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Beste Tervurenaar,
We leven in ongeziene
tijden. Ook in Tervuren
sloeg het corona virus
hard toe en werd niemand
gespaard: niet in het
minst de bewoners van
ons WZC, alleenstaanden,
zelfstandigen,
ouderen,
leerkrachten, studenten en
ouders met jonge kinderen.
We moesten het allemaal
ondergaan.
De
gemeente
richtte
een platform op voor
vrijwilligers. Vanuit CD&V
Tervuren belden we onze
oudere leden op om te
zien wat konden doen.
Alle Tervurenaren gaven
het beste van zichzelf
en zij verdienen dus een
dikke duim. In dit nummer
getuigen een aantal van hen
met een sterk verhaal.
Maar eerst een dankbare herinnering aan onze goede vriend
Theo Debeer, boegbeeld van onze partij, die op 28 mei
overleed. Als voormalig schepen en OCMW-voorzitter was hij
één van de drijvende krachten achter het nieuwe WZC. Dat hij
Tervuren mee het Fair Trade label bezorgde, maakte hem trots.
Tot eind 2018 was Theo een enthousiast gemeenteraadslid en
lokale partijvoorzitter. Zijn sociaal engagement was groot én
oprecht zowel in de politiek als in zijn vrije tijd. Theo kende een
onvermoeibare gedrevenheid, ondanks zijn moedige strijd tegen
kanker. Vaarwel Theo, we koesteren de mooiste herinneringen
en kijken dankzij jou hoopvol naar de toekomst.

Bedankt Theo!

Jan Trappeniers,
Voorzittter CD&V Tervuren

Helden van bij ons
Niet alleen de gemeente maar ook zovele
lokale helden hebben er alles aan gedaan om
de corona crisis aan te pakken. Vanuit onze
grote bewondering en dankbaarheid zetten
wij deze bezige Tervurenaars graag in het
zonnetje en geven we ze het woord!
Lees hieronder een aantal boeiende
getuigenissen, cijfers en kom meer te weten
over de gemeentelijke corona-aanpak.

“Plots werd het AfricaMuseum
een digitaal museum”,
Guido Gryseels, Algemeen Directeur KMMA
Bij de sluiting van ons museum schakelden we
meteen over naar online collecties, virtueel
museumbezoek op de website en webinars.
Sinds de recente heropening werken we met
online ticket verkoop met timeslots, individuele
bezoeken, een aparte ingang en uitgang, een
maximaal aantal personen per zaal. We kregen
intussen dagelijks al meer dan 300 bezoekers
over de vloer!

Toch brengen de extra kost van de speciale
maatregelen en de sterk verminderde
inkomsten uit ticketverkoop en evenementen,
voorlopig geschat op 1 mio €, ons museum in
een moeilijke situatie. Maar het belangrijkste
is nog altijd dat we (bijna) allemaal gezond zijn
gebleven!

“Lokale handelaars moeten durven springen
en nog meer inzetten op de lokale consuMenS”,
Raad voor Lokale Economie
Wij hielpen onze handelaars bij hun vraag
naar steunmaatregelen. En via ons kanaal op
sociale media ‘Tervuren Lekker Dichtbij’ en
de website www.visittervuren.be/shoppen
zetten we vernieuwde concepten extra in de
kijker, zoals take-away en leveringen aan huis.
Lokaal shoppen wordt de toekomst!

De RLE wil deze uitdaging samen met de
handelaars aangaan, door online verkoop
nog te versterken, door gratis infosessies
te voorzien en na te denken over een online
communicatieplatform waarop handelaars
elkaar en ook hun klanten kunnen ontmoeten.

Ik kijk met een positieve blik terug naar deze
corona periode, dankzij de goede samenwerking
met de ouders, de hulp van Google classroom,
zelfgemaakte filmpjes, en de inzet van de
kinderen. Laten we wel waakzaam blijven voor
de zwakkere kinderen. Zij kregen spijtig genoeg
nog meer leerachterstand en hun zelfstandigheid
ging achteruit. Naar school gaan is en blijft de
beste weg voor alle kinderen!

“Eerlijk? Ik heb het lesgeven
voor de klas enorm gemist!”
Nadia Foccart, Mariaschool

“Samenwerking onder de
handelaars is zo belangrijk!”,
Jacqueline Vandenwaeyenberg,
de l’autre Rive
De sluiting van mijn winkel kwam bikkelhard aan.
Gelukkig gaf de Vlaamse overbruggingspremie
een beetje zuurstof. En gelukkig konden we
creatief zijn. Ikzelf kon mijn bloemen en planten
bij de bakker en traiteur verkopen.
Intussen geniet ik met volle teugen van de
heropening van mijn winkel en het weerzien van
mijn klanten. Een ding is zeker: ik wil deze job
nooit meer kwijt!

“Die telefoontjes
deden echt deugd”,
Agnes Michiels, Samana
Als voorzitter van Samana Duisburg, zet ik
mij dagelijks in voor de zorg van chronisch
zieken en hun mantelzorgers. Tijdens de lockdown werden ook de activiteiten van Samana
geannuleerd. Maar al snel vonden onze actieve
vrijwilligers een alternatief: we organiseerden
telefoongesprekjes met zorgbehoevenden,
om hen op te monteren. Een voorbeeld van hoe
je met weinig moeite veel mensen gelukkig kan
maken!

“Met verenigde krachten een
hart onder de riem steken”,
Frans Janssen, actieve Duisburgenaar
Samen met de parochieploeg en het Allegro
koor brachten we 60+ alleenstaanden een
bezoekje, thuis of in het WZC. Het verzorgend
en verplegend personeel van het WZC, zetten
we letterlijk in de bloemetjes, vergezeld van grote
dankbaarheid voor hun harde werk!

En voor onze wandelende Tervurenaars
bedachten we een nieuwe wandelroute langs
16 kapelletjes: de kapellekeswandeling ‘René
Sterckx’ was geboren (www.duisburg.be). And
the best is yet to come: samen zingen voor de
bewoners en verzorgers van het WZC!

“Kinderen en jongeren hebben zich erg
verveeld en eenzaam gevoeld”,
Gemma Vanmarsenille, CD&V jongere
Op korte tijd werd beslist om online les te geven, werden sportactiviteiten
opgeschort en vielen vele zomerplannen in het water. Aanvankelijk kregen
jongeren, hard getroffen door de crisis, niet al te veel aandacht bij de
versoepeling van de maatregelen. Gelukkig besliste onze minister van
Jeugd, Benjamin Dalle, eind mei om zomerkampen te laten doorgaan,
en skateparken en speeltuinen te heropenen. Kortom Benjamin Dalle laat
ons niet vallen!
Lees de volledige getuigenissen op onze website:
https://tervuren.cdenv.be/

Kordate corona aanpak
met resultaten!
De “Corona Taskforce Tervuren” nam afgelopen
maanden een reeks daadkrachtige maatregelen
voor onze handelaars, zorgverleners, ouders,
verenigingen en natuurlijk onze scholen. Zo
hielp de gemeente bij het organiseren van de
noodopvang, pre-teaching en het aanbieden
van gratis (sport)infrastructuur. Maar het
is dankzij de grote inspanningen van alle
leerkrachten en directies dat onze kinderen
opnieuw, veilig naar school kunnen gaan!
De gemeente doet er op dit moment alles aan
om een tweede corona golf te vermijden. Maar
we zullen de impact van de eerste golf nog een
hele tijd voelen. CD&V Tervuren pleit dan ook
voor een ‘relanceplan’ dat vooral diegenen die
het meest getroffen zijn, ondersteunt. De crisis
heeft natuurlijk een impact op de financiën van
de gemeente. Het goedgekeurde meerjarenplan
gaat uit van schuldafbouw gecombineerd
met investeringen. CD&V Tervuren wil dat de
aandacht hierbij gaat naar weloverwogen,
‘slimme’ investeringen die vooral de financiële
gezondheid van de gemeente niet in gevaar
brengen!

“Dit virus is confronterend voor ons allemaal.
In afwachting van een vaccin moet elk land een
gulden middenweg vinden tussen immuniteit
opbouwen en vermijden dat de ziekenhuizen
overstelpt raken. We moeten ook oog hebben voor
het mentale welzijn van de mensen, oversterfte zo
veel mogelijk vermijden en de economie opnieuw
op gang krijgen. Dat is een hele kunst, ook voor
alle Tervurenaars, die met vallen en opstaan wordt
bedreven.”
Koen Geens,
Vice- eersteminister,
minister van Justitie en Europese Zaken

Kort & Krachtig
• Op
de
gemeenteraad
werd
het
mobiliteitsplan definitief goedgekeurd.
• BCSD: Koen Maertens volgt vanaf 1 juli
Theo Debeer op in het Bijzonder Comité
van de Sociale Dienst.
• Balletjesfestijn:
Zondag 20 September

Mario Van Rossum,
Schepen van Financiën,
Onderwijs, Burgerzaken en IT

Corona cijfers voor Tervuren

109 Besmettingen
58 in rusthuis
11 overlijdens

21 evenementen
geannuleerd
11 uitgesteld

25.000 gratis
mondmaskers
€300.000
veiligheidsmateriaal

€50.000
Afschaffen
betalend
parkeren

Speldozen voor
gezinnen in
moeilijkheden

Gratis lokalen
voor onze scholen

10- tal terrasuitbreidingen

Geannuleerde
activiteiten van
verenigingen tellen mee
voor subsidies.

163 Corona
Hinderpremies en
319 dagpremies

Speelpleinen
worden in
verschillende bubbels
georganiseerd

Ideeën, opmerkingen, suggesties?
Contacteer ons gerust op
v.u. trappeniers.jan@telenet.be

