays Esther
16/01/2016
Mevrouw Canniere Erna (getransplanteerde)
Echtgenote van de Heer Bekaert Germain
24/01/2016
De Heer Persyn Marc (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Vanhie Christine
29/01/2016
Mevrouw D’ Hoore Irèna (dialysepatiënte)
Weduwe van Dhr. Destrooper Hubert
Levensgezellin van Dhr. Destrooper Jean
07/02/2016
De Heer Vereecke Jozef (CCPD-patiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Lefevre Iréne
29/02/2016
De Heer Vandekerckhove Eric (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Cornaer Arlette
09/03/2016
Mevrouw Arickx Ivonne (dialysepatiënte)
Weduwe van de Heer Vantieghem Jan ( 2013)
Wanneer een familielid overleden is kan dit in 't Krantje worden vermeldt. Alleen de familie van de
overledene kan vragen of zijn/haar familielid in 't Krantje vermeld wordt.
Alle aanvragen dienen toe te komen bij: Segaert André, Van Arteveldestraat 5, 8830 te Hooglede.

Dit kan alleen schriftelijk of via e-mail met een overlijdensbericht tav 't Krantje of VNR.
Alleen overlijdens in rechte lijn worden aangenomen (overlijden van je man, vrouw, kind, pa, ma,
broer of zuster). Foto's worden niet opgenomen.
De overledenen komen in een lijst te staan, zoals je hierboven kan zien.
Segaert André
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OPLOSSING
KRUISWOORDRAADSEL
Hier kan u de correcte oplossing vinden van het kruiswoordraadsel dat elders in dit
Krantje staat. Het sleutelwoord dat we zochten is VRIENDENKRING.
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BELANGRIJKE INFO VOOR HET PERSONEEL
Al het personeel dat dialyse verlaat krijgt de mogelijkheid om verder 't Krantje te
ontvangen. Dit is dan wel betalend. Voor € 10,00 per jaar, ontvangt u de 4 nummers van ons tijdschrift via Bpost bij u thuis. U dient het gewenste bedrag over te
schrijven op het volgende rekeningnummer:
BE 89 4675 0322 6185 met vermelding 't Krantje.
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Snack Food Poco Loco, Rumbeeksegravier 157, 8800 Roeselare, Belgium
Tel +32 (0) 51 248 022 | Fax + 32 (0) 51 240 476 | info@pocoloco.be |
MEMBER OF THE PAULIG GROUP
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

