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Een sterk team is als een sterke brug. Het bestaat uit verschillende stenen, wordt gemetst door 
meerdere handen. Het verbindt twee kanten met elkaar. In deze uitgave staan de coalitiepartners 
van Duffel even stil bij het afgelopen jaar. Bij het onderling vertrouwen dat we elkaar geven, de 
wegen die we vormen en de brug van samenhorigheid die we willen zijn. Voor jou, de Duffelaar.

 OVER DE
 BRUG

DUFFEL
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“Alleen kunnen we zo weinig, 

maar samen kunnen we 
zoveel.

Jullie zijn allebei al meerdere jaren actief binnen het 
gemeentebestuur. Duffel ligt jullie duidelijk nauw aan het 
hart.

Sofie: Dat geldt voor ons allemaal. Duffel is een bruisende 
gemeente, waar veel leeft. Je groeit op in een stevig warm 
netwerk, met een rijk sociaal weefsel, een dynamisch 
verenigingsleven, kwalitatief onderwijs, natuur, en een 
breed aanbod sport en cultuur. 

Lili: Dat maakt van Duffel een rijke gemeente. We zien 
Duffelse ondernemingen met veel troeven, die we nu meer 
dan ooit moeten steunen door lokaal te kopen. Ook de zorg 
is hier heel aanwezig. Er wordt voor veel mensen gezorgd, 
iets wat al jaren mee gedragen wordt door de bevolking.  

Sofie: En die zorg willen wij ook uitdragen naar de Duffelaar. 
Alleen kunnen we zo weinig, maar samen kunnen we zoveel 
doen. Het is met die gedrevenheid en dat vertrouwen dat 
wij als coalitiepartners Duffel alleen maar mooier en sterker 
willen maken. Steeds voor, met, en aan de zijde van de 
Duffelaar.

De eerste twee jaren van deze legislatuur zijn intussen 
voorbij. Hoe blikken jullie terug?

Lili: Het afgelopen jaar was een stevige uitdaging. Een jaar 
waarin het bloeiende leven in Duffel even op halt werd 
gezet. Een jaar waarin we vaak “nee” hebben gezegd, omdat 
veiligheid primeert. Een jaar van goed wikken en wegen, en 
een open communicatie over moeilijke keuzes. 

Sofie: Maar ook een jaar waarin die communicatie 
belangrijker was dan ooit. Het is onze missie om met de 
besturende partijen stabiliteit te brengen. Om als één team 
achter de Duffelaars te staan. Om hen te laten weten dat 
we er voor hen zijn, dat we bij hen zijn, en dat we dat zullen 
blijven, van het begin tot het einde van de crisis.

Lili: En dat op verschillende vlakken. We hebben hard 
ingezet op initiatieven die versterkend werken. Ik vond 
het bijvoorbeeld heel belangrijk om de zomerschool door 
te voeren, zodat de leerlingen geen schoolachterstand 
opbouwden. Ook de constructieve manier waarop het 
scholennetwerk binnen Duffel overlegd en gehandeld heeft, 
heeft een grote impact gehad. Onze krachten bundelen als 
een team is nog nooit zo belangrijk geweest, over scholen, 
sectoren en partijen heen.

Sofie: Door aan te tonen dat er een sterk team achter de 
Duffelaar staat, creëer je een gevoel van vertrouwen en 
zekerheid. Dat kan ook op kleine, betekenisvolle manieren. 
Als je naar het vaccinatiecentrum gaat om je prikje te 
krijgen, staan daar andere Duffelaars om je op te vangen en 
te begeleiden. Een vertrouwd gezicht op zo’n moment, ook 
dat maakt het verschil.

Lili: Niet alleen tijdens, maar ook na deze periode. Duffel 
heeft een bloeiend verenigingsleven dat smacht om terug 
te kunnen starten. Van zodra dat ook effectief kan, staan 
wij paraat om met volle goesting weer mooie initiatieven 
te dragen en doen groeien. Iets waar we in Duffel heel sterk 
in zijn.

Ongetwijfeld vooruitzichten die jullie blijven motiveren in 
deze tijden. Hoe kijken jullie naar de toekomst?

Lili: Met een grote goesting om het volledige Duffelse leven 
weer op te zien starten. Om alle plannen die we hebben voor 
de komende jaren te zien verschijnen in het straatbeeld.

Sofie: Dat is mijn persoonlijke drijfveer: ik wil dingen 
doén en projecten in beweging zetten. Ik wil ideeën van 
de Duffelaars omzetten naar concrete realisaties die ons 
allemaal ten goede komen. Ik wil plannen uitwerken om van 
Duffel een nog mooiere gemeente te maken om te wonen, 
werken en ondernemen. 

Plannen waaraan jullie voor de coronacrisis al volop aan 
het timmeren waren.

Sofie: Klopt, en we blijven timmeren. We hebben nog steeds 
grote plannen. De Cinema Plaza is een mooi voorbeeld van 
een project waar we allemaal met veel enthousiasme achter 
staan. We willen ervoor zorgen dat elke Duffelaar zich er 
weer thuis kan voelen en over de drempel wilt komen. 

Lili: Dat is trouwens een belangrijk uitgangspunt: om 
projecten uit de grond te stampen voor de Duffelaar, 
zodat ze er ten volle van kunnen genieten. Zo wordt de 
bibliotheek volledig gerenoveerd om een open huis te zijn 
binnen Duffel. De restauratieplannen van kasteelruïne Ter 
Elst zijn het resultaat van het harde werk van ons bestuur, 
zodat het in de toekomst terug gebruikt kan worden door 
de Duffelaar.

Sofie: We investeren ook in sportieve projecten. Daar ben 
ik zelf heel gepassioneerd door. De afgewerkte gymhal is 
een mooie aanvulling voor het patrimonium en eveneens 
het toonbeeld van een knap staaltje teamwerk binnen de 
besturende partijen. Daar kunnen we sinds kort ook de 
Pollepel aan toevoegen, een recreatiedomein waar plaats 
is voor cultuur en sport. 

Lili: We willen vooral bezig blijven en blijven werken voor 
iedereen in Duffel. We weten dat er altijd vraag en ruimte 
is naar méér.

Burgemeester Sofie Joosen en Eerste Schepen Lili 
Stevens zijn allebei ervaren figuren in het politieke 
landschap. Ze openen dit magazine met een 
dubbelinterview over de afgelopen jaren, te midden 
van een team vol verscheidenheid, maar altijd met 
wederzijds vertrouwen om als één front achter de 
Duffelaar te staan.

Ik kan niet wachten om...

Sofie: ...weer naar alle activiteiten en eetfestijnen 
van onze verenigingen te gaan en iedereen weer te 
ontmoeten. We mogen trots zijn op ons bloeiende, Duffelse 
verenigingsleven.

Lili: ...de vrijwilligers terug te ‘omarmen’ en aan te moedigen, 
zodat de eenzaamheid hopelijk snel vergeten wordt.



4 5

Oud-schepenen Theo Boel en Jos Hellemans, jarenlang boegbeelden 
voor verankering en gedrevenheid in Duffel. Ze gaven begin dit jaar 
allebei de fakkel door aan hun opvolgers. Tijd om even terug te blikken 
op hun carrière.

Van huisarts naar voorzitter
Huisarts en wetgeneesheer Theo rolt in 2013 “per ongeluk” 
de politiek binnen. Hij wordt plotsklaps OCMW-voorzitter en 
voorzitter van volkswoningen in Duffel, waar hij jarenlang zijn 
dokterspraktijk had. “Ik kende vroeger eigenlijk niets van politiek, 
maar het sociale deel ging mij goed af. Als dokter sta ik graag 
dicht bij de mensen.”

OCMW-voorzitter en goochelaar
“Ik ben vooral trots op de kleine, menselijke veranderingen die ik 
doorgevoerd heb als OCMW-voorzitter.” Zo laat Theo huisdieren 
toe in het woonzorgcentrum, plaatst hij een interactieve tovertafel 
en stelt hij een “proefpanel” van bewoners samen die mee 
kunnen proeven, koken en feedback geven in de keuken. “Ook 
het stimuleren van het animatieteam vond ik heel belangrijk. 
Ik heb zelf ook wel eens gegoocheld voor de bewoners.” (lacht)  

Er werd ook een nieuw personeelsbeleid uitgestippeld, alle 
medewerkers binnen de zorg kregen een professionele outfit en 
er werd duidelijkheid geschapen rond arbeidscontracten.

Schepen ruimtelijke ordening, natuur & milieu
In 2018 wordt Theo schepen, een nieuwe rol waarin hij zich 
wederom vol enthousiasme smijt. Hij is meteen onder de indruk 
van één ding: de kwaliteit van de ambtenaren. “Er heerst vaak 
een idee dat ambtenaren het beleid louter uitvoeren. Maar 
de ambtenaren van Duffel denken mee na, doen suggesties, 
en zetten hun jarenlange kennis om in waardevolle ideeën en 
voorstellen.”

Theo maakt het zijn missie om het natuurlijke en dorpse 
karakter van Duffel te bewaken. Hij treft alle voorbereidingen 
voor het realiseren van trage wegen en het deels ontharden van 
het Senthout. “Wandelaars en fietsers zullen blij zijn.” Ook een 
duidelijke visie van ruimtelijke ordening wordt op poten gezet 
om de leefomgeving van onze inwoners te verbeteren. “Ik denk 
dat ik enkele mooie zaadjes geplant heb. Jos en ikzelf hebben 
zelfs onze krachten gebundeld voor een kiosk in het park, iets 
waar Jos al lang voor ijvert. Een kiosk waar muziekverenigingen 
en anderen op zondag kunnen optreden. En ze komt er!”

Voorzitter volkswoningen
Als voormalig huisarts was de problematiek rond armoede 
en volkswoningen hem niet onbekend. “Iemand een sociale 
huurwoning geven, is het krachtigste wapen tegen armoede. 
Door vrijwel energieneutrale woningen van hoge kwaliteit te 
bouwen, creëren we meer kansen voor ouders en kinderen. Het 
is zo’n belangrijk instrument waar we in Duffel hard op inzetten.”

Hij herinnert zich ook een paar memorabele anekdotes. “In mijn 
eerste week als voorzitter kregen we een brief van het koningshuis. 
Een inwoner die het moeilijk had, had een brief geschreven naar 
de koning met de vraag voor een tegemoetkoming. En met succes! 
Ik wist aanvankelijk niet eens dat zo’n fonds bestond.” (lacht)

Wist je dat...
Jos en Theo samen in Leuven studeerden 
en hetzelfde stamcafé deelden? Meer zelfs, 
hun vrouwen zaten op dezelfde school. Hun 
paden kruisten zich opnieuw in Duffel in het 
schepencollege. Nu zetten ze samen een stap 
achteruit als schepen. 

In 2021 geeft Jos na meer dan 32 jaar 
de fakkel als schepen door. “Natuurlijk 
heb ik nog veel meer plannen, maar 
het is tijd dat iemand anders die taak 
voortzet. Duffel is in goede handen, bij 
een heel goeie ploeg vol wederzijdse 
inzet en vertrouwen. Ik kijk er met veel 
plezier  én voldoening op terug en heb 
altijd geprobeerd om er wat leut in te 
brengen.” (lacht) Het team werkt wel 
samen verder “achter de schermen”, 
waar Jos een belangrijke schakel blijft 
binnen de coalitie.

Vandaag is Theo enkel nog actief als 
voorzitter van volkswoningen. “Ik blik 
terug op een carrière vol kleine steentjes 
die ik heb verplaatst, vooral op het 
menselijke vlak, en een memorable 
samenwerking binnen het college. Door 
elkaar te vertrouwen en succes te gunnen,  
bereik je zoveel meer.”

2013
2018

In de voetsporen van vader Louis
Jos Hellemans, 32 jaar lang de architect van ons ‘Groen en 
Schoon Duffel’, kent zijn politieke oorsprong begin jaren 
’80. Na jarenlang zijn vader Louis en de CVP te helpen met 
administratieve en politieke campagnes, zet hij in 1981 zijn 
eerste stappen bij de CVP-jongeren. 

Jos wordt de allereerste schepen van economie en ecologie in 
Vlaanderen. “Die combinatie was in die tijd echt not done. Het 
was op eigen initiatief, geïnspireerd door een professor aan de 
KUL die ons - burgelijk ingenieurs - die passie voor technologie, 
duurzaamheid en milieu heeft meegegeven.”

De symfonie van ecologie en economie
Als ondervoorzitter van (het huidige) IVAREM bouwt hij vier van 
de eerste en meest moderne containerparken, gevolgd door een 
nieuwe primeur in 1994 met de allereerste stortgasvalorisatie in 
Vlaanderen. Als voorzitter van IGEMO zet Jos ook stevig in op de 
bouw van duurzame KMO-zones in de regio, een focus die hem 
een prijs van de Vlaamse gemeenschap oplevert voor KMO-
zone Itterbeek. “De combinatie tussen economie en ecologie 
is cruciaal. Dat zijn twee actoren die nooit tegenstrijdig mogen 
zijn, maar moeten samengaan.” 

Een glazen koepel in het gemeentehuis
De totaalrenovatie én uitbreiding van het gemeentehuis is ook 
van Jos’ hand. “Ik had toen elders een grote, centrale glazen 
koepel gezien en wilde hetzelfde creëren in ons gemeentehuis, 
in plaats van een nieuw, “saai” kantoorgebouw op het G. Van 
der Lindenplein. Volgens velen onmogelijk! Maar binnenkort 
staat ons prachtig gemeentehuis er wel al 25 jaar. (lacht) 
Trouwens, ik vergeet nooit dat ik toen de heerlijke “Duffelcoat-
pralines” heb uitgevonden als welkomcadeau.” 

De 10 MEGA-pompen van Duffel
September 1998: Duffel loopt onder water. Het leger trekt er in 
bootjes op uit om de Duffelaars te assisteren. Jos pleitte al lang 
voor krachtige waterpompen aan de Nete. Toenmalig minister 
Stevaert is echter tegen... Na een ultieme rondgang in 2002 met 
Député Jos Geuens krijgt hij toch groen licht. “En gelukkig maar, 
- we beseffen het niet meer - , maar anders hadden we nog 
regelmatig méér dan natte voeten gehad”. 

Schepen openbare werken, patrimonium, waterbeheer
Jos werkt in ijltempo de renovatie van “De Plaza” af, een project 
dat hij in 2005 met collega Luc Wuyts heeft opgestart en een 
bruisend onderdeel is van Duffel, nadat het in 2007 de tweede 
plaats behaalde in de Vlaamse “Monumentenstrijd”. Hij zet 
tientallen projecten op de sporen voor energie en water- en 
luchtkwaliteit. Hij bouwt een prachtige, duurzame gymhal, en 
trekt nu de renovatie van Kasteelruïne Ter Elst terug op gang.

Eén van zijn favoriete projecten wordt dan ook het uitbreiden 
met 40 000 m2 en verbinden van het Muggenbergpark en Ter 
Elstpark, een project waar zijn vader Louis mee gestart was. 
“In de volksmond was dat toen “de Louis zaan park”. Toen we 
de Ereprijs voor beste groenproject in provincie Antwerpen 
wonnen, stond in de oorkonde “het Louisa-park”. (lacht)

1992
1981

2018
1989

2003 
1988 
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Wist je dat...
Ann nog lesgegeven heeft aan Isabel?

Schepenen Isabel Glorie en Ann Van Winkel 
zijn de nieuwe gezichten binnen het bestuur. 
Ze metselen verder met de stenen die 
hun voorgangers reeds plaatsten en zijn 
enthousiast om hun eigen accenten te leggen. 
Maar welk verhaal schuilt er achter die nieuwe 
gezichten? Leer ze hier wat beter kennen!

Ann, dat is een brede, warme glimlach en een 
enthousiaste flair. Klaar om haar schouders mee onder 
Duffel te zetten, nu haar jongvolwassenen zoon en 
dochter net het huis uit zijn. “Mijn moeder was ook 
schepen en heel geëngageerd in het verenigingsleven. Ik 
besef nu pas wat zij allemaal betekend heeft: zij had de 
kracht om te luisteren naar mensen. Mooie voetsporen 
waar ik graag in verder treed.”

Ik ben...
Gepassioneerd door mijn job: leerkracht LO in het 5e en 
6e middelbaar. Ik geloof oprecht dat ik een begripvollere 
lesgever geworden ben door de ervaring met mijn eigen 
kinderen. Je leert de leerlingen beter lezen en begrijpen, 
en je kan veel efficiënter communiceren omdat je net 
dat tikkeltje meer inzicht hebt gekregen in het brein van 
de puber (lacht). Het is een wisselwerking waar zoveel 
plezier uit komt. Daarom vind ik het zo belangrijk dat 
de scholen open kunnen blijven. Sport en beweging is 
-zeker in deze periode - van groot belang.

Ik vind het belangrijk om...
In Duffel een aanspreekpunt te zijn om zowel kleine als 
grote veranderingen te zien gebeuren. Jos heeft heel 
wat projecten op gang getrokken de afgelopen jaren. 
De afwerking van de gymhal en de nieuwbouw van het 
GTID heb ik mee mogen opleveren. We zijn volop bezig 
met het uitwerken van nieuwe wandelknooppunten, 
zodat de Duffelaar nog meer kan genieten van beweging 
buiten. En een project waar ik zelf voor sta te popelen: 
het uittekenen van veilige schoolroutes. Dat is iets waar 
ik als leerkracht van droom.

Ik mis...
Dansen, volleyballen, tafelverantwoordelijke zijn voor 
de ploeg van mijn zoon. Ik ben een sociale spring-in-‘t 
veld, die altijd rond mensen wilt zijn. Gelukkig heb ik een 
goede vriendengroep die graag buiten vertoeft. Kleine 
momentjes samen in een veilige bubbel buiten waren 
mijn houvast om de moeilijke periodes door te komen. 

Ik kijk ernaar uit om...
Me helemaal in mijn nieuwe schepenfunctie te smijten. Ik 
ben een doener, ik ga graag vooruit en onderneem graag 
actie. Samen in een team van verschillende standpunten 
en waarden werken naar een éénduidig doel dat Duffel 
beter maakt, dàt is gemeentepolitiek.

Pizza met of zonder ananas? 
Met ananas! Liefst op een pleintje in Italië 
in de zon.
Favoriete lockdownserie? 
The Queen’s Gambit en The Crown.
Koffie of thee?  
Koffie.
Ijs of cake?  
Cake. 
Laatste nummer dat je beluisterde? 
Michael Kiwanuka.
Festival of reis? 
Op dit moment kies ik een festival, samen 
met vrienden. Maar eigenlijk allebei even 
graag.
Early bird of nachtuil? 
Nachtuil.
Uitslapen of uitgebreid ontbijt?  
Hmm... dan toch wel een uitgebreid ontbijt.
Zing je in de douche? 
Ja, soms wel!
Sneakers of hoge hakken? 
Sneakers in de apotheek, maar als ik echt 
mag kiezen: hoge hakken. 
Huisdieren? 
Ida, mijn kat die ik in januari uit het asiel 
haalde.

Go-to pizza? 
Geen pizza voor mij. Te veel deeg!
Favoriete lockdownserie? 
Keeping Faith.
Koffie of thee?  
’s Ochtends koffie, ‘s avonds thee.
Ijs of cake?  
Cake. 
Laatste nummer dat je beluisterde? 
Riton x Nightcrawlers - Friday. 
Mijn ultieme dansnummer.
Festival of reis? 
Reis. Canada, baby!
Early bird of nachtuil? 
Nachtuil.
Uitslapen of uitgebreid ontbijt?  
Een uitgebreid ontbijt, daar kan ik enorm  
van genieten.
Zing je in de douche? 
Nee. Dansen wel!
Sneakers of hoge hakken? 
Sneakers. 
Spontaan of planner? 
Planner. 
Huisdieren? 
Zelf heb ik er geen, maar ik ben intussen 
wel fan geworden van de hond van de 
buren.

Isabel staat als apothekeres mee in de frontlinie om de 
Duffelaar hulp en ondersteuning te bieden, al twijfelde ze 
vroeger nog over een carrière als bio-ingenieur. “Ik ben 
altijd heel leergierig geweest. Theo opvolgen als schepen 
is een enorme uitdaging voor mij. Het is verfrissend om 
nieuwe inzichten te krijgen over wat er in onze gemeente 
speelt en leeft.”

Ik ben...
Een bezige bij. Vroeger was ik veel met muziek bezig. Ik 
heb jaren muziekles gevolgd aan de Kunstfabriek in Duffel 
en piano en saxofoon gespeeld. Na mijn studies is die 
focus verschoven naar sport. Ik speel nog altijd hockey 
en heb net voor de lockdown een koersfiets gekocht om 
de groene omgeving van Duffel al fietsend te verkennen.

Ik ben gemotiveerd door...
Mijn taak als apotheker en schepen. Als apotheker ben 
je een belangrijke schakel in het Corona-verhaal. We zijn 
er altijd mogen zijn, dicht bij de mensen, om vragen te 
beantwoorden, advies te verlenen en mensen wegwijs 
te maken in een omgeving die voor iedereen anders is. 
Mensen blijven motiveren, begeleiden en informeren 
is mijn taak. Ik wil Duffelaars aansporen om te blijven 
doorbijten, zich te laten vaccineren en vooral: positief te 
blijven. En die insteek trek ik door in mijn rol als schepen, 
binnen een sterk, gemotiveerd team.

Ik vind het belangrijk om...
Het bruisende karakter van onze gemeente te bewaken. 
Elke keer ik over de brug rij, ben ik opnieuw geïnspireerd 
door de schoonheid en diversiteit van Duffel. Als schepen 
zorg ik er mee voor dat het karakter dat ik net zo mooi 
vind, bewaard kan worden. Ik wil het landelijke karakter 
van Duffel behouden, met mooie plekjes in de natuur om 
– zeker nu – tot rust te  kunnen komen.

Ik mis...
Vooral het warme contact en samenzijn met mensen. Ik 
reis ook heel graag, maar ik besef dat ik al heel verwend 
ben geweest. Sinds ik afgestudeerd ben, heb ik elk jaar 
een grote reis kunnen maken, dus ik heb al veel van de 
wereld mogen zien. Maar dicht bij vrienden en familie 
kunnen zijn, dat mis ik écht. Ik hoop oprecht dat deze 
periode ons niet geremder zal maken in de toekomst. 



10 11

“Onze jeugd is de toekomst van Duffel. Zij moeten zich ten alle 
tijden in de meest ideale omstandigheden kunnen verenigen 
en ontspannen.” Volgens dat uitganspunt zette Dirk de 
afgelopen maanden zijn schouders onder enkele versterkende 
initiatieven om de jongeren van Duffel weer nieuwe energie en 
vooruitzichten te geven. 

Door een uitgebreid grondplan met een overzicht van alle 
ontmoetingsplekken uit te werken, roept hij onze jongeren op 
om - op een veilige manier - weer samen contact te zoeken 
en bij elkaar te komen, in een frisse, inspirerende en groene 
omgeving. “We hebben ook dynamische plekken ingericht 
om een open omgeving te creëren voor iedereen, met 
boomstammen om op te zitten en een vuurschaal voor een 
sfeervol kampvuur in de Mijlstraat.” 

Dirk tekent ook mee aan veelbelovende plannen voor de 
toekomst, zoals de fuifzaal op domein De Pollepel. “Het is een 
langverwacht project, waar de voorbije jaren al veel denkwerk 
voor gebeurd is. Maar deze legislatuur is het écht zover en 
plannen we het eerste feestje in de nieuwe fuifzaal.” (lacht)

Dirk voor JH Lanteirn.
 
“Het nieuwe jeugdhuis van Duffel is zo’n belangrijke 
uitvalsbasis voor onze jeugd. Het is een plek waar iedereen 
welkom is, waar we op een laagdrempelige manier kunnen 
samenkomen, connecties maken en ervaringen delen. De 
heropening na de crisis zal onze jongeren de nodige boost 
geven om elkaar weer terug te vinden na lange, moeilijke 
maanden.”

Wist je dat... er net een jeugdwerker gestart is? Hij zal ervoor 
zorgen dat alle jongeren van Duffel hun eigen weg vinden 
in en naar het jeugdhuis, ongeacht hun leeftijd, geslacht, 
of achtergrond. “Dat kwetsbare jongeren hier welkom zijn, 
kunnen doorgroeien en wie weet zo ooit wel terechtkomen in 
de raad van bestuur, dat is voor mij het ultieme doel.”

Hoe gaat het nu écht met u?
Zowel Luc als Dirk zetten sterk in op psychologische 
zorg.  Dirk werkte samen met de jeugdraad een enquête 
uit, om bij de jeugd eens te polsen naar de angsten, 
wensen en gevoelens die sterk leven in Duffel. “Met 
die resultaten willen we gericht aan de slag gaan om 
iedereen zich zo goed mogelijk te laten voelen. Het 
zijn zeer moeilijke maanden geweest, voor iedereen. 
Ik wil mijn doelgroepen zo gericht en efficiënt mogelijk 
ondersteunen, en dat lukt het beste als we ook effectief 
naar de jeugd luisteren.”

Schepenen Luc Van Houtven en Dirk Broes zijn allebei 
getuige van de hoop en bewondering die in Duffel 
leeft, over sectoren en partijen heen. Bewondering 
voor de inzet, de volharding, de veerkracht en de 
zachtheid. Hoop voor de toekomst, voor vooruitgang, 
positiviteit en nieuwe doelen.

Dirk Broes, schepen van lokale economie en middenstand, 
vertegenwoordiger van de Duffelse jeugd en het gezicht achter 
de uitvaartverzorging van Duffel. Ook hij blikt terug op enkele 
bijzondere jaren. Hij was getuige van de enorme veerkracht 
die onze lokale economie het afgelopen jaar getoond heeft, 
en ondersteunde samen met Luc het belang van een waardig 
afscheid of een betekenisvolle herdenking voor elke Duffelaar. 
Nu staat hij even stil bij het hart van Duffel: de bruisende, 
levendige groep die onze jeugd vormt. Een jeugd die trappelt, 
aftelt en meer dan ooit nood heeft aan contact, levendige 
toekomstplannen en een plek om elkaar weer terug te vinden. Voor de bouw van het nieuwe skatepark stelde Dirk een 

werkgroep samen, waarin de Duffelse jeugd van skaters, 
jeugdverenigingen en geïnteresseerde jongeren feedback, 
ideeën en suggesties konden formuleren. “Je zou ze moeten 
zien openbloeien, met die gedrevenheid waarmee ze zich 
achter het project scharen. Van 12-jarigen tot ervaren 
skaters die samen plannen uittekenen en waken over de 
noden, wensen en verwachtingen van de jeugd, die ze zelf 
vertegenwoordigen. Zo’n project moet niet alleen voor, maar 
ook door, met en dankzij onze jongeren gecreërd worden.”

Luc is dankbaar, maar heeft het zelf ook moeilijk gehad. “Ik 
heb mensen zien afzien, verdriet hebben, afscheid nemen. 
De ene dag was ik een held die het virus buitenhield, de 
andere dag een boeman die geliefden probeerde op afstand 
te houden. Maar het wederzijds respect dat ik persoonlijk 
ondervonden heb, heeft me een enorme boost gegeven. 
De nauwe contacten tussen alle onzekerheid en angst. Een 
bemoedigend sms’je of telefoontje. Hoewel het digitale 
contact niet altijd hetzelfde warme gevoel geeft, doet dat 
veel om gemotiveerd te blijven voor de toekomst.”

Zorg is voor Luc altijd een belangrijk en breed begrip geweest. 
“Ik zorg voor mijn gezin, mijn familie, mijn omgeving. Dat is 
één aspect ervan. Maar de zorgsector heeft zoveel facetten 
en vormen, die ik van dichtbij heb mogen waarnemen en 
waar ik veel respect voor heb. 

Mooie, hoopvolle dagen creëren te midden van moeilijke 
tijden waren voor Luc een prioriteit. Het zorg- en animatie 
team heeft het afgelopen jaar alles op alles gezet om de 
bewoners optimaal te laten genieten van hun oude dag. “We 
vonden het belangrijk om energie te steken in de zorg zelf. 
In diverse animaties, geluksmomentjes en optredens. Het 
is opmerkelijk om te zien hoe de bewoners opfleuren door 
kleine dingen. Je kon de vreugde zien toen de kapper weer 
mocht langskomen om de corona-kapsels aan te pakken. 
Je kon de babbeltjes horen toen ze terug met hun buren 
konden eten in de eetruimtes. Je kon de warmte voelen 
bij elk muziekoptreden van een vrijwilliger. Dat zijn kleine, 
emotionele momentjes die voor sfeer zorgen op moeilijke 
dagen.”

De bewoners van de zorgcentra in Duffel hebben nu allemaal 
hun tweede prikje gehad. Toch blikt Luc terug op een zware 
periode begin dit jaar, toen hij na een hoopvol parcours 
een deel bewoners verloor aan het virus, net voor de start 
van de vaccinaties. “We hadden net zo’n fantastisch traject 
afgelegd in de eerste periode. Dat was een zwaar moment, 
voor iedereen.”

In maart werd voor de bewoners van WZC Sint-Elisabeth 
een intieme afscheidsviering gehouden in Cinema Plaza. De 
viering werd opgenomen en kon gevolgd worden door de 
naaste familieleden. “Ik heb toen veel geleerd van Dirk, van 
de sereniteit in zijn functie. Ik ben blij dat we dat op zo’n 
intieme manier hebben kunnen verwezenlijken. Afscheid 
nemen doe je maar één keer, dus het moet het waard zijn.”

Hoe gaat het nu écht met u?
Terwijl Dirk zich hard inzet om de jeugd van Duffel te 
ondersteunen op psychologisch vlak, neemt Luc deze zorg op 
zich binnen zijn eigen omgeving. Niet alleen via de sociale 
dienst, maar ook in het woonzorgcentrum. “Ik maakte mij 
zorgen om het zorgpersoneel. Ik vreesde dat ze na al die 
maanden vol emoties hun ‘krak’ nog zouden krijgen. Daarom 
hebben we een psychiater ingeschakeld die elke dag enkele 
uren door het WZC wandelde, als aanspreekpunt voor 
bewoners en personeel.”

Het volledige zorgteam in de woonzorgcentra, de thuiszorg, 
het onderhoudspersoneel, de technische ploeg, … Al meer 
dan een jaar staan ze mee in de frontlinie, met zowel 
overwinningen als tegenslagen. Dàt is zorg, in de breedste 
zin van het woord.”

”“Het wederzijds respect dat ik 
ondervonden heb, heeft mij een 
enorme boost gegeven.

Ook het belang van de zorg voor ons patrimonium valt niet 
te onderschatten. “Het technische team is altijd blijven 
werken om Duffel in de moeilijkste tijden aangenaam en 
fleurig te houden. Ook dat is een vorm van zorg en steun. 
De wensbrug was zo’n sterk symbool. Duffelaars konden 

kleurige vlaggetjes aan de brug hangen met een persoonlijke, 
hoopgevende boodschap op. Een symbool van dankbaarheid 
voor al de zorg die in Duffel gegeven wordt.”



12

De Duffelaar die deel uitmaakt van een sterk team.
De inzet, professionele aanpak en de samenhorigheid van  Sofie, 
Lili, Ann, Isabel, Luc en Dirk wordt door ons en onze partijen 
enorm gewaardeerd. Achter de schepenen staat dan weer een 
ploeg van gemeenteraadsleden, bestuursleden en vrijwilligers. 
Allemaal samen zorgen we voor Duffel en haar inwoners.

De Duffelaar die vooruit wilt.
Het vele werk om het gemaakte bestuursakkoord, het 
meerjarenplan en de afspraken te moeten bijsturen. De zichtbare 
veranderingen zoals de uitbreiding van GTI, de gymhal, de werken 
aan het openbaar domein. De onzichtbare veranderingen, zoals  
de steun, het enthousiame, de solidariteit.

De Duffelaar die terugblikt. 
Bedankt aan de uitredende schepenen Jos en Theo voor het 
geleverde werk tijdens hun kort mandaat. We wensen de 
opvolgers Ann en Isabel veel succes in hun opdracht.

De Duffelaar die het moeilijk heeft.
We zien en horen jullie. Een welgemeend woord van dank aan 
iedereen die in de zorgsector en ver daarbuiten heeft bijgedragen 
om de corona-pandemie te helpen bestrijden. De steun aan de 
horeca, middenstand en de vele Duffelse verenigingen.

De Duffelaar die aftelt.
We zijn er bijna. Langs deze weg een oproep aan iedereen om 
zich te laten vaccineren en zo deze pandemie voorgoed achter 
ons te laten, zodat we terug het normale leven kunnen hervatten.

Tot slot kijken we naar de toekomst. We zijn een sterke coalitie  
die vlot werkt en prachtig werk levert in Duffel. We bedanken 
elkaar voor het wederzijds vertrouwen en geloven dat dit de juiste 
formule is om Duffel gedurende meerdere jaren te besturen.

We zijn trots op onze identiteit, met al haar overeenkomsten en 
verschillen. We zijn trots op de brug die we dagelijks vormen, 
tussen elkaar en de Duffelaars. We zijn trots op ons mooie Duffel.

Ronny Henin en Walter Sels
Voorzitter CD&V en N-VA Duffel

Lanceer jouw idee voor de 
toekomst!
Heb jij een toekomstgericht idee voor 
Duffel? Wil jij je steentje bijdragen en 
mee de toekomst van Duffel uittekenen? 
Lanceer dan nu jouw suggestie, idee of 
concept via idee@overdebrugduffel.be 

 OVER DE
 BRUG

DUFFEL

Aan onze Duffelaars.

Een verborgen tekentalent in huis?
Neem deel aan onze teken/kleurwedstrijd en maak 
kans op een zakje kleurrijke Skittles. Wat moet je 
doen? Kleur de kleurplaat uit het midden van dit 
magazine in, of maak zelf een originele tekening 
van jouw favoriet plekje in Duffel. Veel teken- en 
kleurplezier!

Je kan je kunstwerk binnenbrengen op: Mijlstraat 93 | 
Louis Selsplein 2 bus 18 | Bruggelanden 38
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Over de Brug is een gedeeld initiatief van CD&V Duffel 
en N-VA Duffel. Het is een authentiek, Duffels product.

Fotograaf: Isabel Alba Gonzalez, Duffel
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