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Goede middag,  

Van harte welkom!   

In de eerste fase van de pandemie, tussen maart en mei, lazen velen met recht 

en rede de Decamerone van Boccaccio. De raamvertelling over 3 vrouwen en 7 

mannen die, -ver van alles en iedereen- , door zelfgekozen quarantaine in 

gezonde buitenlucht en op voldoende fysieke afstand  -ook ten aanzien van 

elkaar-  de pest overleven. Als er geen wetenschappelijke grond is voor het 

getal 10, dan mogelijk wel een historisch-literaire… 

Om de beurt vertellen ze elkaar verhalen waarin ze de samenleving, maar toch 

vooral politici en gezagsdragers bekritiseren en vakkundig fileren.  

Nu lijkt het de hoogste tijd voor de Odyssee van Homeros. De held van het 

verhaal doet er 20 jaar over om thuis te komen na een oorlog tegen een verre 

vijand. En ook thuis wachten hem vele beproevingen.  

Als we de Wereldgezondheidsorganisatie mogen geloven –en waarom zouden 

we dat niet doen!-  zullen we, vooral thuis,  maximum 2 jaar moet strijden 

tegen een onzichtbare vijand: een minuscuul virus, een stukje RNA dat een zeer 

besmettelijke luchtwegaandoening veroorzaakt waardoor mensen, ook jonge 

mensen, lang en zwaar ziek kunnen worden, of zelfs overlijden.  
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De Odyssee gaat over de vele, onwaarschijnlijke, niet te voorspellen 

moeilijkheden onderweg.  

Over het in de wind slaan van gedragsregels en aanbevelingen omdat 

sommigen,  hier en nu en wel meteen,  een eetfestijn willen aanrichten en niet 

kunnen of willen wachten op een latere ‘beloning’.  

Over roekeloosheid die leidt tot de dood.  

Over misbruik van de situatie, uit eigen belang.  

Maar ook en vooral over gastvrijheid, moed en doorzettingsvermogen.  

Over goede risico-inschattingen, op basis van juiste informatie én de autonome 

denkkracht om, door aangepast gedrag, verstandig met die risico’s om te gaan.  

Het zijn die laatste eigenschappen: verbondenheid, doorzettingsvermogen, 

risico-inschatting en aangepast gedrag die ons zullen helpen om deze crisis met 

zijn allen te overwinnen.  

Ze zullen ons helpen om, op de meest leefbare en veilige manier samen te 

leven met Corona-Covid-19.  

En wie weet, misschien worden we er als mens en samenleving uiteindelijk wel 

sterker en beter van…. 
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Waar stonden we, in Antwerpen op 26 juli en waar staan we op 26 augustus?  

 

EPIDEMIOLIGISCHE CONTEXT 

Op 27 juli, de dag van de beruchte Nationale Veiligheidsraad kleurde 

Antwerpen donker groen. Provincie Antwerpen, met een sterk afgetekende 

problematiek in Antwerpen stad was ‘goed’ voor de helft van alle nieuwe 

besmettingen in heel België. Bovendien groeide het aantal nieuwe gevallen 

exponentieel. De opdracht om dringend en dwingend op te treden was erg 

groot. Bovendien was er –en dat is helaas nog steeds zo- weinig of amper zicht 

op de testintensiteit. De ogenschijnlijk betere situatie in de andere delen van 

provincie Antwerpen kon reëel zijn dan wel een grove onderschatting van de 

problematiek in het Mechelse en/of de Kempen. Dat konden we toen niet 

correct inschatten.  
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Het aantal gevallen per provincie per week piekte in provincie Antwerpen van 

97 in week 24 tot maar liefst 1432 begin augustus. Niets doen was duidelijk 

geen optie.  

Door de, in het bijzonder voor provincie Antwerpen, veel te vroeg gekomen 

versoepelingen na de eerste golf: de hoogst problematische uitbreiding van de 
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zogenaamde bubbels tot 15 wisselende -te kussen en knuffelen- nauwe 

contacten per week per persoon én de mogelijkheid om weer naar hartenlust 

te feesten, werd provincie Antwerpen getroffen door een stevige 2de golf.  

 

 

 

 

Eind juli naderde het reproductiegetal voor provincie Antwerpen de waarde 2, 

wat neerkomt op een exponentiële versnelling van de epidemie. Met dank aan 

u allen zorgden we samen voor een wiskundige Tafelberg: na een tijdelijke, 
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aanslepende afvlakking van de curve, werd de daling van het aantal nieuwe 

besmettingen sterk ingezet. Momenteel bedraagt de R-waarde voor provincie 

Antwerpen 0,83.  Op die van Luik na, de laagste van het land.  
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r-waardes per provincie 

Provincie R-waarde 

Henegouwen 1,20 

Vlaams-Brabant 1,08 

Limburg 1,11 

Waals-Brabant 1,04 

Brussel 1,03 

Luxemburg 1,02 

Namen 0,92 

West-Vlaanderen 0,90 

Oost-Vlaanderen 0,89 

Antwerpen 0,83 

Luik 0,64 
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De politieverordeningen die ik node afkondigde op resp. 29/7, 5/8 en 12/8 en 

de radicale gedragswijziging die er het gevolg van was, waren draconisch en 

zeer ingrijpend.  

 

Ze lokten veel woede en frustratie, ja zelfs haat uit, in het bijzonder bij 

fitnesszaken, horeca-uitbaters en de brede sector van kunst -, cultuur en 

evenementen. Maar ook bij, in het bijzonder jonge mensen, die zich – na de 

zware lockdown- alweer danig geviseerd en beperkt voelden in hun vrijheid. En 

dit uitgerekend in de tijd van het jaar die we associëren met een grote 

zorgeloosheid, samenkomen met vrienden en feesten.  

 

 

 

Het was, het is menselijk al te menselijk dat u die wrok, woede en frustratie 

wilde afreageren. Ik neem het niemand kwalijk. Wat zou ik. Liever mensen die 

de middenvinger opsteken en foert zeggen, maar tegelijk hun gedrag alles bij 

elkaar genomen wel aanpasten en blijven aanpassen, dan mensen die 

instemmend knikken, maar tegelijk alle gedragsregels aan hun laars lappen.  
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En zo een gevaar betekenen voor zichzelf. Voor anderen en onze 

volksgezondheid. Vanzelfsprekend ben ik ook allen dankbaar die me, toen de 

storm het hardst tekeer ging, een hart onder de riem bleven steken en me 

aanmoedigden om door te zetten en niet op te geven.  

 

Omgekeerd werden het nut en de noodzaak van de maatregelen in twijfel 

getrokken: er is toch geen sprake van oversterfte? Waarom doet u ons dit dan 

aan?, zo luidden de kritische vragen.  

 

 

 

Deze vragen gaan naar het hart van noodplanning en crisismanagement: wie 

wacht tot mensen ernstig ziek worden of sterven, wacht het vlijmscherpe 

verwijt van laksheid en gebrek aan vooruitziendheid, vooruitziendheid 

waarmee erger kon worden voorkomen. Wie tijdig drastisch ingrijpt en zo erger 

voorkomt wacht het verwijt van onheilsprofeet die zich bezondigt aan 

overshooting… Overigens, in het bijzonder in de provincie Antwerpen steeg het 

aantal outbreaks in woon-zorgcentra, het aantal ziekenhuisopnames, opnames 

op Intensive care en zelfs de overlijdens.  
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Erg interessant zijn de grafieken die aangeven wat zou zijn gebeurd zonder 

bijkomende maatregelen (waar waren we naar op weg).  
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En wat is gebeurd door de bijkomende maatregelen en uw gedragsaanpassing 

(hoe is de trend omgebogen).  
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En waar staan we nu… 

 

 

 

Laatst maar niet in het minst werden de maatregelen  – en ook dat is zeer 

normaal in een democratische rechtstaat – veelvuldig aangevochten bij de 

Raad van State en in het raam van het bestuurlijk toezicht.  

Uiteraard ben ik tevreden dat ze standhielden en niet werden geschorst door 

de Raad van State, niettegenstaande de soms felle kritiek van collega-

professoren en advocaten.  
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HANDHAVING 

 

Wat me nog veel meer tevreden stelt en stelde is de mate waarin de 

maatregelen werden nageleefd. Al bij al bleef het aantal inbreuken beperkt. De 

politie heeft zeer sterk gemobiliseerd om, met veel oog voor de context en 

finaliteit: vermijden van besmetting, het welslagen van de contactopsporing en 

brononderzoek én de naleving van thuisisolatie en quarantaine,   toe te kijken 

op de correcte naleving van de maatregelen.  

 

De cijfers m.b.t. de handhaving 

• 879 PV’s wegens niet bij zich hebben of niet (-correct) dragen van het 
mondneusmasker (tot 29/7: 286) 
 

• 72 PV’s voor samenscholingen (tot 29/7: 80) 
 

• 113 PV’s voor het schenden van de avond/nachtklok  
 

• 229 PV’s voor “horeca”-inbreuken (uitbater of klant): registratie – 
1,5m gezelschap – meer dan gezin/bubbel  
(vooral PZ Antwerpen)    

 

Kortom, alle inspanningen, al úw inspanningen hebben het verschil gemaakt. 

Maar we zijn er nog lang niet.   
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Immers, als je naar het aantal geregistreerde besmettingen per 100.000 

inwoners kijkt, staat Brussel aan de top met 73,5. Antwerpen volgt meteen 

daarna, zij het met een veel gunstiger aantal van 39,2 op 100.000.   

Wel kent provincie Antwerpen nog steeds de sterkste daling tegenover vorige 

week. In Brussel, Vlaams-Brabant en Henegouwen daarentegen stijgt het aantal 

besmettingen in vergelijking met de week tevoren.  

Onrustwekkender is dat er de voorbije week nog steeds sprake was van 732 

gevallen voor provincie Antwerpen. Dat zijn er 228 minder dan de week 

voordien maar ligt, alleen al voor de provincie Antwerpen, nog een stuk boven 

de maximum 100 nieuwe besmettingen per dag waaronder o.m. Steven van 

Gucht wil of hoopt te zakken tegen 1 september. Bovendien zal het aantal 

nieuwe gevallen nog verder stijgen naarmate meer getest wordt in het 

Antwerpse testdorp. Meer testen, betekent haast vanzelfsprekend ook: een 

veel grotere kans op meer positieve tests.  

Deze ambitie, zakken tot minder dan 100 nieuwe besmettingen per dag, heeft 

een impact op de doorwerking van de maatregelen die ik afkondigde op 29 juli, 

5/8 en 12/8.  
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GEEN NIEUWE VERORDENING, WEL OPROEPEN! 

Wees gerust, ik kondig geen nieuwe verordening af met extra maatregelen. 

Zoals ik vorige week zei: de tijd van strikte maatregelen en de naleving ervan 

uit vrees voor schuld, straf en boete is stilaan voorbij. Uiteraard moet u zich 

wel blijven houden aan de federale maatregelen. 

Alles wat u extra doet voor uw gezondheid en de gemeenschap –zonder uw 

leven nodeloos on hold te zetten- doet u in de eerste plaats ook voor uzelf en 

voor al wie u dierbaar is.  Probeer dat te onthouden, laat het de komende 

maanden de leidraad van uw handelen zijn.… 

Vanaf morgen middernacht is het niet langer verplicht op basis van de 

provinciale politieverordening, niettemin roep ik ieder van u op om: 

In elk geval steeds een mondneusmasker op zak te hebben. Volgens het MB 

moet u het op vele plaatsen dragen.  

 

Welnu: verlaat uw woning nooit zonder uw mondneusmasker en zet het, al is 

het mogelijk niet formeel verplicht, steeds op wanneer u een niet te mijden 

plaats nadert waar het risico op besmetting reëel is. De algemene verplichting 

om mondneusmaskers te dragen werd al gauw een bron van spot.  
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De nuancering van de plicht werd helaas en nog veel sneller een vrijbrief om ze 

te negeren en niet langer mondneusmaskers te dragen. Niet de plicht, maar de 

karikatuur en nuancering ervan sloegen het noodzakelijke draagvlak weg, en 

dat is jammer.  

 

De Horeca roep ik op om 1,5 meter tussen gezelschappen te blijven 

respecteren. Zoals gezegd: niet de tafels, maar mensen kunnen elkaar 

besmetten. Aan tafels die op 1,5 meter van elkaar staan kunnen mensen niet 

op 1,5 meter van elkaar zitten. Hoe slank u en de overige gasten ook mogen 

zijn.  

De horeca en u allen roep ik op om de registratieplicht ook morgen, en 

overmorgen, en dat tot er een app beschikbaar is, ernstig te nemen. De 

correcte registratie van iedereen die op café of restaurant gaat, is immers 

cruciaal voor een degelijk contactonderzoek.  

En, een degelijk contactonderzoek is en blijft dan weer heel erg belangrijk om 

de keten van besmettingen te doorbreken. Dat blijft dan weer nodig als we het 

aantal besmettingen, en zo ook het aantal zieken en covid-overlijdens tot een 

minimum willen beperken.  

En dat, veronderstelt tot slot, dat al wie positief test zich houdt aan de 

verplichte thuisisolatie. 
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Of nog: ga niet werken, ga niet op café of restaurant, ontvang geen vrienden en 

zoek ze niet op als u covid-positief bent of in quarantaine moet.   

 

Zet ook thuis uw mondneusmasker op als u ziek bent en vraag uw huisgenoten 

om hetzelfde te doen. Kortom, breng geen mensen in gevaar!  Overigens, uit 

contactonderzoek hier en elders blijkt dat de meeste mensen thuis, in de 

huiselijke kring besmet geraken.  

 

Op de eerste persconferentie zei ik dat het de ambitie was en moest zijn om 

het virus te verpulveren en het aantal nieuwe besmettingen tot een beperkt 

en overzichtelijk aantal terug te brengen zodat eindelijk en echt 

microchirurgisch en gericht kan worden gewerkt, in het bijzonder door de 

lokale besturen, die we verder zullen ondersteunen in hun uitdagende 

opdracht. Zij gaan nu na of en welke lokale verordeningen als het ware moeten 

herleven, en/of welke nieuwe of aangepaste burgemeestersbesluiten 

noodzakelijk zijn. 
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Dit alles in het bijzonder om de goede start van het schooljaar zo veilig mogelijk 

te stellen.  

 

Bovendien is september traditioneel het moment waarop het economisch, 

sociaal-cultureel kortom maatschappelijk leven –nu weliswaar in corona-covid-

19 modus- op vollere kracht herneemt.   

 

SCHOLEN 

 

De inzet – in deze uiterst moeilijke omstandigheden van onzekerheid en 

onvoorspelbaarheid- van de scholen en vele bedrijven is immens en verdient 

veel lof. De aller slechtste dienst die we onze jongeren, hun leerkrachten en de 

scholen, maar ook onze bedrijven kunnen bewijzen is:  terugkeren uit een rode 

of oranje vakantiezone, u niet tijdig laten testen en bovendien de quarantaine 

verplichting negeren.  
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Ik hoop van harte en ga ervan uit dat de scholen tijdig en correct geïnformeerd 

worden over de landen en regio’s die hun leerlingen op minder dan 14 dagen 

voor de start van het schooljaar hebben bezocht, zodat de scholen die ouders 

NU kunnen laten weten dat hun kinderen NIET op school worden verwacht 

zolang de periode van verplichte quarantaine niet afgelopen is.  

(Hetzelfde geldt voor bedrijven waarvan de medewerkers terugkeren uit rode 

zone of na risicogedrag in oranje zone). Wie als het ware door deze 

quarantaineplicht wordt overvallen: omdat de vakantiebestemming tijdens het 

verblijf rode zone werd, mag daar geen nadelige gevolgen van dragen. 

 

In de tussentijd hoop ik dat de jongeren de lessen via een webcam, bednet of 

anderszins kunnen volgen. Kortom: verbrod de start van het nieuwe schooljaar 

niet, en houdt u aan de test-, quarantaine – en/of thuisisolatieverplichting. 

Maar begin u wel vanaf de eerste dag op het nieuwe schooljaar te 

concentreren.  

Over vergelijkbare cijfers voor Vlaanderen  beschikken we helaas niet, maar als 

we ons baseren op de Nederlandse dan wordt het belang van die oproep allicht 

gauw duidelijk: van wie terugkeerde uit Spanje en Frankrijk testte; in de week 

van 11-18 augustus, een kwart van de Nederlanders positief… 
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[Ik kan trouwens iedereen de wekelijkse rapporten van het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu warm aanbevelen 

https://www.rivm.nl/documenten/wekelijkse-update-epidemiologische-

situatie-covid-19-in-nederland. Ik kijk heel erg uit naar de dag dat we ook in 

Vlaanderen over dergelijke rapporten kunnen beschikken…] 

 

  

 

 

 

 

https://clicktime.symantec.com/3NQzRCv3RT1fHfknVKZidLj6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2Fdocumenten%2Fwekelijkse-update-epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland
https://clicktime.symantec.com/3NQzRCv3RT1fHfknVKZidLj6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2Fdocumenten%2Fwekelijkse-update-epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland
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PROVINCIAAL CRISISOVERLEG.  

 

Net als de voorbije weken, hielden we elke dag Provinciaal crisisoverleg om de 

epidemiologische context, de naleving en het effect van de maatregelen en de 

toekomstige dilemma’s en vragen te bespreken. Voorts overlegden we me het 

Nationaal Crisiscentrum, de burgemeesters en de deputatie.  

Veel aandacht besteedden we en zullen we blijven besteden aan  

1) de veilige start van het nieuwe school – en academiejaar;  

2) de openstaande vraagstukken m.b.t. het noodzakelijke inzicht in verschillen 

in testintensiteit;  

3) de feedback uit het brononderzoek door Agentschap Zorg en Gezondheid;  

4) toegang tot de essentiële databanken met het oog op voldoende fijnmazige 

informatie (die om vele redenen niet perfect verloopt);  

5) opvolging van thuisisolatie en quarantaine;  
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6) voorbereiding van religieuze feesten;  

7)  beslissingen over winterdorpen, schaatsbanen, kerstmarkten, het 

nieuwjaarsvuurwerk;  

8) de organisatie van kleinere en grotere evenementen.  

 

NIEUWE METHODE 

 

De methode die we voortaan hanteren, sluit naadloos aan bij de terechte 

hoofdboodschap van de Eerste Minister van afgelopen week, die neerkwam op 

het volgende.  

We treden nu gauw een nieuwe fase in. We stappen af van crisismanagement 

en – communicatie en zetten voortaan in op risicomanagement en –

communicatie.  

 

Idealiter kunnen mensen via een goede app relevante, op actuele data 

gebaseerde bevattelijke epidemiologische informatie krijgen over de gemeente 

of beter nog over de wijk waar ze wonen, werken, sporten, schoollopen, aan 

een activiteit willen deelnemen.  
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Echt interessant wordt het als ze tegelijk een advies krijgen over het gewenste 

gedrag om het risico op besmetting maximaal te beperken.  Vergelijk het met 

een buien-  of onweer-alert.  

 

Het is handig om vooraf te weten of je een jas of paraplu nodig hebt – in casu 

of je best je mondneusmasker draagt op voor publiek toegankelijke plaatsen, 

best extra waakzaam bent bij het houden van voldoende fysieke afstand en 

drukte vermijdt.  

Voor je eigen veiligheid is het noodzakelijk te weten dat je een geplande 

boswandeling of uitstap best achterwege laat omdat er storm en onweer op 

komst is. Zo is het op dezelfde manier nuttig om te weten dat je best geen (te 

groot) evenement organiseert of niet naar een evenement gaat op een plaats 

of moment waar het aantal besmettingen piekt.  

Even noodzakelijk is het om te weten op welke plaatsen, welke momenten, in 

welke contexten de kansen op het besmetting het grootst zijn. Ik verwijs 

hiermee naar de relevante inzichten die Nederland erover deelt.  

 

 

 



24 
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Konden we maar over dergelijke rapporten voor Antwerpen en Vlaanderen 

beschikken rond eind juli, of minstens voor de toekomst… 

 

Dankzij deze werkwijze: covid-alerts, gedragstips en inzicht in de belangrijkste 

risico’s op besmetting of om zelf anderen te besmetten,  wordt het voor 

iedereen mogelijk om persoonlijke afwegingen te maken, die niemand in uw 

plaats kan maken. Elke individuele beslissing en dito gedrag zal dan een 

afweging zijn van volgende factoren:  

1) uw eigen gezondheidstoestand: loop ik, omwille van mijn leeftijd, een 

chronische ziekte, overgewicht… een extra risico als ik besmet raak?  

2) het aantal besmetting per 100.000 in de gemeente waar ik woon, werk, 

schoolloop…;  
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3) de voorzorgsmaatregelen die (zichtbaar) genomen zijn op de plaatsen, waar 

u werkt, schoolloopt, op café of restaurant wil gaan, of die u bezoekt. Als ik u 

een tip mag geven: mijd de cafés, restaurants of winkels waar medewerkers 

geen mondneusmaskers dragen, veel volk samenkomt, gezelschappen dicht op 

een zitten, de flessen met alcoholgels altijd leeg zijn…zeker op momenten en 

plaatsen waar het aantal besmettingen piekt!   

Of beter nog, spreekt de uitbater er over aan. En werk ook zelf mee als de 

uitbater u herinnert aan de veiligheidsmaatregelen: afstand houden, in uw 

bubbel blijven, je correct registreren... 

Een laatste hoogst persoonlijke factor is, of u eerder risico-zoekend, risico-

neutraal of eerder risico-afkerig bent, met dien verstande dat het nu best deel 

uitmaakt van ons sociaal contract dat we steeds ook oog hebben voor en 

bijdragen tot de veiligheid van elke ander.  

 

Net daarom: zet het op: uw mondneusmasker, blijf thuis als u positief test of 

lijdt aan een luchtweginfectie, koorts heeft of hoest!   

 

Even belangrijk is een app die de contactopsporing faciliteert of 

geautomatiseerd mogelijk maakt.  
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BEDANKINGEN 

 

Tot slot, maar niet in het minst wil ik een aantal mensen meest hartelijk 

danken. Dankzij hen ben ik de –voorlopig- langste maand van mijn 

gouverneurschap al bij redelijk doorgekomen. Ik dank alle disciplines 

vertegenwoordigd op de provinciale crisiscel. Alle burgemeesters met wie ik 

veelvuldig overlegde.  

 

Het liep soms heftig, maar steeds erg constructief.  De steun was 

hartverwarmend, de goede suggesties waren goud waard. Dank ook aan de 

wetenschappers en virologen. Aan het Nationaal Crisiscentrum. Aan mijn 

kabinet en provinciemedewerkers die een tsunami van vragen, woede, protest, 

ongenoegen, frustratie moesten doorstaan en gelukkig nu en dan ook een 

schouderklopje kregen. Aan de deputatie. Aan Horeca Vlaanderen en de 

crisiscel van de professioneel georganiseerde kunst- en cultuursector, aan u 

allen van de pers voor de gewaardeerde belangstelling.   

Aan de cartoonist, een creatieve politieman. Aan de teams die zich vrijwillig 

inzetten voor complementaire lokale contactopsporing- en brononderzoek.  
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Meest van al dank ik, u allen, inwoners van provincie Antwerpen voor de moed 

en zelfopoffering waarmee u deze maand, en de extra maatregelen heeft 

doorstaan.    

 

Ik ben u meer dan oprecht grenzeloos en immer dankbaar. Van harte hoop ik 

dat we nooit nog zo’n maand moeten beleven. U heeft dat meer dan ooit echt 

zelf in handen. Als steeds: wees creatief in het verslaan van het virus.  

Wees waakzaam en pas je gedrag aan. Altijd en overal, maak er als het ware je 

2de natuur van, maar houd het leefbaar, probeer –ondanks deze vreemde tijd- 

van het leven, en van elkaar te genieten.   

Want minstens even bedreigend als een virus dat een zware luchtweginfectie 

en ernstige lichamelijke schade aan kan richten, is een geatomiseerde 

samenleving, zonder perspectief in de greep van diep wantrouwen jegens alles 

en iedereen. 
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Dames en heren, ik rond af. Odysseus was, op zijn manier, een held.  

 

Met kennis van zaken, een helder doel voor ogen en het nodige vertrouwen in 

een goede afloop, ging hij bedachtzaam en met veel aandacht voor anderen 

om met risico’s en gevaren.  

 

Hij deed dat moedig, met veel vallen en opstaan, een gezonde dosis geluk, en 

dankzij de hulp van velen die hem bijstonden. Hij gaf nooit op.  

 

We leven in een tijd waarin we allemaal een beetje held in corona-covid-19 tijd 

moeten en kunnen worden: met oog voor de risico’s, vertrouwen in een goede 

afloop en veel aandacht voor onszelf en anderen. In en met onze provincie 

Antwerpen kunnen we dat. Van het epidemiologische kneusje, worden we 

weer het voorbeeld en de standaard, en de veiligste plek om gezond te 

genieten van een café- en restaurantbezoek, van een theater- en/of  

dansvoorstelling of concert.  
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Samen met mijn provinciale crisiscel, en hulp van velen, zal ik mij in elk geval 

blijven inzetten voor de best mogelijke context zodat u allen steeds opnieuw de 

noodzakelijke afwegingen kan maken in de hoop en de verwachting dat u uw 

gedrag zal blijven aanpassen en zorg zal blijven dragen voor zovele anderen die 

op uw goede zorgen vertrouwen: thuis, in de horeca, op het werk, in het 

theater, op een evenement...  

 

Niet omdat het moet, maar omdat u het belangrijk vindt voor uzelf, uw 

gezondheid en die van al wie u dierbaar is en voor de gemeenschap in het 

algemeen.  Even cruciaal voor uw gezondheid: stel de medische zorg die u 

nodig heeft alstublieft niet uit. Ziekenhuizen en artsen zijn en blijven 

beschikbaar om u in de meest veilige omstandigheden voor u te zorgen.  

 


