
 
 

PERSBERICHT 

 

Aangepast programma Sint-Maartensviering 

omwille van stijgende coronacijfers 

Dienst Communicatie 

8 november 2021 
 

 

Omwille van de stijgende coronacijfers, ook in de leeftijdscategorie -12 jaar, besliste de gemeente in 

overleg met het Koninklijk Sint-Maartenscomité om de massagriel, die traditioneel doorgaat op  

11 november op de Grote Markt, ook dit jaar niet te organiseren.  

Als alternatief zal Sint-Maarten op 11 november tijdens de traditionele rondrit naast de Sint-

Martinusschool, de GBS Lindenlaanschool en de GBS Centrumschool extra langskomen bij drie andere 

Beverse scholen: Sancta Mariaschool (Kasteeldreef), GVBS Wegwijzer (P. Steenssensstraat) en GVBS Sint-

Lodewijk (Stationsstraat). Het is de bedoeling dat kinderen komen grielen op de speelplaats van zijn of 

haar eigen school. Op die manier blijven de kinderen binnen hun eigen ‘schoolbubbel’. De scholen (van 

deelgemeente Beveren) zullen naar de ouders en leerkrachten toe communiceren waar en om welk uur de 

leerlingen langs kunnen komen voor de doortocht van Sint-Maarten.  

Sint-Maarten verwelkomt de kleutertjes om 15.20 uur op Hof ter Welle. De kinderen worden per 

leeftijdsgroep ingedeeld met voldoende ruimte per groep. De snoep wordt uitgedeeld, niet gegooid. 

Kinderen -12 jaar die niet in deelgemeente Beveren naar school gaan, kunnen Sint-Maarten begroeten 

langs de route die Sint-Maarten aflegt op weg naar de Grote Markt. Onderweg worden er ook snoepjes 

uitgedeeld. Deze route passeert het klassieke traject via de Gaverlanddam, Pastoor Steenssensstraat 

(kerk), Bosbeek en Kruibekesteenweg. 

 

Aangepast programma rondrit Sint-Maarten   

12.15 uur Samenkomst van Sint-Maarten en zijn gezelschap op de gemeentelijke stelplaats, 

Europalaan. 

12.30 uur Vertrek van Sint-Maarten te paard met zijn gevolg onder politiebegeleiding. 

12.40 uur  Sancta Mariaschool (Kasteeldreef), grielen op de speelplaats. 

13.05 uur passage Gaverlanddam. 

13.30 uur Sint-Martinusschool (Leon Labytstraat), grielen op de speelplaats. 

13.45 uur GBS Lindenlaanschool, grielen op de speelplaats. 
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14 uur GVBS Wegwijzer (P. Steenssensstraat), grielen op de speelplaats. 

14.10 uur Passage aan de kerk Pastoor Steenssensstraat (Congoke). 

14.25 uur Passage Bosbeek. 

14.45 uur Passage Kruibekesteenweg, grielen ter hoogte van huisnummers 47/49. 

15 uur GBS Centrumschool (Bosdamlaan), grielen op de speelplaats. 

15.20 uur Passage Hof ter Welle: Sint-Maarten zal grielen enkel en alleen voor de allerkleinsten 

(kleuters). Zij zullen per leeftijdsgroep ingedeeld worden met voldoende ruimte per groep. 

De snoep wordt uitgedeeld, niet gegooid. 

16 uur GVBS Sint-Lodewijk (Stationsstraat), grielen op de speelplaats. 

16.15 uur Aankomst Sint-Maarten op de Grote Markt, geen massagriel. 

 

Programma Grote Markt 

OP VERTOON VAN COVID SAFE TICKET 

10 uur tot zonsondergang: Scouts Sint-Hiëronymus bakt pannenkoeken op houtvuren. 

13.30 > 19 uur: Verkoop Sint-Maartentripel, soep en frisdrank in de tent van het Koninklijk Sint-

Maartencomité Beveren. 

 

 

Meer informatie  

Raf Van Roeyen 

Schepen van feestelijkheden 

T 0477 51 43 92   
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