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Verkeersveiligheid belangt ons allemaal aan. Vooral kinderen 
zijn kwetsbare weggebruikers. Samen kunnen wij de verkeers-
veiligheid voor onze schoolgaande jeugd versterken en verbe-
teren. Daarom organiseert CD&V Rumst bij het begin van het 
nieuwe schooljaar opnieuw de campagne ‘Veilig schoolbegin’. 
Eind augustus vond u onze affiche in de brievenbus. Doe mee 
aan onze actie en hang de affiche voor het raam!
Lees meer over onze affichecampagne voor een goed gezond 
en veilig schoolbegin hier, op pagina 4!

Doe mee met de
affichecampagne

Een goed gezind en 
veilig schoolbegin



Een goed gezind  
en veilig schoolbegin

Samen werken 
aan een veilig 
schoolbegin!

Doe mee!
Breng de campagne ‘Veilig schoolbegin’ 
mee onder de aandacht en hang de af-
fiche op een goed zichtbare plaats voor 
het raam. Hoe meer affiches, hoe ster-
ker deze oproep, hoe groter het effect. 

Wie mee doet, maakt bovendien kans 
op een leuke prijs, want de affiches 
die op de meest opvallende plaatsen 

verschijnen maken kans om te worden 
uitgeloot voor één van onze prijzen. 
Deze aanmoedigingswedstrijd loopt 
nog tot eind september.

CD&V Rumst wenst iedereen een veilig 
schoolbegin!

Meer info:
www.cdenv.be/veiligschoolbegin

Zoals elk jaar houdt de Lokale Politie-
Zone Rupel extra toezicht aan de scho-
len, zo stelt onze burgemeester Wendy 
Weckhuysen. De wijkinspecteurs en het 
verkeersteam zijn zichtbaar aanwezig in de 
schoolomgeving om erop toe te zien dat 
het verkeersreglement correct nageleefd 
wordt. Dat is nodig, want iedereen die zich 
in de buurt van een school begeeft moet 
zich bewust zijn van zijn/haar rijgedrag. 
Schoolkinderen worden door gemachtigd 
opzichters begeleid bij het oversteken 
van drukke kruispunten. Maar de politie 
en de gemeente alleen kunnen niet voor 
veiligheid zorgen. Wij rekenen ook op het 
verantwoord rijgedrag en de burgerzin 
van alle gebruikers in het verkeer aan de 
schoolomgevingen, vult Wendy Weckhuy-
sen aan. Samen bezorgen we onze kinde-
ren een plezierig en veilig schoolbegin!

Hebt u ook onze affiche ‘veilig schoolbegin’ in de brievenbus ge-
vonden? Aarzel dan niet en hang ze voor het raam. Met deze af-
fichecampagne ‘Veilig schoolbegin’ vraagt CD&V Rumst, zoals de 
voorbije jaren, opnieuw aandacht voor een veilige schoolomgeving. 

Voor veiligheid zorgt niemand 
alleen. Aan veiligheid werken 
doe je samen. Dit geldt ook 
bij de start van het nieuwe 
schooljaar.
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Goed gezind 
Rumst!

Jong Rumst!

Dat onze gemeente een fijne plek is om te 
wonen weet ongetwijfeld al iedereen. Maar 
het kan natuurlijk altijd beter. Daarom is 
Rumst mee in het CD&V pilootproject 
“Goed gezinde gemeente” gestapt. Met 
dit project wil CD&V de bevolking zo veel 
mogelijk betrekken bij het verwezenlijken 
van verschillende doelen.

Binnenkort zal u op onze website, op 
facebook , op twitter en in onze publica-
ties tekstballonnetjes, zoals die op deze 
bladzijde, zien verschijnen met vragen of  

statements. Als u zich geroepen voelt om 
hierop te reageren doe dat dan gerust . 
Want jullie meningen zijn belangrijk voor 
ons. En het is zo dat we, stap voor stap, 
van onze gemeente de “Goed gezindste 
gemeente van Vlaanderen” kunnen ma-
ken. U doet toch mee?

Leen Van Dyck
voorzitter Vrouw 

en Maatschappij Rumst

Wendy, Anja, Tom en Hans zijn ook actief  binnen de partij en 
zorgen voor een jonge toets in het beleid van Rumst. Naast lokale 
thema’s komen er bij ons ook nationale en zelfs internationale po-
litieke thema’s aan bod en kan je via Jong CD&V deelnemen aan 
binnen- én buitenlandse congressen, opleidingen en activiteiten. 

Heb je een geweldig idee om 
Rumst meer Jong te maken, of  
zou Rumst best wat meer voor 
je kunnen doen, laat dan van je 
horen! Of je nu 16 of  35 bent, 
student, young-professional 
of  een gezin hebt, iedereen is 
welkom!
Heb je een idee dat je met ons wil 
delen, of  weet je graag meer over 
onze organisatie stuur dan een 
mailtje aan hansheeman@gmail.
com en like us on Facebook!

CD&V Rumst zou in 2018 graag de 
titel van “Goed gezindste gemeente” 
binnenhalen. Dit kan enkel als we er 
samen aan werken.
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“HOE MAKEN WE 
VAN RUMST DE GOED 

GEZINDSTE GEMEENTE?”

#goedgezind

Je zal de Rumstse Jong CD&V’ers misschien al 
gespot hebben tijdens de Dorpsfeesten, Vos-
bergfeesten of Volksfeesten, toch kunnen we 
je verzekeren dat we meer doen dan feesten 
alleen, al draagt dit wel onze voorkeur weg!
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Rumst is gedurende 3 jaar Think Pink gemeente

Dit initiatief  werd nog maar kortelings gelan-
ceerd en hiermee wordt onze gemeente , na 
Bonheiden, de 2de “Think – Pink gemeente” 
in Vlaanderen. Met dit nieuwe label wil de 
nationale borstkankercampagne de gemeen-
tebesturen aanzetten om op lokaal niveau 
nog beter werk te maken van de strijd tegen 
borstkanker. Een vroegtijdige opsporing van 
borstkanker verhoogt aanzienlijk de kans op 
genezing. Sinds de start van het bevolkings-
onderzoek in 2001 werden er inmiddels 1933 
kankers ontdekt. Elke vrouw tussen 50 en 69 
jaar wordt immers tweejaarlijks uitgenodigd 
voor een gratis onderzoek. Het tijdig ontdek-
ken van borstkanker via een screeningsmam-
mografie speelt dus een belangrijke rol in de 

strijd tegen borstkanker. Maar het kan nog 
beter. Daarom zouden we graag een beroep 
doen op het bestuursniveau dat het dichtst bij 
de burgers staat: het gemeentelijk niveau.
Think Pink steunt de Vlaamse Overheid 
in haar streven om een zo groot mogelijke 
participatie bij het bevolkingsonderzoek te 
krijgen. Om de gemeentebesturen aan te 
zetten nog beter werk te maken van de strijd 
tegen borstkanker wordt er voortaan gewerkt 
met het label “Think-Pink gemeente”.
Hiervoor moet voldaan worden aan volgende 
voorwaarden:
- alle acties in de gemeente inventariseren 

en zelf  ook aanzet geven aan verenigingen 
om initiateven te nemen 

- inwoners informeren over de noodzaak 
van het preventief  borstkankeronderzoek 

- jaarlijks minsten 1 activiteit organiseren of  
ondersteunen 

- gebruik van het Think-Pink water pro-
moten en Think Pink water schenken op 
Think Pink activiteiten georganiseerd door 
de gemeente.

Op deze manier gaan we samen de strijd aan 
tegen borstkanker!
Noteer alvast 29 september in je agenda want 
dan nemen we deel aan de race for the cure!
Alle info vindt u in het volgende gemeentelijk 
informatieblad. Inschrijven kan tot uiterlijk 
16 september via sociale.zaken@rumst.be, 
03/880 00 94 of bezorg bijgevoegd deelne-
mingsformulier aan de Dienst Vrije Tijd op 
het gemeentehuis.
U komt toch ook?

Ilse Moons
schepen van sociale zaken

Kostprijs: 12€ (Deelname + vervoer) 
(Kinderen geboren na 2003 betalen enkel 
vervoerskosten 2€ ) 

Geef  borstkanker geen kans en loop/
wandel samen met Rumst borstkanker 
de wereld uit! 
Breng dit formulier binnen op de Dienst 
Vrije Tijd op het gemeentehuis. 
Je inschrijving is pas definitief  nadat je 
het juiste bedrag hebt overgeschreven op 
IBAN BE 45 0910 0011 27 89. 
Vermeld bij inschrijving duidelijk de naam 
en adresgegevens van de deelnemer(s) en 
het evenement ‘Race for the Cure 2013’. 
Inschrijven met contante betaling kan tot 
16 september op de Dienst Vrije Tijd op 
het gemeentehuis. Inschrijven is enkel mo-
gelijk voor inwoners van Rumst.

Op de gemeenteraad van juni 
werd beslist dat de gemeente 
Rumst, gedurende 3 jaar , aan 
alle voorwaarden wil voldoen 
om als Think-Pink gemeente 
erkend te worden.
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Voornaam + Naam: …………………………………………………………… 
Adres: …………………………………………………………………………
Telefoon: ………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………
Geboortejaar: …………………………………………………………………

Geslacht: M / V  Lotgenoot: JA / NEEN 

Neemt deel aan de Race for the Cure op 29 september 2013:  
(Maak hieronder je keuze) 
o 3 km Walk  o 6 km Run 

Maat T-shirt: M – L – XXL 

Opstapplaats bus: (Maak hieronder je keuze) 
o 9u30 opstapplaats Terhagen kerk – Kardinaal Cardijnstraat 
o 9u40 opstapplaats Rumst kerk – Kerkstraat 
o 9u45 opstapplaats Reet gemeentehuis – Koningin Astridplein 

DEELNEMINGSFORMULIER 

Race for the cure 

✂


