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Beste inwoner,
We gaan de winter in en laten de Corona-epidemie beetje bij beetje
achter ons. Het is een heftige periode geweest voor velen onder ons.
Senioren hadden het vaak heel erg zwaar: terwijl sommigen bijna in
een isolement leefden, voerden anderen een eenzame strijd tegen het
virus in een ziekenhuis. Het zorgpersoneel en de artsen hebben zich
onbaatzuchtig ingezet en draaiden ontelbare overuren... De solidariteit was
hartverwarmend, ons respect enorm.
Hoe pijnlijk de crisis ook was, we hebben er als gemeente ook lessen uit
getrokken. Zo heeft deze crisis een aantal noden bij senioren blootgelegd.
Dit vormde een eerste aanzet tot ons seniorenbeleid. Afgelopen maanden
hebben we hierrond een aantal belangrijke stappen gezet. In maart legden
we met veel trots het seniorenbeleidsplan, het Plusplan voor. Ondertussen
brachten we de goed onthaalde ‘Plusgids’ uit: alle 65-plussers kregen een
informatiebrochure toegestuurd met alle info rond onder meer vrije tijd,
mobiliteit, hulp aan huis en juridische zaken.

Colofon
tweemaandelijks
informatieblad
45ste jaargang - nr.6
november-december 2021
REDACTIEADRES
Communicatiedienst
Koningin Astridplein 12
2840 Rumst
Tel. 03 880 00 46
info@rumst.be
VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER
College van Burgemeester
en Schepenen
Jurgen Callaerts
burgemeester
Geert Antonio, Wendy
Weckhuysen, Geert Van der
Auwera, Raf De Schepper,
Els Devlies
schepenen
Veerle De Beuckeleer		
algemeen directeur
De redactie is vrij om ingezonden
teksten in te korten en/of te
herschrijven met respect voor het
meest essentiële van de inhoud.
Deze uitgave wordt gedrukt op
FSC papier.

|2

Volgend jaar organiseren we voor het eerst een brunch voor 70-jarigen.
Een ideale gelegenheid voor generatiegenoten om elkaar te ontmoeten en
informatie te verkrijgen op de infostands. Als dit een succes blijkt, is het de
bedoeling om dit jaarlijks te organiseren.
Het Lokale Dienstencentrum in Hof van Crequi in deelgemeente Terhagen
is voor veel inwoners in onze gemeente nog een nobele onbekende.
Hierin brengen we graag verandering: het lokale dienstencentrum moet
niet enkel het kloppende hart vormen van de seniorenwerking, maar ook
een ontmoetingsplek zijn voor jong en oud. Er komt een aanspreekpunt
voor senioren die op zoek zijn naar informatie of zorg nodig hebben, én
bovendien vormt het de basis voor de buurtzorgwerking. Er opent een
buurtrestaurant en een buurtzorgwinkel. Kortom: het moet een warme
plek worden waar iedereen terechtkan!
Verder vindt u in dit blad ook informatie over de scholen in de gemeente en
hun infodagen en een evaluatie van een klein jaar Diftar.
Veel leesplezier en ik wens u ook graag nog mooie wintermaanden,
gezellige kerstdagen en zo kunnen we optimistisch richting 2022!
Els Devlies
Schepen bevoegd voor sociaal beleid, woonbeleid, toerisme, lokale economie
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Sluitingsdagen tijdens kerstvakantie
Gemeentelijk administratief centrum,
gemeentelijk technisch centrum
1 en 2 november, 11 en 12 november, 25, 26 en 31
december, 1 en 2 januari.

Sociaal huis
1 en 2 november, 11 en 12 november, 25, 26
en 1 en 2 januari. Op 24 en 31 december is het
Sociaal Huis enkel in de voormiddag open.

Buitenschoolse kinderopvang
1 november, 27 tot en met 31 december.

Sporthal Uitgedekt Schoor
1 en 2 november, 11 en 12 november, 24 december vanaf
16 uur tot en met 26 december. 31 december vanaf 16 uur
tot en met 2 januari.
Sportschuur Hoogvelden blijft geopend voor wie er een
sportieve Kerst of Nieuwjaar van wil maken.

Bibliotheek
1, 2 en 11 november, 24, 25, 26 en 31 december, 1 en 2
januari.
De bib is wel gewoon open op 23, 27, 28, 29 en 30
december en ook op 3 ,4, 5 en 6 januari.
Je bibmaterialen kan je tijdens de sluitingsdagen ook
binnenbrengen via de inleverschuif!
3|

OOK
JIJ
WAS
ERBIJ
Heb je leuke foto’s van
voorbije activiteiten in
onze gemeente? Of gewoon
leuke foto’s van onze
gemeente in het algemeen?

1|
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Mail ze naar info@rumst.be
en wie weet? Misschien
verschijnt jouw foto op één
van de gemeentelijke
communicatiekanalen!
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1| Prijsuitreiking
zomerspaaractie bib
Er werd weer heel wat gelezen
deze zomer: 84 kinderen
verzamelden samen 176 volle
spaarkaarten, 1760 keer is er
gestempeld, er werden minstens
880 boeken en strips gelezen…
dit is gemiddeld meer dan 10
gelezen boeken per deelnemer!
16 gelukkigen mochten een prijs
in ontvangst nemen. Proficiat aan
alle lezers!

|4

2| Plattelandsmarkt, Open Monumentendag en Rondje Rumst
Op zondag 12 september kon je deelnemen aan Rondje Rumst,
een fietstocht van 20 kilometer langs rustige en veilige wegen in
de gemeente. De route loodste de deelnemers langs verschillende
interessante plekken (Roxy Palace, ’t Papscholeke en Museum Rupelklei)
en natuurlijk de plattelandsmarkt. Als afsluiter vond de Brooikensworp
plaats, waarbij kinderen broodjes vangen die vanuit de kerktoren naar
beneden gegooid worden.
3| WK Wielrennen
Wat een eer om het WK Wielrennen door onze gemeente te zien
passeren! Het kampioenschap bracht heel wat mensen op de been, die er
een gezellig weekend van maakten.
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4| Plantjesweekend
Dit jaar kon je op 4 verkooppunten
een azalea kopen ten voordele van
Kom op tegen Kanker: Delhaize
Reet, Alvo Rumst, Carrefour Reet
en in het dienstencentrum Hof van
Crequi. Er was ook een deur-aandeur verkoop. In totaal werden er
960 plantjes verkocht, goed voor
een bedrag van 6720 euro. Bedankt
aan alle vrijwilligers die dit mogelijk
maakten!

5| Jaarmarkt
Het mindere weer kon de pret
niet drukken – de Jaarmarkt
was opnieuw een succes! Op
vrijdagavond zetten de Rumstse
muziekverenigingen deze editie
goed in met een fijn concert. Op
zaterdag kon je meefeesten met
de bib, die 1 jaar open was op de
nieuwe plek, of op de gezellige
braderij genieten van een kermis,
tentoonstellingen, live muziek,
diertjes en kinderanimatie. Na de
koers op zondag, kon je in park
’s Herenbeemden een sfeervol
vuurspektakel bijwonen.

6| Va is koning
Een zaal met 100 geïnteresseerden
woonde op 30 september de
voorstelling ‘Va is koning’ bij, een
aangrijpende theatermonoloog over
(jong)dementie.
7| Workshop energierepen maken
Met deze workshop bleven we
helemaal in de sfeer van het WK
Wielrennen en leerden we gezonde
en goedgevulde energierepen
maken, voor duursport en explosieve
sporten.
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leven in onze gemeente

HOPLR

GEBOORTEN & ADOPTIES
Lukas Janssens
Colette Van Goethem
Emma Van Gaver
Iago De Wolf Garcia

HUWELIJKEN
Peter Wuyts & Joke Ruymaekers
Stefaan Vanparys & Nele De Raedt
Stefan Bonne & Annelise Nauwelaerts
Willy Baets & Annemie Croes
Björn Van Put & Anicka Lemmens
Philip Spiessens & Katleen Den Abt
Shane Van Camp & Annelies Putseys
Roel Mulders & Ellen Jansen
Tom De Winter & Zita Van Kerkhoven
Alexander Van Rompuy & Laura Van Gyseghem
Johan Moreau & Hannelore de Boevé
José Alves Holbeche Silva & Marlene Rivero Garcia

JUBILARISSEN
Gouden jubileum - 50 jaar gehuwd
Victor De Vil & Paula Lemmens, 2 september 1971
Fernand Holvoet & Rachel Wouters, 10 september 1971
Ivan Verstraeten & Magdalena Remans, 11 september 1971
Paul Wellekens & Mathilda De Boey, 17 september 1971

Hoplr is een digitaal netwerk dat buurtbewoners dichter
bij elkaar wil brengen. Er zijn verschillende buurten binnen
de gemeente in Hoplr gedefinieerd. Afhankelijk van waar
je woont, behoor je bij een buurt. De website is gratis en
reclamevrij, en zal dat ook blijven. Het lokaal bestuur van
Rumst draagt de kosten zodat de deelnemende inwoners
niets hoeven te betalen om hieraan deel te nemen.
Wat zijn de voordelen?
Via dit digitale netwerk kan je spullen of diensten
uitwisselen, initiatieven lanceren, evenementen
aankondigen, meldingen doen of elkaar beter leren
kennen via een chatfunctie. Je vindt er ook een lijst van
geregistreerde buren.
Daarnaast ontvang je berichten van de gemeente en
blijf je op de hoogte van wat er gebeurt in je buurt:
werkzaamheden, infovergaderingen… Het lokaal bestuur
kan berichten plaatsen, maar heeft verder geen inkijk in
de buurten.
Intussen heeft al 40% van de huishoudens in Rumst zich
geregistreerd. Ze communiceren het meest over mobiliteit
en verkeer, omgeving, gezondheid en welzijn en vrije tijd
en jeugd.

Diamanten jubileum - 60 jaar gehuwd
Jozef Dekeuster & Elza Rens, 5 augustus 1961
René Van Ingelghem & Maria Van Dyck, 26 augustus 1961
Jan Van de Velde & Josephina Vennekens, 2 september 1961
Jan Vinck & Lucienne Sel, 30 september 1961

Briljanten jubileum - 65 jaar gehuwd
Lodewyk Addiers & Helena Van der Meulen, 11 augustus 1956
Pierre De Leeuw & Maria Laureyssens, 22 september 1956
Hendrik Faes & Ludwina Fleurackers, 29 september 1956
Willy Van Rompaey & Maria Hens, 29 september 1956

401 huishoudens (42%)

602 huishoudens (40%)

265 huishoudens (42%)
565 huishoudens (39%)

OVERLIJDENS
Lydia Verhaegen, 69 jaar
Carlo Van Criekinge, 64 jaar
Prosper Selis, 95 jaar
Maria De Smet, 95 jaar
Angèle Lemmens, 76 jaar
Sybilla De Keninck, 69 jaar
Egied Goossens, 95 jaar
Willy Van Reeth, 68 jaar
Fransiscus Nuyts, 88 jaar
Etienne Jehenson, 72 jaar
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Albert Marckx, 90 jaar
Leontina Michiels, 95 jaar
Monica Caluwé, 77 jaar
Walter Van den Neucker,
76 jaar
Nicole Verheggen, 72 jaar
Maria Bistmans, 84 jaar
Elisa Fierens, 85 jaar
Maria Wuyts, 79 jaar
Alfons De Vocht, 89 jaar

392 huishoudens (35%)

Hoe ga je van start?
Ga naar www.hoplr.com of download de app, en registreer
je op www.hoplr.com onder je naam en met je adres. Of log
in via je Facebookaccount.

✿ openbaar domein

Openbaar groen
in Rumst Enkele cijfers...
HET IS HERFST!

3000
BOMEN IN RUMST

De meest voorkomende bomen
zijn de plataan, es, linde,
esdoorn, kastanje en eik.

154

BLADERMANDEN/HERFST
We ruimen ook met de
bladzuigmachines. Nadien
worden de bladeren opgehaald
met een groter voertuig.

75 ton

We ruimen
gemiddeld

1450
WERKUREN
/SEIZOEN

BLADAFVAL/SEIZOEN

Groen
zorgt
voor

schonere lucht
een rijke biodiversiteit
geluidsdemping
verkoeling in
warme periodes
waterberging

Hoe houden
we het groen?
Snoeien, maaien,
hagen knippen,
onkruid verwijderen...
allemaal op een
milieuvriendelijke
manier!

= enkel de bladeren van bomen op verharde delen
van het openbaar domein. Deze bladeren composteren
we en gebruiken we als voeding in plantvakken.

Eigen bladafval?
#laatzeliggen
Bladafval > Dat is gratis mest,
ook voor je groentetuin!
Teveel? Verklein
ze met de
grasmaaier

TIP

Zie je een volle
bladermand?

Meld het op
www.rumst.be/
meldingen

Nu laten liggen =
Minder water nodig
in de zomer
Ze vormen een fijne
schuilplaats voor egels
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 mobiliteit - openbaar domein

We werken samen aan een vernieuwd
mobiliteitsplan voor Rumst
Een mobiliteitsplan is een plan dat aangeeft welke visie een lokaal bestuur heeft op welke richting de lokale mobiliteit
moet uitgaan de komende 5 tot 10 jaar en welke stappen op korte en middellange termijn nodig zijn om die visie waar
te maken.
Het vorige mobiliteitsplan is
opgemaakt in 2011. Gezien de
ouderdom was het logisch om dit
plan opnieuw onder de loep te
nemen en na te gaan of de visie en
de doelstellingen nog voldoende zijn
om te komen tot een betere mobiliteit
in onze gemeente. Op basis van
het advies van deskundigen (d.m.v.
een projectstuurgroep) besliste het
college om het mobiliteitsplan te
herzien.
Mobiliteit is een belangrijk thema in
onze gemeente. Onze ligging centraal
in Vlaanderen en aan de autowegen
E19 en A12 geeft grote voordelen
naar de bereikbaarheid van onze
gemeente en de geschiktheid als
uitvalbasis. Dit geeft echter ook het
nadeel van drukke wegen met veel
(zwaar/doorgaand) verkeer en de
hinder die hieruit voortkomt.
Het vorige mobiliteitsplan erkende
deze problemen ook reeds.
Bovendien werden er oplossingen
voorzien op korte, middellange en
lange termijn. Nieuwe evoluties
lokaal en bovenlokaal maken
echter dat het wenselijk is om
het gemeentelijk mobiliteitsplan
opnieuw grondig te bekijken en de
oplossingen verder te concretiseren
en af te stemmen op de actuele en
geplande toestand.
|8

Enkele nieuwe evoluties die van belang zijn:
• De realisatie van de N171 tussen Eikenstraat en N177
• De omvorming van de bedrijvenzone Molleveld in Terhagen
• Ontwikkelingsvragen voor bedrijvenzones en woonzones
• De noodzaak om minder broeikasgassen en minder vervuilende stoffen
in de lucht te lozen
Vragen die we hierbij stellen zijn de volgende:
• Hoe kunnen we onze mobiliteit duurzamer maken zodat de CO2-uitstoot
van het verkeer en dus ook de luchtvervuiling in onze woonstraten sterk
kan dalen?
• Hoe kunnen we de hinder van veel en/of zwaar verkeer uit onze
woonstraten weren?
• Hoe kunnen we het verkeer veiliger maken en de leefbaarheid in onze
woonstraten verhogen?
• Hoe kunnen we een basisbereikbaarheid garanderen voor onze
inwoners?
• Welke samenwerkingsverbanden en welke budgetten zijn nodig om
deze doelstellingen te realiseren?

De opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan zal gebeuren onder begeleiding
van een studiebureau. Dit studiebureau verzekert dat het nieuwe
mobiliteitsplan gebaseerd wordt op wetenschappelijk onderbouwd onderzoek.
Tijdens de opmaak willen we beroep doen op de kennis en visie van de
bewoners in onze gemeente. Dit zal georganiseerd worden via participatie- en
inspraakmomenten voor inwoners en middenveldorganisaties.
Het uiteindelijk mobiliteitsplan moet een gedragen visie geven over de
mobiliteit in onze gemeente op korte en (middel)lange termijn. Het bevat ook
een opsomming van de acties die nodig zijn om de gewenste doelstellingen te
kunnen realiseren.
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💬 steenbakkerijverhalen

STEENBAKKERIJVERHALEN
Isidoor ging werken op zijn 14, vandaag is hij ereschepen
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Hallo Isidoor, kan je jezelf voorstellen?
Ik ben Isidoor Rypens, geboren in de Korte Nieuwstraat in
Terhagen op 9 juni 1935. Ik was gehuwd met wijlen Paula
Brems sinds 5 oktober 1957 en we hebben geen kinderen.
Zoals veel mensen wel weten, ben ik ereschepen van de
gemeente Rumst.
Hoe belangrijk is de steen in jouw leven geweest of is het
dat nog steeds?
Het huis waar we woonden, was van de steenbakkerij
Heylen. Mijn ouders werkten bij Heylen samen met
mijn grootouders, nonkels en tantes die allen in de
Korte Nieuwstraat woonden. Dat was goed voor de
steenbakkerijbaas, want als iemand de huur niet kon
betalen werd dat bedrag van het zuurverdiende loon
zonder pardon afgehouden.
De steen was in de periode voor de Tweede Wereldoorlog
zeer belangrijk voor ons gezin. Voor woonst, werk en eten
moest men hard werken voor de firma Heylen. Daar heb ik
ook echt hard leren werken. Ik lees vandaag veel verhalen
dat het plezant was om te werken op de ‘gelegen’, maar de
waarheid is toch iets anders volgens mij.
Laat ons even teruggaan naar de hoogdagen van de
steenbakkerij, wat herinner je je daarvan?
Ik herinner mij één dag heel specifiek, namelijk de dinsdag
na Terhagen kermis eind juni in het jaar 1947. Toen was
het letterlijk en figuurlijk kermis op de gelegen in heel
de Rupelstreek. Het begon op dinsdag reeds vroeg in de
voormiddag met bier en sterke drank en van werken kwam
toen niet veel in huis. Dat was onze feestdag: Sint-Pieter.
In de namiddag ging iedereen dan met zijn werkploeg de
toen nog tientallen cafés van Terhagen bezoeken. Kortom:
iedereen deed mee.
Maar de dag nadien zaten er natuurlijk velen met heel
zware katers. Moest Sint-Pieter in 1947 nog geleefd
hebben, ik weet zeker dat hij zou meegedaan hebben.
Isidoor, je hebt van 1950 tot 1957 bij Heylen gewerkt.
Kan je je verdere loopbaan overlopen?
Op 1 juli 1949 ben ik gaan werken in de pantoffelfabriek
Lamberts. Dat deed ik tot maart 1950. Van 1 april
1950 tot 2 oktober 1957 ben ik dan aan de slag
gegaan bij Steenbakkerij Heylen en van 3 oktober
1957 tot 31 december 1964 verdiende ik mijn kost als
dagbladverkoper. Vanaf 1 januari 1965 tot aan mijn
pensioen heb ik als bediende bij mutualiteit Solidariteit
gewerkt.
Dat is een hele carrière, heb je speciale dingen
meegemaakt?
Op 14-jarige leeftijd moest ik gaan werken, hoewel ik een

goede leerling was. Ik heb dan nog naschools gestudeerd
en op mijn 27ste heb ik mijn diploma middelbaar
onderwijs na 2 jaar zelfstudie behaald voor de middenjury.
Daarna heb ik nog een diploma hoger secundair onderwijs
boekhouden behaald én ik heb ook een provinciaal
diploma Lichamelijke Opvoeding op zak. Van mijn ouders
mocht ik op mijn 14de niet verder studeren want er moest
brood op de plank komen. Maar ik verwijt hen dat niet
hoor, dat was in die tijd nu eenmaal zo. Maar ik heb het
zelf ingehaald. Ik ben zelfs 30 jaar gemeenteraadslid in
Rumst geweest, waarvan 6 jaar als schepen. Verder ben ik
ook medestichter van het Museum Rupelklei, opgericht in
1972.
Wat is je het meest bijgebleven uit de tijd bij de
steenbakkerijen?
Al de verschillende werken op de steenbakkerij van
in de put tot in de oven. Dat heeft wel een indruk op
mij nagelaten. Steen uitzetten in het stof en de hitte,
waar men veel moest drinken, zelfs cocodrank, maar
het bier leste beter de dorst van het harde werk in de
ovens. Tot slot herinner ik mij ook nog de vele stakingen.
Die werden telkens goed opgevolgd door de ABVVwerknemers. Om af te sluiten: als afraper van grote zware
stenen verdiende ik in juli 1954 welgeteld 25 Belgische
Frank per uur.

Uitnodiging première filmpjes
steenbakkerijverhalen
De verhalen over het leven in de steenbakkerijen
werden niet alleen in het infoblad gepubliceerd, maar
ook gefilmd door studenten van video-opleiding aan
de Thomas More hogeschool. We lieten gamsters aan
het woord, iemand die met een locomotief reed, maar
ook steenbakkersbazen vertelden hun verhalen.
De filmpjes willen we gebruiken in het nieuwe
Museum Rupelklei. Maar we tonen het resultaat
graag nu al aan jullie. Daarom organiseren we een
exclusieve voorstelling van de filmpjes.
We verwelkomen we jou graag op vrijdag 19
november om 14 uur in Museum Rupelklei
(Uitbreidingstraat 33, Rumst). Je kan er in première
de getuigenissen bekijken terwijl je geniet van een
lekker stukje taart en een drankje.
Schrijf je in via www.rumst.be/steenbakkerijverhalen
of telefonisch op 03 880 00 95.
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Investeer mee in een
betere wereld
Investeren, dat doen we allemaal. In onze kinderen,
onze relaties, onszelf of misschien in een woonst, je
buurt, een opleiding… Maar wat als je kan investeren
in een betere wereld? Eentje waar we allemaal eerlijke
kansen krijgen. Want pas als de wereld beter draait
voor iedereen, geniet je daar zelf ook van.
Klimaat, migratie, Covid-19 crisis… uitdagingen die
ons wereldwijd verbinden. Want wat hier gebeurt,
heeft impact elders. En omgekeerd. Het voorbije
anderhalve jaar ondervonden we allemaal hoe
sterk onze levens verbonden zijn en hoe broos het
evenwicht is. Het virus kende geen grenzen en legde
de wereldwijde ongelijkheid pijnlijk bloot.
De toekomst moet anders en gelijker, daarover zijn we
het eens. Willen we terug naar het oude, of bouwen
we op dit kantelpunt een nieuwe solidaire wereld?
Internationale solidariteit is hét antwoord op deze
vraagstukken. Door samen de scheve verhoudingen
recht te trekken, zetten we stappen vooruit.
Investeer daarom in een rechtvaardige wereld, waar
we allemaal beter van worden. Wat jouw investering
dan opbrengt, vraag je je af? Wel, iedere dag knokken
straffe mensen en organisaties over de hele wereld
voor verandering: voor mensenrechten, democratie,
een groene planeet, een eerlijke verdeling van macht
en geld… En dat maakt echt een verschil, hun acties
worden gehoord. En jij kan deel uitmaken van die
hoopvolle verandering.
Investeer in internationale solidariteit en wordt
#1van11!

De Rumstse
scholen aan
het woord!
Het nieuwe schooljaar is volop aan de gang en iedereen
heeft zo terug zijn draai gevonden in het nieuwe schoolritme. Een ideaal moment om onze directeurs en directrices in Rumst eens aan het woord te laten over… van alles
en nog wat! We stelden hen een aantal vragen over hun
school, hun job en hun leven en kwamen allerlei interessants te weten!

TER DOELHAGEN
Christel Van de Weyer

Wat is de eigenschap
van een goede directeur?
Een sterke communicator, die
overtuiging en vertrouwen uitstraalt, kort en krachtig
spreekt, veel emotie en beeldspraak gebruikt en die de
boodschap (de visie, de droom) frequent herhaalt.
Hoe zou je jouw school omschrijven in drie woorden?
Divers, bruisend , uitdagend.
Wat is jouw levensmotto?
Alles komt altijd goed! Positiviteit verzet bergen.
Welk vak was vroeger je lievelingsvak en waarom?
Geschiedenis. Mijn leerkrachten geschiedenis waren
zeer gepassioneerde lesgevers. Zij gaven het vak vol
overgave, hadden een ongelofelijke vakkennis en
daagden ons uit om op een kritische manier na te
denken over het verleden, heden en toekomst.

Hoe kan je investeren ?
• Kom naar onze laatste
tweedehandsboekenverkoop (zie UiT-kalender)
• Investeer met je tijd tijdens onze verkoop aan
supermarkten (contacteer luc.callaerts@11.be)
• Investeer financieel: rekeningnummer
BE30 0000 0000 1111
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Zij leerden ons dat de macht bij het volk ligt, waardoor
we dus geen enkel excuus hebben om wantoestanden
en onrechtvaardigheden te laten bestaan. Ieder van
ons is verantwoordelijk voor het welzijn van de planeet
en haar bewoners (mensen, dieren en planten).
Geschiedenis werd dan ook een van mijn
keuzevakken binnen het aggregaat.

SINT-JOZEF
Evelyne Misselyn
Wat is jouw
levensmotto?
Laat je niet
tegenhouden door
tegenslagen. Gebruik ze
om er sterker uit te komen.
Wat wens je jouw school voor schooljaar 2021-2022?
Dat we allen terug op een ‘normale’ manier mogen
functioneren.
Wat is dé eigenschap van een goede leerkracht?
Leerkracht zijn is eerder een roeping en een passie,
slechte leerkrachten bestaan per definitie niet. Maar als
ik dan toch karakteristieken moet opsommen zou ik eerst
het welbevinden van de leerling centraal plaatsen en het
goed functioneren als mens binnen het team.
Wat heb je geleerd sinds je start als directeur?
Luisteren en communiceren blijft heel belangrijk.

DE WINGERD REET

EIKENLAAR
Nathalie Herremans
Wat is dé
eigenschap van een
goede directeur?
Kunnen anticiperen op onverwachte
omstandigheden.
Hoe zou je jouw school omschrijven in drie woorden?
Zorgend, vernieuwend, sterke ouderwerking.
Welk vak was vroeger je lievelingsvak en waarom?
Wereldoriëntatie; ik kon als leerling genieten van
klasgesprekken die rond bepaalde thema’s werden
gehouden.
Hoe zou je graag herinnerd worden als directeur?
Een directeur met een warm hart die er altijd was
voor haar school en die getracht heeft om alles wat
enigszins mogelijk was, te realiseren in belang
van de schoolwerking.

Veronik De Boeck
Omschrijf schooljaar
2020-2021 in
3 woorden.
Het was een jaar vol
verandering, maar ook een
succesrijk en hoopvol jaar.
Welk advies zou je
geven aan een startend directeur?
Er is steeds veel werk, je kan wel 24/24 aan de slag. Dat is
positief want je verveelt je nooit, maar kan een valkuil zijn.
Mijn tip: loopt je batterij wat leeg, ga dan naar een klas. Speel
mee met de kleuters of reken mee in de klas. Als je weer
vertrekt, ben je goedgeluimd en heb je weer energie voor tien.
Wat heb je geleerd sinds je start als directeur?
Elke dag leer je bij of doe je een nieuwe ervaring op. De eerste
keer de verwarming herstellen, de eerste keer de schoolbel
programmeren… Gelukkig heb je een heel team rond je, je
hoeft het dus niet alleen te doen of zelf te doen.
Hoe zou je graag herinnerd worden als directeur?
Ik zou graag herinnerd worden als een persoon die betrokken
en begaan is. Iemand die met een positieve blik door het leven
gaat en anderen in hun kracht laat staan en dit bekrachtigt.
Iemand die samen school maakt.

SLEUTELHOF
Tine Hendrickx
Wat is dé
eigenschap van een
goede leerkracht?
Geloven in groei van
kinderen en daarvoor de juiste structuur bieden.
Wat wens je jouw school voor
schooljaar 2021-2022?
Een jaar zonder corona-stress, een jaar waarin we
terug de 'open' school kunnen zijn zoals vroeger.
Wat is jouw mooiste schoolherinnering?
Het schoolkoor: samen muziek maken.
Hoe zou je graag herinnerd worden als directeur?
Een warme directeur; kinderen en leerkrachten
kansen bieden. De weg openen voor vernieuwing.
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VOSBERGSCHOOL RUMST
Anne Liekens
Wat is jouw levensmotto?
Wacht niet op bijzondere
momenten, maar maak de
gewone momenten bijzonder.
Omschrijf schooljaar 20202021 in 3 woorden.
• Leren omgaan met constante
veranderingen: steeds schakelen met
protocollen en richtlijnen
• Flexibel zijn
• Solidariteit
Best pittig dus!

DE WINGERD
TERHAGEN
Peter Vervloet

Wat wens je jouw school voor schooljaar 2021-2022?
Het belangrijkste voor dit schooljaar is dat we hopelijk
alle leuke activiteiten voor de kinderen volledig kunnen
uitvoeren.
Welk advies zou je geven aan een startend directeur?
Een bekend Afrikaans spreekwoord, vaak door Nelson
Mandela geciteerd, luidt: “If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together”.
Werk effectief samen. Creëer meer gelijkwaardigheid in
de samenwerking, in het mee-denken, mee beslissen, en
verantwoordelijk nemen bij zaken waar leerkrachten in de
praktijk mee te maken hebben. Meer gelijkwaardigheid in
de samenwerking is cruciaal omdat het bijdraagt tot een
steviger fundament bij innovatief onderwijs.

GROENLAAR
Bart Willemen & Ronny Verbeek

Welk advies zou je geven
aan een startend directeur?
Probeer af en toe te ontsnappen aan je bureau
en meng je tussen de kinderen in de klas of op
de speelplaats.
Wat is jouw mooiste schoolherinnering?
Dat is eigenlijk elke dag. Wanneer je een
glimlach krijgt van een kapoen op school of
wanneer kinderen je komen begroeten aan het
raam van je bureau.
Wat heb je geleerd sinds je start als directeur?
Ik heb ontdekt dat Sinterklaas gelijk heeft.
Er zijn namelijk geen stoute kinderen. Er zijn
kinderen die het nog niet kunnen en waar we
hen als schoolteam bij kunnen helpen.
Hoe zou je jouw school omschrijven
in 3 woorden?
Klein, warm, superteam.

Wat is dé eigenschap van een goede directeur?
Ronny: Menselijkheid.
Bart: Iemand die zeer luistervaardig is.
Wat is jouw mooiste schoolherinnering?
Ronny: Zelf les geven.
Bart: Lesgeven aan kinderen met een fysieke beperking.
Wat wens je jouw school voor schooljaar 2021-2022?
Ronny: Professionele groei.
Bart: Een uitdagend en inspirerend schooljaar vol passie voor buitengewone kinderen.
Wat is dé eigenschap van een goede leerkracht?
Ronny: Geduld.
Bart: Iemand die kinderen kan laten stralen.
Hoe zou je graag herinnerd worden als directeur?
Ronny: Als mens.
Bart: Als gedreven persoon met een hart voor kinderen met een beperking.
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BSBO Groenlaar: een bijzondere
school om bijzonder trots op te zijn
Rumst heeft heel wat troeven waar we als inwoners terecht trots op mogen
zijn. Maar één van de meest onderschatte is wellicht GO!BSBO Groenlaar. Deze
school voor buitengewoon onderwijs is werkelijk uniek in zijn soort… én de
hoofdschool is gelegen aan de Predikherenhoevestraat in Reet. Ook in Rozenlaan in Reet is er een Groenlaar-school, naast de vestigingen in Niel en Aartselaar. De oorsprong van deze bijzondere school ligt in Boom, maar de hoofdschool ligt al jaren in onze gemeente en daar mogen we best trots op zijn.
Om ons meer uitleg te geven over
Groenlaar kloppen we aan bij Karin
De Wachter, orthopedagoge in de
hoofdschool in Rumst. “Ik werk hier
voor het kleuter- en basisonderwijs.
Er is ook een aanbod aan secundair
onderwijs, maar dat laat ik aan mijn
collega’s over,” zegt Karin. “In de twee
vestigingen in Reet tellen we zo’n 380
leerlingen in de lagere school en de
kleuterschool. En we blijven groeien.”
Geen regulier onderwijs
De werking van een school zoals
Groenlaar verschilt heel erg met
de werking van een reguliere
school. “Elk kind krijgt bij ons een
eigen handelingsplan. Elk kind
evolueert individueel op zijn of
haar eigen ritme en mogelijkheden.
Hoewel we wel klassen hebben,
66 in totaal(!), werken we niet
met het klassensysteem als
bijvoorbeeld ‘derde klas’ of ‘vierde
leerjaar’. Een ander verschil met
het regulier onderwijs is dat wij
multidisciplinair werken. Uiteraard

hebben wij ook leerkrachten, een
secretariaat en een directeur,
maar daarbovenop beschikken
we voor onze kinderen ook over
logopedisten, kinesitherapeuten
en ergotherapeuten,
opvoeders, kinderverzorgsters,
verpleegkundigen, maatschappelijk
assistenten en orthopedagogen.”
Terechte trots
Buitengewoon onderwijs is
onderverdeeld in 8 types, zo
vernemen we van Karin. “Wij
organiseren 4 van de 8 types. Type
2 is bijvoorbeeld voor kinderen met
matige tot ernstige verstandelijke
beperkingen. Een ander voorbeeld is
het Type Basisaanbod. Dit richt zich
tot kinderen waarvoor de redelijke
aanpassing in het regulier onderwijs
onvoldoende is. Type 4 is dan weer
voor kinderen met een motorische
beperking en Type 9 voor kinderen
met een Autisme Spectrum Stoornis.
Ons streefdoel is dat alle kinderen
zich goed voelen in onze school. Wist

je trouwens dat Rumst voor heel
veel gezinnen een oplossing biedt
op hun problemen met hun speciale
kinderen? Daar mogen we als
Rumstenaars écht wel trots op zijn!”
30 jaar dienst
Orthopedagoge Karin De
Wachter kreeg het werken in het
buitengewoon onderwijs met de
paplepel mee. Haar moeder werkte
ook in Groenlaar en dat trok Karin
erg aan. Ze is dan orthopedagogie
gaan studeren in de hoop op een
job in het buitengewoon onderwijs,
en dat werd ook Groenlaar. “Ik doe
mijn job heel graag en het is erg
boeiend,” zegt ze weinig verrassend.
“Hoewel ik niet veel met de kinderen
zelf bezig ben, zit er toch enorm veel
afwisseling in mijn werk en daar hou
ik van. Elke dag is anders en ik kom in
contact met veel mensen, waaronder
bijvoorbeeld de ouders van de
leerlingen. Ik ben nu 30 jaar in dienst
en denk nog niet aan stoppen.”
Uit de voegen barsten
GO!BSBO Groenlaar is een school
in het buitengewoon onderwijs
met zowat het grootste aanbod
in Vlaanderen. “Niet te vergeten:
we bieden ook nog eens secundair
onderwijs aan. Onder andere ook
ons aanbod voor kinderen met
zware zorgnoden is uniek. Dat erg
brede aanbod zorgt voor zoveel
succes dat we qua infrastructuur
bijna uit onze voegen barsten.
Er is recent nog uitgebreid en
momenteel wordt in Reet ook nog
een nieuwe secundaire campus
bijgebouwd. De samenwerking
met het gemeentebestuur loopt
ook vlot. Spijtig genoeg blijven
ondanks alle inspanningen de
beruchte wachtlijsten nog steeds
erg lang. Zelfs met de recente
nieuwbouwprojecten zijn we qua
capaciteit niet in de mogelijkheid
om voor elke leerling een plekje op
school te garanderen.”
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De opendeurdagen in de scholen
in de gemeente op een rij
Op zoek naar een school voor je kind? Hou er dan rekening mee dat we werken met een aanmeldingssysteem voor alle
basisscholen in onze gemeente. Dit wil zeggen dat je niet rechtstreeks kan inschrijven, maar je moet aanmelden voor
een plekje in een van de Rumstse scholen. Vanaf november zal hierover meer informatie verschijnen. Hou de websites
van de gemeente en de scholen in de gaten voor info rond de inschrijvingen.
Alle ouders van kinderen die hun schoolloopbaan vanaf het volgend schooljaar beginnen, krijgen ook nog alle info per
brief, verstuurd door het lokaal bestuur.

Infomomenten scholen schooljaar 2022-2023
EIKENLAAR

SLEUTELHOF

Infodag op zaterdag 12 februari 2022 van 10 tot 12 uur
voor de ganse school.
De gedetailleerde informatie is later terug te vinden via de
website.

Openklasdag voor nieuwe kleuters en leerlingen lager
onderwijs.
De openklasdag vindt plaats op vrijdag 18 februari 2022
van 16 tot 18 uur. Wij verwelkomen jullie graag en tonen
onze school: de groene speelplaats, de schooltuin, de
ruime klassen, onze leeshoeken... De leerlingen van het
vijfde en zesde leerjaar leiden jullie rond.

Contactgegevens: Directie: Nathalie Herremans
Processieweg 2 - Reet, 03 888 57 23,
directie@eikenlaar.be
www.gemeentelijkebasisschooleikenlaar.be
BSBO GROENLAAR
Het schoolfeest/infomoment vindt plaats op zaterdag
7 mei 2022 van 12 tot 18 uur.
Groenlaar hanteert bij aanmelden en inschrijven een
systeem dat verschilt van de andere Rumstse scholen.
Voor meer informatie kan je terecht bij BSBO Groenlaar.
Contactgegevens: Directie: Bart Willemen
Predikherenhoevestraat 31 - Reet, 03 888.40.16
directeur@bsbo.groenlaar.be, www.groenlaar.be
SINT-JOZEF
Sint-Jozefschool kleuter- en lagere school.
Interesse in onze school? Wij maken graag tijd voor jou.
Kom een kijkje nemen en van de sfeer proeven tijdens de
opendeurdag op vrijdag 28 januari 2022.
Welkom tussen 14 en 18 uur.
Contactgegevens: Directie: Evelyne Misselyn
Rozenlaan 44 in Reet, 03/888.35.56
info@sjr.be, www.sjr.be
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Contactgegevens: Directie: Tine Hendrickx
Kerkstraat 9 - Rumst, 03 888 01 69,
directeur@sleutelhof.be, www.sleutelhof.be
Ook steeds welkom op een ander moment.
TER DOELHAGEN
Ons 'opendeurtje' vindt plaats op zaterdag 19 februari
2022 in onze vestigingen in Rumst en Terhagen.
Iedereen krijgt de gelegenheid om kennis te maken met
de school en de leerkrachten. Je krijgt een rondleiding
doorheen gans de school.
Wie op die dag niet kan: je kan ook altijd een afspraak
maken bij de directie van de school.
Contactgegevens: Directie: Christel Van de Weyer
Basisschool: Doelhaagstraat 4 - Rumst, 03 888 14 67
Kleuterschool: Europalaan 1 - Terhagen, 03 888 00 62
directie@gbsterdoelhagen.be , www.terdoelhagen.be

VOSBERG
De opendeurdag vindt plaats op vrijdag 4 februari 2022
van 17 tot 19 uur.
De ouders en kinderen krijgen de gelegenheid om kennis
te maken met de school (kleuter- en lagere school) en
de leerkrachten. We geven een rondleiding doorheen de
verschillende klaslokalen.
Wie op die dag niet aanwezig kan zijn: je kan ook altijd
een afspraak maken bij de directie van de school.
We maken graag tijd vrij voor een persoonlijke
rondleiding.
Tijdens de openklasdag op woensdag 16 maart 2022
van 10 tot 12 uur krijgen alle ouders informatie over de
werking van de school (kleuter- en lagere school). Nieuwe
instromers en instappertjes kunnen de klas in werking zien
en kennismaken met de leerkrachten en de klaslokalen.
Contactgegevens: Directie: Anne Liekens
Pastoor Slegersstraat 1 - Rumst, 015 31 21 27,
directie@vosbergschool.be, www.vosbergschool.be
DE WINGERD REET
Infomoment: 19 februari 2022 van 10 tot 12 uur.
We heten ouders van harte welkom om kennis te maken
met onze school en onze leerkrachten.
Contactgegevens: Directie: Veronik De Boeck
Molenstraat 6 - Reet, 03 888 43 02,
reet@wingerd.be, www.wingerd.be
DE WINGERD TERHAGEN
Infodag: zaterdag 12 februari 2022 tussen 10 en 12 uur.
De ouders en kinderen krijgen de gelegenheid om kennis
te maken met de school en de leerkrachten.
We geven een rondleiding doorheen de school en de
verschillende klassen. Daarnaast maken
we doorheen het schooljaar en na afspraak graag tijd vrij
voor een persoonlijke rondleiding.

Buitenschoolse
kinderopvang
tijdens de
kerstvakantie
‘Van oud naar nieuw’

We geven aan alles een nieuwe toets!
We gebruiken voorwerpen en kledij opnieuw en
steken ze in een fris en hip kleedje.
Kom jij ons helpen om bestaande dingen te verheffen
tot kunst?
Van 3 tot en met 7 januari 2022
Geopende locaties:
• BKO Zonneland in Reet
• BKO Villa Kakelbont in Rumst
Inschrijven kan vanaf 8 november via het online
inschrijfprogramma www.i-school.be/rumst. Bekijk
de handleiding op www.rumst.be/i-school. Heb je
hulp nodig bij de inschrijving of geen computer
ter beschikking? Neem contact op met de dienst
kinderopvang via het nummer 03 888 00 32 of via
mail: kinderopvang@rumst.be. We helpen je graag
verder.

Contactgegevens: Directie: Peter Vervloet
Stille Weg 2 - Terhagen, 03 888 57 81 of 0496 87 56 38,
directeur@wingerdterhagen.be,
www.wingerdterhagen.be
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 wonen

Webinar
Verordening conformiteitsattesten
De gemeente vindt een kwaliteitsvol woningpatrimonium erg belangrijk. Daarom willen we de verhuurders stimuleren
een conformiteitsattest aan te vragen.

Een conformiteitsattest is verplicht
voor alle huurwoningen
Het conformiteitsattest is een
garantie dat de huurwoning op
het moment van het onderzoek ter
plaatse, aan de minimale normen
inzake veiligheid, gezondheid en
kwaliteit voldoet.
Het conformiteitsattest vermeldt ook
de woningbezetting. Hiermee wordt
het aantal personen aangegeven dat
maximaal in de woning mag wonen.
De gemeente heeft een 'verordening
Conformiteitsattesten' ingevoerd.
De verordening is al enkele jaren in
werking.
Met de verordening wenst de
gemeente (gefaseerd) alle
huurwoningen te screenen,
beginnend met de oudste woningen.
Bij elke nieuwe inhuring, zal de
eigenaar een uitnodiging ontvangen
om een conformiteitsattest aan te
vragen.

Een conformiteitsattest aanvragen
Het conformiteitsattest kan door de verhuurder online of bij het gemeentelijk
woonloket aangevraagd worden.
Na de aanvraag volgt een onderzoek ter plaatse door een woningcontroleur
van IGEAN. Tijdens het onderzoek wordt nagegaan of de woning voldoet aan
minimale normen van de Vlaamse Codex Wonen.
De woningcontroleur bekijkt de buitenkant van de woning:
Buigt het dak door? Zijn er scheuren in de muur? Staat de schouw
stabiel? Is dubbel glas aanwezig (verplicht sinds 2020)? …
Vervolgens wordt de binnenkant onderzocht:
Is de elektrische installatie in orde? Zijn er 2 geaarde stopcontacten
aanwezig in de keuken? Zijn open gastoestellen voldoende verlucht? Zijn
kooktoestellen correct aangesloten? Zijn de sanitaire functies in orde?
Zijn trappen veilig? …
Ook wordt de aanwezigheid van rookmelders op elke verdieping
gecheckt. Zijn deze er niet, dan wordt er geen conformiteitsattest
afgeleverd.
Als de woning aan één van deze punten niet voldoet, worden er gebreken
aangeduid op het technisch verslag. Wanneer de woning minder dan 7
gebreken heeft in categorie 1, kan het conformiteitsattest afgeleverd worden
door de burgemeester.

Wil je hierover meer weten? Of heb je vragen? Schrijf je in voor de gratis webinar op dinsdag 7 december om 19.30 uur.
Inschrijven kan via https://www.igean.be/form/infoavondverordeningCA.
Na je inschrijving ontvang je een link om deel te nemen.
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 toerisme

Wandeling van het jaar:

‘Steenbakkerstunnels herontdekt’
De wandeling 'Steenbakkerstunnels herontdekt' doorheen
Boom, Niel en Rumst, werd verkozen tot wandeling van
het jaar in de wedstrijd van Toerisme Provincie Antwerpen.
De grootste troeven van deze wandeling, die ons de
overwinning hebben bezorgd, zijn het industrieel erfgoed
zoals je dat nergens in Vlaanderen vindt, maar ook natuur,
graffitikunst, magische trollen en karaktervolle horeca.

Hou zeker ook de facebookpagina van Toerisme
Rupelstreek in de gaten, want we gaan onze overwinning
nog vieren!
Meer details, trajectinfo en gedetailleerde brochure op
www.toerismerupelstreek.be.
TIP: Wist je dat je deze wandeling ook met gids kan doen?
Meer info: info@toerismerupelstreek.be.

Geef eens een streekproduct cadeau!
Verwen je geliefden dit eindejaar met een
streekmandje! Wat dacht je van enkele streekbieren,
aangevuld met overheerlijke Rupelsteentjes (koekjes),
lokale honing of lekkere Nielse Parels (pralines)?
Toerisme Rupelstreek biedt een ruime keuze aan
streekgebonden producten in een feestelijke verpakking
en in verschillende prijsklassen. Vooraf bestellen is aan
te raden want we werken met dagverse producten.
Meer info: Toerisme Rupelstreek vzw
Schommelei 1/3, 2850 Boom
03 880 76 25, info@toerismerupelstreek.be,
www.toerismerupelstreek.be
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Gezond binnen:
dat lucht op!
Wist je dat we meer dan 85% van onze tijd binnenshuis door
brengen? Een gezonde binnenlucht is dus erg belangrijk. Je kan zelf
de kwaliteit van de lucht in huis aanzienlijk verbeteren. Deze vier
vuistregels helpen je hierbij alvast op weg.
1. Zorg voor een constante luchtdoorstroming
Ventileren doe je het best de hele dag door (dus ook ’s nachts).
Zet bijvoorbeeld je ramen op een kleine kier of in kiepstand, of zet
de ventilatieroosters boven je raam open. Kan je raam niet op kiep,
gebruik dan een raamstopper om dichtklappen te voorkomen.
2. Verlucht bij vocht of schadelijke stoffen
Daar waar ventileren zorgt voor een constante luchtdoorstroming,
betekent verluchten dat je een raam of deur voor een korte tijd
wijd openzet. Dit is vooral belangrijk wanneer je activiteiten doet
waarbij veel vocht vrijkomt. Denk maar aan koken, het nemen van
een douche of bad en het drogen van de was in huis. Tijdens en
na deze activiteiten is het belangrijk om goed te verluchten. Ook ’s
nachts produceren mensen veel vocht. Vergeet dus ook niet om ’s
ochtends voldoende frisse lucht binnen te laten.
Naast vocht kunnen er ook schadelijke stoffen vrijkomen
wanneer je klust, knutselt of poetst. Goed verluchten is dan extra
belangrijk. Heb je nieuwe meubels of decoratie? Dan verlucht je
de eerste maanden best wat vaker.
Probeer bij het verluchten zoveel mogelijk rekening te houden
met de ligging van je woning. Je zet bij voorkeur een raam of deur
open die niet rechtstreeks uitgeeft op een drukke weg. Als dat niet
kan, verlucht je beter buiten de spitsuren.
3. Beperk vervuilende stoffen in huis
Naast voldoende ventileren en verluchten, is het ook belangrijk
om het aantal schadelijke stoffen in huis te beperken. Vermijd
het gebruik van luchtverfrissers, (geur)kaarsen en wierook
in je woning en rook niet binnen. Kies zoveel mogelijk voor
poetsproducten zonder gevaarsymbool en volg steeds de
gebruiksaanwijzingen. Om je gezondheid (en die van je
huisgenoten) te beschermen, gebruik je liever geen bleekwater.
4. Vermijd CO-vergiftiging
Elk jaar sterven er jammer genoeg nog steeds mensen aan een
vergiftiging door koolstofmonoxide (CO). Om dit te voorkomen, is
het belangrijk om je verwarmingstoestel jaarlijks te laten nakijken.
Gebruik geen verbrandingstoestellen zonder rechtstreekse afvoer
naar buiten en zorg altijd voor een goede luchttoevoer. Heb je een
kachel? Laat dan jaarlijks de schouw reinigen.

Update
vaccinatiecentrum
– derde prik

Het vaccinatiecentrum RupeLaar blijft inzetten
op een zo goed mogelijke bescherming. Alle
burgers die uitgenodigd worden voor een derde
prik kunnen nog terecht in het ondertussen
vertrouwde centrum in de Landbouwstraat 145
te Niel.
Kom jij in aanmerking voor een derde prik?
Wanneer krijg jij dan je uitnodiging?
• Een beperkt aantal mensen met
onderliggende aandoeningen werden
uitgenodigd en krijgen momenteel hun derde
prik.
• Alle 85+’ers werden uitgenodigd en krijgen
momenteel hun derde prik.
• Alle bewoners van woonzorgcentra in onze
regio kregen op 14/10 in hun wzc hun derde
prik.
• Mensen ouder dan 65 worden begin
november uitgenodigd voor een booster prik.
Je krijgt je booster prik vanaf 4 maanden na
je laatste prik met J&J of Astra Zeneca en 6
maanden na je 2de prik Pfizer of Moderna.
→ Enkel volledig gevaccineerden in de eerste
vaccinatiecampagne komen aan de beurt.
Miste je 1 of beide prikken, dan krijg je geen
uitnodiging voor een derde prik of booster
vaccin.
Voor een overzicht verwijzen we naar
www.vaccinatiecentrumrupelaar.be
Ook kinderen die voor eind december 12 jaar
worden, zullen nog een uitnodiging krijgen
om gevaccineerd worden in vaccinatiecentrum
RupeLaar.

Nog meer tips op www.gezondbinnen.be.
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korte berichten

Opvang.Vlaanderen
Er is nu één platform voor opvang
van kinderen van 0 tot 3 jaar in
Rumst. Via Opvang.Vlaanderen vind
je snel een opvangplek die past bij
jouw kind. Je vindt er een overzicht
van alle crèches en onthaalouders
in heel Vlaanderen en je kan er
ook rechtstreeks aanvragen doen.
Start je zoektocht naar de geschikte
opvangplek in de eerste weken van
je zwangerschap. Gezien er soms een
tekort is, doe je bij voorkeur meerdere
aanvragen. Het loket is geopend vanaf
8 november 2021.

Eerstelijnszone Rupelaar bedankt
vrijwilligers
Aanvankelijk had de ELZ de opdracht om zorgverleners, welzijnszorgers,
openbare besturen en patiëntvertegenwoordigers dichter bij elkaar te
brengen en te doordringen van de nood tot betere integrale zorg voor de
inwoners van de zes betrokken gemeente: Rumst, Boom, Niel, Schelle,
Hemiksem en Aartselaar.
Bij het grote publiek is de naam ‘Eerstelijnszone RupeLaar’ echter vooral
bekend geworden tijdens de coronabestrijding. Bij aanvang speelde de
ELZ een leidende rol bij de organisatie van het triage- en testcentrum
aan het AZ Rivierenland in Reet. Daarnaast verleende ELZ Rupelaar met
37 vrijwilligers bijstand aan het federaal georganiseerd contactonderzoek van personen in quarantaine en isolatie. Tot slot was er de organisatie van de vaccinatiecentra. Een cruciale schakel daarin was de inzet
van meer dan 600 vrijwilligers, naast de vele professionele zorgverleners.
ELZ RupeLaar dankt dan ook alle betrokkenen die er mee voor zorgden
dat we onze vrijheid van leven en bewegen terugkrijgen.
Inschrijven voor nieuwsbrief kan via info@rupelaar.be. Wil je ons
ontmoeten? Tweemaal per jaar organiseert ELZ RupeLaar een forum
waarop we alle zorgverleners (ook mantelzorgers) en organisaties in ELZ
RupeLaar uitnodigen. Ontdek alle informatie via www.rupelaar.be. Je kan
ons ook volgen via facebook.

Polder Rumst: Algemene Vergadering en
kandidaturen
Hulp nodig? Je kan terecht in het
Sociaal Huis (Kardinaal Cardijnstraat
37) tijdens de openingsuren
of op afspraak (03 888 00 32,
kinderopvang@rumst.be).

Op woensdag 8 december 2021 vindt in het Gemeentelijk Technisch Centrum de Algemene Vergadering plaats van Polder Rumst. Op de vergadering zullen 4 bestuursleden verkozen worden. Wens je jezelf kandidaat te
stellen? Dat kan tot 1 december bij Geert Segers, Netestraat 40, Rumst.
GTC, Korte Veerstraat 41, Rumst

Turnkring Hou & Trouw wordt 100!
De Terhaagse turnkring wordt dit seizoen 100 jaar en daar zijn ze bij Hou & Trouw bijzonder fier op! Ze hebben dan ook
heel wat feestelijke activiteiten op de planning gezet.
De kring startte het jubileumseizoen met een grote
verhuis want vanaf september gaan alle turnlessen door
in de sporthal van Terhagen. Na 31 jaar namen ze dus
afscheid van het Dorpshuis waar heel wat gymnasten de
afgelopen jaren veel plezier beleefden.
De jubileumacties werden ondertussen officieel
gelanceerd! Zo is er bijvoorbeeld een ontwerpwedstrijd
voor een jubileumturnpak en in het najaar komt de kring
met een eigen jubileumbier: Jimenas. Hun jaarlijkse
turnshow, die doorgaat op zaterdag 19 maart 2022, zal
met leuke extraatjes een extra feestelijke editie worden en
het jaar afsluiten doen ze met Jubileemangee. Daar kan
iedereen genieten van een lekker ontbijt, springkastelen
én een tentoonstelling over de geschiedenis van de
turnkring.

Kortom, Hou & Trouw, 100 jaar oud,
maar helemaal niet out!
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📕 bibliotheek

Twee mini-bibmeters aan het woord
In de lente plaatste de bib enkele gloednieuwe boekenruilkastjes in enkele wijken van onze gemeente. Met dit initiatief
geef je als buurtbewoner een tweede leven aan een boek. Met een officiëel onthullingsmoment door Schepen Raf De
Schepper op 8 mei 2021 in Terhagen, lanceerden we een oproep voor meter-/peterschap van deze mini-bibs. Vandaag
laten we 2 mini-bibmeters aan het woord.
zeemanshuis). Dit verklaart misschien
ook mee mijn interesse in boeken en
verhalen.
Was je al hiervoor vertrouwd met het
principe van boekenruilkastjes?
Evi: Ja, ik had al eens een privé-kastje
gezien ergens in een wijk en ik
vond dat fantastisch. Toen ik in het
gemeentelijk infoblad vernam dat er
boekenruilkastjes kwamen, heb ik
onmiddellijk contact opgenomen met
de bib.
Isolde: Nee, ik werk als vrijwilligster
in de bib en heb dit nieuwe initiatief
daar vernomen.
Isolde Michiels

“Wie weet welke ervaringen doe ik op en
welke mensen ga ik hiermee tegenkomen.”
Kan je je even voorstellen?
Vrijwilligster: Ik ben Isolde, ik woon
al 31 jaar in Rumst waarvan 2 jaar
in de Hoge Vosbergstraat. Daarvoor
woonde ik in het centrum van Rumst.
Ik ben een gehuwde moeder van 2
volwassen kinderen. Ik heb het geluk
om dichtbij huis te kunnen werken.
Ik doe administratief werk voor een
kleine zelfstandige schrijnwerker
hier in Rumst. Ik wandel ook graag
in de omgeving en werk graag in de
tuin. Al vanaf mijn kindertijd heeft
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de leesmicrobe mij te pakken. Ik lees
graag boeken in verschillende genres.
Vrijwilligster: Mijn naam is Evi,
ik ben afkomstig uit Hemiksem
en ben recentelijk in Terhagen
komen wonen. Ik werk bij de
Vlaamse overheid als event- en
communicatieverantwoordelijke.
Ik heb kunstonderwijs en
conservatorium gevolgd waaronder
woord, kunst en drama. Ik heb
ook een periode meegespeeld in
theatergezelschappen (fakkeltheater,

Wat sprak je aan om je hiervoor te
engageren?
Isolde: Ik wil graag iets doen voor
de gemeenschap. Ik heb er ook de
tijd voor. Als je in de bib helpt, ben
je volop bezig met boeken en toen
ik hoorde dat er een mini-bib net
tegenover mijn deur kwam te staan,
dacht ik, waarom niet eigenlijk? En we
zien wel hoe dit gaat lopen. Wie weet
welke ervaringen doe ik op en welke
mensen ga ik hiermee tegenkomen.
Met zo'n boekenruilkastje neem
je mee deel aan het sociale leven
in Rumst. Dat is eigenlijk het
belangrijkste voor mij. Je niet
afzonderen op je eigen eilandje,
maar naar buiten komen en onder de
mensen zijn.

Evi: Ik heb altijd al een passie voor boeken gehad. Daarnaast ben ik een nieuwe
inwoner en ik vind het dan ook belangrijk om ‘the locals’ te leren kennen.
Ik hou van lokale cultuur en wil mensen leren kennen. Het meterschap van
een mini-bib is wel iets voor mij. Het is de combinatie van boeken en nieuwe
mensen om mij zo een beetje te kunnen integreren.

Evi

Evi Heyndrickx

“Ik wil dat iemand anders ook de
‘toffe boeken’ eens kan lezen!”
Hoe loopt het momenteel met
de mini-bibs en heb je al mensen
ontmoet?
Isolde: Ik zie dat het leeft. Er worden
regelmatig boekjes meegenomen en
er verschijnen andere boeken in.
Evi: Ja, en het is ook leuk als je er
passeert en dat je bezig bent met
rommelen in het kastje dat mensen
je erop aanspreken. Een werkpuntje
dat ik voor mezelf al heb bepaald is
dat ik in het oog moet houden welke
boeken er zoal in belanden, dat er
een goede afwisseling in zit en niet
alleen de afdankertjes. Maar ik snap
het wel hoor. Ik kan zelf ook moeilijk
emotioneel afstand doen van een
boek en zeker niet ‘de toffe boeken’,
ook al lees ik het boek zelf geen
tweede keer meer. Terwijl ik beter
zou denken “Goh, ik wil dat iemand

anders ook de ‘toffe boeken’ eens kan
lezen!” Dat is afstand nemen. Maar ik
zie zeker dat het kastje leeft.
Isolde: Ik heb nog niet ontdekt
wanneer mensen juist aan het kastje
ruilen terwijl ik wel zie dat er boeken
worden meegenomen. De kastjes
staan er ook nog niet zo lang.
Evi: Het idee leeft om in de toekomst
ook eens iets speciaals te doen, bv.
strips in de kijker te zetten. Tot hiertoe

heb ik nog geen enkele negatieve
reactie gekregen, enkel positief
nieuws van mensen die me spontaan
aanspraken.
Heb je zelf al boeken in het kastje
geplaatst zodat iemand anders ze
kan lezen?
Isolde: Ja, Ik heb al een eigen boekje
in het kastje geplaatst en zelf
heb ik uit de mini-bib die aan de
Lazaruskapel staat ook al een boek
ontleend. Nadat ik het gelezen had,
heb ik het in de mini-bib hier in de
Hoge Vosbergstraat geplaatst. En als
ik merk dat het kastje te leeg wordt,
dan vraag ik hulp aan de bibliotheek.
Zo hou ik het mee levendig hé (lacht).
Evi: Ik heb er ook al boeken in
geplaatst en boeken die ik zelf
interessant vond, meegenomen. Als ik
een boek zie waarvan ik merk dat het
lang blijft staan, zou ik het er best zelf
uithalen, maar tot nu toe heb ik dit
nog niet gedaan.
De herfst is in het land. Ideaal om
’s avonds onder een dekentje te
kruipen met een goed boek. Wat is
jouw ultieme boekentip?
Evi: Een boek dat voor mij de
spanning erin hield tot op het einde,
is de thriller ‘Achter gesloten deuren’
van schrijfster B.A. Paris. Ik vond het
een zeer intens verhaal.
Isolde: Ik kan de reeks van Clive
Cussler met de fictiefiguur Dirk Pitt
wel aanraden, zoals ‘Het geheim
van de farao’, ‘Storm in Havana’
en de reeks met figuur Kurt Austin
zoals ‘Nighthawk’. Zeker voor alle
liefhebbers van avontuur!

We danken al onze mini-bibvrijwilligers (Brigitte Goemaere, Jarrik Peeters,
Christine Jacobs, Sofie Van Looy en An Bruynseels) van harte voor hun
enthousiasme en steun voor dit project. Daarbij danken we specifiek ook nog
Isolde Michiels en Evi Heyndrickx voor de medewerking aan het interview.

De reeksen van Cussler en ‘Achter gesloten deuren’ van B.A Paris kan je
vinden in onze bib https://rumst.bibliotheek.be/catalogus.
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Mijn favoriete plekje
Leo Lenaerts leidt ons naar zijn rust- en inspiratieplekje:
een bankje boven het graffitikunstwerk De IJsvogel aan de
Kleiputten.
Er zijn heel wat mooie of fijne plekken in onze gemeente.
Iedereen heeft wel zijn lievelingsplekje, rustig in het groen
of net wat drukker in het centrum. In iedere RumstInfo
zetten we iemands favoriete plekje in de kijker. In dit
nummer neemt Leo Lenaerts ons mee naar het bankje
boven het graffitikunstwerk De IJsvogel van DZIA.
Mijn jeugd heb ik doorgebracht in een klein
boerengehucht in de Noorderkempen, genaamd
Achtel, gelegen tussen Rijkevorsel en de aardbeienstad

Hoogstraten. In 1986 zijn we dan als ‘inwijkelingen’
naar het landelijke Reet gekomen. Als inwijkeling heb
je verschillende keuzes. De twee uitersten zijn: ofwel ga
je werken en kom je enkel naar Reet om te slapen of je
doet zelf moeite om te integreren. Nu, 35 jaar later, ben ik
volledig opgenomen dankzij de warme inwoners en het
rijke verenigingsleven.
Mijn favoriete plekje in Rumst is het bankje boven de
IJsvogel. Deze IJsvogel vind ik een meesterwerkje van
de Rumstse graffitikunstenaar DZIA. De IJsvogel is een
bloedmooie, fascinerende vogel. Met zijn glinsterend
blauwverenpak en bronzen borstkast wacht hij geduldig
op een tak totdat er een prooi voorbij komt gezwommen.
Pijlsnel duikt hij in het water en spiest het visje aan zijn
snavel. Zeer efficiënt. Als je geduld en geluk hebt, kan je er
één waarnemen.
Als ik daar zit, al turend naar de waterspiegels van de
verschillende kleiputten, vraag ik me af: hoeveel huizen,
gebouwen zijn er al opgetrokken met stenen, dakpannen
van Rumstse klei? Welk hard labeur heeft er zich hier
destijds afgespeeld? Hoeveel bloed, zweet en tranen zijn
hier gevloeid om de mensheid onderdak te bieden?
Voor mij biedt deze plek zowel rust als inspiratie.
Een rustpunt, zeker tijdens de hectische Coronaperiode
in het ziekenhuis. Hopelijk kunnen we deze crisis snel
helemaal bezweren. De bijna absolute stilte (buiten de
gezellig, kwetterende waterhoentjes) is rustgevend: zen,
harmonie en balans voor de geest.
Die oase van rust heeft me ook al veel inspiratie gegeven
voor o.a. het Sinterklaasfeest en 3 Koningen van RVV,
de Zangtus van VVV maar ook voor de Brooikensdag
die trouwens op 18 sept. 2022 terug georganiseerd zal
worden. Dat wordt ongetwijfeld opnieuw een topdag voor
Rumst.
Een wandelingetje naar het bankje boven de IJsvogel kan
deugd doen.
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BOEKENVERKOOP

gelicht

Snuister je graag tussen de boeken? Tijdens de
grote boekenverkoop kan je op schattenjacht
om véél tweedehandsboeken, zowel romans,
kinderboeken, non-fictie als strips op de kop te
tikken. Misschien vind je wel net die cd’s, lp’s
of dvd’s van vroeger waar je al zo lang naar op
zoek bent. Basisprijs is € 1.
Op zaterdag kunnen kinderen zich ook
uitleven in knutselworkshops en genieten
van voorleessessies. Een goed boek voor een
goed doel, want de verkoop is ten voordele van
11.11.11.
#
#
#
J

Vrijdag 5 november, 18-21 uur
Zaterdag 6 november, 10-17 uur
Zondag 7 november, 10-15 uur
Sint-Jozefkerk Terhagen (Kardinaal
Cardijnstraat)

MET DEZE WORKSHOPS
STOOM JE JE KLAAR VOOR
DE FEESTDAGEN
CAVA-CONCERT MET
JENS VERMEIREN
Jens Vermeiren uit Rumst begon zijn
pianostudies in de muziekacademie in Niel.
Sinds 2018 studeert hij aan het Conservatorium
in Antwerpen, daarvoor maakte hij er al deel
uit van de vooropleiding ‘Jong Conservatorium’.
Hij won al prijzen op verschillende
pianowedstrijden.

Italiaanse hapjes
Bruschetta, tapenades, mini-pizza’s…
allemaal eenvoudige en originele Italiaanse
aperitiefhapjes die je vooraf kan maken zodat
je meer tijd hebt voor je gasten. Op 8 december
vanaf 19 uur in het Hof van Crequi (Nieuwstraat
105).

Feest make-up

Op 12 november speelt hij een exclusief concert
in de gezellige watertoren in Rumst. Kom
genieten van schitterende klassieke muziek en
een glaasje cava.

Door handige technieken, kleurentips en advies
in productkeuze, leert An van Bien SwAnjee je
een perfecte avondlook te creëren die bij jou
past. Op 9 december om 19 uur in bib Reet
(Molenstraat 2).

# Vrijdag 12 november 2021 om 20 uur
J Watertoren (Rumstsestraat).
ė Tickets via www.rumst.be/theatertoren.

ė

Info en reservaties voor de workshops via
www.rumst.be/workshops.

FEEST VAN DE VRIJWILLIGER
Op vrijdag 3 december zetten we alle
vrijwilligers in de bloemetjes. Ben jij als
vrijwilliger actief in onze gemeente? Dan ben
je van harte welkom vanaf 19.30 uur in de SintJozefkerk voor een gezellig Tiroler-feestje. De
toegang is gratis, maar je moet wel inschrijven
via www.rumst.be/vrijwilliger.

NIEUWJAARSRECEPTIE
OP 7 JANUARI
Het lokaal bestuur Rumst nodigt alle inwoners
uit op de nieuwjaarsreceptie. Iedereen is van
harte welkom op 7 januari vanaf 19 uur in de
Sint-Jozefkerk in deelgemeente Terhagen.
ė

Info en tickets via
www.rumst.be/nieuwjaarsreceptie.
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Bloedinzameling Rode Kruis

2x
COMPUTERLESSEN BIB

Gewoon door bloed te geven kan je iemands
leven redden. Er zijn steeds nieuwe donoren
nodig. Het vraagt amper een uurtje van je tijd
en je helpt er veel mensen mee.

dinsdag 2 november

# 3 november van 18 tot 20 uur
J school Ter Doelhagen (Doelhaagstraat 4)
# 12 november van 18 tot 20.30 uur
J feestzaal Gildenhuis (Eikenstraat 13)
ė

Maak een afspraak via
donorportaal.rodekruis.be

Schol!
Bierquiz
Een gevarieerde quiz door de Traege Brouwers
met proeven, bier-gerelateerde en algemene
vragen, algemene biervragen... Op 10
november vanaf 20 uur in het Dorpshuis.
ė

INTERNETBANKIEREN
Op 2 november om 9.30 uur leer je
eenvoudig en veilig (Android) smartphone
bankieren. Na deze praktische les, gegeven
door de vrijwilligers van ons Rupelbib-team,
kan ook jij op je smartphone bankieren.
Let op: deze cursus gaat niet over iPhone
toestellen, enkel over Android toestellen.
Breng je eigen smartphone mee naar de
bib! Je kaartlezer, bankkaart of andere privégegevens heb je niet nodig.
J
ľ
ė

Bibliotheek Rumst (Schoolstraat 1)
3 euro voor 1 les
Tickets: inschrijvingen in de bibliotheek
Rumst en Reet

vanaf dinsdag 9 november

BEGINTERNET
Wil je ook op internet leren surfen en
e-mailen? Dan is dit je kans! Vanaf 9
november kan je op dinsdag van 9.30 tot 12
uur in bibliotheek Rumst de computercursus
Beginternet voor echte beginners volgen.
Een lesgever én een begeleider leren je
in 9 lessen met een toetsenbord en een
computermuis werken, op internet surfen
en e-mailen. De ideale manier om te starten.
Een goede sfeer is verzekerd!
J
ľ
ė

Locatie: Bibliotheek Rumst
(Schoolstraat 1)
Prijs: 9 euro voor de ganse lessenreeks
Tickets: inschrijvingen in de bibliotheek
Rumst en Reet

Inschrijven via traegebrouwers@gmail.com
met een ploeg van 4 personen.

Bierdegustatie bier binnenstebuiten
Op 25 november organiseert Davidsfonds
een bierproefavond in Parochiezaal Vosberg
(Pastoor Slegersstraat 1).
ė www.davidsfonds-rumst.be.

Herdenkingsviering wapenstilstand
Op 11 november herdenken we
Wapenstilstand, met onder meer een
huldemoment op de Markt in Rumst. Iedereen
kan gratis deelnemen aan de herdenking.
ė

Meer info over het programma en
inschrijven voor de receptie via
www.rumst.be/herdenking.

Ambachten in de kijker
Tijdens de Dag van de Ambacht op 21
november zet zilver- en goudsmid Ann
Mampaey uit Rumst (‘s Herenbaan 40) de
deuren van haar atelier open. Zij maakt
unieke handgemaakte zilveren en gouden
juwelen en trouwringen naar persoonlijke
wens ontworpen. Er zijn rondleidingen
en demonstraties in het atelier, er is een
tentoonstelling van juwelen en je kan er een
glaasje cava drinken.

Op stap: verdwenen gehuchtjestocht
In de jaren 70 werden vele gehuchtjes volledig
opgeslokt door de kleibaggers en omgevormd
tot een 30 meter diepe put, met nu een uniek
natuurgebied als resultaat. Op 19 december
kan je op ontdekkingstocht langs deze plekken,
vertrek aan clublokaal De Kleitrappers (Korte
Veerstraat 2) tussen 8 en 15 uur.
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Fijne vakantiekampen in kerstperiode
Tijdens de eerste week van de kerstvakantie (27-31 december)
voorzien de jeugd- en sportdienst in sporthal Uitgedekt Schoor een
uitdagende mix van spelletjes, creatieve bezigheden en sportactiviteiten.
De allerkleinsten nodigen we graag uit om te komen spelen en knutselen
tijdens het ‘Sprookjeskamp’. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen hun hartje
ophalen tijdens het ‘Omnisportkamp’ waar ze onder meer gaan
voetballen, basketten en badmintonnen.
Van 3 tot 7 januari zorgt de Buitenschoolse Kinderopvang in BKO
Zonneland en Villa Kakelbont voor knutsel- en spelplezier. Onder het
thema ‘Van oud naar nieuw’ gaan ze creatief aan de slag met allerlei
voorwerpen die ze in een nieuw kleedje steken.
YES is opnieuw te gast in Sportschuur Hoogvelden tijdens de
kerstvakantie. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen zich inschrijven voor een
spectaculair springkastelenfeest. Voor kinderen vanaf 3 jaar organiseert
YES het mini-starterskamp met toffe sporten en gekke spelactiviteiten.
Inschrijven kan per dag of per week en doe je via het internetplatform
‘i-school’ voor het Sprookjeskamp, Omnisportkamp en BKO of via
www.yes-events.be/sportkampen voor de YES-kampen. Praktische
informatie en tarieven vind je op www.rumst.be/vakantiekampen.

Harmonie in de kijker

Naar de Kerst(kunst)markt

Kerkconcert
Ter gelegenheid van Sint Cecilia, patrones van
de harmonie, speelt Koninklijke Harmonie SintCecilia op 21 november om 11 uur een concert
in de Maria Magdalenakerk in Reet.

Op de kerstmarkt van S-Plus vind je standjes
met kerstkaarten, bloemstukken, juwelen,
geschenken... Je kan er bovendien genieten
van lekkere appelbeignets en fruittaartjes en
van warme en koude dranken. Op 12 december
van 13.30 tot 18 uur in zaal Steenberg
(Molenbergstraat 113).

Voorstelling ‘Dit was Harmonie Volharding’
Na meer dan een halve eeuw deed Harmonie
Volharding de boeken toe. Koninklijke
Cineklub-Rumst voegde het beeldmateriaal
samen en zal het op 6 november vanaf 19 uur
projecteren in het chalet van de basket in het
park ’s Herenbeemden.

Op zoek naar nog meer
UiTtips?
Kijk dan zeker op
www.UiTinRumst.be voor het
overzicht van alle activiteiten in
onze gemeente.

Organiseer je een activiteit?
Geef je activiteiten zeker
in de UiTdatabank in via
www.uitdatabank.be. Ze
verschijnen dan onder meer
op UiTinVlaanderen.be en
in de online UiTagenda van
de gemeente Rumst. Uit die
activiteiten wordt bovendien
een selectie gemaakt voor
de UiTagenda in RumstInfo.
Activiteiten voor januarifebruari voer je best tegen eind
november in.

Kunstkring Lazernij organiseert een creatieve
kerstkunstmarkt in het gezellige kader van de
Lazaruskapel. Op 11 en 12 december van 11
tot 17 uur ontdek je de creaties in onder meer
aquarel, olie- en acrylverf, grafiek, kalligrafie
of keramiek. In galerie Lazarus exposeren de
leden hun kunstwerkjes.
Op 10 december vanaf 14 uur worden werkjes
van de Crequi-academie en werken van de
leden van De Kunstkamer 13 tentoongesteld
in het Hof van Crequi (Nieuwstraat 105). Kom
langs voor een babbeltje, een kopje koffie of
thee en een leuke kerstaankoop.

3x

GEZELLIGE UiTstapjes
met de kinderen
1

VOORLEESWEEK

Tijdens de Voorleesweek, van 20 tot
28 november, zetten we het belang én
plezier van voorlezen in de kijker. De
voorleesdames geven alvast het goede
voorbeeld!
Kom gezellig luisteren naar de verhalen op
27 november van 10.30 tot 11.30 uur in bib
Rumst (Schoolstraat 1).

2

3

IN HET BOEK VAN
SINTERKLAAS

De Sint vertelt op 1 december om 14.30
uur in de bib in Reet (Molenstraat 2) een
verhaal voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Ook
de voorleesdames luisteren dit keer mee!

ANIMATIEFILM COCO

Miguel droomt ervan een succesvol
muzikant te worden, net als zijn idool
Ernesto de la Cruz. Maar muziek is
verboden in zijn familie... Welkom op 12
december om 10 uur in de Watertoren
(Rumstsestraat) voor een feestelijk drankje,
de film start om 10.15 uur.
ė

Tickets via www.rumst.be/theatertoren.
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Check steeds www.rumst.be of bel naar 03 880 00 11 als je een bezoek plant. Mogelijk zijn er door de
COVID-preventiemaatregelen aangepaste openingsuren, dien je een afspraak te maken en/of draag je
een mondmasker.

ADMINISTRATIEF CENTRUM

POLITIEZONE RUPEL

Koningin Astridplein 12
Tel. 03 880 00 11 - Fax 03 844 32 32 - info@rumst.be
Maandag
8.30 - 12 uur en 18 - 20 uur
Woensdag
8.30 - 12 uur en 13.30 - 16.45 uur
Dinsdag tot en met vrijdag
8.30 - 12 uur

Jozef Van Cleemputplein 5 - 2850 Boom
www.politiezonerupel.be - pz.rupel@police.belgium.eu
Tel. 03 443 09 00
Elke dag
8 - 20 uur

Buurtzorglijn

Dringende politiehulp in België



03 880 00 11

SPORTHAL UITGEDEKT SCHOOR - EUROPALAAN 3
SPORTSCHUUR - PROCESSIEWEG

Tel. sporthal: 03 888 07 83
Maandag tot en met vrijdag van 8 tot 17 uur.
GEMEENTELIJK TECHNISCH CENTRUM

Korte Veerstraat 41
Tel. 03 443 94 70 - Fax: 03 443 94 79 - gtc@rumst.be
Maandag t.e.m. donderdag 7.30 - 12 uur en 12.30 - 16 uur
Vrijdag
7.30 - 12 uur
OPENBARE BIBLIOTHEEK

Bib Rumst
Schoolstraat 1 - Tel. 03 888 92 47 - bibliotheek@rumst.be
Maandag	
15.30 - 20 uur
Dinsdag
15.30 - 18.30 uur
Woensdag
10 - 12 uur en 14 - 18.30 uur
Donderdag	
15.30 - 20 uur
Zaterdag	
10 - 12.30 uur
Bib Reet
Molenstraat 2 - Tel. 03 844 87 14
Maandag	
17 - 20 uur
Woensdag	
13.30 - 16.30 uur
Donderdag	
15.30 - 19 uur
Zaterdag	
10 - 12.30 uur
LOKET KINDEROPVANG

Kardinaal Cardijnstraat 37
Tel. 03 888 00 32 - kinderopvang@rumst.be
Op afspraak
Elke werkdag (uitg. dinsdag) 
9.30 - 11.30 uur
Maandagavond 
17.30 - 19 uur
RECYCLAGEPARK

Steenberghoekstraat
Tel. 03 844 20 52
Het recyclagepark werkt op afspraak.
Inwoners kunnen eenvoudig hun afspraak inplannen via
de reservatietool op de website
igean.mijnrecyclagepark.be of via www.igean.be.
Vragen? Bel naar het nummer 03 350 08 14 (elke werkdag
van 8-12 uur en 13 uur-16.45 uur)

Medische spoedgevallen/brandweer

101
100/112

Infolijn Coronavirus
0800 14 689

(maandag-vrijdag: 9 - 17 uur)
info-coronavirus.be/nl
www.rumst.be/coronavirus
Childfocus	116000
Antigifcentrum	
070 245 245
Anonieme alcoholisten	
03 239 14 15
Awel (kindertelefoon)	
102
Brandwondencentrum	
03 217 75 95
Defecte straatlamp	
0800 63535
Druglijn	
078 15 10 20
Meldpunt geweld,
misbruik en kindermishandeling
1712
Noodnummer gasreuk

0800 65 0 65
voor doven en slechthorenden	
SMS: 0477 77 70 80

(+ gecodeerd bericht)
Tele-onthaal	
106
Wachtdiensten huisartsen	
03 886 16 16
Wachtdiensten apothekers	
0903 99 000
Zelfmoordlijn	
1813
AZ Rivierenland	
03 880 90 11
Ziekenvervoer AZ Rivierenland	
03 844 33 33
SOCIAAL HUIS (OCMW)

Kardinaal Cardijnstraat 37
Tel. 03 888 00 32 - sociaalhuis@rumst.be www.ocmwrumst.be
Op afspraak
Elke werkdag (uitg. dinsdag)	
9.30 - 11.30 uur
Maandagavond	
17.30 - 19 uur

www.rumst.be

‘Gemeente Rumst’
‘Bib Rumst’ - ‘Jeugd Rumst’
@Gemeente_Rumst
@gemeenterumst

