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SLUITINGSDAGEN
Gemeentediensten
Met uitzondering van de snelbalies en de infobalie Toerisme 
werken al onze loketten voornamelijk op afspraak. Alleen 
op dinsdag- en vrijdagvoormiddag kunt u zonder afspraak 
langskomen.
Afspraken via www.beveren.be of via T 03 750 15 11.

Sociaal Huis
De diensten van het Sociaal Huis werken enkel op afspraak:
T 03 750 15 11
E info@beveren.be

Bibliotheken
Bib Kieldrecht is doorlopend gesloten tot en met begin 
november, als gevolg van verbouwingswerken aan
 OC Ermenrike.
Ter vervanging worden de openingsuren van Bib Verrebroek 
tijdelijk uitgebreid: wo 14 > 17 uur, do 15.30 > 19 uur,
zo 9.30 > 12.30 uur

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.
Of maak een afspraak voor niet-dringende meldingen via 
www.politiewano.be.
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Op de cover:
In juli gingen we langs bij de wijkcomités die ons steunen met de campagne Zone 30, voor een fotoshoot met kinderen 
uit de wijk. Op deze foto de kindjes van Buurtcomité ‘De Buren van De Brownestraat’.

Iedereen is welkom in de Kunstacademie Beveren. Lees meer over het aanbod op pagina 26.

Tropische sfeer op de Mondiale Sterrendag in het openluchttheater van Beveren Buiten op 21 juli. 
Gemeente Beveren ontving die namiddag twee bijkomende Fairtradesterren voor Fairtrade Bestuur  en Fairtrade Communicatie. 
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IN DE
KIJKER

Onze vrijetijdsdiensten staan te popelen om u in het najaar terug op uw wenken te 
bedienen. De publiekswerking van Ter Vesten, dienst Cultuur, Sport, Jeugd en de Bib 
stonden in 2020 en het voorbije voorjaar op een laag pitje, corona weet u wel … 
Tijd voor onze vrijetijdsdiensten om er terug in te vliegen! Een voorsmaakje in dit artikel. 
We verwelkomen u graag terug!

Aan cultuur, sport en vrije tijd doen wordt nog eens zo plezant met de UiTPAS! Gemeente 
Beveren stapte samen met gemeente Zwijndrecht in het UiTPAS-verhaal. Met uw 
UiTPAS Reynaert op zak kunt u punten sparen bij deelname aan UiTPAS-activiteiten en 
de spaarpunten vervolgens omruilen voor leuke voordelen en interessante kortingen. 
Sparen en omruilen kunt u bovendien in alle steden en gemeenten die werken met de 
UiTPAS. Voor inwoners die recht hebben op het kansentarief vervangt deze UiTPAS de 
bestaande vrijetijdspas.

Sparen maar! 
© Thomas Dhanens
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WELKOM TERUG IN TER VESTEN
U hee�  het even moeten missen, maar het mag weer! Zin in een theatervoorstelling, een circusvoorstelling met de ganse familie? De 
medewerkers van Ter Vesten staan al te popelen om u te verwelkomen. 

Noteer alvast volgende data in uw agenda:

• Donderdag 2 september om 20 uur: ‘Open Huis’ met voorstelling van het nieuwe programma. 
Gratis maar reserveren is verplicht!

• Zaterdag 4 september vanaf 10 uur: start abonnementenverkoop en losse tickets. Combinatie van tickets familievoorstellingen en 
avondvoorstellingen is mogelijk.

Nieuwe abonnementenformules:

• Geniet van het reductietarief bij een abonnement 
vanaf 3 voorstellingen. Vanaf 5 voorstellingen krijgt u 
nog een tegoedbon voor een gratis voorstelling.

• Wie 26 jaar of jonger is, krijgt een extra korting van 5 
EUR op het abonnementstarief.

Praktisch

Alle praktische informatie over het reserveren van 
abonnementen en losse tickets kunt u raadplegen en 
downloaden op www.tervesten.be of opvragen via de 
balie. 

TER VESTEN
T 03 750 10 00
E tickets.tervesten@beveren.be
www.tervesten.be

KINDVRIENDELIJK BEVEREN
Fried’l Verelst, medewerker Jeugddienst: “Tijdens de voorbije zomer 
gingen wij op zoek naar de beleving van jongeren. Op basis van de 
resultaten zullen volgende thema’s worden aangepakt: mentaal 
welzijn, doelgroepgerichte gemeentelijke communicatie en verdere 
invulling van de publieke ruimte. Als alles goed loopt, halen we in 
het najaar van 2022 het label “Kindvriendelijke gemeente”. Meer 
informatie op www.beveren.be. 

KRIEBELT HET 
OM TE SPORTEN?
Wilt u uw conditie verbeteren of hee�  u gewoon zin om 
opnieuw samen te bewegen? 
“Yoga, fitness, seniorengym, wandelen, fietsen ... het kan 
binnenkort weer allemaal” vertelt Miek Van Overmeiren, 
lesgever bij de Sportdienst. “Wij kijken ernaar uit om jullie 
terug te verwelkomen en aan het sporten te krijgen.”
Meer informatie vindt u in de folder ‘Beweeg & Beleef!’ en 
op www.beveren.be.

Dit jaar nemen we de draad weer op met ‘Dwars door 
Beveren’, het loopevenement waarbij u al lopend ook 
enkele gebouwen doorkruist. 
Meer info vindt u op pagina 22.

DE BIB IS MEER DAN BOEKEN ALLEEN
Bib Beveren brengt collecties, activiteiten, voordrachten en bezoekers samen onder één dak! 
Lezen, luisteren, film kijken, kranten en tijdschri� en, zowel op papier als digitaal, voorlezen voor jong en oud, iedereen vindt zijn of 
haar gading in het grote aanbod. 
De Bib bleef het voorbije jaar doorlopend open voor het publiek, coronaveilig én gastvrij! 
We gaan door in het najaar: verkoop van afgevoerde bibmaterialen, Buitenbeentje Christophe Busch, XPO Fake News, 
De Schrijfwijzen, Voorleesweek… en meer.
Informeer u op https://beveren.bibliotheek.be . Blijf op de hoogte via www.facebook.com/bibbeveren

Onze vrijetijdsdiensten staan te popelen om u in het najaar 
terug op uw wenken te bedienen. 
Vanaf 1 september wordt aan cultuur, sport en vrije tijd 
doen nog eens zo plezant want bij o.a. gemeentelijke 
activiteiten kunt u UiTPAS-punten sparen! 
Lees er alles over op pagina 8-9.
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Trek erop uit met UiTPAS Reynaert, 
uw spaar- en voordeelkaart voor 
cultuur, sport en vrije tijd!

Hoeveel kost een UiTPAS?
• 5 EUR voor volwassenen.
• 2 EUR voor -26 jaar.
• Gratis voor mensen met recht op kansentarief (lees hierover 

meer bij UiTPAS Reynaert met kansentarief).
• Een UiTPAS koopt u éénmalig.

Bij aankoop van een UiTPAS Reynaert ontvangt u nog tot 
het einde van dit jaar deze welkomstvoordelen:
• 3 punten op uw nieuwe UiTPAS (geen jaarlijkse verlenging).
• een schoudertas boordevol tips, met verrassingen.

Waar koop ik mijn UiTPAS?
Een UiTPAS Reynaert is vanaf 1 september te koop in:

• Gemeentehuis, Gravenplein 8
• Bib Beveren, Gravenplein 3
• Bib Kieldrecht, Molenstraat 30, Kieldrecht (in Bib Verrebroek 

tijdens de sluiting van Bib Kieldrecht)
• Online aanvragen via  www.beveren.be (afhalen in het 

gemeentehuis)
Breng uw identiteitskaart mee!

Hoe gebruik ik mijn UiTPAS?
Een UiTPAS is persoonlijk (elk gezinslid hee�  een eigen UiTPAS). 
U spaart punten door uw UiTPAS-kaart te scannen aan de 
UiTPAS-zuil (bv. in de bib of zwembad), door de UiTPAS QR-code 
te scannen met de UiTPAS app ofwel kent de aanbieder van de 
activiteit u ter plaatse een punt toe. 

Met de UiTPAS app hee�  u uw UiTPAS altijd op zak!
Download de UiTPAS-app gratis in de App store of de Google 
Play Store. Koppel eenmalig uw UiTPAS nummer (op uw 
UiTPAS-kaart) aan de app. Scan de QR-code om punten te 
sparen en krijg meteen een overzicht van uw puntensaldo en 
de omruilvoordelen.

Punten sparen
Met een UiTPAS op zak kunt u punten sparen bij deelname 
aan heel wat vrijetijdsactiviteiten. Zo spaart u bijvoorbeeld 
een punt bij een bezoekje aan de bib, zwembad Lago De 
Meerminnen of als u een voorstelling in Ter Vesten bijwoont. U 
kunt ook punten sparen als u deelneemt aan activiteiten van 
Beverse verenigingen die aangesloten zijn bij onze UiTPAS-
regio, bijvoorbeeld bij uw inschrijving bij een aangesloten 
sport-, jeugd- of middenveldorganisatie. Tenslotte kunt u als 
Beverenaar ook punten sparen in andere steden en gemeenten 
die werken met een UiTPAS.

Punten omruilen
Wat kunt u doen met al die gespaarde UiTPAS-punten? U kunt 
ze omruilen voor allerlei voordelen: 

• Kortingen voor bepaalde voorstellingen.
• To� e cadeaus zoals een sporthanddoek, appelsapbox …
• Korting voor of een gratis consumptie bij UiTPAS-activiteiten, 

bv. in het Cultuurcafé of Rest-eau-cafe De Meerminnen.
Het aanbod van de omruilvoordelen in Beveren leest u op 
www.beveren.be/uitpas. U kunt de gespaarde punten ook 
omruilen in alle steden en gemeenten die met UiTPAS 
samenwerken. Een overzicht hiervan vindt u op www.uitpas.be.

Spaar en ruil 
UiTPAS-punten voor 
toffe gadgets of 
interessante kortingen 
in Beveren, 
Zwijndrecht en alle 
aangesloten steden 
en gemeenten in 
Vlaanderen! 

UiTPAS Reynaert met 
kansentarief vervangt 
de vrijetijdspas

Hee�  u recht op het kansentarief? Dan kunt u 
een UiTPAS Reynaert (voor u en elk gezinslid) 
gratis afhalen op het gemeentehuis van Beveren, 
Gravenplein 8. Met een UiTPAS krijgt u 80 % korting 
op het UiTPAS-vrijetijdsaanbod in Beveren en 
Zwijndrecht. Voorbeelden zijn korting voor het 
inschrijvingsgeld bij aangesloten verenigingen of 
kortingen voor voorstellingen in Ter Vesten. 
Bovendien kunt u met uw UiTPAS ook UiTPAS-
punten sparen en omruilen voor voordelen. Lees 
meer over de UiTPAS met kansentarief op 
www.beveren.be/uitpas of bel naar T 03 750 15 11.

U hebt recht op een UiTPAS Reynaert met 
kansentarief als u  in Beveren woont en

• U hebt recht op verhoogde tegemoetkoming of

• U bent in actieve begeleiding bij het OCMW of 

• U hebt een hoge schuldenlast en wordt hierbij 
begeleid.

Waarom een UiTPAS Reynaert kopen?

MEER INFO
T 03 750 15 11
E info@beveren.be
www.beveren.be/uitpas

UiTPAS Reynaert Praktisch
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VERBOUWINGEN AAN OC ERMENRIKE (KIE)
TIJDELIJKE SLUITING BIB KIELDRECHT
In OC Ermenrike, het ontmoetingscentrum van Kieldrecht waar ook 
de bib onderdak hee� , wordt de komende tijd grondig verbouwd. De 
benedenruimte wordt in een nieuw jasje gestoken. Er komt nieuw 
sanitair, een leskeuken en de foyer wordt vernieuwd en uitgebreid. De 
bib wordt voorzien van een verluchting en ventilatie.

Omwille van deze werken zullen Bib Kieldrecht en de schouwburg van 
het ontmoetingscentrum gesloten zijn tot in november. De bezoekers 
van Bib Kieldrecht kunnen terecht in de andere Beverse bibfilialen. De 
openingsuren van Bib Verrebroek worden tijdelijk uitgebreid. 
Bib Verrebroek is tijdens de periode van de sluiting van Bib Kieldrecht 
open op: 

wo 14 > 17 uur 
do 15.30 > 19 uur
zo 9.30 > 12.30 uur

Einde sluiting Bib Kieldrecht en schouwburg Ermenrike: 
november 2021

Einde werken OC Ermenrike: oktober 2022

Het fietspad langs de Gravendreef 
wordt heraangelegd.

WERK 
IN UITVOERING
DE STAND VAN ZAKEN

FIETSPAD GRAVENDREEF (BEV)
Het fietspad langs de Gravendreef wordt 
heraangelegd met meer comfort en 
veiligere oversteekplaatsen. Er komt 
een 4 meter breed fietspad in beide 
richtingen in beton. De groenborders en 
beukendreef blijven.

Start: midden september 2021
Einde: eind 2021

HORECAPUNT FORT LIEFKENSHOEK (KAL)
In het horecapunt Fort Liefkenshoek wordt alles afgewerkt zodat we, als alles vlot 
verloopt, in oktober de eerste bezoekers kunnen ontvangen.

Einde: september 2021

GBS DE TOREN (MEL)
De school krijgt een nieuwbouw. De klaslokalen langs de Hazaarddam worden in een 
later stadium grondig gerenoveerd.

Einde: eind 2022

NIEUWBOUW GTI (BEV)
De tweede fase van de renovatiewerken van de oude werkplaatsen is gestart. 
Bovenop de vernieuwde werkplaatsen zal een sporthal gebouwd worden.

Einde: 2023

SITE PC SABOT (MEL)
Ondertussen is de bovengrondse bouw van het nieuw dienstencentrum, de 
assistentiewoningen en sociale woning op de site van PC Sabot gestart.

Einde: 2023

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.

Alle informatie over de werken N70 kunt u terugvinden op 
www.wegenenverkeer.be/melsele. 
Daar kunt u zich ook inschrijven op de nieuwsbrief over de werken N70.

Hee�  u vragen over de werken? 
Stel ze aan het team van de bereikbaarheidsadviseur via 
E bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of T 0468 03 53 84.

HERAANLEG N70 (MEL-BEV)
Ondertussen is zowel tussen de Burggravenstraat en de Sint-
Elisabethstraat als tussen de Carrefour en de Essendreef de 
noordkant van de weg (fase 1 en 6) klaar. De aannemer werkt 
nu op beide locaties aan de zuidzijde van de weg, dit zijn de 
rijstroken richting Zwijndrecht (fase 2 en 7). Hij volgt daarbij 
steeds dezelfde werkvolgorde: eerst wordt de nieuwe riolering 
aangelegd en vervolgens wordt de weg, inclusief fiets- en 
voetpaden, opnieuw opgebouwd:

• onderfundering en fundering

• onderlaag asfalt rijweg

• betonwerken aan fietspaden en kantstroken

• klinkeren van parkeerstroken en voetpaden

• toplaag asfalt en wegmarkeringen

Naar verwachting kunnen we deze fases voor het einde van het 
jaar afronden. Daarna start de heraanleg van de smallere delen 
van de N70, tussen de Carrefour en de Sint-Elisabethstraat. 

De werken aan het horecapunt Fort Liefkenshoek zitten in de laatste fase. Als alles 
vlot verloopt kunnen we er in oktober de eerste bezoekers ontvangen.

WERKEN KEIZERSTRAAT – 
MELSELESTRAAT (HAA)
In het najaar staan er uitgebreide 
rioleringswerken en lokale 
infrastructuurwerken op de planning 
in de Melselestraat (tussen Keizerstraat 
en Bosstraat), Keizerstraat (tussen de 
kerk en Heirbaan), Heirbaan (tot aan 
Kruibekesteenweg), Botermelkstraat, 
Leenstraat en Perstraat (tussen nr. 80 en 
137). Deze werken zullen voor de nodige 
verkeershinder zorgen. De betrokken 
bewoners zullen via andere kanalen verder 
geïnformeerd worden over deze werken. 

Start: 27 september
Einde: eind 2022
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HET
GESPREK

“Als je weet dat deze locatie vroeger een weeshuis 
was, zal het beeld een mooie verbinding tussen 
het heden en het verleden vormen.”

Bert Jacobs, voorzitter PCR-Beveren:
“Momenteel zijn een 70-tal verenigingen 
aangesloten bij de PCR-Beveren. Met 
dit beeld willen we iets terugschenken 
aan de Beverse gemeenschap. Na een 
fietstocht eind 2019 kwamen een paar 
van onze bestuursleden terecht op de 
binnenkoer van het Erfgoedhuis Hof ter 
Welle. Dat leek hen de ideale plek om 
een kunstwerk te plaatsen. Zo is de bal 
aan het rollen gegaan. Na toestemming 
van de gemeente werd een werkgroep 
opgestart met vertegenwoordigers 
van de PCR, bevoegde personen uit 
de cultuurdienst van de gemeente en 
enkele kunstenaars. Uit verschillende 
voorstellen is dan gekozen voor een 
werk van Edith Ronse, een kunstenares 
afkomstig uit Haasdonk.”

VASTHOUDEN VAN EEN HERINNERING
NIEUW KUNSTWERK IN ERFGOEDHUIS HOF TER WELLE

Vanaf 12 september zal op de binnenkoer van Erfgoedhuis Hof ter Welle een kunstwerk van Edith 
Ronse staan. Dit beeld is een geschenk van de Plaatselijke Cultuurraad Beveren naar aanleiding 
van hun 50-jarig bestaan. We spraken met Bert Jacobs, voorzitter van de Plaatselijke Cultuurraad 
Beveren (PCR-Beveren) en Edith Ronse, beeldend kunstenaar.

Edith Ronse, beeldend kunstenaar:
“Ik vind het heel bijzonder dat op deze waardevolle site een werk van me komt. Het 
is een intieme plek, maar toch in het centrum van Beveren. Het beeld is ontstaan 
vanuit de herinnering dat ik als kind werd opgetild. Ik probeer als kunstenaar 
tastbaar te maken wat vluchtig is of wat moeilijk in woorden te vatten is. Het idee 
van vasthouden en loslaten kan je linken met opvoeden. Als je weet dat deze 
locatie vroeger een weeshuis was, zal het beeld een mooie verbinding tussen het 
heden en het verleden vormen. Vasthouden van een herinnering is de titel van dit 
werk. En dat vat de boodschap mooi samen.”

“Het is een extra uitdaging om aan de slag te gaan met een beeld in een openbare 
ruimte. Het materiaal moet bestand zijn tegen alle weersomstandigheden, anders 
takelt het snel af. Voor dit werk koos ik voor brons en arduin. Het zijn eerlijke, 
duurzame materialen om mee aan de slag te gaan. De achthoekige arduinen sokkel 
verwijst naar de arduinen dorpels onder de ramen en de achthoekige toren. Zo 
vormen het kunstwerk en de site ook bijna letterlijk één geheel.”

Beeldig 
Hof ter Saksen
Edith Ronse kent u misschien ook 
als de curator van de 16de editie 
van Beeldig Hof ter Saksen.

ZWEEFKRACHT ZWAARTEVLUCHT 
verwijst naar de relatie tussen de 
lucht, wind, hemel en de zwaarte, 
aarde, grond. Deze tegenpolen 
veroorzaken beweging. Dat kunt u 
letterlijk nemen: kunstwerken die 
bewegen of beweging tonen, maar 
ook figuurlijk: wat beweegt ons. 
Dit inspireerde Edith Ronse in haar 
eigen werk en in haar zoektocht 
naar kunstenaars die met het 
thema aan de slag gingen.

Beeldig Hof ter Saksen is gratis en 
loopt nog tot 10 oktober 2021.

HOF TER SAKSEN
Hof ter Saksendreef | Beveren
Alle dagen van 10 > 20 uur

Oproep voor foto- of videomateriaal
In april 2022 organiseert de Plaatselijke Cultuurraad Beveren in kasteel 
Cortewalle een overzichtstentoonstelling van 50 jaar PCR-Beveren. Hebt u 
interessant foto- of videomateriaal over het verenigingsleven in Beveren? Laat 
het dan weten via E bert-jacobs@skynet.be.

Meer over kunst in de openbare ruimtes
Wat ziet u wanneer u door Beveren loopt of wanneer u in publiek 
toegankelijke gebouwen komt?

In het boek Kunstmo(nu)menten in Beveren nemen redacteurs Wilfried 
Andries en Gerda Drieghe u mee op een kunstroute door Groot-Beveren. In 
368 pagina’s en 770 foto’s belichten ze de kunstwerken en hun kunstenaars. 
Dat er veel Beverenaars tussen zitten, is mooi meegenomen.

Kunstmo(nu)menten in Beveren is voor 33 EUR verkrijgbaar aan de balie 
Toerisme.

BALIE TOERISME
Gravenplein 8 | Beveren
Elke werkdag van 8.30 > 12.30 uur en van 13.30 > 16.30 uur
Op zaterdag van 9 > 12 uur
T 03 750 15 80 | E toerisme@beveren.be

Benieuwd naar het beeld van Edith Ronse?
Vanaf zondag 12 september, in de namiddag kunt u het werk bezichtigen op de 
binnenkoer van Hof ter Welle.

HOF TER WELLE
Anna Piersdreef 2 | Beveren
Woensdag en zondag van 14 > 17 uur



JAARREKENING 2020 | MEERJARENPLAN 2020-2025
Sinds het samengaan van gemeente en OCMW werkt de 
gemeente met een gezamenlijk meerjarenplan. Dat is nu ook 
het geval met de jaarrekening 2020 van het Lokaal Bestuur 
Beveren. Belangrijkste conclusie uit de cijfers van 2020 is 
dat het gemeentebestuur onverminderd verder werkt aan 
schuldafbouw.
Uitgaven in 2020: 95,5 miljoen EUR. Die som is samengesteld 
uit: werkingsuitgaven, interesten, personeelskost (incl. 
onderwijzend personeel), toelagen aan gezinnen, bedrijven 
verenigingen en overheidsorganisaties en voor de individuele 
werking door het OCMW.
De inkomsten bedroegen ruim 121 940 000 EUR.
Het lokaal bestuur investeerde voor ruim 36,5 miljoen 
EUR (o.a.: nieuw gemeentehuis, werken Ciamberlanidreef, 
Donkvijverstraat en Yzerhand. nieuwbouw woonzorgcentra 
Sint-Elisabeth en De Linde, heraanleg van straten, N70 …).Hier 
tegenover staan ook een aantal ontvangsten: 9,8 miljoen EUR.

Uit de gemeenteraad van 29|06|2021

VRIJSTELLING BETALEN HUUR | 
CONCESSIEVERGOEDING 2021
Door de coronamaatregelen moesten winkels en horecazaken 
tijdelijk de deuren te sluiten. Diverse gemeentelijke 
accommodaties worden verhuurd of in concessie gegeven. 
Als steunmaatregel stelt de gemeente de huurders 
en concessionarissen vrij van het betalen van huur of 
concessievergoeding op voorwaarde dat deze vrijstelling 
terecht komt bij de e� ectieve uitbater.
Ook de sportclubs die op jaarbasis gemeentelijke sport-
accommodatie huren worden vrijgesteld van huur voor 2021.

Uit de gemeenteraad van 29|06|2021
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Wist u dat 1 op de 10 leerlingen recht 
hee�  op korting op de schoolfactuur van uw 
kind(eren) in het lager en middelbaar onderwijs? 
Misschien hee�  u er ook recht op. 
Vraag hierover meer info op T 03 750 15 11 
of op de school van uw kind.

REGENBOOGCHARTER
Op de gemeenteraad van 29 juni werd het 
regenboogcharter unaniem goedgekeurd. 
Dit charter moet de gelijkheid van alle 
Beverenaars garanderen. Holebi’s en 
transgenders maken ontegensprekelijk 
deel uit van onze Beverse maatschappij. 
Ondanks alles blijven zij dikwijls te maken 
hebben met vooroordelen, discriminatie 
en verbaal en fysiek geweld. Het 
regenboogcharter moet leiden tot een 
nog inclusiever beleid. 

VOORLOPIGE VASTSTELLING RUP OUDEN DOEL
In de gemeenteraad werd het voorontwerp voor het Ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) Ouden Doel goedgekeurd. Het doel 
van dit RUP is om de unieke dijknederzetting nieuw leven in 
te blazen en rechtszekerheid te bieden door omvorming naar 
woongebied. Daarnaast spelen het bewaren en herstellen van 
erfgoedwaarden,  duurzaam waterbeheer, recreatieve functies 
een belangrijke rol.

Uit de gemeenteraad van 29|06|2021

RENOVATIE SPORTHAL BEVEREN
De gemeente maakt een bedrag vrij van 613 049,61 EUR excl. 
BTW voor de renovatie en uitbreiding van de sporthal in 
Beveren.

Uit de gemeenteraad van 29|06|2021

PUBLIEKE VERKOOP TE RENOVEREN HOEVE
De hoeve in de Nieuwlandstraat 5 in Melsele zal publiek 
verkocht worden voor een minimumbedrag van 368 500 EUR. 

Uit de gemeenteraad van 29|06|2021

KORTING OP UW 
SCHOOLFACTUUR? 
MISSCHIEN HEEFT U HIER 
RECHT OP!

“WAAR KUNT U TERECHT VOOR EEN MELDING OF KLACHT?”
Klachten of meldingen gee�  u best door via het gemeentelijk Meldpunt op de website: 
www.beveren.be/meldpunt. 
Op die manier komt de klacht rechtstreeks toe bij de betrokken dienst en ontvangt u een antwoord. 

U kunt er o.a. terecht met meldingen of klachten over:

• wegen, voet- en fietspaden 
• defecte straatverlichting of verkeerssignalisatie
• openbaar groenonderhoud
• sluikstort
• afvalophaling
• aanvraag rioolaansluiting (in de loop van sept.)
• achtergelaten fietsen
• huurdiscriminatie
• overlast door dieren
• sneeuw- en ijzelbestrijding

U kunt de klacht ook telefonisch melden aan het Klantencontactcenter T 03 750 15 11. In de gemeenteraad van 29 juni werd het voorontwerp voor het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ouden Doel goedgekeurd. 

BESLIST
IN GEMEENTE- EN OCMW-RAAD



VACCINATIE TWEEDE KANS
Ging u niet in op uw eerste vaccinatie-uitnodiging maar 
wilt u zich toch laten vaccineren? Iedereen krijgt een 
tweede kans om zich gratis te laten vaccineren.

• U ontvangt per brief een nieuwe uitnodiging om zelf 
een afspraak in te plannen. Dit kan online via de link 
in de brief of via de helpdesk vaccinatiecentrum 
T 03 750 16 00. Deze uitnodigingen gebeuren weer 
van oud naar jong.

• Of u kunt zich inschrijven op de reservelijst van Qvax. 

Als u bij uw eerste uitnodiging opgaf dat u de vaccinatie 
weigert dan ontvangt u geen tweede uitnodigingsbrief. 
Wenst u toch gevaccineerd te worden dan neemt u best 
contact op met de helpdesk van het vaccinatiecentrum.

VACCINATIECENTRUM BEVEREN
T 03 750 16 00

GEZOCHT VOORLEZERS 
VOOR SENIOREN
Leest u graag voor? Bent u gebeten door boeken 
en verhalen? Liggen senioren u nauw aan het hart? 
Kunt u zich geregeld vrijmaken? De Bib zoekt nieuwe 
vrijwilligers om voor te lezen aan de bewoners van de 
woonzorgcentra. 
Bezorg ons uw gegevens en wij nemen contact op 
met u. Noteer alvast donderdag 28 oktober in uw 
agenda. Dan organiseren we om 20 uur een info- en 
ontmoetingsmoment met alle nieuwe kandidaat-
vrijwilligers. Gratis, maar graag op voorhand uw 
interesse en uw aanwezigheid melden. 

BIB BEVEREN
T 03 750 10 50
E bibliotheek@beveren.be

HET LOKET
BINNEN ZONDER KLOPPEN

BABYTHEEK BEVEREN
In de Babytheek kunt u babyspullen lenen, zoals u in de 
bibliotheek boeken ontleent. Een eetstoel, een draagdoek, 
relax, babybadje, speelgoed ... zaken die u maar een korte 
periode nodig hebt, kunt u evengoed ontlenen in plaats 
van te kopen. Misschien wilt u een draagdoek liever eerst 
even uittesten vooraleer u er eentje aankoopt? Ook dat 
kan bij de Babytheek.

U betaalt 20 EUR per jaar om lid te worden van de 
babytheek. Het ontlenen zelf is dan gratis. Wie recht hee�  
op het kansentarief hoe�  geen lidgeld te betalen.

BABYTHEEK BEVEREN
Pareinlaan 1, Beveren
E babytheek@beveren.be, www.beveren.be/babytheek.

GEZOCHT INWONERS 
DIE OP DE FOTO WILLEN
In Beveren valt heel wat te beleven; wandelen, 
fietsen en een pak evenementen. Ook over onze 
dienstverlening informeren we u graag helder en 
duidelijk. We zoeken inwoners die op de foto willen voor 
ons toekomstig promotiemateriaal. Heb je interesse om 
Beveren mee in de kijker te zetten?

Neem contact op met onze dienst Communicatie 
via E communicatie@beveren.be.

VERHUIS ARCHIEFDIENST
De laatste maanden waren archiefmedewerkers druk in de weer om alle documenten 
te verhuizen naar het nieuwe gemeentehuis. Vanaf 1 oktober kunt u terug terecht in 
een gloednieuw archief om documenten te raadplegen of onderzoek te voeren. Maak 
op voorhand een afspraak met de Archiefdienst als u wenst langs te komen.

ARCHIEFDIENST
Gravenplein 8
T 03 750 17 50

Vragen over uw pensioen?
Als u vragen hee�  over uw pensioen, kijkt u best eerst op 
mypension.be. U vindt er veel nuttige informatie zoals uw 
pensioendatum, raming van het bedrag, de betaaldata, ... 
Hee�  u geen toegang tot mypension.be of vindt u niet 
wat u nodig hebt? 
Bel dan de gratis Pensioenlijn T 1765. 

Wilt u toch liever een pensioenexpert ontmoeten?
Maak dan een afspraak met het Pensioenpunt in het 
gemeentehuis van Beveren via T 1765 (te boeken vanaf 
23|08). Eerstvolgende pensioenpunt: wo 06|10

PENSIOENPUNT BEVEREN
Gravenplein 8, Beveren
elke eerste woensdag van de maand, 9 > 11 uur.

JONG & OUD OP DE SCHOOLBANKEN
NIEUWE BROCHURES
Werd uw een kind geboren in 2020? Dan mag het in de loop van schooljaar 
2022-2023 of op 1 september 2023 voor het eerst naar school. Bijna alle scholen 
starten met inschrijven vanaf 1 september 2021 (uitgezonderd GBS Lindenlaan en 
De Oogappel). 

Nog op zoek naar een school of meer informatie nodig? 
Lees dan de brochure basisonderwijs (kleuter en lager onderwijs), ook te bekijken 
op www.beveren.be.

Beveren kent ook een uitgebreid vormingsaanbod voor volwassenen.
Of u nu gaat voor een bijkomend diploma of gewoon een interessante lezing wil 
bijwonen, aan een carrièreswitch denkt of een nieuwe hobby wil starten. Een 
nieuwe brochure is online beschikbaar of verkrijgbaar in het gemeentehuis. 

KLANTENCONTACTCENTER
Gemeentehuis | Gravenplein 8 | 9120 Beveren
T 03 750 15 11

1716



TIPS OM VEILIG UW GSM, LAPTOP … OP TE LADEN
Staat u af en toe stil bij alle elektrische apparaten die u gebruikt? Denk maar eens aan de laptop, uw gsm, de 
elektrische step … We kunnen niet zonder deze technologie. Maar het opladen van batterijen van oplaadbare 
apparaten is niet zonder gevaar. Wist u dat 24% van de gebouwbranden in het Waasland ontstaat door elektrische 
apparaten?

ENKELE OPLAADTIPS:
• Bedek de opladers en batterijen niet. Bekijk of uw smartphone zijn warmte kwijt kan. Gebruik geen laptops in bed of 

leg geen smartphone onder uw kussen.

• Laad een batterij/accu op in de buurt van een rookmelder. Gebruik enkel de originele oplader. Verwijder de oplader 
indien de accu of batterij vol is. En hou toezicht tijdens het opladen.

Ziet, voelt of ruikt u een 
probleem bij het opladen? 
Stop dan onmiddellijk 
met het gebruik en koppel 
het apparaat los van de 
oplader. Bel 112 bij he� ige 
rookontwikkeling of brand!

MEER INFO
www.hvzwaasland.be

FIETSSTRAAT OF SCHOOLSTRAAT?
We zetten voor u de afspraken nog eens op een rijtje. U vindt een handig overzicht van alle fiets -en schoolstraten op 
www.beveren.be.

FIETSSTRAAT
Waarom?
Met de fietsstraat geven we meer ruimte en veiligheid aan de fietsers. Het principe wordt vooral 
toegepast in smalle straten waar het voor gemotoriseerd verkeer moeilijk of onmogelijk is om de 
wettelijke 1m afstand tijdens het inhalen te bewaren.

Verkeersregels:
• Fietsers in de rijrichting van het gemotoriseerd verkeer mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. Fietsers 

tegen de rijrichting van het gemotoriseerd verkeer mogen de hel�  van de breedte (langs de rechterzijde) innemen.

• Gemotoriseerd verkeer mag fietsers niet inhalen.

• Maximale snelheid van 30 km/uur voor alle weggebruikers.

SCHOOLSTRAAT
Verkeersregels?
Met deze maatregel streven we naar een aangename en 
gezondere schoolomgeving.

Afspraken:
• Deze straat wordt bij het begin en einde van de schooldag 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 

• Enkel bewoners met een geldige bewonerskaart en 
hulpdiensten krijgen tijdens de afgesloten uren toegang tot 
een schoolstraat. Bestuurders moeten stapvoets rijden en 
voorrang verlenen aan voetgangers en fietsers, hen niet in 
gevaar brengen of hinderen.

VEILIG TERUG NAAR SCHOOL
De zomervakantie is bijna voorbij en onze 
kinderen en jongeren maken zich stilaan klaar 
om terug naar school te gaan. Bij het begin 
van het schooljaar wordt het voor iedereen 
weer wennen op de baan. Zo zijn kinderen en 
jongeren nog wat onwennig in het verkeer, maar 
ook automobilisten moeten opnieuw gewoon 
geraken aan het drukkere verkeer. Hou rekening 
met elkaar en wees extra voorzichtig. 

Te voet of met de fiets? 
Stippel een veilige schoolroute uit en maak van 
de laatste vakantiedagen gebruik om dit traject 
samen met uw kind te oefenen. 

Naar school met de auto? 
Breng kinderen niet in gevaar door fout te 
parkeren voor de schoolpoort. Parkeer uw 
auto altijd op een reglementaire plaats op 
wandelafstand van de school. Dat kleine eindje 
wandelen maakt alles veiliger. Laat kinderen 
altijd in- en uitstappen langs de stoepkant en 
maak hen er attent op dat ze eerst goed moeten 
kijken voor ze het autoportier openen. 

MEER INFO
www.politiewano.be

EEN APPLAUS VOOR DE FIETSERS: 
BRAVO VELO
Fietsen zit duidelijk in de li� . Het is een gezond en vaak sneller 
alternatief voor de wagen. Wij moedigen u graag aan om het 
hele jaar door de fiets te nemen als alternatief vervoermiddel 
voor uw bezoekje aan de bakker, een verfrissend ritje naar het 
werk of een recreatieve fietstocht in onze mooie gemeente. 
Met de Bravo Velo campagne geven we alle fietsers een 
welverdiend applaus!

DOE MEE MET DE BRAVO VELO FOTO-ACTIE EN WIN!
Post een leuke foto van uzelf op de fiets in het Beverse op 
Facebook en/of Instagram met de hashtag #bravovelo en 
#bevereninbeeld. De tien tofste inzendingen winnen een 
exclusieve ‘Bravo Velo’ fietstas t.w.v. 50 EUR. Info en wedstrijd-
voorwaarden zie www.beveren.be/bravovelo. De wedstrijd 
loopt tot en met 3 oktober.

Bravo Velo! Jozef Troubleyn en kleinzoon 
Mats Van Gils, samen onderweg met de fiets.

DE PRAKTIJK
TIPS VOOR THUIS
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APPLAUS VOOR ALLE BEVERSE SPORTERS
Onze Beverse topsporters zetten Beveren dit jaar al meermaals op de kaart. We stellen enkelen van 
hen die ook internationaal goed presteren, graag aan u voor. Uiteraard ook een ‘dikke duim’ aan alle 
sportieve Beverenaars en de zeer talrijke Beverse sportclubs die prachtig werk leveren.

VOLLEYBALTOPPERS 
Justine D’Hondt, kapitein volleybalclub 
Liga A vrouwen Asterix Avo
Justine en haar medespeelsters wonnen dit jaar 
voor de veertiende keer het Belgisch kampi-
oenschap, de apotheose van een ongewoon 
volleybalseizoen. Dit is de elfde dubbelslag voor 
de fusieclub uit Beveren met titel en beker in 
hetzelfde jaar. Justine: ”Deze titel van Belgisch 
kampioen is anno 2021 zo veel meer waard. 
Hiervoor hebben we negen maanden lang 
enorme inspanningen geleverd.”

Sam Deroo, ploegkapitein van de Red 
Dragons, nationale Belgische volleybalploeg
Sam Deroo behaalde dit jaar de kampioenstitel 
van Rusland, nationale bekerwinst én triomf in 
de CEV Cup bij Dinamo Moskou. Na twee seizoe-
nen verlaat hij Moskou en keert hij terug naar 
Polen, waar hij aan de slag gaat bij Rzeszow. 
"Dit maak je als speler allicht maar één keer 
mee", bese�  Deroo. "Hoewel ik niet altijd in de 
basis stond, ben ik zeer trots op die prestatie." 

DE KOERS ZIT IN HUN BLOED
Brent Van Moer, wielrenner bij Lotto Soudal
Brent nam dit jaar voor de eerste maal deel aan de Ronde 
van Frankrijk. Hij reed zich positief in de kijker en charmeerde 
wielerminnend Beveren met zijn puike prestatie! Hij won ook een 
rit in de Dauphiné. Brent: “Binnen een paar jaar wil ik meestrijden 
voor de overwinning in de voorjaarsklassiekers.”

Sasha Weemaes, wielrenner bij Sport – Vlaanderen Baloise
De jongste prestaties van Sasha Weemaes mogen gezien worden. 
Winst in Ruddervoorde, negende in de Boucles de la Mayenne, 
derde in de Elfstedenronde, zevende in de Ronde van België en 
de Ronde van Hongarije. In juni stond Sasha nog aan de start in 
Beveren bij de Baloise Belgium Tour. 

Ruben Apers, wielrenner bij Sport – Vlaanderen Baloise
Ruben: “Na al gestart te hebben in de Ronde van Vlaanderen 
en Luik-Bastenaken-Luik, hoop ik binnen een aantal jaar mee 
mijn stempel te kunnen drukken op de voorjaarswedstrijden en 
hopelijk tegen dan te kunnen starten in de ronde van Frankrijk.”

HOOGSPRINGTALENT
Merel Maes, de op 10 na beste hoogspringster van 
Europa in 2021
Merel Maes maakte dit jaar een geslaagd debuut op het 
EK indoor atletiek in Polen. Op het BK in februari verbe-
terde ze haar eigen wereldjaarprestatie met een sprong 
van 1 m 91. In juni werd ze Belgisch Kampioen outdoor 
hoogspringen in haar lee� ijdscategorie. 

CRICKET IN OPMARS

Angar Dildar, voorzitter en medespeler Beveren Cricket Club
Trotse voorzitter Angar Dildar is zeer enthousiast over de recente prestaties van 
de Beveren Cricket Club: “We behaalden de 4de titel op rij in eerste divisie. Ook 
onze 2de ploeg speelde vorig jaar kampioen. Sinds deze maand hee�  Beveren 
een eigen cricketveld. Zo kunnen we nog beter trainen om een topniveau te 
behalen.”

SUPERVOETBALSTER
Tine De Caigny, voetbalster bij het 
nationale team van de Red Flames, 
speelt bij het Duitse Ho� enheim.
De Beverse voetbalgoden Wilfried Van 
Moer, Jean-Marie Pfa�  en Jean Janssens 
deden het haar al voor in de competitie 
voor mannen. Dit jaar won de Beverse 
voetbalster, Tine De Caigny de Gouden 
Schoen voor vrouwen. Een verdiende 
nominatie voor haar topprestaties bij 
haar club Anderlecht en het nationale 
team de Red Flames. Tine maakt 
volgend voetbalseizoen de overstap 
naar het Duitse Ho� enheim. 
Tine: “Ik kan niet wachten om dit nieuwe 
hoofdstuk te beginnen”.

Ruben Apers Sasha Weemaes

Brent Van Moer

Merel Maes

Justine D’Hondt

Sam Deroo

Angar Dildar

Tine De Caigny
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OOGSTFEEST HOF TER SAKSEN 
ZO 19|09 | 14 > 17 UUR | GRATIS
• De Nationale Boomgaardenstichting stelt een 30-tal-

streekeigen appel- en peervariëteiten te kijk en te keur. 
Met vragen over fruitteelt, aanleg van een boomgaard ... 
kunt u bij hun specialisten terecht. 

• Vrije toegang in de hoogstamboomgaard

• Mogelijkheid om te proeven en hoogstamfruit te kopen.

• Kinderanimatie met Kip van Troje.

• Begeleide bezoeken in de boomgaard om 14 en 16 uur

• Wandelzoektocht.

I.s.m. Ferm Beveren, de Wase Imkersbond, Velt Waasland, 
Hortus ter Saksen vzw, Erfpunt 

DIENST NATUURONTWIKKELING 
T 03 750 18 72
E natuurontwikkeling@beveren.be

Met dank aan Atletiekclub Volharding en onze figuranten voor de promofoto!

DWARS DOOR BEVEREN
LOOP- EN WANDELEVENT IN BEVEREN-CENTRUM OP ZO 19|09
Na de eerdere gesmaakte edities van het loop- en wandelevent ‘Dwars door Beveren’ (in 2017 in Beveren en 2018 in 
Melsele) kunt u de sportschoenen terug aanbinden. Want op zondag 19 september loodst ‘Dwars door Beveren’ u 
door straten, parken én gebouwen in Beveren-centrum voor een tocht van 3 (kidsrun), 5 of 10 km. Alvast een tipje 
van de sluier: het parcours leidt u ook door het nieuw gemeentehuis van Beveren.
Inschrijven via https://beveren.kwandoo.com/
Vertrek aan GTI, Europalaan 2, Beveren. Routes van 5 km, 10 km en een kidsroute van 3 km. 
Deelnameprijs: 8 EUR (volwassenen) | Gratis -12 jaar. Een deel van de opbrengst gaat naar Levensloop.
Meer info: www.beveren.be

ACTIEF
WAT BEWEEGT ER IN ONZE GEMEENTE?

AUTOVRIJE ZONDAG ZO 19|09
Op de Autovrije Zondag op 19 september wordt 
het centrum van Beveren tussen 9 en 18 uur autovrij 
gemaakt (N70 tussen 12 en 18 uur). Samen met ruim 
2 miljoen Vlamingen kunt u er dan genieten van een 
dagje autorust, de ideale gelegenheid voor een wan-
del- of fietstocht en een buurtbabbel. In de autovrije 
zone in het centrum van Beveren valt er van alles te 
beleven.

Programma op en rond de Grote Markt 
zo 19 | 09, 13 > 17 uur:

• Mobiliteitsmarkt met o.a. info over deelfietsen 
en autodelen, testparcours voor fietsen, tweede-
handsfietsen, fietslabeling …

• Fietszoektocht en toerisme info

• Doorlopend kinderanimatie

• Herfstshopping met straatanimatie in de winkel-
straten

Meer informatie en een overzicht van de autovrije 
straten vindt u op www.beveren.be.
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GEKIEKT!
 IN ONZE GEMEENTE

Foto volgt

20 juli 2021
Beveren Buiten

31 juli 2021
Streekmarkt in Haasdonk

9 juni 2021
Start Baloise Belgium Tour op de Grote Markt Beveren

15 juli 2021
Op mooie zomerdagen verkoopt het N-Ice-TEAM op 
wisselende plekjes in Beveren hoeve-ijs voor het goede 
doel. Op de foto Hilde Van Haute met Katleen Muys 
(zij verving die dag Griet Van Den Plas) 

29 juni 2021 
Onthulling van ‘t Ram Gods, een kunstwerk van Highland Company waarvoor ze hulp kregen van de Beverse scholieren.

In juli gingen we langs bij de wijkcomités die ons steunen met de 
campagne Zone 30, voor een fotoshoot met kinderen uit de wijk. 
Op deze foto de kindjes van Buurtcomité De Nuuve Wijk in Melsele: 
Dries, Jules, Lander, Anna, Louis en Casper. Zij omarmen de zone 30. 
Jij ook?

25 juli 2021
Dijkfeesten Kallo

3 augustus 2021
Prijsuitreiking marktactie

21 juli 2021
Schepen Ingeborg De Meulemeester ontvangt 2 Fair-
tradesterren voor onze gemeente tijdens de Mondiale 
Sterrendag van Beveren Buiten.

31 juli 2021
Streekmarkt in Haasdonk
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UITGELICHT
KUNSTACADEMIE BEVEREN, HIER GROEIT TALENT!
Het voorbije schooljaar leefden 1 629 leerlingen, van 6 jaar tot 78 jaar oud, hun artistieke talenten uit in de Beverse Kunstacademie. 
Een muziekinstrument leren bespelen, op de planken staan, ballet, schilderen, musical, animatiefilm… Je bent nooit te oud om het 
te leren!

Ontdek het volledige aanbod van Kunstacademie Beveren op www.beveren.be. De kunstacademie organiseert ook lessen in de 
deelgemeenten Vrasene, Kieldrecht, Kallo, Haasdonk en Melsele (en in Zwijndrecht, Bazel en Kruibeke).

Hee�  u recht op het kansentarief? 
Dan krijgt u of uw kind(eren) 80 % 
korting op het inschrijvingsgeld en de 
huur van instrumenten op vertoon van 
de UiTPAS. 
Hee�  u nog geen UiTPAS? 
Informeer ernaar bij de Vrijetijdsbalie in 
het gemeentehuis of via T 03 750 15 04 
of E info@beveren.be.

OPLEIDING MUSICAL
Acteren, zingen én dansen, de opleiding Musical 
combineert het allemaal! Je sluit het schooljaar af 
met een spetterend optreden. Kom in september een 
proefles volgen en wie weet krijg jij de musicalmicrobe 
te pakken!

PROEFLESSEN EN 
OPENDEURDAG OP ZO 05|09
Lijkt de Kunstacademie iets voor u of uw kind(eren) maar twijfelt 
u nog of is het moeilijk om een keuze te maken uit ons aanbod? 
Tijdens de eerste week van september kan iedereen deelnemen 
aan gratis proeflessen. Of kom langs op de opendeurdag op 
zondag 5 september (onder voorbehoud coronamaatregelen).

PROEFLESSEN
U kunt een proefles bijwonen voor de groepsvakken van 
muziek, dans, woordkunst-drama en beeldende en audiovisuele 
kunsten in alle vestigingen van de Kunstacademie van 1 t.e.m. 7 
september. 

Meer info en reservatie vanaf 23|08 op 
www.dekunstacademiebeveren.be.

OPENDEURDAG OP ZO 05|09 VAN 13 TOT 17 UUR
Kunstacademie Beveren, Lijsterbessenlaan 24, Beveren
Gratis, zonder reservatie.
Met workshops beeld, dans en woord, kennismaking met 
instrumenten, open repetities.

JE BENT NOOIT TE OUD OM TE LEREN! 
IN DE RICHTINGEN WOORD, MUZIEK, MUSICAL EN BEELD 

KUNNEN OOK VOLWASSENEN ZONDER ENIGE 
VOORKENNIS STARTEN.

INSCHRIJVEN EN INFO
Inschrijven kan nog tot 30 september:

• Online via www.dekunstacademiebeveren.be
• Op het secretariaat na telefonische afspraak

KUNSTACADEMIE BEVEREN
T 03 750 10 75
E academie@beveren.be
www.dekunstacademiebeveren.be

Volg de Kunstacademie op     
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TELEX
MAAND VAN DE SPORTCLUB
Diverse sportclubs openen in september hun deuren 
en bieden gratis initiatielessen of andere initiatieven 
zoals vriendjesdagen aan. Niet enkel kinderen, maar 
ook volwassenen kunnen gedurende deze week ter 
plaatse kennis maken met de clubwerking en trainin-
gen. Ideaal bij de start van het nieuwe sportseizoen 
om kennis te maken met verschillende sporttakken en 
eventueel aan te sluiten bij een sportclub. 

INSTATOPPERS #BEVERENINBEELD
Neemt u met uw smartphone graag foto’s van mooie plekjes, evenementen … in Beveren? Geef ze dan de hashtag 
#bevereninbeeld. We kijken graag mee hoe u onze mooie gemeente belee� !

Stephanie Van Leemputten stond samen met broer Dylan en Sander De Witte op de eerste rij tijdens het 
optreden van Katastroof op Beveren Buiten op 4 juli. 
Ze kon ‘Jul Krapuul’ van de groep strikken voor een selfie. #bevereninbeeld #katastroof #concert #eersterij #party

   gemeentebeveren

HET PLEKJE VAN
RAINA DE RIDDER, ANNELIES DANIËLS EN 
EVA VAN SPITTAEL | NAAST DOMEIN HOF TER SAKSEN

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!

Tijdens een van onze zondagse ‘corona-tetter’- 
wandelingen ontdekten we dit beschut plekje in de natuurtuin 
van Hof ter Saksen. 

Ideaal voor een gezellige picknick in de prachtige natuur!

Uiteraard nemen we onze afval terug mee in onze rugzak.” 

“

INFOSESSIES 
ZINDELIJKHEID
Het Huis van het Kind Beveren organiseert 2 gratis 
infomomenten over het zindelijk worden van kinderen. 
Hoe en wanneer begin je eraan? Op dit infomoment 
krijgt u als ouder heel wat tips en adviezen. 
Iedereen welkom.
30|09 om 19.30 uur, 26|10 om 9.30 uur in de Mediazaal 
van Ter Vesten. Inschrijvingen via 
E huisvanhetkind@beveren.be, T 03 750 15 11.

#EENHARTVOORWAAS
STEUNT LOKALE PROJECTEN
#Een hart voor Waas, een initiatief met medewerking 
van Interwaas, gaat opnieuw op zoek naar lokale 
projecten. De nieuwe oproep komt er na een 
succesvolle eerste campagne in het voorjaar van 2021. 
Toen kregen negen Wase projecten steun van
 #Een hart voor Waas. Ook een projectidee? 
Ontdek de Beverse projecten en meer informatie via 
www.eenhartvoorwaas.be.



8 DAG VAN DE TRAGE WEG
za 16 en zo 17 oktober, atletiekplein, 
Klapperstraat 103, Beveren 

Start tussen 8.30 en 14 uur

Drie bewegwijzerde routes. De opbrengst 
gaat integraal naar Levensloop.

MEER INFO
www.beveren.be
T 03 750 15 11
Gratis, inschrijving (aan de start) is 
verplicht.

7 4HOOG: AKKE AKKE TUUT
24 oktober, 15 uur, Ter Vesten

Vandaag regisseren Mich en Raf 
Walschaert, samen met Stef De Paepe, 
een splinternieuwe versie van deze klas-
sieker. Akke Akke Tuut is onweerstaanbaar 
muzikaal cabaret voor kleuters! 

TER VESTEN
T 03 750 10 00,

E tickets.tervesten@beveren.be

11 | 8 (-18) EUR

5 FILM I.H.K.V. 
11.11.11-CAMPAGNE

21 oktober, 20 uur, Ter Vesten

Naar goede gewoonte organiseren we, in 
samenwerking met GROS Beveren, ook dit 
seizoen een filmvertoning in het kader van 
de jaarlijkse campagne van 11.11.11.

TER VESTEN

T 03 750 10 00,
E tickets.tervesten@beveren.be
5 | 4 (abo, 65+, -26) EUR

4 TOM ROBINSON & BAND (GB)
14 oktober, 20 uur, Ter Vesten

Tom Robinson Band bracht in 1978 hun 
debuutalbum Power In The Darkness uit. De 
eerste single 2-4-6-8 Motorway werd direct 
een hit en Glad To Be Gay deed meteen 
het nodige stof opwaaien. Enkele jaren 
nadien trekt de Londense singer-songwriter 
naar Hamburg, alwaar hij met succes zijn 
solocarrière uitbouwt.

TER VESTEN

T 03 750 10 00,
E tickets.tervesten@beveren.be
23 | 22 (65+) | 20 (abo) | 15 (-26) EUR

2 BUITENBEENTJE: 
VOORDRACHT DOOR 
CHRISTOPHE BUSH

27 september, 20 uur, Mediazaal Ter Vesten

Hoe is het mogelijk dat ‘gewone’ mensen 
gruweldaden begaan, of meedoen aan 
collectief geweld? Van oorlogssituaties tot 
in onze dagelijkse leefwereld nu. C. Busch 
gee�  tekst en uitleg over het tijdloze 
mechanisme achter al dit geweld. I.s.m. 
Cultuurtuin Waas.

Gratis
Inschrijven via: 
E tickets.tervesten@beveren.be

1 FILM: ADORATION (BE/FR)
16 september, 20 uur, Ter Vesten

14-jarige Paul wordt halsoverkop verliefd 
op een schizofreen tienermeisje en 
samen lopen ze weg van de wereld van de 
volwassenen …

TER VESTEN

T 03 750 10 00
E tickets.tervesten@beveren.be
5 | 4 (abo, 65+, -26) EUR

6 HAN SOLO: RETRO
22 oktober, 20 uur, Ter Vesten

Han solo keert in zijn nieuwe show Retro 
terug naar zijn roots. De komische mees-
terverteller wil instaan voor de bescher-
ming van onze Vlaamse levenswijze.

TER VESTEN

T 03 750 10 00,
E tickets.tervesten@beveren.be
15 | 14 (65+) | 13 (abo) 17 (-26) EUR

De uitgebreide agenda 
vindt u 

in de bijlage

3 HET ZESDE METAAL: 
THEATERTOUR SKEPSEL

9 & 10 oktober, 20 uur, Ter Vesten

Eind 2019 bracht Het Zesde Metaal hun 
vijfde album Skepsels uit om vervolgens de 
muziekclubs in te duiken en het publiek plat 
te spelen. Enkele lockdowns verder zetten 
Wannes Cappelle en de zijnen hun succes-
tocht voort. Zowel met parels uit de tiid van 
toen als nummers uit hun jongste plaat.

TER VESTEN

T 03 750 10 00,
E tickets.tervesten@beveren.be
24 | 23 (65+) | 21 (abo) | 16 (-26) EUR

9 LEVENSLOOP 2021
16 en 17 oktober,
atletiekterrein, Klapperstraat

Wandeltocht i.s.m. Dag van de Trage Weg 
en een wandel- en fietssneukeltocht.  
Kinderdorp, eet- en drankkraampjes en 
animatie.  De ‘vechters’ worden in de 
watten gelegd.  Met op zaterdagavond de 
kaarsenceremonie, een moment van stilte 
en bezinning.

MEER INFO

www.levensloop.be

WILT U NOG MÉÉR 
OP DE HOOGTE 

BLIJVEN VAN 
ONZE GEMEENTE? 

Dat kan! Schrijf u in op de 
elektronische nieuwsbrief via 

www.beveren.be/nieuwsbrief.

10DE ONMISBARE
EEN GREEP UIT ONZE AGENDA

10 BEVERSE STREEKMARKTEN
za 21 augustus, parking Kerkstraat Vrasene

za 18 september, Marktplein Kieldrecht

Telkens van 13 tot 18 uur

Lokale Beverse standhouders stellen hun streekproducten van topkwaliteit aan u voor. 
Onze dienst Toerisme is ook van de partij. Zij maken u graag wegwijs door Beveren. 
Met horecaterras en sfeer verzekerd.
De dienst Toerisme maakt u wegwijs door Beveren.
Organisatie volgens de actuele coronamaatregelen.

MEER INFO

www.beveren.be
T 03 750 15 11
Gratis toegang

UIT IN BEVEREN
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AUTOVRIJE ZONDAG

ZO 19|09|2021 AUTOVRIJE CENTRUMSTRATEN

 13 > 17 UUR ACTIVITEITEN | CENTRUM BEVEREN

MEER INFORMATIE VINDT U OP PAGINA 23 EN OP WWW.BEVEREN.BE

MOBILITEITSMARKT 
KINDERANIMATIE 
HERFSTSHOPPING
FIETSZOEKTOCHT EN 
TOERISME INFO 

DWARS DOOR BEVEREN  
(9 > 12 UUR)


