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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 13 juli. 

DE BRUG

Duffel in beeld (p. 3)Bouw gymhal gaat van start (p. 2)

Duffelse helden, bedankt!
Sinds de Tweede Wereldoorlog is onze planeet nooit zo in beroe-
ring geweest als het voorbije half jaar. Onze druk voortrazende 
maatschappij kwam bruusk tot stilstand. Het was al snel duide-
lijk dat ons land onvoldoende was voorbereid op deze ongeziene 
coronacrisis. Er werden fouten gemaakt en onze samenleving 
kwam onder druk te staan.

Ongeziene gedrevenheid
Gelukkig staan in tijden van nood helden op, ook in Duffel. Er 
zijn niet genoeg duimen, hartjes en complimenten om hen te 
bedanken. Zorgverleners, vrijwilligers, gemeentepersoneel … 
Ze gaven het beste van zichzelf in moeilijke omstandigheden. 
Ik voelde een enorme gedrevenheid onder de Duffelaars om er 
samen voor te gaan. Of hoe zelfs een verschrikkelijke crisis het 
beste in mensen bovenhaalt. Het liefst van al zou ik iedereen 
persoonlijk willen bedanken.

Duffel weer laten bruisen
Zes maanden later lijkt de eerste veldslag achter de rug. We  
rouwen om onze overledenen, maar proberen ook weer te  
genieten in het nieuwe normaal. Onze winkels en horeca 
openden opnieuw hun deuren. Ook het culturele leven trekt 
zich voorzichtig weer op gang. Onze altijd zo gezellige gemeente 

komt stilaan terug tot leven. Ook jij kan hierbij helpen door onze 
handelaars, horeca en verenigingen te steunen en zo Duffel weer 
te laten bruisen!

Storm doorstaan
Ons schip heeft de vreselijke storm met verve doorstaan.  
Als kapitein kan ik dan ook alleen maar oprecht fier zijn.  
Het gemeentebestuur was een hecht team en gaf het beste van 
zichzelf. We bezorgden Duffelaars zelf een mondmasker. Onze 
horeca kon zijn terrassen gratis uitbreiden. We gaven financiële 
ademruimte aan onze burgers en bedrijven. We zorgden voor 
wie alleen kwam te staan tijdens de crisis. Ook nu nog trekken 
we aan de kar voor onze verenigingen, marktkramers, scholen … 
zodat zij in alle veiligheid weer aan de slag kunnen.

Kortom, de Duffelaar weet dat 
hij op ons kan rekenen, in goede 
en in kwade dagen. Ik trouwde 
intussen al genoeg Duffelaars om 
te weten dat dit hét recept is voor 
een lang en gelukkig huwelijk!

Sofie Joosen, burgemeester

Hou het 

veilig en 

gezond!
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Bouw gymhal gaat van start
Op zondag 5 juli gaven alle bouwpartners samen het startschot van de werken aan de nieuwe gymhal. Binnenkort kunnen de 
leden van ‘Oefening Geeft Kracht’ er turnen in een veilige en hedendaagse sportinfrastructuur.

‘Oefening Geeft Kracht’ huurt momenteel nog ruimte in de 
gemeentelijke zalen en diverse sporthallen. Dat zorgt voor een 
versnipperd lesaanbod en grote tijdsinvestering voor de op- en 
afbouw van toestellen. Deze gymhal is dus echt noodzakelijk 
voor de toekomst van de club. Ook andere verenigingen zullen in 
de toekomst de zaal kunnen huren. Het is voorzien dat de bouw 
klaar zal zijn in februari 2021, waarna de inrichting kan starten. 
Ondanks de coronamaatregelen en de bijkomende archeologische 
opgravingen op de site blijft de vooropgestelde timing behouden.

Veilige en hedendaagse infrastructuur
Burgemeester Sofie Joosen, bevoegd voor sport, is uiteraard blij 
met de start van de werken. “Dit is een project waarbij we al veel 
hindernissen hebben moeten nemen. Ik kijk dan ook heel erg uit 
naar deze realisatie. Met de bouw kunnen we nog eens honderden 
Duffelse kinderen een veilige en hedendaagse sportinfrastructuur 
aanbieden. Er komen ook een heel aantal uren vrij in de gemeen-
telijke zalen, die dan weer ingenomen kunnen worden door 
andere verenigingen.”

De Lierse bouwonderneming dhulst’ zal de gymhal realiseren. 
Streekintercommunale IGEMO verzorgt de coördinatie van  
het project. Turnvereniging ‘Oefening Geeft Kracht’ neemt de 
inkleding van de gymhal voor haar rekening.

 Gemeenteraadsleden Ivan Blauwhoff, Marc Van der Linden en  
Chris De Vos en burgemeester Sofie Joosen.

De Duffelse jeugdverenigingen die op kamp gaan deze zomer kunnen rekenen op financiële steun. Naast de normale kampsubsidie 
kunnen ze de kosten die gemaakt zijn in functie van het coronavirus terugbetaald krijgen.

De jeugdverenigingen hebben een ongelofelijke inspanning 
geleverd de afgelopen maanden. Ze zijn erin geslaagd om de 
zomerkampen op een coronaveilige manier te organiseren, zodat 
heel wat Duffelse kinderen en jongeren toch op kamp kunnen 
vertrekken. Bij sommige groepen hangen er wel stevige kosten aan 
de verplichte preventiemaatregelen.

Schepen van Jeugd Dirk Broes wil hen daarom financieel onder-
steunen. Het gaat dan om de huur van extra sanitair of wasstraten, 
de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen … Sport- 
verenigingen die een kamp met overnachting organiseren komen 
ook in aanmerking.

 Dankzij de ongelofelijke inspanningen van onze jeugdverenigingen 
kunnen heel wat Duffelse jongeren toch nog op kamp gaan. 

Duffelse jeugdkampen krijgen coronakosten terugbetaald

Leesbare huisnummers zijn van levensbelang
Naar aanleiding van de verdeling van de mondmaskers kwam gemeenteraads-
lid Chris De Vos tot de vaststelling dat er bij heel wat woningen een huis- 
nummer en/of busnummer ontbreekt.

Een zeer terechte opmerking. Huis- en busnummers zijn niet alleen belangrijk 
voor de postbodes, maar ook voor de hulpdiensten. Bij een dringende interventie 
moeten zij zo snel mogelijk bij het slachtoffer zijn.

Huisnummers moeten goed leesbaar zijn. Ook busnummers moeten duidelijk aan-
gebracht worden. De gemeente zal nu starten met een sensibiliseringscampagne.
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Duffel in beeld

 Fietsroutes in eigen streek uitstippelen, een 
aangenaam tijdverdrijf tijdens de lockdown.

 Onze bestuursleden steunden de Duffelse 
handelaars door lekker lokaal te kopen.

 Wandelen in het Duffelse groen moet zowat  
dé hobby geworden zijn van menig Duffelaar.

 Kippenactie: veel Duffelaars waren er als de 
kippen bij en beperken ondertussen hun afval.

 Onze burgemeester was meer dan tevreden 
toen onze dinsdagmarkt opnieuw van start 
kon gaan.

 Op 11 juli wapperden in Duffel heel wat 
Vlaamse Leeuwen.

 Kokkerellen bleek voor onze bestuursleden  
het ideale recept om zich bezig te houden  
tijdens de lockdown.

 Ook uw N-VA-gemeenteraadsleden zetten 
zich vrijwillig in tijdens de coronacrisis.

 Een hart voor de zorg: heel wat Duffelaars 
steunden de actie en bedankten de zorgsector.
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht

012095


