
Wat leeft er in je buurt? Geen betere manier om dat te weten te 
komen, dan door een toffe buurtkrant te maken. Via een speciale 
module op onze website kan je voor iedereen in je buurt een bonte 
buurtkrant maken.

• Elke buurt die een buurtkrant maakt, krijgt 100 exemplaren 
gratis gedrukt

• Meer informatie en inspiratie vind je op onze website:  
www.bontebuurt.be.

Meer informatie en  
inspiratie vind je op onze 
website www.debontebuurt.be
Nog vragen?  
Mail naar lokaal@cdenv.be

Maak je eigen buurtkrant

KLIMAAT DAG
Op 27 maart staken vele verenigingen, samen met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, de handen uit de 
mouwen op onze eerste Klimaatdag. Zij organiseerden een fairtrade fietstocht, een gezinswandeling, en lentemarkt met vele infor-
matiestanden. Ook was er een film te zien over lokale en eerlijke landbouw in onze gemeente. Het panelgesprek met schepen voor 
Ontwikkelingssamenwerking Geert Van Der Auwera, burgemeester Wendy Weckhuysen, Peter Tom Jones en Tom Lenaerts was een 
mooie afsluiter. 
Een hartverwarmende én bewustmakende belevenis. 
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Inwoners dragen kandidaten voor die ze 
speciaal in de bloemetjes willen zetten 
voor hun sociale verdiensten. Wat het 
zwaarst doorweegt bij alle kandidaten is 
niet de prijs die zij eventueel mogen ont-
vangen, maar het feit dat ze anderen ge-
lukkig kunnen maken. Onze samenleving 
heeft nood aan mensen die zich inzetten 
voor anderen. Want velen zijn op zoek 
naar hulp, een uitgestoken hand of een 
steuntje in de rug.
De raad der wijzen had de bijzonder 
moeilijke opdracht om een laureaat aan te 
duiden, want de kandidaten waren zeker 
aan elkaar gewaagd.
Er was Rita De Bruyn die zich vooral in 
de parochie Sint Pieter voor tal van orga-
nisaties inzet: Welzijnsschakels, parochie-
werk, de harmonie enz. ...
Ook Theo De Belser werd voorgedragen. 
Hij is een drijvende kracht in de sport-
raad, met een bijzondere aandacht voor 
mensen met een geestelijke of lichamelij-
ke beperking. Daarbij is hij ook de steun 
en toeverlaat in het Hof Van Crequi en 
vooral voor de Petanqueclub de Crequis.
Maar uiteindelijk besliste de raad de prijs 
2015 toe te kennen aan André Segers. 
André is er op ieder Welzijnsplatvorm in 
naam van Ziekenzorg St. Jozef.

Het is inderdaad zijn inzet voor de zie-
ken die hem zo typeert. 40 jaar geleden 
startte hij ziekenzorg in de deelgemeente 
Reet. Hij zelf noemt het liever “mensen-
zorg”. Het is immers een beweging waar 
aandacht is voor mensen met een beper-
king, zieken of bejaarden maar vaak ook 
voor eenzamen. Meer en meer sloten zich 
gemotiveeerde medewerkers aan en zo 
ontstonden onder Andrés leiding drie ker-
nen in de deelgemeente Reet. De vrijwil-
ligers bouwen door hun vele bezoeken een  
vertrouwensband op met de mensen en 
staan hen bij met raad en daad.
André is daarnaast ook 20 jaar sectorver-
antwoordelijke geweest. Hij organiseerde 
memorabele uitstappen,  maar ook vele 
meerdaagse reizen naar binnen en buiten-
land. Zo brachten de reizen naar Lourdes 
bij velen een droom in vervulling.
Daarbuiten is André ook al 30 jaar wijklei-
der voor LSA. Hij heeft ooit verteld dat 
hij ieder jaar bloempjes kweekt om die 
dan samen met enkele buren rond de bo-
men en in de perkjes te planten.Want een 
mooi uitzicht van de eigen wijk en straat 
en een goede verstandhouding onder de 
buren zijn voor hem zeker een prioriteit. 
Er zijn voor elkaar vindt Andre belangrijk.
Tenslotte is hij de laatse 3 jaar ook vrij-

williger in de Wijtshaege samen met 
zijn vrouw Rita. Is het niet zo dat achter 
een persoon met een groot engagement 
meestal een partner staat die hem steunt 
en helpt in het verzetten van al dat vrijwil-
ligerswerk?
Voor dit alles wordt André, maar ook zijn 
vrouw Rita, in de bloemetjes gezet. Ook 
voor Theo de Belser en Rita De Bruyn is 
er een presentje als appreciatie voor hun 
belangloze inzet. 
Bedankt voor alles.

RUMST DOET IETS 
AAN HET KLIMAAT!

Op de klimaatdag ondertekende burgemeester Wendy Weckhuysen de 
Burgemeestersconvenant. Hét engagement van onze gemeente om tegen 2020 echt 

het verschil te maken. Met de burgemeestersconvenant engageert de gemeente 
zich mee voor de Europese en regionale inspanningen om de CO2 uitstoot te 

verminderen. Onze gemeente heeft de ambitie om de CO2 uitstoot met minstens 
20 % te verminderen tegen 2020. 

“Burgemeester Wendy Wechuysen”

ANDRÉ SEGERS WINT DE PRIJS VAN 
SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE VERDIENSTE 
Deze prijs is wel heel bijzonder. Hij wordt toegekend aan inwoners die zich onvoorwaardelijk inzetten voor de 
gemeenschap en voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. 
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Redactie: Anja, we kennen je als secre-
taris van CD&V Rumst, en jouw uit-
stekende verslagen van onze vergade-
ringen, maar er is natuurlijk nog veel 
meer. 
Anja: Ik woon in de Veerstraat in Rumst 
en voel me hier thuis. Momenteel heb ik 
nog mijn handen vol met studeren, als 
laatstejaarsstudent rechten aan de Uni-
versiteit Antwerpen. Daarnaast is er ook 
de Cultuurraad, die een apart plaatsje in 
mijn leven heeft. 

Redactie: Waarom juist de cultuur-
raad?
Anja: Omdat kunst in de ruime zin me 
altijd geïnteresseerd heeft. Gaat er een 
nieuw museum open in Antwerpen, dan 
wil ik dat gezien hebben. Zelf heb ik een 
tijdje geschilderd maar ik laat het liever 
aan de echte kunstenaars over. Kunst is 
trouwens ook iets wat in ons gezin hard 
leeft met  twee fotograven en een mama 
die schildert. Maar de cultuurraad is 
meer dan dat. Daar gaat het ook over 
erfgoed en over correcte adviezen verle-
nen aan het gemeentebestuur.

Redactie: Ben je goed opgevangen ge-
weest als nieuweling? 
Anja: Absoluut, het is nooit leuk om 
het groentje te zijn van de hoop en ik 
ben dan ook nog eens de jongste. Maar 
het voordeel is dat ik kan luisteren naar 
mensen met ervaring. Als ik met vragen 
zit helpen zij mij verder. Ze zijn steeds 
vriendelijk, verrassend is wel dat het ook 
allemaal verschillende karakters zijn. 

Dat maakt het net interessant en span-
nend. Stuk voor stuk zijn deze mensen 
onmisbaar voor de cultuurraad. Ze wer-
ken keihard mee aan evenementen en 
tentoonstellingen. Ik heb daarvoor veel 
respect. Het is immers niet makkelijk 
om altijd opnieuw paraat te zijn als er 
moet gewerkt worden. Belangrijk is ook 
de samenstelling van de cultuurraad: 
mensen uit het verenigingsleven naast 
mensen met specifieke kwaliteiten. Zo 
komen de belangen van de verenigingen 
ook sterk aan bod.

Redactie: Doet de gemeente genoeg 
voor de kunstenaars?
Anja: Ja zeker, we hebben jaarlijks een 
aantal tentoonstellingen van lokale kun-
stenaars in het gemeentehuis, en onlangs 
hebben we zelfs de WAK (week van de 
amateurkunst) gehad. Tijdens deze 
week heeft de cultuurraad een brunch 
verzorgd voor de deelnemende kunste-
naars. Dit was echt een succes en we 
denken dat de meeste deelnemers met 
een goed gevuld buikje naar huis gin-
gen. De brunch was eveneens een goede 
manier om lokale kunstenaars in contact 
te brengen met elkaar. Zo effent dat de 
weg voor betere contacten en zelfs voor 
een latere samenwerking.
Het verbaast me ook dat we zoveel kun-
stenaars hebben, die elk hun eigen weg 
volgen. De begeestering en passie waar-
mee ze bezig zijn, is ongelooflijk tof om 
te zien. Men zegt altijd dat iedereen als 
kunstenaar geboren wordt, maar dat de 
kunst erin bestaat dit te blijven wanneer 

men opgroeit. Wel, ik kan u verzekeren 
dat er veel zijn opgegroeid zonder hun 
enthousiasme te verliezen. 

Redactie: Zijn er nog andere activitei-
ten waarbij de cultuurraad betrokken 
is? 
Anja: We organiseren ook jaarlijks de 
cultuurraadsquiz, een operette- uitstap, 
we helpen mee met  de brooikensworp 
te Reet en we zijn ook elk jaar van de 
partij op de open monumenten dag. 
Daarnaast doen we nog vele andere din-
gen, onder meer  tentoonstellingen  van 
andere verenigingen bezoeken. Soms or-
ganiseren we activiteiten in de gemeen-
schapscentra, dit zijn specifieke ruimtes 
in de drie deelgemeentes waar men aan 
cultuur kan doen. De cultuurraad hecht 
daar veel belang aan. Op  die manier 
komt ook elke deelgemeente wel eens 
aan bod.

Redactie: Hartelijk dank, Anja. We 
wensen u nog veel succes met de cul-
tuurraad.

DE REDACTIE SPRAK MET 
ANJA DE CEUSTER

Dit voorjaar is de gemeentelijke werk-
groep druk bezig een actieplan voor te 
bereiden. In het volgende informatie-
blad zal de Rumstenaar zijn mening 
daarover kwijt kunnen. Dit actieplan 
zal niet alleen betrekking hebben op het 

milieu- en klimaatvriendelijk organise-
ren van onze gemeentediensten, maar 
zal zich ook richten naar de inwoners, 
de bedrijven, de verenigingen. Het ver-
schil maken kan je immers samen veel 
beter! De burgemeestersconvenant is 

geen vrijblijvend charter. De Europese 
Unie volgt op of de gemeente haar en-
gagement nakomt. Werk aan we winkel!
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COLOFON
Uw nationale contactpersoon  
Sam van CD&V (sam@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

Volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/cdenv

 WWW.CDENV.BE

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

Uw lokale contactpersoon:  
Edmond Lambrechts
(edmond.lambrechts@telenet.be)
www.rumst.cdenv.be

Het gemeentebestuur heeft zich voor 
3 jaar geëngageerd als Think Pink-ge-
meente. Als schepen van Sociale zaken 
en Gezondheid wil Ilse Moons dit jaar 
een extra inspanning leveren voor deze 
organisatie in de strijd tegen borstkan-
ker. Ze zal samen mat haar vaste loop-
partner Myriam Candries in het week-
end van 12 en 13 september 80 km te 
voet afleggen. 

Het is de bedoeling om tegen die da-
tum minstens 1 000 euro in te zamelen 
voor dit goede doel. In diezelfde maand 
neemt de gemeente Rumst ook deel aan 
“The Race Of The Cure”. 6 km lopen 
of 3 km stappen samen met mannen en 
vrouwen die borstkanker hebben over-
wonnen of in de behandelings- of her-
stellingsfase zitten. We steken hen een 
hart onder de riem door deel te nemen. 

Binnenkort verschijnt alle info hier om-
trent in het gemeentelijk informatieblad 
en kan u zich via de dienst sociale zaken 
inschrijven. 

U komt toch ook?

SCHEPEN SOCIALE ZAKEN 
ILSE MOONS STAPT 
80 KM VOOR THINK PINK


