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Extra Vlaamse middelen voor Zwalm (p. 3)Louis Ide in de frontlinie tegen corona (p. 2)

Beste Zwalmenaren
Bij het begin van elk nieuw jaar wen-
sen we elkaar een goede gezondheid. 
Wie had ooit kunnen vermoeden dat 
ons meest kostbare goed zo onder 
vuur zou komen te liggen. Veel men-
sen werden ziek en dierbaren lieten 
het leven. 

We werden en worden nog steeds 
geconfronteerd met de grootste crisis 
sinds de Tweede Wereldoorlog. Scholen 
bleven dicht, producties werden stil-
gelegd, de tapkraan in ons café werd 
afgekoppeld, sporten zat er niet meer 
in, ons familiale en sociale leven kreeg 
een ferme deuk. Iedereen in zijn kot. 

Maar we zijn weerbare en creatieve 
mensen. Thuiswerk, digitale lessen, 
gemeenteraden via Zoom of Teams. 
Het was allesbehalve ideaal, maar 
samen bonden we de strijd aan tegen 
het virus. Dank aan alle inwoners voor 
uw volharding. In Zwalm bleef de  
besmettingsgraad immers bijzonder 
laag.

Onze N-VA-mensen, uw vertegen-
woordigers, deden wat ze konden. 
Schepen Peter vanuit het gemeente-
huis en Louis vanuit het ziekenhuis. 
Deze speciale corona-editie zet hun 
werk nog eens in de verf. 

Het virus is nog niet verdwenen. Ook al 
zijn er minder zieken en normaliseert 
onze samenleving beetje bij beetje: 
voorzichtig blijven is de boodschap. 
Volg dus de regels en blijf gezond.

Freddy  
Huyghebaert

Voorzitter  
N-VA Zwalm

N-VA-bestuurslid en professor diergeneeskunde 
Sarne De Vliegher over de gezamenlijke aanpak 
van het coronavirus
Sarne, toegegeven: als we denken aan 
Covid-19-specialisten, denken we niet 
meteen aan dierenartsen. Maar het 
tegendeel is waar? 

“Elke dag zien we wel een viroloog op 
televisie. De een al wat meer dan de 
ander. Elk met zijn eigen stijl. Sommige 
specialisten dramatiseren graag en an-
dere veranderen (te) vaak van gedacht. 
Maar wie het meest genuanceerd in 
beeld komt, is zonder meer professor 
Steven Van Gucht, een dierenarts!”

Hoe komt een dierenarts in de virologie 
terecht?

“Professor Van Gucht studeerde af aan 
de Faculteit Diergeneeskunde van de  
Universiteit Gent, waar ook ik werk-
zaam ben. Hij doctoreerde daar in het 
labo voor Virologie. Ook professor 
Boudewijn Catry, die tijdens de vakan-
tie van professor Van Gucht de pers-
conferenties voor zijn rekening nam, 
is trouwens een dierenarts. Hij werkte 
jarenlang in mijn vakgroep.”

Werken artsen en dierenartsen vaker 
samen bij de aanpak van volksgezond-
heidsproblemen?

“Absoluut. Die gezamenlijke aanpak 
past perfect binnen het zogenaamde 
‘one health’-concept. Dat begrip slaat 
op de samenwerking van verschillende 
disciplines (bijvoorbeeld artsen en 
dierenartsen) om een optimale  
gezondheid te bekomen voor mens, 
dier én de omgeving. De aanpak van de 

Covid-19-pandemie is daar een perfect 
voorbeeld van.”

Is er in ons land een overkoepelend 
instituut dat die samenwerking  
vormgeeft?

“Dat is Sciensano, een wetenschappelijk 
instituut dat opdrachten vervult inzake 
volks- en diergezondheid. Het ontstond 
recent door de samensmelting van het  
Centrum voor Onderzoek in Dierge-
neeskunde en Agrochemie (CODA) en 
het vroegere Wetenschappelijk Instituut 
Volksgezondheid (WIV). Sciensano  
belichaamt dus perfect het ‘one health’- 
concept en de samensmelting van het 
CODA en het WIV bewijst haar nut in 
de bestrijding van Covid-19.”

Zowel professor Van Gucht als profes-
sor Catry werken ook voor Sciensano?

“Inderdaad. Zo zie je maar dat dieren- 
artsen niet alleen instaan voor de 
gezondheid en het welzijn van onze 
gezelschapsdieren (hond, kat, cavia,  
konijn, …) en nutsdieren (runderen, 
varkens en pluimvee), maar ook ex-
pertise bezitten om de gezondheid van 
mensen te bewaken en te verbeteren.”

Sarne De Vliegher
Bestuurslid en
Professor  
diergeneeskunde
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Louis Ide in  
de frontlinie 
tegen corona

Moeilijke zoektocht naar  
beschermingsmateriaal
Louis Ide is in Jan Palfijn  
verantwoordelijk voor het  
beschermingsmateriaal.  
“Ik ben gelukkig al vroeg  
begonnen met een stock aan  
te leggen. Dat gaf ons zieken-
huis een voorsprong ten  
opzichte van andere zieken- 
huizen. Dat we onze mensen 
alsnog konden beschermen, 
zorgt voor een gevoel van  
veiligheid en vertrouwen.”

Onzekerheid over bescher-
mingsmateriaal is volgens Louis 
een van de grootste stress- 
factoren bij het zorgpersoneel 
in Vlaanderen. Extra materiaal 
was dan ook meer dan welkom. 
Zo naaiden enkele ontwerp-
sters van carnavalskostuums 
tientallen schorten voor de 
ziekenhuismedewerkers. “Een 
prachtig initiatief waarmee we 
enorm blij waren”, aldus Louis. 

Bron: HLN, 24/04/2020

Louis Ide is gemeenteraadslid in Zwalm en nationaal secretaris van de N-VA. Maar het voorbije jaar was hij vooral  
specialist infectiecontrole in het Jan Palfijnziekenhuis in Gent. Daar draaide hij wekenlang dubbele shiften. 

Bron: HLN, 15/07/2020

Wist u dat … Louis 
naast politicus en arts 
ook schrijver is? 
Na zijn debuutroman ‘Het 
Project’ stelde hij deze 
zomer zijn nieuwe boek 
‘Holy Land’ voor. Een 
pittige roman over geloof, 
pijn, twijfel, houvast. 

Neem dan zeker een kijkje op  
www.vlaamseveerkrachtindezorg.be. 

Vlaamse veerkracht in de zorg
Bent u benieuwd naar de getuigenissen van Louis Ide en andere 
N-VA-mandatarissen die in de frontlinie staan tegen corona?
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87.770 euro Vlaamse steun voor sport-, 
jeugd- en cultuurverenigingen in Zwalm
Vlaanderen trekt 87 miljoen euro uit 
voor de lokale sport-, jeugd- en cultuur-
verenigingen, die door de coronacrisis 
heel wat inkomsten misliepen. Minis-
ter-president en Vlaams minister van 
Cultuur Jan Jambon en Vlaams mi-
nister van Sport Ben Weyts menen dat 
deze steun het sociale weefsel van onze 
Vlaamse gemeenschap weer kan doen 
heropleven. “Alles begint in de lokale 
verenigingen”, zeggen Jambon en Weyts. 
“Zij zijn de motor van onze samenleving 
en zijn bij uitstek de ideale partners om 
het leven na corona mee vorm te geven.” 

Corona hakte de voorbije maanden hard 
in op het verenigingsleven. Een eetfestijn, 
een lokale wafelverkoop of een jaarlijks 

theateroptreden geven verenigingen in 
normale omstandigheden de nodige zuur-
stof om doorlopende uitgaven te kunnen 
bekostigen. “We weten dat we met deze 

impuls niet alle kosten kunnen dekken”, 
zegt Weyts. “Maar het is in de eerste plaats 
een appreciatie voor de belangeloze inzet 
van zovele Vlamingen.”

Extra duwtje in de rug
“De Zwalmse verenigingen kunnen op 
bijna 88.000 euro rekenen”, weet schepen 
van Cultuur en Sport Peter Van Den Haute. 
“Deze middelen zijn voor veel van onze 
verenigingen een extra duwtje in de rug bij 
het herstel van de coronacrisis.” 

 Onder meer de lokale sportclubs zagen de 
voorbije maanden heel wat inkomsten verloren 
gaan.

Bron: Het Nieuwsblad, 09/06/2020

Bron: HLN, 04/06/2020

Bron: HLN, 21/07/2020

Jeugdverblijf Oud Klooster in Dikkele en scouts-  
en Chirolokaal Ter Wijl krijgen Vlaamse subsidies
Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir voorziet extra ondersteuning voor het sociaal 
toerisme. In Zwalm krijgen jeugdverblijf Oud Klooster in Dikkele en scouts- en Chirolokaal 
Ter Wijl subsidies. Ter Wijl kreeg eerder al een subsidie om zijn gebouwen brandveiliger en 
kindvriendelijker te maken. 

“Het kost jeugdverblijven flink wat geld om te voldoen aan een hele reeks verplichte voorschriften.  
Vanuit het gemeentebestuur hebben we daarom vorig jaar ook extra financiële steun aan onze  
jeugdverenigingen gegeven. Dat daar vanuit Vlaanderen nog een subsidie bijkomt, is een welkom  
duwtje in de rug”, aldus schepen van Toerisme Peter Van Den Haute.

Bron: HLN, 09/09/2020

Bron: HLN, 29/05/2020

Bron: HLN, 14/06/2020

In de 
pers
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Alle leerlingen opnieuw naar school 

Vanaf 1 september zijn alle scholen opnieuw open. Vorig schooljaar hebben 
onze kinderen hun klas maandenlang moeten missen, maar dat zal dit 
schooljaar niet meer gebeuren. Want elk kind heeft recht op leren.

Kleuterklas        Lager onderwijs          Eerste graad             Tweede en 
              middelbaar  derde graad 

Altijd en overal met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen

Voltijds onderwijs in de klas

Voltijds onderwijs in de klas
Afwisselend een week 
les in de klas en een 

week afstandsonderwijs

mondmaskerplicht en tijdelijk verbod 
op buitenschoolse activiteiten

CODE
GEEL

CODE
ORANJE

Veel Vlamingen snakten naar de heropening van de scholen. 
Heel wat ouders wilden hun kinderen weg van achter de pc 
thuis, en weer op de schoolbanken. Leerkrachten misten 
de kinderen. En onze jongeren misten hun vrienden.

“Alle kinderen kunnen weer naar school”

Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs


