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Gemeentehuis
Hof van Wyckhuize, Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem
De diensten op het gemeentehuis
Elke werkdag: 9 u. - 12 u. - namiddag op afspraak
058 28 88 81 - 058 28 88 82, Fax: 058 28 88 83
Burgerloket Elke woensdag van 9 u. - 12 u en van 13 u. tot 18.30 u.
Algemeen directeur
Wouter Accou - Gemeentehuis Alveringem en OCMW
Voor vragen en afspraken, 058 28 88 81 - fax: 058 28 88 83 (gemeente)
en 058 28 08 20 - Fax: 058 28 08 25 (OCMW)
wouter.accou@alveringem.be
Financieel directeur
Steve Lansens - Gemeentehuis Alveringem en OCMW
Voor vragen en afspraken, 058 28 88 81 - Fax: 058 28 88 83 (gemeente) en 058 28 08 21
Fax: 058 28 08 25 (OCMW)
steve.lansens@alveringem.be
Politie
Dorp 1B, 8690 Alveringem
058 28 81 57, Fax: 058 31 68 57
Maandag, woensdag en donderdag: 9 u. – 12 u.
Zaterdag: 10 u. – 12 u.
Dinsdag en donderdag: op afspraak
Lokaal verantwoordelijke: Filip Steen 0497 90 71 13, filip.steen@police.belgium.eu
Wijkagent Kurt Staelens: 0497 90 71 52, kurt.staelens@police.belgium.eu
Wijkagent Dirk D’ Ooghe: 0497 90 71 39, dirk.dooghe@police.belgium.eu
Buiten de kantooruren van Alveringem:
- Tot 18 u.: Politiezone Veurne SPOORKIN
		
Zuidburgweg 129, 8630 Veurne
		
058 33 22 11 of de voorziene muurtelefoon (bevindt zich aan de 		
binnenkant poort bij de ingang gemeentehuis)
- Na 18 u. en tijdens de weekends en feestdagen: steeds 112 bellen!
Woonloket Alveringem
Raadzaal, Hof van Wykchuize, Sint-Rijkersstraat 19, Alveringem
Woensdagvoormiddag van 9 u. tot 12 u.
058 28 94 76
annelies.geeraert@alveringem.be
Containerpark Oost-Vleteren
Elzendamme 5B, 8640 Oost-Vleteren, 057 40 15 77
openingsuren: Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 13.30 u. - 16.45 u.
Zaterdag: 8.30 u. - 12.45 u. - Maandag: gesloten
OCMW-secretariaat
Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem
Elke werkdag: 9 u.-12 u. – namiddag op afspraak
058 28 88 81 - 058 28 88 82 - Fax: 058 28 88 83
OCMW-zaken: Karolien Avonture
Klarewal 2, 8690 Alveringem, 0479 64 87 60, karolien.avonture@gmail.com
Algemeen directeur: Wouter Accou, wouter.accou@alveringem.be
Nestorfoon 0473 33 34 33 of 057 46 96 02
Woonzorgcentrum ‘t Hoge
Directeur: Pascal Debbaut
Schooldreef 24, 8690 Alveringem, 058 59 10 00 - Fax: 058 59 10 19
Te bereiken: 9 u. - 12.30 u. en 13.30 u. - 17 u.
directeur.wzc@ocmwalveringem.be
Wekelijks dienstbetoon van de burgemeester
Elke zaterdag bezoek aan huis of in het gemeentehuis tussen 9 u. en 12 u. via afspraak per
telefoon of mail, 0475 41 40 76, gliefooghe@gmail.com – burgemeester@alveringem.be
Dienstbetoon van de schepenen
Schepen Jacques Blanckaert
Izenbergestraat 64, 8691 Alveringem, 0476 41 77 75
jacques.blanckaert@skynet.be
Schepen Kris Laleman
Beauvoordestraat 6, 8691 Izenberge
0495 61 04 85
kris.laleman@skynet.be

Lay-out en drukwerk: Comsa, Veurne

Schepen Johan Albrecht
Oude Fortemstraat 11, 8690 Alveringem, 058 28 83 89 / 0494 92 70 76
johan.albrecht100@gmail.com

www.alveringem.be

Schepen Karolien Avonture
Klarewal 2, 8690 Alveringem, 0479 64 87 60
karolien.avonture@gmail.com

DE RAAD BESLISTE
GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 MEI 2020
• Vaststellen jaarrekening 2019 gemeente.
• WVI - Uitnodiging algemene vergadering woensdag 3 juni 2020.
• Intekening op de uitgifte van aandelen Apt door Gaselwest.
De gemeenteraad keurt het voorstel over de aankoop van de
nieuwe toegewezen Apt aandelen van Gaselwest goed door de
volstorting van de nieuwe aandelen Apt te financieren met de
aanwezige liquiditeiten (€ 31.049,57) in de rekeningsectoren
Apt (Publi-T) en Apg (Publigas). Het resterende saldo van
€ 39.998,91 te financieren met de inbreng van eigen middelen.
Onder voorbehoud van onverwachte omstandigheden zal de
dividendopbrengst op de nieuwe aandelen 3,2 % bedragen en
de komende jaren geleidelijk toenemen.
• IVVO - Uitnodiging Algemene vergadering dinsdag 16 juni 2020.
• DVV Westhoek - Algemene vergadering (AV) 23 juni 2020.
• Ijzer en Zee - Algemene vergadering (AV) 5 juni 2020
• Comptabiliteit kerkfabrieken - dienstjaarrekening 2019.
De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de
dienstjaarrekeningen 2019 van de kerkfabrieken SintAudomarus te Alveringem, Sint-Audomarus te Beveren aan de
IJzer, Sint-Petrus te Gijverinkhove, Sint-Martinus te Leisele,
Sint-Lambertus te Hoogstade, Sint-Jan-Onthoofding te Stavele,
Sint-Mildreda te Izenberge, die telkens sluiten met een batig
saldo.
• Verlenging van de scholengemeenschap Strand&Polder voor de
periode van 1 september 2020 tot 31 augustus 2026.
De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van de
huidige scholengemeenschap Strand & Polder voor de periode
van 1 september 2020 tot 31 augustus 2026 (6 schooljaren) in
de vorm van een interlokale vereniging.
• Achthoek - Werkingsverslag 2019, verslag van de accountant en
jaarrekening 2019.
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekeningen, het
werkingsverslag en het verslag van de accountant die de Raad
van Bestuur Achthoek voorlegt.
• Voorlopige vaststelling onteigeningsplan GRUP wonen.

Alle informatie vind je op de website van de
gemeente: www.alveringem.be
Mailen naar: info@alveringem.be

GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Maandag 20 juli 2020: Vrije dag
Dinsdag 21 juli 2020: Nationale Feestdag
Zie www.alveringem.be voor alle
sluitingsdagen van het jaar.

TOEGANG GERECHTSGEBOUW VEURNE
Het dragen van een mondmasker door externen (burgers,
advocaten…) in het gerechtsgebouw te Veurne, Peter
Benoitlaan 2 wordt sterk aanbevolen. Op plaatsen waar de
social distancing van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd,
is het dragen van een mondmasker zelfs verplicht.

SLUITING WOONLOKET
Het Woonloket zal gesloten zijn op woensdag 22 en
29 juli 2020.

•

•

•

•

Het GRUP wonen geeft een oplossing aan de noodzaak voor
bijkomende woongelegenheden in Alveringem. Door het
creëren van 21 woongelegenheden die bestemd zijn voor
sociale huisvesting wordt eveneens een oplossing gegeven aan
het bindend sociaal objectief, dat in Alveringem nog niet werd
bereikt.
De gemeenteraad keurt het voorlopig onteigeningsbesluit met
inbegrip van het onteigeningsplan en de projectnota goed en
belast het college van burgemeester en schepenen met de
organisatie van het openbaar onderzoek over de voorgenomen
onteigening en de kennisgeving ervan aan de eigenaars van de
te onteigenen onroerende goederen.
Wegenis Hostede fase 2 - overname en opname in het openbaar
domein.
De gemeenteraad keurt de beslissing voor de overname van de
gronden van de WVI van het bedrijventerrein Hostede goed, om
toegevoegd te worden aan het openbaar domein.
Aanstelling WVI als begunstigde terugkooprecht of recht van
wederovername
De gemeenteraad duidt de WVI aan als enige begunstigde van
het terugkooprecht of het recht van wederovername.
Kosteloos gebruik 3 percelen - Ruilverkaveling Sint-Rijkers.
In juni 2017 zijn 3 percelen van de ruilverkaveling Sint-Rijkers
overgedragen aan de gemeente. De gemeente kan de gronden
enkel aanbieden met een gebruiksovereenkomst, kosteloos voor
maximaal één (1) jaar.
Openbare procedure - riolerings- en wegeniswerken
in de Kallebeekweg en Sint-Brigidaplein - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 22090009 en de
raming voor de opdracht “Riolerings- en wegeniswerken in
de Kallebeekweg en Sint-Brigidaplein”, opgesteld door de
ontwerper, SWECO BELGIUM NV goed. De raming bedraagt
€ 303.335,25 excl. btw of € 311.737,31 incl. btw, waarvan ten
laste van gemeente Alveringem € 40.009,81 excl. btw of
€ 48.411,87 incl. btw.

GOED OM WETEN

HERNIEUWING RIJBEWIJS
BANKKAARTMODEL

De rijbewijzen in bankkaartmodel werden voor het eerst
afgeleverd in juli 2010.
Deze rijbewijzen hebben een administratieve geldigheid
van 10 jaar dus binnenkort moeten die eerste rijbewijzen
hernieuwd worden. In tegenstelling tot de identiteitskaarten
worden jullie hier niet van verwittigd. Iedereen heeft dus de
plicht om de administratieve einddatum van zijn rijbewijs op
te volgen en de hernieuwing op tijd aan te vragen.
De hernieuwing wordt aangevraagd bij het burgerloket in het
gemeentehuis in Alveringem.
Je hebt geen nieuwe pasfoto nodig en de retributie bedraagt
€ 25.

MONDMASKERS/FILTERS
(CORONA/COVID-19)
Wij hebben gebruik gemaakt van onze mondmaskerbedeling
om de filters van de overheid, voor zover ze bij ons toekwamen, mee te geven tot einde voorraad.
Voor de mensen die geen filter hebben ontvangen bij hun
mondmasker, mogen die elke werkdag tussen 9 u. en 12 u.
afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis.
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WERKEN OP KOMST

HERINRICHTING SINT-BRIGIDAPLEIN
TE BEVEREN
Ter gelegenheid van rioleringswerken in de KALLEBEEKWEG
en op het SINT-BRIGIDAPLEIN zal het Sint-Brigidaplein
heringericht worden.
De groene strook wordt wat kleiner en krijgt een meer open
karakter, ter hoogte van het voormalig gemeentehuis worden
voetpad en weg verplaatst , weg van de toegangstrap en het
dorpsplein wordt groter.
Het dorpsplein wordt aangelegd in betonstraatstenen
(klinkers) en groeit wat richting kerk. Zo bekomen we meer
parkeervakken en een betere toerit naar de Kallebeekweg.
De geplande infovergadering kon wegens de CORONAmaatregelen niet doorgaan. Er komt wel een infovergadering
eens de aannemer aangesteld is, tenzij CORONA…, wat we niet
verhopen.
Bij de aanstelling van de aannemer hebben we dan ook
concreet zicht op de startdatum, de verwachte tijdsduur van
de werken en de te verwachten hinder.

FIETSPADEN IZENBERGE-LEISELE
De VLM start in het kader van de ruilverkaveling Sint-Rijkers de werken voor de fietspaden Izenberge-Leisele.
Aan elke kant van de weg komt een éénrichtingsfietspad.
Na het bouwverlof wordt gestart met het kuisen en dempen van de bestaande grachten en de aanleg van de nieuwe grachten.
De aanleg van de fietspaden zelf is voorzien voor 2021.

LANDBOUW
SUBSIDIE VOOR DE BESCHERMING VAN NESTEN EN JONGEN VAN VIJF
BROEDVOGELSOORTEN
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Ook in 2020 bestaat er opnieuw een ad-hoc-subsidie voor de
bescherming van vijf vogelsoorten die regelmatig broeden op
de grond van landbouwpercelen die niet in natuurbeheer zijn.
Het gaat om de bruine kiekendief, de grauwe kiekendief, de
kwartelkoning, de grauwe gors en de velduil. Als de nesten en
jongen van deze soorten niet worden beschermd, is het risico
groot dat maai- en oogstwerkzaam-heden ze wegmaaien. Dit
geldt ook voor volwassen kwartelkoningen die tijdens de rui
van verenkleed wisselen. De ad-hoc-subsidie kan snel
inspelen op een waargenomen broedgeval. Als de betrokken
landbouwer extra inspanningen levert om deze vogelsoorten
te beschermen door pas na de gebruikelijke datum te maaien
of te oogsten, dan wordt hij vergoed voor de gemiste
inkomsten.

een grauwe gors, een grauwe of bruine kiekendief of een
territorium van een kwartelkoning op een regulier
landbouwperceel waarneemt, kan met deze subsidie naar de
landbouwer van dat perceel stappen. Dat kan helpen om de
landbouwer te overtuigen om deze zeldzame vogelsoorten
mee te beschermen. Deze landbouwer kan uiteraard ook zelf
zo’n subsidie aanvragen. Het aanvraagformulier maakt deel uit
van de subsidie en is hieronder apart beschikbaar. Als dit
formulier correct werd ingevuld én als de waarneming werd
bevestigd door een werknemer van het ANB of het INBO of
door een bedrijfs-planner van de VLM, dan krijgt de
landbouwer een ontvankelijkheidsverklaring toegestuurd.
Deze verklaring garandeert de uitbetaling van de subsidie
binnen de perken van de beschikbare kredieten.

Deze regeling werkt via een ‘subsidie voor nestbescherming’.
Dit document beschrijft per soort de vereisten waaraan de
waarneming moet voldoen en de na te leven voorwaarden
om het nest, de jongen of het territorium van de vogels te
beschermen. Iedereen die een broedgeval van een velduil,

Je kunt het aanvraagformulier downloaden via
www.natuurenbos.be/subsidie-bescherming-nesten-enjongen-broedvogels.
Uiterlijk op 31 augustus 2020 verwachten ze het ingevulde
aanvraagformulier.

✁

OPHALING HUISVUIL
2020

JULI

AUGUSTUS

GROOT HUISVUIL

GEEN OPHALING

wo 5
do 6

SNOEIHOUT

wo 4

wo 8

Gelieve de ophaling van groot huisvuil tijdig aan te vragen met het
formulier dat in deze infokrant of op de website staat.

LEEFMILIEU

MELDINGSKAART
Ik wens de gemeentelijke overheid in te
lichten omtrent:
schade aan het wegdek

PAPIER EN KARTON

do 9

do 6

verlichtingspaal nr ......................... is defect

PMD ZAKKEN

ma 6
ma 20

ma 3
ma 17
ma31

wateroverlast

GFT CONTAINER

do 9
do 23

do 6
do 20

GEWOON HUISVUIL
CONTAINER
ZONE 1 EN 2

do 2 (zone 1)
vr 3 (zone 2)
do 16 (zone 1)
vr 17 (zone 2)
do 30 (zone 1)
vr 31 (zone 2)

do 13 (zone 1)
vr 14 (zone 2)
do 27 (zone 1)
vr 28 (zone 2)

Afvalkalender op de website onder rubriek ‘Huisvuil en Milieu’

gracht of beek nodig gekuist
schade aan het voetpad
schade door muskusratten
straatnaambord verdwenen
andere melding, hieronder beschreven:
Naam:
Adres:
Tel.:
Plaats waar het probleem zich voordoet,
straat en nr:

LOKALE ECONOMIE

GROOT HUISVUIL

MARKT IN ALVERINGEM

Woensdag 5 en donderdag 6 augustus 2020

De concessiehouder heeft beslist dat de markt in juli en
augustus niet zal plaatsvinden. Hij kijkt ernaar uit om in
september opnieuw van start te gaan.

Naam:

BLIKVANGER
VIERING 100-JARIGE ANGÈLE ROLLY
Op 12 juni 2020 werd Angèle Rolly 100 jaar. Dit werd gevierd in
het Woonzorgcentrum ’t Hoge. Angèle werd in de bloemetjes gezet
door het lokaal bestuur van Alveringem en kreeg een prachtige foto
van de Koning en Koningin met hun felicitaties. We wensen Angèle
nog vele jaartjes!

Adres:
Tel.:

Er kan geen specifieke dag gekozen worden
om het groot huisvuil op te halen.
Alle aanvragen die na de indieningsdatum
komen worden niet aangevuld op de lijst.
Het groot huisvuil moet vooraan de straat
geplaatst worden, op minimum 50 cm
van de muur zodat we met de kraan kunnen
opladen.
Het tarief van € 20 per kubieke meter
is mij bekend.

Wordt niet meegenomen:
niet-brandbaar bouwafval/elektrische
toestellen/autobanden/gasflessen/
oude metalen
Terug te bezorgen vóór
maandag 3 augustus 2020.
College van Burgemeester en Schepenen,
Sint-Rijkersstraat 19 te Alveringem.
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MENS EN VRIJE TIJD

TOER ROND JE KOT

Eventjes naar buiten? Stippel een route uit bij jou in de buurt.
Wandelen: www.toerismewesthoek.be/nl/wandelrouteplanner
Fietsen: www.toerismewesthoek.be/nl/fietsrouteplanner

Houd rekening met de geldende coronamaatregelen.

Fietsen: ons voorstel

Tip: op onze
Facebookpagi
na ‘Vrije Tijd
Alveringem To
erisme & Cult
uur’ vind je
ook andere ro
utes terug.
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Wandelen: ons voorstel

MENS EN VRIJE TIJD
NIEUW: WESTHOEKTRAIL
ROESBRUGGE-POLLINKHOVE
Stap 12 tot 17,5 km doorheen de
IJzervallei via idyllische dorpjes zoals
Roesbrugge, Stavele en Fintele naar
Pollinkhove. Maak een ommetje langs het
Eversambos of de Brouckmolen. De IJzer
vergezelt je op pad. Tip: de tocht is nog
indrukwekkender wanneer de
IJzervallei overstroomd is. Meer informatie,
een digitale versie en andere
Westhoektrails op www.rlwesthoek.be.
Je kunt de brochure ook verkrijgen bij onze
dienst Mens & Vrije tijd.
Opgelet: deze brochure werd gepubliceerd
voor de Coronamaatregelen van tel werden.
Raadpleeg de Coronamaatregelen op
www.info-coronavirus.be om te weten wat
mag en wat niet mag.

TENTOONSTELLINGEN IN
DE KERK VAN OEREN
Zaterdag 11 juli 2020
tot en met zondag 26 juli 2020
Tentoonstelling: Fotoclub Westhoek
Zaterdag 1 augustus 2020 tot en met
zondag 16 augustus 2020
Tentoonstelling: Ivo Ryckeboer &
Francine De Maet
Zaterdag 22 augustus 2020
tot en met zondag 6 september 2020
Tentoonstelling: Eerbetoon aan Paul
Doise
Info: Mens & Vrije Tijd |
Cultuur - cultuur@alveringem.be
Elke dag van 14 u. - 18 u.

FOTOZOEKTOCHT:
MILA & MICHIEL GAAN
OP ONTDEKKING
Mila en Michiel, de mascottes van
de Jeugddienst, hebben vier dorpen
uitgekozen om samen met jullie te
ontdekken.
Je vindt de zoektochten zowel online
op www.alveringem.be/toerisme en
www.alveringem.be/jeugd als bij
onze dienst Mens & Vrije tijd.
De zoektocht loopt van woensdag
1 juli tot en met maandag
31 augustus 2020. Je dient ten
laatste je antwoorden in op
31 augustus 2020.
Er zijn leuke prijzen te winnen.

OAVERGEMSJCHE KOPN
De dienst Mens & Vrije Tijd van het lokaal bestuur Alveringem en het dialectgenootschap Bachtn de
Kuupe hebben de handen in elkaar geslagen voor het erfgoedproject Oavergemsjche Kopn. Twintig
markante Alveringemnaars zijn uitgebreid geïnterviewd door Frieda Moeneclaey, Herman Keirsebilck en
Leo Bonte. Tien daarvan werden in september 2019 in korte videofilmpjes aan het publiek voorgesteld
in gemeenschapszaal De Kwelle in Alveringem. De voorstelling van de tweede reeks zou op 21 maart
2020 plaats vinden in feestzaal De Moote in Stavele maar werd door de Coronacrisis afgelast. Een nieuwe
datum kan nog niet worden vastgelegd. De Oavergemsjche Kopn komen nu ook uitgebreid aan het woord
in de infokrant van het lokaal bestuur Alveringem.
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MENS EN VRIJE TIJD
NOËL SAP ° 21.02.1951

‘De teloorgang van de
kleine boer doet
mij veel pijn’
Noël Sap wist al op zijn veertiende dat hij
veearts zou worden. En toch is zijn grootste
levensdoel: ‘mensen graag zien en graag
gezien worden’. Hij kan terugblikken op een
rijk gevulde carrière en hij is de mensen daar
ook oprecht dankbaar voor. Al bloedt zijn hart
bij de teloorgang van de ‘kleine boer’.
Noël Sap is op 21 februari 1951 aan de schreve geboren, op
de wijk het Doorntje in Houtem. Maar als kind heeft hij school
gelopen in Leisele. Hij zat daar de laatste jaren bij meester
Jerome Degheele, die tevens schoolhoofd was. “Wekelijks
moest ik voor meester Jerome een bak poater halen in het café
van Wulleman op de Geldzak” herinnert Noël zich. “En Jerome
dronk dan elke dag een poater tijdens de speeltijd…”.
En in de klas stond meester Jerome altijd vooraan te huppelen
op de trede met… een sigaar in de mond. Toch is Noël vol lof,
want “Jerome was wel een heel goeie meester”. En één keer in
de week kwam kapelaan Luciaan Arryn, een beer van een vent,
naar de klas om godsdienstles te geven. Tijdens een van die
lessen voelden de kinderen zich plots onwel worden.
“Toen de speeltijd begon, gingen we naar buiten en door de
overgang van warm naar koud robbelde daar de ene na de andere
ondersteboven. Van de veertien leerlingen lagen er negen op de
grond. Dr. Rathé werd er direct bijgehaald en hij stelde vast dat
we een koolstofmonoxidevergiftiging hadden opgelopen. We
kregen meteen een dop ether onder onze neus geduwd.”
Kwaad
Na de lagere school trok Noël naar het Bisschoppelijk College
van Veurne. Hoewel hij in het naburige Houtem woonde, zat hij
toch op internaat. “Daar is de basis gelegd voor mijn latere
leven”, zegt Noël. “Af en toe hielden de surveillanten een
speech die door merg en been ging. Ik hoor nog altijd de
woorden van surveillant Desmet: ‘Mensen graag zien en graag
gezien worden is de grootste rijkdom die er bestaat’. Die
levenswijsheid heb ik mijn ganse leven meegedragen.”
Noël keek enorm op naar veearts Jef Dewulf uit Leisele. Op
zijn veertiende wist hij al honderd procent zeker: ‘ik wil ook
veearts worden’. “En ik ben daar nooit meer van afgeweken”,
zegt Noël. Maar vader Sap was minder opgetogen met de
studiekeuze van zoonlief. “Weet je wat mijn vader zei?
‘Veearts? Jongen, studeer voor schoolmeester. In twee jaar
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ben je er van af en je zal geld verdienen. En nu, wij als kleine
boeren, zes jaar betalen voor die studies en na zes jaar: hoe
zul je dan aan de kost geraken?’ Ik had hem in zijn leven nog
nooit zo kwaad gezien.”
“Vader voerde mij naar Gent. Het enige wat hij zei: ‘ik hoop
dat ik je binnen zes jaar mag komen terug halen’. En poef de
deur dicht. Hij was nog altijd bitter. Zes jaar later heeft hij mij
kunnen terug halen… als dokter in de dierengeneeskunde. En
ik vergeet jamais dat rector André Devreker zelf mijn diploma
uitreikte. Devreker was een gekende familie uit Leisele. Hij
kwam direct naar vader en moeder, allebei heel eenvoudige
mensen, om hen proficiat te wensen. Mijn vader stond te
wenen als een kind, van wat hij daar meemaakte.”
Studententijd
Die zes jaar in Gent zijn volgens Noël voorbij gevlogen. “In het
eerste jaar ben ik geen enkele dag van mijn kot weg geweest
en in mijn laatste jaar geen enkele dag niet van mijn kot weg
geweest. In het eerste jaar waren er van de 240 ingeschreven
studenten amper 59 geslaagd. En in het laatste jaar zat ik in
het praesidium van de studentenclub en moest ik alleen nog
stage lopen. Er was één groot probleem: we waren zo gehecht
aan elkaar dat bijna iedereen zijn lief kwijt speelde in dat
laatste jaar. De vrouwtjes wilden ons allemaal in een bepaalde
richting duwen, maar dat ging niet want we waren te veel
maten onder elkaar.”
De opleiding tot dierenarts aan de universiteit is volgens Noël
niet meer te vergelijken. Nu is het aantal vrouwelijke studenten
opgelopen tot 83 procent en amper 5 tot 10 procent is nog van
boerenafkomst. In onze tijd waren er amper 4 meisjes op 110
studenten en zeker 80 procent was zoon van een boer, een
dierenarts of een veehandelaar. Iedereen had thuis contact met
dieren. Nu is het een meisjesstiel geworden.”
Tijdens de vakanties moest Noël van zijn vader gaan werken.
“Vanaf mijn achttiende heb ik rondgetjoold met een pikdorser
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van het loonbedrijf Wullen uit Leisele. Ik herinner me nog
altijd hoe dierbaar en dankbaar de mensen waren. Uit nostalgie
heb ik die pikdorser teruggekocht en helemaal in orde gezet.”
Kasteel van Fortem
Na zijn legerdienst in Soest is Noël
Sap in 1977 als veearts in Alveringem
begonnen, in een heel klein huisje
in de Rozendaalstraalstraat waar de
moeder van Gerdy Chaerel nu nog
woont. “We kregen daar zelfs geen
twee bedden binnen, één moest er
op de grond slapen. Ik ben hier vrij
snel op dreef gekomen. De plaatselijke veearts Willy Demyttenaere was
hier net gestopt. Bovendien was ik
van een buurgemeente en kende ik
veel mensen. Veel boeren waar ik als
student de oogst afreed, belden mij
spontaan om een bende varkensbiggen te ringen of een kalving te doen.”
“Daarna heb ik op het dorp nog in
een appartement boven de Kredietbank, nu KBC, gewoond. Dat was
in de tijd dat de stoffelijke resten
van kapelaan Cyriel Verschaeve in
het geheim vanuit Oostenrijk naar
Alveringem werden overgebracht en
herbegraven op het kerkhof. Tijdens de beruchte herdenkingen
zat mijn appartement vol met gendarmes en BOB’ers om de boel
in de gaten te houden. Mijn woning was precies een militair
kamp.”
In 1983 Noël koopt het kasteel van Fortem aan de Vrije
Universiteit van Brussel. Het kasteel stond al sinds 1934 leeg.
“Ik zal niet vertellen in welke staat het domein zich bevond.
Onze buurman, een veehandelaar, was hier een koe verloren
en ze hebben die de eerste dag niet terug gezien. Niemand kon
bij die koe geraken. Zo’n moeras was dat hier. We hebben eerst
drie camions vol met omgevallen bomen weggevoerd en dan
geleidelijk aan met de oude stenen van het kasteel een nieuw
huis gebouwd. Van Monumenten en Landschappen moesten we
zoveel mogelijk materiaal van het oude kasteel hergebruiken.”
Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt het kasteel een tijdlang
ingericht als hoofdkwartier van een Belgische legerafdeling.
Zelfs koning Albert en de Franse president Poincarré zijn er op
bezoek geweest. “In de buurt van het kasteel was er een
munitiedepot. Die is op een nacht ontploft. De olmen aan de
kant van Fortem zitten trouwens nog altijd vol met stukjes
metaal van die oorlogsmunitie.”
In zijn nieuwe huis in Fortem is hij dan in 1985 met zijn
landelijke praktijk gestart, eerst voor varkens, schapen en
runderen. Maar na twintig jaar behandelde hij uitsluitend nog
runderen omdat de praktijk te groot werd. “De mensen komen
met een hond of een kat, maar net op dat moment krijg je een
oproep voor een dringende keizersnede. Je maakt je nerveus
omdat je dringend weg moet en zo is iedereen miscontent.
Je kunt die dingen niet combineren. Dan heb ik de knoop
doorgehakt en nog uitsluitend runderen gedaan. Al mijn
andere cliënten heb ik naar collega’s doorgestuurd.”

Noël heeft zich direct thuis gevoeld in Fortem. “Als ik ’s nachts
demarreerde en mijn auto wilde niet starten… dan stonden de
buren al klaar met startkabels nog voor ik goed en wel uit de
auto was gestapt. Kwam er af en toe
al eens een haas onder mijn auto
terecht, dan belde ik aan bij mijn
buurman, zelfs om drie uur ’s nachts,
en binnen de dertig seconden ging
die deur open. ‘Hier je beestje’ en
dat was geklonken. En dan bracht die
buur één keer in het jaar een lekker
klaargemaakte haas.”
Zonder broek
Noël heeft in zijn carrière ook veel
stagiaires begeleid. Negentien studenten uit het laatste jaar hebben enkele
maanden met Noël opgetrokken.
“Ik heb er ooit één uit de beerput
moeten halen. Ik kon ze nog net
vastgrijpen want ze was heel snel
in de beer aan het wegzakken. We
hebben ze met de hoge drukspuit
wat afgespoeld, in plastiek gewikkeld
en naar huis gevoerd. Ik hoor haar
moeder nog zeggen: ‘trek eerst maar al
je kleren uit voor je naar binnen gaat’.
Maar ik heb ook veel geleerd van hen.
Jonge krachten zetten aan tot nieuwe initiatieven. En velen
zijn nog altijd vriend des huizes, waaronder de vriendin van tvpresentator Karl Vannieuwkerke en twee meisjes van Izenberge,
de Van Betsbrugges. Mijn laatste stagiair Tom Dewaele is hier
gebleven en zet nu mijn praktijk verder.”
In de zomer van 1977 is Noël met zijn lief op Veurne kermis als
hij wordt teruggeroepen voor een kalving bij een nieuwe klant
in Alveringem. “In een houten stal staat een oud vrouwtje met
aan de ene voet een groene en aan de andere voet een bruine
laars. Ik vroeg om hulp, zij roept een onverstaanbare naam, en
plots komt daar uit het stro een beer van een vent gekropen
om te helpen trekken. En nog een beetje later komt er nog een
madam van boven op het dilt langs het laddertje naar beneden
om ook een handje toe te steken. Ineens zet zij haar voet tegen
mijn ribbenkast. Ik voel nog altijd de pijn als ik er aan denk.
Toen ik omkeek wat er gaande was, kon ik mijn ogen niet
geloven: zij had geen broek aan…”.
En Noël heeft nog rare stoten meegemaakt. Op een winterse
dag wordt hij opnieuw opgeroepen voor een kalving. “De stal
stond in het midden van de weide. Het was putje winter en
bitter koud. De beer liep tot over de rand van mijn laarzen. Ik
wist eerst niet hoe er aan te beginnen. Maar toen legde ik een
touw rond de pootjes van het kalfje en maakte die vast aan de
auto. Ik sprong in mijn wagen en gaf volle petrol. Dat kalfje
plofte daaruit en de boer… die zag ik niet meer… hij was helemaal in stront, van kop tot teen. Maar het kalf leefde…” (lacht)
Kleine boeren
Noël had van Alveringem tot aan de Clachoire in Leisele nog
een dertiental cliënten. “Voor het ogenblik is er nog een
‘halven’. Al die kleine boerderijen zijn weggevallen. Dat doet mij
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enorm veel pijn. In de jaren 1970 had
mijn moeder 35 zeugen, dat was al een
varkensboerin in de tijd. Ik hoor ze nog
altijd zeggen: ‘met mijn zeugjes kan ik
gans het gezin laten leven’. Dertig, vijfendertig jaar later hebben ze 350 zeugen en
ze kunnen er niet van leven, ze moeten
nog iets bij doen. De vrouw des huizes
moet nog gaan werken… Het is spijtig
voor de landbouw dat ze die kleine
boeren niet beter beschermd hebben.”
“Als we vroeger een kalving deden bij
de mensen, dan waren zelfs de buren
er bij om te helpen. Achteraf werd er,
vooral aan de Franse grens, nog samen
een Ricardje gedronken. Als je nu een
keizersnede moet gaan doen, sta je
er alleen voor. De boer heeft de tijd niet meer om er bij te
blijven. Ik ken een boer die wou investeren in een nieuwe stal
voor honderd koeien. De bank wilde alleen een lening geven
als hij tweehonderd koeien hield. Maar in ruil moest hij wel
zijn eigendom in pand geven. Ik vind het zo triestig dat de
mensen niet meer kunnen werken met hun eigen kapitaal. Een
boerderij is een grote fabriek geworden.”
Razende stier
De stiel is volgens Noël enorm geëvolueerd. “Wij zijn nog
begonnen als echte boerenikspèèrs, er was geen papiererie.
Maar nu is de veearts bij zijn vertrek al op zijn computer aan
het tokkelen. Ze maken de dag van vandaag meer spel van
een koe die antibiotica krijgt dan een mens. Waarmee zijn we
eigenlijk bezig?”
Zo heeft Noël ook vragen bij vele dierenactivisten. “Dat die gasten eens komen tonen hoe zij een razende stier uit de stal kunnen jagen zonder de stok te hanteren. Ik denk dat ze veel sneller
buiten zullen zijn dan de stier. Hebben zij trouwens al eens
gezien hoe een buizerd een jonge haas pakt? Of beter gezegd:
hoe hij het beestje kapot maakt en zelfs de ogen uitpikt. Dat is
pas echt crimineel. Die haas schreeuwt als een mens die de keel
overgesneden wordt. Dat gaat ook bij mij door merg en been.
Gaan ze dat ook verbieden? Die haas leeft toch ook graag.”
Noël heeft een verdovingsgeweer en is al meerdere keren
opgeroepen om tussen te komen bij dolle beesten.
“In Diksmuide werden de beesten gewogen in het café van
Koarel Poater aan het station. Op een zaterdag werd ik
opgebeld dat er een stier losgebroken was. Toen ik daar
aankwam, was de school net afgelopen en stonden er meer
dan honderd kinderen. Ik kon daar onmogelijk op die razende
stier schieten. Dat was veel te gevaarlijk. Uiteindelijk hebben
we het beest kunnen pakken in het zwembad. De stier is door
de glazen deur gelopen en is in het zwembad beland. Dan
hebben we een koord rond zijn nek gedaan en uit het
zwembad gehaald…”
Niets is volgens Noël gevaarlijker dan een razend beest. “Dat
weet niet waar het uitkomt. Ik ben eens opgeroepen geweest
door een boer uit Woumen die aangevallen was door zijn
eigen stier. Toen ik daar arriveerde, was hij nog 5 à 10 cm
hoog, niet meer. Hij was totaal platgedrukt. En zo hebben we
ieder jaar accidenten met beesten. Het komt zelfs steeds vaker
voor. In de landbouw schakelt men meer en meer over naar
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vreemde rassen, die veel meer in kudde
leven. Haal jij één beest uit de kudde,
dan worden de anderen wild. Ze zijn
veel moeilijker in de omgang.”
Aan de telefoon gekluisterd
Noël is getrouwd met Ria Patfoort
uit Alveringem. “Vrouw zijn van een
veearts was destijds niet gemakkelijk”,
beseft Noël maar al te goed. “Je zat dag
en nacht aan de telefoon gekluisterd.
En ’s avonds was je bijna altijd alleen.
Want wanneer belt de boer: ’s avonds
als hij gedaan heeft met melken. Of als
je wil gaan slapen, want net dan gaat
die koe kalven. En dat is zeker zo’n
driehonderd dagen op een jaar. Mijn
vrouw kon mij ook niet altijd bereiken, want niet iedereen had
toen telefoon. Als ik op bepaalde plaatsen een borstel met
een dweil tegen de gevel zag staan, dan wist ik dat ik naar mijn
vrouw moest bellen omdat er een nieuwe oproep was binnen
gekomen. Dat is allemaal veranderd met de opkomst van de
gsm in de jaren 1990. Dat was een wereld van verschil.”
“Het was een groot voordeel dat ik veel cliënteel had rond de
kerktoren ”, zegt Noël. Maar dit belet niet dat hij veel gezien
heeft, ook veel miserie. “In al die jaren heb ik zeker een
tiental zelfdodingen meegemaakt. Als veearts ben je er
onrechtstreeks bij betrokken, net omdat je er zo vaak langs
gaat. Ik heb altijd geprobeerd om mensen met problemen met
raad en daad bij te staan. Ik had ook een zeer goed contact
met de huisarts. Als ik zag dat er iets gaande was, dan
verwittigde ik de dokter. En dan ging hij eens een kijkje
nemen. Je krijgt daar veel dankbaarheid voor terug.”
“Het ergste wat ik meegemaakt heb in mijn leven was mijn
buurjongen die ik zag verongelukken aan de Nieuwe Herberg.
En dat ik dan naar de ouders moest om dat verschrikkelijke
nieuws mee te delen. Voor mezelf heb ik een heilige schrik
van dementie. Ik heb het meermaals meegemaakt, ook in mijn
eigen familie. Mijn zus had jong dementie. Zij is elf jaar ziek
geweest. Dat is levend begraven worden.”
Dorpskermis
Gelukkig is het niet al kommer en kwel maar ook veel
vriendschap, leute en plezier. “Ik ben nog altijd enorm
geïnteresseerd in de dorpskermissen”, zegt Noël. “Ik ga daar nog
altijd naar toe. Ik begin in Hoogstade en daarna ga ik achtereenvolgens naar Alveringem, Houtem en Leisele om een pintje te
drinken met de gewone mensen. En vroeger, als die kermissen
gedaan waren, dan dacht ik: de winter mag beginnen. Ik ben
weer klaar om maandenlang dag en nacht te werken.”
In december 2015 hing Noël zijn schort aan de haak, na 38
jaar dienst. Al blijft hij voor zijn plezier nog een paar “oude
boertjes” bedienen en springt hij af en toe nog eens bij in de
dierenartspraktijk Den Yzer van zijn opvolger. “Ik leefde voor
mijn werk”, zo overschouwt Noël zijn rijk gevulde carrière. “Ik
heb het altijd zeer graag gedaan en heb tot op het einde een
schone praktijk kunnen houden. Daar ben ik heel fier op en
ik ben de mensen daarvoor ook enorm dankbaar. Nu kunnen
we onze dagen slijten in het bos van Fortem en doen wat we
graag doen…”

MINIATUURPALEIS
‘PETTE’ BLAEVOET
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Sint-Mildredakerk | Izenberge
Open in juli en augustus op dinsdag en donderdag
van 14 u. – 17 u.
De miniatuurcollectie van Camiel Blaevoet krijgt een permanente opstelling in de
kerk van Izenberge. Ruim vijfig jaar tjoolt deze Izenbergenaar rond met zijn foorkramen. Iedereen in de streek kent Pette Blaevoet. In de schoonste maanden van het jaar
is hij foorreiziger, de rest van de tijd doet hij timmerwerk en leurt hij zelfs met vis.
Pette is al de tachtig gepasseerd als hij – met pijn in het hart – zijn woonwagen, zijn
paarden- en zwiermolen verkoopt. Maar zelfs op die hoge leeftijd kan Pette nog altijd
niet stilzitten. Hij begint allerlei wagens, kermiskramen, windmolens, visserssloepen
en galjoenen te maken, zoals ze echt waren, maar dan in het klein.
Jarenlang komen bezoekers van heinde en ver naar zijn ‘miniatuurpaleis’ in de Groenestraat in Izenberge. Op initiatief van het lokaal bestuur Alveringem kun je de collectie van
Pette Blaevoet voortaan bewonderen in de kerk van Izenberge.

OP STAP MET PETTE
Sint-Mildredakerk | Izenberge
Woensdag 19 augustus 2020 | 18.30 u. | € 3
Behalve foorreiziger en timmerman is Pette ook een volksfiguur en een echte rasverteller. Zijn hele leven is hij die vrolijke en ondeugende grappen- en fratsenmaker gebleven. Vele verhalen zijn terug te vinden in het boek ‘Pette Blaevoet vertelt’, in onze streektaal
geschreven door pastoor Louis Vanheule. Een aantal brengen we op 19 augustus opnieuw tot leven in de vertelwandeling ‘Op stap
met Pette’. Op verschillende locaties in Izenberge doen we een greep uit het rijkgevulde leven van Camiel Blaevoet. Uiteraard staat
een bezoek aan Pette’s miniatuurpaleis op het programma. Ook een streepje muziek zal niet ontbreken. En omdat Pette niet vies was
van een stevige pint, bieden wij een drankje aan in de fraaie herberg van het Openluchtmuseum Bachten de Kupe.
Tijdens deze vertelwandeling worden de nodige COVID 19-voorzorgsmaatregelen in acht genomen, zodat iedereen met een
gerust hart kan deelnemen mét respect voor de regels van veiligheid en hygiëne. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Het aantal
deelnemers wordt beperkt. De inschrijvingen worden afgesloten op woensdag 19 augustus om 12 u.
Info: Mens & Vrije Tijd | 058 28 88 81 | cultuur@alveringem.be

RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN VAN 28 MEI 2020

OCMW

• Vaststellen jaarrekening 2019 OCMW.
• Reglement voor de verkoop van percelen
Hoogstraat – goedkeuring.
De percelen in de Hoogstraat, van de
vroegere bejaardenwoningen, worden verkocht.
Er werd een toewijzingsreglement opgesteld.
• De Passage – stopzetting.
Het OCMW zal het LOI uitbreiden met 15 plaatsen,
waardoor er geen ruimte meer is voor De Passage.
Het samenwerkingsprotocol voor De Passage was van kracht vanaf
01.10.2020. Beëindiging op 30.09.2020.
• Dorpsdienst Nestor Plus – goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst.
De samenwerkingsovereenkomst Dorpsdienst Nestor
Plus’ tussen de dienstverlenende vereniging Westhoek en de gemeenten Alveringem, Lo-Reninge en
Vleteren wordt goedgekeurd.
• De Netzak – goedkeuring partnerovereenkomst.
Het OCMW sluit een overeenkomst type 3 af.
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Sluitingsdagen:
Maandag 20 juli 2020: Vrije dag
Dinsdag 21 juli 2020: Nationale Feestdag
Zaterdag 15 augustus 2020: O.L.V. Hemelvaart

BOEKSTART
Alveringem is sinds kort een
boekstart-gemeente. Je kunt via
de bibliotheek op twee
momenten vóór je peuter naar
school gaat een boekenpakket
en informatie over voorlezen
ontvangen.

WE BLIJVEN MET DE ONLINE
BIBLIOTHEEK WERKEN TOT EN MET
31 AUGUSTUS 2020

Als je kind 6 maanden of 15 maanden is geweest heb je recht
op een boekenpakket.
Je kunt een bon ontvangen bij kind en gezin of langskomen
wanneer de bibliotheek terug open is.
Voor meer info: www.boekstart.be of bibliotheek Alveringem,
058 28 98 28, bibliotheek@alveringem.be

JEUGD
SPEELPLEINWERKING ZOMER 2020: ANDERS DAN ANDERS
Door de coronamaatregelen moeten we de speelpleinwerking
volledig herwerken.
We sommen de belangrijkste zaken op. Heb je als ouder nog
vragen of bedenkingen? De jeugddienst staat klaar om die te
beantwoorden.
Je kunt Meloika Verweirder (jeugddienst) de volledige zomervakantie bereiken op het nummer 0494 41 92 30 en via
meloika.verweirder@alveringem.be.
Speelpleinwerking
De speelpleinwerking start op 6 juli 2020 en eindigt op
26 augustus 2020.
De uren blijven hetzelfde:
• vooropvang: 7 u. – 8 u.
• inschrijven voormiddag: 8 u. – 10 u.
• inschrijven namiddag: 13 u. – 13.30 u.
• ophalen: volgens tijdslot dat je krijgt van de jeugddienst
• na-opvang: 17.30 u. – 18.30 u.
Kostprijs: € 4 voor een hele dag, € 2 voor een halve dag.
Kinderen van 3 tot 12 jaar zijn welkom. Net door de coronamaatregelen vragen we nadrukkelijk om je kind pas naar het
speelplein te sturen als hij/zij volledig zindelijk is.
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Tijdslot
Omdat we niet alle ouders samen mogen toelaten op het
domein moeten we werken met een tijdslot om je kind af te
halen. Je krijgt het tijdslot toegewezen na inschrijving.
Maatregelen voor ouders
Je draagt, als ouder, verplicht een mondmasker bij het brengen en afhalen van je kind. Ouders mogen het domein NIET
betreden. Je zet je kind af bij de moni die verantwoordelijk is
voor zijn/haar bubbel. Er wordt een Kiss & Ride zone gemaakt
voor het speelplein. We vragen om hier zoveel mogelijk
gebruik van te maken.
Bubbels, bubbels, bubbels
Wij moeten als speelplein de kinderen in ‘bubbels’ verdelen.
We mogen maar 50 personen toelaten per bubbel. Hieronder
horen ook de monitoren en de jeugddienst. Je kind zal de hele
zomer in dezelfde bubbel spelen, eten en activiteiten doen.
Dit wil ook zeggen dat de jeugdsite in 2 verdeeld zal worden.
Per bubbel is er een aparte ingang. Volg de aanwijzingen bij
de ingang, waar een moni je kind verwelkomt. De kinderen
mogen in hun eigen bubbel spelen naar hartenlust, maar
mogen niet in contact komen met de andere bubbel. De
monitoren worden ook verdeeld in de bubbels. De kinderen
zullen dus hun vaste monitoren hebben en de vaste vriendjes

in de bubbel. We zorgen voor een mix van kleuters en lagere
schoolkinderen.
Je kind zal bij aankomst een gekleurd armbandje krijgen. Dit is
het kleur van zijn/haar bubbel. Zorg dat je kind het armbandje
elke dag aan heeft. Zo is het voor zowel de monitoren als het
kind duidelijk in welke bubbel hij/zij hoort.
We vragen om je kind zoveel mogelijk volledige dagen te
laten komen naar het speelplein. Het wordt afgeraden om de
kinderen over de middag naar huis te laten gaan.
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Hygiëne
We verwachten dat:
• Je kind zijn/haar handen wast bij aankomst.
• Je kind een herbruikbare fles mee heeft. Wij mogen geen
bekers geven.
• Je kind zelf 2 tussendoortjes meebrengt. We mogen geen
fruit bedelen.
• Als je kind ziek is of symptomen vertoont, hij/zij niet naar
het speelplein komt. Verwittig de jeugddienst.
• Je de medische fiche correct en eerlijk invult. Je brengt deze
mee op de eerste speelpleindag. Je vindt de fiche op de
website www.alveringem.be/jeugd.

VOORAF INSCHRIJVEN
De jeugddienst en hoofdmoni moeten de kinderen verdelen in bubbels. We moeten hiervoor weten wanneer welk kind
komt naar het speelplein. Dit vraagt heel wat werk. We vragen daarom om per week in te schrijven.
Je schrijft per week in! Ook al komt je kind bv. maar 3 dagen toch schrijf je in voor de hele week. Je betaalt maar voor de
dagen waarop je kind effectief aanwezig was.
Een bubbel blijft een week zoals ze is. Dus ook al komt jouw kind bv. maar 3 dagen, blijft die plaats gereserveerd voor
jouw kind. De plaats kan niet worden ingenomen door iemand anders. We houden onze bubbels tijdens de volledige week
zoals ze zijn gestart. Na die week proberen we opnieuw de kinderen in dezelfde bubbel in te delen. Dit zal voor structuur
en voorspelbaarheid zorgen en de kinderen een gevoel van veiligheid geven.
Voor- en na-opvang moeten ook per week gereserveerd worden.
Je reserveert steeds de donderdag voorafgaand aan de week die komt. Je schrijft ten laatste om 18 u. in, dan worden de
inschrijvingen afgesloten. Dus om opvang en speelplein te verzekeren voor je kind moet je ten laatste op 2 juli 2020
reserveren voor de week van 6 juli 2020. Deze werking geldt voor de hele zomervakantie.
Inschrijven kan via de website: www.alveringem.be – jeugd – speelpleinwerking Alveringem. Heb je geen toegang tot internet, contacteer de jeugddienst op het nummer 0494 41 92 30.
Heb je als ouder vragen, ben je bezorgd of is er iets die niet loopt zoals het moet, aarzel niet om de jeugddienst te contacteren. Bij dringende zaken bel je best op. De jeugddienst zal ook zoveel mogelijk aanwezig zijn op het speelplein.
Geen 12+ werking dit jaar
Dit jaar kunnen we geen 12+ werking organiseren. Voor een 12+ werking zou het inhouden dat er een derde bubbel gemaakt moet worden, de jongeren moeten een mondmasker aan en moeten strengere maatregelen volgen dan de jongere
kinderen.
Het speelplein is gesloten op dinsdag 21 juli 2020

SPEELPLEINWERKING DE WIP STAVELE
Speelpleinwerking De Wip start op 1 juli 2020 tot en met 28 augustus 2020 in de gemeentelijke basisschool,
IJzerstraat te Stavele.
•
•
•
•

Elke dag aankomst van 8 u. tot 9 u. en tussen 13 u. en 13.30 u.
Wie voor een volledige dag komt brengt lunchpakket mee (naar huis gaan op de middag kan niet).
Tussendoortjes en drankjes zelf mee te brengen.
We werken met bubbels daarom is inschrijven vooraf noodzakelijk, dit kan per week (de link naar het informatieformulier zal
elke week op onze facebookpagina staan.
• Kinderen brengen en afhalen gebeurd door de ouders met mondmasker.
• Hoofdmoni & permanentie ter plaatse: 0497 83 89 01, vragen kunnen ook steeds via speelpleindewipstavele@hotmail.com
Volg ons via de facebookpagina voor de recentste informatie https://www.facebook.com/speelpleindewipstavele/
Samen met het gemeentebestuur en de jeugddienst zullen we er alles aan doen om van deze zomervakantie
een fijne tijd te maken, ook met de extra richtlijnen rond het Coronavirus!
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MEDISCHE WACHTDIENSTEN
EN PERMANENTIES
HUISARTSEN CENTRAAL WACHTNUMMER:
Alveringem, Hoogstade, Oeren, Sint-Rijkers,
Gijverinkhove, Leisele en Izenberge: 1733
Beveren-IJzer en Stavele: 057 30 01 49
APOTHEKERS CENTRAAL WACHTNUMMER:
0903 99 000 (€ 1,50 EUR/min.) of www.geowacht.be
ANDERE PERMANENTIES
• Wit-Gele Kruis West Vlaanderen (24 u./24 u.):
Veurne: 050 63 45 50 - Poperinge: 050 63 46 00
• Bond Moyson: 050 34 24 64
• Vlaams Kruis Westhoek: 057 30 07 54
Zelfstandige verpleging in de regio Alveringem:
• Martien Hooghe (Alveringem - Hoogstade):
058 29 97 52
• Nathan Tamsin (Lo-Reninge-Alveringem):
0493 18 18 73
• Thuisverpleging OLV Gasthuis (Stavele - Beveren):
0475 70 24 83
• Veerle Breemersch (Leisele): 0494 76 40 22
• Nicole Dhaenens: 057 30 04 50 / 0472 48 81 48
• Greet Vandeputte: 058 29 82 47 / 0477 45 99 33
• Alien Coopman (Beveren-Alveringem)
0497 37 45 63
• Karen Vanveuren en Liesbeth Rolly (AlveringemVeurne):
0496 30 52 74
• Kelly Vandeputte (Veurne-Alveringem-Lo-Reninge):
0494 58 22 48
• Sofie De Smet (Veurne-Alveringem):
0497 74 12 62
• Carola Staelen (Lo-Reninge, Alveringem, Veurne,
De Panne, Adinkerke, Koksijde, Oostduinkerke,
Nieuwpoort):
0492 53 20 85
Goed in zorg (samenwerkende thuisverpleegkundigen)
• Karen Ameloot (Alveringem):
0491 25 21 96
• Mieke Delanote (Alveringem-Vleteren):
0495 20 43 67
• Marie Fonteyne:
0471 65 44 60
• Sabine Pauwelyn (Alveringem-Vleteren):
058 28 89 58 / 0475 97 43 11
Ambulancedienst Hoppestreek: regio Poperinge,
Vleteren, Alveringem, Lo-Reninge, Heuvelland:
0494 94 74 61
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CONTACTONDERZOEK
Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt
onder de bevolking, voeren we contactonderzoek uit.
Als iemand ziek wordt door het virus dat COVID-19 veroorzaakt, vragen we aan die zieke persoon met wie hij contact
heeft gehad. Het is immers mogelijk dat die personen besmet
zijn. We bellen of bezoeken dan die contactpersonen. We
geven advies over wat ze moeten doen om te vermijden dat
ze op hun beurt andere mensen in hun omgeving ziek maken.
Hoe meer besmettingen we op die manier kunnen vermijden,
hoe beter.
Met contactonderzoek proberen we dus samen te verhinderen
dat het coronavirus opnieuw opflakkert. Het blijft uiteraard
belangrijk om de regels te respecteren, zoals regelmatig je
handen wassen en afstand houden van elkaar.
De methode voor contactonderzoek is niet nieuw. Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid voert al
decennialang contactonderzoek uit voor andere ziektes, zoals
mazelen en tuberculose. Nu wordt het contactonderzoek verricht voor de nieuwe ziekte COVID-19.
1.	THUISBLIJVEN BIJ ZIEKTE EN DE DOKTER BELLEN
Heb je klachten zoals hoesten, pijn op de borst, verlies van
reuk of smaak, of koorts? Dan kun je besmet zijn met het
virus.
- Blijf meteen thuis zodat je geen contact meer hebt met
andere mensen: isoleer jezelf.
- Bel je huisarts. Je huisarts geeft je advies en zegt je of en
waar je getest kunt worden.
- Je huisarts brengt de bevoegde instanties op de hoogte
zodat het contactonderzoek snel kan starten.
- Maak een lijstje van de mensen met wie je contact hebt
gehad vanaf twee dagen voor je symptomen vertoonde
tot het moment dat je jezelf isoleerde. Noteer naast hun
naam ook hun telefoonnummer, adres, geboortedatum en
e-mailadres.
Ook je huisgenoten blijven thuis
Als je huisarts vermoedt dat je COVID-19 hebt, moeten je
huisgenoten ook thuisblijven. Zij hebben ongetwijfeld nauw
en lang contact met je gehad. Het risico is dus groot dat ze
ook besmet zijn.
Het resultaat van je COVID-19-test
Je huisarts brengt je op de hoogte van het resultaat van
je test.
- Als je niet besmet bent met het virus en je test ‘negatief’ is,
hoef je niet meer thuis te blijven, tenzij je huisarts
vermoedt dat je toch ziek bent en dat de test verkeerd was.
- Als je besmet bent met het virus en je test ‘positief’ is, blijf
je thuis zolang je ziek bent en minstens zeven dagen na de
start van je klachten.
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2.	CONTACTONDERZOEK: JE WORDT GEBELD OF KRIJGT
EEN HUISBEZOEK
Zegt je test of je dokter dat je COVID-19 hebt?
Het contactonderzoek start.
- Een medewerker van de overheid belt je op. Als het niet
past, spreek je een ander moment af.
- De medewerker stelt je een aantal vragen, zodat je zeker
niemand vergeet op de lijst van personen met wie je
contact gehad hebt. Je kunt zelf ook vragen stellen.
- Voor elk contact wordt ook gevraagd hoelang en van
hoe dichtbij dat contact was om het risico voor die
contactpersoon in te schatten.
- Het is belangrijk dat je zo volledig mogelijk antwoordt op
de vragen van de medewerker. Zo kunnen we verdere
besmettingen beperken.
Wie belt je?
- Iemand die werkt in opdracht van de overheid belt je op.
In Vlaanderen werkt die persoon in opdracht van het
Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.
In Brussel is dat in opdracht van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en in Wallonië van het Agence
Wallonne pour une vie de qualité (AVIQ).
- De medewerker belt je altijd met het nummer 02 214 19 19
of stuurt een sms van het nummer 8811. Je kunt niet
terugbellen.
Als bellen niet lukt
Als het niet lukt om de vragen voor de contactopvolging telefonisch te stellen, komt er iemand bij je thuis langs.
3.	JE CONTACTPERSONEN KRIJGEN ADVIES
We bellen (of bezoeken) de mensen die met een besmette
persoon in contact zijn gekomen. Ze krijgen advies wat ze
moeten doen om geen andere mensen ziek te maken. We
vertellen hen niet wie de besmette persoon is.

- Beperk je fysieke contacten zo veel mogelijk.
- Let er gedurende veertien dagen extra goed op dat je
anderhalve meter afstand houdt van anderen.
- Was je handen heel vaak en heel grondig.
- Bedek altijd je neus en mond als je je huis verlaat,
bijvoorbeeld met een mondmasker. Je kunt dus gaan
werken of naar school gaan.
- Bel je huisarts en blijf thuis als je symptomen krijgt.
VERTROUWELIJK EN GEEN CONTROLE
- De informatie die je geeft, gebruiken we alleen om het
nodige advies te geven aan de personen met wie je contact
hebt gehad vanaf 2 dagen voor je symptomen tot je isolatie.
- De persoon die jou opbelt of bezoekt, gaat vertrouwelijk om
met je gegevens en respecteert je privacy.
- De informatie die je geeft, wordt niet gebruikt om te
controleren of je de maatregelen van de overheid naleeft.
De informatie wordt evenmin doorgegeven aan de politie of
aan andere controlediensten.
- Alleen de bevoegde dienst voor contactonderzoek krijgt
toegang tot de lijst met contacten die je doorgeeft, nooit
je werkgever, collega’s, familie, politie of andere
overheidsdiensten.
- De contactpersonen krijgen je naam ook niet te horen.
Je blijft anoniem.
- De enige uitzondering is als je in een instelling bent
geweest waar veel mensen verblijven, zoals een school of
woonzorgcentrum. Dan bespreken we vertrouwelijk met de
verantwoordelijke (arts) wat er moet gebeuren om daar een
uitbraak te vermijden. Je naam wordt daarbij nooit vermeld.
VRAGEN OVER CONTACTOPVOLGING?
- www.info-coronavirus.be
- 0800 14 689
- www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek
Voor contactonderzoek word je altijd gebeld met het nummer
02 214 19 19.

Contactpersonen met een hoger risico
Was je langere tijd en van dichtbij in contact met de zieke
persoon? Is de persoon bijvoorbeeld een huisgenoot, een
college die naast je zit op kantoor of een beste vriend(in) op
school? Dan krijg je het volgende advies:
- Blijf veertien dagen thuis.
- Ga alleen naar buiten als het niet anders kan, bijvoorbeeld
om naar de dokter of apotheek te gaan of om voedsel te
kopen. Draag dan altijd een mondmasker. Je mag wel in je
eigen tuin of op je terras komen.
- Ontvang geen bezoek.
- Meet twee keer per dag je temperatuur.
- Bel meteen je huisarts als je symptomen zoals koorts of
hoesten krijgt.
- Kom je voor je werk in contact met kwetsbare mensen, bijvoorbeeld ouderen? Dan word je na 12 dagen thuisisolatie
getest, ook als je geen symptomen hebt gehad.
Contactpersonen met een lager risico
Heb je niet lang of niet van dichtbij contact gehad met een
zieke persoon? Dan hoef je niet thuis te blijven. Leef wel de
volgende richtlijnen na:
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CAMPAGNE: BLIJVEN FIETSEN ALLEMAAL
Heb jij de voorbije weken tijdens de lockdown ook je fiets (her)ontdekt?
Het is ons in ieder geval opgevallen dat er in onze gemeente/stad flink meer
gefietst wordt. Top! Dat kunnen we alleen maar blijven aanmoedigen.
De ideale ontspanning om je hoofd leeg te maken en bovendien een
gezonde bezigheid.
Natuurlijk hopen we dat je ook blijft fietsen als je binnenkort weer naar
je werk of naar school mag. Vergeet die files en parkeerstress. Fietsen is
zoveel leuker en ontspannender, dat heb je nu zelf ontdekt! Samen met de
politie doen we er alles aan om de fietser voldoende ruimte te geven in onze gemeente/stad, zodat het veilig blijft voor iedereen.
De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) pakt uit met de eerste fietscampagne op Vlaams niveau. Wij springen graag op de kar
en moedigen onze inwoners aan om te blijven fietsen! Tenslotte zijn we met z’n allen goed bezig. Nog niet overtuigd? Morgen
misschien wel?!
Print ook een affiche af om voor je raam te hangen en blijf fietsen! Downloads voor print op A3 of A4 op www.vsv.be

“Ik wist niet dat leren zo leuk kon zijn!”
Onze maatschappij verandert razendsnel.
Als volwassene is het belangrijk dat we onszelf voortdurend bijscholen.
Tegenwoordig moeten we heel wat kennen en kunnen:
met een computer en een smartphone kunnen werken, online afspraken maken,
spelling opfrissen, een e-mail sturen, (klein)kinderen helpen met hun huiswerk,
korting berekenen tijdens de solden…
Ook in onze vrije tijd zijn er heel wat zaken die nieuw zijn:
een digitaal fototoestel kunnen gebruiken, betalen via pc-banking, hotel en vlucht boeken op internet,
een mooie wenskaart maken en versturen, kennis maken met kunst en cultuur, ons behelpen in het Engels of Frans…
We horen steeds “surf naar”, “je kan je inschrijven via internet”, “volg ons op facebook of twitter” …
Onze kinderen zijn beter mee want ze leren dit allemaal op school.
Ook volwassenen kunnen we hiervoor naar school.
In open-school Brugge-Oostende-Westhoek komen jaarlijks zo’n 4000 cursisten.
Zij leren van alles bij:
Omgaan met stress, werken met de computer en internet, opstap Engels en Frans,
rekenen, beter lezen en schrijven, kennismaking met kunst en cultuur, nieuwe buren,
gezondheid…

KALENDER
ALLE ACTIVITEITEN DIE DOOR EEN VERENIGING GEORGANISEERD WORDEN EN DIE VOOR EEN BREED PUBLIEK
TOEGANKELIJK ZIJN, HEBBEN RECHT OP EEN DUIDELIJKE VERMELDING IN DE GEMEENTELIJKE INFOKRANT EN OP DE
WEBSITE VAN DE GEMEENTE!
AARZEL NIET OM ZE TE MAILEN NAAR INFO@ALVERINGEM.BE
De kalender werd opgesteld met geplande activiteiten voor de periode juli-augustus. In kader van de maatregelen tegen het
coronavirus zijn alle activiteiten onder voorbehoud.

ELKE WOENSDAGAVOND
GEZINSBOND ALVERINGEM - FIETSEN OP WOENSDAG

Vertrek om 19.30 u. aan Potje Paté voor ± 25 km aan een rustig tempo. Gratis deelname.
Info: Krista Mahieu, 058 28 93 35 of krist.mahieu@hotmail.com

