
Zomer, da's een kleurrijk Duffel. 
Na afloop van een fleurig intern project, 
schonk  een Duffels eventkantoor 
de overige 3000 bloemetjes aan de 
gemeente, zodat deze een nieuwe 
bestemming konden krijgen. De 
zorgcentra, het onderwijzend personeel, 

...onze "boer" Paul Wuyts 
de landbouwdossiers van 

dichtbij blijft opvolgen.

Klapke doen? 
p.wuyts@duffel.be

...ons Ann Van Winkel, 
lerares Lichamelijke 
opvoeding, zorgt voor de 
nodige beweging bij onze 

schoolgaande jeugd.

Klapke doen? 
a.vanwinkel@duffel.be

...onze Luc Wuyts als 
ondervoorzitter van de 
Volkswoningen mee zorgt 
voor het sociaal  wonen.

Klapke doen? 
l.wuyts@duffel.be

DE 
LOFTROMPET

JOS HELLEMANS
SCHEPEN VAN 
OPENBARE WERKEN
Mobiliteit & Patrimonium

“WIST JE DAT...

WEBSITE
duffel.cdenv.be 

FACEBOOK
facebook.com/cdenvduffel

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Ronny HENIN, Mijlstraat 93, Duffel 

015/31 73 30 | ronny.henin@telenet.be

We zetten de zomervakantie trots in 
met twee afgewerkte bouwprojecten, 
die ondanks de uitdagende periode 
succesvol en tijdig afgerond werden. 
Zo zijn de werken aan het Jaagpad op 
de Netedijk binnenkort afgewerkt!

Historisch nieuws! Na archeologisch 
onderzoek ter hoogte van de nieuwe 
gymhal aan de Rooienberg, vonden 
we niet alleen middeleeuwse 
sporen,  maar ook resten van een 
Romeinse nederzetting!  Er werden 
unieke sporen van houten huizen, 
bijgebouwen en een Romeinse 

Ruwbouw GTID: juli 2020

De uitbreiding van het GTID gaat 
intussen ook goed vooruit: de ruwbouw 
voor de bijkomende klaslokalen is 
gebouwd en ziet er veelbelovend uit! 
Benieuwd naar het resultaat? 

Het pad werd over een lengte van 
4 km volledig vernieuwd en is weer 
makkelijk toegankelijk. Bezoekers van 
hondenschool 't Sas kunnen deze 
zomer ook gebruik maken van de lang-
verwachte, milieuvriendelijke parking.

waterput ontdekt. Een belangrijke 
vondst voor de geschiedenis van Duffel! 
Dankzij goede afspraken met alle 
partners kunnen deze sporen verder 
opgegraven en onderzocht worden, 
zonder  de geplande werken aan de 
gymhal te vertragen. Hopelijk hebben 
we binnenkort fantastische resultaten!

Wist je dat: het bibliotheeksgebouw 
een nieuw, modern jasje zal krijgen?  In 
het najaar starten we de werken voor 
een nieuwe look, met enkele digitale 
snufjes en betere brandveiligheid. 

OPENBARE WERKEN

Weetje: Met deze hete zomers, wordt de zorg voor water ook steeds belangrijker. 
In dit kader werken we volop aan een hemelwaterplan, een technische studie die 
dit najaar opgestart zal worden. Zo zal Duffel beter voorbereid zijn op wisselende 
periodes van wateroverlast en droogte. Wat kan je zelf doen? Draag zorg voor 
drinkwater, gebruik vooral regenwater via een regenwaterton en hou het droog!

de winkeliers, ... werden allemaal in 
de bloemetjes gezet. 
Ook zo'n fan van Duffel? Zorg dan 
samen met ons voor een fleurig én 
proper Duffel, daar wordt iedereen 
blij van.

Zorg. Een brede term die de afgelopen weken verschillende betekenissen 
gekregen heeft. Wapperende witte lakens met warme woorden, liefdevol 
geplaatste teddyberen in raamkozijnen, oprechte bezorgdheid en 
ondersteuning. Allemaal vormen van zorg, met een duidelijke boodschap:  
we zijn hier, en we willen dat jullie het goed hebben. 

In deze editie van de Fiere-fluiter staan onze schepenen even stil bij de impact 
van de "zorg", in elke betekenis van het woord, en de manier waarop deze 
zorg op een positieve, hartverwarmende manier verweven is met Duffel en 
haar inwoners.
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LILI STEVENS 
Nog even genieten van de school

LUC VAN HOUTVEN 
Zorg als breed begrip

JOS HELLEMANS
Zorgvuldig bouwen aan Duffel
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“ DUFFEL ZORGT.
"ZORG" IS NOG NOOIT 

ZO TASTBAAR GEWEEST.
DAT WE SAMEN ZO 

VOLHARDEND VOOR 
ELKAAR EN VOOR DUFFEL 

GEZORGD HEBBEN, 
GEEFT HOOP VOOR DE 

TOEKOMST.

VOORZITTER CD&V DUFFEL
RONNY HENIN

ZORGEN VOOR DUFFEL



FAMILIEREÜNIE KOMUITUWKOT

Nog meer goed nieuws: de 
zwaaimomenten voor bezoekers 
zijn sinds midden mei uitgebreid. 
Familieleden kunnen nu wekelijks 
een halfuurtje op bezoek komen 
in de cafetaria of de tuin, op 
afspraak. De veiligheid van de 
bewoners blijft het belangrijkste, 
dus het is nog even wachten 
op die kus of knuffel... Maar de 
doosjes pralines maken veel goed!

WZC Sint-Elisabeth organiseerde maandag 22 
juni een ‘kom uit uw kot-moment’. Een feestelijke 
gelegenheid, waarbij de bewoners een ritje 
konden maken met een Indonesische riksja. De 
fiets, volledig versierd met eigen tekeningen en 
schilderwerkjes, was een kunstwerk geworden 
ter herinnering aan 105 dagen lockdown. En er 
is nog meer reden om te vieren: de bewoners 
kunnen ook weer genieten van deugddoende, 
georganiseerde "bubbelwandelingen" in de 
nabijheid van het WZC.  

ZORGEN VOOR DUFFEL

Ondanks de positieve heropstart 
van de Duffelse scholen, merken 
we dat een aantal leerlingen 
extra aandacht kunnen gebruiken 
om de leerstof van de afgelopen 
maanden te ondersteunen. 
Voor hen is er in de grote 
vakantie een zomerschool. Twee 
weken lang kunnen kinderen 
zich op schooladvies op een 
schoolse, maar speelse manier 
bijscholen in één of meerdere 
vakken. De klassenraden van 
elke Duffelse school bekijken 
welke kinderen echt gebaat zijn 

LILI STEVENS
SCHEPEN VAN 
ONDERWIJS

“Het volledige scholennetwerk 
van Duffel heeft de afgelopen 
maand hard gewerkt aan een 
collectief doel: alle kinderen 
samen laten genieten van de 
laatste weken van het schooljaar. 
De heropstart van de scholen 
was een mijlpaal voor zowel 
kinderen, leerkachten als ouders, 

Een warme oproep aan onze socio-
culturele verenigingen, zij die onze 
Duffelaars samen brengen: we hopen dat 
we snel weer van jullie kunnen genieten!

ZORG VOOR DE BOEKWORM DE ZOMERSCHOOL

Bibliotheek
Cultuur

VRAGEN?

Ook de leesliefhebbers van Duffel 
kunnen hun hart weer ophalen: de 
bibliotheek is opnieuw geopend, met 
respect voor veiligheidsmaatregelen.
Toch nog onzeker? Een extra service 
voor kwetsbare gebruikers en 
risicopatiënten maakt het mogelijk om 
de bib op vaste dagen op afspraak 
te bezoeken. En er is meer nieuws: 
het bibliotheeks-gebouw wordt 
binnenkort een stuk toegankelijker. 
Vanaf begin september  kunnen 
bezoekers gebruik maken van een 
gloednieuwe lift, die alle niveaus van 
het gebouw met elkaar verbindt. 

“ DE KRACHT VAN SCHOOL IS 
NOOIT ZO GROOT GEWEEST. 
HET IS ZO BELANGRIJK DAT 
ONZE KINDEREN NOG EVEN 
SAMEN KONDEN GENIETEN 

VOOR DE VAKANTIE BEGINT, 
IETS WAT VROEGER ALTIJD 
VANZELFSPREKEND WAS. 

Voorzitter Bijzonder comité 
sociale dienst

LUC VAN HOUTVEN
SCHEPEN VAN ZORG

Samen met Kristel Stevens (verpleegster ziekenhuis 
Mechelen) en Vincent Kindt (OVAM ingenieur), maak ik 
trots deel uit van het Duffelse welzijns- en zorgteam. Een 
goed draaiend woonzorgcentrum, een sociale dienst voor 
de Duffelaar en  bijstand op maat, daar zorgen wij mee voor.

In tijden als deze is Zorg(en) voor elkaar 
belangrijker dan ooit.

De zorgcentra van Duffel hebben er een 
straf én coronavrij parcours opzitten. 
Dankzij een ijzersterk, gemotiveerd en 
warm team van zorgend, technisch, 
administratief en logistiek personeel, 
beleefden alle inwoners van Sint-Elisabeth 
en Arenberg deze weken weer enkele 
mooie, hoopgevende momentjes: de eerste 
wandelingen buiten én de hereniging met 
hun families. 

die hierdoor de kans kregen 
om weer even een "normaal" 
leven te hebben. Ook namens 
hen bedanken we iedereen die 
er mee voor gezorgd heeft dat 
de scholen op zo'n positieve 
manier konden openen, met 
respect voor de veiligheid en de 
nadruk op vreugde en plezier. 

met deze gratis bijscholing en 
geven hun advies vrijblijvend 
mee aan de ouders. De eerste 
twee weken van augustus 
heten we kinderen uit de lagere 
school welkom in 't Kofschip, 
als centrale school binnen 
Duffel. De laatste twee weken 
bevindt de zomerschool zich 
in het Sint-Nobertusinstituut, 
waar jongeren van het eerste 
en tweede middelbaar de  
juiste voorbereiding krijgen 
om gerichte keuzes te kunnen 
maken voor het volgende jaar.

Coördinator Zomerschool Duffel: LILI STEVENS
Lili.Stevens@provincieantwerpen.be
0498 10 43 41

ZORG IS EEN BREED 
BEGRIP. ALS WE 
ZORGEN VOOR 
ELKAAR, VOOR ONZE 
OMGEVING, VOOR 
ALLES OM ONS HEEN, 
DAN WORDT DE 
WERELD STAP VOOR 
STAP EEN BEETJE 
BETER.

Onze WZC kregen midden mei een 
mooie lading bloemetjes van de 
gemeente Duffel. De Sint-Elisabeth 
bewoners met groene vingers 
gingen zelf aan de slag en plantten 
100 plantjes in de zorgtuin!

Terug samen eten in de vertrouwde 
eetruimtes na de lockdown? Dat 
vieren ze in St-Elisabeth met een 
glaasje cava en een feestelijke 
placemat. Er staat binnenkort ook 
een Bubbelparty op het programma! 

Omdat ze elke dag opnieuw creatieve 
ideëen uit hun mouw schudden,  
mooie initiatieven realiseren en onze 
bewoners zoveel liefde geven: een 
dikke merci aan ons animatieteam! 
Een echt zorg-team.

De regenboogvlag wapperde van 17 t.e.m 31 mei. 
"Ook in de crisisperiode zijn we er voor élke Duffelaar."

Wij hebben de afgelopen maanden gezien hoe 
heel Duffel voor elkaar gezorgd heeft: van buren 
die boodschappen doen voor elkaar tot de sociale 
dienst die dorpelbezoekjes brengt aan zij die het 
nodig hebben. Da's zorg in de de meest pure vorm!
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