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Beste VNR Vrienden,
De zomer loopt stilaan
op zijn laatste beentjes
en dat is ook het geval
met onze activiteiten.
Maar niet getreurd, met
de elfdaagse en het jaarfeest staan er toch nog
twee leuke activiteiten op
de agenda.
Maar eerst tijd voor wat
heuglijk nieuws: Ann Corneillie, heel recent getransplanteerd, komt ons
bestuur versterken. Uiteraard zijn we daar heel
blij mee. Van harte welkom Ann!!! Je bent een
welkome steun voor onze
vereniging en we hopen
op een langdurige samenwerking.
Samen met jullie wil ik
ook even de voorbije activiteiten overlopen.
In juni hadden we de
BBQ. Er was een mooie
opkomst, niet meer zoals
in onze “topjaren” maar
het is een algemene tendens dat we minder en
minder deelnemers op
onze activiteiten zien opdagen. We hopen in de
toekomst deze negatieve
spiraal te kunnen ombuigen. En we denken dat
we dit kunnen. De vernieuwde samenwerking
tussen de dialyse en onze

vereniging zal daar ongetwijfeld aan bijdragen.
Alvast dank aan alle verpleegkundigen die daar
helpen aan meewerken.
Ik kan ook terugkijken
op een heel geslaagd
weekend. Met zo’n 55
personen werd genoten
van een zonnig weekend
bij onze noorderburen.
Ook de H Mis gevolgd
door onze receptie in
Lichtervelde was een voltreffer.
Heel recent hadden we
de daguitstap. We hadden maar 28 inschrijvingen maar dit belette niet
dat we een leuke dag beleefden. Hopelijk volgend
jaar een grotere opkomst!
Onze info-avond over
zorgplanning kende ook
een mooie opkomst,
waarvan heel wat verpleegkundigen. Een heel
interessant onderwerp,
waarbij we allemaal veel
bij leerden.
Ondertussen is ook het
startsein gegeven voor
onze tombola. Ik hoop
ook dit jaar op jullie
steun! We kunnen de
centjes goed gebruiken.
Alvast dank daarvoor!!
Tot dan!
Gino
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OP BEZOEK BIJ ...
PAUL VAN BOXEL
André Segaert en ik gingen op bezoek bij
medebestuurslid Paul Van Boxel. Paul en
Bernice namen vorig jaar voor het eerst
deel aan de elfdaagse reis en zijn sindsdien op zowat alle VNR-activiteiten van
de partij. Wij werden bij hen verwelkomd
en vergast op koffie en door Bernice gebakken Javanetjes, die net zo lekker
smaakten als ze eruitzagen.

een zoon, Paul’s vier jaar jongere broer
Felix.

Jonge broer Felix, moeder Marguerite,
Paul en vader Bernard

Paul Van Boxel zoals we hem kennen
Paul zag het levenslicht op 25 juli 1947
in het Nederlandse stadje Dongen, nabij
Kaatsheuvel (de Efteling). De streek is
gekend voor de schoen- en lederverwerkende nijverheid. Paul’s vader was
schoenfabrikant en zat er, samen met
zijn broers in een tamelijk grote schoenfabriek. In 1949 stichtte hij er met één
van zijn broers een eigen bedrijf. Paul’s
moeder had hoofdzakelijk onderwijs in
het Frans gevolgd in het Gentse internaat Nouveau Bois dat tegenwoordig
Nieuwen Bosch heet. Zij sprak ook Nederlands maar het Noord-Nederlands en
het streekdialect vergden een hele aanpassing toen ze haar man vervoegde in
Nederland. Na Paul kreeg het koppel nog

Felix op een door vader gemaakt hobbelpaard en Paul spelend met een treintje
Na de lagere school wilde moeder Marguerite dat Paul de Latijnse humaniora
zou volgen maar dat kon in die tijd nergens in het Nederlandse Noord-Brabant.
De jongen had er helemaal naar Nijmegen voor gemoeten, toen een erg verre
verplaatsing. Daarom verbleef de jongen
vanaf zijn 12 jaar bij zijn grootouders
van moederszijde in Waregem. Zijn
grootvader was er voorzitter van de
kerkfabriek en kende goed de principaal
(directeur) van het Heilig Hartcollege en
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zo volgde Paul daar het middelbaar onderwijs en verbleef hij al die jaren in België, met uitzondering van de vakanties.
Tijdens de paasvakantie van 1966, Paul
zat in zijn laatste jaar van het middelbaar - dat heette toen de retorica - overleed zijn vader. Zijn moeder bleef in Nederland wonen en Paul ging weliswaar
nog op bezoek maar bleef definitief in
België wonen.
Onze gastheer ging rechten studeren en,
zoals hij zelf zegt, “... bestudeerde toen
ijverig alle facetten van het studentenleven ...” en ... daar eindigden de hogere
studies.
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de campus Brugsesteenweg (Stedelijk
Ziekenhuis). Hij werd er gedialyseerd
met een kunstnier van de dialyseafdeling
op de Wilgenstraat. Zijn toestand verbeterde en Paul kon naar huis met de wetenschap dat zijn nieren nog maar voor
40% werkten en dat hij verder behandeld zou worden met medicatie. Maar
zijn gezondheidstoestand bleef snel achteruitgaan en in 2016 moest hij opnieuw
dringend opgenomen worden en vanaf
dan bleef hij dialysepatiënt op zaal 3.

Op het stadhuis van Kortrijk, aandachtig
luisterend naar toenmalig burgemeester
Sansens. Paul is de enige met baard

Paul in zijn praatcafé De Goedjes
Paul bleef in het huis van zijn grootouders wonen en ging in de nachtploeg van
een weverij werken. Later begon hij een
praatcafé dat “De Goedjes” heette in
Sint-Eloois-Vijve. Zo kwam hij ook in de
beroepsvereniging van horeca-uitbaters
terecht. Later zetelde hij gedurende 38
jaar als secretaris in de raad van bestuur
van Horeca Zuid-West-Vlaanderen.
In 2013 stapte hij uit de horeca. Hij had
toen al diabetes en op het einde van datzelfde jaar, op kerstdag, kreeg hij acute
nierproblemen en moest in kritieke toestand opgenomen worden. Dat was op

Een dossier bestuderend in zijn bureau
Hij verdraagt de dialyse vrij goed, heeft
geen last van bloeddrukval, is na de dialyse soms wat vermoeid, de ene keer al
meer dan de andere. In het begin had
hij soms krampen maar dat is verbeterd
door minder vocht af te trekken. Hij let
dan ook heel gewetensvol op de hoe-
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veelheden die hij drinkt.
André wil graag weten of Paul legerdienst heeft gedaan.
Onze gastheer glimlacht: hij koos rond
zijn twintigste voor de Belgische nationaliteit en moest toen een verklaring ondertekenen dat hij bereid was om militaire dienstplicht te vervullen. Door een of
ander fantasietje in de administratieve
mallemolen geraakte dat papiertje waarschijnlijk onderaan in een schuif en
kwam pas achttien jaar later weer boven
water. En zo werd Paul op zijn achtendertigste opgeroepen voor het rekruteringscentrum en ... werd hij vrijgesteld
van legerdienst.
En hoe leerden Paul en Bernice elkaar
kennen?

Paul en Bernice
Bernice was lerares huishoudkunde in
een school in Kortrijk en stichtte daar
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samen met haar toenmalige directeur
een hotelschool. Horeca Zuid-WestVlaanderen steunde dit project, Paul
kwam in de participatieraad van de
school en zo ontmoetten deze twee
mensen elkaar regelmatig en bloeide
daar iets moois uit.
“Heb je ook hobby’s?” vraagt André.
Paul is postzegelverzamelaar. Hij bezit
alle Belgische zegels vanaf 1849 toen de
eerste postzegels verschenen tot nu. Al
in zijn collegetijd is hij beginnen verzamelen. Later kocht hij en koopt hij nog
steeds alle zegels die uitkomen. Hij klasseert zijn zegels in speciale albums zodat
ze niet moeten gekleefd worden. Paul
toont ons een van zijn albums en geeft
een enthousiaste uitleg over zijn hobby
en ... van het ene moment op het andere noemt hij zijn tweede hobby: auto’s.
Daarop reageert Bernice lachend: “de
Van Boxels, zowel in België als in Holland, ze zijn bezeten van auto’s”.
Paul heeft enkele “jonge oldtimers”, zijn
broer heeft er nog meer waaronder een
Rilly (vermoedelijk Riley).
We zijn intussen 3 uren verder waarin er
heel wat afgebabbeld is. Na onze gastheer en gastvrouw te hebben bedankt
voor de gastvrije ontvangst en de gezellige namiddag nemen André en ik afscheid van Paul en Bernice.
André Segaert en Maurice Debusschere

Tante is met haar nichtje een dagje naar de paardenmarkt.
"Oh, kijk eens wat een lieve pony's!", roept ze als ze een paar Shetlanders ziet staan.
"Zou je er graag eentje willen hebben?"
"Natuurlijk," zegt haar nichtje. "maar mijn moeder wil beslist geen dieren thuis!"
"En je vader?" vraagt haar tante. "Oh, die mag blijven!"
Bij de advocaat
Een klant gaat om advies en vraagt de advocaat: "Hoeveel geld vraagt U ?"
De advocaat legt uit: " 't is 200 euro voor drie vragen."
De klant pikt in: "Is dat niet een beetje erg veel?"
Waarop de advocaat: "Jawel, eigenlijk wel. En wat is uw derde vraag?"
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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
Mail: info@vandezande.com
Algemene Metaalconstructies
Drainage - Tractoren

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

CHOCOLADE HOLLE FIGUREN,
TABLETTEN EN PRALINES

www.libeert.com

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt

De meester in de klas: "ON aan het begin van een woord maakt het negatief, bijvoorbeeld : ONzin, ONinteressant, ONbelangrijk enz.
Wie kent er nog zo'n voorbeeld van een woord met ON aan het begin?
Jantje antwoordt : "Eh... ONderwijzer."
Op een feestje :
Op een coctailfeestje ergert een jaloerse vrouw zich aan het erg gewaagde decolleté
van een andere dame.
"Hoe durft zo'n mens hier zo rond te lopen?!" zegt ze verontwaardigd tegen haar
man.
Prompt antwoordt haar man: "Daar heeft zij wel twee uitstekende redenen voor!"
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BARBECUE
Voor de barbecue had het bestuur voorzitter Gino en ondervoorzitter Jean-Paul
nog eens samen op pad gestuurd, om de
Arme Klaren een mand eieren te brengen, opdat we goed weer zouden krijgen
op 24 juni. ... En met goed gevolg: het
zonnetje scheen dat het een lieve lust
was en we hadden een warme zomerdag. Meer moest dat niet zijn.
Naar goede traditie verschenen de eerste
gasten al ruim voor het voorziene elven
aan het Hofland en werden de eerste
aperitieven genoten. Jean-Paul en zijn
Astrid hadden ze dit jaar gebrouwen
naar het recept van Marc en warempel,
ze zagen er net hetzelfde uit: oranje met
ethanol en geel zonder. En vooral de
oranje - denkt schrijver dezes - zorgden
ervoor dat de tongen al snel loskwamen
en dat het zaaltje daar in Ardooie gevuld
werd met een deugddoend geroezemoes.

met partner Michael, Dominique Coene
en Griet Haelwijn. Alles verliep naar
wens.
En intussen was de traiteur al volop bezig met het bereiden van ... wat we allemaal verwachtten: verse groentjes en
een lekker stukske op houtskool gebakken vlees.

Het lekkere eten liet zich smaken en
vooral de beenhesp oogstte succes.
Van bij het aperitief zat de
ambiance erin
Dit jaar waren er 103 inschrijvingen en
er kwamen er nog enkele opdagen “op
de ruttel”, zoals het West-Vlaamse dialect dat zo mooi zegt. Jean-Paul hield
zijn team voorbeeldig in de hand: echtgenote Astrid, bestuursleden André met
echtgenote Magda, Paul, Maurice en
Samya met partner Peter en, last but not
least, verpleegkundigen Stefanie Azou

Het naderde twaalven en dus tijd voor
het spreekwoordelijke welkomstwoordje
waarvoor de eer te beurt viel aan de
VNR-ondervoorzitter, gezien de verontschuldigde afwezigheid van de voorzitter.
Het werd een kort toespraakje gezien
zelfs Jean-Paul’s welsprekendheid en
krachtige bariton nauwelijks boven de
geanimeerde gesprekken geraakten.
Maar iedereen had het voornaamste toch
gehoord: er mocht aangeschoven worden!
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Het smaakte om er je vingers van af te
likken, wat hier en daar ook gebeurde,
en vooral de beenhesp, die dit jaar het
Ardens gebraad verving, kreeg heel veel
lof. Dat gaan we onthouden.
Het werd tijd voor het hoogtepunt van
deze dag - dachten we althans - de
volksspelen. Voor het tweede jaar op rij
konden we het hooggewaardeerde kikkerspel opstellen. Maar toen waren er al
enkele mensen die het strijdtoneel verlieten. Misschien kwam het door het warme
weer, misschien door de beenhesp waardoor sommigen zich niet te ver durfden
wagen met een geloste ceintuur. Hoe
dan ook namen er dit jaar minder mensen deel aan de spelen, al waren het
strijdgewoel en de verbetenheid er niet
minder om als vorige jaren, evenmin als
de fairplay overigens.
Uiteindelijk was het Roland Vanrobaeys,
VNR-sympathisant van het eerste uur,
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die met 806 punten het individueel klassement en de kussen van Stefanie won.
Roland had als enige de eer van Roeselare zaal 2 verdedigd waardoor Stefanie
een omrekening moest maken van zijn
punten in functie van het aantal deelnemers, die voor de andere zalen gespeeld
hadden.
Hieruit resulteerde dat Roeselare zaal 2
dit jaar de wisselbeker in de wacht
sleepte met 1230 punten en dat Norbert
Landuyt, de enige nog aanwezige patiënt
van die zaal de eer te beurt viel om de
beker in ontvangst te nemen.
Roland won zowel het individueel klassement als de wisselbeker voor Roeselare
zaal 2 en Norbert mocht het begeerde
kleinood in ontvangst nemen. Beide heren genoten duidelijk van de felicitaties
van Stefanie
Maurice Debusschere

Al waren er dan minder deelnemers aan de volksspelen, het plezier en
de sportieve geest waren er niet minder om
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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
HORIZONTAAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Deelgemeente van Roeselare waar het nieuwe AZ-Delta komt - bestaan
Uitroep van pijn - Griekse ovenschotel - rustteken in de muziek
Bijv. naamwoord - domeinnaam van Turkije in emailadressen - melaatsheid
Met name - merk van smeerkaas
Ahorn - Egyptisch grafmonument
Boom die in de herfst zijn bladeren verliest - loofboom
Aan een - erg - Spanje en Portugal
Dessert - stek
Arabische jongensnaam - mij - verbrande resten
Slede - jongensnaam
Broos - Reticulo Endotheliaal Systeem
Inwoner van een Baltische staat
Een van de Baltische staten - paling
Inheemse zangvogel - laagtij - noot
Levensgezel van Appermont - Antwerpse gemeente
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VERTICAAL
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Mannelijk konijn - uitroep ter afkeuring
Voorgerecht - slede - bevel
Muzieknoot - klein bolletje
Basaal metabolisme (afk) - snel getrommel - gestold vleesnat
Griekse god van de dagenraad - gedenkpilaar - klaar
Katholieke Universiteit - verkoopt grappen - veelkleurige
‘is’ in het Frans - ‘nee’ in het Spaans - Griekse letter - Disc Jockey
Vierkante meter - meisjesnaam - mannelijk schaap - aanstaande (afk)
Pers. vnw - frequentie modulatie (afk) - familielid - mondzweertje
ABC - moeder
Claimer - snijwerktuig - koeienmaag
Ratelpopulier - sorteer - uitroep van koude
Entertainen - land in Azië
Bijbelse koning van Israël - hijstoestel - lidwoord
Achter - verkeerd denkbeeld - wakker aan

Met de letters in de grijze vakjes vorm je een woord.
Tip: ‘Een vaste rubriek in ’t Krantje’
Defour An

Heirweg 218
8710 Sint-Baafs-Vijve
Telefoon: +32(0)56 61 79 97
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DE RELATIE TUSSEN
VAATLIJDEN EN
NIERINSUFFICIËNTIE
In onze Westerse samenleving is
het overlijden door hart- en vaatziekte
met ongeveer één kwart gedaald sedert
1975. Ongeveer de helft van dit succes is
te danken aan de vooruitgang die de
medische wetenschap in de loop der jaren heeft gemaakt. Dit kwam in een
stroomversnelling na het opkomen van
verfijnde, maar toch relatief weinig ingrijpende technieken, waarmee vernauwingen van slagaders op allerlei plaatsen
(vooral kransslagaders, onderbenen, carotis, etc) kunnen worden ‘opengeblazen’
door middel van een ballon, al dan niet
gepaard gaande met het nalaten van een
stent (zogenaamde PTA of Percutane
Transluminele Angioplastie). Maar misschien nog opvallender is dat de andere
helft integraal kan worden toegeschreven aan het dalende nicotinegebruik, tezamen met veel adequatere medicamenteuze behandeling van hoge bloeddruk
(hypertensie). Het is de intentie van deze
tekst om het ontstaan, de kenmerken,
de gevolgen en de mogelijke preventiemaatregelen te bespreken, en dit met
specifieke aandacht voor het gedeelte
patiënten met een belangrijke graad van
nierfalen.
Al snel na de veralgemeende beschikbaarheid van niervervangende therapie werd duidelijk dat hart- en vaatziekten de allervoornaamste reden zijn
waarom dialysepatiënten ooit gehospitaliseerd worden, maar ook dat de doodsoorzaak in 50% van de gevallen rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee gerelateerd is. Behalve de evidente invaliderende gevolgen aangaande mobiliteit, is

perifeer vaatlijden (vernauwing van grote slagaders) zeer vaak de bron van multiple bijkomende problemen. Uiteraard is
er de helse pijn die kan ontstaan door
het afsterven van gezonde weefsels.
Nochtans, bij diabetici is deze presentatie met pijn soms helemaal afwezig omdat hun zenuwstelsel - eveneens door
diabetes- vaak werd beschadigd (neuropathie), waardoor een pijnprikkel weinig
of niet wordt doorgegeven en verwerkt.
Daarom is het immens belangrijk om regelmatige voetcontroles te blijven uitvoeren, omwille van niet zeldzame verrassingen bij klachtenvrije patiënten. Temeer
daar het aanvankelijk dikwijls banale
wondjes zijn die door het aanhoudend
zuurstoftekort door verstopte bloedtoevoer niet kunnen genezen en uiteindelijk
toch heel wat ellende kunnen veroorzaken. Afgestorven weefsel is namelijk een
gemakkelijke ingangspoort voor bacterien, en dit is dan de bron van blijvende
infectie.
Het meest gevreesd is de evolutie naar
(soms fatale) septicemie, die ontstaat
door verspreiding van een bepaalde bacterie langs de hele bloedbaan. Deze niet
genezende letsels, vooral wanneer ze
bijkomend geïnfecteerd geraken, leiden
in de meest dramatische gevallen noodgedwongen tot allerlei amputaties, en
helaas soms zelfs tot verlies van het volledige lidmaat.
De overmaat aan cardiovasculaire
sterfte blijft dus een zeer grote bezorgdheid in het management van nierzieke
patiënten. Recent is daarenboven ook
duidelijk gebleken dat deze cardiovascu-
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laire schade reeds aanzienlijk vroeger
start in de evolutie van het nierlijden dan
aanvankelijk werd aangenomen, en dat
de dit proces al vele jaren voor de feitelijke dialysestart aanvangt. Adequate
preventieve maatregelen tegen deze
overmaat aan cardiovasculaire morbiditeit zouden dus idealiter veel vroeger
moeten kunnen aangevat worden, hetgeen helaas nog te vaak wordt verhinderd door frequent miskennen van bestaand nierlijden (veelal door misinterpretatie van nierfunctieparameters), en
tenslotte door veel te late doorverwijzing
naar de nefroloog.
Dialysepatiënten zijn natuurlijk net
zoals de rest van de populatie onderworpen aan de meest bekende risicofactoren
voor hart- en vaatziekten, zijnde diabetes, hoge bloeddruk (hypertensie), roken, leeftijd, geslacht (vrouw = lager risico), en verhoging van cholesterol en
triglyceriden. Maar desalniettemin blijkt
dat zelfs de combinatie van één of meerdere van deze klassieke risicofactoren
mathematisch nooit kan volstaan om het
opvallend groot aantal cardiovasculaire
verwikkelingen bij deze specifieke patientengroep te kunnen verklaren. Concreet betekent dit dat er alleszins nog
diverse bijkomende risicofactoren moeten bestaan die specifiek en bijna uitsluitend voorkomen in geval van nierinsufficiëntie. Inderdaad, ondertussen werden
na onderzoek al een aantal van deze factoren geïdentificeerd. We vermelden
hierbij bv. de aanhoudende ontstekingsreactie zoals die uiteraard kan ontstaan
bij een echte bacteriële infectie, maar
bvb ook ontstaat door de continue prikkeling van het immuunsysteem na langdurig en frequent contact van bloed met
een lichaamsvreemde kunstnierfilter
(begrip biocompatibiliteit). Dit onderstreept trouwens nogmaals het belang
om bij voorkeur de meest biocompatibele kunstnieren, ultra puur dialysaatwater
(compleet bacterievrij), biocompatibele
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dialysaatzakken (PD) te gebruiken. Andere bronnen van latente infectie zoals
bvb. de kolonisatie aan de binnenkant
van dialysekatheters, tot zelfs parodontitis (cariës) zijn eveneens potentiële verwekkers van oxidatieve stress. Al deze
processen leiden tot een continue prikkeling van witte bloedcellen, die vervolgens
reageren met het vrijstellen van verschillende toxische moleculen. Tezamen met
vele andere mechanismen (bv. intraveneuze ijzertoediening) ontstaat daardoor
wat men omschrijft als ‘oxidatieve stress’
die uiteindelijk de bloedvaatwand (endotheel) beschadigd. Onder verhoogde oxidatieve stress verstaat men een verstoring in het evenwicht tussen pro- en anti-oxidantia met een overwicht van de
eerste. Recente literatuurgegevens suggereren een duidelijk verband tussen
toegenomen oxidatieve stress, endotheeldysfunctie, acute fase respons (oa
verhoogde CRP waarde), laag albumine
(serumeiwit gemaakt in de lever) en ondervoeding, alsook met de cardiovasculaire mortaliteit. Dit motiveert ook de uitdrukkelijke wens van de nefroloog om
zoveel mogelijk AV shunts aan te leggen
waar technisch haalbaar, om zodoende
katheterdialyse als bron voor die inflammatie te vermijden.
Maar ook een sterk gestoord calcium-fosfor product en hyperparathyroidie
(verhoogd parathormoon) blijken oorzakelijk uitermate belangrijk in het ontstaan van vaatlijden. Dit gebeurt vooral
door neerzetting van calcium op plaatsen
waar het eigenlijk niet thuishoort (kransslagaders, hartkleppen, hartspier, geleidingssysteem van het hart, bloedvatwand, de huid,…). (zie figuur 1, 2, 3)
Een studie die gebruik kon maken van
electron-beam CT scanner toonde aan
dat coronaire verkalkingen heel frequent
aantoonbaar zijn, ook bij jonge dialysepatiënten die op kinder- of adolescentenleeftijd met chronische dialyse zijn opgestart.
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Figuur 3

Bij nierfalen zijn de bloedspiegels van
enkele stresshormonen (bvb. adrenaline)
abnormaal verhoogd, hetgeen men in de
medische literatuur een verhoogde
‘sympathische tonus’ noemt. Het belang
hiervan is dat dit rechtstreeks aanleiding
geeft tot samentrekken van bloedvaten
en dus navenant ook minder zuurstoftoevoer in de weefsels. Ook specifieke stof-

fen die zich opstapelen omdat ze niet
meer via de nier kunnen worden uitgescheiden (zogenaamde uremische retentieproducten) zoals asymetrisch dimethylarginine (ADMA), p-cresol, indoxyl
sulfaat, guanidine, fenylacetaat, etc…
spelen vermoedelijk een belangrijke rol,
maar van de meeste hiervan zijn de mechanismen hiervoor nog onvoldoende
opgehelderd. Het ultrafiltraat (= uitgefilterde vocht bij dialyse) bevat ongeveer
1500 stoffen met een molecuulgewicht
boven de 500 dalton, dus zijn er zeer zeker nog veel meer boosdoeners dan de
20 tot 25 die tot op heden werden beschreven.
Stikstofoxide (NO) wordt vrijgesteld
vanuit cellen aan de binnenkant van een
bloedvat (endotheel) en heeft een vaatverwijdende werking. ADMA remt het
eiwit dat NO aanmaakt, en resulteert dus
in NO tekort zodat het mechanisme tot
voldoende vaatverwijding moeizamer
verloopt en aldus opnieuw de zuurstofaanvoer belemmert.
Alhoewel de relatie tussen eindstadium nierlijden en hart- en vaatziekten al
vele jaren gekend, werd nog maar enkele jaren geleden duidelijk dat deze correlatie ook al bestaat in vroegere stadia
met beperkter nierfunctieverlies. Uit een
analyse van meer dan 500.000 patiënten
(samengesteld uit 85 studies) bleek dat
er al een significante stijging van het
cardiovasculaire risico optrad vanaf halvering van de nierfunctie, en soms zelfs
al na verlies van amper een kwart van de
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nierfunctie. Helaas zijn de demografische
gegevens schaars, maar men schat toch
dat tussen de 5 tot 10% van de bevolking een minstens gehalveerde nierfunctie heeft. In de veronderstelling dat deze
cijfers wereldwijd gegeneraliseerd mogen worden, betekent dit concreet dat
het totale aantal patiënten met sterk verhoogd cardiovasculair risico toeneemt
met een factor meer dan honderd, en in
absolute aantallen stijgt tot ongeveer
300.000.000 patiënten.
Dit is nagenoeg evenveel als het totale
aantal diabetes-patiënten, zodat nierlijden minstens zoveel aandacht verdient
als diabetes in wereldwijde preventiecampagnes met betrekking tot hart- en
vaatziekten. Het valt tevens op te merken dat proteïnurie, zelfs zonder verminderde nierfunctie, op zichzelf al een bewezen risicovoorspeller is voor latere cardiovasculaire dood.
Bij patiënten die een niertransplantatie
ondergingen blijkt overigens dezelfde
correlatie te bestaan tussen de transplantnierfunctie en cardiovasculair risico.
Hoewel ze het weliswaar altijd beter stellen dan indien ze verder aan dialyse zouden blijven, blijft het risico toch groter
dan dat van leeftijdsgenoten zonder enige vorm van nierlijden. Dit fenomeen
kan verklaard worden door de combinatie van tevoren opgelopen vaatschade
als dialysepatiënt, bijwerking van bepaalde immunosuppressiva, en uiteraard ook
het feit dat ze slechts één nier getransplanteerd krijgen en dus per definitie
geen perfecte nierfunctie hebben.
Bij patiënten met nierlijden onderscheidt men twee grote vormen van arteriële bloedvataantasting: enerzijds
atheromatose en anderzijds arteriosclerose. De beide zijn weliswaar van
een verschillende fysiopathologische origine, maar hebben als gemeenschappelijk kenmerk een nefaste invloed op de
overleving. Atheromatosis verwijst
naar het proces waarbij in de binnenste
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bloedvatwand (de intima) een ontstekingsreactie ontstaat ten gevolge van
neerslag van geoxideerd LDL cholesterol
(de zogenaamd ‘slechte’ cholesterol).
Uiteindelijk ontstaat een gele, weke en
vooral ontstoken plaque of een zogenaamd ‘atheroma’ dat na enige tijd soms
evolueert naar een verkalkte plaque.
Deze gele vetrijke zones in de binnenwand van de slagader liggen willekeurig
verspreid over diens verloop, vernauwen
de diameter en compromitteren aldus de
arteriële bloedtoevoer.
Bij ruptuur of openbarsten van dergelijke
plaque ontstaat een thrombus
(bloedklonter) met als gevolg een abrupte en totale verstopping van het bloedvat. Dit is trouwens ook de sequens
waarmee een plotse occlusie van een
kransslagader een hartinfarct doet ontstaan. Arteriosclerose verwijst naar de
typische verharding en verstijving van de
bloedvatwand, die vooral de middenste
spierlaag van de slagaders (de media)
aantast.
Arteriosclerose is bijna uitsluitend beschreven in geval van belangrijk nierlijden, en kan zelfs geïsoleerd zonder
atherosclerose worden vastgesteld. Een
gevolg is dat door deze verstijving van
de bloedvaten de bufferfunctie van grote
slagaders bij het uitpompen van het hart
(de systole van de hartcyclus) sterk
wordt gereduceerd. Normaliter wordt immers tot 40% van het uitgepompte slagvolume tijdelijk opgevangen door elasticiteit van de grote slagaders (vooral de
aorta). Hierdoor ontstaan een soort
‘windketelfenomeen’ (zie figuur).
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Pas als de hartkleppen weer gesloten zijn (de diastole) wordt dit bloed
eveneens tot in de kleinere perifere slagaders en capillairen (haarvaten) voortgestuwd. Maar door de sterk gestoorde
elasticiteit van deze zogenaamde capaciteitsvaten kan dit fysiologische fenomeen
niet plaatsvinden, en dat heeft enkele
belangrijke gevolgen. Vooreerst resulteert dit in veel hogere systolische bloeddrukken (de ‘bovendruk’) aangezien het
volledige pompvolume onmiddellijk tot in
de kleinere bloedvaten wordt geduwd,
dit gebeurt onder hoge druk die de vaatwand soms beschadigd. Anderzijds is er
dan tijdens de diastole quasi geen
bloedreserve meer over in deze grote
capaciteitsvaten waardoor de diastolische bloeddruk (de onderdruk) opvallend
lager is. De bevloeiing van de kransslagaders gebeurt nochtans bijna uitsluitend
tijdens deze diastolische fase, op het
moment dus dat de hartspier niet samentrekt. Maar door deze abnormale
verharding van de bloedvaten komt dit
fysiologische mechanisme in het gedrang, en ontstaat tekort aan zuurstof
voor de hartspier waardoor het ontstaan
van ischemisch hartlijden sterk wordt bevorderd. Een bijkomend gevolg is dat de
hartspier de neiging zal hebben om uit te
zetten en te verdikken (ventrikelhypertrofie) omdat een deel van het uitgepompte bloedvolume als het ware wordt
weerkaatst, en waarbij het hart uitpompt
tegen een hogere tegendruk. De snelheid waarmee de arteriële pols vanuit
het hart wordt voort geleid kan worden
gemeten, en ook in ons centrum werden
deze metingen enige tijd geleden uitgevoerd, als deel van een grotere internationale studie. Deze snelheid waarmee het
bloed zich verplaatst wordt ‘pulse wave
velocity‘ genoemd (PWV). Het is gebleken dat deze PWV een belangrijk element kan zijn om het cardiovasculair risicoprofiel in te schatten (zo > 13 meter /
sec slechte prognose), want hoe hoger
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de snelheid des te stijver zijn de bloedvaten, hetgeen betekent dat er dus een
hoge graad van verkalkingen aanwezig
moet zijn. Ook met deze techniek blijkt
er al een significante toename van arteriele ‘stiffness’ te zijn vanaf halvering van
de nierfunctie.
Hyperfosfatemie is zeer frequent bij
gevorderde nierinsufficiëntie, en is een
onomstotelijk bewezen onafhankelijke
risicofactor voor hogere cardiovasculaire
mortaliteit. Met een studie bij 6047 dialysepatiënten werd namelijk aangetoond
dat het risico op overlijden tot 27% hoger is bij patiëntengroep met fosforwaarden > 6.5 mg/dL (uitgedrukt in huidige
referentiewaarde 2,2 mmol/ L) tov een
groep met fosforwaarden tussen 2.4 en
6.5 mg/dL (0,8 en 2,2 mmol/L). Niettemin bleek tevens dat ongeveer 60% van
de patiënten nog steeds een te hoog serumfosfor hebben. Deze data tonen duidelijk aan hoe belangrijk het wel is alles
in het werk te stellen zodat deze ‘silent
killer’ niet succesvol kan zijn. In gespecialiseerde labo’s werd ondertussen ook
aangetoond dat hyperfosfatemie ervoor
kan zorgen dat cellen uit de wand van de
bloedvaten getransformeerd worden tot
osteoblasten (die normaal bot produceren) en daardoor uiteraard de aanmaak
van calcificaties bevorderen. Actuele
richtlijnen geven de aanbeveling om te
streven naar Calcium x Fosfor waarde
lager dan 55.
Deze waarde kan men doorgaans
maar moeilijk bereiken louter en alleen
door een fosforbeperkend dieet aangezien een dergelijke streng dieet ook zeer
dikwijls riskeert om te eiwitarm te zijn
(minder dan 1 g/kg/dag eiwit) en hierdoor ondervoeding te veroorzaken.
Nochtans, door speciaal opgeleide diëtisten kunnen heel zinvolle adviezen worden verstrekt zoals bvb. het innemen
van wit van een ei aangezien dit ‘eiwit’
toch arm is aan fosfor. Deze mensen zijn
ook onderlegd om waardige alternatie-
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ven voor te stellen, eerder dan simpelweg alles te verbieden.
Meestal echter moet men uiteindelijk toch zijn toevlucht nemen tot fosfaatbindende medicaties. De calciumhoudende fosforbinders calciumcarbonaat en
caliumacetaat worden beiden best niet
hoger gedoseerd dan 3 gram per dag,
omdat bewezen werd dat ze dan als
overmatige calciumbron het ontstaan
van arteriosclerose en atherosclerose
kunnen bevorderen. Sevelamer hydrochloride (Renagel) en sevelamer carbonaat (Renvela) zijn niet-calciumhoudende fosfaatbinders en hebben bovendien nog het voordeel de cholesterolwaarden te doen dalen. Het mogelijks
krachtiger Lanthanum carbonaat
(Fosrenol) is eveneens een niet-calciumhoudende fosforbinder. Langere en/
of frekwentere dialysesessies hebben
veel meer invloed op de fosforverwijdering tijdens dialyse dan permeabiliteit en
type van de gebruikte kunstnier. Niettemin blijft peritoneale dialyse de meest
efficiënte dialysemodaliteit voor wat betreft adequate fosforcontrole.
Het roken van sigaretten verdubbelt het risico op hart en vaatziekten.
Men schat dat ongeveer 30% van de alle
gevallen van coronair hartlijden rechtstreeks te wijten zijn aan nicotinegebruik, en dit bovendien dosisafhankelijk.
De kans op het doormaken van een hartinfarct is 6 x hoger bij vrouwen en 3 x
hoger bij mannen die minstens 20 sigaretten per dag roken t.o.v. personen die
nooit hebben gerookt. Een
doorsnee
roker sterft
gemiddeld
3 jaar vroeger dan
een nietroker. Patienten die
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blijven roken na een eerste hartinfarct
hebben ongeveer 20 tot 25% meer kans
op een nieuw infarct, dat dan bij ongeveer de helft ook fataal afloopt. Roken
verdubbelt het risico op herseninfarct
(CVA) , perifeer vaatlijden en chronisch
obstructief longlijden (CARA). Zelfs passief roken blijkt het risico op hartziekten
en coronaire dood met ongeveer 20% te
verhogen. In een grote studie met bijna
11 000 patiënten werd de wanddikte van
de Arteria Carotis jaarlijks echografisch
gemeten over een periode van 3 jaar, en
men stelde vast dat rokers 20% meer
risico hadden op progressie van atheromatose dan niet-rokers. De redenen
waarom roken leidt tot verhoogde aderverkalking zijn multipel: de serumtriglyceriden stijgen, daling van het beschermende HDL cholesterol (goede cholesterol), minder werkzaamheid van insuline,
vrije radicalen in sigarettenrook leiden
door oxidatie van LDL cholesterol tot
meer atherogeen cholesterol, activatie
van het sympatisch zenuwstelsel
(stresshormonen) waardoor zowel hartritme als bloeddruk stijgen, vaatspasmen
van de kransslagaders, verhoogd fibrinogeen (serumeiwit dat thromboseneiging
groter maakt). Bovendien hebben bloedplaatjes sneller de neiging om aan elkaar
te gaan kleven (bevordert klontervorming en thrombose), en er is in alle geval verminderde produktie van NO
(stikstofoxide) waardoor bloedvaten minder kunnen uitzetten en zuurstof aanvoeren.
Gedragstherapie, nicotine pleisters,
kauwgom, en medicaties zoals bupropion
(Zyban) en vooral Champix, kunnen
alleszins een hulp zijn voor een succesvolle rookstop. Het is duidelijk dat alle
middelen moeten aangewend worden
om het roken te stoppen, al ware het
uiteraard nog beter om nooit aan met
roken te beginnen.
Dr. Hans Schepkens
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VNR-REIS 2019
Zoals iedereen weet organiseert de patiëntenvereniging VNR elk jaar een buitenlandse reis voor dialysepatiënten en getransplanteerden en hun verwanten.
We doen dit onafgebroken sinds begin de jaren ’90, meestal in september/oktober.
Het is voor het bestuur een belangrijke activiteit om tegemoet te komen aan terechte
wensen en verzuchtingen van zij die door ziekte plots niet meer kunnen reizen.
De organisatie van de reis vergt veel inspanningen: zowel van het bestuur als van
het ziekenhuis dat de reis ondersteunt. Elk jaar kunnen 5, 6 of 7 verpleegkundigen
van dialyse mee om de reis veilig te laten verlopen en om de dialyses daar te ondersteunen.
Voor 2019 rijst er een potentieel probleem: de grote verhuis van het ziekenhuis naar
Oekene staat dan gepland en zal veel vergen van de verschillende teams, ook van de
verpleegkundigen. Ook voor dialyse zal deze verhuis zeer omvangrijk zijn en best ondersteund worden door het volledige team. Dat maakt dat het niet vanzelfsprekend
is dat er tegelijk nog eens 6-7 verpleegkundigen afwezig zouden zijn voor de reis.
Bovendien was er in het bestuur ook al geopperd om de reis in de toekomst 2jaarlijks te organiseren, wegens budgettaire beperkingen. De reis kost de vereniging
elk jaar zo’n 6000-7000 euro. Sinds een paar jaar liggen onze inkomsten een pak onder de uitgaven. Sommige jaren is onze balans 10.000 euro negatief, onder andere
omdat alles duurder wordt, omdat het aantal leden bleef stijgen, en omdat er niet direct veel nieuwe inkomsten konden worden gecreëerd. Gelukkig was er een buffer,
maar die dreigt binnen een paar jaar opgebruikt te zijn, ondanks vele inspanningen
zoals voor de tombola.
Dit zijn de redenen waarom het bestuur besliste de reis in 2019 niet te organiseren,
met veel spijt.
In 2020 staan we er opnieuw.
Namens het bestuur,
Stefaan Maddens

SOUBRY NV
Verbrandhofstraat 51 - 8800
Roeselare
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

't Krantje

- 19 -

Juli - Augustus - September 2018

SYMPOSIUM VOORAFGAANDE
ZORGPLANNING EN
DE NIERPATIËNT
Woensdag 5 september hield de
Vriendenkring Nierpatiënten Roeselare
een symposium met als thema
“Voorafgaande zorgplanning en de nierpatiënt”.
Het gebeuren vond plaats in de aula van
de Vivesschool. Spreker was Stefaan
Desmet, palliatieve zorgcoördinator AZ
Delta, die het had over de wet van 22
augustus 2002, betreffende de rechten
van de patiënt en de wenselijkheid van
het opmaken van een wilsbeschikking
inzake al dan niet gewenste medische
zorgen en tussenkomsten.We verwijzen
hierover graag naar het artikel dat Stefaan Desmet publiceerde in ’t Krantje
van januari-februari-maart 2018.

De uiteenzetting werd bijgewoond door
een honderdtal toehoorders waaronder
nefrologen en verpleegkundigen maar
ook een aantal patiënten en familieleden.
Stefaan Maddens introduceerde de spreker waarna deze in een twee uren durend betoog, de wenselijkheid tot opmaken van een wilsbeschikking toelichtte
aan de hand van heel wat reële voorbeelden en tal van vragen beantwoordde.
Het symposium werd afgesloten met een
korte drink waarbij de aanwezigen onder
elkaar nog wat doorboomden over het
onderwerp van de avond.
Maurice Debusschere
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25 NOVEMBER 2018
ZAAL TER MAEREL, ABELESTRAAT 36
IZEGEM
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€ 5000 prijzen
prijs per lot met 5 nummers : € 3,september - december 2018
trekking woensdag 12 december 2018
Lotjes overal te verkrijgen!!
Onder andere op dienst bij:
Stefaan, Stefanie, Dominique, Ingeborg, An D, Martine,
Ann V, Shari, Christine, Georges De Vos, PD, …
Deze tombola is de grootste bron van inkomsten van de
VNR. Dank zij de opbrengst kunnen we
U dit Krantje bezorgen, de uitstappen en
bijeenkomsten financieren, …
KORTOM ZONDER UW STEUN IS ER GEEN VNR ! DANK !
Mee helpen verkopen kan ook: U krijgt een aantal lotjes
en er wordt dan afgerekend als u de rest terugbezorgt.
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE
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DAGREIS NAAR
PLANCKENDAEL
De bestemming van onze VNR-dagreis was dit jaar de dierentuin van Planckendael in
Muizen bij Mechelen. Aangezien het park maar om 10 uur zijn deuren opent vertrokken we pas om 8.30 uur. Op deze zonnige nazomerochtend stonden de eersten al
ruim op tijd in de Wilgenstraat en ook de liftbus van de Meibloem reed vroeg de
straat in. Chauffeur van dienst heette Dirk.
De groep was dit jaar wel aan de erg kleine kant want we waren maar met 28. Ons
reisgezelschap bestond uit 11 patiënten, dialyse en transplant, 16 familieleden en
sympathisanten en een verpleegster op rust. Er waren wel enkele nieuwe gezichten
bij het reisgezelschap, een meevaller.
Onze chauffeur reed door de nog stille straten van Roeselare en reed langs de N37
naar Tielt en vervolgens naar Aalter om daar rechtstreeks de E40 op te rijden richting Brussel. Er was weinig verkeer op deze zondagmorgen en tegen 10.30 stonden
we op de parking nabij de ingang van Planckendael.
ZOO Planckendael maakt sedert 1956 deel uit van de Koninklijke Maatschappij voor
Dierkunde Antwerpen, waar ook de ZOO van Antwerpen toe behoort. Deze organisatie stelt zich tot doel om diersoorten die met uitsterven bedreigt worden in stand te
houden in hun natuurlijke biotoop. Hiertoe worden o.a. kweekprogramma’s opgestart.

In “Azië” was het even zoeken om een koffiepauze te kunnen houden
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Planckendael is ingedeeld volgens de vijf werelddelen en elk werelddeel herbergt dieren uit de overeenkomstige continenten. Het domein heeft een oppervlakte van 36
hectaren, een overblijfsel van de 100 ha. die de adellijke eigenaars in de 14de tot 16de
eeuw op die plaats bezaten. Het kasteel van de oorspronkelijke en latere eigenaars
staat in het deel Europa. Op het dak ervan huizen meerdere ooievaarfamilies maar
we zagen er geen. Misschien zijn deze vogels op het tijdstip van ons bezoek al zuidwaarts getrokken. Rond Europa liggen de andere werelddelen waarvan Azië de
grootste oppervlakte beslaat en ook het grootste zoogdier, de Aziatische olifant beschermt.

Avonturiers zochten het boven de boomtoppen maar de meeste hielden het liever
met beide voeten op de grond
Bij aankomst besloten we eerst een gezamenlijke koffiepauze te houden aangezien
we dit niet onderweg hadden gedaan. De dichtste gelegenheid hiervoor lag in het
deel Azië maar het was even zoeken om het restaurant te vinden. Verschillende mensen beslisten dan ook maar meteen iets te eten als middagmaal. Hierna probeerden
we in groep door het park te wandelen maar al gauw bleek ook dit moeilijk haalbaar
gezien de uiteenlopende interesses.
In Planckendael moet je wel voortdurend de plattegrond volgen want de wegwijzers
laten de bezoekers nogal eens verdwalen. De plannetjes liggen overigens gratis en in
verschillende talen ter beschikking.
Het afgesproken tijdstip om te verzamelen voor de terugreis was 16.15 en tegen die
tijd kwamen al onze “wereldreizigers” stipt terug naar de ingang en ook Dirk stond
ons al op te wachten met zijn bus.
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De dierentuin Planckendael streeft naar het instandhouden van diersoorten
in hun natuurlijk habitat

Na uren “beestenkijken” was een rustbankje voor de meeste heel welkom
De terugrit verliep vlot door het rustige verkeer al was dat niet het geval in de andeVRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE
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re richting. Op de Grote Ring rond Brussel en verder op de E40 was er stilstaand verkeer door de vele auto’s die van de kust terugreden naar het binnenland.
Tegen 17.30 reed Dirk de autowegparking Nazareth op voor de avondboterham bij
Van der Valk. Door de vele geparkeerde vrachtwagens was het onmogelijk het restaurant te bereiken, was het zoeken en omrijden en moesten we een eindje te voet
wat vooral voor de mensen in rolstoelen soms gevaarlijk was door het autoverkeer
dat de parking afreed.
Een uurtje later zetten we onze weg verder. Dirk nam de afrit in Deinze en volgde de
gewone baan naar Roeselare. Autobanen zijn gemakkelijk om grote afstanden te rijden maar er gaat toch niets boven de gewone banen waarlangs toch veel meer
moois te zien is.
Na de obligate afscheidswoorden en bedanking van iedereen die aan het welslagen
van deze mooie dag had meegewerkt, iedereen dus, stonden we een half uurtje
vroeger dan geprogrammeerd terug in de Wilgenstraat.
Hopelijk heeft al wie aan deze dagreis heeft deelgenomen ervan genoten.
Maurice Debusschere.
"Wat wil je later worden?" vraagt de juffrouw op school aan Peter.
"Kunstschilder, arts of glazenwasser", zegt hij vol overtuiging.
"Ja, maar welke van de drie het liefst?"
Peter: "Kan me niks schelen... ... als ik maar blote vrouwen te zien krijg!"

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

VLEESWAREN

HAVA
ZWAAIKOMSTRAAT 70
8800 ROESELARE

Tel. 051/ 20 19 39
Fax 051/ 20 91 07
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WEEKEND GOUDA & DELFT
Wanneer ik dit verslag schrijf hebben we
al twee hittegolven achter de rug in één
van die uitzonderlijk mooie zomers, die
maar eens om de zoveel jaren voorkomen. Het VNR-weekend naar onze noorderburen hebben we nu al een maand
achter de rug maar het zou doodzonde
geweest zijn om die mooie zomerdagen
achter de computer door te brengen.
Zaterdag 7 juli
Het vertrek vanuit de Wilgenstraat was
voorzien om 7.30 u. maar de eerste
VNR-leden en -sympathisanten waren
ook deze keer een half uur vroeger al op
post, genietend van de frisse morgenstond, de blauwe wolkenloze lucht en
het vooruitzicht van een plezierig weekendje in Holland.
Door omstandigheden nemen er dit jaar
geen dialyseverpleegkundigen deel aan
de tweedaagse. Samya, die samen met
haar man, Peter, deze uitstap georganiseerd heeft zal dus in geval van nood de
enige verplegende zijn.
Van de partij zijn 24 patiënten - dialyse
en getransplanteerden - en 31 familieleden, vrienden en sympathisanten waarbij
2 kinderen. Van het VNR-bestuur doet
voorzitter Gino mee en verder de leden
Samya, Paul en Maurice.
De vertrouwde Meibloemdubbeldeksbus
kwam toe met de ons intussen bekende
chauffeur Thierry aan het roer. Er waren
ook al enkele medereizigers aan boord,
die in Tielt waren opgestapt. Na inladen
van bagage, rolstoelen en rollators reden
we met een tiental minuten vertraging
de straat uit.
Als openingsattractie reden we al een
ererondje over de parking van de in opbouw zijnde nieuwe AZ Deltasite en vandaar vloeiend de E403 op richting Kort-

rijk, Gent, Brussel, ...
Na een korte sanitaire tussenstop op de
autowegparking van Minderhout reden
we weldra Nederland binnen en richting
onze eerste bestemming, de melkvee- en
kaasboerderij Schep, net buiten het stadje Gouda.
Het bezoek begon met een rondleiding
doorheen het 240 hectare grote melkveebedrijf met zijn 500 koeien en 330
jonge dieren. In de immens grote loods
liepen de melkkoeien relatief vrij rond
binnen een omheining met allerhande
automatische toestellen die de mest van
de dieren opruimen, de fysiek en het
moreel van de dieren registreren, uiteraard de hoeveelheid melk die elk dier
geeft bijhouden, de beesten gelegenheid
geven om zich te wassen en te schrobben, ...
Aan de zijkant stonden de hoogzwangere
koeien in afzonderlijke vakken te wachten op het tijdstip van bevallen. Net voor
aankomst had een dier gekalfd en stond
haar jong aan te porren om op te staan,
ernaast stond een andere koe waarvan
de tijd nakend was. De geboorte van
haar kalf, een stiertje, zouden we even
later ook meemaken, een onvergetelijke
ervaring voor de kinderen die mee waren
en waar ze vermoedelijk nog lang over
zullen napraten.

VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

't Krantje

- 27 -

Verwelkoming op de melkvee- en
kaasboerderij Schep
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groep in twee gesplitst, een deel volgde
het bedrijfsbezoek terwijl de andere helft
eerst de kaaswinkel bezocht waar naast
kazen ook allerlei streekproducten worden verkocht.
Het kaasbedrijf van de Scheps produceert zo’n 10.000 kilo ambachtelijke
streekkaas per week, in alle maten, gewichten en smaken. De zwaarste afgewerkte bollen wegen afgewerkt wel 60
kilo en worden gemaakt van 500 liters
melk.

Aan de buitenzijde van de loods stonden
de kalveren die als koeien op de boerderij blijven of als stieren al na enkele weken verkocht worden. Die kalveren worden al enkele uren na hun geboorte van
de moeders gescheiden want elke liter
melk wordt op het bedrijf gebruikt om
tot kaas te verwerken.

Van koeienmelk tot rijpende kazen

De reusachtige loods waar de melkkoeien leven en worden verzorgd
Nu kwam een rondleiding in het kaasbedrijf zelf aan de beurt. Hiertoe werd onze

Al gauw bleek de ziltigzure reuk van de
kaasproductie wat mensen af te schrikken en slonk die eerste groep in het
voordeel van de kaaswinkel.
We konden meemaken hoe de koemelk,
overgepompt in grote roestvrij stalen
bakken wordt vermengd met zuursel en
stremsel waardoor hij onder voortdurend
roeren opdikt in wrongel (vast) en wei
(waterachtig) dat naar draineerbakken
wordt gepompt waar het wrongel, de
grondstof voor kaas, ontdaan wordt van
de wei. De zuivere wrongel wordt uitgeperst tot een groot blok dat vervolgens
opgedeeld wordt in ronde kommen
waarin de kaas gedurende 5 uren wordt
geperst met halverwege een keer omdraaien. Hierna verdwijnen de kazen
voor een aantal dagen in pekelbaden
omwille van smaak en korstvorming. Dan
worden de kaasbollen geplastificeerd
omwille van stevigheid en tegen uitdrogen waarna het eindproduct voor kortere
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of langere tijd ligt te rijpen vooraleer het
in de winkel terechtkomt.
Het was intussen tijd geworden voor het
middagmaal op de boerderij, uiteraard
bestaand uit hoofdzakelijk lekker brood
met de kaas van het huis en ... een lekker bakkie koffie. Hiervoor waren lange
tafels en banken op het erf geplaatst
maar het was inmiddels zo heet geworden onder de loodzware middagzon dat
het voor veel mensen niet uit te houden
was. Maar nu liet de Hollandse vindingrijkheid zich langs haar fijnste kant kennen. Een aantal tafels werd binnengeleept in ... de loods met de koeien en zo
kwam het dat ons VNR-publiek een onverwachte, nooit eerder ervaren belevenis meemaakte in de vorm van een lekkere en overvloedige maaltijd midden
tussen de levende melkfabrieken, gekruid met alle bijhorende pletsende en
klaterende geluiden en aromas.
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hebben beslist iets gemist. Voila.
In het boerderijwinkeltje waren ook een
aantal soorten schepijs te koop, een
goed digestief na het genoten Breugheliaans boerenmaal.
Nadat Peter nog de kunst van het melken had gedemonstreerd namen we afscheid van de Scheps en vertrokken we
rond 14 uur voor een bezoek aan het
stadje Gouda. De thermometer duidde
27°C aan.

Peter toont hoe het moet

Je maakt het niet elke dag mee:
eten tussen de koeien
Het eten werd bovendien een goede fysieke oefening omdat iedereen voortdurend aan het zwaaien was naar iedereen
maar vooral naar de vliegen die ongenood een hapje wilden meegenieten. Al
bij al smaakte het - bij de een misschien
al wat beter dan bij de ander - en werd
er ferm gelachen. Wellicht zal deze bijzondere gebeurtenis nog lang in het collectief VNR-geheugen bewaard blijven.
De kleine groep die toch gekozen hadden voor een buitentafel in de schaduw

Een half uurtje later plaatste Thierry zijn
bus aan de stadsrand, op de parking
“Klein Amerika” en werd er afgesproken
om in groep naar het stadscentrum te
wandelen, waarna iedereen vrij was en
om 17.45 uur terug verwacht werd aan
de bus.
We liepen Gouda binnen over de Lange
Tiendebrug en de mooie Lange Tiendeweg met zijn mooie winkeltjes en bereikten de achterkant van de Sint-Janskerk.
Voor de kerk lag de Grote Markt met in
het midden ervan het mooie oude stad-
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huis in de zon te blakeren. Het was
marktdag en uiteraard stonden er heel
wat kramen met kaas.
Vanaf hier was iedereen vrij om Gouda
te bezoeken en/of te genieten van een
fris terrasje

De Sint-Janskerk, de klokkentoren kijkt
uit over de Grote Markt en het
imposante stadhuis
De nu 16 km2 grote en 62.000 zielen tellende stad ontstond in de middeleeuwen
op de plaats waar de rivieren Gouwe en
IJssel samenvloeien. Het kreeg stadsrechten aan het einde van de 13de eeuw.
Gouda is altijd een rijke stad geweest,
getuige de vele prachtige gebouwen in
het historisch centrum. De stad is uiteraard beroemd om zijn Goudse kaas
maar ook kaarsen, pijpen, aardewerk en
stroopwafels zijn er bekende producten.
Elk jaar viert de stad op de 2de of 3de vrijdag van december “Gouda bij Kaarslicht”
waarbij op de Grote Markt een reusachtige kerstboom wordt onthuld en het hele
centrum verlicht wordt met kaarsjes en
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led-lichtjes; dit jaar gebeurt dit op 14
december.
Alleen al rond de Grote Markt staan er
heel wat prachtige oude gebouwen die
getuigen van het rijke verleden van
Gouda. Te midden op het plein staat het
15de eeuwse stadhuis dat alleen nog
dienst doet als trouwlocatie sedert de
ingebruikname in 2012 van het “Huis van
de Stad”, het futuristische nieuwe stadhuis,.
De Sint-Janskerk staat in de top-100 van
de Nederlandse UNESCO-monumenten.
De 123 m lange kruiskerk is de grootste
kerk van Nederland. Doordat zij omgeven is door enkele monumentale gebouwen valt haar grootte alleen aan de binnenzijde op (bezoek tegen betaling). Het
is niet bekend wanneer de kerk gebouwd
is doordat de hele historie ervan verloren
ging in een brand. Wel staat vast dat zij
er eind 13de eeuw al stond. Tijdens de
reformatie (16de eeuw) werd de katholieke Sint-Janskerk omgevormd tot een gereformeerde kerk en werden alle kunstwerken eruit verwijderd. Een aantal zijn
nog te zien in Museum Gouda. Wel gebleven zijn de van een ongekende
schoonheid en kwaliteit zijnde gebrandschilderde ramen die bekend staan als
de Goudse Glazen. Een groot deel van
deze glas-in-loodramen stammen uit de
zestiende eeuw, veel van de ramen zijn
nog in de originele staat en deze die
door de eeuwen heen zijn vervangen
werden gemaakt naar tekeningen van
het origineel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de ramen uit de kerk gehaald
en naar een veilige plek gebracht.
Behalve deze bezienswaardigheden zijn
er ook nog het Willem Vroesemhuis, een
uit 1555 daterend “oudemannenhuis”, de
van 1600 daterende overdekte visbanken
langs de Gouwe, de tot Lutherse kerk
omgevormde Sint-Joostkapel, het Weeshuis, de Bank van de Wed. Knox en
Dortland waar thans het Verzetsmuseum
gevestigd is, de voormalige synagoge,
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het Joodse Poortje van een voormalige
joodse begraafplaats, …

Zin in een spelletje schaak?

Een kaaskraam op de Grote Markt en
de overdekte visbanken
Ook een aantal kunstwinkeltjes en ateliers waar beeldende kunstenaars aan
het werk waren bleken een bezoekje
waard. En in een uitstalraam stond een
beeld van enen Arnulf Van Gheluwe waar
evenwel noch Google noch Wikipedia
enige kennis over blijken te hebben.
Op de terugweg door het moderne
Gouda kwam ik langs een plaatsje waar
een schaakpartij in groot formaat aan de
gang was waar de protagonisten geweldig van leken te genieten.
En ten slotte dit: in 1467 werd in Rotterdam ene Desiderius Erasmus
(Nederlands priester, augustijner kanunnik, theoloog, filosoof, schrijver en humanist) geboren als onwettige zoon van
een Goudse priester en diens huishoudster. Hij bracht zijn jeugd door in Gouda
en ging er naar de Latijnse school. Ach-

ter de Sint-Janskerk staat een buste van
Erasmus die hier terechtkwam na omzwervingen in Suriname waar het beeld
ooit als vogelverschrikker in de rijstvelden stond.
Er bleef nog net genoeg tijd over voor
een terrasje alvorens terug op de bus te
stappen voor de korte rit naar hotel De
Lichtfabriek.
Het hotel hoort bij de Best Western hotelgroep en bleek een heel rustig gelegen aangenaam verblijf te zijn, heel
sfeervol ingericht, met knusse kamers en
goede bedden. Het inchecken verliep
vlot, er was voldoende tijd om zich even
te verfrissen en het avondmaal in het
prachtige en smaakvolle restaurant was
om duimen en vingers af te likken.

Een schilderachtig hoekje van het
hotel-restaurant
Zondag 8 juli
Na een hopelijk voor iedereen even verkwikkende nachtrust verscheen iedereen
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goedgemutst aan de ontbijttafel, de een
al wat vroeger dan de ander. Het uitchecken ging vlot en probleemloos, het
inladen van bagage en rolstoelen en het
instappen waren een fluitje van een
cent.
Stipt om 9 uur vertrok Thierry richting
Delft. Tenminste ... was dat de bedoeling. Want nauwelijks een boogscheut
verder zat onze 15 meters lange dubbeldekker muurvast in een van de smalle
Goudse straatjes. Er zat niets anders op
dan achteruit terugrijden, maar ook dit
bleek niet zo eenvoudig door allerhande
hindernissen als geparkeerde auto’s, verkeersborden, hoge drempels, stenen zitbanken en aanrijdende auto’s en fietsen.
Het duurde dan ook ruim een half uur
om, met enige geleidehulp van inzittenden, de bus terug op zijn vertrekpunt
van die morgen te krijgen.
Maar dan ging het richting Delft en aardewerkfabriek De Porceleyne Fles, waar
we omstreeks 10.30 uur aankwamen.
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De Porceleyne Fles (internationaal bekend als Royal Delft) is een aardewerkfabriek opgericht in 1653 waar Delfts
Blauw aardewerk wordt vervaardigd. Tegenwoordig is het ook een museum. Het
bedrijf staat genoteerd op de effectenbeurs waar het een van de kleinste aandelen is.

Aankomst bij en kennismaking
met Royal Delft
Voor de rondleiding werd onze groep
weerom in twee opgesplitst, de ene helft
begon een rondleiding door de fabriek
terwijl de andere helft op een filmpje
werd vergast dat de geschiedenis van
het bedrijf verhaalde en het vervaardigen van hun producten van begin tot
einde uit de doeken deed.
Hierna leidde gids Mariette ons door de
fabriek, langs een van de meesterschilders die bezig was aan haar haarfijne
werk, door de verschillende werkhuizen
en maakte ze het vervaardigen van een

Een meesterschilderes aan het werk
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vingerhoedje in aardewerk nog aanschouwelijk. Ze toonde ons ook nog een
aantal aardewerkproducten bestemd
voor de bouw waaronder een indrukwekkende trap.
Het bezoek eindigde in het museum en
de winkel waar we nog even konden nagenieten van al het moois dat De Porceleyne Fles aan de man brengt.
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Delft is een stad van 102.000 inwoners
op een oppervlakte van 24 km2. De
plaats is ontstaan aan een gegraven watering, de Delf (van het werkwoord delven, graven) en dankt hier haar naam
aan. Delft heeft een historische binnenstad met een aantal monumentale gebouwen. In de 19de eeuw ontwikkelde
het zich tot industriestad maar tegenwoordig profileert het zich meer en meer
tot kennisstad met een technische universiteit en enkele onderzoeksinstituten.
Binnen de Nederlandse geschiedenis is
Delft vooral bekend omdat Willem van
Oranje er vanaf 1572 heeft verbleven en
er in 1584 is vermoord. De overleden
Oranjes worden sindsdien traditioneel in
Delft bijgezet.
We wandelden in groep tot aan de Nieuwe Kerk en de Markt en vanaf hier was
iedereen weer vrij. Achter deze kerk
werd de aandacht getrokken door een
modern beeldhouwwerk in (Delfts?)
blauw glas dat een hart voorstelt (of zijn
het twee eieren?).

Schoonheid om van te dromen …
prijzen om van te duizelen
Tot slot genoten we nog van een verfrissend drankje op de prachtige binnenplaats want het was intussen weer
bloedheet geworden.
Omstreeks 13 uur bracht Thierry ons
naar het centrum van Delft voor een vrij
bezoek aan de stad. We stapten van de
bus aan het Hampshire Hotel, een gemakkelijk herkenbare en bereikbare
plaats waar we terug verwacht werden
om 16.15 uur.

Delft, een stad met een Blauw hart?
Op de Markt stonden markt- en kermisattracties en heel wat aantrekkelijke terrassen die uitnodigden tot een natje en
een droogje naar ieders voorkeur. Er zijn
ook heel wat mooie winkeltjes, niet in
het minst souvenirwinkeltjes met Delfts
Blauw dat evenwel in niets te vergelijken
was met wat we die morgen hadden gezien.
Het stadhuis van Delft staat aan de
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Markt tegenover de Nieuwe Kerk. De
eerste bouw dateert van 1200 maar in
1400 werd het herbouwd. Het overleefde
de grote stadsbrand van 1536 die vermoedelijk ontstond door een blikseminslag en die een groot deel van het toenmalige Delft in de as legde. In 1618
brandde het stadhuis toch af en werd in
1629 herbouwd rondom het oudste gebouw dat Delft tegenwoordig nog heeft,
het belfort genaamd het Oude Steen. In
de loop der tijden werd het stadhuis
meerdere keren aangepast maar in de
twintigste eeuw werd het gerestaureerd
en is nu weer in de staat van het ontwerp van 1629. Het stadhuis is een voorbeeld van Hollandse renaissance. In het
Oude Steen bevindt zich de oude martelkamer van Delft.

De Markt met het stadhuis en het belfort
de Oude Steen en een
Delfts Blauw straatje

De nieuwe kerk tegen een
stralend blauwe lucht

Achter het stadhuis ligt de Vleeshal die
uit de 14de eeuw dateert. In 1650 werd
de hal herbouwd in Hollands-Classicistische stijl met behoud van de kelder
met gotische gewelven. Van 1872 tot begin 20ste eeuw deed het gebouw dienst
als korenbeurs. Nu is het een jeugdhuis.
Delft is, net als heel wat andere Nederlandse (en sommige Vlaamse) gemeenten doorkruist met wateringetjes waarlangs het gezellig kuieren is. Soms lopen
die grachtjes hier vlak langs de gevels
van gebouwen en leiden brugjes naar de
ingang.
Het Museum Prinsenhof heette vroeger
het Sint-Agathaklooster, eind 14de eeuw
gesticht door een rijke weduwe en haar
dochter. Door de groeiende kloostergemeenschap werd het meermaals uitgebreid en werd het grootste en rijkste
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klooster binnen de muren van het middeleeuwse Delft. Na de Reformatie werd
het gebouw opgesplitst in verschillende
delen. De kapel werd een gereformeerde
kerk en een klein deel werd verder bewoond door enkele getolereerde nonnen.
Het grootste deel werd ingericht als hof
van prins Willem van Oranje die er vanaf
1572 regelmatig verbleef en er in 1584
vermoord werd.
In het mooi onderhouden park van het
Prinsenhof staat een standbeeld van Willem “de Zwijger” die een zeer welbespraakt man en diplomaat schijnt te zijn
geweest en die contacten had aan alle
hoven van Europa. “Je Maintiendrai”, de
wapenspreuk van Oranje-Nassau en sedert 1815 de wapenspreuk van Nederland zou van hem afkomstig zijn. Willem
lijkt helemaal geen zwijger te zijn geweest en van waar die bijnaam komt is
tot nu nog niet uitgemaakt.
In het park staat ook een prachtige zitbank in Delfts Blauw en tussen de klinkers van het weggetje dat naar het Prinsenhof leidt zit een tegeltje dat in Delfts
Blauw het woord “aarde” in verschillende
talen weergeeft.

Het mooie park van het Prinsenhof
en de zitbank in Delfts Blauw
Om 16.20 uur vertrokken we terug richting Roeselare, het kwik stond op 28°C.
Bij het verlaten van Delft reden we langs
de Oostpoort, de enige overgebleven

De Oostpoort, een laatste blik op Delft

De avondboterham in De Ster
stadspoort van het middeleeuwse Delft.
Voor de terugweg reden we via Antwerpen en verlieten de E17 om in de cafetaria van recreatiedomein De Ster in SintNiklaas het avondmaal te gebruiken. Deze afsluiter van een prachtig weekend
liet zich smaken.
De terugrit naar Roeselare verliep rustig
en zonder problemen en na het gebruikelijke afscheidswoord van voorzitter Gino en de obligate dankbetuigingen aan
zowat iedereen voor het welslagen van
de voorbije tweedaagse stonden we tegen 21 uur terug in de Wilgenstraat. Stefaan stond ons op te wachten om de rolstoelen weer op te bergen en iedereen
haastte zich om zijn bagage te recupereren, afscheid van mekaar te nemen en
huiswaarts te keren.
Maurice Debusschere
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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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H MIS LICHTERVELDE
22 JULI 2018
Zondagmorgen 10.00 uur, ik kom aan in
Lichtervelde. Ik besluit eerst nog een blik
te gaan werpen in zaal Ten Boomgaerde.
En ja hoor, de medewerkers van de Wereldwinkel zijn al heel druk aan het werk
met hun voorbereidingen. We zijn heel
dankbaar dat we nu al jaren op hun medewerking kunnen rekenen. De zaal is
reeds tip top in orde en ziet er heel mooi
uit. Ik kan met een gerust gemoed naar
de kerk gaan.

dag speciaal nog eens aan hun donor
dank zij wie ze een nieuw leven kregen.

Daar aangekomen zie ik nog enkele
“vroege vogels” staan. Ook al is het niet
bij iedereen lang geleden dat we mekaar
gezien hebben toch zijn de begroetingen
altijd heel hartelijk. Na de kleinere opkomst van vorig jaar ben ik stiekem toch
de leden aan het tellen. Al heel gauw zit
ik aan vijftig, tijd om er mee op te houden, ik ben gerust gesteld, we gaan een
mooie opkomst hebben. Ook onze vrienden uit Hasselt zijn opnieuw van de partij onder aanvoering van hun voorzitter
Dhr Meus. Ook zij zijn reeds jaren van de
partij op deze
dag, dit jaar
reeds voor de
negentiende
maal. Want
inderdaad de
H Mis ter ere
van de H Margriet staat bij
velen in hun
agenda in het
rood aangekruist. Zij is
de patrones van de nierpatiënten en getransplanteerden en velen denken op die

Na de H Mis is er nog gelegenheid een
kaars aan te steken of een medaillon te
kopen van de H Margriet. Zelf heb ik
daar geen tijd voor want ik spoed mij
naar de zaal waar even later de eersten
reeds toekomen.

Ondertussen is het reeds 10.30 uur geworden, tijd om binnen te gaan in de
kerk. Die is toch behoorlijk goed gevuld.
De eredienst wordt dit jaar opgedragen
door Mgr Lode Aerts. Een heel beminnelijk man die ons allen staat op te wachten aan de ingang en probeert met iedereen een praatje te maken.

Uiteindelijk zijn er op de receptie 57 personen aanwezig. Dat is al meer geweest
maar ook al minder, ik ben tevreden. De
hapjes zijn zoals altijd “picobello” verzorgd en heel lekker. De lekkere wijn van
de Wereldwinkel doet het volume van de
gesprekken nog stijgen. Kortom alles is
aanwezig om van een geslaagde receptie
te spreken.
Bij het opruimen van de zaal kijk ik dan
ook heel tevreden terug op een heel leuke voormiddag. Ik wil allen die bijgedragen hebben tot deze geslaagde activiteit
bedanken. In het bijzonder alle medewerkers van de Wereldwinkel en Kristina.
Dank voor alle moeite.
Tot volgend jaar!
Gino
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OVERLIJDENSBERICHTEN
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:
04/07/2018
De Heer Walter De Laere
Echtgenoot van mevrouw Monique Acx
Vader van Caroline De Laere (getransplanteerde)
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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FAMILIENIEUWS
CAD MENEN
Carine Nevejan werd op 07 april 60 jaar.
Proficiat Carine en nog vele jaren!!
Je bent altijd bekommerd om je medepatiënten en je eigen familie. Dat is iets
wat je siert!!
Je cijfert soms jezelf weg voor andere
mensen rondom jou.

den, een dikke proficiat en nog vele jaren!!
De man met de Napoleons (snoepjes)
aan dialyse!
Het is fijn en boeiend om met jou een
babbeltje te slaan!
Leuk om te horen hoe bedrijvig je bezig
bent in je volkstuintje. Zelfs help je ook
je medetuinierders om hun stukje te onderhouden. Super !!

Michel Bousse werd 70 jaar geleden geboren op 20 april.
Michel, de man met de rode pet!!
Proficiat met je 70-jarige leeftijd!!
Je bent altijd goedgezind Michel, je
wordt graag eens geplaagd....
Iedere wielerkoerse volgt de gewezen
seingever op de voet!!

Op 21 september treedt onze collega
Delphine Dezitter samen met Thomas in
het huwelijksbootje .
We wensen jullie een stralende, onvergetelijke dag toe !!
Een dikke proficiat alvast en vele gelukkige jaren toegewenst!!

Dave Bulcke is op 9 juni 40 jaar gewor-

Veerle Calis
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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 INTERVIEW.
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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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