
GERAARDSBERGEN 2020

Beste Geraardsbergenaar

We vragen het ons bijna iedere dag opnieuw af: “In 
wat voor vreemde tijden leven we?”. Het dodelijke 
COVID-19 virus houdt ons sinds maart stevig in zijn 
greep, wereldwijd en zonder compassie. 

Iedereen hoopt natuurlijk dat we dit hoofdstuk zo snel 
mogelijk achter ons kunnen laten en dat de vaccins 
heel spoedig worden toegediend zodat we snel terug 
kunnen naar ons leven van vroeger. Gelukkig ziet de 
toekomst er in dit geval hoopvol uit: januari 2021 kan 
het begin van de oplossing zijn!

Intussen heeft ons bestuur hard gewerkt. Niet alleen 
om de crisis te beheersen, ook om verder te blijven 
besturen. 

Een  aangepast meerjarenplan 2020-2025 werd 
inmiddels door de gemeenteraad goedgekeurd. Daaruit 

Burgemeester en schepenen

 Burgemeester: Guido De Padt  
Algemene coördinator politiek beleid van onze stad.
Naast de algemene bevoegdheid van veiligheid 
(politie – brandweer – gezondheid) 
heeft de burgemeester ook financiën als extra 
bevoegdheid.

 Tweede schepen: Kristin Vangeyte
Ouderenbeleid, eenzaamheid, mantelzorg, 
dienstencentrum, assistentiewoningen, dagcentrum, 
burgerparticipatie, dorpsraden, integratie, gelijke 
kansen, vrijwilligerswerk.

Gemeenteraadsleden: 
 Stephan De Prez: fractieleider
 Rurik Van Landuyt
 Lieve Dauw
 Jimmy Colman
 Manu De Backer
 Sarah De Backer
 Reza Mohammadi

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst:
 Saskia Monseur
 Bram De Pril
 Ann Stevens

Dankzij 
en samen met jou. 

Jouw burgemeester

Guido De Padt

blijkt dat Geraardsbergen het financieel goed doet en 
voldoende kredietwaardig is om alle rekeningen te 
betalen. 

Als burgemeester heb ik het geluk een ploeg 
van schepenen te mogen aansturen die onze 
beleidsinzichten omzet in daden. Daarbij worden 
we gesteund door fracties wiens neuzen in dezelfde 
richting staan. 

Wij blijven ons inzetten voor en investeren in de groei 
en bloei van onze stad, een warme stad waar het goed 
wonen is. 

We zijn klaar om de toekomstige uitdagingen zoals  
veiligheid, economische groei, huisvesting, uitstraling, 
kinderarmoede, eenzaamheid, gezondheidszorg e.a. 
aan te pakken. 

Beste Geraardsbergenaar,

Corona heeft het leven van elk van ons grondig door 
elkaar geschud.

Omdat het vandaag meer dan ooit belangrijk is om te 
weten wat leeft bij onze inwoners, hebben wij besloten 
om het concept van onze Burgerkrant om te gooien.  
We willen weten hoe JIJ de coronacrisis beleeft, vanuit 
jouw specifieke situatie.  

Daarom hebben wij 12 burgers uit alle lagen van de 
bevolking, uit verschillende leeftijdscategorieën, 
verschillende beroepssituaties geïnterviewd.  Aan elk 
van de thema’s die voorkomen in deze interviews, 
hebben we de acties gekoppeld die onze burgemeester, 
schepenen en mandatarissen in deze hebben 
ondernomen.

Ga zeker eens een kijkje nemen op onze 
nieuwe website www.openvldgeraardsbergen.be 
Daar vind je de integrale interviews terug, aangevuld 
met nuttige tips over actuele thema’s, info over onze 
mandatarissen, enz.   
  
Ook in onze dagelijkse werking willen we nog meer 
betrokken zijn bij wat leeft bij de burgers.  Dus wens 

jij meer info te ontvangen, wens je lid te worden of heb 
je vragen of suggesties, geef ons zeker een seintje via 
info@openvldgeraardsbergen.be  

Namens het voltallige bestuur wens ik jou en jouw 
familie een gezond en hoopvol 2021!

Gelet op de coronamaatregelen zal onze jaarlijkse 
Nieuwjaarsreceptie in januari helaas niet kunnen 
plaatsvinden.  

Geniet van de eindejaarsperiode, zorg voor elkaar 
en denk aan onze lokale handelaars voor jullie 
kerstinkopen.  Samen slaan we er ons doorheen! 

Veel leesplezier!

Saskia Monseur
Voorzitter 
Open VLD 
Geraardsbergen

BEVOEGDHEDEN OPEN VLD MANDATARISSEN

MEER INFO?

GRATIS PARKEREN MET BLAUWE KAART

Vanaf zaterdag 5 december tot en met zaterdag 16 januari 
2021 kan je in de volledige betaalzone van Geraardsbergen 
2 uur gratis parkeren mits gebruik van je blauwe kaart.

Je moet dus geen parkeertijd aankopen ! 
Je moet enkel je blauwe kaart zichtbaar aan je voorruit 
leggen !

Opgepast !
Voor de Shop & Go-plaatsen verandert er niets !
Daar parkeer je tussen 9u en 18u gratis én zonder 
parkeerschijf gedurende max. 30 min.

 Vierde schepen: Veronique Fontaine
Sport, economie & tewerkstelling, ruimtelijke 
ordening & stedenbouw, landbouw.

 Vijfde schepen: Ann Panis
Cultuur, toerisme, erfgoed en middenstand

 Zesde schepen Martine Duwyn
Duurzaamheid, milieu, dierenwelzijn en burgerzaken.































Tijdelijk
Gratis parkeren

Ja, ik
q wens lid te worden van Open-VLD Geraardsbergen (€ 10)
q wens een vrijblijvende kennismaking met Open-VLD Geraardsbergen
q wens te reageren op een artikel in deze Burgerkrant of andere suggesties
q wens op te hoogte te blijven via mail en/of brief van Open-VLD Geraardsbergen

Stuur dan een e-mail naar: info@openvldgeraardsbergen.be
Met uw wens + uw naam, voornaam, adres en teleoonnummer.

Ontdek onze nieuwe website!
www.openvldgeraardsbergen.be

Bezoek ons op social media 

raadpleeg verwante informatiekanalen: 
 Jong VLD Geraardsbergen   

 Liberale Vrouwen Geraardsbergen   
 Willemsfonds Geraardsbergen
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Danny & Nancy - Pasta al Dente / B&B in Spanje

BEPROEVINGEN VAN DE HORECA
Danny en Nancy houden van een uitdaging en trokken naar 
Spanje om een B&B te openen. Toen sloeg corona toe.

Danny: “Spanje ging echt in een zware lockdown tijdens de eerste golf. Je mocht amper buiten om een 
boodschap. Er werd streng gecontroleerd, met politie op elke hoek. Gelukkig hadden we onze tuin én 
veel renovatiewerk in de B&B om ons op te gooien.” 
Nancy: “Nu mag je buiten tussen 7 en 22 uur. De horeca en winkels zijn beperkt open. Het is leefbaar.”

Het koppel blijft positief in het leven staan: “We kochten de B&B net voor corona toesloeg. Maar je moet 
achter je beslissing kunnen blijven staan. Ook als het ondenkbare gebeurt. Zo zijn we alle twee. We 
blijven ons doel najagen, soms met een lach en soms met een traan.”

“Uiteindelijk komen er terug betere tijden. Je moet mee in de verandering, creatief blijven. Dat is ook 
onze raad aan anderen: er is geen keus, we moeten er samen door. Probeer nieuwe dingen uit  en bel 
eens vaker een alleenstaande, die zal daar heel blij mee zijn.” 

MIDDENSTAND 
Onze handelaars 
werden ook 
ondersteund door 
het opzetten van 
webpagina’s met 
reclame voor 
diverse initiatieven 
o.a. online shopping 
en take away, 
aankoop van 
lokaal te besteden 
cadeaubonnen, 
enz.. 

TAKE AWAY

Reizen werden geannuleerd, 

restaurants sloten. Als levensge-

nieter had Siegerd Gilquin het er 

moeilijk mee. Hij vond echter de 

oplossing! Take-away en cadeau-

bonnen van lokale handelaars. 

Zo bied je bovendien steun!

BLIJF DE REGELS 
RESPECTEREN, 

HOU VOL.  

OP EEN HOOPVOL 
2021!



BURGERPARTICIPATIE Via het pro-ject ‘stadsmakers’ maken we met ons allen samen de stad. Via digitale bijeen-komsten verzamelen we sprankelende ideeën. Het stadsbestuur wil tezamen met onze inwoners de handen in el-kaar slaan om uitdagingen aan te pak-ken, oplossingen te bedenken en uit te werken om mensen dichter bij elkaar te brengen.

INTEGRATIE FINANCIËN

De ontmoetingscentra en 

verenigingen kregen bijko-

mende steun. 

DE ZEE NOG EENS ZIEN!

Angèle Batteus - 
woont zelfstandig in het centrum

“De eerste golf voelde onwezenlijk aan, als een kwade 
droom. De tweede golf is anders, meer opgedeeld in voor- en 
tegenstanders van de maatregelen. Voor mezelf is de impact 
beperkt, zeker als je vergelijkt met mensen in de zorg of de 
horeca.”, stelt Frank.

“Als student begon ik half maart een nieuw leven. Ik 
ruilde de univ voor het ouderlijke huis. De rust van 
de provinciestad compenseerde het sociaal leven 
op campus. Ik begon zowaar in ons stadstuintje te 
werken. De digitale lessen stonden niet meteen op 
punt. En examens in je eigen kamer, met een alziend 
elektronisch oog, is echt indringen in de privacy.”

Een feestjaar werd een overlevingsstrijd: “Zelfstandigen zijn 
trotse mensen. Maar het was afzien. Ondanks die donkere 
dagen gingen ze door. Ze pasten zich telkens weer aan, 
namen nieuwe initiatieven zoals echte ondernemers dat 
doen.”

MEER TIJD VOOR HOBBY’S

JE BENT MAAR ÉÉN KEER STUDENT

DANK U OM LOKAAL TE BLIJVEN KOPEN

Frank Van Gronsveld - telewerken

Tobias Van Damme - student

Rob Van Tilborgh - handelscentrum

Frank woont sinds 2018 in Geraardsbergen en is 
teamverantwoordelijke in de telecom. 
Hij werkt nu vaak van thuis uit. 

Tobias studeert rechten aan de VUB. Toen werd plots 
alles wat normaal was, abnormaal. 

Natan miste zijn vrienden tijdens de eerste golf. 
Toen moest hij ook nog zijn mama afgeven. 

De partner van Karine ging heel snel 
achteruit nadat hij in het ziekenhuis belandde met koorts.

Rob is voorzitter van het handelscentrum. 
Hij zag handelaars 2020 doorspartelen en hoopt dat het 
zwaarste achter de rug is. 

Frank kan telewerken en dat bevalt hem: “Ik wandel meer. Hier zijn prachtige 
wandelpaden. Ik probeer nieuwe recepten en leer de buurvrouw beter kennen. Over 
het hek heen babbelen heeft zijn charmes.”  (lacht) “Toch klop ik eigenlijk meer 
uren en kan je ook thuis werkstress hebben”, nuanceert hij. “Maar omdat de woon-
werkverplaatsing wegvalt, win ik toch tijd.” 

Volgens Frank komen we hier samen uit: “De meeste mensen doen echt hun best. Ik 
zie veel samenwerking en kameraadschap. Onderschat de veerkracht van mensen 
niet.”

“Je merkt dat het virus sommigen harder treft dan anderen. Niet elke student kan 
rekenen op volpension in Hotel Mama. Geen goede laptop of internet, financiële 
moeilijkheden: corona vergroot bestaande ongelijkheden uit.” 

“Er wordt gezegd dat de studenten klagen. Ik doe zeker niet aan zelfbeklag: onze 
generatie behoort nog steeds tot de happy few. Maar je kan er ook niet omheen dat 
je maar één keer in je leven student bent, en dat er nu zo goed als niks is om ons in 
uit te leven.” 

TOERISME Het Raspaillebos is door Wan-

delknooppunt genomineerd voor ‘Route 

van het jaar 2020’ Oost-Vlaanderen.  

CULTUUR In een aantal deelgemeen-
ten zal een ‘troostplek’ als soort her-
denkingsplaats ingericht worden. GELIJKE KANSEN De stad wil elke inwoner 

degelijk informeren. Ook naar anderstaligen werd in 

verschillende talen via brugfiguren gecommuniceerd. 

MANTELZORG Meer Geraardsbergenaars die 
voor een zorgbehoevend persoon zorgen zullen 
een mantelzorgpremie krijgen. Ook voor jonge-
re zorgbehoevenden onder de 21 jaar wordt de 
huidige schaal verlaagd. Deze aanpassingen 
moeten er mee voor zorgen dat zorgbehoeven-
den langer thuis kunnen blijven.

VRIJWILLIGERSWERKING Vrijwilligers wor-
den extra ingezet om onze zorginstellingen, 
woonzorgcentra, ziekenhuis, enz.. bij te staan 
in deze moeilijke tijden.

CULTUUR De subsidies aan alle ver-
enigingen werden verdubbeld en een 
hinderpremie werd toegevoegd.

DUURZAAMHEID De dienst duurzaamheid wil 

concreet werk maken van hernieuwbare ener-

gie via een windontwikkelingstraject in Ger-

aardsbergen.

TEWERKSTELLING Ook het tewerkstellings-
budget en het starterscontract worden uitge-
breid. Zo krijgt elke starter een terugbetaling 
van diens inschrijving voor de cursus ‘Basisken-
nis ondernemerschap’.

GEZONDHEID 
Via een ‘Open brief aan elke inwoner’ , het stadsmagazine, 
de sociale media en een afzonderlijke brochure krijgt de 
burger de nodige informatie rond het corona-probleem.

VRIJWILLIGERSWERK 
Vrijwilligers werden inge-
schakeld in onze zorgin-
stellingen bv. om ouderen 
een bezoekje te brengen, 
ergens een babbeltje te 
slaan. Een ‘babbellijn’ zal 
ook opgestart worden.

STATUUT ZORGPERSONEEL Wij juichen de inspanningen voor het zorgpersoneel toe, 

o.m. de toekenning van een premie. Het is een eerste aanzet tot een stevige en 

structurele herwaardering van de zorgsector

SPORT Het budget werd verdubbeld zodat veel 

meer sportinitiatieven kunnen georganiseerd 

worden. Speciale aandacht gaat hierbij naar 

kwetsbare groepen en buurtsport.

EENZAAMHEID Het bestuur zette zwaar in om de 
eenzaamheid van ouderen proberen te doorbre-
ken. Zo werden alle 80+ die nog thuis woonden 
opgebeld en werden er burenbriefjes verspreid. 

OUDERENBELEID Alle 80+ kregen een kaart-

je in hun bus met 2 telefoonnummers. Via deze 

nummers konden ze hulp vragen voor bood-

schappen, mondmasker, enz…

TEWERKSTELLING Van zodra corona het toe-
laat zal het project ‘Youth start’  jongeren die ver 
van de arbeidsmarkt zitten, helpen om hun alge-
mene vaardigheden te bevorderen.

EENZAAMHEID  Licht in de 
duisternis ! We roepen al onze 
inwoners op om tijdens de 
kerstperiode een kaarsje voor het 
raam te zetten als signaal tegen 
eenzaamheid. Ook de dorpsraden 
verlenen hieraan hun medewerking.

ECONOMIE  De ‘task-

force economie’ werd 

opgericht om regelmatig 

en snel met Unizo, Voka, 

het handelscentrum en 

de horeca te kunnen 

overleggen over te ne-

men maatregelen en mo-

gelijke impulsen

MIDDENSTAND  
Aan kwetsbaren werden 
vouchers uitgedeeld die 
konden gespendeerd 
worden bij onze lokale 
‘kleine’ zelfstandigen (geen 
warenhuis).

MIDDENSTAND De handelaars kregen 
een startpakket ter beschikking (klevers, 
richtlijnen enz.) en kregen gratis de 
mogelijkheid tot een terrasuitbreiding met 
nadar afsluitingen 

MIDDENSTAND FINANCIËN
Ondernemers en zelfstandigen worden gedurende 

deze harde tijden geholpen door het afschaffen van 

verschillende belastingen: 

✓  terrasbelasting, 
✓   retributie taxibedrijven

✓ retributie ambulante handel langs straten en pleinen

✓  concessionarisvergoedingen  

✓  retributie voor marktkramers 

 (3 maand à 100% en 6 maand à 50% - 2020)

✓ vrijstelling belasting op het verspreiden van drukwerk 

tijdens de kerstperiode

Velen zijn nu actief op twee fronten: “Ze stapten in het online verhaal. Maar 
handelaars bleven hun etalage verlichten, om een doodse indruk van de stad te 
vermijden. Ook de inwoners doen wat ze kunnen: we zijn hen dankbaar dat ze 
lokaal blijven kopen. En de Schepen van Middenstand staat ons met raad en daad 
bij waar mogelijk.”

Rob blikt strijdvaardig vooruit: “We voorzien een veilige en aangename 
winkelervaring in de kerstperiode. En zodra het kan, komen we dubbel zo hard en 
gezellig terug.”

“Tijdens de eerste lockdown was het echt aanpassen”, vertelt Natan. “Ik ben een 
knuffelbeest, spreek graag met mensen af. Dat viel allemaal van de ene dag op de 
andere weg. En toen, op 30 maart, verloor ik mijn moeder. Mijn vader, broer en zus 
en ik: we moesten dat verlies verwerken. Ik voelde me nog meer alleen.”

“Jean-Paul had daags ervoor nog negatief getest. Bij de opname had hij 39° koorts. 
Hij werd in kunstmatige coma gebracht en beademd. Dat was op 2 april. Op 5 april 
overleed hij. Op 4 dagen tijd je partner moeten afgeven is met geen woorden te 
omschrijven. Het laatste beeld dat ik van hem heb, is toen hij weggereden werd met 
de ambulance. Dat staat op mijn netvlies gebrand.”

Toch looft Karine de inzet van iedereen op Intensive Care. “Hun aanpak is heel 
professioneel. Men was dag en nacht bereid om mij per telefoon te woord te staan. 
Ik draag iedereen die met dit virus kampt of ertegen vecht, een warm hart toe.”

“Jean-Paul was een aimabel man, een rots in de branding. Hij kon goed bemiddelen. 
Afscheid nemen doet pijn. Het gemis kan je enkel invullen met liefde en verdriet.”

ALS JE GEEN AFSCHEID KAN NEMEN

ONBESCHRIJFLIJK VERLIES

Natan Coppens - mama overleden

Karine Martens - Partner overleden

“Ik heb helaas wel geen afscheid kunnen nemen van ons moeke. We konden haar 
niet meer zeggen hoe graag we ze zagen. Daarom was het een van de moeilijkste 
periodes in mijn leven. Door te bellen met vrienden, familie en mensen die ik liefheb 
kon ik toch omgaan met mijn verlies. Nu voel ik me niet meer zo alleen.”

TOERISME Naast de reeds bestaande 
uitgestippelde wandelwegen werden 
nieuwe wandelingen uitgestippeld Bv. de 
route van de Processie van Plaisance, 
de erfgoedwandeling, …

ERFGOED Op 1 november werd een reveil 

georganiseerd als corona-herdenkingsmoment. 

Daarnaast worden ook virtuele alternatieven 

voorzien voor onze jaarlijks terugkerende 

evenementen. 

OUDERENBELEID Alle 65+ zullen een kerst-

kaartje ontvangen waarop de hulplijn (telefoon-

nummers van dienst samenleving en de mare-

tak) is vermeld.

“Weet je, ik kon naar een rusthuis”, steekt Angèle van wal, “maar ik koos ervoor 
thuis te blijven. Het een is niet slechter of beter dan het andere. Je wordt daar goed 
verzorgd, hier in huis is er al eens een lek of defect dat ik dan zelf moet zien op te 
lossen. Maar ik doe natuurlijk wat ik wil wanneer ik wil.” 

Angèle houdt zich bezig: “Ik heb mijn ochtendroutine. En kijk door het raam naar 
wat komt en gaat. Ik lees graag boeken en ontdekte op tv al goede documentaires. 
Wat ik jammer vind, is dat zo weinig mensen eens bellen.” 

Angèle kon op 14 juli haar 93ste verjaardag nog vieren met familie. Toen kwam de 
tweede lockdown. “Ik blijf optimistisch, dat was mijn man zijn motto. Het zal ooit 
wel ophouden. Blijven opletten, zeg ik. En van zodra het weer mag, wil ik nog eens 
naar de zee!”

Angèle is 93 en woont zelfstandig. Ze had een voorgevoel in maart en bleef 
sindsdien vooral binnen. Maar dat knaagt 

Erwin Van den Bossche - pensioen en meteen corona

Bérénice D’haese - zorgsector

Kyara De Cuyper - stagiair verzorging

HUMOR IS EEN MEDICIJN

HOPELIJK BLIJFT HET RESPECT NU

Erwin ‘chauffeurke’ Van den Bossche was net met 
pensioen toen corona het land overspoelde. 
Zowel hij als vrouwlief Jenny werden ziek.

“Je went aan zorgverlening in tijden van pandemie”, 
zegt spoedverpleegkundige Bérénice. Getuigenis van 
het corona-front.

“Reizen! Al mijn dromen waarmaken! Dat zijn de 
klassieke wensen hé, als je met pensioen gaat.”, vertelt 
Erwin aan de telefoon. “Het was rap gedaan. Skivakantie 
in Frankrijk, dat nog wel. Daarna niks meer. We zagen 
zelfs de kinderen amper nog sinds de eerste lockdown.”

“De aanpassing was enorm”, steekt Bérénice van wal. 
Hoe je een patiënt opvangt, hoe je de diagnose stelt, 
alles is anders door corona. De triage is belangrijk. We 
werkten met een propere en besmette zone op spoed. 
Binnenin herkende je het ziekenhuis niet meer tijdens 
die eerste golf.”

“In de zomer ging ik terug sporten. Misschien ben ik daar ziek geworden, maar dat is 
niet zeker. Men volgde op de club rigoureus alle maatregelen. Soms heb je pech door 
gewoon boodschappen te gaan doen, zei de persoon van het tracing centrum”.

“Mijn vrouw is erger ziek geweest. Ik zag haar pas weken later terug. Je mag er niet 
aan denken hoe het had kunnen lopen. Net als met die job die ik zo graag deed is het 
met je geliefden: je beseft pas écht wat je hebt als je het moet missen.”

“In elke zware periode bewaar ik mijn gevoel voor humor. Ik kan mezelf goed relativeren. 
En ik kreeg al te horen dat ik met mijn stukjes ook andere mensen opkikker.”

Sarah is onderneemster in de evenemen-
tensector. De corona-crisis biedt volgens 
haar kansen om een beter evenwicht tussen 
economie en ecologie te creëren.

“Ik onthoud uit de eerste lockdown vooral positieve dingen”, verrast Sarah. “De 
eeuwige stress die wegvalt; meer tijd voor elkaar; de natuur die herleefde; de focus 
op kleinschalige initiatieven, … Nieuwe ziektes zijn een gevolg van de roofbouw 
van de mens op de planeet.” 

Sarah gaf een impuls aan lokale creativiteit: “Er komen in de streek steeds meer 
fijne dingen, zoals zeepmakers, wijnbouwers, pottenbakkers, molenaars,… Het 
was leuk om marktkramers te zoeken. Ook de culturele sector was enthousiast. Zo 
werd uiteindelijk de ZarlarSuperMarkt geboren, een plek voor kleine optredens en 
lokale producten.”

“Met enthousiasme en schitterende vrijwilligers kwamen we verstrengde 
maatregelen te boven. De zomer was een succes. We vonden het ook tof dat de 
stad ons uitnodigde om mee te brainstormen over nieuwe initiatieven Weer een 
nieuwe uitdaging!” besluit Sarah.

Sarah Gevaert - 
evenementensector/lokale economie

DE GEBOORTE VAN 
DE ZARLARSUPERMARKT

“We voelden ons wel kwaad en in de steek gelaten door de tekorten aan materiaal 
toen. Tijdens de tweede golf ging het iets beter, maar dat is ook omdat we meer 
ervaring hebben. De ziekte kwam toen wel dichterbij. We hopen dat de steun en het 
respect voor de zorg nu blijven. Het is al jammer dat er eerst een pandemie moest 
voor gebeuren. Ook al weet je wel dat, als je voor deze job kiest, zorg voor een ander 
centraal staat.” 

Kyara beleeft de tweede golf intenser dan de eerste: “Toen werd mijn stage stopgezet. Ik 
deed toen ook minder weekendwerk in Denderoord. Nu gaat dat wel door. Ik zie dus veel. 
Mensen zitten er een beetje door. Zeker omdat ze geen bezoek mogen krijgen. En wij mogen 
geen randactiviteiten meer organiseren.”

Ghislain Droesbeke - zorgcentrum 

MIJN AUTO, MIJN VRIJHEID
Ghislain (85) werkte heel zijn leven in de 
luciferfabriek. Hij verhuisde enkele jaren 
geleden naar een serviceflat in de Maretak 
en is nog altijd heel blij met die keuze.

“Eerst verhuisde ik met mijn vrouw vanuit 
ons huis - dat veel te groot was geworden - 
naar de conciërgewoning. Helaas overleed 
zij en toen kwam ik hier in deze kleinere 
serviceflat wonen”, schetst Ghislain. “De 
leiding zorgt hier heel goed voor ons ze waken ook strikt over de corona-maatregelen. 
Mijn dochter komt tweemaal per week met eten en de was.”

Ghislain laat corona zijn dagen niet beheersen: “Elke dag ga ik wandelen. Eerst de 
gangen op en af. In de voormiddag tot de tweede brug over de Dender. En vaak ook 
in de namiddag. Ik probeer het optimistisch op te vatten. Keer de redenering immers 
eens om: genees je of heb je minder pijn van alsmaar te klagen? Nee hé.”

Ghislain is ervan overtuigd dat zijn generatie meer ervaring heeft met discipline: “In 
de oorlog was er ook een avondklok, al om acht uur ‘s avonds. Ach, de overheid 
doet wat ze kan. Maar ze had sneller moeten de grenzen sluiten. Zelf ben ik altijd in 
regel. Maar als het nog kan, ga ik hierna weer met mijn nicht op reis. Ik heb nog een 
auto. Da’s mijn vrijheid.”

DIENSTENCENTRUM Traditioneel wordt er jaarlijks aan onze 

ouderen een kerstfeest aangeboden. Wegens corona kan dit niet 

en werd het vervangen door een feestmaaltijd aan huis te brengen 

bij iedereen die zich inschrijft. 

VAN DE MENSEN KRIJG JE VEEL WAARDERING TERUG
Kyara is 17 en studeert verzorging. Ze wist al heel jong dat ze mensen wilde 
helpen. De corona-crisis sterkt haar alleen maar in dat gevoel.

Kyara testte zelf positief, maar dat schrikt haar niet af. “Ik 
weet al sinds het eerste middelbaar dat ik dit wil. Toen was 
er ook al een tekort in de zorg. Mensen verzorgen is waar 
mijn hart ligt. Je krijgt zoveel waardering van hen terug, je 
tovert een lach op hun gezicht. Ik kom ook sterker uit deze 
periode, weet beter hoe en wat ik moet doen om te helpen.”

Is er ook voldoende waardering vanuit de samenleving? 
Daar is Kyara minder zeker van: “Dat komt achteraf 
misschien. Maar soms… soms weet je niet wat je op sociale 
media allemaal leest. Men vindt dat het gewoon maar onze 
job is. Pandemie of niet.”

MILIEU Ons project “Natuurbeheerplan” wordt 
binnenkort volop uitgerold !

MILIEU Samen met “Vlaanderen Mooi” gaan wij de strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstort in onze stad. Via coaching trajec-ten willen we helpen om een effectief en efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid uit te bouwen en te implementeren.

CULTUUR Via een steunfonds cultuur werden 

kleine evenementen ‘Geraardsbergen Leeft” 

georganiseerd.


