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De kleuterschool Ter Doelhagen in Terhagen werd in een nieuw kleedje gestoken. Het gebouw werd volledig 
gerenoveerd. Na de paasvakantie kunnen de kleuters terug terecht in hun vernieuwde school. 

De Buitenschoolse Kinderopvang Toverbos verhuist mee naar de vernieuwde school. Op de nieuwe locatie zullen 
de kinderen meer buiten kunnen spelen in het groen. “Bovendien wordt het gebouw in 2021 nog uitgebreid met 
een BKO-lokaal op maat van lagere schoolkinderen”, vertelt Wendy Weckhuysen, schepen van Onderwijs en 
Kinderopvang.

Ook aan de schoolkinderen van De Wingerd Terhagen is gedacht. “Als ze voor en na school naar de buitenschoolse 
opvang gaan, kunnen ze te voet langs het Magisch Toverpad naar de nieuwe locatie van BKO Toverbos”, zegt 
Wendy. Je kan de vernieuwde school ontdekken via het filmpje op www.rumst.be/nieuwe-kleuterschool-en-bko-
Terhagen)

Op vraag van ons gemeenteraadslid Marleen De Bruyn ging de gemeenteraad 
akkoord om een tegemoetkoming te geven aan onthaalouders in de gemeente 
Rumst in het kader van het DIFTAR-verhaal. Erkende gezinsopvang-initiatieven 
voor baby’s en peuters krijgen een compensatie voor de verhoogde afvalkost 
door luiers in het nieuwe ophaalsysteem.

“Door het DIFTAR-verhaal krijgt men een afrekening volgens gewicht.  Aangezien 
het gewicht van de luiers zwaarder zal doorwegen, is ook de compensatie via 
een tegoed op de diftarrekening verhoogd.  Ook voor de onthaalouders betekent 
dit echter een verhoogde kost. Daarom ben ik ook tevreden dat de gemeenteraad 
akkoord is gegaan met mijn voorstel om ook hier een tegemoetkoming voor te 
voorzien.”

BKO Toverbos verhuist naar gerenoveerde 
kleuterschool Ter Doelhagen

Marleen De Bruyn vraagt steun voor 
onthaalouders 

rumst.cdenv.be 
info@cdenvrumst.be

Het DIFTAR-verhaal toegelicht
Op de gemeenteraad heeft schepen Geert Van 
der Auwera de stand van zaken toegelicht over de 
uitrol van DIFTAR in onze gemeente. Naast enkele 
kinderziektes is de opstart vlot verlopen. 

Mede op vraag van de seniorenraad zullen er wieltjes 
voorzien worden voor de kleine containers. Mensen 
die hier behoefte aan hebben, kunnen deze wieltjes 
afhalen op het gemeentehuis. Zij die hulp nodig 
hebben om ze op de containers te plaatsen, kunnen 
beroep doen op de buurtzorglijn. De fracties die in de 
blauwe zak mogen, zijn aanzienlijk uitgebreid sinds 1 
maart. Hierdoor produceren mensen minder restafval. 
Omdat vele inwoners deze impact niet hadden kunnen 
inschatten, is er bij sommigen nu vraag naar kleinere 
restafvalcontainers. Daarom zullen mensen nog tot 
eind april hun container gratis kunnen omruilen tegen 
een andere container.

 Nog goed nieuws was Igean werkt momenteel 
aan een webapplicatie zodat inwoners zelf kunnen 

opvolgen hoeveel afval ze hebben afgeleverd en welke 
verrekening hier tegenover staat. 

“We beseffen dat de uitrol van dit DIFTAR-verhaal 
een moeilijke oefening is. Het is een drastische 

wijziging voor onze inwoners en vergt een bijkomende 
inspanning. De bedoeling van dit hele verhaal is om 

de aangeboden restafval drastisch terug te schroeven. 
Door een groter onderscheid te maken tussen de 

kostprijs van restafval en de overige fracties, is het de 
bedoeling dat mensen er meer bewust van worden 

dat het belangrijk is om afval te sorteren en de 
aangeboden restafval tot een minimum te beperken. 

Op deze manier kunnen onze inwoners de kosten 
drukken en werken we samen aan een meer duurzame 

samenleving”, zegt Geert.
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Rumst werd dit jaar opnieuw herbevestigd als 
FairTradeGemeente. “Dat is een hele eer en hieraan 

willen we graag verder blijven werken”, zegt schepen 
van Duurzaamheid Raf De Schepper. 

“De gemeentebesturen vormen volgens ons een 
krachtige hefboom om eerlijke handel 

vanzelfsprekend te maken. Alle acties 
die we daartoe ondernemen, vormen 

samen een gigantische stap richting 
een eerlijke en duurzame wereld.” 

In de Fair-O-Meter behaalde 
Rumst als geëngageerd bestuur 

een A-score.

De Rumstse ontwikkelingsprojecten Malaika 
Tanzania van Line Van Bossuyt en Concern India 
Foundation van Katja Callaerts zijn uitgeroepen 

tot winnaars van de ‘HidroPlus, water zonder 
grenzen’-projectwedstrijd van Pidpa. Met de actie 

ondersteunt de watermaatschappij burgerinitiatieven 
voor ontwikkelingssamenwerking die een speciale 

bijdrage leveren rond duurzame watervoorziening of 
afvalwaterbehandeling. 

De projecten van Line en Katja blonken hierin 
uit en krijgen een welverdiende extra financiële 

ondersteuning om hun project duurzaam verder uit te 
bouwen. 

Schepen voor Feestelijkheden Geert Van der Auwera 
laat weten dat de Gemeente Rumst opnieuw een 
zomerbar wil laten doorgaan aan Museum Rupelklei 
in Terhagen. Als het van de schepen afhangt, zal het 
ook deze zomer weer gezelligheid troef zijn langs 
de Rupel. “Mensen hebben meer dan ooit behoefte 
om weer samen te komen en te genieten van een 
gezellige babbel bij een glaasje.”
Voor de uitbating vanaf 25 juni tot 12 september 
worden kandidaturen opgevraagd. 
Geïnteresseerde uitbaters kunnen nog tot 30 april 
hun kandidatuur indienen.

Fairtrade Rumst

Pidpa
bekroont 
Rumstse 

ontwikkelings
-projecten Uitbater gezocht voor

Zomercafé Rupelklei

Mijn favoriete plekje: 
De Oude Netearm

De Oude Netearm is een plek die altijd al een belangrijk deel uitmaakte van mijn leven. Ik kwam erlangs wanneer 
ik als kind naar mijn grootouders fietste en maakte er de meest fantastische activiteiten mee met de gidsen. In 

de - toen nog koude - winters schaatste ik er en maakte leuke sleetochten, terwijl er warme chocomelk en jenever 
werden voorzien om de mensen warm te houden. 

Ik ben dan ook dankbaar voor het werk dat Natuurpunt hier verricht en ik hoop dat dit stukje natuur voor velen 
hetzelfde mag betekenen als voor mij. Spelen, wandelen, lopen, fietsen of gewoon op een bankje genieten van de 

rust en de schoonheid. Het kan er allemaal!

Padel in de gemeente
Het succes van de nieuwe sporttak padel is ook 
voelbaar in onze gemeente. Daarom kan je vanaf april 
ook in Rumst een potje padel spelen want Tennisclub 
De Zwaluw opent binnenkort drie padelterreinen. 
Clubvoorzitter Ronny Willemen hoopt hiermee te 
kunnen beantwoorden aan de vele  vragen naar padel 

van clubleden en andere geïnteresseerden. 

Geert Van der Auwera, schepen van 
Sport, is tevreden met het nieuwe 

aanbod. “Het gemeentebestuur 
investeerde mee in de 
aanleg van de terreinen via 
infrastructuursubsidie voor 
sport- en jeugdverenigingen.”

Als inwoner van Rumst krijg je 
korting bij het huren van een 
padelterrein. Om hier gebruik 

van te kunnen maken, moet je 
vooraf contact opnemen met de 

club via hun website 
(www.tcdezwaluw.be).

Ilse Moons

Dit jaar dubbele werkingssubsidies 
voor onze verenigingen
Ook onze sport-, jeugd-, cultuur- en welzijnsverenigingen beleven erg onzekere tijden. De pandemie 
bracht hen in een verplichte winterslaap, want er konden nauwelijks activiteiten worden 
georganiseerd.

Los van het grote gemis om niet samen te kunnen sporten, spelen, expressie 
uiten en helpen, weegt deze gedwongen stilstand voor de meeste 
verenigingen ook op de clubkas. Door het gebrek aan activiteiten 
bleven de inkomsten uit, terwijl diverse vaste kosten zich zijn blijven 
aandienen.
Onze Rumstse CD&V-mandatarissen hebben sterk gepleit voor het 
maximaal zuurstof geven aan onze lokale verenigingen zodat de 
heropstart veilig kan gebeuren. 

Alle erkende Rumstse sport-, jeugd-, cultuur-, en 
welzijnsverenigingen zullen daarom dit jaar een 
dubbele werkingssubsidie ontvangen. Concreet krijgt 
elke vereniging het subsidiebedrag van 2019 dubbel 
uitbetaald. Hiervoor wordt er van de verenigingen geen 
bijkomende administratie gevraagd, want de verdubbelde 
werkingssubsidie zal hen automatisch worden toegekend.

Sportschepen Geert Van der Auwera, Cultuurschepen 
Wendy Weckhuysen en schepen van Financiën Raf 
De Schepper zijn dan ook erg in hun nopjes: “Een 
opgedroogde clubkas mag geen belemmering vormen 
voor een sterke en veilige heropstart. Het budget hiervoor 
komt deels uit de reguliere werking van de gemeente 
en deels uit het noodfonds dat Vlaanderen - met onze 
Vlaamse ministers Hilde Crevits, Benjamin Dalle en Wouter 
Beke - specifiek voor de lokale verenigingen ter beschikking 
heeft gesteld. Wij hopen dan ook op een beloftevolle, vrije en 
actieve zomer.”

Op vraag van de gemeente 
inspecteerde Monumentenwacht de 
binnenzijde van de Lazaruskapel 
en het aanpalend woonhuis. 
“We nemen de aanbevelingen 
van Monumentenwacht ter 
harte. In overleg met de 
restaurateurs maakten we 
een prioriteitenlijstje op”, 
zegt schepen van Cultuur 
Wendy Weckhuysen. 
“Zo werd in januari de 
volledige muurschildering 
‘Laatste Oordeel’ reeds 
nagekeken door de 
restaurateurs van MUSA. 
Waar nodig werden barsten 
geïnjecteerd en de verflaag 
gefixeerd.” 

Lazaruskapel wordt gerestaureerd 
De andere conservatie- en 

restauratiewerken worden 
momenteel uitgevoerd door 

het team Musa-Remmen-
Artecura. Er zal een onderzoek 

uitgevoerd worden naar de 
staat van het altaarblok in 
de kapel, dat aangetast 
lijkt door vocht en zout. 
Het schilderij ‘Portret 
van de kloosterlinge’ 
wordt volledig nagekeken 
en gerestaureerd, net 
als alle beelden in de 

Lazaruskapel, onder meer 
een Lazarusbeeld en een 

leprozenbeeldje met relikwie. 
Tot slot worden ook de houten 

vitrinekasten met daarin de 
beelden nog verder onderzocht. 
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