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Ontdek
het aanbod
van (h)eerlijke
lokale producten
Beverenaars actief
op de Oosterweelwerf
‘Singelberg’ aan het woord

lijf
erbonden

Samen lichtpuntjes zijn voor elkaar
#waselichtpuntjes

gemeente Beveren wenst u een hoopvol en gezond nieuwjaar
SLUITINGSDAGEN

COLOFON

Gemeentediensten
25|12, 26|12, 1|1 t.e.m. 2|1

‘Onze Gemeente’ is een uitgave van gemeente Beveren

Sociaal Huis
De diensten van het Sociaal Huis werken enkel op afspraak:
T 03 750 46 00
E sociaalhuis@beveren.be

Verantwoordelijke uitgever:
Marc Van de Vijver, burgemeester
Stationsstraat 2, 9120 Beveren

Bibliotheken
24|12, 25|12, 26|12
31|12, 1|1, 2|1

Eindredactie:
Communicatiedienst, Grote Markt 2, 9120 Beveren
T 03 750 15 11
E info@beveren.be
www.beveren.be

Ter Vesten
24|12 t.e.m. 2|01

Grafische vormgeving:
Grafische dienst

Politie
Het politiekantoor in Beveren (Gravendreef) is 24 uur per dag,
7 dagen per week open, ook op brug- en feestdagen. Heeft u
dringende politiehulp nodig? Of heeft u iets verdachts gezien?
Bel dan meteen het noodnummer 101!
Kijk op www.politiewano.be voor de openingsuren van uw
politiekantoor.
Vanaf 1 november kunt u een afspraak maken voor niet-dringende meldingen via www.politiewano.be.

Gedrukt door:
Drukkerij IPM Printing,
Nestor Martinstraat 40
1083 Ganshoren

Wilt u langskomen op het gemeentehuis?
Maak dan eerst een afspraak via het Klantencontactcenter.
T 03 750 15 11.
Een groot aantal producten kunt u digitaal opvragen via het
digitaal loket (www.beveren.be/digitaal-loket).
Omwille van coronamaatregelen kunnen de openingsuren
van de gemeentelijke diensten wijzigen.
Kijk op www.beveren.be voor actuele informatie.

Verdeeld door:
Sardrickx, Kapelstraat 41, 9150 Kruibeke
Oplage:
22 800 ex.

gemeentebeveren

#bevereninbeeld

@gemeentebeveren
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Door corona werd wandelen een nieuwe nationale sport. Het was aangenaam wandelen in Haasdonk op de Dag van de Trage Weg
op 18 oktober.
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IN DE KIJKER
Ontdek het (h)eerlijke aanbod van lokale, Beverse producenten.
WERKEN N70 VAN START IN JANUARI
WERK IN UITVOERING
TELEX
HET GESPREK
Met diefstalpreventieadviseur Natasja Van Wiele.
BESLIST
HET LOKET
MENSEN
Beverenaars aan het werk op de Oosterweelwerf.
DE PRAKTIJK
UITGELICHT
HET PLEKJE VAN
Cyriel Beck
FEEST!
ACTIEF
BANK VOORUIT
Kasteelvrouwe Isabella, ooggetuige van familiedrama op Singelberg in 1310.

Op de cover:
Beveren telt heel wat hoevewinkels en –automaten waar u superverse en lekkere producten kunt kopen.
Op de foto: Julie, Celine, Caroline, Gerda en Louis van hoevewinkel Pecaro.
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De koeien van Saeftingherhof
grazen op zilte begroeiing.

Ann en Peter van Leutig Landleven met
hun geitjes.

Lekkere groentjes op de Boerenmarkt bij het groentenkraam
van Freddy Van Osselaer.
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IN DE
KIJKER
Wat schaft de pot vanavond: diepvriesvlees uit Nieuw-Zeeland of een lekker stukje dieprood pré
salé vlees van koeien die grazen in onze poldergemeenten? Aan u de keuze …
Beveren en het Waasland zijn van oudsher gekend om hun vruchtbare landbouwgronden.
Vandaag de dag staan land- en tuinbouwers echter om meerdere redenen onder druk. Velen
gooien de handdoek in de ring, anderen kiezen voor schaalvergroting om te kunnen concurreren
met de wereldmarkt. Sommige boeren kiezen voor het Korte Ketenverhaal en creatieve
oplossingen. Gelukkig weten steeds meer mensen de versheid en unieke smaak van lokaal
geproduceerde voeding te waarderen.
Lokaal kopen is altijd een goed idee, zeker in coronatijden. Naast de zekerheid van lekkere
en kraakverse producten, steunt u hiermee ook de plaatselijke handelaars en producenten
en vermijdt u de drukke supermarkt. Lokaal geproduceerde voeding heeft ook minder
‘voedselkilometers’ en is dus minder belastend voor het milieu.
De meest gekende, zogenaamde Korte Keteninitiatieven, zijn de hoevewinkels en
boerenmarkten. Maar ook automaten met verse producten, zelfpluktuinen en andere
initiatieven zoals coöperatieven met online aanbod, vallen onder de Korte Keten.
In navolging van de ‘Vlaamse Zomer van de Korte Keten’ zetten we de Beverse Korte
Keteninitiatieven graag even in de kijker! Wij krijgen er alvast ‘een hongerke’ van!
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EEN EERLIJKE PRIJS
VOOR EEN (H)EERLIJK PRODUCT
Wat betekent dat nu eigenlijk, Korte Keten? We leggen ons oor te luisteren bij twee landbouwfamilies met een
bedrijf in de vruchtbare Kieldrechtse polder: Saeftingherhof en de Arenberghoeve. Zij zijn geknipt om ons hierover
meer uitleg te geven en vooral, om ons warm te maken voor al dat ‘lekkers van bij ons’.
Alexander Cerpentier
en Mireille Beck

“Al onze producten worden
met veel passie verbouwd,
zodat u er ten volle van
kunt genieten”
© TOV
B&B ARENBERGHOEVE

Kris Van Royen en
Geert Meersschaert

SAEFTINGHERHOF
Lid van Boeren en Buren en Smaak van Waas

Produceert en verkoopt lamsvlees, kip, kalkoen,
verschillende soorten aardappelen en allerhande
akkerbouwproducten.

Produceert en verkoopt pré salé rundsvlees van
Belgisch witblauwe koeien die gedurende 6 maanden
per jaar grazen in het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’.
Door het eten van de zilte begroeiing krijgt het vlees zijn
diepe, volle pré salé smaak en mooie donkerrode kleur.

Familie Cerpentier-Beck uit Kieldrecht

Familie Meersschaert-Van Royen uit Kieldrecht

www.arenberghoeve.be

www.saeftingher.com

Lid van Smaak van Waas

Wat wordt bedoeld met voeding uit de ‘Korte Keten’?
Kris: “We spreken van ‘Korte Keten’ wanneer voeding weinig
of geen tussenschakels passeert en dus via de kortste weg
van bij de boer op het bord van de consument terecht komt.”
Waarom zijn jullie in het Korte Ketenverhaal gestapt?
Geert: “Belgische landbouwers krijgen een veel te lage prijs
voor hun product. Dat komt omdat ze op de wereldmarkt
moeten concurreren met landen waar bijvoorbeeld de loonof grondkost veel lager ligt. Bovendien wil elke tussenschakel
zijn deel van de koek. De supermarkten hanteren
dumpingprijzen. Niet zelden schiet er niets over en moet de
boer zijn product met verlies verkopen. Landbouwers zoals
wij die verkopen via de korte keten, bepalen zelf hun prijs, en
daardoor ook hun inkomen.”
Alexander: “Wij hebben het volledige productieproces zelf in
handen en kunnen op die manier een product aanbieden dat
met passie en vakmanschap gerealiseerd is en waar we trots
op kunnen zijn. Het Korte Ketenidee past ook in de filosofie
van onze B&B en onze proefkeuken, met o.a. workshops
met regionale producten, een nieuw project wanneer
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“Het
Verdronken
Land van
Saeftinghe,
rechtstreeks
op uw bord”

corona achter de rug is. We willen de mensen de smaak van
lokaal geteelde gewassen en gekweekte dieren die in het
polderlandschap opgroeien, leren (her)waarderen.”
Waarom als klant kiezen voor lokale producten?
Kris: “Als consument koop je bij ons kwaliteitsvolle, verse en
dus lekkere producten. Vraag als klant gerust om een kijkje
te nemen ‘achter de schermen’ bij boerderijwinkels. Je eet
zoveel smakelijker als je weet dat wat op je bord ligt, in goede
handen was. Door bij ons te kopen, zorg je er mee voor dat
lokale landbouw een toekomst heeft.”
Alexander: “Wist je dat aardappelen uit onze regio een
andere smaak hebben dan dezelfde soort geteeld in de
Noorderkempen of Limburg? Onze zware poldergrond geeft
onze teelten een unieke smaak en textuur. Ik wil de mensen
graag warm maken om meer te proeven van en te koken met
streekeigen producten. Als sector mogen we met recht en
reden fier zijn op wat onze regio te bieden heeft!”

KOOP [ONLINE] IN

BEVEREN
Heel wat Beverse handelszaken hebben
ondertussen een online of afhaalaanbod.
www.vlaanderenonline.be/beveren biedt een
handig overzicht van handelszaken waar u
kunt afhalen of laten thuisleveren en op welke
manier u kunt betalen. Het particulier initiatief
www.restobeveren.be geeft een overzicht van
horecazaken en hun take away aanbod.

ONTDEK DE VELE
HOEVEWINKELTJES EN
-AUTOMATEN
© Victoria Deluxe

FILMVOORSTELLING
MET NABESCHOUWING DOOR
BEVERSE LAND- EN TUINBOUWERS

In Beveren vindt u op veel plaatsen land- en tuinbouwers die hun producten in een ‘thuiswinkeltje’ of
automaat verkopen. Ze allemaal in dit artikel vermelden, is helaas niet mogelijk. Kijk maar eens rond in uw
buurt of onderweg in het Beverse en ga gerust eens
bij hen langs. Ze zullen u met trots en enthousiasme
ontvangen!

Draagt u de landbouwstiel een warm hart toe of wilt u
meer weten over hoe het hedendaagse landbouwers
vergaat? Dan raden we u de filmvoorstelling ‘Wat
hebben we verdiend vandaag?’ aan die op 21
januari speelt in Ter Vesten (onder voorbehoud van
coronamaatregelen). Na de film doen enkele Beverse
land- en tuinbouwers hun persoonlijk verhaal. Tickets
via www.tervesten.be.
Filmmaker Brecht Vanhoenacker volgde anderhalf
jaar lang werk en leven op zes Oost-Vlaamse
landbouwbedrijven. De landbouwers vertellen over
de hindernissen en vragen waar zij elke dag mee
geconfronteerd worden. Ze nemen de tijd om uit
te leggen waarom ze met hart en ziel voor hun stiel
gekozen hebben én blijven kiezen.

BOERENMARKT
Iedere zaterdag van 13 tot 16 uur kunt u op de Boerenmarkt, op de gelijknamige parking aan de Stationsstraat in Beveren, verse land- en tuinbouwproducten
kopen, rechtstreeks van de boer. In aanbod: aardappelen, streekeigen groenten en fruit, brood en banket.
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KERSTDINER
OF GESCHENKPAKKETJE
VAN EIGEN BODEM
Een aantal lokale producenten verenigden zich en bieden hun producten online aan.
Een kerstdiner met groenten en vlees van eigen lokale kweek of geschenkpakketje
met lokale topproducten? Neem zeker eens een kijkje op hun websites!

VERANTWOORDELIJKE
BUURDERIJ
MARIJKE LAMBRECHTS
“Bij de Buurderij draait alles om
de directe band met de boer en
een eerlijk loon voor de lokale
producenten. Een dertigtal
producenten waarvan 9 van Beveren
zelf, zorgen voor aanvoer van verse
groenten en seizoensfruit, vlees
recht van bij de boer, hoeve-zuivel,
ambachtelijk brood en gebak,
verse sappen en bijzondere lokale
producten. Ook ambachtelijk
meel, biologisch bier, koffie,
glutenvrije pasta en natuurlijke
verzorgingsproducten en één keer per
maand ‘fair fish’.
Onze Beverse leveranciers op een
rijtje: Pieter Wijmshoeve, Puur Natuur
Melsele, Tantan’bakt, Lovi Gardeners,
’t Schuur, Basta Sia Buono (wonen in
Beveren, atelier in Sint-Niklaas), De
Leutige Geit en Leutiglandleven en
Saeftingherhof.”
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HOEVEZUIVEL
’T SCHUUR
Jan en Veerle hebben een
melkveebedrijf en verwerken
eigen melk tot hoeve-ijs, yoghurt
en melkdesserten. Men kan er o.a.
terecht voor een originele ijstaart
of een zelfgemaakt rijstpapje. “We
begonnen met een klein assortiment
en breidden stilaan uit naar een iets
grotere winkel, in de schuur van onze
boerderij. Vandaar onze naam.”

VASTE KLANT
EN VRIJWILLIGSTER
KATRIJN VANWYNSBERGHE
“Ik koop op de Buurderij omdat het
fijn is te weten waar je eten vandaan
komt. Het product heeft een verhaal,
een gezicht. Eten met liefde gekweekt
of bereid, smaakt dubbel zo goed.”

www.hoevezuiveltschuur.com
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Voedselteams Beveren telt
ondertussen een 20-tal leden die
samen voedsel aankopen bij lokale
producenten. Gemotiveerde nieuwe
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Waarom geen Wase producten op het eindejaarsmenu
en streeklekkernijen onder de kerstboom?
Ontdek het smakelijke aanbod van Smaak van Waas.
We zetten de Beverse producten van Smaak van Waas
even in de kijker.

ARENBERGHOEVE
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Lamsvlees, kip, kalkoen, verschillende
soorten aardappelen, uien, noten en
specerijen van eigen kweek.

LEUTIG LANDLEVEN
De geitjes van Ann en Peter eten van
het malse gras in de polder. U kunt
bij hen terecht voor verse geitenkaas,
geitenkaaskroketjes, quiche …

BITES OF EDEN

MICROBROUWERIJ STANIUM
Microbrouwerij Stanium biedt een
gamma van met liefde gebrouwen
streekbieren aan. U kunt ook
biertjes in geschenkverpakking en
combipakketten met lekkernijen
van de andere Smaak van
Waasproductenten bestellen.

Chocolatier & ijsbereider Evelyn
Vandervieren maakt in haar open
atelier verfijnde pralines, verslavend
lekkere chocoladeproducten en
heerlijk roomijs. In het aanbod ook
krakend verse koekjes, granola’s en
taarten.

SAEFTINGHERHOF
Pré salé rundsvlees van Belgisch
witblauwe koeien. Het vlees krijgt de
typerende kleur en smaak omdat de
koeien grazen op de zilte begroeiing
van het ‘Verdronken Land van
Saeftinghe’’.

WAAS POLDERBROOD
De tarwe voor dit smakelijk en
gezond broodje wordt geteeld in
de Kieldrechtse polders. Het Waas
Polderbrood is ook te koop bij een
40-tal Wase ambachtelijke bakkers.
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WEGENWERKEN N70
VESTEN EN GROTE BAAN
ONDERGAAN METAMORFOSE

Het Agentschap Wegen en Verkeer start begin 2021 met de heraanleg van Vesten en Grote Baan. De projectzone strekt
zich uit over de N70 van aan de Essendreef in Beveren tot net voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat en
Snoeckstraat in Melsele. Over een afstand van zo’n 2 kilometer wordt de volledige gewestweg van gevel tot gevel
vernieuwd. Er komen nieuwe fietspaden, veiligere kruispunten en twee nieuwe ovondes om het verkeer vlotter en
veiliger te laten verlopen. Daarnaast krijgen de bussen op een groot deel van het traject een eigen busbaan, wordt zone
30 ingesteld in de schoolomgeving en komen er groenzones langs het hele traject.
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2 JAAR WERKEN
De werken starten op 18 januari en zullen
in totaal bijna twee jaar duren. Zulke
ingrijpende werken brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Om de hinder te
beperken, wordt de projectzone opgedeeld in zeven kleinere werfzones.
De planning is zo opgebouwd dat eerst
de fases met de ovondes, de N70 van
Burggravenstraat tot St-Elisabethstraat
en van Carrefour tot Essendreef (fase 1,
2, 6 en 7) afgewerkt worden. Tijdens deze

fases is er ter hoogte van de werken één
rijstrook beschikbaar voor gemotoriseerd
verkeer. Richting Beveren kunt u langs de
werken rijden, richting Antwerpen volgt u
een omleiding.
Nadat de ovondes klaar zijn, kan de
aannemer starten met de heraanleg van
het smallere deel van de N70 vanaf het
kruispunt met de Sint-Elisabethstraat tot
aan de Carrefour (fase 3, 4 en 5). Op dat
moment zal de N70 volledig onderbroken

zijn ter hoogte van de werfzone voor
auto- en vrachtverkeer.
Een uitgebreide omschrijving
van de planning en de
verkeerssituatie tijdens elke
fase kunt u nalezen op de
website van Wegen en Verkeer
op www.wegenenverkeer.be/
beveren.
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FASERING
Herinrichting N70 Beveren

2020

2022

2021
WINTER

LENTE

ZOMER

HERFST

WINTER

LENTE

ZOMER

HERFST

VAN BURGGRAVENSTRAAT TOT EN
MET ST. ELISABETHSTRAAT
Rijstroken richting Sint-Niklaas (noordzijde)

F1

Rijstroken richting Antwerpen (zuidzijde)

F2

NUTSWERKEN

VAN ST. ELISABETHSTRAAT TOT
SCHOOLSTRAAT

F2

ARCHEOLOGIE

F3
F4

KRUISPUNT SCHOOLSTRAAT (N450)

F5

VAN SCHOOLSTRAAT TOT CARREFOUR
VAN CARREFOUR TOT ESSENDREEF
Rijstroken richting Sint-Niklaas (noordzijde)
Rijstroken richting Antwerpen (zuidzijde)

F6
F7

Stand van zaken oktober 2020. Bij slecht weer of door onvoorziene
(technische) omstandigheden op de werf kan de planning wijzigen.

BLIJF OP DE HOOGTE VIA DE DIGITALE NIEUWSBRIEF
Schrijf u in op de digitale nieuwsbrief van Agentschap Wegen en Verkeer als u op de hoogte wilt blijven van het
verloop van de werken, de fasewissels en nieuwe verkeersomleidingen. Via deze nieuwsbrief ontvangt u het
laatste nieuws over de werken meteen in uw mailbox.
Hebt u vragen? Contacteer de bereikbaarheidsadviseur van Agentschap Wegen en Verkeer via
E bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of T 0468 04 54 84
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WERK
IN
UITVOERING
DE STAND VAN ZAKEN
De planning van de werken is afhankelijk van externe factoren en steeds onder voorbehoud.
Op www.beveren.be/werken wordt de stand van zaken van de werken in onze gemeente regelmatig geactualiseerd.

WEGENWERKEN BEVERENCENTRUM EN N450 DIJKSTRAAT
IN MELSELE
Beide grote infrastructuurwerken werden in november afgerond. We danken
de betrokken inwoners voor hun begrip
en geduld! Deze wegenwerken brachten
heel wat hinder met zich mee. We
hopen dat u ook tevreden bent met het
resultaat!
De nieuw aangelegde Ciamberlanidreef. Deze winter wordt nog een rij
grote laanbomen aangeplant.

AANLEG VRIJE BUSBAAN EN
VEILIGE FIETSOVERSTEEK OP N70
In november startte in opdracht van
Lantis de aanleg van een vrije busbaan
tussen de Burggravenstraat en de
spoorovergang en een veilige oversteek
voor fietsers ter hoogte van de P+R
in Melsele. In een later stadium wordt
fietssnelweg F425 doorgetrokken
richting E34. Via deze fietssnelweg zal
u later veilig kunnen fietsen vanaf fietssnelweg F4 langs het spoor AntwerpenGent tot in de Waaslandhaven en verder
richting Antwerpen.

Melseledijk (N450) met vrijliggende

Meer info over deze werken en verkeersimpact vindt u op
www.oosterweelverbinding.be

fietspaden.

Einde: december 2020

GBS DE TOREN (MEL)
GBS De Toren ondergaat komende
maanden een transformatie met
renovatie en nieuwbouw.
Start: begin 2021
Einde: 2022

PAROCHIEHUIS SABOT (MEL)
Het voormalig parochiehuis Sabot
wordt afgebroken. Op de plaats verrijst
een nieuw dienstencentrum en
assistentiewoningen.
Start: begin 2021
Einde: 2023

HORECATREFPUNT FORT
LIEFKENSHOEK
Op Fort Liefkenshoek wordt volop
gewerkt aan horecatrefpunt met groot
terras en speeltuin om de bezoekers in
de toekomst nog beter te ontvangen.
Einde: augustus 2021

Op Fort Liefkenshoek wordt volop gewerkt aan een horecatrefpunt met een groot terras en speeltuin om de bezoekers in de
toekomst nog beter te ontvangen.
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TELEX
SOCIAAL HUIS
ZOEKT
WONINGJAGERS
Het Sociaal Huis is op zoek naar vrijwilligers die
mensen die bij het Sociaal Huis ondersteuning krijgen,
willen helpen in hun zoektocht naar huisvesting op de
private huurmarkt: mee zoeken via internet, begeleiden naar immokantoor of bezichtiging van de woning.
Bent u sociaal en assertief? Houdt u ervan om mensen
verder te helpen? Dan zijn wij naar u op zoek!
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het Sociaal
Huis, T 03 750 92 48.

OPROEP DEELNEMERS
‘ATELIER IN BEELD’
Beeldende kunstenaars die bezoekers graag willen laten
zien waar en hoe hun werk ontstaat, kunnen hun atelier of
vaste werkplek openstellen tijdens ‘Atelier in beeld’ op 7, 8
en/of 9 mei 2021.

7+ 8 +9
mei 2021

Deelnemen kan vanaf 18 jaar en is gratis. ‘Atelier in Beeld’
is er voor individuele ateliers, groepsateliers, ateliers
van collectieven, ateliers van deeltijds kunstonderwijs,
organisaties of zorginstellingen met een atelierwerking.
Ateliers kunnen zich inschrijven van 11|01 t.e.m. 15|02 via
www.atelierinbeeld.be.

DIENST CULTUUR
T 03 750 10 05
E Open
dienstcultuur@beveren.be
Atelierdagen
www.beveren.be

Vlaanderen en Brussel

INSTATOPPERS
#BEVERENINBEELD

Ben je beeldend kunstenaar en wil je je
werkplek tonen tijdens Atelier in Beeld?
Je kan je inschrijven met jouw atelier van
11 januari 2021 tot en met 15 februari 2021.
Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in op
onze nieuwsbrief via www.atelierinbeeld.be!

We kijken uit naar betere tijden...
Ook op Fort Liefkenshoek zijn de deuren weer even dicht.
Hou de moed erin en zorg voor elkaar. We komen terug.
Samen met jullie.
#beverenverkennen #beverenbeleven #toerismebeveren
#bevereninbeeld #fortliefkenshoek #havenland
#havenzicht #samensterk

Ilse De Schepper uit Kallo (‘outoftheboxthinkinglady’ op
Insta) nam deze mooie foto aan het Rietveld Kallo.
Sunset in my village
#rodisianridgeback #landscape_
captures #instanaturelover #hikking #landscapehunter
#bevereninbeeld
gemeentebeveren
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HET
GESPREK

Bij onze politiezone komen er dagelijks aangiftes binnen van mensen die via het internet opgelicht
zijn. Phishing en andere vormen van cybercriminaliteit zitten duidelijk in de lift. Via valse berichten
en andere cybertechnieken proberen criminelen persoonlijke informatie en bankcodes te bekomen
om dan zo hun slag te kunnen slaan. Inspecteur Natasja Van Wiele, diefstalpreventieadviseur bij
Politie Waasland-Noord, legt ons uit hoe cybercriminelen te werk gaan en hoe u hen te slim af kunt
zijn.

14

“Cybercriminelen
worden steeds
inventiever.”
Zijn criminelen tijdens de
coronacrisis vaker online actief?
Natasja Van Wiele: “Dieven zijn zeker
vaker online actief. Sinds de lockdown
in maart zien we een stijging van het
aantal aangiftes van oplichting via het
internet. De criminelen hebben hun
werkterrein verlegd naar de onlinewereld.
Daar kunnen ze soms duizenden euro’s
buitmaken.”
Hoe proberen cybercriminelen ons
om de tuin te leiden?
Natasja: “’Phishing blijft een populaire
methode voor de cybercrimineel.
De oplichter doet zich voor als
bankinstelling, overheidsdienst of
bedrijf. Via mail of sms probeert hij u te
overtuigen om op een link te klikken.
Deze link leidt naar een valse website.
Het enige doel van de cybercrimineel
is het achterhalen van uw persoonsof bankgegevens. Enkele klassieke
voorbeelden zijn: valse berichten over
het vernieuwen van uw kaartlezer,
het deblokkeren van uw kredietkaart
en berichten van pakjesdiensten
waarin men vraagt om niet betaalde
verzendkosten alsnog te betalen.
Soms wordt men ook via telefoon
benaderd, bijvoorbeeld door een
nepmedewerker van Microsoft.
De oplichter speelt ook graag in op de
actualiteit, zoals de coronacrisis.”

Zijn er trends merkbaar in
cybercriminaliteit?
Natasja: “De vindingrijkheid van
oplichters kent geen grenzen. Ze
gebruiken nieuwe kanalen zoals
WhatsApp en zo dringen ze zelfs binnen
in de persoonlijke leefomgeving.
Een recent fenomeen is ‘Whaling’ via
WhatsApp. Hier doet de cybercrimineel
zich voor als uw zoon, dochter of een
andere bekende. In een whatsappje laat
hij weten dat hij een nieuw gsm-nummer
heeft. Zo wint hij het vertrouwen. Daarna
vraagt hij om even wat geld over te
maken omdat hij met een klein probleem
zit en tijdelijk niet aan zijn rekening kan.
Hij belooft om het geld zo snel mogelijk
terug te betalen. Wij adviseren om nooit
zomaar geld over te maken. Bel eerst
even met de persoon en ga na of het
bericht echt wel van een persoon komt
die u kent.”
Hoe kunt u cybercriminelen te slim
af zijn?
Natasja: “Om u niet te laten vangen door
cybercriminelen is het belangrijk dat je
valse berichten meteen kan herkennen.
Preventie is dus een belangrijke schakel
in de strijd tegen cybercriminelen.
Door onze inwoners op voorhand te
sensibiliseren willen we het aantal
slachtoffers van cybercrime doen
verminderen. Daarom ontwikkelden
we een brochure met een overzicht
van verschillende soorten cybercrime,

preventietips en wat te doen als
je toch slachtoffer werd. Via onze
Facebookpagina waarschuwen we
regelmatig over nieuwe vormen van
cybercriminaliteit. Nog een handige tool
om na te gaan of u een expert bent in
het herkennen van valse berichten is
de phishingtest van Safeonweb. U vindt
deze test via https://safeonweb.be/nl/
quiz/phishingtest.”
Wat moet u doen als u een verdacht
bericht ontvangt?
Natasja: “Als u denkt dat u een verdacht
bericht kreeg, stuur dit bericht dan
door naar verdacht@safeonweb.be.
Dit is een mailadres van het Centrum
voor Cybersecurity België (CCB). Zij
controleren de links en bijlages van de
doorgestuurde berichten. Dit gebeurt
volledig geautomatiseerd. Verdachte
links laten zij blokkeren. Zo kunnen
cybercriminelen minder slachtoffers
maken.
Klik zeker niet op links en geef geen
persoonlijke gegevens door.”
Wat moet u doen wanneer je
slachtoffer bent van een cybercrime?
Natasja: “Wanneer u toch slachtoffer
geworden bent van cybercrime, doe
dan meteen aangifte bij de politie. Zorg
voor het nodige bewijsmateriaal, zoals
schermafbeeldingen, mails, enz. Verwittig
ook uw bank.”
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BESLIST
IN GEMEENTE- EN OCMW-RAAD
GROEPSAANKOOP ELEKTRICITEIT

KMO-GROND DOORNPARK

FIETSPAD MELSELE (F425)

In januari 2021 loopt het contract van
de gemeente Beveren met Fluvius i.v.m.
groepsaankopen elektriciteit ten einde.
De gemeente besliste om voor de komende drie jaar samen te werken met
Interwaas voor deze groepsaankopen.
Aardgas kan aangekocht worden bij het
Vlaams Energiebedrijf.

In het Doornpark is KMO-grond te koop
voor een minimumbedrag van
206 500 EUR (excl. 12,5% kosten). De
gemeente zal het perceel publiek
verkopen met recht van hoger bod.

Voor de realisatie van het fietspad
(F425) tussen P&R Melsele en
Trepelandstraat zal de gemeente
verschillende stukken grond aankopen.
Uit de gemeenteraad van 24|11|2020

Uit de gemeenteraad van 24|11|2020

Uit de gemeenteraad van 27|10|2020

WIJZIGING PLANNEN BEGRAAFPLAATS

Schaal 1/10.000

Het oude BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) van de Beverse begraafplaats werd
herbekeken. Het huidig plan biedt meer
flexibiliteit voor recreatie en publieke
zones. De gemeenteraad besliste om
het nieuwe ontwerp gemeentelijk RUP
Wijziging BPA Begraafplaats voorlopig
vast te stellen.
Uit de gemeenteraad van 27|10|2020

NOODFONDS COVID19
De sectoren cultuur, jeugd en sport werden zwaar getroffen door de coronacrisis. Om de lokale besturen te helpen
die sectoren bij te staan, kreeg de
gemeente 638 585 EUR van de Vlaamse
Regering. Dit bedrag werd verdeeld over
de lokale verenigingen, sport, jeugd en
cultuur volgens bepaalde basisafspraken.
Organisaties die via de Vlaamse
overheid al een corona-hinderpremie
ontvingen, komen niet meer in aanmerking voor extra financiële steun van dit
noodfonds.

Project zone

Uit de gemeenteraad van 24|11|2020

VERKOOP PROJECTGROND
GRAVENPLEIN
De gemeente verkoopt de projectgrond
(6 638,07 m2) aan het Gravenplein
tussen de brandweer en de bibliotheek.
Bij de verkoop houdt men rekening
met drie criteria: prijs, architecturale en
landschappelijke kwaliteit en duurzaamheid.
Uit de gemeenteraad van 24|11|2020

Aanleg fietssnelweg F425 langs spoorlijn 10 tussen E34 en N70.
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Directie Ruimte
Provincie

NAAMPLAATJES AAN STROOIWEIDE:
RECHTZETTING DATUM
In het vorig nummer van Onze Gemeente werden de Beverse begraafplaatsen in de kijker gezet. In het stukje over gedenkplaatjes aan de strooiweide op p. 7 sloop een foutje. Men kan al een naamplaatje aanvragen voor personen die na 1 januari
2006 overleden zijn i.p.v. na 31 december 2018.
Meer info via het Klantencontactcenter T 03 750 15 11.

BEVEREN VERKEERSVEILIG
Afgelopen zomer liep een online bevraging over verkeersveiligheid van enkele Beverse woonwijken. In totaal
bezochten 2 799 unieke bezoekers de website en registreerden ruim 1 000 inwoners zich en lieten samen 703
reacties achter. Per maatregel werden gemiddeld
150 stemmen uitgebracht en een 40-tal reacties geschreven. In totaal werd er 2 500 keer gestemd. Dit noemen we
zeker een succes.
Bedankt aan alle inwoners die hiervoor de tijd namen en
hun mening deelden via deze bevraging!
Dit heeft ons geholpen om een beter beeld te krijgen van
de knelpunten (sluipverkeer, snelheid, vrachtverkeer, ...)
en het draagvlak van de voorgestelde oplossingen beter
te kunnen inschatten.
De resultaten van het circulatieplan vindt u binnenkort
terug op mijnmening.beveren.be.
De maatregelen worden gefaseerd ingevoerd.
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HET
LOKET
BINNEN ZONDER KLOPPEN
NIEUWE IDENTITEITSKAART
Als u binnenkort een nieuwe identiteitskaart (eID)
nodig heeft, zult u merken dat deze kaart grondig
werd vernieuwd.
Een belangrijke nieuwigheid aan deze eID is dat de
vingerafdrukken van de aanvrager genomen worden.
Op die manier wordt deze kaart nog veiliger en
universeler dan de vorige. Later zullen ook de Kids-ID
en EU-vreemdelingenkaart worden aangepast.

GROEPSAANKOOP
100% GROENE STROOM
Wilt u graag besparen op uw energiefactuur? Dat kan
door u gratis en vrijblijvend in te schrijven voor de
groepsaankoop van Provincie Oost-Vlaanderen.
In 2019 namen ongeveer 30 000 gezinnen deel aan de
groepsaankoop en bespaarden zo gemiddeld 200 EUR
op hun factuur.
Inschrijven kan online via
www.samenaankoopenergie.be.

MEER INFO:
T 0800 76 101

DIENST MILIEUBESCHERMING
T 03 750 14 80

BIZLOCATOR
Via het online platform bizLocator kunnen ondernemers op
een gemakkelijke manier op zoek gaan naar een kantoor- of
handelsruimte, industriële loodsen of bedrijfsgronden. Het
platform is gratis. Bijkomende informatie over het pand of de
grond kan opgevraagd worden.
Aanbieders van vastgoed kunnen zich nog steeds aanmelden
voor bizLocator.
Door deze samenwerking met bizLocator krijgt gemeente
Beveren een beter zicht op de beschikbare bedrijfsruimtes en
kan het beleid daarop afgestemd worden.
bizLocator is een initiatief van het Vlaams Agentschap voor
Innoveren en Ondernemen, in samenwerking met de Federatie van vastgoedmakelaars en vastgoedprofessionals (CIB
Vlaanderen).
www.bizlocator.be
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WAT MET MIJN HUIDIGE EID?
Uw huidige identiteitskaart blijft nog bruikbaar tot
het einde van de geldigheidsperiode of eerder bij
aangifte van een verlies, diefstal of beschadiging van
de kaart of andere reden zoals niet gelijkende foto,
verandering van naam… U hoeft dus zelf geen nieuwe
eID aan te vragen.
Opgelet: Op dit moment kan het aanvragen en
afhalen van identiteitskaarten (eID’s), kidsID’s en
paspoorten enkel op afspraak in het gemeentehuis
in Beveren en op de permanentie Kieldrecht (vrije
inloop). De permanentie Kieldrecht is verhuisd naar
Marktplein 37.
Tip: De elektronische identiteitskaart is niet zomaar
een identiteitsbewijs. De eID maakt het ook mogelijk
om bepaalde off iciële documenten elektronisch te
ondertekenen. Met die elektronische handtekening
kunt u een aantal diensten van de overheid (bv.
premies en belastingen) en sommige bedrijven (bv.
banken en verzekeringen) sneller en vanop afstand
gebruiken. Ook bij de gemeente Beveren kan u al tal
van zaken online regelen (aktes, attesten, uittreksels
…). U heeft hiervoor enkel uw eID, pincode, een
kaartlezer en de nodige software nodig.

KLANTENCONTACTCENTER
T 03 750 15 11

LAAT UW FIETS GRATIS REGISTREREN
Als inwoner van Beveren kunt u uw fiets gratis laten
registreren, ook in coronatijden. Hierbij wordt uw
rijksregisternummer op het fietsframe gekleefd met een
niet-verwijderbare en fraudebestendige sticker.
Een gelabelde fiets werkt niet enkel ontradend voor
fietsdieven, het zorgt er ook voor dat de gemeente of
de politiediensten u kunnen contacteren wanneer uw
gestolen fiets wordt teruggevonden. Jaarlijks labelt
onze technische dienst een 700-tal fietsen.

WAAR EN WANNEER KUNT U UW FIETS LATEN LABELEN?
U kunt uw fiets gratis laten labelen bij Technische dienst
wegen, Europalaan 2 in Beveren op:
• Ma | di |do | vr: 8 > 12.30 uur en 13 > 16.30 uur
• Wo: 8.30 > 12.30 en 13 > 17 uur

We staan ook in de deelgemeenten voor u klaar op
volgende dagen in 2021:
• Haasdonk | begraafplaats | P. Verwilghenplein 1
03|03, 02|06, 01|09 | 14.30 > 16 uur
• Kallo | begraafplaats | Zavelgelaagstraat 14
05|05, 04|08, 03|11 | 12.30 > 14 uur
• Kieldrecht | begraafplaats | Dorpsstraat 72
31|03, 30|06, 06|10 | 12.30 > 14 uur
• Melsele | begraafplaats | Sint-Elisabethstraat 62a
05|05, 04|08, 03|11 | 14.30 > 16 uur
• Verrebroek | begraafplaats | Drieshoekstraat 26
31|03, 30|06, 06|10 | 14.30 > 16 uur
• Vrasene | gemeentemagazijn | Nieuwe Baan
03|03, 02|06, 01|09 | 12.30 > 14 uur

TECHNISCHE DIENST WEGEN
Europalaan 2 | 9120 Beveren
T 03 750 18 00
E wegen@beveren.be

OP ZOEK NAAR
KERSTCADEAUTJES?
Loop eens binnen in het toeristisch infokantoor voor een
uniek Bevers kerstcadeautje. Wat denkt u van het kruidig
huisbiertje van Fort Liefkenshoek BONàPART, zoute of
zoete Vijdkoekjes of de unieke L.A.M.-Gin?
Liever een doecadeau geven? Koop dan de nieuwe
inspirerende wandelgids of wandelnetwerkkaart Grenspark Groot Saeftinghe. Uzelf warmlopen langs de verlichte
kerststallenroutes kan met de gratis uitgestippelde
wandelingen uit de kerstbrochure. Iets swingender? Spring
dan even binnen voor de Belpop Bonanza fietsroute. Fijne
toerismetips krijgt u er gratis bij!

INFOKANTOOR TOERISME
Grote Markt 2 | Beveren
T 03 750 15 80
E toerisme@beveren.be
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MENSEN

Onderweg naar Antwerpen staan velen onder ons elke keer weer versteld hoe snel de aanblik van
het landschap verandert door de Oosterweelwerken. In een recordtempo lijkt een nieuwe weg
aangelegd. Een brug is afgebroken en elders verrijst er een nieuwe. Op de snelweg ontdekken we
een nieuwe bocht met panorama op de koekenstad.
De Oosterweelwerf is voortdurend in verandering en men vraagt zich af hoe opdrachtgevers,
bouwheren en aannemers in hemelsnaam het overzicht bewaren.
Dave Wels van de Kieldrechtse firma Flywel monitort de werken vanuit de lucht met drones. Zijn
dronevluchten leveren niet alleen prachtige beelden op maar leveren de ingenieurs op de werf
ook een schat aan informatie. Omgevingsmanager en Beverenaar Stijn Jacobs van aannemer
Stadsbader is van in het begin nauw betrokken bij het Oosterweelverhaal. Hij vertelt ons onder
meer wat de inwoners van Beveren mogen verwachten van het Oosterweelproject.

“ Na corona willen
we graag Open
Wervendagen
organiseren om
de mensen mee
te nemen in dit
veelbelovende
Oosterweelverhaal.”
Stijn, wat is het opzet van
Oosterweel?
“Kort samengevat bouwen we met
Oosterweel de Antwerpse Ring volledig rond. We leggen in de regio een
moderne, verkeersveilige infrastructuur
aan die tegelijkertijd zorgt voor een
leefbare omgeving voor iedereen.”
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Stijn Jacobs
omgevingsmanager
bij aannemer Stadsbader

Welke mobiliteitswinst mogen de
Beverse inwoners verwachten?
“Door de Oosterweelwerken zal de
doorstroming en veiligheid op de snelwegen een pak verbeteren. Sluipverkeer
in de regio zal verder ontraden worden.
In de toekomst rij je vanuit Beveren over
een nieuwe, definitieve fietsbrug over

E34 naar de Waaslandhaven. Via de E34
zal je op 6 meter brede fietspaden door
de Scheldetunnel naar het noorden
van Antwerpen kunnen fietsen. Via de
fietsostrade zal je, ter hoogte van de
Kennedytunnel, over de toekomstige
Scheldebrug voor fietsers, AntwerpenZuid kunnen binnenrijden. Om de
modal shift helemaal te realiseren
zal je aan het nieuwe P+R gebouw op
Linkeroever vlot kunnen overstappen
op bus op tram.”
Wat is uw taak als omgevingsmanager?
“Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, wil alle stakeholders en
omwonenden nauw betrekken bij het
project. Samen met mijn team ben ik
vanuit aannemer Stadsbader verantwoordelijk voor de afstemming op vlak
van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Een veeleisende

en uitdagende opdracht maar zo heb ik
het graag.
Wat zijn de grootste uitdagingen?
“Tijdens de werken moet het aantal
rijstroken steeds hetzelfde blijven om
vlot verkeer te garanderen. Om dat waar
te maken zijn veel verkeersomzettingen
nodig, of moeten we soms een tijdelijke
weg aanleggen. Als je bijvoorbeeld
op een op- of afrittencomplex werken
uitvoert en het verkeer omleidt heeft
dat effect op het verdere traject. Als dat
niet goed voorbereid en afgestemd is,

Dave Wels
van Flywel

Dave, hoe ben je op het idee gekomen om professioneel aan de slag te
gaan met drones?
“In 2015 zag ik op vakantie in Frankrijk
voor het eerst een drone aan het werk
en was meteen gefascineerd. De dronesector stond hier nog in de kinderschoenen. Je kon wel al een opleiding
tot dronepiloot volgen. Ik scheef me in
en behaalde eind 2016 mijn vliegbrevet. Vrij snel heb ik mijn eigen bedrijf,
Flywel opgericht. Ik was daarmee bij
de pioniers in België om drones in te
zetten voor commerciële doeleinden.
Het begin verliep moeizaam: er was veel
wantrouwen tegenover het inzetten van
drones, de reglementering stond nog
niet op punt, ik moest potentiële klanten overtuigen van de mogelijkheden.”

heb je file tot in Sint-Niklaas. Bovendien
moeten we onze deadline steeds in het
oog houden: in 2025 moet ons deel van
de werken klaar zijn. Voorlopig zitten we
op schema!”
Deze zomer werden glazen geluidsschermen geplaatst langs de E17 in
Zwijndrecht. Er is duidelijk oog voor
de leefbaarheid en esthetiek bij deze
werken?
“Klopt. Bij grote infrastructuurprojecten
worden tegenwoordig ook architectenbureaus ingeschakeld om ervoor te
Met drones kan je prachtige beelden
maken van op hoogte. Zetten jullie
drones ook in voor andere taken?
“Met drones kan je ook opnames maken
voor een technische controle van
locaties die moeilijk bereikbaar zijn. We
zetten drones ook in voor live verslaggeving zoals onlangs de aankomst van
de grootste destillatietoren ooit in de
Waaslandhaven. Wegens corona kon
dit niet met publiek maar men kon
dit gebeuren vanop afstand volgen.
Daarnaast zetten we onze drones ook in
om metingen te verrichten.”
Flywel wordt ook ingezet bij de
Oosterweelwerken. Wat doen jullie
daar precies?
“Onze drones maken niet alleen
gedetailleerde luchtbeelden om de
werf in kaart te brengen maar voeren
ook metingen uit die door gespecialiseerde soft ware omgezet worden naar
3D modellen. Zo kan bijvoorbeeld op
basis van deze data worden berekend
hoeveel kuub een berg zand op de werf
bevat. Bouwheer Lantis maakt gebruik
van onze spectaculaire luchtbeelden in
hun communicatie en publiciteit rond
de Oosterweelwerken.”

zorgen dat autowegen meer inpassen in
het landschap. Naast geluidsschermen
in glas wordt de snelweg op andere
plaatsen ingebed in het landschap
met beplante geluidsbermen. De
geluidsschermen ogen niet alleen mooi,
ze verlagen de geluidshinder van de
snelweg met meer dan de helft. Tijdens
de werken monitoren we voortdurend
de overlast voor de buurt met geluidsen trillingsmeters. Ook de grondwaterstand houden we nauwlettend in de
gaten.”

Over welke eigenschappen moet een
goeie dronepiloot beschikken?
“Vooral stressbestendig zijn. Je bent
in de lucht met een duur toestel en
moet rekening houden met meerdere
parameters: de weersomstandigheden,
obstakels … Als je een vlucht maakt
over een autostrade moet je op voorhand de uitwijkmogelijkheden bekijken
voor als er in de lucht iets misgaat. Een
veilige vlucht is onze topprioriteit.”
Wat zie je in de toekomst drones nog
uitvoeren?
“Binnen afzienbare tijd zullen drones
autonoom opereren, zonder piloot, op
basis van artificiële intelligentie, bijvoorbeeld om terreinen of gebouwen te
bewaken. Ze zullen door de brandweer
uitgestuurd worden als verkenner om
informatie van de brandhaard te verzamelen terwijl de commandowagen nog
onderweg is. De drone als pakjesdienst
zie ik niet meteen realiseerbaar om
veiligheidsredenen. Maar drones die
grote bestellingen afleveren in verdeelpunten voor goederen, is wel een optie,
mogelijkheden genoeg.”

Benieuwd naar de nieuw te bouwen Scheldetunnel?
Wat staat er de komende 4 jaar op de Oosterweelplanning voor Zwijndrecht en Linkeroever en
welke impact hebben deze werken op het verkeer?
Al deze info vindt u terug op
www.oosterweelverbinding.be.
Daar kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief.

Vernieuwd aansluitingscomplex E17 Melsele-Kruibeke met
nieuw glazen geluidsscherm van 3,4 km lang. Het geluidsscherm halveert de geluidsoverlast. De strepen op het glas
verhinderen dat vogels er tegenaan vliegen.

Op www.degroteverbinding.be ontdekt u hoe de
Oosterweelverbinding samen met de Ringparken
en de Scheldebrug voor voetgangers en fietsers
de komende jaren verder wordt uitgetekend en
gebouwd.

21

DE
PRAKTIJK
TIPS VOOR THUIS
WINTER ONDERWEG
De winters zijn niet meer wat ze waren met als gevolg minder
last van sneeuw en ijzel op de weg! Bij een winterprik staat de
ploeg van de winterdienst echter paraat om de lokale wegen en
fietspaden sneeuw- en ijsvrij te maken. Hierbij geven we prioriteit aan bruggen en hoofdassen. In tweede instantie worden
veelgebruikte verzamelwegen sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Het
strooien van minder gebruikte wegen heeft weinig zin omdat
het zout nauwelijks werkt als er weinig verkeer is.
Aan de inkom van openbare gebouwen, begraafplaatsen,
kerken, bushaltes … doen de gemeentediensten er alles aan
om deze veilig en bereikbaar te houden.
Meer info en veelgestelde vragen over het strooiplan
vindt u op www.beveren.be.

WAT IS UW PLICHT ALS BURGER?
Bij sneeuwval of ijzel bent u als inwoner verplicht om uw
voetpad (of een verharde berm) sneeuw- en ijsvrij te maken.
Let hierbij op dat u de sneeuw en ijs niet in de goten veegt.
Daardoor kan het dooiwater niet wegvloeien van de rijbaan en
zal het bij vriestemperaturen opnieuw aanvriezen en gladheid
veroorzaken.
We roepen alle inwoners ook op om buren, familieleden of kennissen die moeilijk in staat zijn hun eigen voetpad sneeuw- en
ijsvrij te krijgen, hierbij te helpen.

STROOIZOUT
Ruim de sneeuw eerst weg vooraleer u zout strooit. Zout
strooien op sneeuw heeft weinig zin. Reken op 15 g zout per
vierkante meter. Zout is belastend voor het milieu, overdrijf er
dus niet mee.

Mensen met een handicap die zich niet kunnen
verplaatsen zonder hulp van derden en met een
invaliditeit van minstens 66 %, kunnen dooizout
aan huis geleverd krijgen zonder extra kosten.
Maak hiervoor een afspraak met Technische dienst
wegen, T 03 750 18 00 of E wegen@beveren.be.

IK KNAL ZONDER VUURWERK
Vorig jaar konden wij u nog adviseren om het eindejaar te vieren door naar een georganiseerd spektakelvuurwerk te
gaan. Maar daar heeft corona helaas een stokje voor gestoken. De kans is groot dat we de eindejaarsfeesten binnen
onze kleine bubbel moeten vieren. Velen willen er toch iets ‘feestelijks’ van maken, door bijvoorbeeld vuurwerk af te
steken. Maar dat is geen goed idee!
Recent vaardigde de provincie een verbod uit op het afsteken van vuurwerk, het gebruik van geluidskanonnen,
het oplaten van wens- of feestballonnen, kerstboomverbrandingen, vreugdevuren. Dit verbod geldt zowel op
privaat als publiek domein.
U kunt ook knallen (=feesten) zónder vuurwerk.
Gebruik hiervoor de hashtag #ikknalzondervuurwerk als
u feestelijke selfies post.
Meer info via www.ikknalzondervuurwerk.be.
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IS UW HUISNUMMER GOED
LEESBAAR?
IN EEN NOODSITURATIE TELT
ELKE SECONDE!
Een goed zichtbaar en duidelijk leesbaar huisnummer
kan van levensbelang zijn. Nog te vaak verliezen politie
en andere hulpdiensten bij dringende interventies
kostbare tijd met het zoeken naar een woning omdat het
huisnummer ontbreekt of slecht leesbaar is. In noodsituaties telt elke seconde. Zorg er dus voor dat uw huisnummer zowel overdag als ’s nachts goed zichtbaar is.









HOE WEET U NU OF UW HUISNUMMER GOED
ZICHTBAAR IS?
Kijk eens van op een afstand of uw eigen huisnummer
duidelijk zichtbaar is. Doe deze check ook als het donker
is. Kijk regelmatig na of uw huisnummer niet overwoekerd wordt door klimplanten, struiken of boomtakken.

POLITIE WAASLAND-NOORD
HULPVERLENINGSZONE WAASLAND
www.politiewano.be
www.hvzwaasland.be

DOE DE DEUR DICHT
EN RED LEVENS BIJ BRAND
Door alle binnendeuren in huis dicht te doen, kunt u
levens redden. Als er brand uitbreekt, blijft het vuur en
de verstikkende rook – de grootste bedreiging – langer
opgesloten. Zo is er meer tijd om uzelf en uw huisgenoten in veiligheid te brengen als een rookmelder alarm
slaat. U heeft misschien de gewoonte om de deuren in
huis open te laten? Breng daar vanaf nu verandering in!

DOE DE DEUR DICHT
• De deur dicht doen, vooral ‘s nachts, is van levensbelang. Want als er brand uitbreekt, houdt zelfs een
gewone, niet-brandwerende binnendeur de rook tot
20 minuten tegen. Tijd die levens kan redden.
• Het vertraagt de verspreiding van de verstikkende rook.
• Trek ook de deuren achter u dicht op weg naar buiten,
zo sluit u de brand op en beperkt u de schade.

HANG ROOKMELDERS
• Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Ze zijn
helemaal niet duur en gemakkelijk zelf te plaatsen.
• Kies in grotere woningen voor gekoppelde rookmelders
zodat het alarm op meerdere plaatsen hoorbaar is. Zorg
er in elk geval voor dat de rookmelders in afgelegen
lokalen, bijvoorbeeld een berging, hoorbaar zijn in de
slaapkamer. Deze rookmelders kunt u draadloos met
elkaar verbinden.
• Om wettelijk in orde te zijn, moet op elke verdieping
van elke woning, appartement of studio in Vlaanderen minstens één rookmelder hangen.
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UITGELICHT
ZORG VOOR EEN
KNUS EN WARM KOT!
Gemiddeld verliest een gezin jaarlijks een volledig
maandloon aan energie door het dak, vloeren en
ramen. Dat hoeft niet zo te zijn! Dankzij de gratis
tool van de provincie Oost-Vlaanderen, krijgt u na
enkele eenvoudige vragen een handig stappenplan
om uw woning energiezuiniger te maken. Goed
voor het milieu en uw portemonnee!
BEREKEN UW BESPARING OP
WWW.BOUWWIJS.BE/MIJNWARMHUIS.
Om uw stappenplan te laten slagen, kunt u bovendien gratis
renovatieadvies op maat ontvangen.
Maak een afspraak via www.bouwwijs.be/renovatieadvies.

WOONWIJZER WAASLAND
Zit u nog met andere vragen rond wonen of energie? Wilt u
weten op welke premies u recht hebt? Of kunt u wel wat hulp
gebruiken bij uw offertes? Bent u misschien op zoek naar een
goedkopere energieleverancier?
Op www.woonwijzerwaasland.be vindt u onze zitdagen per
gemeente en een antwoord op vele vragen.
Of neem contact op met Woonwijzer Waasland via
E woonwijzerwaasland@interwaas.be of T 03 500 47 40.
Op HYPERLINK “http://www.woonwijzerwaasland.be”
www.woonwijzerwaasland.be vind je onze zitdagen per
gemeente en een antwoord op veel van je vragen.

Ontdek de premies specifiek voor Beveren via het
Digitaal Loket via www.beveren.be: premies voor
o.a. isolerende beglazing, installatie warmtepomp,
laagenergiewoningen, warmterecuperatie en
voorgevelrenovatie (isolatie).

GEMEENTE START MET THERMOGRAFISCHE SCANS
Thermografie is een techniek waarbij temperaturen in beeld worden gebracht met een warmtecamera, ook wel
thermografische camera genoemd. Deze camera neemt op afstand infraroodfoto’s die temperatuurverschillen visualiseren. Met die techniek kan men o.a. warmteverliezen door onvoldoende of slecht geplaatste isolatie, detecteren.
Een correcte meting kan enkel in volgende omstandigheden:
• Minimum 10°C temperatuurverschil tussen buiten- en binnenomgeving.
• Het mag niet te hard regenen, er mag geen stevige wind of te felle zon zijn.
Vraag een gratis thermografische scan van uw straatgevel aan bij dienst Milieubescherming via telefonische afspraak. Enkel niet-gerenoveerde woningen van minimum 30 jaar oud (bouwjaar voor 1990) komen hiervoor in aanmerking. De scans worden uitgevoerd in volgorde van aanvraag. Na de scan ontvangt u een verslag en toelichting.

DIENST MILIEUBESCHERMING
T 03 750 14 80
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HET PLEKJE VAN

CYRIEL BECK | KAPELLETJE ZOETENBERM DOEL
geeft mij voldoening en rust
“ Het
als ik doorheen de Wase polders,
over de dijken fiets.

Ik kijk graag naar de natuur,
hoe alles groeit en bloeit,
het oogsten, de dieren
op de weiden.
Ik kom ook vaak terecht op de
plekjes waar ik vroeger samen met
mijn echtgenote Gerda vertoefde.”

Hebt u een favoriet plekje ergens in het Beverse of bij u thuis?
Laat het ons weten via E communicatie@beveren.be.
Wie weet komt onze fotograaf bij u langs en staat u volgende editie op deze pagina!
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11 november 2020
pannenkoekenbak scouts Sint-Hiëronymus
voor AZ Nikolaas campus Beveren

13 oktober 2020
Inhuldiging kampeerweide Jeugdcentrum Prosperpolder door
schepen van Jeugd Katrien Claus

Winnaar Bravo Velo
Debby Van Broeck en gezin

Winnaar Bravo Velo
De kinderen van Cindy Peeters
29 oktober 2020
Het Sint-Maartencomité kocht 100 stripverhalen aan over de legende
van Sint-Maarten voor de klasbib voor alle Beverse lagere scholen.
Op de foto de leerlingen van het 6e jaar Sint-Martinusschool.

Winnaar Bravo Velo
Marleen De Bock
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16 oktober
Opening fototentoonstelling
‘Kinderen van de wereld i.s.m.
GROS. v.l.n.r. Hilde Van Haute
(voorzitter GROS), fotograaf Gerry
Smet en schepen van Ontwikkelingssamenwerking Ingeborg De
Meulemeester
Winnaar Bravo Velo
De kinderen van Michel De Vogel

FEEST!
Winnaar fietszoektocht
Tom De Dobbelaer ontving een
fiets uit handen van Schepen Inge
Brocken.

GEKIEKT IN ONZE GEMEENTE

Winnaar Bravo Velo
Iris Himschoot

Winnaar kinderwandelzoektocht
Zenn Onghena

Winnaar Bravo Velo
Resi Smet met echtgenoot Johny Van Dam
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ACTIEF
WAT BEWEEGT ER IN ONZE GEMEENTE?
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud en kunnen omwille van coronamaatregelen gewijzigd of geannuleerd worden.
Volg onze gemeentelijke infokanalen (FB, website, e-nieuwsbrief …) voor actuele informatie.

TER VESTEN TICKETVERKOOP
16|01
Bert Gabriëls
Eindejaarsconference 2020
06|02
Adriaan Van den Hoof
’t Zal schoon zijn als het af is
11|02
Abattoir Fermé
De Kersenvla
17|02
Theater Artemis
De Onzichtbare Man (4+)
25|02
Jiraan (SY | BE | TR)
27|02
Bruno Vanden Broecke & Raven Ruëll
Ouder Kind

TER VESTEN

© Johannes Vande Voorde

www.tervesten.be

WANDEL MEE LANGS VERLICHTE KERSTSTALLEN EN KASTELEN
Dit jaar verloopt alles anders. Maar het gezellig maken blijven we doen, ook aan het
eind van 2020. Naast de traditionele kerststallentochten, loopt dit jaar een unieke
wandeling langs verlichte Beverse kastelen.
Kerststallentochten: 13|12 > 10|01|2021
Wandelen langs verschillende kerststallen en -taferelen. (4,5 en 6 km)
Verlichte kastelenroute: 13|12 > 6|01|2021
8,5 km wandelen langs kasteel Cortewalle, Hof ter Welle en Hof ter Saksen.
Vertrek op de Grote Markt van Beveren.
Alle informatie over de wandelroutes kunt u terugvinden in onze kerstbrochure, op te
halen bij dienst Toerisme, Grote Markt 2. Of bekijk al deze info op www.beveren.be.

CORONAPROOF
Hou het veilig en houd u aan de coronamaatregelen. Steeds voldoende afstand
houden en niet samentroepen blijft de boodschap.
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RASA - VERBINDING - EXPO VOOR JONG EN OUD
Is het erg als spinnen uitsterven? Hebben olifanten vlinders nodig? Deze educatieve
tentoonstelling toont kunst en ideeën van kunstenaars, filosofen en wetenschappers
over aarde en natuur. Met dit artistiek project wil Rasa iedereen (+ 9 jaar) aanmoedigen
om al spelend nieuwe mogelijkheden te ontdekken en om anders om te gaan met onze
unieke planeet.
Groepsbezoek na afspraak van 11|01 > 24|01|2021
Publieksmoment volwassenen di 12|01 | 20 uur
Familiemoment (9+): vr 22|01 | 20 uur
Telkens onder begeleiding van professionele ‘Rasa-gidsen’.
Kasteel Cortewalle | 11 | 8 EUR

TER VESTEN
www.tervesten.be

BELPOP BONANZA
FIETS- OF WANDELTOUR
Al swingend en zingend de fiets op?
Dat kan een hele winter lang met de
Belpop Bonanza route (lus 20 km).
Ontdek hoe rockhelden en moderne
klein kunstenaars in Beveren een
muzikale thuismatch spelen of hoe
Vrasene dé bakermat werd voor
de popcornmuziek. Ontdek aan de
hand van qr-codes 10 unieke Beverse
muziekmijlpalen.
Download de route op de website of
haal uw gedrukte versie af bij dienst
Toerisme of aan de balie van Ter Vesten.

OPROEP
Heeft u thuis nog informatie over
optredens van lokale muziekgroepen,
muzikanten (cd’s, lp’s, foto’s, beelden
...) en wilt u dit materiaal uitlenen voor
een tentoonstelling in het voorjaar
van 2021? Laat het ons weten via het
invulformulier op de website.

TER VESTEN
www.tervesten.be

TOURNEE MINERALE: OP UW GEZONDHEID!
Campagne ‘Tournée Minérale’ roept
alle Belgen op om in februari, een
maand ‘nee’ te zeggen tegen alcohol.

Voor vragen over alcoholgebruik kunt u
gratis, vertrouwelijk en vrijblijvend terecht
bij preventiewerker Ilka Walleyn.

Met de huidige coronamaatregelen wordt
deze editie wel extra uitdagend. We
associëren alcohol vaak met gezelligheid:
we drinken een glas voor tv, in gezelschap,
om iets te vieren of om iets te verwerken.
Tournée Minérale daagt u uit om die gezelligheid te creëren zonder alcohol. Dat doet
evenveel deugd en uiteindelijk voelt u zich
er beter bij. Want minder alcohol levert
u meer energie, een betere slaap en een
algemeen frisser gevoel op. En u werkt er
nog mee aan uw gezondheid ook!

Hierbij alvast een receptje van een verfrissende mocktail; lekker én alcoholvrij.
Proost!

Ga ook de uitdaging aan, samen met familie, vrienden, collega’s, ploegmaten … en
drink in februari 2021 geen alcohol. Want
ook zonder kunt u zich perfect amuseren.

PREVENTIEWERKER
BEVEREN

Recept ‘Lady in Red’
•
•
•
•
•
•

3 à 4 verse frambozen
2 cl verse limoensap
2 cl elderflower siroop
Alle ingrediënten aanstampen
Crushed ice toevoegen
Aanlengen met veenbessensap

T 0474 86 03 62
E preventie@beveren.be
www.tourneeminerale.be.
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ANK
OORUIT
Tijdens de archeologiedagen op zondag 11 oktober kon het publiek zien
waar de oude waterput, het poortgebouw en de walgrachten op de site van Singelberg
terug te vinden zijn, het resultaat van onderzoek met een magnetometer.
De aanwezigen kregen ook het verhaal te horen van de belegering van Singelberg,
een Shakespeareaans familiedrama, uitgevochten op het kasteel Singelberg …
Meer dan zevenhonderd jaar geleden
vormde kasteel Singelberg het decor van een bloedstollende belegering.
Ooggetuige Isabella de Rumigny, vrouwe van Beveren én hertogin van Lotharingen,
maakte als kasteelvrouwe vanop de eerste rij mee
hoe haar kasteel bestormd werd.
Een schrikwekkende gebeurtenis op de nu zo rustige plek van Singelberg!

Singelberg ging onder de bodemscanner van Erfpunt tijdens de archeologiedagen op 10 oktober.
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EEN SHAKESPEAREAANS FAMILIEDRAMA,
UITGEVOCHTEN OP SINGELBERG
Isabella de Rumigny: “Noteer vrijdag 11 september in 1310 gerust als een zeer bewogen dag in de
geschiedenis van het Land van Beveren. Op die welbewuste dag dook mijn oom Jan van Beveren plots op
voor de poorten van het roemruchte kasteel Singelberg in het gezelschap van maar liefst vijf ridders en
vijfentwintig gewapende handlangers.
U moet weten dat mijn strijdlustige oom zich na het overlijden van zijn zus en mijn moeder Filippa van
Beveren, kantte tegen mijn opvolging als ‘vrouwe van Beveren’. Oom Jan had als dominicaanbroeder
een gelofte van armoede afgelegd waarmee hij aanvankelijk afstand deed van zijn erfenis. Maar na zijn
aanstelling tot bisschop van Potenza in Zuid-Italië, bedacht hij zich en liet hij zijn oog toch vallen op de
rijkdommen van het Land van Beveren. Dat was buiten mij gerekend, ik liet me niet zomaar ringeloren
door mijn hebzuchtige oom. In Parijs ging ik persoonlijk mijn zaak bepleiten bij de Franse koning, Filips de
Schone, en kreeg zowaar gelijk over heel de lijn. De Franse koning stuurde zelfs een raadsman mee om mij
bij te staan in Beveren.
Terug naar die bewuste 11 september: ik werd dus bij verrassing overvallen door een troepenmacht van
mijn listige oom Jan. Ik kon nog snel de brug van het kasteel lichten en trok me veilig terug in de versterkte
donjon van de burcht. Vanuit mijn schuilplaats moest ik echter met lede ogen aanzien hoe Jan en zijn
troepen het neerhof en de stallingen plunderden en ermee dreigden om iedereen in het kasteel uit te
moorden! Om zijn dreigementen kracht bij te zetten, bestookte hij ons met brandende pijlen. Ik vreesde
voor mijn leven en dat van mijn kinderen. Ten einde raad stuurde ik een onderhandelaar die gedaan kreeg
dat mijn familie en gevolg heelhuids mochten vertrekken. Maar u raadt het al, mijn oom Jan brak zijn
woord sneller dan de haan kon kraaien. Hij keilde mijn zoon in de dievenput en nam ons, zonder rekening
te houden met zijn eed aan God, gevangen. Een regelrechte schande!
Acht weken lang werden we gevangengehouden. Ongezien! Uiteindelijk heeft de graaf van Vlaanderen,
Robrecht van Béthune, zich ermee bemoeid. En zoals in die tijd vaak problemen werden opgelost, liet hij
zijn dochter Mathilde trouwen met mijn oudste zoon Mathias. Met die slimme truc werd Jan van Beveren
op een zijspoor gezet en werd het Land van Beveren definitief eigendom van onze familie.
Wist u trouwens dat een halve eeuw later Joos Vijd, zoon van de burchtvoogd van kasteel Singelberg, in
mijn kasteel geboren werd?”
Isabelle de Rumigny stief in 1325. Haar oudste zoon Mathias van Lotharingen huwde in 1312 met Mathilda van Vlaanderen en volgde zijn moeder op als heer van Beveren. In 1335 verkocht de familie van Lotharingen het Land van Beveren
aan de graaf van Vlaanderen. Hierna werd de familie Vijd aangesteld als vertegenwoordiger van het grafelijke gezag in
Beveren.
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11miljoenredenen.be

‘Ik doe het om niet meer te
moeten kiezen met welke
vrienden ik wél afspreek.’

6 GOUDEN REGELS TEGEN CORONA
11 MILJOEN REDENEN OM VOL TE HOUDEN

Doe je activiteiten liefst buiten

Een initiatief van de Belgische overheid

