
In het kader van onze opmars naar schoonheid 
& netheid in Duffel, leverden al onze technische 
medewerkers begin dit jaar extra inspanningen, 
o.a. onze bebloeming. Een inspanning die zich 
vertaalde in een hoopgevend beeld in een 
moeilijke periode, met kleurrijke tulpen die overal 
de kop opstaken.

Na 7 weken stilstand wordt het een uitdaging om 
Duffel mooi te houden in de toekomst, zeker met 
oog op de veiligheid van onze medewerkers.

DE PIEK VAN DUFFEL: 
IN VOLLE BLOEI & KLEUR IN BEELD

OPROEP: Alle hulp is welkom om Duffel mooi 
en proper te houden. Let op een propere, 
onkruidvrije stoep en goot, en zet af en toe 
(veilig!) "de bloemekes eens buiten!"

...onze "boer" Paul 
Wuyts ook kiekens 
aankoopt bij de 

gemeente? 
Ze worden zelfs aan 
huis geleverd! Ideaal 
gezelschap voor zijn 
tientallen schapen en 

lammekes!

...ons Ann Van Winkel 
nu al rondjes loopt 
om nieuwe paden te 

ontdekken?
Ze koppelt als lerares 
LO steeds het nuttige 
aan het aangename! 

Goe bezig!

...onze Luc Wuyts mee 
de extra editie van het 
gemeentelijk contact-

blad heeft bedeeld?
Knap werk!

...onze burgemeester, 
Sofie, een ongelofelijk 
engagement en inzet 

heeft?
Zo'n fijne samenwerking 

doet deugd!

...we dankbaar én trots 
zijn op zo'n topteam?

Ons college werkt 
als één kracht, maakt 
weloverwogen 
beslissingen en vormt 
een sterke ploeg voor al 

onze Duffelaars.

...onze "Mil' Sel in zijn 
Merodestraat garage 
90 jaar geworden is? 
Dikke proficiat Mil!

Een propere omgeving blijft 
belangrijk, ook in crisistijden. 
Dankzij onze afvalophalers 
wordt al ons huisvuil, 
P&K, PMD & roze zakken 
nog steeds vlekkeloos 
opgehaald. Dikke merci!

DE 
LOFTROMPET

Straffe toeren: ook het containerpark van 
Duffel hebben we onlangs weer geopend, 
en dit zonder de verwachte overrompeling 
of chaos. Dankzij de goede coördinatie 
en de omvang van het park, bleven de 
wachtrijen beperkt. Bovendien kunnen 
bezoekers de wachtrij bekijken via een live 
camerastream op de IVAREM website. 

De rioleringswerken in de Zandstraat zijn zo 
goed als af. Nu dringend de Mechelsebaan 
aanpakken!

Het Jaagpad op de Netedijk wordt 
gedeeltelijk vernieuwd. Normaal kent dit 
pad nu een rustige periode, maar nu moeten 
de talrijke fietsers en wandelaars een korte 
omleiding volgen. Bedankt voor jullie inzet en 
begrip!

De uitbreiding van het GTID is voorlopig 
stilgelegd. Hopelijk kunnen we héél 
binnenkort verder werken aan deze 
bijkomende klaslokalen.
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De nieuwe gymhal voor al onze turners: 
de vergunning is verkregen, archeologisch 
onderzoek is al gestart. Hopelijk kunnen we 
nog voor de zomer starten!

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

Het is nu misschien al hét beeld van 2020: Duffel, tijdens de piek van 
de pandemie, in volle bloei. Geen auto's, groepjes vrienden, of spelende 
kinderen, maar wel felgekleurde bosjes tulpen, overal doorheen de 
gemeente. Een hoopgevend symbool, dat benadrukte wat we eigenlijk al 
wisten: Duffel bloeit! En zal blijven bloeien! 

In deze editie van de Fiere-fluiter brengen onze schepenen een greep uit 
het Duffelse leven, met inspirerende initiatieven, een hartverwarmende 
inzet en een bevolking om fier op te zijn.
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LILI STEVENS 
Scholeninzet & Leesvoer

LUC VAN HOUTVEN 
 Zorg & welzijn om fier op te zijn

JOS HELLEMANS
Duffel in bloei & de tijd staat niet stil
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“ DUFFEL BLOEIT.
WE ZIJN FIER OP DUFFEL. 

OP DE INZET VAN DE 
BEWONERS. OP DE 

HELDEN DIE ELKE DAG 
HUN HANDEN UIT DE 

MOUWEN STEKEN, ELK OP 
HUN EIGEN MANIER.

EN OP DE STERKE 
SAMENWERKING MET EEN 

KNALTEAM.

VOORZITTER CD&V DUFFEL
RONNY HENIN
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Voorzitter Bijzonder comité sociale dienst

FAMILIE JUBILEUM

LIVEMUZIEKDE CRÈMEKAR

Ons WZC doet er alles aan om 
contact met de familie van de 
bewoners te behouden. Elke week 
worden de families opgebeld, en er 
wordt ingezet op optimale digitale 
communicatie: iPads om te facetimen 
en skypen met de familie. Er werd 
zelfs een skypecafé opgestart!

Ook het creëren van kleine geluks-
momentjes, met de nodige creativiteit, is 
dagelijkse kost in het WZC. Voor een 50 
-jarig en zelfs een 70-jarig jubileum werd 
een romantische tête à tête georganiseerd, 
met feestelijke versiering én een veilige 
glazen barrière. Een korte videospeech van 
Schepen Luc op groot scherm vormde de 
kers op de taart. 

Er gaat weinig boven de magie van muziek. 
De bewoners kunnen regelmatig genieten 
van een optreden van een muzikant of 
bandje, dat in de tuin livemuziek speelt. 
En dan is er nog Dieter Peeters, de jonge 
doedelzakspeler die elke avond stipt 
om 18u de bewoners verwent met een 
doedelzakconcertje in volle tenue. Topper!

Er is een groot hart om onze 
bewoners extra te verwennen. De 
(gesloten) cafetaria wordt naar elke 
kamer gebracht, waar iedereen een 
drankje aangeboden krijgt uit een 
oude ijskar. Themadagen zorgen 
ervoor dat de bewoners kunnen 
genieten van afwisselende animatie 
én drankjes.

FIER  OP DUFFEL

Vanuit alle Duffelse scholen was er onmiddellijk 
de bereidheid om tijdens de schooluren opvang 
te voorzien voor de leerlingen. Ook tijdens de 
paasvakantie werd deze tendens verdergezet. Zo 
waren alle ouders en zorgverleners in staat om met 
een gerust hart te blijven werken. 

Ook op het vlak van leerstof en afstands-onderwijs 
heeft elke school op haar eigen manier initiatief 
genomen. Het preteaching principe werd overal 
goed voorbereid en de leerkrachten gingen creatief 
aan het werk met digitale leerstof: van opgenomen 
filmpjes tot educatieve websites met oefeningen.

LILI STEVENS
SCHEPEN VAN 
ONDERWIJS

“Als schepen van onderwijs en leerkracht in het 
buitengewoon onderwijs, bleven de scholen mijn grootste 
prioriteit in deze periode. Duffel bestaat uit een groot 
scholennetwerk, dat er succesvol in geslaagd is om de 
handen in elkaar te slaan en afspraken te maken tijdens 
de sluitingsmaatregelen. Na een collectief overleg nam 
elk schoolbestuur bereidwillig het nodige initiatief om de 
leerlingen zo goed mogelijk op te vangen en te begeleiden. 
Initiatieven die alleen maar de nodige erkenning verdienen!

Onze welzijnsschakel SPRANG laptops 
voorziet voor kinderen die deze hulp het 
meest nodig hebben. Vrijwilligers gingen 
bij sommige gezinnen thuis zelfs laptops 
en printers installeren. 

AFHAALBIBLIOTHEEKONDERWIJS

Bibliotheek
Cultuur

WIST JE DAT...

Leesvoer nodig? We got you covered! 
Ook de bibliotheek van Duffel draagt haar 
steentje bij in Coronatijden. Op eigen 
initiatief werd een afhaalbibliotheek 
ingericht: leesliefhebbers kunnen online 
hun aanvragen doen, waarna de boeken 
op een veilige manier afgehaald kunnen 
worden. De bib staat zelf in voor het 
verzorgen en ontsmetten van de boeken 
die binnen en buiten gaan. Bovendien 
worden de boeken indien nodig met de 
fiets aan huis geleverd. 

“ WE KIJKEN UIT NAAR EEN 
NAJAAR MET MENSEN DIE 

ELKAAR GRAAG ZULLEN ZIEN, 
IN DE DUBBELE BETEKENIS 

VAN HET WOORD.  
LATEN WE OOK NIET BANG 

ZIJN OM DAT TE BLIJVEN 
ZEGGEN.

Bovendien delen de vrijwilligers elke vrijdag 
voedselpakketten en panklare maaltijden uit voor 
mensen die het nodig hebben. Deze maaltijden 
worden bereid door ons keukenpersoneel van het 
WZC (rustoord) in Duffel, die deze extra taak er 
graag bijnemen. Respect!

LUC VAN HOUTVEN
SCHEPEN VAN ZORG

Ik ben ongelofelijk trots op alle 
hardwerkende medewerkers en 
diensten die blijven knokken en 
zorgen voor onze Duffelaars die 
het nu hard nodig hebben.

Ook sociale zorg blijft van uiterst 
belang. Onze sociale diensten 
in de Woonzorgcampus en op 
het gemeentehuis staan steeds 

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

Alle zorgcentra van Duffel staan 
dagelijks in de frontlinie om de 
beste zorg te verlenen aan onze 
ouders, grootouders, kinderen, ... 
Zorg die niet mogelijk was zonder 
een ijzersterk team van zorgend, 
technisch, administratief en 
logistiek personeel. Een loftrompet 
voor al onze helden.

...de bewoners van Duffel hun respect voor 
het personeel van ons WZC Sint-Elisabeth 
niet onder stoelen of banken steken? Ons top 
team wordt vrijwel dagelijks verwend met 
cupcakes, bloemen, donuts, en andere kleine 
attenties.

WE HEBBEN 
ER NOOIT AAN 
GETWIJFELD 
DAT ONZE 
DUFFELAARS 
HET IN DEZE 
MOEILIJKE 
PERIODE ZO 
GOED ZOUDEN 
DOEN.

ter beschikking van alle Duffelse 
burgers, zeker nu velen van 
ons in een ongewone situatie 
van tijdelijke werkloosheid 
terechtkomen. Stel je bezoek niet 
uit.

Aarzel niet om de sociale 
diensten te contacteren voor een 
telefonische of virtuele afspraak.

WIST JE DAT...

NIEUW: Zwaaimoment-WZC
Een meet & greet met de Moe of Va. Ons 
WZC biedt sinds kort veilige zwaaimomentjes 
aan met familie. Meer weten? Reserveer jouw 
bezoekje op: animatie@duffel.be 
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