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Kai-mook wordt 4 jaar. 
Maak een tekening en win een prijs.

Lees het hier, op pagina 4!

Samen naar Planckendael
CD&V Rumst Reet Terhagen nodigt uit

Op 20 mei 2013 organiseert CD&V haar jaarlijkse gezinsdag in Planckendael onder het motto 
“Goedgezinddag” Deelnemers kunnen het park al binnen vanaf  9 uur (in plaats van 10 uur) 
om zo in alle rust kennis te maken met de dieren. Kinderen t.e.m. 12 jaar kunnen gratis binnen. 
Volwassenen betalen € 15 (in plaats van € 24!). Inschrijven is wel verplicht. 

Dialoog met onze ministers
Tijdens de “Goed Gezinddag” staan alle 
CD&V parlementsleden en ministers 
klaar om met u in dialoog te gaan!

VIP onthaal voor 4-jarigen
Alle 4-jarigen worden uitgenodigd om 
mee de verjaardagstaart aan te snijden en 
krijgen ook een gepersonaliseerde kroon 
en t-shirt.

Kinderanimatie
- Begeleid dierenbezoek 
- Grimme
- Leer jongleren, goochelen enz ...
- Kindertheater
- Vertel- en ververshoekje

VIP ontbijt voor nieuwe leden
Nieuwe leden van 2013 worden uitge-
nodigd op een VIP-ontbijt samen met 
Wouter Beke, 
Kris Peeters en Pieter De Crem. 

U ziet, een niet te missen dag dus en wij 
hopen dan ook velen van jullie daar te 
mogen ontmoeten! 

Meer informatie alsook het inschrijvings-
formulier kan u terugvinden op:
http://www.cdenv.be/goedgezinddag 

Vergeet na uw inschrijving zeker niet een 

mailtje te sturen naar info@cdenvrumst.
be zodat we allemaal samen kunnen 
verzamelen op de familieweide om 8.45 
uur en zo samen een leuke dag kunnen 
beleven!
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Kai-Mook wordt 4 jaar en CD&V 
nodigt jullie allemaal uit om niet alleen 
mee te komen vieren maar ook om in 
dialoog te gaan met onze ministers. 
Natuurlijk zal onze voorzitter en ook 
nog vele leden van het partijbestuur 
die dag aanwezig zijn en gaan wij die 
dag natuurlijk ook graag met u mee in 
dialoog. Wij nodigen alle kinderen van 
onze gemeente daarom ook uit om een 
mooie verjaardagstekening te maken 
voor Kai-Mook en deze tekening dan 
voor 10 mei 2013 op te sturen naar:
CD&V Rumst-Reet-Terhagen
Tekenwedstrijd “Kai-Mook”
p/a Kerkhofstraat 13
B-2840 Rumst

De winnaar krijgt een gratis toegang-
sticket voor hem/haar en mama en 
papa om zo mee op 20 mei 2013 te 
komen vieren!

Veel succes alvast allemaal en wij ho-
pen veel inwoners te mogen ontmoeten 
in Planckendael op 20 mei 2013.

Kai-mook wordt 4 jaar. 
Maak een tekening en win een prijs.

Als partij van en voor de inwoners, 
wil CD&V Rumst-Reet-Terhagen de 
dialoog aangaan met alle inwoners van 
onze gemeente en dit willen wij doen 
via verscheidene media.

CD&V Rumst-Reet-Terhagen 
en Facebook
Word vriend op Facebook (http://
www.facebook.com/CDenVRumst) en 
blijf  zo 
op de hoogte van de laatste nieuwtjes 
uit onze gemeente, leuke herinneringen 
aan voorbije evenementen en boeiende 
dialogen.

CD&V Rumst-Reet-Terhagen 
en Twitter
Volg ons op Twitter (account: @
CDenV2840) en neem deel aan boei-

ende dialogen met onze mandatarissen 
en partijbestuursleden rond nieuwe ver-
wezenlijkingen, voorbije en komende 
evenementen, lopende dossiers, enz ...

CD&V Rumst-Reet-Terhagen 
en het Internet
Naast onze eigen Facebook-pagina en 
onze eigen Twitter-account, is zeker 
onze website http://rumst.cdenv.be 
een bezoekje meer dan waard.  Hier 
kan u niet alleen kennis maken met 
alle leden van het partijbestuur, maar 
kan u ook de agenda terugvinden van 
alle evenementen alsook mooie herin-
neringen aan voorbije evenementen.  
Kortom, een bezoekje waard!

Zoals gezegd willen wij de dialoog 
aangaan met al onze inwoners en zullen 

wij hier ook hard aan werken om nog 
vele initiatieven hierrond verder uit te 
werken en op te starten.  

Met vriendelijke groeten en tot 20 mei 
in Planckendael.

Marc Hellemans
Voorzitter CD&V 

Rumst Reet Terhagen

CD&V in dialoog
Wanneer ik als kersvers voorzitter terugkijk op de voorbije 3 
maanden, kan ik alleen maar vaststellen dat CD&V Rumst-Reet-
Terhagen een zeer enthousiast en gedreven team is. Vele nieuwe 
initiatieven zijn ondertussen reeds opgestart en nog vele andere 
nieuwe initiatieven staan al klaar in de startblokken. In deze co-
lumn wil ik u dit graag even verder toelichten.
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Er is een tijd geweest dat Terhage-
naars zich een beetje het lelijke eendje 
van de gemeente voelden. Terecht of  
ten onrechte? Feit is dat de boutade: 
”In Terhagen gebeurt er niks” vaak te 
horen was. Vandaag kunnen we zeggen 
dat die tijd reeds lang voorbij is. In 
CD&V kringen geldt nu de opdracht: 
“Wij maken van Terhagen het mooiste 
dorp langs de Rupel”. Een geforceerde 
uitspraak? Misschien. Maar weinigen 
zullen ontkennen dat er al veel gebeurd 
is, en er zijn nog plannen …

Laten we de voornaamste realisaties 
eens onder de loep nemen. Te begin-
nen met de werken in de Kapelstraat. 
Een enorm werk dat correct en tijdig 
werd uitgevoerd. De aanleg van het 
talud garandeert de stabiliteit van de 
baan. De heraanleg van de weg met 
dubbelrichting fietspad is veilig voor 
fietsers en autobestuurders. De rotonde 
ter hoogte van de Korte Veerstraat oogt 
fris en vertraagt het verkeer bij het bin-
nenkomen van het dorp.

De Sint Jozefkerk was dringend aan 

restauratie toe. De renovatie van de 
toren en de daken zorgde wel voor 
overlast in de dorpskern, maar de 
voldoening, na het beëindigen van de 
werken, was groot. Er wacht nu nog de 
herinrichting van het dorpsplein. Na de 
afbraak van de twee bouwvallige huizen 
ligt de weg open …

Ook privé-initiatieven kunnen de 
gemeente een stap vooruit helpen. Het 
woonproject “Waterkant”, op de ter-

reinen van de vroegere steenbakkerij 
Heylen, biedt ruimte voor bijna 100 
nieuwe woningen. 

Het gemeentelijk technisch centrum is 
volledig afgewerkt. Met deze realisatie 
beschikt de gemeente over een functio-
neel hedendaags gebouw. De gemeen-
tearbeiders zijn er apetrots op. In de 
onmiddellijke omgeving staan nieuwe 
initiatieven op stapel, zoals de uitbrei-
ding van het park en van het museum 
Rupelklei. 

Het is duidelijk dat de algemene le-
venskwaliteit in Terhagen daardoor met 
sprongen gestegen is.

Andere belangrijke projecten zijn: de 
bijkomende serviceflats bij “Het hof  
van Crequi”, de aanleg van de trage 
weg, de Piet Van Akenstraat, de res-
tauratie van de poort van de Rupelklei 
route. Moet er nog meer zijn?

En dan durft de oppositie, in de ge-
meenteraad van maart, beweren “dat er 
in Terhagen niet geïnvesteerd wordt”. 
We weten dat het de plicht is van de 
oppositie kritisch te zijn, maar zo’n 
goedkope en foute beweringen hadden 
we niet verwacht van mensen die ja-
renlang in het bestuur hebben gezeten. 
De honden blaffen, de karavaan trekt 
voorbij …  

Een dorp in de kijker
In deze nieuwe rubriek zal ons huis-aan-huisblad geregeld een 
dorp of een wijk van Rumst in de kijker plaatsen. De bedoeling is 
de lezer een totaalbeeld te geven van de belangrijkste initiatieven 
die het bestuur nam en nog zal nemen. Gebundeld per wijk of 
deelgemeente sluit dit beeld nauwer aan bij de directe leefom-
geving van de inwoners. In dit nummer richten we de kijker op 
Terhagen.
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De deelgemeente Rumst heeft een rijke 
geschiedenis. Dat wisten we al. De Ro-
meinen hadden hier een vaste stek in de 
jaren 200 tot 400 na Christus. Veel min-
der is geweten over de geschiedenis van 
de Lazaruskapel. Die werd gebouwd 
in 1460 in opdracht van een zekere 
Pieter Vandercruysse, een Rumstse of-
ficier in het leger van Karel de Stoute. 
Vandercruysse keerde terug naar zijn 
geboortedorp nadat hij door melaats-
heid werd getroffen. Uitgestoten door 
de plaatselijke gemeenschap, kwam hij 
op het idee een kapel te bouwen, en 
daarnaast een leprozenhuis, een soort 
verpleeghuis met in de omgeving me-
laatsenhutten.

In de 19e en 20e eeuw waren de kapel 
en de omgeving nog bekend als bede-
vaartsoord. Rond 15 augustus stroom-

den massa’s mensen toe, sommigen met 
hardnekkige huidkwalen, om genezing 
te bekomen.

Bewust van de historische waarde van 
deze plek, heeft het gemeentebestuur 
de kapel en de aanpalende woning 
gerestaureerd en opnieuw openge-
steld in 1992. Twintig jaar later lag de 
omgeving er een beetje troosteloos bij. 
Burgemeester Wendy Weckhuysen is 
tevreden met de herinrichting van het 
plein. Riolering, wegenis en verlichting 
werden aangepakt. Het geheel oogt nu 
mooi en verzorgd.

Wendy Weckhuysen vertelde ons nog 
dat het bestuur van plan is om de 
binnenkant van de kapel en de aanpa-
lende woning te renoveren. Wordt dus 
vervolgd.

CD&V Rumst 
steunt MS 
patiënten
Multiple Sclerose is nog steeds de meest 
voorkomende aandoening van het cen-
traal zenuwstelsel bij jong volwassenen. 
De zelfhulpgroep  MS Kring de Hoorn 
stelt zich als doel de patiënten te leren 
leven met M.S. Via allerlei activiteiten 
tracht De Hoorn hun leven aangena-
mer te maken. Maandelijks organiseert 
de zelfhulpgroep ontspanningsmomen-
ten of  wandelingen. Eén maal per jaar 
hebben zij hun vakantie, een kaas- en 
wijnavond en het tweede weekend van 
september eet dagen.
CD&V Rumst steunt de activiteiten 
van de M.S Kring De Hoorn. Op de 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, dit keer 
op 27 januari in het LSA lokaal in de 
deelgemeente Reet, ging de opbrengst 
van een tombola, 590 euro, naar deze 
zelfhulpgroep. De heer en mevrouw 
Mampaey-Claes, steunpilaren van de 
groep, waren opgetogen met de op-
brengst. Zij voelen zich gesteund om 
in de toekomst de patiënten te blijven 
begeleiden en ondersteunen. 
CD&V Rumst is ook tevreden met 
de talrijke opkomst bij haar jaarlijkse 
receptie. De aanwezigen genoten samen 
van een gezellige babbel met een hapje 
en een drankje. Onze gastspreker Wou-
ter Beke, nationaal voorzitter, boekte 
succes met een warme speech. Marc 
Hellemans werd met een monsterscore 
verkozen tot nieuwe voorzitter. In zijn 
maidenspeech zette hij de lijnen uit 
voor de toekomst.

Lazarusplein heringericht
Het Lazarusplein op Lazernij in deelgemeente Rumst is een plek 
met grote historische betekenis. In de middeleeuwen huisden hier 
melaatsen. De kapel en de kleine huisjes rond het plein getuigen 
nog van de  vroegere bestemming. Het gemeentebestuur besliste 
onlangs het plein herin te richten.  


