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VEURNE Shauni Meurice en Den-

nis Mistiaen kregen op 14 augus-

tus met Senna hun tweede kind-

je. De jongen van 2,515 kg en

46 cm werd geboren in AZ West

en groeit samen met zus Rachel

op in Veurne. (Foto PBK)

GEBOORTEN

Senna

VEURNE Tom Moerman en Laluna

Catteeuw werden op 16 augustus

de trotse ouders van Morris. De

jongen van 3,890 kg en 51,5 cm

werd geboren in het Jan Yper-

manziekenhuis Ieper en groeit op

in de Brugsesteenweg. (Foto GL)

Morris

drijf moeten stoppen. Hij heeft 33
jaar actieve dienst als brandweer-
man op zijn palmares.
“Als onderofficier-bevelhebber
draagt hij mee aan het welslagen
van interventies en oefeningen.
Jan is ook verantwoordelijk voor
de werkgroep adembescherming
binnen de brandweer van Veur-
ne”, zegt brandweercollega Jur-
gen Bauden.
Het brandweerkorps van Veurne
wil er zijn voor Jan en zijn gezin.
De jaarlijkse traditie om op het

einde van de zomer een barbecue
te organiseren, kreeg plots een
bijzondere draai. 

FIRE FOR JAN

Het werd een Fire for Jan en ALS
Liga benefiet met familie, vrien-
den, kennissen, sympathisanten
van de brandweer en van Jan.
De brandweermannen en -vrou-
wen willen hun zieke collega en
zijn familie blijven steunen door
hem af en toe eens een bezoek te
brengen of door zijn woning te

Tien maand geleden vernam Jan
Bouttry – uitbater van een lood-
gietersbedrijf, levensgenieter en
brandweerman – dat hij getroffen
werd door de dodelijke zenuw-
spierziekte ALS. Deze ziekte tast
de spierfuncties aan omdat prik-
kels die van de hersenen komen
niet meer goed worden doorgege-
ven. 

33 JAAR BRANDWEERMAN

Door de ziekte heeft Jan noodge-
dwongen de uitbating van zijn be-

helpen aanpassen zodat het leven
van Jan wat comfortabeler wordt. 
Naast de barbecue wordt er van
alles voorzien. Er is kinderanima-
tie, een springkasteel, een live co-
verband, een tombola en een ge-
zellige bar. Iedereen is van harte
welkom in de brandweerkazerne
om de zaak te steunen. De op-
brengst gaat deels naar Jan en
deels naar de ALS Liga, die onder-
zoek verricht naar de ziekte.
Kaarten voor het evenement zijn
te verkrijgen bij de brandweerlie-
den van Veurne, Westhoek Mo-
torcenter en de Furnapub. Er zijn
al heel wat kaarten de deur uit
maar er is veel plaats in de kazer-
ne. Er zijn ook steunkaarten te
verkrijgen bij de brandweercolle-
ga’s. (JTV)

Brandweer springt in de
bres voor zieke collega
VEURNE De brandweer van Veurne organiseert op zaterdag 8 september een Fire for Jan barbecue in de ka-
zerne langs de Nijverheidstraat. Vanaf 17.30 uur is iedereen welkom op het benefiet ten voordele van collega-
brandweerman eerste sergeant Jan Bouttry, die op 52-jarige leeftijd getroffen werd door spierziekte ALS.

Enkele organisatoren van het evenement: Davy Lucidarme, Sophie Dusuel, Dries Dezutter, Mike Lucidarme, Stijn

Cottry, David Thieren, en Jurgen Bauden. (Foto JTV)

Brandweerman Jan Bouttry werd

tien maanden geleden getroffen

door spierziekte ALS. (Foto JTV)

VEURNE Voor de 23ste keer

organiseerde de Veurnse schaak-

club Het Witte Paard een open-

lucht simultaantornooi op de

Grote Markt. Omdat het weer niet

al te best was, vond het tornooi

plaats onder een open tent tegen

de gevel van het oude stadhuis.

Zowat 20 schakers zaten gecon-

centreerd achter de tafel. Op de

markt lag een groot schaakbord

te wachten op liefhebbers, groot

of klein, die eens een houten

koning, dame of toren wilden

verzetten. (Foto JTV)

Het Witte Paard
vraagt concentratie

VEURNE


