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Ondertussen zijn we al
juni en zijn er al drie activiteiten geweest. Wat
gaat de tijd toch snel!
Over de contactnamiddag
heb ik het in mijn vorige
voorwoord reeds gehad.
Die kende helaas een
flauwe opkomst. Voor
volgend jaar hebben we
al gebrainstormd en ik
kan jullie nu al zeggen
dat we hoogstwaarschijnlijk met een andere versie
zullen op de proppen komen!
Dat kunnen we niet zeggen van het weekend.
We waren met 60 om onze zuiderburen met een
bezoekje te vereren en er
een glaasje champagne
op te drinken. Het werd
een heel ontspannend en
gezellig weekend, ik kijk
er met veel plezier op terug.
Ook de paasactie was
heel leuk. Blij dat we de
draad na enkele jaren afwezigheid terug hebben
opgepikt. Het is altijd tof
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patiënten te ontmoeten,
een praatje te slaan,
soms met een lach en
een traan. Ik denk dat de
kans groot is dat we ook
in de toekomst een paasactie zullen houden.
Ook de paaseitjesverkoop
(georganiseerd door enkele verpleegkundigen
van dialyse) bleek een
groot succes. Getuige
daarvan een opbrengst
van € 2800 ten voordele
van onze vereniging. Verderop in het Krantje meer
daarover.
Hartelijk dank aan allen
voor jullie inzet!!!
Bij het verschijnen van dit
Krantje is de BBQ reeds
achter de rug. Op moment van dit schrijven lopen de inschrijvingen vlot
binnen. We hopen toch
op een honderdtal deelnemers. Lekker zal het
zeker zijn en ook de strijd
om de Beker van de
Volksspelen is altijd boeiend!
Iets later is er dan de
daguitstap. Het volledige
programma is nog niet
bekend maar een bezoek
aan het Afrikamuseum is
er al zeker bij. Dus zeker
een aanrader!!
Hopelijkl zie ik jullie dan!!
Groetjes Gino
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INTERVIEW SOEN JOHNNY
Voor het interview trokken André en
Maurice naar Geluwe, op bezoek bij Johnny Soen, zijn echtgenote Rosine en hun
hondje Schanulleke. Johnny is sinds kort
weer aan de dialyse na 18 jaar transplantatie. We worden verwacht, de koffie
met taart staan al op tafel.

Johnny ging naar de kleuterschool in Geluwe en volgde daar ook de eerste jaren
van de lagere school.
Later ging hij naar het college in Menen
en volgde er ook het middelbaar onderwijs. Zijn moeder werd evenwel ernstig
ziek. De arme vrouw leed aan zware
jicht, een uiterst pijnlijke ziekte die de
gewrichten aantast. Hierdoor kon ze weinig of geen huishoudelijk werk meer
doen. In die tijd bestond er weliswaar al
een medicament dat de ziekte kon verlichten maar dat nog in de experimentele
fase was. Zyloric kostte toen zeer duur
en werd niet terugbetaald door de ziekenfondsen.

Johnny en Rosine bij haar
65ste verjaardag
Johnny is geboren op 24 maart 1952 in
de materniteit van Menen, maar woont
zijn hele leven al in Geluwe. Het echtpaar woont in het ouderlijk huis waar
Johnny’s ouders zijn gaan wonen toen
hij pas 3 maanden oud was. Daarvoor
woonden zij op de wijk Kruiseke, een
heel eind verder naar Ieper toe. Zijn
hoogzwangere moeder moest toen een
heel eind stappen tot aan de bushalte en
stond daar meer dan een uur te wachten
op de bus die haar tot aan het moederhuis bracht waar Johnny geboren werd.
Onze gastheer heeft nog een 9 jaar oudere broer en eentje is in 1950 aan longontsteking overleden toen het pas 3
maanden was.
Zijn ouders werkten in de fabriek, moeder bleef thuis na de geboorte van hun
eerste kind zoals toendertijd gebruikelijk
was.

Johnny als kleine jongen in het college in
Menen, op een kameel met een
welbekende naam
Johnny’s vader en zijn oudere broer gingen werken en Johnny moest veel huishoudelijk werk doen na school en in het
weekend. Na het vierde middelbaar ging
hij van school om zijn moeder beter te
kunnen helpen. Later werden ook zijn
moeder’s nieren aangetast. Nierdialyse
stond nog in de kinderschoenen, het
aantal patiënten dat in aanmerking
kwam voor behandeling was beperkt en
moest hiervoor naar Leuven. Moeder
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Soen hoorde niet bij die “gelukkigen”. Zij
stierf veel te jong.
In 1970 werd Johnny opgeroepen voor
legerdienst. Hij kreeg een opleiding bij
de transmissietroepen in Mechelen, in de
kazerne Baron Michel, inmiddels gesloopt
op de boogpoort na. Hij herinnert zich
nog goed de toenmalige RSM, bij iedereen die ooit bij de TTR diende gekend
als “de rosten”.

April - Mei - Juni 2019
Johnny leerde Rosine kennen op een bal
in de broederschool in Menen. Zij trouwden in 1973 en kregen twee dochters.
Intussen hebben zij ook 5 kleinkinderen,
twee jongens en 3 meisjes.
Na zijn legerdienst werkte Johnny een
jaar in een textielfabriek, Depoortere
Frères in Kortrijk waar meubelstoffen,
bekleding van zetels geweven werden.
Hij had een zeer scherp zicht en werd
daar aangeworven als scheerder, iemand
die de stoffen bekijkt en uitstekende vezels wegscheert. De bewerking gebeurde
weliswaar machinaal maar de machine
moest voor iedere soort stof anders ingesteld worden en dat moest heel nauwkeurig gebeuren.

Staand in het midden, als soldaat
milicien Johnny Soen in de
kazerne in Mechelen
Na zijn opleiding werd hij in Duitsland
gekazerneerd, in Lüdenscheid. Op een
dag was hij van dienst als telexist in het
transmissiecentrum. Daar kreeg hij ineens een telegram in handen waar zijn
naam op voorkwam en dat berichtte dat
zijn moeder erg ziek was. Moeder overleed de dag nadat hij thuiskwam in
spoedverlof.

Trouwfoto van Johnny en Rosine, met
een nichtje als bruidsmeisje
In het begin dat hij verkering had met
Rosine ging Johnny bij de postmeester
van Geluwe navragen op welke manier
hij bij de post zou kunnen werken. Hij
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was echter net te laat voor een betrekking in zijn gemeente maar mocht postuleren bij het sorteercentrum van Kortrijk
en kon daar aan de slag. Dat was net in
een periode dat er geen examens uitgeschreven werden. Nadat hij benoemd
was veranderden de aanwervingsvoorwaarden weer en moesten kandidaatpostboden slagen voor een examen. Later kwam er een plaats vrij in Geluwe en
werd hij facteur in zijn eigen gemeente,
in zijn eigen straat zelfs. In 1980 nam hij
deel aan het examen voor chef facteur
en het volgende jaar kon hij in die functie aan het werk in Gent. Tien jaar later
kreeg hij overplaatsing naar Wervik.
Daarna volgde hij een opleiding voor lesgever aan de postschool en werkte achtereenvolgens in Sint-Niklaas en Brussel.
Toen kwam Johnny aan de dialyse wat
moeilijk te combineren was met zijn
werk. Gelukkig kwam er toen snel een
plaats vrij in Kortrijk en later in Menen
waar hij een collega die op pensioen
ging mocht vervangen. Aan 58 jaar kon
hij genieten van een maatregel voor
brugpensioen bij de post.

Johnny heeft er ook een hele carrière bij
de Civiele Bescherming opzitten. Zijn vader was altijd bij de burgerbescherming
in Geluwe en Johnny speelde als kind
vaak slachtoffer bij reddingsoefeningen.
Toen hij 25 was liet hij zich overhalen
om opleiding te volgen in het Waalse
Florival. Hij volgde als enige vrijwilliger in
West-Vlaanderen de 5 vereiste officierscursussen en werd onderluitenant.

Facteur in eigen gemeente, eigen straat,
eigen deur

Instructeur bij de Civiele Bescherming en
bij opruststelling als dienstchef in 2017

Hij herinnert zich nog goed een interventie op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag
in Schoorbakke bij Diksmuide, waar zijn
dienst drie dagen lang van ’s morgens
tot ’s avonds zandzakken moesten aanvoeren om de dijken te versterken. Zij
kregen hulp van de Seakings die voor
hen vlogen van als het licht werd tot dat
het donker was.
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Hij gaf ook opleidingen aan agenten van
de Civiele Bescherming in een 13-tal verschillende gemeenten. Aan 65 jaar
moest hij op pensioen als dienstchef in
Menen
Johnny lijdt aan het Alportsyndroom. Net
als zijn moeder heeft hij jicht, al sinds
zijn 18 jaar. Rond zijn 25ste werd hij door
de huisdokter doorverwezen naar dr. Segaert in het toenmalige HeiligHartziekenhuis in Roeselare. Hij kreeg
toen ook Zyloric voorgeschreven dat intussen gelukkig wel betaalbaar was.
Vanaf toen verwachtte hij ooit aan de
dialyse te zullen komen. Dat kon met
medicatie uitgesteld worden tot 1999.
Eerst deed hij een zestal maanden aan
peritoneale dialyse. Johnny werkte toen
nog in Brussel bij de Post. Eerst moest
hij elke nacht 8 uren aanliggen, later
werd dat 9 uren en de duur bleef maar
oplopen tot 12 uren per nacht. Nog later
zou hij ook op het middaguur moeten
bijspoelen. Dat betekende een hele
rompslomp om met de trein materiaal
mee te zeulen naar het werk. Hij is dan
overgeschakeld naar hemodialyse. Hij
lag 5 uren aan maar voelde zijn fysieke
conditie toch nog verslechteren. Gelukkig
kwam in 2001 het verlossende telefoontje. Johnny werd getransplanteerd.
Op vrijdagmiddag 23 februari, Johnny
had net gegeten, - “we hadden paëlla
gegeten” herinnert Rosine zich - rinkelde
de telefoon. Het was dr Verbanck met
het heuglijke nieuws dat Johnny naar
Gent moest voor transplantatie. Rosine
rijdt niet met de auto en dus werd de
schoonzoon opgebeld om mee te rijden
en de auto terug mee te brengen. Johnny reed zelf, pikte zijn schoonzoon op en
reed verder naar UZGent en blok K12
waar hij ’s avonds om 20 uur werd getransplanteerd. Er waren verbouwingen
aan de gang herinnert hij zich. De schilders waren nog bezig en er was geen
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enkele kamer vrij. “Mijn bed stond in de
gang tussen twee windschermen”.

Familiefoto uit 2017: Johnny en Rosine
met hun twee dochters, schoonzoons en
5 kleinkinderen, Schannulleke en nog
een onbekend viervoetertje
Rond middernacht kwam hij op de IZ en
toen hij uit de narcose ontwaakte hoorde
hij de verpleegkundigen over niets anders praten dan over sneeuwen. ’s Morgens bleek het inderdaad geweldig aan
het sneeuwen te zijn en weldra kwamen
de eerste slachtoffers binnen van valpartijen en verkeersongevallen en werd het
daar een drukte van belang. Een heel
prettige herinnering is het middagmaal
die dag: konijn met pruimen. Johnny kon
eerst niet geloven dat hij dat opnieuw
mocht eten. Na 12 dagen mocht hij naar
huis en verliep zijn leven als getransplanteerde zonder noemenswaardige problemen tot ...
Januari 2018. Hij kreeg een beetje problemen met zijn hartritme, kreeg ook
weer opstoten van jicht en er werd een
verminderde nierfunctie vastgesteld.
Dan, tijdens de grote zomerhitte van vorig jaar kreeg hij erge diarree. In december volgde een onderzoek van zijn oude
fistel. Begin 2019 werd beslist om opnieuw op te starten met hemodialyse,
eerst met een katheter daarna werd zijn
oude fistel terug open gemaakt. Hij verdraagt de dialyse goed en zoals Johnny
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zelf zegt, “We laten het niet aan ons hart
komen, dat helpt toch niet, we nemen
elke dag zoals hij komt!”
Johnny en Rosine hebben een gemeenschappelijke hobby: erop uit gaan met
hun caravan. Vroeger deden ze dat met
hun twee dochters, nu onder hun
tweetjes. Eerst kwam er een CombiCamp. Dat was een soort apache, een
opvouwbare tent op een aanhangwagentje dat binnen luttele ogenblikken opgezet kon worden door één persoon.
Daarna kwam er een opplooibare caravan van het merk Rapido. Daarvan waren de wanden samenvouwbaar. Johnny
heeft nog altijd spijt dat hij die verkocht
heeft. Het was een volwaardige caravan
en bood veel comfort en slaapplaats
wanneer hij opengevouwen was, maar
toegevouwen tijdens de verplaatsingen
kon er niets in vervoerd worden. Dat was
een probleem toen Johnny buikspoeling
deed.
Daarom werd dan maar een Adria aangeschaft waarvan de elektrische installatie aangepast werd voor het dialysetoestel. Deze was van het bouwjaar 1994 en
doet nog altijd dienst. Ze reisden het liefste naar Spanje en Frankrijk maar nu
Johnny opnieuw aan de dialyse is verkiezen ze in België te blijven en trekken
naar de kust.

April - Mei - Juni 2019
Hebben ze nooit overwogen om met de
VNR op reis te gaan? Doordat onze vakanties buiten de schoolvakanties vallen
en Johnny aan de dialyse kwam toen de
kinderen nog naar school gingen kon dat
niet. Maar ze kwamen vroeger wel naar
de contactnamiddag, de barbecue en het
jaarfeest. En Johnny heeft altijd loten
verkocht, samen met zijn vriend Daniel
uit Menen, die intussen gestorven is.
Johnny en Rosine’s jongste dochter heeft
5 jaar in Huize Zonnelied, een Woon- en
Zorgcentrum in Ieper gewerkt en zij zijn
daar toen ook vrijwilligerswerk gaan
doen en doen dat nog steeds. Als facteur
zit mensen plezier doen Johnny in het
bloed. Hij speelde er Sinterklaas en samen draaien ze er nog wekelijks aangevraagde plaatjes. De bewoners horen dat
graag en ze genieten van het meezingen. André maakt van de gelegenheid
gebruik om reclame te maken met ons
volgende jaarfeest.
We zijn intussen een drietal uren verder
wanneer André en ik onze gastheer en
gastvrouw bedanken voor de gastvrije
ontvangst en de gezellige namiddag.
Daarop volgde nog een ’tot ziens’ en namen we afscheid.
André Segaert en Maurice Debusschere

BELANGRIJKE INFO VOOR ALLE PATIËNTEN
Heel dikwijls gebeurt het dat zendingen van onze vereniging terugkeren. Soms
omdat de patiënt overleden is, maar heel vaak omdat de patiënt verhuisd is zonder ons dat te laten weten. Dan krijgen die patiënten geen uitnodiging of Krantje
meer na gestuurd en dat is jammer. Mogen wij daarom vragen: indien u van plan
bent te verhuizen, laat ons dat dan aub weten. Dat kan in de kliniek maar ook via
telefoon of e-mail. Op blz. 3 van dit Krantje staat alle info om ons te bereiken.
Verder merken we ook dat mensen een e-mailadres hebben, maar ons dat niet laten weten. Het is voor ons veel makkelijker en sneller om u te bereiken via e-mail.
Dan kunnen we ook de uitnodigingen per mail naar u versturen en kost ons dat
veel minder. Bovendien blijft een e-mailadres vaak hetzelfde, ook bij een verhuis!
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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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HEMODIALYSE, HEMODIAFILTRATIE,
HDF, PRÉ-DILUTIE, POST-DILUTIE, ...
De woorden in de titel zijn verschillende behandelingsmogelijkheden voor patiënten
met chronisch nierfalen die een nierfunctievervangende behandeling nodig hebben.
Ze worden op dialyse vaak gebruikt en gehoord, maar het is voor velen niet duidelijk
wat er juist mee wordt bedoeld.
We proberen jullie wegwijs te maken.
Onze nieren hebben een 2-ledige functie: enerzijds produceren ze urine die naar buiten geëvacueerd wordt, anderzijds scheiden ze stoffen af in het bloed (hormonen).
Wanneer de nieren falen lopen vaak beide functies spaak: omdat er minder urine
wordt aangemaakt of omdat die van een slechte kwaliteit is stapelen afvalstoffen en
water zich op in het lichaam. Anderzijds is er een tekort aan het hormoon EPO, waardoor bloedarmoede ontstaat en zorgen andere hormonen soms voor hoge bloeddrukken. Die hormonale functie van de nier kan nauwelijks worden vervangen door de
nierfunctievervangende behandeling zelf, maar moet worden gecorrigeerd door dieet
en medicatie.
De nierfunctievervangende behandeling in het ziekenhuis zal er vooral moeten voor
zorgen dat de urine-producerende functie van de nier wordt nagebootst. M.a.w. er
zullen afvalstoffen en water moeten onttrokken worden aan het bloed. Dat kan op
verschillende manieren, maar de standaard is hemodialyse.
1. Bij hemodialyse wordt beroep gedaan op het fysische verschijnsel diffusie. Diffusie is de verplaatsing van moleculen van een hoge concentratie naar een gebied
met lage concentratie. Een suikerklontje in koffie doen, waarbij het suikerklontje
oplost en de suiker zich verspreidt over de ganse tas koffie is een voorbeeld van
diffusie. Of ook als je een druppel kleurstof in een glas water laat vallen.
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Diffusie kan ook doorheen een halfdoorlaatbaar membraan: als je in bijvoorbeeld een
aquarium halverwege zo’n membraantje zou plaatsen, en je giet wat suiker in de ene
helft dan zullen via diffusie ook suikermolecules doorheen dat membraan passeren
naar de andere kant waar de concentratie laag is. Grotere structuren, zoals de vissen
zelf, kunnen niet door het membraan en blijven opgesloten in hun compartiment.
Diffusie

Bij hemodialyse wordt een dergelijke situatie gecreëerd met behulp van een kunstnier.
Die bestaat uit 10.000 fijne, holle buisjes,
waar bloed zal door worden gepompt met
een mechanische bloedpomp. Anderzijds
stroomt er in het omhulsel een waterige
vloeistof (dialysaat) die afgevoerd wordt
naar de riool. Op die manier heb je 2 vloeistoffen, enkel gescheiden door de wand van
de buisjes die halfdoorlaatbaar is. Er zullen
door dat membraan stoffen kunnen diffunderen van hoge naar lage concentratie. Op
die manier zullen afvalstoffen vanuit het
bloed kunnen verwijderd worden.
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Dat dialysaat bevat naast water ook een aantal ionen (zoals Natrium, Kalium, Calcium, …) omdat ook deze elektrolyten moeten worden gecorrigeerd tijdens de behandeling.
Om ook vocht te onttrekken aan het bloed zorgt het dialysetoestel voor een mechanisch drukverschil tussen het bloed- en dialysaatcompartiment, waardoor een exacte
hoeveelheid vocht onttrokken wordt (de ultrafiltratie).
2. Onze nieren zelf gebruiken echter een totaal ander principe om afvalstoffen uit het
bloed te verwijderen: stel je een buisje voor met een poreuze, halfdoorlaatbare
wand, waardoor een vloeistof stroomt onder een bepaalde druk. Die druk zal water doorheen de wand doen lekken naar buiten. Maar tegelijk zal dat water ook
kleine moleculen die ook door de wand van het buisje kunnen meeslepen.
Dat gebeurt in de nier. Die bestaat uit 1 miljoen ‘nefronen’: daar stroomt bloed
met een bepaalde druk door een klein haarvaatje (de glomerulus), waardoor water naar buiten geperst wordt doorheen de bloedvatwand, samen met onder andere ook de -wateroplosbare- afvalstoffen. Dit proces noemt hemofiltratie. Deze
waterige oplossing met afvalstoffen komt in buisjes terecht die afvoeren en is de
basis van de urine die we uitplassen.
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Buiten het lichaam echter is deze hemofiltratietechniek niet krachtig genoeg. In een
lichaam gebeurt de zuivering 24u op 24. Een dialysebehandeling is veel korter. Daarom kiezen we voor diffusie, dat veel krachtiger en sneller is: als we in de kunstnier
de concentratieverschillen tussen bloed en dialysaat hoog kunnen houden zullen er
veel afvalstoffen overgaan van bloed naar dialysaat. Die hoge concentratieverschillen
bereiken we door het bloed en dialysaat snel te laten stromen, en dan nog tegenstrooms. Als we bovendien een voldoende grote kunstnier gebruiken en dit voldoende lang doen, kunnen er voldoende afvalstoffen verwijderd worden in 4 tot 5 uur tijd.
3. Er valt echter wel op te merken dat hemofiltratie één belangrijk voordeel heeft op
hemodialyse: dank zij het watertransport doorheen het membraan worden àlle afvalstoffen verwijderd, ook de grotere, wat bij hemodialyse en diffusie wat moeilijker verloopt. Dat is de reden waarom wij in ons centrum beide technieken combineren: dit noemt dan hemodiafiltratie of HDF.
HDF houdt in dat we naast hemodialyse waarbij diffusie zorgt voor verwijderen van
de afvalstoffen en ultrafiltratie voor het verwijderen van het teveel aan vocht, ook
nog eens extra watertransport doorheen het kunstniermembraan forceren om aldus
hemofiltratie te kunnen nabootsen. Tijdens zo’n HDF behandeling wordt wel tot 25
liter vocht uit het bloed getrokken, waardoor de grotere afvalstoffen ook verwijderd
worden.
Het moet voor allen duidelijk zijn dat we die hoeveelheid extra vocht die onttrokken
wordt uit het bloed integraal moeten compenseren met evenveel proper en steriel
vocht. We gebruiken daarvoor ons dialysaat dat aan alle vereisten voldoet.
Ergens in het bloedcircuit wordt dus een hoeveelheid vocht gesubstitueerd. Dat kan
nadat het vocht in de kunstnier werd onttrokken en dat noemt dan HDF postdilutie, wat bij ons de standaard is.
Maar het kan evengoed eigenlijk eerst aan het bloed worden toegevoegd, voordat
het bloed in de kunstnier komt, en waardoor het bloed dat op weg is naar de nier
zeer verdund wordt. Pas in de kunstnier wordt dan al dat vocht opnieuw onttrokken.
Dit noemt dan HDF met pré-dilutie. Het voordeel van deze techniek is dat zo'n verdund bloed minder rap stolt, en dat deze dus kan gebruikt worden om te vermijden
dat iemand de anders broodnodige ontstollingsmedicatie moet krijgen tijdens de behandeling. Enkel in deze gevallen gebruiken wij pré-dilutie.
Stefaan Maddens, dialyse
Samenvatting: van alle technieken met een bloedcircuit buiten het lichaam is hemodialyse de gouden standaard als behandeling voor mensen met eindstadium
nierfalen. Hemodiafiltratie verwijdert ook middelgrote afvalstoffen en wordt in een
aantal centra in Vlaanderen uitgevoerd. De hoeveelheid vocht die extra wordt
onttrokken bij HDF wordt altijd gesubstitueerd, en dat kan in pré- of post-dilutie
(= voor of na de kunstnier). Het is op vandaag onduidelijk of HDF voordeel oplevert voor de patiënt.
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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PAASACTIE
Enkele jaren geleden moesten we als
VNR-bestuur beslissen om de paasactie
af te gelasten in een poging om onze begroting in evenwicht te houden. Dit jaar
beslisten we deze activiteit weer op de
agenda te plaatsen. Als kleine attentie
voor de dialysepatiënten viel de keuze op
een chocoladen paashaas. Voor de 4 dialysezalen in Roeselare, de CAD’s van Menen, Veurne, en Tielt en de PD werden
340 stuks aangekocht die liefdevol verpakt werden in celofaanzakjes en voorzien van een VNR-sticker door Magda &
André, Ann en Bernice.
Woensdag 17 april namen Gino en Ann nieuwste bestuurslid - de taak van paas-

haas op zich, de dag erna was het de
beurt aan Carlos - oud-voorzitter - en
Maurice. We deelden de lekkernijen in de
zalen van Roeselare uit. Omwille van organisatorische redenen lieten we dit in
de andere zalen over aan de locale dialyseverpleegkundigen.
Het bedelen verliep vlot en gezellig, gepaard met een korte babbel, een vriendelijk of troostend woord of een kwinkslag hier en daar.
We hopen dat alle patiënten er evenveel
van genoten hebben als wijzelf, paashazen van dienst.
Maurice Debusschere

Foto’s hierboven:
Oud voorzitter Carlos Kesteloot met links Vandromme Noël en rechts Casier Martine

Foto’s hierboven:
Maurice Debusschere met links Haek Mariette en rechts Maertens Erik
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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Foto’s hierboven:
Oud voorzitter Carlos Kesteloot met links Norbert Landuyt en rechts D’Heygere Anne

Foto hiernaast:
Oud voorzitter Carlos Kesteloot met
Wyseur Frans

Heirweg 218
8710 Sint-Baafs-Vijve
Telefoon: +32(0)56 61 79 97
Fax: +32(0)56 61 79 98
info@espeelmetaal.be
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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ZONDAG 21 JULI 2019
OM 10 u 30
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

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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KRUISWOORDRAADSEL
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HORIZONTAAL
1 Dit dreigt bij te lange, hete zomer - spokenroep
2 Engels bier - door nalatenschap verkrijgen - loofboom
3 Opbergruimte - een keer
4 Eertijds - Frans eiland - meisjesnaam
5 Groots - zonder naam
6 Gemeente in West Vlaanderen - ego - eerstkomend - tred
7 Behandelen - heet
8 Speelgoed - paling - groente
9 Gepelde gerst - overdreven - judogordel - muzieknoot
10 En andere - drinkbeker - notabene - overrijp
11 Vluchtige brandstof - papegaai - tweestrijd
12 Kerkelijk lied - doet een dutje
13 Raakten elkaar met geweld
14 Soort paddenstoel - knobbelachtig
15 Zusters - peuteren
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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VERTICAAL
A. Zeezoogdier - ploeg - laagtij
B. Waarschuwing voor een ramp - laten doen - niet even
C. Bijwoord - Openbaar Ministerie - ik - bedeesd
D. Larve van een meeltor - fortuin
E. Zangnoot - wild beest - op de gezondheid klinken
F. Vrouwennaam - rondhout aan de mast - maakte inkervingen
G. Wild dier - weefsel met patronen - zangstem
H. Vriendje van Barbie - bloem - de mensen
I. Vete - bovenste deel van een dak
J. Vetplant - extraatje - muzieknoot
K. Iemand met grote talenkennis - eerste toon
L. Dubbel - vrouwelijk schaap - muzieknoot - Frans lidwoord
M. Verstaan - bindmiddel
N. Tweeklank - hoofd van een moskee - ren - hij
O. Eiland waar Napoleon verbannen werd - natie - streek in Frankrijk
Tip voor te zoeken woord: hier zien veel studenten al naar uit.
Ann Defour

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
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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WEEKEND NAAR REIMS
Zaterdag 11 mei
Er stond een koele wind maar dat belette
niet dat enkele van de deelnemers aan
het VNR-weekend al voor 7 uur op de
parking van AZ Delta stonden te wachten. Voor de zaterdag waren nogal wat
regenbuien voorspeld maar voorlopig
bleven die nog uit. Van de enkele buien
die later die dag uit de lucht vielen had
niemand last want we zaten telkens in
het droge.
Voor deze tweedaagse uitstap waren
oorspronkelijk 63 deelnemers ingeschreven maar enkele moesten verstek laten.
Uiteindelijk vertrokken we met 59 waarvan 25 patiënten. Twee verpleegkundigen, Dominique en Griet en vijf VNRbestuursleden waren van de partij. De
organisatie van het evenement hadden
we te danken aan Samya en Gino en hun
partners Peter en Ann.

autobaanparking Aire d’Urvilers, zo’n 100
km van Reims.
We stapten uit op een busparking vlak
achter de kathedraal van Reims en wandelden rond het gebouw naar de hoofdingang voor een bezoek aan deze prachtige kerk.

Enkele van de 2303 beeldhouwwerken
die de Reimse kathedraal uniek maken

De dubbeldeksbus van De Meibloem
reed ruim op tijd de Wilgenstraat in.
Chauffeur van dienst was Thierry en er
waren al enkele medereizigers aan boord
die in Tielt opgestapt waren. Het inladen
van bagage en rolstoelen gebeurde snel
en daar gingen we, richting het land van
Molière, Lowie Katorze en vele andere
bekende figuren, maar vooral van de lekkere champagne.
We reden via de Rijksweg en langs het
nieuwe ziekenhuis van AZ Delta naar de
E403 richting Kortrijk en zo over de E17.
We bevonden ons weldra op Franse bodem en reden richting onze eerste bestemming. De rit verliep vlekkeloos maar
vooral gezellig in de met het geroezemoes van goedgeluimde mensen gevulde
bus. We hielden een sanitaire stop op de

De engel met de glimlach,
het symbool van Reims

http://www.nierpatientenroeselare.be/

't Krantje

- 21 -

De Cathédrale Notre-Dame de Reims is
een van de voornaamste gotische bouwwerken van Frankrijk en werd in 1991
toegevoegd aan de werelderfgoedlijst
van de UNESCO. De kathedraal dateert
uit de 13de eeuw en werd gebouwd op
de plaats waar in 1211 een basiliek werd
verwoest door brand. Met haar 2303
beelden is ze de kathedraal met het
grootste aantal beeldhouwwerken van
Europa. De “Engel met de glimlach” is
het beroemdste beeld en het symbool
van Reims. In de middengang duidt een
tegel de plaats aan waar in het jaar 496
de tot het christendom bekeerde Frankische koning Clovis I zou gedoopt zijn. In
de kathedraal werden tussen 1027 en
1825 alle koningen van Frankrijk gekroond. Onder hen was ook Karel VII die
in 1429 door Jeanne d’Arc naar Reims
werd gebracht om zich te laten kronen.
Het beeld van Jeanne d’Arc staat schuin
rechts tegenover de ingang.

De orthodoxe eredienst kreeg veel belangstelling, niet alleen van de talrijk
aanwezige Oekraieners

April - Mei - Juni 2019
Ondanks de vernielingen in de periode
van de Franse Revolutie (1789) zijn een
aanzienlijk aantal 13de eeuwse glas-inloodramen bewaard gebleven. Tijdens
WO I werd het gebouw zwaar beschadigd door Duits artillerievuur. De restauratie werd bekostigd door Amerikaanse
mecenassen onder wie de familie Rockefeller. Een aantal vensters zijn van de
hand van de Duitse kunstenaar Imi Knöbel die hiervoor elke vergoeding weigerde en die geplaatst werden op kosten
van het Duitse ministerie van buitenlandse zaken als gebaar van verzoening voor
de een eeuw eerder aangerichte verwoestingen. Andere vensters zijn van
Marc Chagall, een Franse expressionistische kunstschilder van Joods-WitRussische afkomst.
Bij ons bezoek aan de kathedraal was er
in de kerk een Oekraïense orthodoxe
eredienst bezig met gezang van een
Oekraïens koor. Hierdoor was het niet
mogelijk om het voorste gedeelte te bezoeken. Later, na de middag kon dat
wel.
Wetenswaard (voor wie het interesseert)
is dat er tot 15 december 2018 in Oekraïne drie oosters-orthodoxe kerken waren: de Oekraïens-orthodoxe kerk onder
het patriarchaat van Moskou, de Oekraïense autocefale orthodoxe kerk en de
Oekraïens-orthodoxe kerk onder het patriarchaat van Kiev. Om de invloed van
Moskou te beperken pleitte de Oekraïense president Porosjenko in 2016 voor samengaan tot één autocefale (autonome)
orthodoxe kerk. In 2018 trok het overkoepelende oecumenisch patriarchaat
van Constantinopel hiervoor een besluit
uit 1683 in dat Kiev onder het gezag van
het patriarchaat van Moskou stelde.
Hierop verbrak de Russisch-orthodoxe
kerk de banden met het oecumenisch
patriarchaat van Constantinopel. Op 15
december 2018 fuseerden de Oekraïens-
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orthodoxe Kerk patriarchaat van Kiev en
de Oekraïense autocefale orthodoxe kerk
tot een nieuwe Oekraïens-orthodoxe
kerk die op 5 januari 2019 erkend werd
door het oecumenisch patriarchaat van
Constantinopel.

April - Mei - Juni 2019
het champagnebedrijfje van de familie
Camille Grellet in het pittoreske dorpje
Cuis.

De verwelkoming bij
Champagnes Camille Grellet
Verpleegkundigen Dominique en Griet
Na het bezoek aan de kathedraal was
iedereen vrij tot 14u15. De meesten
zochten een plaats om de inwendige
mens te versterken, anderen gingen de
winkelstraat verkennen of zochten andere bezienswaardigheden van Reims op.
Die zijn er genoeg in deze historische
stad. Op een steenworp van de kathedraal heb je de Saint-Jacqueskerk, een
van de oudste kerken van Reims die
vooral door haar eenvoud opvalt. Van
binnenuit kan je de prachtige glasramen
bewonderen die in de tweede helft van
vorige eeuw ontworpen zijn door enkele
hedendaagse kunstenaars. Verder heb je
het “Grand Théatre”, het 16de eeuwse
bisschoppelijk paleis, de Place Royale
met zijn vele bogengalerijen, het Romeinse forum met 3 galerijen uit ca. 200
na Christus, het stadhuis uit de 17de
eeuw. Reims bezit ook de grootste triomfboog uit het Romeinse Rijk, gebouwd
in de 3de eeuw, gesloopt in 1595 en in
1834 terug opgegraven en heropgebouwd. We reden er langs, op weg naar
onze volgende bestemming.
Naar aloude gewoonte zat iedereen op
tijd terug op de bus en konden we naar

Het bedrijf beschikt over 4 hectaren
wijngaard. Op 90% van die oppervlakte
wordt Chardonnaydruif geteeld, op de
overige 10% groeit Pinot Meunier. Hiermee verklapte Sabrina, de echtgenote
van Camille, tijdens haar hartelijke verwelkoming al meteen de twee hoofdingrediënten van de champagne die het
familiebedrijf al voor de tweede generatie volgens de traditionele methode produceert.

Aan champagne drinken gaat
zware arbeid vooraf
Hierna demonstreerde Sabrina op meesterlijke wijze het manuele werk op de
wijngaard gaande van het snoeien, via
het opbinden en sproeien tot het plukken
van de druiventrossen. En om zich te
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vergewissen van onze gepaste aandacht
mocht iemand van ons gezelschap het
nog eens overdoen. Hierna mocht er ook
ervaren worden hoe de geplukte druiven
met mankracht naar de pers worden gebracht.
Na dit vermoeiende werk had iedereen
voldoende dorst gekregen voor waar al
een tijdje in stilte op gehoopt werd: de
proeverij van het lekkere, sprankelende
eindproduct. We proefden achtereenvolgens de cuvée sélection brut, de Blanc
de blancs en de rosé brut met als apotheose het sabreren of met de sabel onthoofden van een fles champagne door
Camille himself.

April - Mei - Juni 2019
een half uurtje over naar Hotel Bagatelle,
een rustig gelegen familiehotelletje in
het dorpje Dizy nabij Epernay.
Het hotel beschikt niet over liften maar
er waren meer dan voldoende kamers op
het gelijkvloers om de minder mobiele
mensen van ons gezelschap onder te
brengen.
Er was voldoende tijd voor iedereen die
zich wilde verfrissen alvorens het restaurant op te zoeken voor het avondmaal.
Het restaurant bleek er gezellig uit te
zien en het eten was lekker. Om alles in
goede banen te leiden, werd tafel na tafel aangeduid, om aan het buffet aan te
schuiven voor een ruime keuze aan lekkernijen.
Wie hierna nog energie vond voor een
avondwandeling kon van het zachte
weer en van de mooie streek genieten.
Er kon ook nog iets gedronken worden in
de bar. Veruit de meesten zochten hun
kamer op om het moede hoofd neer te
vlijen en te bekomen van de vermoeienissen van de voorbije dag.
Zondag 12 mei

Sabreren of het ontkurken met de sabel
Hierna was er gelegenheid om champagne aan te kopen aan een democratische
prijs, iets waar door menig medereiziger
gretig op ingegaan werd.
Na dit interessante bezoek was het tijd
om ons hotel te vervoegen. We reden er

Na een hopelijk voor iedereen verkwikkende nachtrust verscheen iedereen aan
het ontbijt, de een al wat vroeger dan de
ander. Er kon genoten worden van een
overvloedige keuze van allerlei lekkers
waaronder de typisch Franse botercroissants.
We vertrokken met de bus richting het
plaatsje Cumières voor de eerste attractie van de dag, een rondvaart per boot
op de rivier de Marne.
De morgen was zonnig en fris, de lucht
blauw en het gezelschap goed geluimd.
Meer moest dat niet zijn. In de smalle
straatjes nabij de aanlegplaats kwam er
enig manoeuvreren aan te pas. Dat zijn
de meesten onder ons al gewoon, onze
chauffeur Thierry is nu eenmaal verslaafd aan achteruit rijden.

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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Bij de anderhalf uur durende cruise op
de Marne voeren we met de Bateau
Champagne Vallée tussen de wijngaarden van de Champagne. Nabij het vertrek konden we kennis maken met de
werkzaamheden van de wijnbouw uitgebeeld in 23 standbeelden op de oevers
van de rivier.
Wie het weer te fris vond kon benedendeks van de rondvaart genieten, al dan
niet genietend van een natje of een
droogje. Daar was de uitleg die via luidsprekers verstrekt werd ook beter verstaanbaar dan bovendeks. We voeren
langs de hellingen met champagnewijngaarden van Cumiéres en door het sluis
van Cumières. Dat is een van de 15 sluizen die het verval van 40m over het bevaarbare deel van de rivier helpen overbruggen. We kwamen langs de wijndorpjes Damery, Vaucienne, Venteuil en
Boursault. In het zicht van het kasteel
van Boursault keerde de boot en voer
terug.
Het neorenaissance kasteel van
Boursault werd van 1843 tot 1850 gebouwd in opdracht van Madame Clicquot
- Ponsardin, beter gekend als Veuve Clicquot van het gelijknamige champagnehuis waarvan zij de stichtster was. Het
werd gebouwd op de plaats van het 16de
eeuwse slot van de baronnen van
Boursault. De weduwe Clicquot bewoonde het kasteel tot aan haar dood op de
gezegende leeftijd van 89 jaar. Tijdens
zowel WOI als WOII werd het kasteel
bezet door de Duitsers en gebruikt als
militair hospitaal.

Zowel benedendeks als bovendeks
kon een rondvaart op
de Marne iedereen bekoren

Na een korte busrit stopten we aan de
Auberge Champenoise voor het middagmaal. Ongetwijfeld herinnerden sommige
medereizigers zich deze plaats waar de
VNR overnachtte bij een eerder bezoek
aan de Champagne in 2010. Na enig
zoeken -tot iedereen zich een geschikte
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plaats had gezocht- konden we hier genieten van een lekker driegangen menu.
Hierna was het tijd voor ons bezoek aan
champagnehuis Mercier in Epernay. Mercier behoort weliswaar niet tot de zwaargewichten (in prijs welteverstaan) van de
Franse champagnemerken maar is toch
merkelijk duurder dan bijvoorbeeld het
bedrijf dat we de vorige dag hadden bezocht. Het huis presenteert zijn product
ook op een meer spectaculaire manier
hetgeen het een bezoek meer dan waard
maakte.
In de inkom konden we al in bewondering staan voor een reusachtig vat van
210.000 liter. In 1889 trok stichter Eugène Mercier - nooit verlegen om een commerciële stunt - hiermee naar de wereldtentoonstelling in Parijs. Het vat werd
getrokken door 24 ossen en er moesten
onderweg bruggen gestut worden en bomen omgehakt om het reusachtige gevaarte door te laten. Maar het vat won
de tweede prijs op de tentoonstelling, de
eerste prijs ging naar de pas opgerichte
Eiffeltoren.

April - Mei - Juni 2019
Door een gelukkige omstandigheid kon
ons bezoek aan Mercier vroeger doorgaan dan oorspronkelijk afgesproken.
We werden in twee groepen verdeeld, de
ene groep begon met de proeverij terwijl
de andere eerst naar een filmpje ging
kijken dat het ontstaan van het bedrijf
schetste. Hierna stapten we in een lift
die ons naar de 30m onder de grond gelegen opslagkelders bracht. Die kelders
zijn 18 km lang en het kostte 6 jaar om
ze uit te graven. Ook in de lift werden
we vergast op een commerciële - wel
mooie - clip die van de grootsheid van
het champagnehuis moest overtuigen.

Na het bezoek aan de kelders had iedereen dorst gekregen...

Voor het bezoek aan Mercier werden we
in twee groepen ingedeeld

... de een al wat meer dan de ander

In 1900 was de wereldtentoonstelling
opnieuw te gast in Parijs. Mercier liet
toen duizenden mensen met een glas
van zijn godendrank in de hand op 300m
boven de lichtstad uitstijgen, in een
luchtballon.

Hierna stapten we in een lasergestuurd
treintje dat ons door een deel van kelders voerde terwijl een elektronische
gids informatie verstrekte. Hierna volgde
nog de degustatie terwijl de andere
groep de kelders bezocht.
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Tegen 17 uur zat het bezoek erop en
vatten we de terugtocht richting België
aan. Ook die rit verliep vlekkeloos. Er
wachtte ons alleen nog een avondboterham in het Bijenhof in Bissegem en ook
die leek iedereen te smaken.
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chauffeur Thierry en de bedankingen
vanwege voorzitter Gino aan iedereen
die op welke manier ook een bijdrage
had geleverd aan het welslagen van het
voorbije weekend.
Terug in de Wilgenstraat werden rolstoelen, champagne en bagage uitgeladen,
nam iedereen afscheid van iedereen en
vertrok huiswaarts. De Meibloembus vertrok richting Tielt met nog maar enkele
mensen aan boord. Het VNR-weekend
2019 zat erop.

Langs de Noord-Franse wegen zie je
grote velden koolzaad bloeien
Tijdens de korte rit terug naar Roeselare
volgden nog de afscheidswoorden van

Hopelijk heeft iedereen ervan genoten
en zien we mekaar allemaal - of misschien nog wel talrijker - terug bij de volgende editie.

Maurice Debusschere

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt

SOUBRY NV
Verbrandhofstraat 51 - 8800
Roeselare

Komt een man bij de apotheek en vraagt om een grote fles hoestdrank want zijn hele gezin loopt te hoesten en is verkouden. Onderweg naar huis denkt hij, ik neem
maar vast een grote slok, dan ben ik er het eerst vanaf. Maar het spul blijkt niet te
zuipen, zo vies. Hij kijkt op het etiket en ziet daar staan: LAXEERMIDDEL. De man
gaat op hoge poten terug naar de apotheek en zegt: "Wat heb je me nou geflikt,
vraag ik om hoestdrank, krijg ik een laxeermiddel!" De apotheker zegt: "Nou en...
dat is toch goed? Wedden dat jij voorlopig niet durft te hoesten!"
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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HARTELIJK BEDANKT!!
Beste verpleegkundigen,
In naam van mezelf en van het bestuur van de VNR hou ik eraan jullie te bedanken
voor jullie schitterende initiatief, namelijk de eitjesverkoop.
Jullie inzet bij de aankoop, verkoop enz… was zo groot dat het uiteindelijke resultaat
heel erg gezien mag worden! Wie had gedacht dat we uiteindelijk meer dan 2.800€
zouden overhouden? Wij met het bestuur alvast niet.
Het doet echt veel deugd aan ons hart zoveel steun te ervaren van jullie, want diegene waarvoor we het met z’n allen uiteindelijk doen, de patiënt, heeft hier zoveel baat
bij.
Jullie actie heeft ons niet alleen moed en steun om onze werking verder te zetten,
maar ook het financiële plaatje is heel erg belangrijk: mooie initiatieven voor de patiënt hoeven hierdoor niet in het gedrang te komen.
Ik hoop dan ook dat dit een aanzet is om in de toekomst nog harder samen te
“werken” aan het welzijn van onze dierbare patiënten.
Tot de volgende!!!!
Gino Matthys, voorzitter VNR

Sanne Laleman, Delphine Delforce, voorzitter Gino Matthys, Stephanie Cornelus,
Annelies Crevits, Fleur Lempiere, Judith Masschelein en bestuurslid Ann Corneillie
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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FAMILIENIEUWS
HEMODIALYSE EN PERITONEALE DIALYSE
Op 2 juni ging Gerda Maveau voor de laatste keer aan de slag in AZ Delta.
Eerst neemt ze nog haar resterende verlof en dan gaat Gerda op 3 juli op haar wel
verdiend pensioen! U ziet haar rechtstaand, centraal op de tweede rij. Proficiat!

CAD MENEN
Op 2 juni werd André Dekein 90 jaar.
Al fietsend reed André de 90 lentes binnen (onze bekende coureur vóór Eddy
Merckx)!
Een goeie reden om je eens op de voorgrond te zetten. Je glundert als je praat
over je feestje met je familie.
Je geniet van de aandacht op een éénvoudige manier.
Ook al is het hier geen feest, kom je al-

André Dekein op zijn 90ste verjaardag

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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tijd met de glimlach binnen en ben je
dankbaar voor alles wat we voor je doen
Op zondag 26 mei deed Ella-Marie Ghys,
8 jaar, haar eerste communie.
Zij is de dochter van Ghys Kristoff. Haar
plus mama, Charlotte Vansteenkiste, is
ook werkzaam op dialyse.
Noah, zoontje van Deborah Dewitte deed
zijn Eerste Communie;
Léon, zoontje van Shari De Deygere
deed ook zijn Eerste communie.
Nog een Eerste communicantje was
Diethe, het dochtertje van Cindy Tiebergijn.
Thibo, het zoontje van Veerle Calis ontving zijn H. vormsel.
We maakten er allemaal een leuke, onvergetelijke dag van!
Veerle Calis

Links boven: Noah
Rechts boven: Léon
Links onder: Diethe
Rechts onder: Thibo

VLEESWAREN

HAVA
ZWAAIKOMSTRAAT 70
8800 ROESELARE
Tel. 051/ 20 19 39
Fax 051/ 20 91 07
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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OVERLIJDENSBERICHTEN
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:
21/03/2019
De Heer Norbert Deseure (getransplanteerde)
Zoon van De Heer Oscar Deseure en Mevrouw Clementine Billiet
Broer van Mevrouw Diana Deseure en Mevrouw Bea Deseure
14/04/2019
Mevrouw Lucrèce Cool (getransplanteerde)
Echtgenote van de Heer Philippe Calis
19/04/2019
De Heer Noël De Neve (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Lieve Vandenbulcke
27/04/2019
De Heer Jean-Pierre Vandendriessche (getransplanteerde)
Echtgenoot van Mevrouw Lisette Wulbrecht
08/05/2019
De Heer Gilbert Ferla (getransplanteerde)
Echtgenoot van Mevrouw Agnes Hanssens
12/05/2019
De Heer Rik Vandenheede (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Christiane Deceuninck

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

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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OPLOSSING
KRUISWOORDRAADSEL
Hier kan u de correcte oplossing vinden van het kruiswoordraadsel dat elders in dit
Krantje staat. Het te zoeken woord is: UITSLAPEN
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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.
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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Industriepark Noord Zone D6
Szamotulystraat 18
8700 Tielt - België
 +32(0)51 40 45 36
 +32(0)51 40 39 64
 info@sovaplastics.com
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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