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N-VA Kruibeke schenkt mondmaskers
Op donderdag 14 april kreeg onze N-VA-voorzitter Tim Van de Manacker de aangename opdracht een schenking van een groot 
aantal mondmaskers te overhandigen aan diverse Kruibeekse zorginstellingen.

Via een Kruibeeks N-VA-bestuurslid met goede contacten in het buitenland konden we gecertificeerde chirurgische mondmaskers 
FFP2 op de kop tikken. Zo kon N-VA Kruibeke voor ongeveer 2.000 euro aan mondmaskers verdelen, onder meer aan WZC Wisse-
kerke, WZC Poldervliet en aan de preventieadviseur van de gemeente Kruibeke. Zowel de WZC’s als de gemeente  
Kruibeke waren zeer tevreden met de schenking. Ze verzekerden ons dat die meer dan van pas kwamen. Daniel Lytens, preventie-
adviseur, wist ons zelfs te zeggen dat ze broodnodig waren ter ondersteuning van lokale hulpverenigingen. We zijn blij dat we als 
Kruibeekse N-VA op die manier ons steentje konden bijdragen aan de zorgsector.

Beste inwoner van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde
We beleven moeilijke tijden. Covid-19  
heeft ons land stevig in zijn greep. Ook 
in Kruibeke leven velen in angst. Samen 
met u hoop ik dat het coronavirus onze 
gemeente niet al te zwaar treft.

Naast het nieuws over dagelijkse besmet-
tingen en overlijdens zie ik ook bewon-
derenswaardige acties die het positieve 
in mensen naar boven halen, ook in onze 
gemeente. ‘Kruibeke waar lieve mensen 
wonen’, is meer dan ooit actueel.

Zodra de quarantainemaatregelen ingingen, 
kwamen spontaan allerlei initiatieven voor 
hulp op gang: jongeren die op kinderen 
van werkende ouders oppassen, mensen 
die boodschappen doen voor wie minder 
mobiel is, enzovoort.

Ook als politieke partij staken we meer-
maals de virtuele koppen bij elkaar om 
te zien wat mogelijk was. Naast enkele 
kleinere acties vonden we het opportuun 
ons aan te sluiten bij het initiatief van ons 
Kruibeekse gemeentebestuur.

De gemeente heeft een pagina opgesteld 
waar men alle initiatieven die zij onder-
steunt, kan vinden: www.impactdays.
be/kruibekesolidair. Kijk zeker als u een 
hulpactie wil starten of als u zelf gepaste 
hulp zoekt.

De gemeente legt de focus op twee  
actievormen: vooreerst is er de voedsel-
bedeling voor kansarmen. Die groep valt 
vaak als eerste uit de boot. Alle hulp  
aan hen is meer dan welkom. 

De voedselbedeling kan rekenen op heel 
wat helpende handen van vrijwilligers en 
het personeel van onze gemeente.

Het tweede initiatief richt zich tot ieder  
van ons. In de huidige quarantainetijd 
hebben velen – vaak alleenstaanden – nood 
aan een goeie babbel. Daarom zoekt de 
gemeente luisterende oren. Telefonisch 
heeft u een gesprek met wie daar behoefte 
aan heeft. U kan daarvoor inschrijven als 
vrijwilliger op de website.

Zo ziet u maar dat het virus toch ook wat 
positiefs in gang zet in Kruibeke. Iets waar 
ik als N-VA-voorzitter, samen met u, trots 
op kan zijn. Blijf gezond.

Tim Van de Manacker,  
voorzitter N-VA Kruibeke
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Kruibeke ondertekent Bomencharter Vlaanderen
Burgemeester Dimitri Van Laere ondertekende het Bomencharter Vlaanderen en bevestigde daarmee het engagement van de 
gemeente Kruibeke om gedurende de komende vijf jaar minimum 1600 bomen aan te planten.

95 steden en gemeenten uit alle provincies ondertekenden het 
charter. Samen engageren ze zich om 938.000 bomen te planten 
in de periode 2019-2024. Kruibeke ondertekende dat charter met 
veel enthousiasme in de overtuiging dat:

•  bomen de klimaatopwarming verminderen (opname van CO2)
•  ze bescherming bieden tegen hitte, droogte en overstromingen
•  ze zorgen voor een betere luchtkwaliteit en een lawaaibuffer 

vormen
•  bomen verder de (geestelijke) gezondheid, de natuurbeleving 

en de biodiversiteit bevorderen

Bomen planten

Kruibeke plant heel wat boomplantprojecten: 
•  de aanleg van een geboortebos (ongeveer 150 geboorten x  

5 jaar = 750 bomen)
•  een actie ‘plant een boom in je tuin’, in samenwerking met 

Natuurpunt

•  controle op heraanplanten van vroeger gekapte percelen
•  promoten van de aanleg van geveltuintjes
•  het geven van een gemeentelijke toelage aan  

natuurverenigingen
•  de aanleg van kleine bospercelen op gemeentelijke of  

particuliere gronden.

We kiezen ook voor de vergroening van de kerkhoven. Ook in de 
wijk Weispoel is beslist nog plaats voor meer groen. 

De gekapte canadapopulieren op de Schans Landmolen waren 
rijp voor de kap. Er waaiden meer bomen omver dan dat er recht 
bleven staan. Daarvoor leverde het Agentschap Natuur en Bos 
een kapvergunning af. Zodra het kan, planten we, op kosten van 
de eigenaar, terug een bos aan met meer waardevolle bomen. Dat 
nieuwe bos vormt een oase van rust met een perfect evenwicht 
tussen cultuur en ecologie waar iedereen welkom is.

Weetjes
  Misschien een positieve noot. Er zijn tot op vandaag (5 mei) maar 43 
coronabesmettingen in Kruibeke op 17.000 inwoners. Dat betekent 
dat we nog bij de minst besmette gemeenten van het land behoren. 
Doe zo verder. Hou afstand. Was uw handen met water en zeep. Nies 
in uw elleboog.

  Omdat bewoners van het WZC Wissekerke geen bezoek mogen 
ontvangen tijdens de quarantaine voorziet de directie de mogelijk-
heid om via Skype contact te leggen met uw familielid. Voor een 
afspraak mailt u naar animatie.wissekerke@zpw.be. Via mail krijgt 
u dan de nodige gegevens om een afspraak te plannen.

De cultuurdienst van Kruibeke daagt u uit
Een schitterend initiatief van de cultuurdienst van Kruibeke: ga tijdens de coronacrisis creatief aan de slag en zet uw 
gevoelens om in een creatieve beleving. Een opdracht voor jong en oud.

U kan dat op allerlei manieren invullen. U kan bijvoorbeeld 
een foto, video, tekening of monumentaal werk maken.  
U kan een zelf gecomponeerd nummer of een nieuwe versie 
van een oude song schrijven. U kan een pakkend gedicht 
maken. U kan een dagboek bijhouden. U kan samen met  
het hele gezin knutselen, breien, haken, schilderen, tekenen, 
timmeren, enzovoort. Alles kan, alles mag. Laat uw  
creativiteit de vrije loop.

Zodra de crisis voorbij is, brengen we alle creaties en  
inzendingen samen in een tentoonstelling.

Hoe deelnemen?

Door een mailtje te sturen naar cultuur@kruibeke.be met 
vermelding van uw naam, leeftijd en wat u wil tentoonstel-
len. We contacteren u later om verder af te spreken. Voorlopig 
staat er geen einddatum op de inschrijvingen. Doe mee.
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Veilige bezorging
Wanneer u bloemen, een brief of 
een kaartje wil afgeven aan een 
bewoner van het WZC Wisseker-
ke, kan dat alle dagen van 10 uur 
tot 12 uur (behalve op woensdag 
en tijdens het weekend). Nadat u 
aanbelt, blijft uw geschenk 24 uur 
in quarantaine en wordt het pas 
daarna aan de bewoner bezorgd.

Ons Cruybeeks  
Courantje
Een uitermate lovenswaardig initiatief 
van de Heemkundige Kring Wissekerke:  
een corona-editie van Ons Cruybeeks 
Courantje nummer 1 en 2 ligt in de 
winkels die nog open zijn. Het courantje 
is gratis. Naast bijdragen van de Heem-
kundige Kring leest u ook artikelen 
van Markant, Natuurpunt Waasland, 
Zonnewende, de Landelijke Gilde, Vl@s 
en Het Schelleke, Unizo, Okra, Barbier-
gidsen en de gemeente Kruibeke.

Apostelbrokken
Cornelis Rooman nam in de 16de eeuw initi-
atieven om mensen in armoede te ondersteu-
nen. Op Witte Donderdag deelde hij brood uit, 
zogenaamde apostelbrokken, aan de armen. Te 
zijner gedachtenis startte Kruibeke in 2016 met 
het jaarlijks uitroepen van een sociaal geënga-
geerde inwoner als Hedendaagse Cornelis. Dit 
jaar viel de eer te beurt aan Dimitri Neef, die 
als vrijwilliger werkt in het WZC Wissekerke 
en in het containerpark van Rupelmonde.

Helpende handen
Burgemeester Dimitri Van Laere ging onlangs 
in een supermarkt boodschappen doen voor 
drie verschillende personen (die hij zelfs niet 
kent). Ze stuurden hem hun boodschap-
penlijst omdat ze zelf niet meer buiten 
durven te komen.

Internet voor studenten
Studenten die geen toegang hebben tot internet 
kunnen via de Dienst Welzijn van de gemeente  
gratis Telenet Vouchers aanvragen. Neem  
contact op via 03 740 96 01.

Steek lokale handelaars 
een hart onder de riem
Koop een bon voor later. Dat is een 
idee van enkele Kruibekenaren en 
medewerkers van het bedrijf Yondr. 
Zij brengen via een platform particu-
lieren en ondernemers met  
elkaar in contact en zorgen ervoor dat u nu al 
een bon kan kopen voor later gebruik.  
‘VerBONden’ wil mensen helpen om een  
etentje, café- of kappersbezoek alvast te kopen 
via een bon die men na de lockdown kan  
verzilveren. Het helpt onze handelaars het 
hoofd boven water te houden. Meer info via 
www.ver-bon-den.be

Gratis vrijwilligersverzekering
Wist u dat de Vlaamse Overheid een gratis vrijwilligersverzekering (ongeval-
lenverzekering) aanbiedt voor alle mensen die zich vrijwillig inzetten tijdens 
de coronacrisis? Meer informatie op www.vlaanderenvrijwilligt.be

87.6 fm
1 tot 26 juni

87.6 fm

ook online via radiobarbier.be

Verzoeknummertjes
De Kruibeekse Radio Barbier brengt  
muzikale verzoekjes. Wil u een positieve 
boodschap brengen, een virtuele knuffel 
geven, een hart onder de riem steken of  
gewoon de groetjes doen? Bel dan naar 
0473 39 85 27 of stuur een mailtje naar 
info@radiobarbier.be en vertel het hen, 
samen met uw favoriete plaat. Beluister  
alles via www.radiobarbier.be, 
elke donderdag tussen 9 uur en 
12 uur, maandag en vrijdag  
tussen 13 uur en 16 uur. 
Radio Barbier brengt  
mensen samen en is meer 
dan dichtbij. Samen sterk.
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Omleiding door wegenwerken E17
Vanaf maandag 20 april tot zondag 31 mei vernieuwt Wegen en Verkeer het wegdek 
en de fundering van de noordelijke rijbanen van de E17. Het verkeer rijdt daardoor 
tijdelijk over versmalde rijstroken. Die werken waren oorspronkelijk voor de komen-
de zomer gepland, maar worden nu versneld uitgevoerd. Door de coronamaatregelen 
is het verkeer op de E17 sterk afgenomen. Tijdens de werkzaamheden gaat het noor-
delijk deel van de snelweg dicht voor alle verkeer. Daardoor is de oprit in Zwijndrecht 
voor verkeer richting Gent afgesloten. In Kruibeke is de afrit voor verkeer komende 
vanuit Antwerpen dicht. Een plaatselijke omleiding is voorzien en loopt via Burcht.

Bestel een virtuele pint
Op supportyourbar.be kan u virtueel een pintje bestellen in uw favoriete café. Als de 
crisis gedaan is, mag u dat dan natuurlijk ook gaan opdrinken. Het initiatief is er om de 
uitbaters een hart onder de riem te steken en al wat centjes in het laatje te krijgen.

Solidair Kruibeke

Winkelhieren
De gemeente Kruibeke wil haar inwoners volop stimuleren om te winkelhieren. Dat wil 
zeggen: inkopen doen bij onze lokale handelaars. Daartoe lanceert ze een online platform 
waarop ondernemers, horeca en handelaars die open zijn, zich kunnen registreren. 
De ingeschreven ondernemers verschijnen op een digitale kaart waarop u ziet waar u  
terecht kan om iets af te halen of te bestellen. Winkelhieren: waar kopen/afhalen via  
www.kruibeke.be

De coronacrisis treft kwetsbare mensen hard. Er is nood aan voedselbedeling. Kruibeke toont zich solidair.

Kruibeke Solidair is een samenwerkingsverband van verschil-
lende armoedeorganisaties: vzw Welzijnsschakels De Opstap, 
Kruibeke Helpt, Fonds 9150, vzw Erdena/Tabora, 4voeters in 
nood, het lokaal bestuur van Kruibeke, tal van vrijwilligers,  
organisaties en de lokale middenstand. Zij ontvingen al  
verschillende noodsignalen van kwetsbare mensen die bij-
voorbeeld geen voedsel meer kunnen kopen. Een oproep via 
sociale media kende een grote respons. Veel land- en tuinbou-
wers schenken verse groenten, aardappelen en fruit. Vanuit de 
bevolking is al heel wat gedoneerd. Er is vooral nog nood aan 
toiletpapier, luiers en bakolie. Verder vragen zij verse groenten 

en fruit, droge voeding die lang houdbaar is, conserven, dran-
ken (geen alcohol), zuivelproducten en hygiënische producten. 
Diepvriesproducten, verse vis of vlees of bereide maaltijden 
kunnen we niet stockeren.

Vrijwilligers leveren het ingezamelde voedsel aan huis en op 
donderdag is er een afhaalmoment van 10 uur tot 18 uur in 
Bazel in het Rode Kruisgebouw (Nieuwe Baan 8). U kan  
telefonisch contact opnemen via 0493 2 40 78 (op weekdagen 
tussen 14 uur en 16 uur). Verdere info via het digitaal platform  
www.impactdays.be/kruibekesolidair.

Koop ook lokaal

Steun lokale handelaars 

tijdens de coronacrisis
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Maak een mondmasker
Onze zorgverleners hebben u nodig. Om de strijd tegen het coronavirus te winnen, 
is er dringend nood aan mondmaskers. Maar daar is niet altijd makkelijk aan te 
komen. Wij bezorgen hun alvast een alternatief met onze zelfgemaakte maskers. Wij 
laten onze zorgverleners niet stikken.

Ook als u ziek bent en thuis geïsoleerd bent, heeft u baat bij zo’n masker. Dat masker  
verlaagt de kans dat u iemand uit uw omgeving besmet. Haal uw naaimachines 
boven en roep uw vriend(inn)en op om mee te doen.

Patroon af te halen op www.n-va.be/kruibeke

HANDLEIDING BIJ HET MONDMASKER PATROON 
 

MEER INFO VIA  
www.maakjemondmasker.befacebook.com/volksgezondheid

Betalingsproblemen bij huur- of leenlasten voor uw woning 
door de coronacrisis?
Dan zijn er maatregelen om u te helpen.

Bent u sociale huurder? Contacteer dan meteen uw sociale 
huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor.  
Zij kunnen u helpen en, samen met u, een oplossing zoeken. 
Als door de coronacrisis uw inkomsten met twintig procent  
of meer zijn gedaald, kan u als huurder van een sociale  
woning meteen een vermindering krijgen op uw  
maandelijkse huurprijs.

Daarvoor dient u zo snel mogelijk aan de Gewestelijke 
Maatschappij voor Huisvesting (GMH) twee documenten te 
bezorgen:

•  een bewijs van technische werkloosheid van uw  
werkgever,

•  een bewijs van het  gezinsinkomen van de laatste 
maand (loonbrief).

Na ontvangst bekijkt de Huisvestingsmaatschappij of u 
recht hebt op een onmiddellijke herberekening van uw 
huurprijs.

Als dat zo is, krijgt u meteen een nieuwe huurprijs- 
berekening die geldig is voor drie maanden. Als dat niet zo 
is, krijgt u bericht van de Maatschappij.

Contactgegevens: 
GMH Beveren, Diederik van Beverenlaan 11, 9120 Beveren.  
Tel.: 03 750 95 30 of via info@gmhbeveren.be

Heeft u een sociale Vlaamse Woonlening bij de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) of het Vlaams 
Woningfonds en heeft u het door de coronacrisis financieel 
moeilijk? Dan kan u een betalingsuitstel van maximum zes 
maanden krijgen als uw inkomsten gedaald zijn door de 
coronapandemie.

Contactgegevens:
VMSW, Havenlaan 88 bus 94, 1000 Brussel. Tel.: 02 505 44 11  
of via mijnlening@vmsw.be
Vlaams Woningfonds, Oude Houtlei 13A/001, 9000 Gent.  
Tel.: 09 222 03 94 of via ddlovl@vlaamswoningfonds.be

Veel moed aan alle
hulpverleners

#Coronavirus

Bedankt!

N-VA Kruibeke dankt alle vrijwilligers, zorgpersoneel, leerkrachten, winkelpersoneel, postbodes, afvalophalers en iedereen die zijn steentje  
bijdraagt om ons dagelijks leven zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Heeft u een hypothecaire lening bij een reguliere bank? Neem contact op met uw bank als u problemen ondervindt met de aflossing.
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#IKREDLEVENS

Red levens en doe
check · check · check

VRAGEN OVER 
CORONA?
surf naar www.info-coronavirus.be 
of bel 0800 14 689.

Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken. Door 
de richtlijnen strikt op te volgen en door simpelweg thuis te 

blijven. Zo zorgen we er samen voor dat ook in deze moeilijke 
tijden iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.

Ik blijf thuis en 
was regelmatig 

mijn handen.

Ik hou met ouderen 
alleen digitaal of 

telefonisch contact.

Ik hou 1,5 meter 
afstand als ik echt 
buiten moet zijn.

“Als Vlaamse overheid roepen 
we op tot burgerzin. Als iedereen 
de richtlijnen strikt en correct 
naleeft, kunnen we samen deze 
crisis het hoofd bieden en 
kunnen we het coronavirus 
verslaan.”

Jan Jambon, 
minister-president

012419


