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Helaas heeft het coronavirus ook dit jaar de eindejaarsperiode in haar greep. Maar ondanks de vele 

afgelastingen probeert gemeente Beveren toch wat sociale warmte in deze moeilijke, koude dagen 

te brengen. In tegenstelling tot vorig jaar zal de ijspiste dit jaar wel terug de Beverse Grote Markt 

inpalmen. Daarnaast gaan ook de kerststallenwandeling en -tentoonstelling door en kunnen 

inwoners weer genieten van heel wat verlichte kastelen. 

De strenge coronamaatregelen en de bijhorende afgelastingen van evenementen maken duidelijk dat het 

coronaspook helaas nog niet geweken is. Maar ondanks alles, en met respect voor de huidige maatregelen, 

wil gemeente Beveren toch blijven zorgen voor sociaal contact en menselijke warmte. “Daarom hebben we 

beslist om de ijspiste dit jaar wel opnieuw op te bouwen”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver.  

“Dat gebeurt met respect voor de op dit moment gangbare maatregelen. Zo zal den Uitschuiver, de chalet 

naast de ijspiste vervangen worden door twee eet- en drankkramen en is er een ruim openluchtterras. 

Toegang tot de ijspiste kan op vertoon van het covid safe ticket. Er zullen maximum 200 personen toegelaten 

zijn op het ijs en omdat het op het ijs niet altijd eenvoudig is om anderhalve meter afstand te bewaren, is het 

mondmasker verplicht vanaf 6 jaar. Het spreekt voor zich dat we het graag anders hadden gezien”, vervolgt 

Van de Vijver. “Maar ik roep iedereen op om zich aan de maatregelen te houden, hoe vervelend ook. Want het 

is alleen op die manier dat er wel nog evenementen kunnen doorgaan.”  

De winterprogrammatie loopt van 18 december tot en met 9 januari. “Omdat de scholen een weekje 

vroeger in vakantiemodus (moeten) gaan, zal de ijspiste ook vanaf dag één open zijn voor het grote publiek”, 

geeft schepen van feestelijkheden Raf Van Roeyen nog mee. 

Maar er is meer. Schepen van Toerisme Inge Brocken: “Het is stilaan een traditie dat de dienst Toerisme 

samen met Nelis Hiel, Stijn De Vos en Jan Holvoet de kerststallentochten uitwerken. Er zijn tochten in Melsele 

(2 x 4 km, 5 km en 6 km) en Haasdonk (7 km). Er is ook een verlichte kastelenroute in Beveren en we verlichten 

en versieren de vitrines van verschillende winkelpanden met kerststallen gemaakt door leerlingen van het 

GTI.” Een deel van de ruime collectie kerststallen van Jan Holvoet wordt opgesteld in het kasteel van Hof 

ter Saksen, de Warande en in etalages van een aantal handelszaken in het centrum van Beveren. “Tot slot 

zal Huis Piers het decor zijn voor video mapping en zullen er kindertekeningen op geprojecteerd worden, een 

extra ‘lichtpunt’ in deze winterprogrammatie. Dat geldt ook voor het verlichte gemeentehuis van Kallo.” 

“Dat alles zorgt er toch voor dat de warmste wintervakantie zich opnieuw in Beveren afspeelt”, besluit 

burgemeester Van de Vijver. Meer informatie is te vinden bij de dienst Toerisme. Geïnteresseerden vinden 

er ook de brochure met alle informatie. 
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