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“Landelijk en open 
karakter van onze 
gemeente moeten  
we behouden..” 
» 
fractieleider CD&V 
4de plaats CD&V-3D 
Marc Verschueren,  
voorzitter Landelijke  
Gilde Reet
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Iedereen aan het sporten! Dit is wat we in Rumst willen be-
reiken. Voor vele verenigingen start er in september een 
nieuw werkingsjaar. Samen met sportraad , sportdienst en 
sportclubs wordt in Rumst deze maand een gevuld sport-
programma uitgerold. Sportschepen Geert Van Der Auwera 
is zeer tevreden met het aanbod van de Rumstse clubs.

Nadat de schoolgaande jeugd op 7 september tijdens een 
sportbeurs in sporthal Uitgedekt Schoor  kennismaakt met het 
jeugdsportaanbod, zet een tiental deelnemende clubs de ganse 
maand september de deuren open. “Heb je een toffe sport ge-
vonden? Ben je trots op je club? Doe dan mee aan de actie Toon 
je sportclub @school op woensdag 19 september. Wij roepen 
die dag alle scholieren op om in de outfit van hun sportclub 
naar school te gaan. Voor de Rumstse scholieren  is er eind sep-
tember traditiegetrouw ook nog de jaarlijkse scholenveldloop.”

Fietsclub Fit, Petanqueclub De Crequis en Wandelclub De Klei-
trappers voegen voor de actieve 50-plusser een extra ‘sporters 
beleven meer-dimensie’ toe en verwennen de deelnemers na 
het sporten met een hapje of drankje. Visclub Hof Ten Eiken 
neemt samen met de G-sportcommissie van de sportraad het 
initiatief om een namiddag koppelvissen aan te bieden aan 
mensen met een beperking. 

De sportraad brengt op 8 september de trainers van de Rumstse 
clubs samen rond het thema EHBO en reanimatie en steekt op 
9 september de handen uit de mouwen tijdens Rondje Rumst. 

De Rumstse ereburger Wim Smets is Belgisch recordhouder in 
het beklimmen van bergen hoger dan 8000 meter. In septem-

ber verschijnt zijn boek The only way is up, wat managers kun-
nen leren uit bergexpedities. Wie interesse heeft in de drijvende 
kracht van topsport, is welkom op de voorstelling van het boek 
op donderdag 27 september om 19u in de raadzaal van het ge-
meentehuis. 

SEPTEMBER IS  
SPORTMAAND  
IN RUMST

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid of de werking in 
onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel 
niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersonen:
Marc Hellemans, Voorzitter CD&V, info@cdenvrumst.be 
Werner Marckx, Voorzitter 3D, info@3Drumst.be

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/CDenV3DRumst
 
Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel 
www.cdenv.be
 
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:  
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
Lid worden van 3D kan via  
een mail naar info@3Drumst.be.
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>>
CD&V kiest onder leiding van onze gedeputeerde Ludwig Caluwé 

uitdrukkelijk voor een Provincie met Streken. Dit is een provincie 
die gemeenten ondersteunt als ze in streekverband samenwerken. 

Zeker Rumst en de hele Rupelstreek hebben veel baat bij het behoud 
van een sterke provincie. Dat bewijzen talrijke initiatieven, zoals 

de uitbouw van De Schorre, de omvorming van de oude kleiputten, 
de diverse bedrijventerreinen,  de provinciale technische school, de 

verschillende fietsverbindingen, ....
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1 LUDWIG CALUWÉ
> 57 jaar, Essen
> Gedeputeerde voor o.a.  

economie, landbouw, innovatie 
en financiën.

2 WENDY WECKHUYSEN 
> 38 jaar, Rumst      
> Schepen Rumst en  

provincieraadslid

6 MIA MOORTGAT
> 66 jaar, Aartselaar                   
> Gemeenteraadslid

7 MOHAMMED EL HAJOUTI
> 37 jaar, Boom
> Nucleair toezichter Doel.   

Voorzitter overkoepelend  
platform adviescomités Boom. 

 Lid diversiteitsraad.

PLAATS
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  www.provant.cdenv.be
   www.caluwe.be
  cdenvprovant

PROVINCIERAAD 
REGIO ANTWERPEN

1 LUDWIG CALUWÉ
2 WENDY WECKHUYSEN
3 KOEN DE COCK
4 DAAN DE VEUSTER
5 PATRICK JANSSEN
6 MIA MOORTGAT
7 MOHAMMED EL HAJOUTI
8 GALINA MATUSHINA
9 ERIK BLOCK

10 EDWIN DE CLEYN
11 ARIANE VAN DOOREN
12 SANDRA SUYKERBUYK
13 LUC ANTHEUNIS
14 RIT LUYCKX
15 SILKE LATHOUWERS
16 CAROLINE VAN DER HEYDEN
17 SANDER WOUTERS
18 SHANA TAEYMANS
19 ORRY VAN DE WAUWER
20 KATRIEN SCHRYVERS

16 CAROLINE  
VAN DER HEYDEN 
> 29 jaar, Lint  
> Bio-ingenieur en doctor  

in de milieutechnologie

17 SANDER WOUTERS
> 28 jaar, Schelle 
> Adviseur financiën CD&V-

fractie Federaal Parlement

19 ORRY VAN DE WAUWER
> 30 jaar, Antwerpen 
> Vlaams parlementslid

20 KATRIEN SCHRYVERS
> 54 jaar, Zoersel 
> Vlaams Parlementslid en  

schepen in Zoersel
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“VOOR EEN  
PROVINCIE DIE  

IN DE TOEKOMST  
GARANT STAAT VOOR 

OPEN RUIMTE  
EN NATUUR”

WENDY WECKHUYSEN
PROVINCIALE KANDIDAAT  

IN RUMST, PLAATS 2

“WENDY IJVERT 
ALS BOEGBEELD 
MEE VOOR HET 

BEWAREN EN VER-
STERKEN VAN DE 

OPEN RUIMTE IN DE 
RUPELSTREEK EN 

ZUIDRAND”
LUDWIG CALUWÉ  

LIJSTTREKKER

Iedereen is ervan overtuigd dat een 
dorpsgemeenschap zonder verenigin-
gen maar een saaie boel zou zijn. Als we 
over verenigingen spreken, bedoelen we 
alle verenigingen die actief zijn in onze 
gemeente ongeacht ouderdom, me-
ningsuiting en doel van de vereniging. 
“De ontelbare vrijwilligers die meewer-
ken om al deze verenigingen in stand te 
houden, moeten alle waardering krijgen 
die nodig is om verder te kunnen en wil-
len blijven werken”, vindt André Gielis.

Ook voor de organisatie van de bruisende 
feesten in de verschillende wijken van 
onze gemeente tijdens de zomerperiode 
is heel veel energie nodig om deze tot een 
groot succes te brengen. Daarom dient 
het gemeentebestuur zowel logistieke als 
financiële steun te geven aan initiatieven 
van al de verenigingen.

Degelijke subsidiereglementen moeten 
voorzien worden. Goed onderhouden 
materiaal moet ter beschikking worden 
gesteld voor de werking van alle verenigin-
gen. Indien nodig en mogelijk dient er naar 
een geschikte locatie gezocht te worden 
voor de werking van de verenigingen.

“Als iedereen aan hetzelfde zeel en in de-
zelfde richting trekt, zullen we samen het 
doel bereiken dat we voor ogen hebben”, 
besluit gemeenteraadslid André Gielis.

Zondag 9 september van 11u tot 16u

Samen met de landelijke verenigingen 
Landelijke Gilden en KVLV organiseert 
onze gemeente een proeverij- en streek-
markt met lekkere producten die in onze 
gemeente gekweekt worden. 

“Heel wat voedingswaren worden hier bij 
ons in Rumst geproduceerd, maar veel 
mensen weten niet wat er uit hun buurt 

komt. Je kan ze kopen op deze streek-
markt en zo vermijd je dat de producten 
die je koopt heel wat voedselkilometers 
afleggen”, zegt schepen voor Landbouw 
Wendy Weckhuysen.

Kom een kijkje nemen, en kies voor dit 
duurzaam alternatief.

» 
Dag van de Landbouw, 
zondag 16 september

Jaarlijks organiseren Boerenbond en 
Landelijke Gilden samen de Dag van 
de Landbouw. Als beroepsorganisa-
tie en plattelandsvereniging willen 
zij consumenten de kans geven om 
een kijkje te nemen achter de scher-
men van de hedendaagse land- en 
tuinbouw.

Elk jaar organiseert Landelijke Natio-
naal de derde zondag van september 
de Dag van de Landbouw. Die dag stel-
len verschillende land- en tuinbouwbe-
drijven in gans Vlaanderen hun bedrijf 
open voor bezoekers. Dit jaar neemt in 
onze gemeente het familiebedrijf Han-
naplant uit de deelgemeente Reet deel.

Marc Verschueren, voorzitter Landelijke 
Gilde Reet: “Vanaf het ontstaan was 
Reet een zeer landelijk dorp met als 
inwoners voornamelijk landbouwers 
of hoveniers. Het aantal land- en tuin-
bouwers is sterk verminderd, maar ze 
blijven in ons dorp een belangrijke rol 
spelen. Hoewel zij het steeds moeilij-
ker krijgen om hun bedrijf financieel 
gezond te houden, doen zij alle inspan-
ningen om de land- en tuinbouw in 
onze gemeente te bewaren.”

Dries en Elke Hadermann-Nagels kwe-
ken een 70-tal verschillende kruiden. 
“Je kan er een blik werpen op de krui-
dentafels in de serre, met aanpalende 
buitenvelden, de inpotmachines en de 
gietinstallaties. Er is een demonstratie 
van het project ‘Vertikaal groen’ voor 
kleine stadstuinen. Je kunt natuurlijk 
ook kruiden kopen.”

Iedereen is welkom in de Begijnenbos-
sen 88 op zondag 16 september tussen 
9 en 18 uur. Landelijke Gilde Reet neemt 
de catering op zich, met een drankje en 
een hapje.

HET BRUISENDE  
VERENIGINGSLEVEN

PLATTELANDSMARKT  
’T IS LEKKER, ’T IS VAN HIER


