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‘Altegoar’ brengt alle leeftijden samen in 

Vrasene 

 Sociaal Huis 

29|01|2022 

 

 

Gemeente Beveren start in samenwerking met Zorgpunt Waasland het project ‘Altegoar’ op. Altegoar, 

dialect voor ‘allemaal samen’, benadrukt het intergenerationeel karakter van dit pilootproject in Vrasene. 

Schepen van Sociale Zaken en Seniorenbeleid Dirk Van Esbroeck: “Met dit project zullen we in Vrasene 

tweewekelijks een spel- en ontmoetingsactiviteit organiseren waarbij alle inwoners, jong en oud, welkom 

zijn. De activiteiten vinden plaats op de site van woonzorgcentrum Huize Elisabeth Vrasene, 

dienstencentrum Den Birkenblok en Bib Vrasene. Naast het activiteitenaanbod maken we op die manier 

mensen ook vertrouwd met de aanwezige dienstverlening van en met de organisaties en verenigingen in 

Vrasene die we actief willen betrekken in de werking. Met dit project beogen we een meer sociale en 

warme buurt waar mensen elkaar beter leren kennen.” 

 

Programmatie verzorgd door de gemeentelijke diensten, Zorgpunt Waasland en plaatselijke 

verenigingen. 

Het activiteitenaanbod wordt samengesteld door de gemeentelijke diensten in samenwerking met 

Zorgpunt Waasland. Maar ook plaatselijke verenigingen zullen actief betrokken worden om mee op de kar 

te springen bij het organiseren van activiteiten: jeugdbewegingen, cultuurverenigingen, Okra, Femma … 

zijn van harte welkom om een activiteit te organiseren onder deze intergenerationele vlag.  

 

Focus op jongeren, ouderen en kwetsbare doelgroepen 

Het project wil vooral focussen op activiteiten voor kinderen tussen 3 en 11 jaar en senioren, al zijn dit 

zeker geen uitsluitingscriteria. Iedereen is welkom.  

Schepen van Sociale Zaken en Seniorenbeleid Dirk Van Esbroeck: “We willen binnen dit project extra 

aandacht hebben voor kwetsbare doelgroepen. De activiteiten zijn gratis en laagdrempelig. Iedereen is 

welkom. Ook vervoer mag geen probleem zijn. Wie er niet geraakt, helpen we graag verder met het 

gemeentelijk buurtvervoer.” 
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Wie wil deelnemen aan een activiteit van Altegoar, kan zich inschrijven ten laatste één week voor de datum 

van de activiteit via beveren.kwandoo.com, info@beveren.be, aan de onthaalbalie WZC Huize Elisabeth 

Vrasene en Bib Vrasene of aan de vrijetijdsbalie van het gemeentehuis in Beveren. 

 

Activiteitenaanbod 

Op zaterdag 29 januari bijten we de spits af in dienstencentrum den Birkenblok en Bib Vrasene: een 

poëzieochtend met knutselactiviteiten en kinderanimatie van ‘Kip van Troje’.  

De activiteiten worden tweemaandelijks aangekondigd met affiches in de dienstencentra en in het 

straatbeeld van Vrasene en op de sociale mediagroepen van Vrasene. 

 

 

Meer informatie 
Dirk Van Esbroeck 

Schepen van Sociale zaken 

T 0472 48 52 30 
E dirk.vanesbroeck@ocmwbeveren.be  
 

Za 29/01: 

Optreden 'De Passanten' in 

Dienstencentrum Den Birkenblok 

van 11 tot 11.45 uur 

Kinderanimatie met 'Kip van Troje' 

in Bib Vrasene van 10 tot 12 uur 

De activiteit van 2 februari is 

afgelast. 
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Onderstaande foto’s mogen gepubliceerd worden: 
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