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SLUITINGSDAGEN
Gemeentediensten
Met uitzondering van de snelbalies en de infobalie Toerisme 
werken al onze loketten op afspraak. Alleen op dinsdag- en 
vrijdagvoormiddag kunt u zonder afspraak langskomen.
Afspraken via www.beveren.be of via T 03 750 15 11
Het gemeentehuis is gesloten op:
1|11, 2|11, 11|11, 12|11, 25|12, 26|12
1|1, 2|1 (2022)

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 midden 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
De Bib is gesloten op:
1|11, 2|11, 11|11
24|12, 25|12, 26|12 en 31|12
1|01, 2|01 (2022)

Ter Vesten
12|11, 13|11
Van 24|12 t.e.m. 1|01 (2022)

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 maken voor niet-dringende meldingen 
via www.politiewano.be.
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Op de cover:
Klas 1B van GBS Centrumschool Beveren kwam eind september de vroege herfstsfeer snuiven in Hof ter Saksen. 
In het najaar komen vele scholieren langs voor een educatieve uitstap in ons mooie park. 
Op de foto: Lio Passemier, Wiktor Broniek en Nina Van Der Weken.

Op maandagavond 30 augustus vond in de oranjerie van Hof ter Saksen een verwoestende brand plaats. Jammer genoeg kunnen 
bezoekers hierdoor niet meer terecht in de cafetaria en op het tuinterras voor een dorstlesser. Maar een wandeling in het mooiste 
park van Beveren blijft natuurlijk de moeite waard! 

Na vele maanden voorbereiding verhuisde het omvangrijke archief van gemeente Beveren naar het nieuw gemeentehuis. 
Een waar huzarenstukje van de medewerkers van de Archiefdienst. Lees er meer over op pagina 18.



0504

IN DE
KIJKER

Hou het weekend van 19 tot 21 november vrij in uw agenda en beleef tijdens 
dit slotfeest van Vijd de middeleeuwen vanop de eerste rij. In het kasteelpark 
Cortewalle sluiten we samen het cultureel erfgoedproject Vijd Awa af. Kom langs 
voor een spannend riddertoernooi en laat u verrassen door een magisch klank- en 
lichtspel. Daag uw vrienden, familie of sportclub uit en ga naar huis met de Vijdcup. 
Ontdek in het middeleeuws dorp vergeten ambachten of kom even op adem aan 
één van de eetkraampjes. Bent u klaar voor Wintervijd?
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WINTERVIJD

PROEF DE MIDDELEEUWEN
In het kampement ziet u hoe soldaten kookten en leefden. Sluit aan bij een 
demonstratie zwaardvechten of boogschieten. Kuier in het middeleeuws dorp langs 
leuke snuisterijen. 

Marktkramers tonen u graag hun ambachten. Misschien mag u wel zelf iets proberen? 
Of kom even op adem aan één van de eet- en drankkraampjes.

19, 20 en 21 november, tussen 15 en 22 uur.

VOORPROEFJE?
Dit klank- en lichtspel is een realisatie van Tour des 
Sites / Symfonie der Stenen.

Deze organisatie staat al sinds 1992 garant voor 
indrukwekkende totaalspektakels.

Voorbije projecten vindt u op www.tourdessites.org.

RIDDERTOERNOOI EN STEEKSPEL
Blinkende harnassen, hoefgetrappel en kletterende zwaarden. Deze spannende show brengt u helemaal naar de middeleeuwen. 
Ridders tonen hun behendigheid met appels klieven en ringsteken. Tijdens het steekspel bekampen stoere ruiters elkaar met de 
lans. Ontdek wie, onder het goedkeurend oog van Joos Vijd en zijn Gentse echtgenote Elisabeth Borluut, deze duellen wint.

Het riddertoernooi start om 16 uur, het steekspel om 18 uur.

PLEZIER VOOR PRINSEN EN PRINSESSEN
Vijf leuke dingen om met de kinderen te doen

1. Zijn kastelen en zwaarden je ding? Dan zijn de schildknaapproeven iets 
 voor jou! Wedden dat je na deze training een echte ridder wordt? 

2. Hou je ogen en oren open op de middeleeuwse markt. Een goochelaar 
 toont je zijn vingervlugge trucs. Let op voor de vlammen van de vuurspuwer.

3. Ga in de schildershoek aan de slag met vingerverf, potloden of 
 penselen. Misschien maak je ook een meesterwerk zoals het Lam Gods?

4. Durf jij op de jacobsladder? Wie het snelst naar boven klimt en de bel 
 raakt, wint. Maar pas op dat je niet valt!

5. Karen Dierickx en Inge Misschaert lezen voor uit De wondere historie van 
 Judocus Vijd en het Lam Gods. Kom je als jonkvrouw of prins? 
 Dan maak je kans op een leuke prijs!

Wintervijd is gratis en volgt de geldende coronamaatregelen. Meer info vindt u op www.beveren.be/wintervijd.

OOK DE MOEITE WAARD! Met een gids in het spoor van Vijd
Een gids toont hoe de familie Vijd haar stempel drukte op historische plekken zoals Cortewalle en de Sint-Martinuskerk. 
We bieden de tocht gratis aan, schrijf u wel vooraf in via www.beveren.be/wintervijd. 
Afspraak om 14.30 uur aan het infopunt Toerisme op het Wintervijd-terrein. Voorzie +/- 3 uur voor een boeiende 
wandeling van 7 km langs Beverse erfgoedparels.

19 > 21|11 | KASTEELPARK CORTEWALLE

MAGISCHE KLANK- EN LICHTSPEL
Joos Vijd was verrassend veelzijdig. Hij was inpolderaar, turfhandelaar en kasteelheer van Cortewalle. Hij maakte zich onsterfelijk 
als opdrachtgever van het Lam Gods. Joos Vijd drukte zijn stempel op het Beveren dat we nu kennen. Dompel u onder in het 
fantastische verhaal Vijdland – Land van Herkomst. Verwacht u aan dans, klank en spectaculaire 3D-beelden op Cortewalle. 
Wedden dat u ogen en oren tekort komt?

De voorstellingen vinden plaats op 19, 20 en 21 november, telkens om 19, 20 en 21 uur.
Een show duurt +/- 35 minuten.

Vijf leuke dingen om met de kinderen te doen

GA NAAR HUIS MET 
DE VIJDCUP
Wie schiet op doel met een katapult? 
Wie gooit een hoefijzer het verst? 
Slaat u als eerste het pluimpje van de helm 
van uw tegenstaander?

Bewijs wat u kan en bemachtig een plek in onze spannende 
laddercompetitie.
Wie weet, wordt u de trotse eigenaar van de Vijdcup!

Daag uw vrienden en familie uit. 
Kom af met uw jeugdbeweging, vereniging of sportclub. 
Zowel volwassenen als kinderen kunnen deelnemen. 
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ERFGOEDPROJECT VIJD AWA 
IN VIJF OPMERKELIJKE CIJFERS
Van 2020 tot 2021 organiseerde de gemeente Beveren samen met verschillende 
partners meer dan twintig activiteiten die aansloten bij het Lam Gods of het leven 
van Joos Vijd. Een overzicht in vijf opmerkelijke cijfers.

 De tentoonstelling Mozaïek. Mijn naam is Vijd van de gerenommeerde Stefaan Van Biesen werd maar liefst 
 1.400 keer bezocht en trok zelfs bezoekers uit Nederland, Italië en Litouwen. 
 In kasteel Cortewalle kunt u zijn permanente kunstwerk (V)ader bewonderen.
 De teller voor de tentoonstelling Joos. De (on)eindigheid van Vijd in Erfgoedhuis Hof ter Welle staat momenteel 
 op 1.900 bezoekers. De expo loopt nog tot 28 november. Reserveer een bezoek via www.beveren.be/vijdawa. 
 U bent welkom op woensdag en zondag tussen 14 en 17 uur. Wordt u onze 2000ste bezoeker?

 Met 78 panelen kan ’t Ram Gods zo in het World Guinness Book of Records als het grootste samengestelde 
 schilderij van de wereld. 271 leerlingen van zes Beverse scholen werkten mee aan dit prachtige kunstwerk van 

Highland. Tot 21 november kunt u het nog bewonderen op het grasplein tussen het jeugdhuis Togenblik en de N70.

 Fotograaf Jan Matthys stak Beverse naamgenoten van Vijd in een middeleeuws jasje. Stop even aan de Vijdkiosk 
 op de groenweide achter Hof ter Welle en ontdek het resultaat in tien prachtige foto’s. 
 ‘s Avonds is de kiosk mooi uitgelicht en komen de foto’s tot leven!

 Vijd inspireerde Bier Verenigt en enkele artisanale bakkers uit Beveren tot lekkere, artisanale producten. Proef de 
 'zoute' of de 'zoete' Vijd, de vijf speciale biertjes gebrouwen met ingrediënten uit een middeleeuwse brouwerskuip 
 of de L.A.M. gin. U vindt onze Vijdbieren en -koekjes in diverse horecazaken (let op de Vijdsticker) of spring eens 
 binnen bij de balie Toerisme voor het volledige Vijdassortiment.

 Jullie sloegen massaal aan het fietsen en wandelen en ontdekten zo Vijdland. De routekaart werd al meer dan 
 12.000 keer meegenomen. Nog niet bekend met Vijdland? Haal gerust uw exemplaar af aan de balie Toerisme. 
 In de polders van Ouden Doel gingen 500 speurneuzen op zoek naar Vijds verdronken schat.

ACHTER DE SCHERMEN

Benieuwd naar het resultaat?
Vanaf 20 oktober ziet u de campagne in het straatbeeld en op onze sociale media.

Wilt u ook meewerken aan één van onze toekomstige campagnes?
Fijn! Laat het ons weten via communicatie@beveren.be.

Wat was dit een avontuur! Eerst zat ik bij de schminkster. Ze deed mijn haar 
en maakte mijn gezicht blauw-geel. Ik leek echt op zo’n Schotse strijder uit 
de film Braveheart. Ik oefende mijn stoerste blik voor op de foto. En dan 
moest ik nog boos grommen voor de camera. Dit was zo leuk om te doen!!
Ilia De Beul

“

”
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WERK 
IN UITVOERING
DE STAND VAN ZAKEN

FIETSPAD GRAVENDREEF (BEV)
Het fietspad langs de Gravendreef wordt 
heraangelegd. Er komt een 3 meter breed 
fietspad in beide richtingen in beton. De 
bomenrij blij�  staan.

Einde: eind 2021

RIOLERINGSWERKEN KEIZER-
STRAAT – MELSELESTRAAT (HAA)
Aquafin is gestart met de uitgebreide 
riolerings- en wegeniswerken in een 
aantal straten in Haasdonk. Deze werken 
zullen voor de nodige verkeershinder 
zorgen. De info over de werken vindt u 
terug op www.aquafin.be/Particulieren/
Waar-werkenwe/22120. Daar kunt u zich 
ook inschrijven voor de nieuwsbrief over 
de werken. 

Einde: eind 2022

HORECAPUNT 
FORT LIEFKENSHOEK (KAL)
In het horecapunt Fort Liefkenshoek is 
men bezig met omgevingswerken. 

Einde: november 2021

OC ERMENRIKE (KIE)
De benedenruimte van het OC wordt 
in een nieuw jasje gestoken. Er komt 
nieuw sanitair en een leskeuken. De 
foyer wordt vernieuwd en uitgebreid. In 
de bib wordt verluchting en ventilatie 
geïnstalleerd. 
Omwille van de werken is Bib 
Kieldrecht en de schouwburg gesloten 
tot in november 2021. 

Einde: oktober 2022

GBS DE TOREN (MEL)
De school krijgt een nieuwbouw langs de 
Schoolstraat. De funderingswerken zijn 
achter de rug, het metselwerk is gestart. 
De klaslokalen langs de Hazaarddam 
worden in een later stadium grondig 
gerenoveerd. 

Einde: eind 2022

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.

BEKENDMAKING GEWESTELIJK RUIMTELIJK 
UITVOERINGSPLAN E34-WEST
De Vlaamse Regering keurde recent de startnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan E34-West goed. 
Dit plan wil een  volwaardige aansluiting realiseren enerzijds voor het havenverkeer op de E34 en anderzijds voor het verkeer van en 
naar de R2. Het plan bevat ook maatregelen voor o.a. de integratie in het landschap, de ontsluiting van de omliggende dorpen en 
fietsverbindingen over de E34. De startnota kunt u nog tot  22|10 raadplegen via www.beveren.be of inkijken in het gemeentehuis 
van Beveren aan het loket van dienst Stedenbouw op di en do van 8.30 tot 12.30 uur, of na afspraak T 03 750 15 11. 
Reageren op de startnota kan via www.omgeving.vlaanderen.be

FIETSBRUG OVER DE E34 
IN MELSELE
De gemeente dringt bij de hogere overheden al jaren aan op een 
veilige kruising van de E34 voor fietsers. De gemeente ondersteunt 
daarom de oproep van Fietsersbond Beveren om deel te nemen 
aan de petitie voor een oplossing op korte termijn. De fietsersbond 
startte de petitie na twee dodelijke fietsongevallen op en in de 
omgeving van het viaduct over de E34 in Melsele.

Fietsersbond Beveren stelt voor om de huidige, tijdelijke fietsbrug 
over de E34 in Zwijndrecht in 2022 te hergebruiken ter hoogte van 
het complex E34-N450 in Melsele voor veilig fietsverkeer tussen 
Melsele/Beveren en Kallo/Waaslandhaven. U kunt hun eis kracht 
bij zetten door de petitie te tekenen.

TEKEN DE ONLINE PETITIE VOOR EEN VEILIGE FIETSBRUG 
OVER DE E34

• Via de QR-code op de a� iche bij dit artikel

• Surf naar www.fietsersbond.be/beveren of hun Facebookpagina

Augustus 2021: Nieuwe wegopbouw met van links naar rechts de busbaan, de 
rijstrook richting Beveren, de parkeerstrook en het fietspad. 
De andere weghelft is ondertussen opgebroken. Hier komt tegen het einde van het 
jaar dezelfde wegopbouw.

SITE PC SABOT (MEL)
Langs de Grote Baan in Melsele wordt 
gewerkt aan de bouw van een nieuw 
dienstencentrum, assistentie- en sociale 
woningen op de site van PC Sabot.

Einde: 2023

HERAANLEG N70 (MEL-BEV)

De werken aan de N70 zijn in volle gang en de eerste contouren van de nieuwe 
weg zijn al duidelijk zichtbaar. De huidige situatie duurt nog zeker tot het einde 
van het jaar. Begin 2022 kan de heraanleg van de smallere delen van de N70, 
tussen de Carrefour en de Sint-Elisabethstraat, starten.

EEN BLIK OP DE WERF

Alle informatie over de werken 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.

NIEUWBOUW GTI (BEV)
Men is volop bezig met de 
binnenafwerking van 12 nieuwe 
klassen. Vanaf het voorjaar kan er les 
gegeven worden. De tweede fase van de 
renovatiewerken van de werkplaatsen 
is gestart. Bovenop de vernieuwde 
werkplaatsen zal een sporthal gebouwd 
worden.

Einde: 2023

PETITIE   
 

FIETSBRUG complex Melsele E34-N450 
 

PROBLEEM               
Op complex Melsele gebeurden in 10 maanden tijd 3 zware fietsincidenten.           
Een veilige oplossing is nog niet in zicht, en zal nog minstens 10 jaar duren.     
Dat zijn nog tientallen potentiële slachtoffers.  Dit is onaanvaardbaar!      
Complex Melsele moet NU fietsveilig worden! 

 

OPLOSSING               
Fietsersbond Beveren eist als dringende oplossing dat de tijdelijke fietsbrug van 
Zwijndrecht in 2022 wordt hergebruikt aan complex Melsele E34-N450.    
Zo kan relatief snel en relatief goedkoop deze levensgevaarlijke kruising over de 
E34 en over de Steenlandlaan conflictvrij en dus fietsveilig gemaakt worden. 

 

DRAAGVLAK             
Laat onze minister van Mobiliteit zien dat deze eis breed gedragen wordt,      
door de werknemers van de haven, en door de inwoners van Groot-Beveren. 
Door iedereen die DRINGEND een veilige fietsverbinding over de E34 wil. 

 

KEUZE               
Hoog tijd dus om een keuze te maken. Een keuze die mensenlevens redt !!! 

 

Teken de online petitie voor een fietsbrug via de QR-code. 

   
   
     www.fietsersbond.be/beveren 

   www.facebook.com/fietsersbondbeveren 
   www.fietsersbond.beveren@gmail.com 
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In Bib Beveren staat nog t.e.m. oktober een infostand met een selectie van 
hun dementievriendelijk aanbod.

Op www.beveren.be vindt u op de pagina ‘Dementievriendelijke gemeente’ 
interessante linken naar ondersteunde dienstverlening, informatieve websites 
en gemeentelijke initiatieven.

VOORLEZEN IN BEVERSE WOONZORGCENTRA, VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
In samenwerking met de woonzorgcentra start de bib (na tijdelijke stopzetting o.w.v. corona) terug op met het voorleesproject voor 
rusthuisbewoners. Greet Mathys is voorleesvrijwilliger voor mensen met dementie in WZC De Notelaar.

MENSEN
DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE
In Beveren wonen op dit moment 956 personen met dementie. Door de vergrijzing van de bevolking 
en de stijgende levensverwachting neemt het aantal personen met dementie nog toe. Velen onder 
ons komen er jammer genoeg vroeg of laat mee in contact. Personen die aan dementie lijden, en 
hun mantelzorgers, voelen zich dikwijls buiten de samenleving geplaatst omdat mensen die niet 
vertrouwd zijn met dementie, meestal niet weten hoe er mee om te gaan.

Omdat iedereen zijn plaats verdient in onze samenleving engageert gemeente Beveren zich als 
‘Dementievriendelijke gemeente’. Met verschillende initiatieven willen we dementie bespreekbaar 
maken en personen met dementie, hun familie en hun mantelzorgers ondersteunen. In dit artikel 
zetten we twee actuele initiatieven in de kijker.

Bibmedewerker Vera Reyns heeft een lange staat van dienst als coördinator 
voorlezen voor senioren. Ze werd ook in haar vriendenkring geconfronteerd met de 
gevolgen van dementie . Als ervaringsdeskundige houdt ze een warm pleidooi om 
contact te blijven zoeken met mensen met dementie. 

Laat de persoon met dementie 
niet los

Vera: “Omdat men niet weet hoe met 
dementie om te gaan, mijden mensen 
vaak het contact met mensen die aan 
dementie lijden. Maar net als iedereen 
hebben zij nood aan warm contact. 
Tegen hen vertellen maakt hen rustig, 
neemt een stukje angst weg. Weet je niet 
wat te vertellen, probeer dan aansluiting 
te vinden met hun leefwereld van voor 
de ziekte. In de bib vind je hiervoor een 
schat aan materialen. “

Hulpmiddelen om contact 
te maken

Vera: “Foto- en prentenboeken, verhalen, 
muziek, taalspelletjes, knisperboekjes 
zijn hulpmiddelen om contact te 
maken met mensen met dementie, 
in elk stadium van de ziekte. Was de 
persoon vroeger landbouwer, blader 
dan bijvoorbeeld samen door een 
prentenboek over de Beverse polders. 
Taalspelletjes zijn heel tof om te doen 
met mensen in een vroeger stadium 
van dementie. Voelboekjes kunnen 
rust geven aan personen in een verder 
gevorderd stadium. 
In de bib hebben we ook een uitgebreide 
collectie aan informatieve boeken over 
dementie. ‘In de wereld van oma’ is 
een prachtig boek om dementie aan 
kinderen uit te leggen. Via www.beveren.
bibliotheek.be vind je een overzicht 
door in de zoekfunctie ‘dementie’ in te 
tikken.  Raak je niet meteen wegwijs in 
de bib, vraag dan gerust raad aan de 
bibmedewerkers!”

Magda Mertens (midden) en Simone De Regter (rechts) genieten van het bezoek van voorleesvrijwilliger Greet Mathys.

Mensen met dementie leven in het moment

LIJKT VOORLEZEN VOOR SENIOREN OF VOOR SENIOREN MET DEMENTIE IETS VOOR U? 
Neem dan contact op met de bib via T 03 750 10 50 of E bibliotheek@beveren.be

U bent welkom op de infovergadering in Bib Beveren op 28 oktober om 20 uur en op de workshop ‘Verhalen vertel-
len met Meneer Zee’ op 25 november om 19 uur. Beiden zijn gratis, maar reserveer via E bibliotheek@beveren.be

Greet: “Voor mijn pensioen was ik 
kwaliteitscoördinator in WZC De 
Notelaar. Het beter afstemmen van het 
ontspanningsaanbod, voor mensen met 
dementie, lag me nauw aan het hart. 
Na mijn pensionering heb ik de daad 
bij het woord gevoegd en heb ik me als 
voorleesvrijwilliger gemeld.  
Voor familieleden van mensen die aan 
dementie lijden, is het moeilijk om de 
persoon die ze gekend hebben los te 
laten. Maar eens je dat aanvaard hebt, 

kan je op andere manieren met hen in 
contact komen en mooie momenten 
ervaren. 

Met verhalen uit het verleden, gedichten …
kan je reactie of emotie uitlokken en 
aanknopingspunten vinden om te 
vertellen.

Tijdens het voorleesuurtje vandaag 
bleek dat Magda samen met haar man 
een boekhandel had. Simone las als 

kind stiekem in de boeken die ze voor 
familieleden moest terugbrengen naar 
de bibliotheek. Daarop haak ik dan in 
door te vertellen over een recent artikel 
van de Beverse bib en zo zijn we weer 
vertrokken.”

Als voorlezer voor mensen met dementie 
moet je nieuwsgierig zijn in het verhaal 
achter de mensen en hun beperkingen 
aanvaarden. Je brengt hen rust en als je 
contact maakt, ook al is het voor even, 
dan gee�  het heel veel voldoening.”



UITPAS REYNAERT
De gemeenteraad keurde het reglement 
goed van de UiTPAS Reynaert die vanaf 
1 september de vrijetijdspas vervangt. 
Dit initiatief is een samenwerking 
van de gemeenten Beveren en 
Zwijndrecht. Bij deelname aan heel wat 
vrijetijdsactiviteiten kan men punten 
sparen. 
Mensen die recht hebben op een 
kansentarief krijgen 80% korting bij alle 
UiTPAS-activiteiten op vertoon van hun 
UiTPAS Reynaert.
Kijk op www.beveren.be/uitpas 
voor meer info over  de UiTPAS met 
kansentarief en over het aanbod van de 
omruilvoordelen. 

Uit de gemeenteraad van 31|08|2021

GEMEENTELIJKE GESCHENKBON
De gemeente gaat de gekende 
geschenkbon van ‘Winkeldorp 
Beveren’ uitbreiden naar de volledige 
gemeente. Vanaf 1 december zullen alle 
handelaars met een maatschappelijke 
zetel in Beveren de vernieuwde ‘BV 
Cadeaubon’ kunnen ontvangen. Hiermee 
wil de gemeente lokale handelaars 
ondersteunen en inwoners stimuleren 
om lokaal te kopen. 

Uit de gemeenteraad van 28|09|2021

RENTELOZE LENING VOOR CHIRO 
IEWEKO MELSELE
Chiro Ieweko Melsele krijgt een renteloze 
lening voor het bedrag van 30 000 EUR 
over een looptijd van 20 jaar voor de 
realisatie van een uitbreiding van hun 
lokalen onder de vorm van een overdekte 
buitenruimte. Chiro Ieweko ontving 
hiervoor eerder ook een toelage van 
41 069 EUR van de gemeente.

Uit de gemeenteraad van 28|09|2021

OPENDEUR 
GEMEENTEHUIS EN 
POLITIEGEBOUW 
Benieuwd naar het nieuw gemeentehuis en 
politiegebouw op het Gravenplein in Beveren? 

Schrijf u dan in voor een begeleide rondleiding in het 
weekend van 23 en 24 oktober.

De rondleiding (duurtijd 1,5 uur) leidt u langs o.a. de 
raadzaal en collegezaal, de majestueuze trappenhal, de 
dienstenmarkt, het politiegebouw met de cellen en het 
bedrijfsrestaurant.

U kunt zich inschrijven (zolang er plaatsen beschikbaar 
zijn) via www.beveren.be/opendeur of telefonisch 
T 03 750 15 11. De rondleiding is gratis.
Rondleidingen volzet? Bij groot succes wordt de 
mogelijkheid van extra opendeurdagen zeker bekeken!

ONDERTEKENING LOKAAL 
ENERGIE- EN KLIMAATPACT 
Vlaanderen wil samen met de lokale 
besturen met dit pact werk maken van 
de nodige transitie in het energie- en 
klimaatbeleid. Men wil vooral inzetten 
op meer groen, duurzame buurt, 
energiebesparing en hernieuwbare 
energie, duurzame mobiliteit, ontharding 
en het benutten van hemelwater.

Uit de gemeenteraad van 28|09|2021

GLOBAAL TRAGE WEGENPLAN 
VOOR BEVEREN-ZUID, MELSELE EN 
HAASDONK GOEDGEKEURD
De voorbije jaren gingen heel wat 
vrijwilligers binnen het participatieproject 
Trage Wegen aan de slag om alle trage 
wegen in Beveren in kaart te brengen. 
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IS GROOT RIETVELD OOK ÉÉN VAN UW FAVORIETE PLEKKEN?
EEN NATUURBEHEERPLAN VOOR GROOT RIETVELD EN RIETVELD KALLO
Groot Rietveld en Rietveld Kallo vormen samen de groene long van Kallo. De twee natuurgebieden herbergen waardevolle 
rietlanden, die u in Vlaanderen niet veel meer vindt. Zeldzame vogels zoals de roerdomp, het woudaapje en de bruine kiekendief 
broeden er in het riet. Wintertalingen en smienten komen er graag overwinteren. Maar die vogels komen alleen opdagen als hun 
leefgebieden er goed bijliggen.
Het natuurbeheerplan, opgemaakt voor de periode 2021-2045, maakt duidelijk hoe we de biodiversiteit en de ecologische 
gezondheid van de Rietvelden een boost kunnen geven.

UW IDEEËN MAKEN HET VERSCHIL!
Voor het natuurbeheerplan definitief wordt goedgekeurd, stellen we het graag voor aan alle omwonenden en geïnteresseerden. 
Daarom nodigt Natuur en Bos u uit om samen het gebied te verkennen. Tijdens een wandeling doen we onze beheerplannen uit de 
doeken en luisteren we graag naar uw vragen en suggesties.

WANDELT U MEE?
Za 6 november 2021 van 9.30 > 12.30 uur
Startpunt: de kruising tussen de Gasthuisstraat en de Kwarikweg, verplicht inschrijven voor wo 3 november.
Meer info en inschrijvingen zie www.beheercommissienatuurlinkerscheldeoever.be.

Trage wegen zijn paden of wegen die 
bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd 
verkeer. Dit kunnen ook wegels zijn die 
voor komen in de Atlas der Buurtwegen 
maar in onbruik zijn geraakt. 

Met de input van deze inventarisatie werd 
een globaal plan voor het deelgebied 
Beveren ten zuiden van de spoorlijn, 
Haasdonk en Melsele opgesteld. In dit 
gebied lopen nu al voor 102 km aan trage 
wegen. Na uitvoering van dit globaal 
plan kan in dit gebied nog 40 km extra 
gerealiseerd worden. De uitvoering 
ervan wordt in 2022 opgestart. Op de 
e� ectieve openstelling van nieuwe trage 
wegen is het wel nog even wachten want 
eerst volgen nog contactmomenten 
met eigenaars, terrein en openbaar 
onderzoek. 

Uit de gemeenteraad van 28|09|2021

CAMERATOEZICHT EN CONTROLE OP SLUIKSTORTEN EN HANDHAVING

aantal sluikstorten teruggedrongen 
met meer dan 90 %. Deze camera 
hee�  duidelijk een ontradend 
e� ect. De gemeenteraad keurde 
het plaatsen van cameratoezicht 
in functie van sluikstorten voor 
onbepaalde duur goed. Bij meldingen 
van sluikstort kan bekeken worden 
of een dader van sluikstort herkend 
kan worden in de opnames. Daarna 
zorgt de lokale politie voor de verdere 
afhandeling.

Uit de gemeenteraad van 28|09|2021

De gemeenteraad keurde het plaatsen van cameratoezicht in functie van sluikstorten voor 
onbepaalde duur goed

Rond de ondergrondse 
afvalstraten, textielcontainers 
en heel wat ‘blackpoints’ vinden 
heel wat sluikstorten plaats. 
Dit jaar (t.e.m. 31|07) kreeg 
dienst Milieubescherming 436 
sluikstortmeldingen te verwerken, 95 
overtredingen aan textielcontainers 
en 107 overtredingen aan 
ondergrondse afvalstraten.

In 2019 werd aan de ondergrondse 
afvalstraat in de Melkaderlaan een 
camera geplaatst. Hierdoor is het 

De besluiten van de gemeenteraad kunt u terugvinden op www.beveren.be

PUBLIEKE CONSULTATIE TOEGANKELIJKHEIDSREGELINGEN NATUURGEBIEDEN
Van 12 oktober tot 11 november kunt u de ontwerptekst over de  toegankelijkheidsregelingen voor de natuurgebieden 
Lisdodde, Prosperpolder Zuid, R2-vlakte, MIDA-zone, gedempt deel Doeldok en Steenlandpolder inkijken op 
www.beveren.be of aan het loket van dienst Stedenbouw op di en do van 8.30 tot 12.30 uur. 
Tot 11 november kunt u suggesties, opmerkingen of bezwaren indienen via E aves.ovl.anb@vlaanderen.be. 

BESLIST
IN GEMEENTE- EN OCMW-RAAD



11.11.11-CAMPAGNE
INVESTEER MEE IN EEN BETERE WERELD
In het najaar roept 11.11.11. iedereen op om mee te 
investeren in een betere wereld.
Investeren doet iedereen. In kinderen, relaties, 
een opleiding, in vrijwilligerswerk … Maar de beste 
investering is er eentje waar iedereen beter van wordt. 
Dit is hét moment om een nieuwe solidaire wereld uit 
te bouwen. Een eerlijke en duurzame wereld levert niet 
alleen veel op voor u, maar ook voor de 
volgende generaties. Een gegarandeerd rendement op 
zeer lange termijn dus!

OPROEP TOT DONATIE
STEUN OP 11.BE OF BE30 0000 0000 1111 
EN WORD #1VAN11

SLUITING VACCINATIECENTRUM

OPENING VACCINATIEPUNT IN 
OUD GEMEENTEHUIS
Ondertussen hee�  het vaccinatiecentrum in de 
sporthal van Beveren de deuren gesloten. Vanaf nu zal 
de verdere COVID-vaccinatie in het oud gemeentehuis 
van Beveren verlopen. 

Via deze weg nog eens een ongelooflijk dikke merci 
aan de vrijwilligers van het centrum. Want dankzij hun 
enthousiasme verliet iedereen het vaccinatiecentrum 
met een prik én een glimlach! 

HET LOKET
BINNEN ZONDER KLOPPEN

ALLERHEILIGEN
1 november is voor velen de aanleiding voor de jaarlijkse poetsbeurt van het graf van hun dierbare(n). Van 29 oktober 
tot en met 2 november mag er niet meer gepoetst worden op de begraafplaats. Zo kan iedereen zijn bezoek aan de 
begraafplaats in alle sereniteit beleven.

ENKELE TIPS VOOR DE SCHOONMAAK VAN HET GRAFZERK
De meeste mensen willen dat het graf er tegen Allerheiligen weer mooi bij ligt. De onderhoudsploeg van de Beverse 
begraafplaatsen kiest voor een milieuvriendelijke aanpak en gee�  u graag enkele tips mee:

• Gebruik geen bleekwater maar een milieuvriendelijk product.
• Borstel regelmatig met een grove borstel en warm water.
• Vraag raad aan één van de medewerkers op de begraafplaats.
Harry Andoor, medewerker Groendienst Begraafplaatsen: “Pesticiden zijn hier uit den boze. Dat is ongetwijfeld gezonder 
voor mens en dier. Hierdoor verblijven er hier ook terug meer dieren in de parken.”

HET GEOLOKET MAAKT U WEGWIJS OP DE BEGRAAFPLAATS
Het geoloket "Begraafplaatsen Beveren" maakt het mogelijk om overledenen op te zoeken op naam, geboorte- en 
overlijdensdatum. Op een eenvoudige kaart worden de ligging van het graf en de route er naartoe getoond. U vindt 
de link naar het Geoloket Begraafplaatsen terug op www.beveren.be. Of u scant de QR-code aan de ingang van de 
begraafplaats of in de afbeelding hieronder.

ZIET OF HOORT U IETS VERDACHTS? 
BEL DE POLITIE!
Tijdens de donkere wintermaanden slaan inbrekers vaker toe. 
Ze winnen een uur duisternis. De duisternis vertelt hen wie al 
thuis is van zijn werk en wie niet. Dit helpt hen om ongezien 
hun slag te slaan in de vooravond.

HELP DE POLITIE, 
MELD EEN VERDACHTE SITUATIE METEEN
Sociale controle is een belangrijk middel in de strijd tegen 
diefstallen en inbraken. Merkt u een auto op die niet in uw 
wijk hoort te zijn? Hee�  u het gevoel dat de situatie niet klopt? 
Aarzel dan niet en meld dit onmiddellijk via het noodnummer 
T 101 of via T 03 376 21 00 (24/7 bereikbaar).
Probeer de verdachte perso(o)n(en) en voertuigen 
goed te beschrijven. U kunt alles noteren op de handige 
meldingsfiche van de politie. Een politieploeg zal ter plaatse 
komen en de situatie controleren.

DENK ERAAN, U BELT NOOIT EEN KEER TE VEEL
De meldingsfiche vindt u terug via www.politiewano.be.

ZITDAG WOONWIJZER 
WAASLAND IN HET 
GEMEENTEHUIS
Hee�  u hulp nodig voor het aanvragen 
van premies of energielening? Wilt u uw 
energiefactuur omlaag krijgen maar weet u niet 
hoe?

Voor deze en heel wat andere vragen i.v.m. wonen 
en energie kunt u terecht bij Woonwijzer Waasland. 
Zij staan elke woensdag van 9 tot 12 uur (enkel op 
afspraak) voor u klaar in het gemeentehuis van Beveren 
voor gratis hulp en advies.

Een afspraak maakt u via T 03 500 47 40 of online via 
www.woonwijzerwaasland.be/webformulier-wonen 
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WAARVOOR KUNT U BIJ DIENST ARCHIEF TERECHT?
UITGELICHT

VRIJWILLIGERSWERK IN HET 
ARCHIEF, IETS VOOR U?
Het archief van gemeente Beveren werkt, net als vele 
andere archiefinstellingen, met vrijwilligers die helpen 
bij het verwerken van de archieven en collecties. Het 
archief is nog op zoek naar extra vrijwilligers. 

WAARAAN MOETEN VRIJWILLIGERS VOLDOEN?
Het belangrijkste is dat u kunt omgaan met Excel en 
graag met geschreven bronnen uit een nabij of ver 
verleden bezig bent. 

DE ARCHIEFDIENST WAAKT OVER DE BEVERSE GESCHIEDENIS
Na maandenlange voorbereiding verhuisde onze Archiefdienst in augustus als laatste naar het 
nieuw gemeentehuis, een waar huzarenstukje van het personeel en de verhuisfirma. Niet minder 
dan 32 007 archiefdozen moesten netjes overgebracht worden naar de nieuwe ondergrondse 
archiefruimte van het nieuw gemeentehuis. Het personeel kreeg er een mooie nieuwe werkplek 
en bezoekersruimte.  Inwoners van binnen en buiten de gemeente kunnen hier een schat aan 
informatie over de gemeente en haar geschiedenis raadplegen. 

Bent u net als Jan enthousiast om als vrijwilliger aan de slag 
te gaan bij de Archiefdienst? Laat het ons weten!

Fred Smet is een trouwe bezoeker van het Archief.

Het gemeentearchief bewaart de bestuurlijke en 
administratieve archieven van gemeente en OCMW Beveren 
en de vroegere deelgemeenten. Daarnaast beheert het 
archieven van verenigingen, families en  markante personen, 
historische kaarten, plannen, publicaties en de gemeentelijke 
kunstenverzameling.

Stamboomonderzoek
Stamboomonderzoek is een populaire hobby. De medewerkers 
van de Archiefdienst helpen u graag op weg. U kunt er 
geboorte- en overlijdensaktes ter plekke digitaal opzoeken. 

Geschiedkundig opzoekwerk
Over eender welk onderwerp uit de Beverse geschiedenis kunt 
u bij de Archiefdienst terecht voor informatie of om onderzoek 
te voeren. Neem vooraf contact op met de dienst over uw 
vraag. U kunt de opgezochte stukken daarna raadplegen in de 
bezoekerszaal.

Fred Smet is een trouwe bezoeker van het archief: 
Hij gaat voornamelijk op zoek naar informatie om die 
achteraf te verwerken in het heemkundig tijdschri�  
‘Het Land van Beveren’. “Persoonlijk gaan snu� elen 
in de archieven gee�  toch een heel ander gevoel dan 
thuis op de pc van site naar site te surfen. Bovendien 
kan je in het gemeentelijk archief altijd rekenen op 
bijstand van het bereidwillige personeel. Ik kijk uit naar 
de heropeningsdatum en naar de nieuwe locatie in het 
nieuwe gemeentehuis om er weer volop tegenaan te 
gaan.”

Bent u onderzoeker, student, 
heemkundige of genealoog? 
Wilt u opzoekwerk doen in de Archiefdienst?
Maak dan best een afspraak. 
De openingsuren zijn dezelfde als de dienstenmarkt, 
te raadplegen op www.beveren.be

T 03 750 15 11
E archiefdienst@beveren.be



WINTER OP KOMST? HAAL DAN SNEL UW GRIEPPRIK!
Wist u dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? 
De COVID-19 epidemie maakt het dit jaar extra belangrijk voor 
risicogroepen om zich te laten vaccineren tegen de griep. 
Behoort u tot één van volgende groepen, vraag dan uw vaccin in 
de apotheek zodra het beschikbaar is. 
U hee�  daarvoor geen voorschri�  meer nodig.

Waarom haalt u best een griepprik?
Een vaccin biedt de beste bescherming tegen griep. 
De kans op griep wordt veel kleiner.  Krijgt u toch griep, dan 
ben je minder ziek en zijn er minder complicaties. Bovendien 
vermindert de kans dat een al aanwezige ziekte, zoals bv. 
diabetes, verergert. Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De 
Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin af op het 
griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen in het najaar.

Hoeveel kost een griepvaccin?
Voor risicogroepen kost het vaccin ongeveer 4 EUR. Verblij�  u in 
een woonzorgcentrum dan is het zelfs gratis. Wilt u weten of u tot 
een risicogroep behoort en hoeveel uw griepvaccin precies kost? 
Vraag het uw huisarts of huisapotheek.

Meer weten over griep en griepvaccinatie? 
Surf naar www.laatjevaccineren.be.

ELKE TUIN VERDIENT 
EEN BOOM!
Een boom in de tuin oogt niet alleen mooi,  het hee�  
ook heel wat voordelen:

• Bomen koelen je tuin in de zomer door hun schaduw 
en verdamping via de bladeren.

• Ze produceren zuurstof dus gezondere lucht in de 
omgeving.

• Ze zorgen voor meer biodiversiteit.

Allemaal redenen dus om een boom in de tuin zeker te 
overwegen!

PLANTTIPS VAN ONZE GROENDIENST
• Plant de boom op minstens 2 meter van de perceel-

grens.
• Nooit planten als het vriest.
• Maak het plantgat 2x zo ruim als de wortel en niet te 

diep. 
• Ondersteun met minstens 1 boompaal (best aan de 

westzijde).
• Plant de boom van november tot maart/april.

WAT TE DOEN BIJ STORMWEER?
Stormweer en felle rukwinden kunnen veel schade aanrichten. 
Meestal wordt noodweer op voorhand aangekondigd. 
Schiet dan al in actie.

STORMSCHADE VOORKOMEN
Berg tijdig alle losse en loshangende voorwerpen op of bind ze 
goed vast. Blijf uit de buurt van parken en bomen. 
Blijf samen met uw huisdieren veilig binnen en ga enkel naar 
buiten indien het echt moet. Wateroverlast in huizen is vaak het 
gevolg van verstopte dakgoten. Makkelijk te voorkomen dus. 
Voorkom dat u hulp moet inroepen en maak uw afvoeren vrij! 

BENT U IN LEVENSGEVAAR?
Levensbedreigende situatie? Bel dan de hulplijn T 112. 
Die houden we vrij voor brand en personen in levensgevaar.

DREIGEND GEVAAR OP DE OPENBARE WEG? 
Dreigt de veiligheid op de openbare weg in het gedrang te 
komen door schade veroorzaakt door de storm? 
Maak een melding via het e-loket op 
hvz-waasland.be/e-loket-stormschade of bel T 1722.

HEEFT U PERSOONLIJKE SCHADE DOOR DE STORM?
Bel een professional voor de herstellingen.

Mooie suggestie voor een kleine tuin én bijenvriendelijk: 
Syringa pekinensis

KORTPARKEREN AAN HET NIEUWE GEMEENTEHUIS
Bezoekers aan politie, Sociaal Huis of gemeentelijke diensten kunnen parkeren voor het nieuwe gemeentehuis. 
Op deze parking geldt kortparkeren (blauwe zone) met parkeerschijf (voor maximum twee uur). De firma Indigo 
controleert op het naleven van de regels.

KOM JE MET DE WAGEN NAAR HET CENTRUM VAN BEVEREN?
Gebruik dan de gratis parking achter de brandweer, de grote parking op het Gravenplein of de parking aan de 
Boerenmarkt.

DE PRAKTIJK
TIPS VOOR THUIS
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TELEX
ONLINE LEREN MET DE BIB
Bib Beveren biedt gratis online cursussen aan voor 
alle bibleden. Op het online leerplatform kiest u uit 
30 interactieve cursussen of webinars, over digitale 
vaardigheden, vreemde talen, timemanagement en 
gezondheid.

WAT HEEFT U NODIG?
Een pc, tablet of smartphone en toegang tot het internet.
Lid zijn van Bib Beveren. Nog geen lid? Kom langs in de 
Bib met uw identiteitskaart. Lidmaatschap is gratis.

AAN DE SLAG!
Via https://beveren.bibliotheek.be kunt u zich registreren 
en krijgt u toegang tot het online leerplatform. 

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� !

   gemeentebeveren

HET PLEKJE VAN
TIJDELIJKE SILHOUETTEN OP ZITBANKEN BRENGEN 
GEESTELIJKE GEZONDHEID ONDER DE AANDACHT.

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 in de volgende editie op deze pagina!

Op een aantal banken in Beveren 
vind je dit silhouet terug. 
Een warme oproep om niet alleen te 
blijven zitten met al je kopzorgen en 
om oog te hebben voor mensen die 
eenzaam zijn.”
Ellen Bocklandt, 
preventiewerker gemeente Beveren

Dit project kadert in de 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid.

#samenveerkrachtig #beverenveerkrachtig

“

GEZOCHT VRIJWILLIGERS 
IJSPISTE
We zijn op zoek naar gemotiveerde mensen die de 
handen uit de mouwen willen steken en mee zorgen 
voor een unieke sfeer op onze ijspiste. U krijgt een 
uurrooster op maat en een vrijwilligersvergoeding. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden via T 03 750 16 29 
of E evenementen@beveren.be.

De ijspiste staat deze winter terug garant voor ijsplezier 
op de Grote Markt van Beveren van 18 december tot en 
met 9 januari! Meer info hierover leest u in ons volgend 
nummer.

Gespot op de Schelde in Kallo: de Global 
Mercy! Het 174 meter lange passagierschip 
vaarde vanuit China helemaal naar de haven van 
Antwerpen. Het zal de komende maanden door 
vrijwilligers worden omgebouwd tot het grootste 
varende ziekenhuis ter wereld.
Bedankt Frank Vereecken voor de foto!

#beverenbeleven #toerismebeveren #havenland 
#shipspottingantwerp #bevereninbeeld 

Rafael Nagel uit Soest nam deze foto in de 
Warande in Beveren toen het uitklaarde op een 
regenachtige zomerdag. “Ik neem mijn camera 
overal mee naartoe, een goede oefening als 
fotograaf om meer routine te krijgen. Om die 
reden heb ik ook een Instagrampagina die ik 
dagelijks bijhou.” 

27 juli 2021 | Warande Beveren #bevereninbeeld 
#reflectionshot #beverenshopping 
#photographyeveryday
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BEVEREN IS EUROPEES VOORZITTER VAN HET NETWERK SINT-MARTINUS
In Europa wordt Sint-Maarten gevierd als boodschapper van vrede en verzoening. Het Europees Cultureel Netwerk Sint-
Martinus wil de figuur, de gebruiken en het erfgoed rond Sint-Maarten levendig houden. Beveren nam in mei 2021 het 
jaarlijks alternerend voorzitterschap van dit netwerk over. Op 12, 13 en 14 mei 2022 ontvangt Beveren delegaties uit 11 
Europese landen voor de Algemene Vergadering en het symposium van het Europees Cultureel Netwerk Sint-Maarten.

Net als de populaire Sint-Jacobsroute naar Compostela is de Martinusroute sinds 2005 een door de Raad van Europa 
erkende culturele route. De noordelijke Martinusroute loopt van Utrecht naar Tours. Beveren is trekker voor het traject 
door Vlaanderen. De bewegwijzerde route komt tot stand in samenwerking met Erfgoedcellen, Grote Routepaden 
Vlaanderen en andere Vlaamse steden en gemeenten met een Martinuslink. Een wandelgids zal binnenkort in druk gaan.

“De manteldeling staat symbool voor delen in vrede 
en solidariteit. Dat maakt de figuur Sint-Maarten zo 
relevant in onze samenleving. Delen kan op cultureel 
en materieel vlak, zowel kleinschalig als grootschalig. 
Delen betekent respect tonen voor elkaars cultuur. 
Door op stap te gaan, met mensen te praten en zich 
open te stellen voor verhalen leert u andere culturen 
kennen. Dat is de essentie van de Martinusroute” 
zo vertelt Richard Willems die van mei 2021 tot mei 
2022 de rol van Europees voorzitter op zich neemt.

SINT-MAARTEN, ECHTE BEVERSE TRADITIE
De figuur van Sint-Martinus of Sint-Maarten spreekt nog steeds tot de verbeelding. De man die zijn mantel deelde, 
brengt nog steeds de boodschap van solidariteit en betrokkenheid met zwakken en verdrukten.

Ook dit jaar vieren we zijn naamfeest.

Kent u het Sint-Maartenslied nog? Hebt u al een Sint-Maartentripel geproefd?

We maken van de traditie rond Sint-Maarten een hedendaags verhaal over solidariteit en delen.
Op www.beveren.be/sint-maarten ontdekt u hoe we zijn gedachtegoed levendig houden.
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OP DE AGENDA
SINT-MAARTENTOCHT
Vrijdag 5 november, 18 > 22 uur | Hof ter Saksen | Haasdonkbaan | Beveren
Sfeervolle wandeling met lichtinstallaties en vurige elementen van onder andere Sacred Places, Ron Jaluai en Zazzu.

69STE SINT-MAARTENVIERING
Donderdag 11 november, 10 > 19 uur | Centrumstraten Beveren
Een tijdschema van de rondrit en een overzicht van de randactiviteiten vindt u in de bijlage van deze Onze Gemeente.

ACTIEF
WAT BEWEEGT ER IN ONZE GEMEENTE?
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GEKIEKT!
 IN ONZE GEMEENTE

9 september 2021
Dwars door Beveren

5 september 2021
Jaarmarkt Prosperpolder

19 september 2021
Autovrije Zondag

18 september 2021
Streekmarkt Kieldrecht

16 september 2021 
Jaarmarkt Melsele

7 september 2021 
Cursisten gidsen Toerisme Beveren

22 september 2021
Voorleesuurtjes in de Bib

08 augustus 2021
Vlaams kampioenschap Fierljeppen in 
Prosperpolder

19 september 2021
Oogstfeest in Hof ter Saksen

19 september 2021
Autovrije zondag

16 september 2021
Meilsen Koers
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SOORTEN CORONACERTIFICATEN
Er bestaan 3 verschillende soorten certificaten:

• Een vaccinatiecertificaat bewijst dat u volledig gevaccineerd bent tegen het COVID-19-virus

• Met een testcertificaat kunt u bewijzen dat u een COVID-19-test onderging waarvan het resultaat negatief was

• Een herstelcertificaat toont aan dat u hersteld bent van COVID-19 na een eerdere positieve COVID-19-test

ALLE INFO OVER HET CORONACERTIFICAAT, HOE U HET KAN VERKRIJGEN, HOE U DE APP DOWNLOAD EN 
GEBRUIKT, VINDT U OP COVIDSAFE.BE.

GAAT U BINNENKORT OP REIS OF NAAR 
EEN EVENEMENT?

BEWIJS DAT U 
COVID SAFE BENT!

WAAROM EEN CORONACERTIFICAAT?
Om te reizen of om toegelaten te worden op bepaalde evenementen hee�  u een coronacertificaat of een Covid Safe 
Ticket nodig. Dit is een document, zowel op papier als digitaal te verkrijgen, met daarop een QR-code met alle essentiële 
informatie. Je kan het krijgen als je volledig gevaccineerd bent, de voorbije zes maanden de ziekte al hebt doorgemaakt 
of een negatieve coronatest kan voorleggen.
Check op voorhand de maatregelen in het land van uw bestemming of informeer u op voorhand over de 
toegangsvoorwaarden van het evenement waar u naartoe gaat. 

HOE KUNT U ZO’N CERTIFICAAT OPVRAGEN?
Het coronacertificaat is opvraagbaar

• via de gratis CovidSafeBE-app (beschikbaar voor iOS en Android)

• via de website Covidsafe.be. Om certificaten digitaal op te vragen heeft u ofwel uw identiteitskaart, pincode en 
kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld de itsme-app).

• Het is ook mogelijk om het certificaat via de post op te vragen. Daarvoor belt u in Vlaanderen naar het nummer 
T 078 78 78 50. Hou er wel rekening met een wachttijd tussen de bestelling en de ontvangst van 1 week.

HOE VINDT U HET CORONACERTIFICAAT 
VAN UW KIND (-18 JAAR)?
Als ouder kunt u het coronacertificaat van uw 
kind terugvinden via www.mijngezondheid.be. 
U meldt zich dan aan via de kaartlezer en steekt 
de identiteitskaart van uw kind erin. Zo kunt u 
het juiste certificaat downloaden.

• Let op. Elke EU-lidstaat kan andere 
voorwaarden stellen aan reizigers van 6 tot 
18 jaar. De voorwaarden per land (en vaak 
per regio), vindt u terug op 
https://reopen.europa.eu/nl.

• Heeft uw kind zelf een smartphone, dan kan 
het de CovidSafeBe-app ook zelf installeren. 

• Is uw kind al gevaccineerd, dan kan de 
helpdesk het vaccinatiecertificaat ook naar 
het officiële thuisadres van uw kind sturen. 

LIEVER EEN PAPIEREN BEWIJS?
U kunt 24/24 telefonisch terecht bij helpdesk Vlaanderen om een 
vaccinatiecertificaat aan te vragen per post.

NOG ANDERE VRAGEN?
Voor andere vragen kunt u er terecht tijdens de volgende openingsuren: 
van 9 tot 19 uur op weekdagen, 
van 10 tot 18 uur op zaterdag.

Helpdesk Vlaanderen 
T 078 78 78 50

INSTALLATIE EN GEBRUIK 
VAN DE COVID-SAFE APP
Download de officiële CovidSafeBE-app op 
uw mobiele toestel. Maak een taalkeuze en 
beantwoord drie vragen die uitwijzen welke 
coronacertificaten voor u beschikbaar zijn. Hierna 
kunt u zich aanmelden met een digitale ID (zoals 
Itsme) en zijn uw certificaten beschikbaar om te 
downloaden en te bewaren. 
Bekijk de video op www.covidsafe.be. Hier vindt u 
stap voor stap hoe u tewerk moet gaan.



8 STEVEN MAHIEU: 
FULL CONTACT TOUR

10 december, 20 uur, Ter Vesten

De vulkaan staat op uitbarsten en in die 
explosie gaat Mahieu voluit voor de rauwe 
energie van het moment. Een beginpunt 
en een eindpunt is er. Maar alles wat 
daartussen gebeurt, wordt een heerlijk 
onvoorspelbare trip.

TER VESTEN

T 03 750 10 00,
E tickets.tervesten@beveren.be
15 | 14 (65+) | 13 (abo) | 7 (-26) EUR

7 ESMÉ BOS & BART VOET: ELLA
4 december, 20.00 uur, Ter Vesten

Bij El Tattoo Del Tigre trokken Esmé Bos 
en Bart Voet alle registers open. Met 
‘ELLA’, hun ode aan Ella Fitzgerald, maken 
ze het iets intiemer. Maar even zinderend.

TER VESTEN

T 03 750 10 00,
E tickets.tervesten@beveren.be
16 | 15 (65+) | 13 (abo)  | 8 (-26) EUR

5 THE BREATH (GB)
27 november, 20 uur, Ter Vesten

Samen met voormalig The Cinematic 
Orchestra gitarist Stuart McCallum creëert 
Rioghnach Connolly (BBC 2 Folk Singer 
of the Year 2019) betoverende nummers 
vanuit een poëtische gedachtestroom. 

TER VESTEN

T 03 750 10 00,
E tickets.tervesten@beveren.be
15 | 14 (65+) | 12 (abo) | 7 (-26) EUR

4 ZUIDPOOL: DE AANZEGSTER
19 november, 20 uur, Ter Vesten

In dialoog met Zuidpool componeerde 
gelauwerd auteur Ilja Leonard Pfeij� er een 
hedendaagse tragedie waarin waarheid 
en fake-waarheid onherkenbaar door 
elkaar lopen in een strijd die via de media 
wordt gevoerd. 

TER VESTEN

T 03 750 10 00,
E tickets.tervesten@beveren.be
16 | 15 (65+) | 13 (abo) | 8 (-26) EUR

2 DOUGLAS FIRS: 
HEART OF A MOTHER

12 november, 20 uur, Ter Vesten

Overweldigd door een rollercoaster aan 
emoties trok Gertjan Van Hellemont in 
2020 naar zijn zolder en begon aan wat 
‘Heart of a Mother’ zou worden, het 
nieuwe Douglas Firs album.

TER VESTEN

T 03 750 10 00,
E tickets.tervesten@beveren.be
18 | 17 (65+) | 15 (abo) | 10 (-26) EUR

1 DAG VAN DE TRAGE WEG
16 en 17 oktober, atletiekterrein, 
Klapperstraat 103
Start tussen 8.30 en 14 uur

Drie bewegwijzerde routes. 
I.s.m. Levensloop Beveren.

MEER INFO

www.beveren.be
gratis, inschrijven (aan de start) verplicht

6 FILM: HOTEL POSEIDON (BE)
9 december, 20 uur, Ter Vesten

Wie het werk van Abattoir Fermé de 
voorbije 20 jaar gevolgd hee� , kan 
moeilijk naast de fascinatie die het 
theatergezelschap voor cinema koestert. 
Met ‘Hotel Poseidon’ hee�  het eindelijk 
zijn debuutlangspeelfilm ingeblikt.

TER VESTEN

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

De uitgebreide agenda 
vindt u 

in de bijlage

3 OPLEIDING: 
REANIMEREN MET AED

16 november & 16 december, 19 uur, 
Rode Kruislokalen, Gravendreef 1 A

Gratis opleidingen. 
Telkens van 19 tot 22 uur. 
Inschrijven via http:/act.rodekruis.be of 
via E vorming@beveren.rodekruis.be

9 TENTOONSTELLING 
KAMISHIBAI

8 november tot 5 december, binnen de 
openingsuren, Bib Beveren

Een niet te missen interactieve tentoon-
stelling over de Japanse Vertelkunst 
‘Kamishibai’. Ontdek via speelse 
elementen hoe de Kamishibai is ontstaan 
en ga zelf aan de slag in het doe-gedeelte 
met knusse vertelhoek. Gratis toegang 
tijdens de openingsuren van de Bib.

BIB BEVEREN

T 03 750 10 50
beveren.bibliotheek.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. GRIEZELEN OP ‘T FORT
31 oktober, 13 > 17 uur, Fort Liefkenshoek

Komt u ook griezelen in Fort Liefkenshoek? Laat u verrassen door to� e workshops, griezel-
spelen, een drakenact, griezeldisco en zoveel meer. Wees zeker niet bang om verkleed naar 
het fort te komen. Maak uw griezellook compleet door u te laten schminken of een enge 
glittertattoo te plaatsen. En leg dit leuke familiemoment met een coole foto vast via onze 
photo booth. Schrijf u in vanaf 11 oktober op www.beveren.be/toerisme. 
Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt! Gratis.

UIT IN BEVEREN

© Kaat Pype

© Paulien Verlackt

© Alexander D’Hiet
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VR 19|11 > ZO 21|11|2021 | KASTEELPARK CORTEWALLE

MAGISCH KLANK- & LICHTSPEL I RIDDERTOERNOOI I WIN DE VIJDCUP I PROEF DE MIDDELEEUWEN

Meer info www.beveren.be/wintervijd

WINTERVIJD


