
 
 

 

 
3 augustus 2020 

Gouverneur Cathy Berx over een weekend vol feestelijkheden in 

stad en provincie Antwerpen    

 

Het voorbije weekend viel er heel wat te vieren in de provincie. Niet enkel 

waren er de mooie prestaties van de twee grote Antwerpse voetbalclubs, 

Royal Antwerp FC en K. Beerschot V.A. Ook voor de moslimgemeenschap in 

de provincie was het een feestelijk weekend: zij vierden de voorbije dagen 

het Offerfeest, een feest van vreugde, verzoening en aandacht voor armen in 

de samenleving. 

 
Gouverneur Cathy Berx:  De bijkomende maatregelen die in de provincie Antwerpen 

sinds woensdag van kracht zijn in de strijd tegen de verspreiding van het corona 

COVID-19 virus, zijn maatregelen die heel wat vragen van iedereen.  Toch zijn ze 

absoluut noodzakelijk om de stijgende besmettingscijfers het hoofd te bieden.   

 

Dat er afgelopen weekend beelden in de media verschenen van spelers en supporters 

uit de Antwerpse regio die het niet nauw namen met de maatregelen, betreur ik dan 

ook ten zeerste en veroordeel ik scherp. Als we zo snel als mogelijk willen terugkeren 

naar de ‘normale situatie’, dan vraagt dat nu gelijke inspanningen van iedereen, zonder 

onderscheid.  Bovendien deden deze –gelukkig beperkte-beelden afbreuk aan de zovele 

supporters die een oprechte pluim verdienen voor hun inzet, hun begrip en voor het 

opvolgen van de maatregelen. Prettig en vanzelfsprekend om zulke grote 

clubmomenten ingetogen en in beperkte kring te vieren, is het zeker niet.  Daar geef 

ik me ten volle rekenschap van.  

 

Evenmin makkelijk en vanzelfsprekend was het voor de moslimgemeenschap om één 

van hun jaarlijkse hoogtepunten, het Offerfeest, in beperkte en bescheiden versie te 

organiseren. Vele uitbaters van slagerijen hadden zich uitstekend voorbereid, 

vrijwilligers werden ingezet om te zien op de naleving van de maatregelen, tal van 

moskeeën waren uit voorzorg gesloten.  Dank aan iedereen die hier aan bijdroeg, dank 

aan alle mensen die gehoor gaven aan de oproep om in beperkte kring, in intieme 

familiekring, dit feest te vieren.   

 

Toch ook hier een sterke oproep aan zij die de maatregelen trachten te omzeilen.  

Mocht je de voorbije dagen afgereisd zijn naar een thuisland waarvoor het officiële 

reisadvies code rood geldt, dan roep ik ook uitdrukkelijk op om de verplichte 

thuisquarantaine zeer strikt uit te voeren en te respecteren.  Die oproep doe ik 

trouwens aan iedereen die terugkeert uit een bestemming met een rode code.   

 

 

 

 

 

  



Ik herhaal: Als we het sociaal leven nú, voor een zo kort mogelijke termijn (4 weken), 

heel drastisch reorganiseren en ons daar met zijn allen aan houden, is de kans het 

grootst dat we – dankzij de inspanningen van eenieder- het aantal besmettingen zo 

drastisch kunnen terugdringen dat de gewenste microchirurgische aanpak mogelijk 

wordt. Zo kunnen we ook de economische en maatschappelijke impact van volgende 

uitbraken, -over een langere tijd bekeken- maximaal beperken.  

 

Dank ten slotte aan de vele politie –en andere medewerkers die zich ingezet hebben 

op voorafgaande informatiedeling en sensibilisering, en de voorbije dagen massaal 

toezicht hielden  

 

Voor alle info over de maatregelen, kan u terecht op www.cathyberx.be.  
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Kabinet gouverneur Cathy Berx: 
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Gouverneur Cathy Berx vertegenwoordigt de provinciale, gewestelijke 

(Vlaamse) of federale (Belgische) overheid in de provincie Antwerpen. In die 

hoedanigheid vormt de gouverneur de schakel tussen de vier bestuurlijke 

niveaus: de federale overheid, de Vlaamse overheid, de provincie en de steden 

& gemeenten. Zij woont de provincieraden bij en zit de deputatie - het politieke 

hart van de provincie- voor. Als commissaris van de Vlaamse regering houdt zij 

bestuurlijk toezicht op de gemeenten en OCMW’s en kan zij beslissingen 

schorsen die strijdig zijn met de wetten, decreten en besluiten van de federale 

of Vlaamse regering.  Als commissaris van de federale regering heeft de 

gouverneur vooral taken op het gebied van ordehandhaving, veiligheid en 

rampenmanagement. 
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