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Benefiet voor ‘hoeksteen van het korps’
VEURNE
Brandweersergeant Jan Bouttry (52)
kreeg eind vorig jaar te horen dat hij 
aan ALS lijdt.  Na 33 jaar dienst moest 
hij stoppen. Praten en stappen verloopt 
nu al erg moeizaam. Op 8 september 
organiseren zijn collega’s van de brand-
weer een benefiet, ‘Fire For Jan’.

BART BOTERMAN

Tien maanden geleden kreeg
Jan Bouttry (52) uit Veurne te
horen dat hij aan de spierziekte
ALS lijdt. Zijn toestand ging ra-
zendsnel achteruit. «Praten en
stappen verloopt momenteel al
erg moeizaam en dat is moei-
lijk te aanvaarden. De ziekte
kwam uit het niets en is niet te
genezen, enkel af te remmen.
We kregen geen eerlijke kans
om tegen Jans ziekte te vech-
ten», getuigt Natalie Blanckaert
(44), de echtgenote van Jan. Hij
moest noodgedwongen stop-
pen met zijn installatiebedrijf
voor sanitair en verwarming en
ook aan zijn carrière als brand-
weersergeant kwam een einde,
en dat na 33 jaar dienst.

Vader van twee
«Hij was een van de hoekstenen
van het korps, iemand die veel
mensenlevens heeft gered tij-
dens duikacties en als bevel-
voerder bij andere interven-
ties», vertelt collega en vriend
Jurgen Baudens. Sergeant Jan
Bouttry, vader van Zoë (15) en

kelende Jan en zijn familie.
«Ook in de kazerne zijn we
enorm geschrokken, zeker om-
dat de ziekte zoveel impact
heeft en Jan zo snel achteruit

gaat. We vergeten onze ser-
geant nooit», gaat onderofficier
Jurgen Baudens verder. Hij en
enkele collega-brandweerlie-
den sloegen de handen in el-
kaar voor een benefiet met de
naam Fire For Jan. 

Hechte familie
Op 8 september is er in de ka-
zerne een grote barbecue met
dj’s , een optreden, een tombo-
la en springkastelen. «De zes-
honderd kaarten zijn allemaal
verkocht. Wat onze collega is
overkomen, grijpt veel mensen
aan. De brandweer van Veurne
is een hechte familie en we wil-
len er zijn voor Jan en zijn gezin.

De opbrengst gaat naar Jan en
ook naar de ALS-liga, die on-
derzoek voert naar de ziekte»,
aldus Jurgen.
Ook Jan Bouttry zelf, zijn echt-
genote en jongste dochter zul-
len aanwezig zijn. «De bekom-
mernis van Jans collega’s is een
enorme steun voor ons in deze
moeilijke periode. Sinds de dia-
gnose is ons leven ingrijpend
veranderd. Iedereen kan de
ziekte krijgen en daarom is het
belangrijk dat er geld in het
laatje komt om het onderzoek
naar de ziekte te steunen. Jan
kijkt ernaar uit om al zijn colle-
ga’s terug te zien», besluit Na-
talie.

Een delegatie van het Fire For Jan-team van de brandweer: Davy Lucidarme,  Sophie Dusuel,
Dries Dezutter, Jurgen Bauden, Mike Lucidarme, Stijn Cottry, David Thieren. Foto’s BBO

BRANDWEER IN DE BRES VOOR ALS-PATIËNT JAN BOUTTRY (52)

Sergeant Jan Bouttry toen
hij nog lid van het korps was. 

Sofie (18), was gespecialiseerd
in adembescherming en gaf te-
vens les aan de Wobra, de pro-
vinciale opleidingsschool voor
veiligheidsdiensten. «We ken-
nen hem ook als een goedlach-
se levensgenieter. We missen
hem in de kazerne», aldus col-
lega Jurgen.
Na het uitbreken van de ver-
lammende spierziekte ALS
hebben patiënten gemiddeld
nog 33 maanden te leven. On-
wezenlijk nieuws voor de afta-

OOSTENDE
Opknapbeurt 
voor parkings 
sportpark Schorre
In sportpark De Schorre zijn de par-
kings van het Vlaamse Kruis en van
de hondenclub Happy Dog aan een
onderhoudsbeurt toe. Door het da-
gelijkse gebruik van deze parkings
waren er putten ontstaan die bij he-
vige regen veel plassen en slijk ver-
oorzaakten. Het schepencollege
heeft zowel de heraanleg van de
parking aan de Mr V-arena als het
herstel van de parking van Happy
Dog goedgekeurd. Bij de parking
aan de Mr V-arena en het Vlaamse
Kruis wordt onder meer een pad
heraangelegd in betontegels op
een hoger niveau langs de Mr. V-
Arena. Er wordt ook een uniforme,
waterdoorlatende, verharde toe-
gangszone voorzien voor de gara-
ge van de ambulances en van het
clublokaal. Bij de parking van Hap-
py Dog wordt de toplaag van de
parking losgemaakt en komt er een
nieuwe laag in dolomiet of gema-
len asfalt. De werken zullen uitge-
voerd worden door Krinkels nv en
zullen begin september van start
gaan. (LBB)

KORTEMARK
Kermispicknick 
De Kortemarkse cultuurraad orga-
niseert op kermiszondag 26 augus-
tus al voor de vierde keer een ker-
mispicknick aan de Krekemeersen.
Iedereen is welkom vanaf 11 uur
aan de picknickbanken aan de kant
van de Lichterveldestraat. Attribu-
ten zoals dekentjes, drankjes en
eten moeten bezoekers zelf mee-
brengen. De cultuurraad laat we-
ten dat wie dat wil ook zijn of haar
muziekinstrument mag meenemen
om zo voor een streepje muziek te
zorgen. (SVR)

Hij heeft in zijn
carrière veel levens
gered tijdens
duikacties én 
als bevelhebber
COLLEGA JURGEN BAUDENS

VEURNE Wijkcomité Voorstad viert vijftig jaar bestaan met muzikale avond
Het comité van de Veurn-
se wijk Voorstad bestaat
vijftig jaar en heeft die
verjaardag gevierd met
een muzikale avond. Wij-
len Florimond Seru was
de eerste wijkmeester.
Vandaag zit Luc Clare-
bout het comité voor en
dat al ruim 25 jaar. De be-
woners van de Voorstad
samenbrengen is hét doel
van de vereniging. De
naam van het wijklokaal
Callicanes dateert van ja-
ren geleden, toen het co-
mité zijn eerste wijklo-
kaal bouwde met materi-
aal van een café op de
wijk Callicanes in Abeele.

Foto Gudrun Steen (GUS)

DE PANNE
Middelkerkse is Miss Elegantie
Nathalie Desplancke (21) uit Mid-
delkerke mag zich de nieuwe Miss
Elegantie van De Panne noemen.
Ze haalde het van Ines Fayot (24)
uit Kortenberg en Donna De Graef
(23) uit Sint-Katelijne-Waver.
«Het was een fantastische show
met een schitterend einde», ge-
niet Nathalie na. «Ik ben superblij

dat ik een jaar lang ambassadrice
van De Panne ben. En ik mag ook
meedoen aan de volgende editie
van Miss België.» Daarnaast won
Nathalie ook nog een scooter en
heel wat waardebons.Op de foto
zie je Nathalie in het gezelschap
van de huidige Miss België Angeli-
ne Flor Pua.  Benny Proot (GUS)

MENSEN  VAN  BIJ  ONS
Paul en Odette zijn diamanten echtpaar KORTEMARK

Sinds 27 juli zijn Paul Mergaert en Odette Cre-
vits, allebei 82 jaar oud, een diamanten echt-
paar.Ze zijn ook allebei afkomstig uit Koekela-
re. Paul en Odette leerden elkaar kennen op

weg naar school. Na hun huwelijk vestigden ze
zich in Kortemark. Paul was hoofdonderwijzer
op Kortemark-Elle en bibliothecaris van Korte-
mark. Odette zorgde voor het huishouden. Het

koppel kreeg zes kinderen: Anne-Marie, Dirk,
Koen, wijlen Luc, Frank en Tom. Ze hebben ook
zestien achterkleinkinderen en zes achter-
kleinkinderen. Foto Coghe (Coghe)


