
Aan de inwoners van Reet Rumst en 
Terhagen, een vrolijk kerstfeest en een 
voorspoedig nieuwjaar

Een vergeten probleem? 
Is armoede een vergeten 
probleem? Enkele cijfers 
uit het "Federaal 
Jaarboek Armoede". 
Bijna 15% van de Belgen 
leeft onder de 
armoedegrens; 20% 
loopt risico op armoede. 
Dat is 2.290.000 
inwoners van dit land. In 
Brussel is 40% van de 
jongeren tussen 15 en 25 
arm. Dit is België, een 
van de rijkste landen op 
aarde... 

In ons vorige Wij-blad hadden we het over Welzijnsschakels in Rumst. Het is een groep 
vrijwilligers met als voornaamste opdracht mensen ondersteunen die het (even) moeilijk 
hebben. Welzijnsschakels doet dat met diverse acties: groenten pakketten, gratis maaltijden, 
gratis speelgoed… 
Wist u dat welzijnsschakels deel uitmaakt van de katholieke non-profitorganisatie VZW 
Welzijnszorg? Die zet zich in voor de Vierde Wereld, voor de strijd tegen armoede. Elk jaar in 
december organiseert Welzijnszorg een grote campagne over een bepaald aspect van 
armoede. Dit jaar staat die campagne onder het 
motto “Samen tegen Armoede” met de affiche 
“Armoede is een verhaal van 1op 7". Inderdaad, 
officiële cijfers bevestigen dat 1 op 7 Belgen in 
armoede leeft. Lector Huguette las op zondag 4 
december in de kerk Sint Pieter het verhaal voor 
van “Robbie”, de 4de figuur van 7 op de affiche 
(zie foto hiernaast). Hier een fragment. 
“Van bij de scouts werd ik gebeten door de 
armoedethematiek. Op de kerstmarkt in 
Grimbergen sloeg de vonk pas goed over. Een 
eenvoudig soepstandje trok mijn aandacht en 
een vrouw met een warme glimlach vertelde dat 
het belangrijk was dat ik iets gaf. Maar dat ze er 
vooral stonden om te vertellen over mensen die 
het moeilijker hebben. Met soep op de stoep”. 
“ Ik zocht verschillende manieren om mensen te 
betrekken bij het verhaal van Welzijnszorg: soep 
op de stoep-actie,loopactie,petitie…”  
Kleine acties maken wel degelijk het verschil.

 

SAMEN TEGEN ARMOEDE

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

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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Marc Hellemans
info@cdenvrumst.be

Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/CDenVRumst 

in RUMST
Rumst.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Rumst nr 2 december 2016

In dit Wij-Blad gaat de aandacht 
vooreerst uit naar Mathilange die naar 
een serviceflat verhuist (p2). 

Verder is de focus gericht op het 
ontlenen van sportmateriaal aan 
voordelige tarieven, op de opening van 
het nieuwe recyclagepark en op de 
streekbierenactiviteit van Jong CD&V 
(pg 3).

Tenslotte, op pg 4, passend voor de 
kerstperiode, komt de armoede 
thematiek aan bod.
Veel leesplezier!

Al lid van CD&V?
Uw lidmaatschap geeft u een stem waar we 
graag naar luisteren.

*Als CD&V-lid ontvangt u maandelijks het 
ledenblad Ampersand & en de wekelijkse 
nieuwsbrief
*U ontvangt als eerste nieuws over politieke 
actua
*Extra informatie en duiding via het 
ledenpotaal
*Korting op het tijdschrift CDR met tal van 
interne en externe opiniebijdragen.
*Hebt u stemrecht tijdens de  provinciale en 
nationale CD&V -congressen en de lokale 
voorzitters- en bestuursverkiezingen.
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Omdat bier een onderdeel is van onze 
Belgische cultuur had Jong CD&V Rumst het 
idee opgevat om een streekbierennamiddag 
te organiseren. Die ging door op zondag 11 
december in de wijk Predikherenvelden in 
Reet. Anja, Lore en Cedric staken de handen 
uit de mouwen voor deze primeur. 
 
Ze kozen voor tien streekbieren uit de 
Rupelstreek. Onder andere Knots, Klinkaert, 
Belgica, Hellegat, Joske, Den Heymissen, #5 
en de leste waren van de partij. Maar er 
werden ook twee biobiertjes (Liza en Trinkel) 
gesmaakt. 
 
Het bier gecombineerd met enkele kazen 
bleek een goede formule te zijn. Eentje die de 

jongeren zoeken te herhalen. 
Het was een gezellige namiddag! Dank jullie 
voor jullie komst! 
 
Jong CD&V Rumst hoopt jullie op een van de 
volgende  activiteiten te mogen ontmoeten.

Sinds een aantal jaren is er een regionale 
samenwerking tussen de verschillende 
sportdiensten uit onze regio. Zo worden er 
o.a. sportactiviteiten georganiseerd voor 
tieners tijdens de vakantieperiode 
(zeilkampen, surfen, ski-initiatie….). 
Daarnaast werd er ook een uitleendienst 
uitgebouwd voor sportmateriaal. De 
sportclubs uit de deelnemende 
gemeenten kunnen dan tegen voordelige 
tarieven sportmateriaal ontlenen. 
Voor dit laatste is er sinds een aantal 
maanden een samenwerking ontstaan 
met de sociale werkplaats van IMSIR. Zij 
hebben deze uitleendienst overgenomen. 
Niet alleen de sportclubs, maar alle 
verenigingen uit onze gemeente kunnen 

voortaan hier nu terecht om tegen zeer 
voordelige tarieven allerhande materialen 
te ontlenen. Er zijn diverse springkastelen, 
Wesco modulusblokken, XL-games, 
volksspelen, voetbalsetjes, kleuter 
fietsen, fit-ball en curve bowls. 

Voor meer informatie kan je terecht bij de 
sociale werkplaats van Imsir via 
sportmateriaal@imsir.be of telefonisch op   
03/843.33.29 

Geert Van der Auwera,  
Schepen voor sport 

Mathilange naar 
seniorenflat 
 
Wij Blad had een gesprek met 
Mathilange Van den Bergh. 

Zij woont al 50 jaar in de 
Predikherenvelden in Reet, maar vindt 
dat het nu tijd is om te vertrekken. 
Mathilange kiest voor een seniorenflat 
in de “Hoogvelden”, een rustig 
woonerf pal in het centrum van Reet. 

“Het huis met tuin in de Rozenlaan is te 
groot, ik ben 80 jaar en kan dit niet 
meer onderhouden. Toen Louis nog 
leefde (Louis Herremans, CVP 
schepen, nvdr ) hadden we ons al laten 
opschrijven voor een flat in Terhagen 
en ook in Reet. Louis zei toen al: ‘als we 
hier weggaan moeten we dat samen 
doen, dan zijn we het vlugger gewoon’, 
maar het lot heeft er anders over 
beslist. 

Als ik hier wegga zal ik het huis en de 
tuin niet al te veel missen, maar de  
buren, de mensen van hier, wel.” 
 
Mathilange kijkt ook met tevredenheid 
en fierheid naar het verleden. “Ik heb 
vijf kinderen grootgebracht en mijn 

moeder heeft 30 jaar bij ons 
ingewoond. Momenteel heb ik 9 
kleinkinderen en één achterkleinkind. 
Ik heb nog een goede band met mijn 
kinderen en wil dat ook zo houden. 
Wekelijks ga ik er nog op bezoek. Zij 
vinden de seniorenflat in Hoogvelden 
een goede keuze voor mij. Het is dicht 
bij het centrum van Reet en ik zal er mij 
ook veiliger voelen. Niet dat ik bang 
ben in dit huis, maar toch…” 
 
“De verhuis naar de Hoogvelden is 
voorzien voor januari 2017. “Ik kijk er 
naar uit om mij te installeren in de 
nieuwe woning. Ik verwacht wel dat er 
in de toekomst ook animatie zal zijn 
voor de bewoners… kaarten, bingo, 
gezellig babbelen, dat hoort er 
allemaal bij en maakt het leven 
aangenamer. De nabijheid van het 
centrum is een groot pluspunt. Ik wil 
blijven deelnemen aan het sociale 
leven zolang ik kan”. 
 
Veel geluk, Mathilange, het ga je goed. 

DE SINT WELKOM IN REET

Mathilange
80 jaar
5 kinderen
9 kleinkinderen
1 achterkleinkind
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Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/CDenVRumst
 
Onze website: www.rumst.cdenv.be

Verenigingen kunnen voordelig materiaal ontlenen 
bij Imsir

Jongeren drinken streekbieren

Nieuw recyclagepark weldra 
open! 

Vanaf woensdag 18 januari 2017 om 13 u kan 
je terecht in het nieuwe recyclagepark dat 
aangelegd werd in de Steenberghoekstraat 
49, zegt voormalig burgemeester en huidig 
schepen voor leefmilieu Wendy 
Weckhuysen. Tot die datum blijft het huidige 
containerpark in de Korte Veerstraat 
beschikbaar. Nadien kan je enkel nog terecht 
in het park van de Steenberghoekstraat. Het 
nieuwe recyclagepark heeft een aantal 
belangrijke voordelen ten opzichte van het 
vroegere containerpark in Terhagen: 
- Door zijn meer centrale ligging in onze 
gemeente is het eenvoudiger bereikbaar 
zonder veel verkeerhinder te veroorzaken. 
- De containers worden geplaatst in een 
verlaagd gedeelte zodat het gemakkelijker 
wordt om uw afval erin te brengen. Je hoeft 
dus geen trappen meer te gebruiken. 
- Groenafval kan afgeladen worden op een 
apart gedeelte van het terrein op de begane 
grond en hoeft niet meer in een container. 

De werking van het nieuwe recyclagepark 
blijft dezelfde als deze van het huidige 
containerpark. De openingsuren blijven 
behouden, alsook de sorteer- en 
betaalvoorwaarden om afval achter te laten. 
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