Nieuwsbrief voor de buurtbewoners en medewerkers - december 2018

Welkom
Beste medewerker,
Beste buurtbewoner,

We hebben heel wat nieuws te melden in de wintereditie van onze nieuwsbrief.
Jammer genoeg beginnen we met een uiterst droevig
bericht. Afgelopen zomer moesten wij afscheid nemen
van Maarten Voeten, onze technisch directeur, die de
technische dienst van ons bedrijf 7 jaar lang met passie
en gedrevenheid leidde. Maarten overleed toen hij op
vakantie was met zijn gezin. We zullen hem heel erg
missen!
Het overige bedrijfsnieuws staat in de schaduw van
deze droeve gebeurtenis, maar willen we u toch
graag meedelen. Zo komt u in deze nieuwsbrief
meer te weten over o.a. het bezoek van Gaia aan ons
slachthuis, over onze deelname aan de Staten Generaal
van de provincie Antwerpen en maakt u kennis met
Vik het Varken.
Daarnaast heeft u er waarschijnlijk veel over gehoord
en gelezen de afgelopen maanden: de Afrikaanse
varkenspest is in ons land. Wat dit juist betekent,
welke gevolgen dit heeft en welke maatregelen wij
nemen om de verspreiding van deze ziekte tegen te
gaan, leest u verderop in deze nieuwsbrief. Spijtig
genoeg moesten wij als gevolg van de Afrikaanse
varkenspest ook preventief onze geplande deelname
aan Open Bedrijvendag annuleren.
Veel leesplezier! Wij wensen u prettige en warme
feestdagen toe.

in memoriam

Maarten
Met grote verslagenheid melden wij u dat
Maarten Voeten, onze technisch directeur, in
juli dit jaar tijdens zijn vakantie overleden is.
Meer dan 7 jaar hebben wij Maarten mogen
kennen als een bijzonder gedreven man
die door zijn empathische aanpak van bij de
start enorm geliefd en gerespecteerd was.
Hij leidde ‘zijn’ technische dienst, maar was
ook nooit te beroerd om zelf de handen uit
de mouwen te steken en mee op de vloer te
gaan.
Met enorme droefheid moesten wij deze zomer
van hem afscheid nemen…
We missen Maarten heel erg en zullen hem
bij Noordvlees steeds blijven herinneren. We
zijn trots op hem én zullen zorgen dat hij ook
trots kan blijven op zijn bedrijf! Het ga je goed,
Maarten!
Om Maartens werk verder te zetten, zijn we
op zoek gegaan naar een nieuwe technische
specialist. Marc Van den Broeck heeft deze rol
op zich genomen en startte in september bij
Noordvlees.

De directie van Noordvlees Van Gool

Marc Van den Broeck

Afrikaanse varkenspest
U heeft het waarschijnlijk al gehoord of gelezen in de media: de Afrikaanse varkenspest is sinds enkele
maanden in ons land. De ziekte werd dit jaar voor het eerst in België vastgesteld op 13 september in de
regio van Etalle in de provincie Luxemburg. Sindsdien zijn er al 205 (*) besmettingen genoteerd.
De Afrikaanse varkenspest is een uiterst besmettelijke ziekte, die helemaal niet
gevaarlijk is voor de mens (zelfs niet wanneer besmet vlees wordt gegeten),
maar wel erg dodelijk voor (huis)varkens en everzwijnen. Aangezien er geen
preventief vaccin noch remedie bestaan tegen de ziekte, kan een vergevorderde
uitbraak erg grote socio-economische gevolgen hebben in de sector. Zowel de
Belgische varkensboeren als de groothandels en de exporteurs van Belgisch
varkensvlees worden getroffen.
Om de verdere verspreiding van de Afrikaanse varkenspest tegen te gaan, zijn
er in samenspraak met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heel wat extra preventieve maatregelen van kracht gegaan.
Naast de algemeen geldende meldingsplicht van elk verdacht geval van besmetting met Afrikaanse varkenspest, werd een ruime perimeter afgebakend
rond de besmette zone in de provincie Luxemburg, waarbinnen er o.a. verregaande beperkingen zijn op transport, jacht en bosbouw.
Ook bij Noordvlees nemen wij heel wat (extra) voorzorgen om de
verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Hieronder enkele voorbeelden:

5 vragen en antwoorden
over de Afrikaanse varkenspest
-1Wat is de oorzaak van de Afrikaanse varkenspest?
De Afrikaanse varkenspest wordt veroorzaakt door een virus van de familie
Asfarviridae. Dit virus treft alleen (huis)varkens en everzwijnen.

-2Hoe wordt de Afrikaanse varkenspest overgedragen?
De Afrikaanse varkenspest is een erg besmettelijk virus, dat kan worden
overgedragen op verschillende manieren: tussen everzwijnen en/of varkens
onderling, maar ook tussen mens en dier, met name via besmette vleeswaren, kledij, uitwerpselen, etc.

•

Ons personeel wordt geïnformeerd over de Afrikaanse varkenspest en de
genomen maatregelen aan de hand van info-affiches.
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•

Naast de algemeen geldende maatregel dat veewagens na het lossen
van de varkens volledig en grondig ontsmet worden, liggen er nu
bijkomend ‘ontsmettingsmatten’ aan de toegangen van ons bedrijf. Deze
zijn bedoeld voor vrachtwagens die onze site oprijden, alsook voor
bezoekers van ons bedrijf en van de Vleeshal.

De Afrikaanse varkenspest werd voor het eerst beschreven in Afrika (in
1921), wat meteen ook zijn (logische) naam verklaart. De Afrikaanse
varkenspest is niet hetzelfde als de klassieke varkenspest, die door een
ander virus veroorzaakt wordt.

•	Er is verstrengd toezicht op bezoekers van ons bedrijf.

Vanwaar komt de naam ‘Afrikaanse varkenspest’?
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Jammer genoeg moesten wij in het kader van de geldende veiligheidsvoorschriften van het FAVV onze geplande deelname aan Voka Open Bedrijvendag
op 7 oktober dit jaar afgelasten. Meer hierover leest u hiernaast.

Hoe is de Afrikaanse varkenspest in België terechtgekomen?
De Afrikaanse varkenspest woedt al verschillende jaren erg hevig in
Oost-Europa. Vermoedelijk is de ziekte van daaruit naar België overgekomen. Verschillende theorieën doen de ronde: van Oost-Europese
truckers die besmet vlees achterlieten op een snelwegparking tot
jagers en zelfs militairen die het virus uit Oost-Europa meebrachten.
Voorlopig is de exacte oorzaak nog onbekend.

-5Mag ik nog varkensvlees eten?

© pixabay

Ja. Er is geen enkel risico voor de mens, zelfs niet bij het eten van vlees dat
besmet zou zijn met Afrikaanse varkenspest. Bovendien is de kans zo goed
als onbestaande dat er besmet vlees in de voedselketen zou komen, omwille
van de uiterst strenge kwaliteitsvoorschriften en -controles.

(*) Aantal vastgestelde besmettingen op 10 december 2018, zoals gecommuniceerd door FEBEV.

Open Bedrijvendag
Normaal gezien hadden wij dit jaar voor het eerst deelgenomen aan
Voka Open Bedrijvendag op zondag 7 oktober. Op deze dag wilden
wij ons bedrijf openstellen voor bezoekers, die een volledige rondleiding
achter de schermen van ons slachthuis zouden kunnen volgen. In
samenspraak met het FAVV werd evenwel beslist dat het evenement
niet kon doorgaan. Deze beslissing werd genomen in het kader van
de overheidsmaatregelen die werden uitgevaardigd om de verspreiding
van de Afrikaanse varkenspest tegen te gaan.

wij op 7 oktober verwachtten, zou het risico op verdere verspreiding van
de ziekte te groot geweest zijn. Tot onze grote spijt moesten wij onze
deelname dit jaar dus annuleren, maar dit belet ons niet om, als alles
goed gaat, volgend jaar wel onze deuren open te stellen voor het grote
publiek. De afgelasting van dit evenement doet zeker geen afbreuk aan
de doorgedreven transparantie die Noordvlees nu en in de toekomst
aan de dag wil leggen!

Ook al waren wij reeds ver gevorderd in onze voorbereidingen voor
Open Bedrijvendag, we wilden geen enkel risico nemen. Voedselveiligheid is voor ons een absolute prioriteit. Door de vele bezoekers die

Vik

Maak kennis met ‘onze’ Vik, een digitaal figuurtje dat wij onlangs
creëerden en ons zal helpen om consumenten te informeren en te
consulteren over varkensvlees. En wie weet komt u hem binnenkort zelfs tegen op een jaarmarkt, opendeurdag, beurs of ander
evenement!

Noordvlees op de
Staten Generaal
Noordvlees vertegenwoordigde in juni de (varkens)vleessector op de Staten Generaal van de provincie
Antwerpen. Op dit toekomstcongres voor landbouw, tuinbouw en agrocomplex, mochten 10 bedrijven, waaronder
dus ook Noordvlees, hun visie voor de sector uiteenzetten.
Alle inzichten worden gebundeld in een nieuwe provinciale
landbouwvisie én concrete beleidsacties voor de komende
jaren.

Bezoek Gaia
Op 1 augustus mochten wij mevrouw Maria
Verheyen, een lokale vertegenwoordigster van
dierenrechtenorganisatie Gaia, verwelkomen
in ons bedrijf.
Met veel plezier lichtten wij haar onze uitgebreide
procedures inzake dierenwelzijn toe en beantwoordden wij al haar vragen. Na dit interessante
gesprek maakte mevrouw Verheyen haar positieve
bevindingen over aan Michel Vandenbosch,
voorzitter van Gaia, waarop een artikel in het
Gaia-magazine zou verschijnen.

Heiken
Tijdens de werken aan het Heiken, zorgden onze gemachtigde opzichters
ervoor dat schoolkinderen veilig konden oversteken. De leerlingen van de
Vrije Basisschool De Linde in Achterbroek bezorgden ons dit mooie
werkje om ons hiervoor te bedanken. Onze welgemeende felicitaties
aan al onze gemachtigde opzichters en bedankt aan de kinderen en
leraren van De Linde!

V.U.: Dirk Nelen (CEO Noordvlees), Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout

Het Heiken is nu zo goed als klaar. We zijn heel blij met het resultaat en
hopen dat de buurt dit ook is. Wij wensen de gemeente en alle partners die
meegewerkt hebben aan dit project uitdrukkelijk te bedanken voor de vlotte
samenwerking.

Begin december werd het nieuwe Heiken voorzien van aanplanting

Vakantieregeling Vleeshal & contact
Uurregeling vleeshal tijdens de eindejaarsperiode
Tijdens de eindejaarsperiode gelden de normale openingsuren voor onze
vleeshal, behalve op volgende dagen: op maandag 24 december en maandag 31 december zal de vleeshal enkel open zijn tussen 9u en 15u om
bestellingen te komen afhalen. Er zal tijdens deze uren ook verkoop zijn
van vleeswaren, kaas en salades. Op dinsdag 25 december, woensdag 26
december en van dinsdag 1 januari tot en met donderdag 3 januari zijn wij
gesloten.
Doe tijdig uw bestellingen voor de eindejaarsdagen! Aarzel niet om (ruim) op
voorhand te bestellen, zodat u niet hoeft te wachten wanneer u langskomt. Dit
kan telefonisch (03 666 30 00), maar ook per e-mail (vleeshal@van-gool.be).
Bekijk ons ruim assortiment op www.vleeshal-van-gool.be

Distributie Noordvlees Van Gool nieuwsbrief en contact
De Noordvlees nieuwsbrief wordt verdeeld in de buurt van onze vestiging in Kalmthout
en aan onze medewerkers. Deze nieuwsbrief verandert echter niets aan onze ‘open
deur’. U kunt steeds bij ons terecht met al uw vragen, opmerkingen of suggesties.
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