
NIEUWSBRIEF

Beste dorpsgenoot, 

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief moeten wij u al meer dan twee maanden missen. Ondertussen zijn de 
Corona-richtlijnen verder versoepeld en kunnen we elkaar, alvast beperkt tot 4 dezelfde personen, in familie- 
of vriendenkring terug uitgebreider ontmoeten. Toch is het voor een politieke partij die graag midden de 
mensen staat, die graag een gemeenschap van mensen creëert, een vreemd gevoel enkel nog via virtuele 
weg met elkaar te kunnen communiceren.

Net nu het gemeentebestuur de beleidslijnen voor 2020 tot 2025 had opgesteld, ging heel wat aandacht 
– terecht – naar jullie gezondheid. Het vertalen van de nationale maatregelen naar de lokale realiteit was 
de eerste bezorgdheid, in het bijzonder van onze burgemeester Gilles, schepen Inge en de andere leden van 
het schepencollege. Het snelle ingrijpen, als één van de eerste gemeenten laste Vosselaar evenementen en 
plechtigheden af, had effect : het aantal Corona besmettingen in Vosselaar is al bij al beperkt.

CD&V is een partij van zorgzame mensen. Het partijbestuur telt heel wat mensen die –vrijwillig dan wel 
professioneel– in de zorg werken of er mee in aanraking komen. In deze nieuwsbrief verzamelen wij 
hun getuigenissen.

Anderen bleven zich in deze tijd van lockdown inzetten voor de lokale zaak : zij trachten hun vereniging boven 
water te houden via virtuele bijeenkomsten, zij stippelden wandelingen uit om zichzelf en de dorpsgenoten fit 
te houden of lanceerden campagnes om het netwerk van lokale handelaars verder uit te bouwen. Eén ding is 
zeker : de mandatarissen en leden van CD&V Vosselaar blijven zich actief inzetten voor 
het welzijn van Vosselaar en haar inwoners, in welke omstandigheden dan ook!

Wij kunnen alleen maar hopen dat de wetenschap snel een middel vindt om dit virus 
te onderdrukken, zodat we stilaan het normale leven terug kunnen oppikken. Maar het 
zal anders zijn. Deze les in de eindigheid van onze samenleving moet een waarschuwing 
zijn om het in de toekomst rustiger aan te doen en meer te genieten van het leven.

Het gaat jullie goed!

#GEWORTELDINVOSSELAAR
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Afdelingsvoorzitter

Frank De Houwer

<< Het gemeentebestuur er alles aan gedaan heeft haar personeel aan het werk te houden. Op korte tijd 
werd voor de administratie thuiswerk geregeld, zodat de dienstverlening aan de bevolking op peil kon blijven. 
Burgemeester Gilles hield ondertusen de wacht op het gemeentehuis. #verstandiginuwkot

<< Er tijdens de lockdown zelfs twee extra edities van Vossestreken verschenen om u snel op de hoogte te 
brengen van de impact van de Coronamaatregelen op Vosselaar. Aanvullend met de berichten op Facebook en 
de website kiest de gemeente voor een snelle communicatie. #wijblijvenverbonden.

<< De wandeling verderop in deze nieuwsbrief kan je eerstdaags ook terugvinden op de Facebookpagina van 
CD&V Vosselaar. Je vindt er ook een meer uitgebreide fotozoektocht. #blijfinbeweging.

<< De gemeenteraad op 7 mei 2020 voor het eerst digitaal heeft plaatsgevonden. Wij zijn benieuwd naar 
de geluidsopname. Publiek was helaas niet toegelaten. Voorafgaandelijk aan deze gemeenteraad had de CD&V 
fractie reeds virtueel vergaderd om deze gemeenteraad voor te bereiden #wijblijvenverbonden.

Wist je dat?
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Binnen ons bestuur hebben we een aantal helden die zich inzetten in en voor de zorgsector.  De ene 
als vrijwilliger, de andere professioneel.  We hebben hen bereid gevonden om hun verhaal te doen 
over hoe zij de corona-crisis ervaren. Daarnaast kunnen jullie ook de getuigenis van Lieze lezen en 
hoe zij als zorgvrager en haar familie geconfronteerd werden met deze crisis. Hieronder lees je een 
greep uit hun ervaringen.  

Het volledige verhaal, kan je lezen op onze website (vosselaar.cdenv.be)
 

Hilda Gladines - vrijwilliger bij de Minder Mobielen Centrale

Door de corona-crisis ligt al het ziekenvervoer stil. Om me toch nuttig bezig te houden ga 
ik voor 2 ouderen boodschappen doen. Bij het brengen van de boodschappen is er meestal 

tijd voor een kort babbeltje vanop afstand. Je merkt dat ze in hun gesprek teruggetrokken en niet zo 
spontaan babbelen, omdat ze waarschijnlijk bang zijn. 

Roger Van Loon - vrijwilliger bij De Berken en Gielsbos
Nu mijn vrijwilligerswerk in het Gielsbos en De Berken niet mag doorgaan, houd ik me bezig 
met fietsen, wandelen, sudoku’s en kruiswoordraadsels invullen.

De mensen van De Berken waar ik normaal gezien mee ga wandelen, hebben me een kaartje gestuurd 
waarin ze schrijven dat ze de wandelingen enorm missen. Het kaartje was hartverwarmend, maar ik zou 
toch liever weer met hen op pad gaan.

Dieter Schoenmaekers - verpleegkundige

Als verpleegkundige sta ik dagelijks in de frontlinie om de strijd tegen Corona te overwinnen.

Iedereen binnen onze sector plooit zich dubbel om onze patiënten de zorg te geven die ze 
verdienen.  Ondanks de overtuiging en goesting waarmee we onze job uitvoeren, vreet de 

werkdruk en de onzekerheid wel steeds meer aan je.  Ook de constant wijzigende instructies, maken het 
erg lastig.

Patiënten stellen ons veel vragen omdat zij ook die onwetendheid voelen.  Vaak hebben we geen pasklaar 
antwoord, waardoor we wel eens het gevoel hebben dat we tekort schieten in onze missie.  Het is ook 
pakkend om te zien dat ze helemaal alleen hun strijd moeten strijden omdat bezoek niet toegelaten wordt.

Ik werk zelf niet op de COVID-afdeling.  Maar op een bepaald moment zijn we toch – onbeschermd - in 
aanraking gekomen met besmette patiënten.  Het gevolg is dat ik nu zelf het corona-virus heb opgelopen.  
Dat was een serieuze slag in het gezicht voor mezelf en mijn familie.

Dankzij de vele steunberichten van familie, vrienden en buren heb ik ondertussen de zwaarste periode 
achter de rug. 
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Carolien Meulders - begeleidster kinderdagverblijf

Ook voor ons is het een hele vreemde periode.  Van de ene op de andere dag hadden we 
nog maar 1 kindje in de opvang in de plaats van 28. Dat is erg wennen.  Geen gegier, geen 
gehuil, lege speelruimten, lege slaapkamers, …

We hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons hele kinderdagverblijf te ontsmetten.

Na een tweetal weken, kwamen toch al wat meer kindjes terug naar ons en sinds 4 mei is dat nog eens 
toegenomen toen heel wat bedrijven terug aan de slag gingen.  Door het feit dat kinderen niet bij de 
grootouders opgevangen kunnen worden, kregen we zelfs de vraag om de kinderen extra dagen op te 
vangen.

Heel wat bijkomende maatregelen en strenge regels moesten we doorvoeren om het voor iedereen op 
een veilige manier te laten verlopen.   

Voor ons als verzorgers geeft het allemaal een dubbel gevoel.  Natuurlijk willen we graag onze baby’s en 
peuters opvangen, maar we willen uiteraard vermijden dat we onze eigen gezinsleden besmetten.

Maar we gaan er elke dag voor om zoveel mogelijk vreugde en plezier uit onze dag te halen.

Samen lukt het ons wel!

Lieze Daniëls - dochter van Kristel Guns

Hallo, mijn naam is Lieze.  Ik heb een visuele en fysieke beperking en woon zelfstandig.  
In het weekend verblijf ik vaak bij mijn ouders aangezien er dan geen hulp beschikbaar is.

In normale tijden is mijn week volledig volgepland.  Ik kan rekenen op bezoekjes en 
uitstapjes met Familiehulp, een wekelijkse breinamiddag, ik doe vrijwilligerswerk, kiné-bezoeken, …

Sinds de uitbraak van de corona-crisis is mijn planning volledig overhoop gehaald.  Geen uitstapjes meer, 
niet meer gezellig iets gaan drinken, geen breinamiddag, niet naar de kiné.  Heel veel viel plots weg.  Enkel 
de mensen van Familiehulp konden hun werk verderzetten.  

Daarom heb ik samen met mijn ouders beslist om tijdelijk terug bij hen te gaan wonen. Ik vul mijn dagen 
nu met uitslapen, lezen, helpen in het huishouden, enzovoort.  Sinds midden april kan ik ook opnieuw naar 
de kinesist gaan.

Ik mis mijn dagelijkse activiteiten en het contact met mijn hulpverleners enorm.

Gelukkig heb ik wel de kans om bij mijn ouders en zussen te verblijven.  Veel mensen kunnen dat niet en 
moeten zich in deze tijden enorm eenzaam voelen, alleen op hun appartement.

Patricia Verswyvel - thuisverpleegkundige

Wij hebben meteen de nodige maatregelen genomen om ons en onze patiënten te 
verzorgen.  Er werd een apart team opgericht die de besmette patiënten verzorgen, zodat 
de anderen zich kunnen focussen op de – hopelijk – niet besmette mensen.

Vooral de onzekerheid weegt zwaar door.  Dat merken we ook (en vooral) bij de patiënten die eenzaam zijn.  
Voor hen zijn we ook in zekere zin psycholoog; we staan hen emotioneel zo goed mogelijk bij.  

We werken dapper verder, geven niet op en hopen dat straks alles weer is zoals voorheen.

Kristel Guns
mama van Lieze



vosselaar.cdenv.be  www.facebook.com/cdenv.vosselaar

Wat kan CD&V voor u betekenen: CD&V Vosselaar is op zoek naar mensen die met ons willen werken aan een 
aangename, veilige en moderne leefomgeving in Vosselaar. Heb je hierover ideeën, wensen of noden? 

Contacteer ons dan via e-mail: voorzitter@cdenvvosselaar.be of bel 0475/92.76.00. 

Wij kijken uit naar uw suggesties of verwelkomen u graag op één van onze maandelijkse vergaderingen.
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Burgemeester 1ste Schepen

Tom Hens
tom.hens@vosselaar.be

Voorzitter Gemeenteraad

Inge Van Goubergen
inge.vangoubergen@vosselaar.be

Gilles Bultinck
burgemeester@vosselaar.be
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Raadslid

Inge Bruynooghe
inge.bruynooghe@vosselaar.be

Raadslid

Jan Peeraer
jan.peeraer@vosselaar.be

Wim Weyns
wim.weyns@vosselaar.be

Raadslid Raadslid Raadslid

Inge Van Gorp
inge.vangorp@vosselaar.be

Eddy De Houwer
eddy.dehouwer@vosselaar.be

Leden Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Erik Versmissen
erik.versmissen@vosselaar.be

Anne Van Bilsen
anne.vanbilsen@vosselaar.be

Patrick Dielis
patrick.dielis@vosselaar.be

College- & Raadsleden

Uw Mandatarissen

Eddy De Houwer deelde via Facebook al 
een aantal wandelingen. Hiernaast kan je 
een nieuwe wandeling terugvinden die hij 
opstelde.

Deze wandeling start aan de voetbalkan-
tine van KVV Vosselaar (Bergakker). De 
wandeling is 7,3 kilometer lang.

• zwarte lijn is gewone weg
• stippellijn is aardeweg
• rode lijn is een doorsteek

#blijfinbeweging #geworteldinvosselaar


