
Al in 2003 en 2007 gaf Wendy haar 
steun aan de CD&V-lijst voor de federale 
verkiezingen. Ze zet ook voor deze "moe-
der der verkiezingen" graag haar beste 
beentje voor. Want meer dan ooit heeft 
onze samenleving nood aan politici die 

geen luchtkastelen beloven, maar wel 
samen hard werken aan een betere we-
reld, elke dag opnieuw. 

Wendy steunt het 3D-plan van CD&V. 
Want dit is de enige manier om econo-
mische groei met sociale vooruitgang te 

realiseren. Geen loze beloften, wel een 
haalbaar en betaalbaar plan. We gaan 
voor lastenverlagingen, sociale bescher-
ming en krachtige investeringen. Wendy 
trekt de lijn door die zij als burgemeester 
uitzet, met succes. 
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Wendy steunt CD&V-lijst
SAMEN 

WERKEN 

LOONT! 

Wendy Weckhuysen is burgemeester van 
Rumst sinds januari 2013
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Een wereld van verschil met wat het vroe-
ger was. De oude containerklassen gin-
gen in de sloop. Op het gelijkvloers werden 
vooral de publieke ruimtes ingericht, zoals 
het sanitair, de refter,  en de speelplaats - 
in openlucht en overdekt onder de klassen. 
Op de eerste verdieping: de klaslokalen en 

een polyvalente ruimte. 
De toegang tot de school verhuisde van de 
Eikenstraat naar de  zijstraat “Processie-
weg”. Dit ter wille van de verkeersveilig-
heid.
Er werd een “kiss & ride” aangelegd. Het 
bestaande fietspad sluit aan op de nieuwe 

infrastructuur zodat op een veilige manier 
én de fietsenstalling én de toegang van de 
school kan worden bereikt.
Het nieuwe gebouw is top inzake energie-
zuinigheid. 
Kortom, Eikenlaar is nu een duurzame 
school met toekomst.

Eikenlaar,  
een school met 
de toekomst

De Nete stroomt langs de gemeente 
Rumst en vloeit hier ook samen met de 
Dijle. Samen vormen ze de Rupel die zowat 
12 km verderop, ter hoogte van Rupel-
monde, uitmondt in de Schelde. Hierdoor 
krijgt deze streek de naam van Drie Rivie-
renland. 
Langs de dijken van die drie rivieren was 

al langer heel wat wandel- en fietsverkeer 
te bespeuren. Helaas om aan de andere 
oever te geraken was het altijd vele kilo-
meters om. Sinds maart 2002 liggen hier 
twee bruggen, een over de Nete, een over 
de Dijle. Die kwamen er mede dank zij de 
subsidies van de Vlaamse gemeenschap.  
De in de volksmond "Blauwe Bruggen" 

genoemd, zijn sindsdien zeer geliefd bij 
de vele passerende fietsers en wande-
laars. Donderdag 15 maart 2012 was de 
voorlopige topdag, met gemiddeld 1.200 
registraties bij de elf fietstellers in de pro-
vincie. De absolute uitschieter was de tel-
ler bij de Drie Rivieren in Rumst met maar 
liefst 2.383 fietsers. 

De blauwe bruggen 
in Drierivierenland

Op 3 oktober 2012 huldigde het gemeente-
bestuur de vernieuwde Eikenlaar school in. 
Vier jaar eerder was het subsidiedossier bij 
de Vlaamse overheid ingediend. Veel sneller 
dan verwacht,  bij het begin van het school-
jaar in september 2012, namen de kinderen 
reeds hun intrek in de nieuwe klassen. 
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G-sport in de kijker

Het al langer bestaande landbouwleerpad,  
door de Landelijke Gilde Rumst in 1994 uit-
gestippeld, wordt omgedoopt tot een nieuw 
plattelandsleerpad. Het krijgt de naam 
“Lazaruspad, tussen boer en tuinder” en 
subsidies van provincie en gemeente, naast 
sponsoring.

“'Het plattelandsleerpad, vertrekt bij de 
gerestaureerde 15de- eeuwse Lazaruska-
pel” vertelt  burgemeester en provincie-
raadslid Wendy Weckhuysen (CD&V), die ook 
zelf opgroeide in een tuinbouwersgezin op 
Lazernij in Rumst.
 “Langs dit pad worden de moderne land- en 
tuinbouwmethoden voorgesteld op informa-
tieborden en toegelicht in een begeleidende 

Wandelen om te leren. 
Lazaruspad in een 
nieuw kleedje

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Sport voor personen met een handicap krijgt aandacht in Rumst. In 
samenwerking met de sportregio Rivierenland, neemt de gemeente 
Rumst initiatieven zoals de integratiesportkampen, de sportdagen 
'anders zijn' voor scholen en instellingen voor kinderen met een 
handicap.

Wat is G-sport?
G-sport is er voor sportievelingen waarbij het bewegen en bele-
ven net even anders is. Kinderen, jongeren en volwassenen met 
een handicap krijgen bij G-sportclubs de kans om op hun eigen 
niveau te sporten. 
Het sportcentrum 'Uitgedekt Schoor' kreeg in 2011 een primeur. 
Toen ging het eerste integratie sportkamp door. In samenwer-
king met KWB Reet wordt tijdens de jaarlijkse lentejogging een 
aparte reeks voor personen met een handi-
cap georganiseerd. En sinds december 
2012 is een overlegplatform  'gehan-
dicaptensport' actief onder de koe-
pel van de sportraad.
Schepen voor Sport, Geert Van der 
Auwera, is tevreden met de gang 
van zaken en benadrukt dat de 
gemeente zelf initiatieven blijft nemen 
voor G-sporters.

wandelbrochure. Naast de Lazaruskapel en de aansluitende lazaretten, neemt de wan-
deling ook de geklasseerde Slijkenhoeve op, twee belangrijke gebouwen uit het culturele 
patrimonium van onze gemeente, die ruime aandacht verdienen”, zegt Wendy Weckhuysen.
Het wandelparcours van het Lazaruspad sluit perfect aan bij de 'groene 
gordel' van het rivierenlandschap ten zuiden van Antwerpen. Het pad 
wordt een derde thematische wandeling in de regio, naast de Rupelklei-
route in Terhagen en de Groene Longen-wandeling in Boom. 
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STERKER VLAANDEREN, 
STERKER RUMST

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Sinds maart 2002 liggen hier twee bruggen, 
een over de Nete, een over de Dijle. Die 
kwamen er mede dank zij de subsidies van 
de Vlaamse gemeenschap.

Op 3 oktober 2012 huldigde het gemeente-
bestuur de vernieuwde Eikenlaar school in. 
Vier jaar eerder was het subsidiedossier bij 
de Vlaamse overheid ingediend.

Het nieuwe wandelparcours krijgt de naam 
“Lazaruspad, tussen boer en tuinder” 
en subsidies van provincie en gemeente, 
naast sponsoring.
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