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Beste VNR Vrienden, 
 
 Ditmaal neem ik opnieuw 
zelf de pen ter hand om 
een voorwoordje te 
schrijven. Ja hoor, met de 
gezondheid gaat het te-
rug een stuk beter! 
 
 Eerst en vooral kijk ik te-
rug op de contactnamid-
dag. Met een vijftigtal 
deelnemers maakten we 
er een hele leuke maar 
vooral ontspannende na-
middag van. 
 
 Ondertussen staan we 
ook voor de drukste peri-
ode van ons werkjaar. 
 
 Bij het verschijnen van 
dit Krantje is de BBQ net 
achter de rug. Ik ben er-
van overtuigd dat Jean 
Paul (de verantwoordelij-
ke) er opnieuw een lekker 
eetfestijn van maakte. 
Opgefleurd met de strijd 
om de wisselbeker van de 
volksspelen. 
 
 Ook ons weekend naar 
Gouda en Delft staat voor 
de deur. Met een kleine 
zestigtal deelnemers, iets 
minder dan we gewend 
zijn, vertrekken we naar 
onze Noorderburen. 
Samya is er opnieuw in 
geslaagd een heel leuk 
programma in mekaar te 
boksen. Ik kijk er alvast 
naar uit! 

 Vervolgens is er de H. 
Mis te Lichtervelde ter ere 
van de H. Margriet, patro-
nes van de nierpatiënten. 
Daarna is er een receptie 
waarop ik jullie nu al van 
harte uitnodig. Kristina en 
het team van de Wereld-
winkel Lichtervelde sla-
gen er ieder jaar in ons te 
vergasten op een leuke 
receptie. 
 
 Begin september is er de 
daguitstap. Een bezoekje 
aan dierenpark Plancken-
dael is steeds de moeite! 
 
 Ook begin september, 
namelijk op woensdag 5 
september, is er een info-
avond. Deze gaat over 
vroegtijdige zorgplanning. 
In het vorige Krantje ver-
scheen daar al een artikel 
over, maar we vinden het 
toch nuttig om er  nog 
een voordracht over te 
geven. 
 
 We sluiten deze drukke 
periode af met de elf-
daagse naar Salou. We 
zijn net terug van pro-
spectie en het belooft op-
nieuw een hele leuke reis 
te worden. Er zijn nog 
enkele plaatsen over, dus 
wie interesse heeft: aar-
zel niet!! 
 
 Tot dan! 
 
 Gino 
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Onlangs viel ons oog op een artikel uit 
het tijdschrift van de Orde der Genees-
heren: een laudatio ter ere van Dokter 
Crispin D’Souza 
Hij is vooral bekend bij de mensen van 
zaal 1 in Roeselare, waar hij hemodialyse 
ondergaat. 
 

We vonden het een ideaal moment om 
ook eens met ’t Krantje stil te staan bij 
zijn levensverhaal. 
 
Crispin is zoals zijn naam doet vermoe-
den van buitenlandse origine: hij is ge-
boren in Mangalore, Zuid-India op 23 
mei 1941. Zijn vader werkte er voor de 
nationale overheid, zodat hij als kind 
overal in het land opgroeide. Hij studeer-
de geneeskunde in het noorden van In-
dia, in Gauhati, omdat zijn pa daar toen 
werkzaam was. 
 
Tijdens die studies brak er oorlog uit tus-
sen India en China, waardoor de rest 
van de familie in veiligheid werd ge-
bracht in hun thuisstaat in Bangalore, 
waardoor hij alleen achterbleef in Gauha-

ti. De reis van het noorden naar zijn fa-
milie was ongeveer 2 dagen. 
 
Hij genoot zijn opleiding algemene heel-
kunde in Bangalore. Daar ontmoette hij 
in het Sint-Marthahospitaal een arts 
dankzij wie hij zijn liefde voor plastische 
chirurgie ontwikkelde. 
 
Voor die specialisatie koos hij voor een 
internationale uitdaging en vond zijn weg 
naar België waar hij bij Prof. Guido Mat-
ton te Gent van 1971 tot 1975 zijn oplei-
ding plastische chirurgie genoot. 
Crispin sprak geen Nederlands. Zijn col-
lega-assistenten waren echter zeer be-
reid hem zijn eerste woordjes Neder-
lands aan te leren. “Als je een verpleeg-
kundige nodig hebt, dan moet je gewoon 
roepen: “Hei, moksje, kom ne keer ier!”. 
 
Ook voor de verpleegkundigen gold de 
taalkundige uitdaging en ze behielpen 
zich af en toe met zeer letterlijke verta-
lingen: “Dokter, put on your handshoes”. 
 
Prof. Matton was zeer begaan met het 
lot van dr. D’Souza, ook op persoonlijk 
vlak. Hij probeerde zelfs om hem te kop-
pelen aan een Indisch meisje hier in Bel-
gië, maar Crispin had al iemand op het 
oog in India: Mira, met wie hij in 1973 in 
India huwt. 
 
Na 1 jaar werd hun oudste dochter ge-
boren en stopt Mira haar carrière als 
arts. In 1976 volgde de jongste dochter. 
In deze periode heeft hij de Belgische 
nationaliteit aangevraagd, en gezien zijn 
opleiding af was, begon ook al het zoe-
ken naar een vaste benoeming. 

LEVENSVERHAAL VAN 
Dr. CRISPIN D’SOUZA 

Crispin met zijn moeder Dorethy ergens 
in Bombay in het jaar 1941/1942 
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Hij was geen Belg, zelfs geen Europeaan. 
In die tijden waren de medische raden 
verwonderd. 
 
Via vrienden echter had Crispin dr. Rob-
be leren kennen, die toen enig plastisch 
chirurg was in het Heilig Hartziekenhuis 
te Roeselare en verdronk in het werk. 
Via 2 tantes van zijn echtgenote die hun 
noviciaat in Heverlee hadden gedaan bij 
de Zusters van de Jacht, was er ook een 
connectie met Zr. Laura Hoet. Deze 
laatstgenoemde was de toenmalige di-
recteur van het ziekenhuis.  
 
Hij is dan ook bij dr. Robbe komen wer-
ken en bij gebrek aan een appartement 
in Roeselare, kon hij terecht in de zie-
kenhuisslaapkamertjes van de zusters 
die het ziekenhuis hadden ingeruild voor 
het klooster in de Rode Kruisstraat. Twee 
maanden sliep hij daar, tot hij een ap-
partement vond in het blok aan het ste-
delijk zwembad. In die tijd waren er in 
heel West-Vlaanderen 2 plastisch chirur-
gen: dr. Robbe hier in Roeselare én Kort-
rijk en Dr. Monballiu in Brugge. Crispin 
opereerde zowat overal: Roeselare 2 
jaar, Kortrijk 2 jaar en ook Brugge 2 jaar. 
Het was een soort Touring Plastische in 

plaats van Touring Wegenhulp. 
Uiteindelijk heeft hij zijn vaste stek ge-
vonden in Ieper (en Poperinge): 29 jaar 
dienst in het Jan Ypermanziekenhuis van 
1980 tot augustus 2009. 
 
Hij was een zeer degelijke chirurg en 
heeft altijd kwalitatieve en hoogstaande 
geneeskunde gebracht waar hij werkte. 
Dank zij zijn Oosterse origine had hij 
meer geduld. Hij had nooit ruzie met col-
lega’s. Hij maakte heel zeker niet veel 
lawaai in het ziekenhuis. 
Crispin was een pionier van de plastische 
heelkunde in onze streek. Niettegen-
staande de vele uitdagingen, wist hij zijn 
dienst uit te bouwen. In 2005 breidde 
zijn dienst uit met dr. De Frene. Hij kan 
fier terugblikken op zijn opgestarte 
dienst plastische in Ieper. 
Op 31 juli 2009 sloot hij tevreden zijn 
loopbaan van 42 jaar af. 
 
Het stemt Crispin erg gelukkig dat er ook 
na zijn pensionering nog een Dr. D’Souza 
in West-Vlaanderen te vinden is, gezien 
zijn oudste dochter als arts (geriater) in 
zijn voetsporen trad. 
 
Nu is er tijd voor de hobby’s: muziek be-
luisteren, fotografie, zijn favoriete Indi-
sche gerechten bereiden, familie uit In-
dia ontvangen, en zelf reizen. Vorig jaar 
bracht Crispin nog 6 weken door in 

Een deel van de familie met ook de 
schoonouders van dochter Ranjini, en 

een vriendin met haar kinderen 

Crispin samen met zijn echtgenote Mira 
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Bangkok, bij zijn jongste dochter, en 
waar hij de Thaise hemodialyse mee-
maakte. Hij heeft daar ook 3 kleinkinde-
ren. Gezien de afstand moet veel contact 
via Facebook, of gelukkig ook tijdens de 
6-maandelijkse bezoekjes aan België. 

In 2015 blokkeerden zijn al wat aange-
taste nieren acuut naar aanleiding van 
een hartoperatie. Sindsdien krijgt Crispin 
hemodialyse in ons ziekenhuis. 
 
Terugdenkend aan het verleden en de 

cruciale momenten en keuzes, maakt 
Crispin de bedenking dat hij bijzonder 
gelukkig is dat hij koos voor België, in 
tegenstelling tot veel van zijn Indische 
jaargenoten, die opteerden voor Enge-
land of de VS. Dat horen zijn 2 Belgische 
schoonzonen uiteraard zeer graag. 
 
We wensen Crispin en zijn familie nog 
vele gelukkige jaren. 
 
Stefaan Maddens 
 
Met dank aan de Orde der Geneesheren 

Op bezoek bij dochter Nirmala en haar 
man in Bangkok. Ook kleinkinderen Wolf-
gang en Astrid staan op de foto samen 

met een bevriend koppel 

Kerst 2017: 
Wolfgang, Astrid en baby Magnus 

 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 

 B.V.B.A. VANDEZANDE 
 

Zeepziederijstraat 5, Postbus 62, B-8600 DIKSMUIDE 

Tel: +32.(0)51.50.01.17   -   Fax: +32.(0)51.50.41.17 

Mail: info@vandezande.com 

Algemene Metaalconstructies 

Drainage   -   Tractoren 
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ZONDAG 22 JULI 2018 

OM 10.30 UUR 

H.MIS IN DE KERK 

TE LICHTERVELDE 
DIT TER VERERING VAN DE PATRONES 

VAN DE NIERPATIËNTEN: DE H. MARGARETHA 
 

TIJDENS DE MIS WORDT GEBEDEN TOT 
GENEZING VAN ALLE NIERZIEKEN EN VOOR DE 

BEDANKING VAN ALLE DONOREN 
 

NA DE H.MIS WORDEN ALLE LEDEN 
UITGENODIGD OP DE RECEPTIE MET 
WAT VERSNAPERINGEN EN DRANKJES 

 
NA DE MIS WORDT ER VERZAMELD AAN DE 

GROTE INGANG VAN DE KERK 
 

SAMEN GAAN WE DAN 
NAAR ZAAL TEN BOOMGAERDE, 

BOOMGAARDSTRAAT 4 A 
(GELEGEN AAN DE ACHTERKANT VAN DE KERK) 
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Na regen komt zonneschijn. Na een lan-
ge troosteloze winter en eindeloze we-
ken van regen, kondigde de lente zich 
eindelijk aan op deze zondag van de eer-
ste VNR-activiteit van 2018, de contact-
namiddag. Het zonnetje scheen en het 
kwik steeg boven 20°C. De coureurs 
troffen het voor Parijs - Roubaix en 
dus ... wij ook. 
Met vereende krachten van bestuursle-
den Gino (en partner Ann), Jean-Paul, 
Marc, Paul, ondergetekende en verpleeg-
kundigen Ann Defour, Dominique Coene 
en Griet Halwijn werd de zaal klaar ge-
zet. 
 

De tafels waren nauwelijks gedekt voor 
de koffienamiddag toen de eerste inge-
schrevenen de Albertzaal binnenkwa-
men. Zoals gewoonlijk werden de plaat-
sen beetje bij beetje ingenomen en de 
gespreksgroepen gevormd. De sfeer 
zwol aan van rustig naar geanimeerd en 
met 55 aanwezigen werd het geroeze-
moes oorverdovend. Daardoor werd het 
voor voorzitter Gino een heel karwei om 
er zijn gebruikelijk welkomstwoordje tus-
sen te krijgen. 
 
Iedereen genoot zichtbaar van de koffie  

 

met een lekkere appelflap of varkensoor 
zoals dat gebak her en der genoemd 
wordt. 
 
Hierna vormden zich een viertal kaartta-
fels en kon van start gegaan worden met 
het traditionele petanquetornooi dat  

VERSLAG 
CONTACTNAMIDDAG 
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sinds mensenheugenis het hoogtepunt 
van de contactnamiddag is.  
24 deelnemers begaven zich naar het 
petanqueveld en zoals gewoonlijk ging 
het er ook daar weer hard en verbeten 
aan toe. Er werd een aardig balletje ge-
gooid, de “cochonetjes” kregen het 
ocharme hard te verduren. Bij twijfel of 
een rode of een blauwe bal nu het dicht-
ste lag werd het meettouwtje erbij ge-
haald. 
 
Wie verloren had keerde terug naar de 
zaal waar de gesprekken weer aanzwol 

 

len. Er werd nog koffie gedronken of er 
werd iets anders besteld bij onze barman 
Jean-Paul, of er werd gesupporterd voor 
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de nog in de running blijvende teams. 
Uiteindelijk werd een spannende finale 
gespeeld waarbij de punten van beide 
ploegen lange tijd gelijk opliepen maar 
uiteindelijk werd de eindstand 7 - 5 in 
het voordeel van het team van Mariette 
Dufoort, Marie-Louise Vanryckegem en 
Eric Werbrouck. 
Verdienstelijke verliezers waren Carlos 
Kesteloot, Agnes Devos en Marie-Jeanne 
Calis. 
 
Intussen wisten we dat de sympathieke 
Peter Sagan nu ook Parijs - Roubaix op 
zijn palmares geschreven had. Het slech-
te nieuws dat een 23 jaar jonge renner, 
Michael Goolaerts, tijdens de koers een 
hartstilstand had gekregen waaraan hij 
later die avond zou overlijden, over-
heerste echter de gebeurtenissen. 
 
Nadat Gino de prijzen had overhandigd 
aan de winnende en verliezende teams 
bleef iedereen nog nagenieten van de 
gezelligheid in zoverre dat de voorzitter 
omstreeks 17u45 vriendelijk moest vra- 

 
gen om naar huis te gaan zodat wij de 
zaal konden opruimen. 
 
Hierna namen we afscheid en reed ieder-
een onder een nog steeds deugddoende 
lentezon naar huis. De eerste activiteit 
van het jaar zat er op. 
 
Maurice Debusschere 
 
Nog meer foto’s volgen hierna. 

Gino mocht de verdienstelijke verliezers 
belonen met een fles appelgenever ... 

... en de winnaars met een 
pakket van Soubry 
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DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau 
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt 
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Roeselarestraat 89 
 

B-8980 Zonnebeke 
 

T +32 (0)51 77 84 33 
 

F +32 (0)51 77 72 79 
 

info@nvdejonghe.be 
 
 
 

www.nvdejonghe.be 

STEENGOED IN BOUWMATERIALEN 
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KRUISWOORDRAADSEL 
   A B C D E F G H I J K L M N O 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

1 Populair volksspelattribuut - houtsoort 
2 Speelgoed - outfit 
3 Academie voor kunst en industrie - Engels ‘gemiddelde’ 
4 Uitgestorven mensensoort (in het Duits)- autokenteken van Nederland 
5 Halmtop - dierengeluid - kindergroet 
6 Buitensporig, ongerijmd - voorzetsel 
7 Enkel 
8 Verblijfplaats van geestelijken - loflied 
9 Jongensnaam - Limburgs dagblad - professional 

10 Aanvallend  
11 Ondersteek - zwarte, stroperige vloeistof - vorm van ‘zijn’ - meisjesnaam 
12 Darmprobleem - geen vrouw 
13 Snoet - Hij 
14 Hoofdstad van Friesland - mij 

HORIZONTAAL 

15 Beroep - afvoerleidingen 



 
 VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE 

't Krantje - 15 - April - Mei - Juni 2018 

 VERTICAAL 

A. Populair vakantieland - keelzak bij vogels - klein baardje 
B. Meisjesnaam - slaginstrument 
C. Afgeleide van Morfine - uitroep van opluchting - onverpakte lading 
D. Slaapziekte 
E. Koekjesmerk - gauw - properder 
F. Fiets (Engels) - hakketak - sneeuwschaats - bolgewas 
G. Nam eten tot zich - meisjesnaam - profeet - wereldoorlog (afk) 
H. Bak voor flesjes - keukengerei - wisselborgtocht 
I. Ultraviolet A stralen - geheel - in goede conditie - muzieknoot 
J. Frans zout - Nederland in internetadressen - muzieknoot - dokter (afk) 
K. Plagen - vogelproduct 
L. Pausenkroon - zijrivier van de Donau 
M. Griezelig - naamloze 
N. Dagorde - lidwoord - voorzetsel - persoonlijk voornaamwoord 
O. Rondhangen  

Met de letters in de grijze vakjes vorm je een woord. 
 
Tip: Hiernaar gaat de VNR binnenkort op bezoek 
 
Defour An 

 

 

Een Brit, een Fransman en een Griek staan in het museum te kijken naar een schil-
derij van Adam en Eva in het paradijs. 
"Kijk naar hun gereserveerdheid, naar hun kalmte," zegt de Brit, "Het is wel zeer dui-
delijk dat het Engelsen zijn."  
"Onzin," zegt de Fransman, "Ze zijn naakt en zo schoon en puur van uiterlijk, het is 
ontegenzeglijk dat het Fransen zijn." 
Waarop de Griek reageert: "Ze wonen in het paradijs, maar ze hebben geen kleren, 
geen dak boven hun hoofd en ze hebben slechts één appel te eten... Ze moeten on-
getwijfeld Grieken zijn!" 
 
Stotteraar: 
In een café zit een stotteraar met als gezelschap een vervaarlijk uitziende rottweiler. 
Een andere stamgast vraagt hem hoe oud dat beestje wel is. 
"D...dd...dr..drdr.. drie jj...jaar." hakkelt de man. 
Daarna vraagt de stamgast hem of de hond zou bijten als hij hem zou aaien. 
"Nn..nn...nnn....nee..nee nee..nee.." begint de stotteraar. Waarop de stamgast zijn 
arm al uitsteekt naar het beest, maar die bijt hem prompt in zijn hand. 
De man: "Verdorie, ik dacht dat je zei dat hij niet zou bijten!" Zegt de stotteraar: 
"Ne...ne...nene...ne..nenen.. negen op de tien keer wel !" 
 
Moedertaal:  
De juf vraagt: "Waarom noemen ze de taal die je thuis spreekt, je moedertaal?" 
Jantje: "Logisch, want m'n vader komt thuis nooit aan het woord!"  
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 Bij normale personen wordt door de 
UV-stralen van de zon in de huid, vita-
mine D gemaakt vanuit het 7-
Dehydroxi-cholesterol.  
Dit vitamine D gaat via de bloedcircu-
latie de lever bereiken, alwaar het 
wordt omgezet tot 25-Hydroxi-
vitamine D.  
Dit 25-Hydroxi-vitamine D wordt via 
de bloedcirculatie naar de nieren ge-
voerd, alwaar het wordt omgezet tot 
het 1.25-Dehydroxi-vitamine D. Deze 
laatste omzetting gebeurt door een 
regulerend enzym het 1-Alpha Hy-
droxilaat. 
 

 De klassieke en sinds lang bekende 
effecten van het 1.25-Dehydroxi-
vitamine D zijn multipel: 

- op de darm: verhoogde calciumab-
sorptie en fosfaatabsorptie uit de voe-
ding . 

- ter hoogte van het beendergestel: sti-
muleert het de remodellering van het 
been, via stimulering van de osteo-
clasten (cellen die het bot afbreken) 

- In de nier: heeft het 1.25-Dehydroxi 
vitamine D een effect, vooral ter 
hoogte van de eerste kronkelbuizen 
(proximale tubuli), waar het de calci-
umabsorptie verhoogt.  

 
 Blijkbaar heeft men de laatste jaren 

gezien dat vitamine D ook nog veel 
andere effecten heeft. 
Inderdaad, er werden namelijk ook 
Vitamine D receptoren ontdekt, op an-
dere plaatsen in het lichaam …bv. 

- in de gladde spiercellen van bloedva-
ten  

- in de hartspiercellen, 
- in de endotheelcellen ( de “tapis-

plein” van de bloedvaten), 
- in de macrofagen (zijn cellen, die de 

opruimers zijn van afvalstoffen en die 
medeverantwoordelijk zijn voor het 
neutraliseren van lichaamsvreemde 
elementen zoals infecties)  

- in podocyten van de nier (podocyten 
zijn cellen, die in de glomerulaire fil-
ters instaan voor het uitfilteren van 
afvalstoffen).  

  
De laatste jaren begint het duidelijk te 
worden dat de effecten van het 1.25-
Dihydroxi-vitamine D ook beschermend 
zijn tegen de veroudering van hart en 
bloedvaten en van het nierparenchym . 
Wat de nierfunctie betreft, beschermt 
het vitamine D in feite de nieren (vooral 
de glomerulaire filtratie), tegen de pro-
gressie van chronische nierinsufficiëntie. 
Vitamine D voorkomt ook in zekere mate 
het optreden van proteïnurie (eiwit in de 
urine).  

 Pas de laatste jaren heeft men ook 
bewezen, via studies over grote aan-

HET BELANG VAN VITAME D 
BIJ NIERPATIËNTEN 

Dr. Johan Verbanck 
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tallen patiënten, dat vitamine D een 
gunstig beschermend effect heeft op 
tal van organen, en zelfs op de morta-
liteit. 
Inderdaad is het gebleken, dat bij pa-
tiënten met een tekort aan Vitamine 
D, een extra gift van vitamine D (bv 
onder de vorm van drinkbare D-cure 
ampullen ), de kans om te overlijden 
doet verminderen met 16 tot 26 %. 
Vooral de cardiovasculaire mortaliteit 
vermindert, via een direct gunstig ef-
fect van vitamine D op de hartspier-
cellen en op de arteriële wand.  
 

 Bij dialysepatiënten of ernstige nierin-
sufficiëntie patiënten is het daarenbo-
ven belangrijk dat vitamine D wordt 
gegeven in hoge doses (One alpha !), 
wanneer er een verhoogde activiteit is 
van de bijschildklieren boven een be-
paald niveau. 
Toediening van vitamine D remt inder-
daad de bijschildklierhormoonsecretie, 
waardoor er minder beenderafwijkin-
gen ontstaan (renale osteodystrofie) 
als gevolg van teveel werkende bij-
schildklieren. Remmen van teveel wer-
kende bijschildklieren, leidt immers tot 
minder loswoelen van kalk uit de 

beenderen, en minder aderverkalking 
met al zijn gevolgen (minder hartin-
farct, minder hersentrombose, minder 
dichtslibbende bloedvaten in de be-
nen, etc).  
 

We kunnen dus besluiten dat vitamine 
D zeer veel gunstige effecten heeft op 
talrijke organen, onder andere ook op 
hart, bloedvaten en nieren, dus niet 
alleen een gunstig effect op het bot ( 
wat men vroeger heeft gedacht).  
 

 Tegenwoordig kan men gemakkelijk in 
het bloed de spiegel van vitamine D 
bepalen. 
Dit wordt routinegewijs gedaan bij alle 
dialysepatiënten in ons centrum. 
We substitueren eventuele tekorten 
aan vitamine D, onder de vorm van 
drinkbare ampullen (D-cure ) waar 
nodig. 
Afhankelijk van de dosering van para-
thormoon, fosfor en calcium in het 
bloed, wordt vaak ook One alpha Vita-
mine D in pilvorm voorgeschreven. De 
literatuur toont aan, dat we hiermede 
de kans om te overlijden doen vermin-
deren door een daling van de cardio-
vasculaire mortaliteit. 

 

SOUBRY NV 
Verbrandhofstraat 51 - 8800 
Roeselare 

  

CHOCOLADE HOLLE FIGUREN, 

TABLETTEN EN PRALINES 

www.libeert.com 
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VLEESWAREN 
HAVA 

ZWAAIKOMSTRAAT 70 
8800 ROESELARE 

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

 
Shop: VRIJ 16-18u en ZAT 10-16u  

Rubensstraat 84 - 1800 Vilvoorde 

Bart Vanpeteghem - +32 472 88 00 45 

www.worldwinesweb.be 

info@worldwinesweb.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heirweg 218 

8710 Sint-Baafs-Vijve 

Telefoon: +32(0)56 61 79 97 
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HEMODIALYSE EN 
PERITONEALE DIALYSE 

 
Op 10 april werden er op dialyse, twee 
verjaardagen gevierd. 
Julius Van Nieuwenhuyse (pt links op de 
foto) vierde op 8/4/ zijn 90e verjaardag. 
Lips Daniel (pt rechts) mocht die dag 82 
kaarsjes uitblazen. 
Op de foto hier boven worden ze geflan-
keerd door de verpleegkundigen. 
 
Op 12 mei laatstleden deed Kobe, het 
zoontje van Ann Gils (zaal 3) zijn Eerste 
Communie. Proficiat, Kobe en ouders! 
 
We komen graag nog eens terug op de 
platina bruiloft van Corneille Maurits en 
zijn Albertina. Net op die dag moest de 
man wel naar dialyse zeker! Maar het 

FAMILIENIEUWS 

Vlnr: Evelien, Jana, Jules , Stefanie, Sarah, Wendy, Hilde en Daniel 
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verplegend personeel was hem niet ver-
geten en had wat versieringen aange-
bracht en een mooie oorkonde gemaakt. 
Nogmaals proficiat Albertine en Maurits! 
 

CAD TIELT 
 

We verwelkomen enkele nieuwe patiën-
ten: Pieter Van der Linden die enkele ja-
ren geleden het Nederlandse Den Helder 
inruilde voor het landelijke Aarsele.  
Ook Bart Bruggeman uit Meulebeke is 
ons terug komen vervoegen. 
 
Guido Desmet is 80 jaar geworden en 
dat moest gevierd worden. Op 20 mei 
kwam de ganse familie samen voor een 
groot feest. 
Guido, een dikke proficiat en nog vele 

gelukkige jaren! 
 
Willy Hampe mocht ook aan de feesttafel 
aanschuiven. Op 5 maart werd hij 85 
jaar. Dit werd uitgebreid gevierd met 
vrienden en familie. 
Willy, proficiat en nog vele jaren! 
 
Meimaand is traditioneel communie-
maand. 
Nienke Hampe, kleindochter van Willy 
Hampe vierde haar Eerste Communie in 
Zedelgem. 
 
Sonia Roelstraete was supertrots op haar 
kleinzoon tijdens zijn Heilig Vormsel. 
 
Op 26 mei vierde Evie, het dochtertje 
van Bart Bruggeman haar Eerste Com-
munie. Het werd een stralende dag. 
 
Tenslotte, op 10 mei was er ook nog 
feest op De Ginste. Dan stond Rune Lan-
duyt, mijn eigen zoontje, in het middel-
punt van de belangstelling tijdens zijn 
Eerste Communie. 
 
Een grote proficiat aan alle communi-
cantjes, broertjes, zusjes, ouders en 
grootouders!!! 
  
Valerie Verscheure  

In Ronse ligt Maxime Vanmaercke op zijn sterfbed, wetende dat 
het einde nabij is. 
Aan zijn bed zitten; zijn vrouw, zijn dochter, zijn schoonzoon, als-
mede de verpleegster. 
De stervende richt zich tot zijn dochter en zegt; “Heidi, ik wil dat jij 
de huizen in de Zandstraat neemt”! 
Tot zijn echtgenote: “Rita, ik wil dat jij al de kantoren en de resi-
dentiegebouwen in de Zonnestraat neemt”! 
Tegen de schoonzoon: “Pascal, jij krijgt de flatgebouwen in ‘t 

stadspark”!  
De verpleegster is helemaal sprakeloos als zij dit aanhoort. 
Nadat Maxime overleden is, zegt zij; “Madame Rita wat is uw man een hard werkend 
mens geweest, dat hij zoveel eigendommen heeft verworven”! 
Rita antwoordt verbaasd: “Eigendommen”???  
“Hij had het wel over zijn gazetten ronde”!!!!!!! 
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De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:  
 
19/05/2018 
De Heer Bart Vandemoortele (dialysepatiënt) 
Zoon van � Rik en Greta Vandemoortele-Passchyn 
 
 
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 

OVERLIJDENSBERICHTEN 
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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 num-
mers van ons tijdschrift via Bpost bij u thuis. U dient het gewenste bedrag over te 
schrijven op het volgende rekeningnummer: 

BE 89 4675 0322 6185 met vermelding 't Krantje. 

OPLOSSING 
KRUISWOORDRAADSEL 

 
Hier kan u de correcte oplossing vinden van het kruiswoordraadsel dat elders in dit 
Krantje staat. Het sleutelwoord dat we zochten is KAASBOERDERIJ. 

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

1 S J O E L B A K       T E A K 

2 P O P   U I T R U S T I N G   

3 A K I N DK K   A V E R A G E   

4 N E A N D E R T A L E R   N L 

5 J   A A R   I       I A   D A 

6 E X T R A V A G A N T   A A N 

7   Y   C   I   A L L E E N   T 

8 K L O O S T E R     R   O D E 

9 R O E L     L D   K E N N E R 

10 O F F E N S I E F   N   I   F 

11 P O   P E K     I S   L E N A 

12   O B S T I P A T I E   M A N 

13 S N U I T     V       I E   T 

14 I   L E E U W A R D E N   M E 

15 K O K   R I O L E R I N G E N 
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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 


