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Kinderen en jongeren
aan het woord
Een pluim
voor onze vrijwilligers!
5 nestkastjes te winnen
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‘Late vogels spotten’ in Putten Weiden en Ketenisschor (5 februari). Kijk op p. 31 voor het volgende vogelspotmoment.
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Op vogeltelzondag (31 januari) kwamen heel wat kijklustigen vogels spotten aan de vogeltelwand in Hof ter Saksen.
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Op de cover:
In dit nummer van Onze Gemeente zetten we Beverse jongeren in de ‘spotlight’. Thomas, Liene en Kitani poseerden
alvast enthousiast voor de cover.
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IN DE
KIJKER
Hoe kindvriendelijk is onze gemeente? Waar loopt het goed? Waar kan het beter?
We peilden bij 458 kinderen en jongeren naar hoe ze denken over de thema’s ‘welzijn en
gezondheid’, ‘publieke ruimte’ en ‘communicatie en inspraak’. Uit de bevragingen vloeiden heel
wat verbeterpunten voort, waar de gemeente mee aan de slag gaat.
Vanuit verschillende invalshoeken wordt het kindvriendelijk beleid verder uitgestippeld; van
mobiliteit tot veiligheid, onderwijs, via opbouwwerkers … Kortom, dit heeft impact op de
hele samenleving. Want als er aandacht besteed wordt aan kinderen, komt dat de hele lokale
samenleving ten goede.
In dit artikel laten we enkele jongeren aan het woord. Benieuwd naar hoe zij Beveren beleven?
Bekijk dan zeker volgende pagina’s die voor de gelegenheid in een ‘Jong in BV’ jasje werden
gestoken.
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KINDVRIENDELIJKE
GEMEENTE

IN GESPREK MET
KINDEREN & JONGEREN

In totaal namen 458
kinderen en jongeren uit
Groot Beveren deel aan
het belevingsonderzoek.
De thema’s ‘welzijn en
gezondheid’, ‘publieke
ruimte’ en ‘communicatie
en inspraak’ kwamen aan
bod tijdens verschillende
activiteiten en
evenementen. Daarnaast
werkte de Jeugddienst
samen met kinderen en
jongeren van 9 lagere en
2 middelbare scholen.

Kimberley Colman, Jeugddienst:
“We werken sinds 2020 aan een label
kindvriendelijke gemeente. Dit gebeurt
in 3 fasen. Ondertussen hebben we
twee fasen achter de rug. Na een
uitgebreide bevraging en analyse,
brengen we alle uitdagingen en
oplossingen voor de toekomst in kaart.
We gaan momenteel vol voor een
laatste fase en in rechte lijn naar het
behalen van het label in de zomer van
2022. Of we het label behalen hangt af
van de jury die ons zal beoordelen aan
de hand van verschillende criteria. De
jury is samengesteld uit verschillende
organisaties en personen die een link
hebben met kinderen en jongeren
zoals bv. VDS (Vlaamse dienst voor
speelpleinwerking) en VVSG (Vereniging
voor steden en gemeenten)”.

Via verschillende
methodieken zoals
een fietstocht met
kleuters, schietkraam,
twister, Trivial Pursuit,
caravan … gaven
kinderen en jongeren
feedback.

06
04-09 In de kijker.indd 6

08/02/2022 15:47:11

WAAROM EEN LABEL
KINDVRIENDELIJKE GEMEENTE?

Kiezen voor
kindvriendelijkheid
is kiezen voor
al je burgers.

?
Enkele jongeren reageerden
afgelopen zomer op de
oproep van de Jeugddienst
en lieten weten hoe ze
Beveren beleven en waar
ze wakker van liggen. De
jongeren deelden hun
verhalen tijdens een
reizende expo in een
omgebouwde container
die enkele dagen te
bezichtigen was in Beveren
en deelgemeenten.

Imke Pichal, coördinator
kindvriendelijke steden en
gemeenten bij de organisatie
‘Bataljong’ ging samen met de
Jeugddienst aan de slag om werk
te maken van een kindvriendelijk
Beveren. Verschillende
gemeentelijke diensten werkten
hier aan mee.

Ik vermijd sommige
wegen omdat ik me hier
als fietser onveilig voel.
Ik maak dan liever een
omweg, langs rustige
wegeltjes.
Ik deed mee aan deze
expo omdat het werk
dat onze Jeugddienst
doet, vaak nog te weinig
wordt geapprecieerd.
Gitte: “Terwijl zij net het onderste
uit de kan halen om de jeugd mee
te ondersteunen en niet te doen
vervelen.”
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Amelie: “Ik zou graag extra ruimte zien
voor parkjes en speeltuinen of plaats
voor jeugdbewegingen met oog voor
meer natuur.”
Aan de hand van deze gegevens
focust de gemeente zich
verder op 3 thema’s: duurzame
publieke ruimte, mentaal
welzijn en doelgerichte
communicatie.

Imke Pichal, Bataljong: “Een
gemeente die kiest voor
kindvriendelijkheid, kiest
eigenlijk voor al haar inwoners.
Door in alle beslissingen die de
gemeente neemt na te denken
over de impact op kinderen en
jongeren, maakt ze goed beleid
voor iedereen. Als een kind van
8 jaar zelfstandig en veilig van bij
zijn huis naar school kan fietsen,
dan lukt dat ook voor zijn mama.
Als een tiener in de knoop ligt
met zichzelf en de weg vindt naar
iemand die kan luisteren en kan
helpen, dan kunnen we er van uit
gaan dat ook andere inwoners die
weg gaan vinden. We gebruiken
het welbevinden en de beleving
van kinderen en jongeren eigenlijk
als een ‘barometer’ om te weten
of we een gemeente zijn die goed
beleid maakt.”

The youth of today
are the leaders of
tomorrow. Een quote
van Nelson Mandela
met zeer veel waarheid.
Thomas: “Ik wil tonen aan de
maatschappij dat de jeugd perfect
in staat is om een goede kritische en
duidelijke visie te hebben over hoe de
wereld eruit moet zien. Daar leek me
deze expo de geknipte gelegenheid
voor om te tonen aan de ‘oudjes’ dat
ook wij, de jeugd, wat in ons mars
hebben. Want “we are the leaders of
tomorrow” en geloof het of niet maar
vele van ons, de jeugd, beseffen dat
maar al te goed.”
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ZO DENKEN
JONGEREN
OVER
BEVEREN
Tijdens het
belevingsonderzoek
kwamen we veel ervaringen
en bezorgdheden te weten
van kinderen en jongeren.
Vanuit verschillende
oogpunten laten we enkelen
van hen aan het woord.

Er zijn te weinig
activiteiten voor
jongeren.
Ken (15 jaar)

We missen enkele toffe
speeltuigen op ons
speelpleintje.
Lisa (9 jaar)
Toon Daems, Jeugddienst:
“De gemeente werkt voor het inrichten
van openbare kindvriendelijke ruimte
aan de hand van het speelruimteplan.
Dit is een document waarin alle
speelplekken in Groot Beveren staan
opgelijst met bijhorende informatie.
Welke en hoeveel speeltoestellen
staan er? In welke staat zijn deze?
Wonen er veel of weinig kinderen
en/of jongeren in de buurt? Jaarlijks
staat de herinrichting van een aantal
speelpleintjes of terreinen op de
planning. Ook de kinderen en jongeren
krijgen inspraak bij de (her) inrichting
van een speelplek. Door hen te laten
participeren in dit verhaal maken we
samen met hen van Beveren een plek
met kindvriendelijke openbare ruimte.”

Toon Daems, Jeugddienst:
“Ook voor tieners heeft de gemeente
een aanbod van activiteiten.
Hou de instagrampagina van
Jeugddienst Beveren in de gaten voor
meer informatie.”

SPEELRUIMTEPLAN
CHIRO IWEKO

JEUGDBOEKENMAAND
HELDEN EN SCHURKEN
Vanaf 1 maart 2022 wordt
de Bib een magische
plek. De hele maand
maart staan boeken rond
helden en schurken in de
kijker. Daarnaast komt de
fantastische reeks ‘Harry
Potter’ van J.K. Rowling
tot leven in allerlei fijne
bezienswaardigheden en
activiteiten.

Kom op za 5 maart
verkleed als uw favoriete
magische personage en
maak kans op een
filmticket voor een
gezellige Harry Potter
filmvoorstelling in cinema
Rubens. Speel mee met tal
van leuke boekenspelletjes
en ontvang een lekkere
attentie aan de balie.
Op zo 6 maart om
11 uur neemt kinderkoor
Toelielee u mee op een
magische reis. Bemachtig
snel uw plaatsje en kom
genieten van dit muzikale
spektakel. Inschrijven kan
via Kwandoo.
OPENINGSWEEKEND OP
ZA 5 EN ZO 6 MAART VAN
9.30 TOT 12.30 UUR
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 / Beveren

BUITENSPEELDAG

MAAK VAN UW STRAAT
EEN SPEELSTRAAT!

Spelende kinderen en voetgangers krijgen in een speelstraat voorrang
op alle weggebruikers. De straat wordt dan enkele uren afgesloten
voor doorgaand verkeer.
Vraag uw speelstraat op tijd aan! Meer informatie op www.beveren.be.
WO 20 APRIL VAN 14 TOT 17 UUR
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 / Beveren
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Ik weet niet waar
ik terecht kan met
mentale problemen.
Jenthe (18 jaar)
Ellen Bocklandt, preventiewerker:
“De coronacrisis hakt er zwaar in bij
jongeren. Zowel leerlingen als hun
ouders missen een uitlaatklep en een
klankbord. Vanuit de Jeugddienst,
in samenwerking met de lokale
preventiewerkers en Huis van het
Kind, werd de campagne #Genezever
gelanceerd. Deze campagne is het
begin van een reeks initiatieven waar
nu én in de toekomst op ingezet zal
worden.”
Op www.beveren.be
(zoek op #genezever) vindt u een
overzicht van organisaties waar
jongeren terecht kunnen bij vragen,
problemen of bedenkingen.
#GENEZEVER

We zijn één grote
vriendengroep in het
jeugdhuis. Dat maakt
het vaak minder
gemakkelijk om mensen
aan te spreken bij
problemen.
Joren (20 jaar)
Myrthe, bestuurder jeugdhuis ’t
Eiland: “Kieldrecht is een klein dorp.
Iedereen kent iedereen hier. En als
een jongere iets verkeerd doet of
problemen maakt, dan wordt dat
jammer genoeg vaak gelinkt aan ons
jeugdhuis. Hiermee willen we aantonen
dat we, ook al zijn we allemaal
vrijwilligers, echt werk willen maken
van een positief beleid. Daarom stelden
we een alcohol- en drugplan op. We
lieten ons hiervoor bijstaan door de
jongerenorganisatie ‘Formaat’. Mijn
advies aan alle jeugdhuizen: zorg dat je
een alcohol- en drugplan hebt. Heb je
er al één? Bekijk dan zeker eens of het
nog up-to-date is. Zorg er bovendien
voor dat het op maat is van jullie
werking. Jullie zijn immers diegenen die
het zullen moeten implementeren in de
praktijk.”

Naast jeugdhuis ’t Eiland
hebben ook de andere
Beverse jeugdhuizen
(Togenblik en Djem) een
ALCOHOL- EN DRUGBELEID
uitgewerkt. Op die manier
willen zij in de eerste plaats
problemen ten gevolge van
middelengebruik voorkomen,
maar weten ze ook beter hoe
ze moeten omgaan als er zich
toch een probleem voordoet.
Hiermee geven zij een positief
signaal!

In deze fietszone
voelen we ons veiliger.
Mathias en papa Niek
Gemeente Beveren zet in op
veiligere schoolomgevingen
door het invoeren van,
SCHOOLSTRATEN en
fietszones, fluo acties …
De Beverse scholen
organiseren in samenwerking
met de gemeente enkele
sensibiliseringsacties zoals
‘DE OCTOPUSSCHOOL’ voor
alle kleuter- en basisscholen
uit Groot Beveren, de
STRAPDAG en voor de
middelbare scholen staan
jaarlijks de verkeersweken en
de projecten MOBIBUS en
CROES CONTROL op het
programma.

HUISSTIJL JONG IN BV
IN BEVEREN GEVEN WE KINDEREN EN JONGEREN DE RUIMTE OM HUN EIGEN
VERHAAL TE MAKEN. MET HELDERE BOODSCHAPPEN EN KLEURRIJKE
FOTO’S TONEN WE HET AANBOD VAN DE GEMEENTE. WE KIEZEN VOOR EEN
EIGENZINNIGE, HERKENBARE STIJL OP MAAT VAN DE DOELGROEP.
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WERK
IN
UITVOERING
DE STAND VAN ZAKEN
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.

HERAANLEG N70 (MEL-BEV)

RIOLERINGSWERKEN KEIZERSTRAAT – MELSELESTRAAT (HAA)

Ondertussen is een volgende belangrijke fasewissel van de werken ingegaan. Op
onderstaand plan ziet u de omleiding voor auto’s en fietsers. De volledige heraanleg
N70 zal in principe dit jaar afgerond worden (afhankelijk van omstandigheden).

Aquafin voert uitgebreide riolerings- en
wegenwerken uit in een aantal straten in
Haasdonk.
De info over de werken vindt u terug op
www.aquafin.be (zoek op ‘Haasdonk’).
Daar kunt u zich ook inschrijven voor de
nieuwsbrief over de werken.

Opgelet: op nieuwe ﬁetspaden en rijbaan wordt niet gestrooid!
Tijdens de winter rukken de strooidiensten indien nodig uit om wegen en fietspaden
sneeuw- en ijsvrij te houden. Maar op de zopas vernieuwde delen van de N70 mag
deze winter nog geen strooizout gebruikt worden. Dat komt omdat het nieuwe
wegdek nog niet bestand is tegen de inwerking van zout. Let dus op en matig uw
snelheid bij vriesweer!

Scan deze QR-code en
vind alle info over deze
werken van Aquafin.

Einde: eind 2022

WEGENWERKEN IN LANDELIJKE
WEGEN (BEV-VRA)

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.

In de Permanstraat, Galgstraat,
’s Herenwilg, Brandstraat en Moerstraat,
Veldhoekdam en Boerenstraat worden
de wegen en rioleringen vernieuwd.
De werken verlopen in verschillende
fasen. Na de aanleg van het gescheiden
rioleringsstelsel zal het afvalwater, dat
momenteel in de grachten geloosd
wordt, afgevoerd worden naar het
zuiveringsstation Nerenhoek.

Heeft 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.

Einde: begin 2023
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In de Permanstraat, Galgstraat,
’s Herenwilg, Brandstraat en
Moerstraat, Veldhoekdam en
Boerenstraat worden de wegen en
rioleringen vernieuwd.

Fietsroutes rond de werf (zie detail)
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BESLIST
IN GEMEENTE- EN OCMW-RAAD
De besluiten van de gemeenteraad kunt u terugvinden op www.beveren.be

LAURA STAUT LEGT EED AF ALS
SCHEPEN
Gemeenteraadslid en bestuurslid van
CD&V Laura Staut legde de eed af als
schepen. Deze schepenwissel lag al vast
vanaf 2018. Laura neemt de plaats in van
uittredend schepen Inge Brocken (N-VA).
Laura neemt de bevoegdheden jeugd en
buitenschoolse kinderopvang over van
schepen Katrien Claus, evenementen
en feestelijkheden van schepen Raf
Van Roeyen, Windekind van schepen
Dirk Van Esbroeck en gebouwen van
burgemeester Marc Van de Vijver.

VASTSTELLING VAN HET MEERJARENPLAN 2020 – 2025
Eind 2019 keurde de gemeenteraad
de meerjarenplanning voor de
periode 2020-2025 goed. Deze
meerjarenplanning, opgesteld aan
het begin van de legislatuur, is nu aan
een vierde herziening toe. Met deze
herziening blijft het gemeentebestuur,
ondanks de uitdagende context van
vandaag, trouw aan de eerder beloofde
continuïteit van beleid. Eén van de
belangrijke beleidsbeslissingen van
het gemeentebestuur is dat er niet
geraakt wordt aan de portefeuille van de
inwoners en bedrijven.

RUP OUDEN DOEL
In het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
Ouden Doel werden de krijtlijnen
vastgelegd voor de toekomstige
ontwikkeling van het gehucht Ouden
Doel. De gemeenteraad stelde het RUP
definitief vast.

SAMEN STERK VOOR LOKAAL WERK
De gemeenteraad ging akkoord met de
samenwerkingsovereenkomst ‘Samen
sterk voor lokaal werk’ tussen Interwaas,
VDAB en het lokaal bestuur van Beveren.
Zowel voor de stuurgroep als de
werkgroep werd een afvaardiging voor
Beveren aangesteld.

ONTMOETINGSCENTRUM HAASDONK
De gemeenteraad keurde de plannen
goed voor een nieuw parochiehuis
voor Haasdonk. Er komt opnieuw een
grote theaterzaal. Deze opdracht wordt
geraamd op 2 223 083,28 EUR (excl. BTW).

KLIMAATPLAN | BURGEMEESTERSCONVENANT 2030
Door deelname aan ‘het
burgemeestersconvenant 2030’
verbindt het gemeentebestuur zich
om 40% CO2 reductie tegen 2030 te
bereiken. Om dit doel te halen werd
er samen met het provinciebestuur
en 10 andere Wase gemeentes een
klimaatplan uitgewerkt onder leiding
van Interwaas. Dit klimaatplan bestaat
uit een klimaatadaptatieplan en een
klimaatmitigatieplan. Het eerste luik, het
adaptatieplan, werd goedgekeurd door
de gemeenteraad.

ONDERHOUD TRAGE WEGEN
Het gemeentebestuur gaat akkoord
met het subsidiereglement en
beheersovereenkomst voor het
onderhoud van trage wegen met als
doel het behoud van trage wegen te
verzekeren en het netwerk te versterken.

Uit de gemeenteraad van 25|01:

GEBRUIK CAMERA’S LOKALE
POLITIEZONE WAASLAND-NOORD
Politiezone Waasland-Noord krijgt
de toestemming om mobiele ANPRcamera’s in te zetten op het grondgebied
van de gemeente Beveren. Dit systeem
komt de verkeersveiligheid ten goede.
De camera’s worden gemonteerd op een
herkenbaar politievoertuig.

Gemeenteraadslid en bestuurslid van CD&V Laura Staut legde de eed af als schepen.

BENIEUWD NAAR HET
NATUURBEHEERPLAN VOOR
SPAANS FORT EN DRIJDIJK?
Kom meer te weten tijdens de
begeleide wandeling op zo 13
maart om 10 uur (inschrijven via E
info@beveren.be voor
6 maart) Of bekijk de plannen
van 14 maart tot 14 april 2022
in het gemeentehuis op de
dienst Stedenbouw of online
via www.natuurenbos.be/
natuurbeheerplannen-inpublieke-consultatie
Suggesties en bedenkingen?
Mail naar E aves.ovl@vlaanderen.be.

© Ronny De Malsche

Uit de gemeenteraad van 14|12:
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MENSEN
BEDANKT VRIJWILLIGERS!
Onze gemeente kan dagelijks rekenen op honderden vrijwilligers. Tijdens de ‘week van de
vrijwilliger’ zetten we hen graag eens extra in de bloemetjes. Freddy, Greet, Annelie en Carina zijn
enkelen van de vele Beverse vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten. Ze getuigen over hun
engagement en de voldoening die ze uit het vrijwilligerswerk halen.
Carina Braem, vrijwilliger aan de slagboom in de
schoolstraat “Vrijwilligerswerk is top! Je krijgt er zoveel
voor terug, een glimlach, iemand die een hand opsteekt
… Ik doe al wat jaren voor-en na schoolse opvang in
OLVG Melsele. Ik heb niet getwijfeld toen men mij vroeg
om mee helpen bij een proefproject voor een veiligere
verkeerssituatie in de schoolomgeving. Ik bedien
nu telkens aan het begin en einde van de schooldag
de slagboom. Op die manier maken we tijdelijk een
verkeersvrije schoolstraat. Ik vind het fijn dat jullie aan mij
denken, maar via deze weg zet ik graag ook mijn collega’s
van de naschoolse opvang in de bloemetjes.”

Carina is elke ochtend en avond op post aan de hoek van het
Kerkplein en de Sint-Elisabethstraat in Melsele.

Annelie Van Gysel (17), animator:
“Sinds de zomer van 2020 begeleid ik mee vakantiekampjes voor
kinderen. Ik begeleid graag activiteiten omdat ik daarbij volledig
mezelf kan zijn: zowel mijn verantwoordelijke als mijn speelse
kant kan ik hier kwijt. Vorig jaar volgde ik een animatorencursus
bij Kazou en liep ik stage tijdens de zomermaanden. Ook als je
nog geen cursus volgde, kan je al bij de gemeente aan de slag als
jeugdanimator vanaf 16 jaar.”

Annelie tijdens een cursus Handlettering
in jeugdcentrum Togenblik

Freddy Van Laethem (69), vrijwillig medewerker
callcenter vaccinatiecentrum:
“Ik stond versteld van het aantal shiften dat ik hier heb
opzitten. Vandaag draai ik al voor de 170ste dag mee in
het “callcenter - vaccinatiecentrum”. Aanvankelijk werd
ik gevraagd om mee te helpen met de registratie ter
plekke in het vaccinatiecentrum maar uiteindelijk kwam
ik hier terecht en daar ben ik nog altijd zeer blij om. Niet
enkel omdat ik het graag doe, maar nog meer omdat ik
deel mag uitmaken van een hecht en degelijk team! Ik
probeer altijd een luisterend oor te bieden ... alhoewel
het soms intensief kan zijn en het zeker niet altijd evident
is, want de informatie wisselt bijna dagelijks. Maar dat
maakt het juist boeiend.”

Freddy aan het werk in het callcenter
van het vaccinatiecentrum
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Greet Vanormelingen,(57) vrijwillig
huiswerkbegeleider:
“Ik ga telkens op woensdag langs bij Amir (10 jaar) om
hem te helpen met rekenen en taal. We maken extra
oefeningen of gaan samen naar de bib. Ik vind het
geweldig om te doen. Ik heb stilaan het vertrouwen
gewonnen van Amir en zijn ouders. Ondertussen volgt
ook Amirs moeder een cursus Nederlands. Ik haal hier
enorm veel voldoening uit, ook de kennismaking met
een andere cultuur is zeer verrijkend.”

Anoniem vrijwilligster uit Vrasene bij de Opvoedingslijn:
“Elke ouder met vragen of zorgen over de opvoeding van
kinderen en jongeren kan bij ons terecht via chat, telefoon of
mail. Dit kan gaan over bv. zindelijkheids- of slaapproblemen of
puberproblemen. Meestal bestaan er geen pasklare antwoorden
op hun vragen. Ik probeer vooral mee te denken met de ouders,
hoe ze met bepaalde problemen kunnen omgaan. Het is mijn
grootste uitdaging dat ik een heel klein puntje van hun verhaal
kan doen omkeren, dat de beller een manier vindt om weer verder
te gaan.”

De opvoedingslijn is nog op zoek naar vrijwilligers,
kijk op www.opvoedingslijn.be.

BEDANKT VRIJWILLIGER
Alle vrijwilligers die zich inzetten voor
gemeentelijke initiatieven kregen een
bedankingskaartje in de brievenbus of mailbox.

edankt
rijwilliger
et, enthousiasme
Jouw tomeloze inz
goud waard!
zijn
d
hei
& betrokken
t ons te zorgen
me
en
sam
Bedankt om
nden Beveren!
bo
ver
en
voor een warm

k
#vrijwilligerswee

Greet helpt Amir bij zijn huiswerk.

BENT U OOK ENTHOUSIAST
OM ALS VRIJWILLIGER AAN
DE SLAG TE GAAN?
Houdt u van sociaal contact? Heeft u zin om
uw passie of talent te delen en wilt u daar tijd
voor vrijmaken? Of wilt u gewoon een handje
helpen en uw sociaal engagement vergroten?
Sommige vrijwilligers komen wekelijks of
maandelijks. Anderen komen tijdens bepaalde
evenementen.
Kijk op www.beveren.be voor alle vacatures
of via T 03 750 15 11.
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HET
GESPREK
Migratie is van alle tijden. In de jaren 1920 zochten veel Vlamingen hun geluk in Canada
om hun toekomst en die van hun nageslacht te verzekeren. Sommigen gingen voor slechts enkele
maanden, om wat bij te verdienen, anderen settelden er zich voorgoed. Via het project
‘Op zoek naar geluk’ wil de Vlaams-Canadese Vriendenkring het thema migratie levend houden.

De familie De Dobbelaer woonde ‘op
De Ster’, een wijk in Beveren, tussen de
Halfdreef en Leurshoek. Moeder Elodie
baatte daar een kruidenierswinkeltje uit
tot in 1926. Toen begon voor het hele
gezin een nieuw leven in Zuid-Ontario,
regio Chatham en Wallaceburg. Een
hele sprong, van een winkeltje naar
de bewerking van suikerbieten! Vader,
zonen en schoonzonen vormden samen
een formidabele werkploeg van acht
mannen! Zij rooiden drie weken bieten
in Chatham, kwamen dan even naar
huis om enkele dagen later al terug
te vertrekken. De vrouwen bleven
ondertussen in Delhi en werkten daar
in de tabaksfabriek. Er werd duidelijk
hard gewerkt. Maar niet elk avontuur
kent een mooi einde want de grote
beurscrash in het Amerika van 1930
had grote gevolgen. Een jaar later stond

de volledige familie terug in België. De
broers Desiré en Frans waren intussen
getrouwd en na WO II emigreerden zij,
samen met schoonbroer Louis Evens
(Ivens) voorgoed met hun gezin naar

Ontario. Na hard werken werden zij
de trotse eigenaars van een eigen
tabaksboerderij. Eind goed, al goed!

Familie De Dobbelaer uit Beveren vertrok in 1926 naar Canada
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VLAAMS-CANADESE VRIENDENKRING
Frank Polet (76), voorzitter van de Vlaams-Canadese
Vriendenkring:
“De vader en grootouders van mijn echtgenote (familie
De Dobbelaer) waagden de stap naar Canada in 1926. We
houden nog steeds contact met de nabestaanden en
gingen ook al enkele malen bij hen op bezoek. Hierdoor
groeide mijn passie voor Canada en dit resulteerde in de
Vlaams-Canadese Vriendenkring. Via de tentoonstelling ‘Op
zoek naar geluk’ houden we het thema migratie levend in
Beveren.”

Mieke Van Hove (62), voorzitter van de plaatselijke
cultuurraad van Melsele:
“Vanuit de plaatselijke cultuurraad ondersteunen wij graag
zulke projecten. Verenigingen kunnen hiervoor altijd bij ons
terecht o.a. voor logistieke steun. We bekijken ook graag
samen met hen welke andere partners uit Beveren we
hierbij nog kunnen betrekken. Voor dit project werken we bv.
samen met de basisscholen OLVG Melsele en GBS De Toren.
Geïnteresseerde verenigingen (jong én oud) kunnen mij hier
altijd over aanspreken.”

PROGRAMMA OP ZOEK NAAR GELUK
Tentoonstelling van 19 > 27 maart in OC Boerenpoort in Melsele.
Open op za, zon van 14 > 18 uur, op wo van 14 > 17 uur en tijdens de weekdagen op afspraak voor groepen.
Info groepsbezoeken via T 03 750 10 20, E dienstcultuur@beveren.be.
Deze tentoonstelling zet Canada op meer dan één manier in de kijker, van film en kookworkshop over lezingen en
workshops voor kinderen. Bekijk het activiteitenprogramma in de UiTkalender voor meer details.

LANDVERHUIZERS
Eind 19de, begin 20ste eeuw was het niet ongewoon
voor Vlamingen om een nieuwe toekomst te zoeken
ver van huis. Het Red Star Linemuseum in Antwerpen
vertelt het historische verhaal over de Europese
emigratie via Antwerpen naar Amerika. Het thema
migratie komt ook aan bod in het bezoekerscentrum
van Fort Liefkenshoek in Kallo.
In de periode tussen 1870 en 1930 emigreerden er ca.
137.000 mensen via Antwerpen, Rotterdam en Le Havre
naar de Verenigde Staten. Een kleine minderheid hiervan
waren Belgen.

negentiende eeuw kozen ze steeds meer voor Canada.
Promotiecampagnes als ‘New Homeland’ moesten
de trek naar Canada aanprijzen. Een netwerk van
reisagenten in Vlaanderen zorgde voor het boeken van
tickets voor de oversteek naar Amerika. Zo was Alfons
Vereecken uit Vrasene agent voor de Red Star Line in
Antwerpen.

Kom deze en tal van andere verhalen ontdekken
in de tentoonstelling.

Ze belandden in Amerika vooral in de regio van de Grote
Meren en de Midwest, maar vanaf het einde van de

Brochure van Alfons Vereecken
uit Vrasene, reisagent voor de
Red Star Line.
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HET
LOKET
BINNEN ZONDER KLOPPEN
WONINGBRAND VOORKOMEN
Wist u dat 24 percent van de woningbranden ontstaan door elektrische apparaten? Daar kunnen we samen iets aan doen.
ENKELE VEILIGHEIDSTIPS:
• Zet apparaten uit in plaats van in stand-by.
• Gebruik de microgolf enkel voor eten en drinken. Lees de gebruiksaanwijzing.
• Blus een elektrisch toestel dat in brand staat nooit met water. Doof de vlammen met een blusdeken of schuimblustoestel.
• En plaats een rookmelder die u tijdig verwittigt mocht het toch mislopen.
Meer Info op www.hvzwaasland.be

VRAGEN OVER UW PENSIOEN?
Bij vragen over uw pensioen kunt u terecht op de website van de Federale Overheid: https://www.sfpd.fgov.be/nl of
bel naar de gratis Pensioenlijn T 1765.
Wenst u toch liever een persoonlijk contact?
Maak dan een afspraak met de pensioenconsulent die elke eerste woensdag van de maand zitdag heeft in het
gemeentehuis van Beveren. Dit kan enkel op afspraak via het gratis nummer T 1765.
Uw pensioendossier is ook online beschikbaar via https://www.mypension.be/nl

onze biblio

Doe mee aan ons

UW MENING OVER DE BIB
Bib Beveren doet mee aan een grootschalig publieksonderzoek voor alle Vlaamse bibliotheken.
Laat ons weten hoe u uw bibliotheekbezoek ervaart via www.cult22.eu/be/2945 of via qr code
hiernaast.
Voor elke ingevulde enquête wordt 1 m2 regenwoud gered van verdwijning.
Dit gebeurt in samenwerking met de organisatie World Land Trust. Bovendien maakt u kans op een
van de Bongo-bonnen t.w.v. 250 EUR. U kunt de enquête invullen tot en met 31 mei 2022.
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KRINGLOOPACTIVITEITEN
In het voorjaar plant Ibogem een aantal online
leerrijke workshops rond kringlooptuinieren.

SNOEIHOUT VOORKOMEN EN VERWERKEN (8|03)
Eén van de steeds weerkerende karweien is het
snoeien van hagen en struiken. Toch kunt u ook hier
werk en afval voorkomen en kunt u het verkregen
snoeihout nuttig aanwenden in de tuin. Tips en tricks
met heel wat inspirerend beeldmateriaal.

THUISCOMPOSTEREN IN EEN NOTENDOP (29|03)
Weet u niet hoe u eraan begint? Wat wel en niet te
composteren? Of welk systeem u best gebruikt?
Mis dan zeker de online-infoles thuiscomposteren
niet. U geniet als inwoner 20 EUR korting bij de
aankoop van een compostvat/-bak bij het volgen van
deze workshop.

WATERBEHEER IN DE KRINGLOOPTUIN (26|04)
Zijn de planten in uw tuin aangepast aan de bodem
waarin ze moeten gedijen? Bestaan er trucjes om
water vast te houden? Welke verharding kiest u? Hoe
vangt u regenwater op? De Vlaco-lesgever geeft u heel
wat kringlooptips om uw tuin weerbaar te maken in
alle seizoenen.
Online lessen, telkens van 20 tot 22 uur.
Inschrijven verplicht (via E info@ibogem.be).
Meer info via www.ibogem.be

GEDENKBOOM MET NAAMPLAATJES
AAN STROOIWEIDES
Op de begraafplaatsen van Beveren, Melsele en Haasdonk
kunt u de gedenkbomen aan de strooiweides al bewonderen.
Ook de andere begraafplaatsen (Kallo, Kieldrecht en
Verrebroek) krijgen komende periode een gedenkboom.
Wenst u een mooie herinnering aan een dierbare overledene?
U kunt een overledene die na crematie is uitgestrooid, gedenken door een naamplaatje aan te vragen. Deze zijn in de vorm
van een blaadje en krijgen een plekje in de gedenkboom.
Per kwartaal worden nieuwe blaadjes gedrukt.
Overgangsmaatregel: U kunt nog tot 30 juni 2022 een
naamplaatje aanvragen voor dierbaren die tot 15 jaar terug
(2007) overleden zijn. Vanaf 1 juli 2022 kunt u enkel tot 1 jaar
na de asverstrooiing een naamplaatje aanvragen.
Een naamplaatje kost 50 EUR.
Het naamplaatje hangt 15 jaar aan de gedenkboom (kan na
deze periode verlengd worden).
U vraagt het naamplaatje telefonisch aan via T 03 750 15 11 of
online op www.beveren.be.

KLANTENCONTACTCENTER
T 03 750 15 11
E info@beveren.be
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UITGELICHT
MISSCHIEN KOMT U OOK IN AANMERKING OM EEN GEMEENTELIJKE
PREMIE TE ONTVANGEN?
De gemeente keert heel wat premies uit waar u mogelijk voor in aanmerking komt. Zo zijn er een heel aantal premies
voor het verduurzamen van woningen en sociale premies. Daarnaast zijn er ook nog enkele premies voor natuurbehoud, voor ondernemers en individuele sporters. Blader dus zeker de premiebrochure in bijlage door. Onderstaand
zetten we 2 premies extra in de kijker.

TOELAGE OP DE GRONDLASTEN
(premie “teruggave gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing”)
De onroerende voorheffing (in de volksmond ‘de grondlasten’)
is een jaarlijkse Vlaamse belasting op onroerende goederen.
Ze wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen.
Onroerende goederen zijn gronden, gebouwen en sommige
soorten van bedrijfsuitrusting.
Als eigenaar van een onroerend goed ontvangt u jaarlijks uw
aanslagbiljet om de onroerende voorheffing te betalen. De
Vlaamse overheid verstuurt de meeste aanslagbiljetten tussen
eind april en eind december. Deze belasting moet u binnen de 2
maanden na ontvangst betalen.
Gemeente Beveren voorziet voor sommigen van haar inwoners
een (gedeeltelijke) teruggave op deze belastingheffing.
• Bent u én uw partner (gehuwd of samenwonend) 65 jaar of
ouder op 1 januari van het aanslagjaar?
• Woont u én uw partner in uw enige eigendom die gelegen is in gemeente Beveren
• Is uw niet-geïndexeerd kadastraal inkomen lager dan 850 EUR?
• Heeft u én uw partner geen beroepsactiviteit meer?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een teruggave van uw grondlasten. In de premiebrochure in bijlage leest u alles over deze
premie en hoe u de premie moet aanvragen.
Opgelet: De aanvraag voor deze premie moet u uiterlijk binnen de 3
maanden na verzenddatum van het aanslagbiljet indienen. Zo niet
vervalt uw recht op de premie.

PREMIE VOOR HET VERHUREN AAN HET
SOCIAAL VERHUUR KANTOOR
Bent u eigenaar van een leegstaand pand? Of wilt u zonder zorgen (met o.a.
huur, betaal- en opvolgingsgarantie) verhuren en tegelijk maatschappelijk
uw steentje bijdragen? Overweeg dan zeker om te verhuren aan het Sociaal
Verhuurkantoor. U krijgt dan van een gegarandeerd inkomen, ook als er
tijdelijk geen huurder het pand betrekken. Bovendien ontvangt u hiervoor
een gemeentelijke premie van 5 000 EUR en geniet u belastingvoordeel.
Ontdek de voordelen en voorwaarden voor verhuren aan een sociaal
verhuurkantoor op www.svkwaasland.be
Lees alles over de gemeentelijke premie ‘Verhuren aan een sociaal
verhuurkantoor’ in de premiebrochure in bijlage of op www.beveren.be
Wist u dat de gemeente een belasting heft op leegstaande woningen
of gebouwen (< 500 m2)? Met deze belasting willen we leegstand
voorkomen en eigenaars stimuleren om panden weer in gebruik te
laten nemen. Meer info over dit reglement vindt u op www.beveren.be
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HET PLEKJE VAN
PATRICK ENGELEN | LEESZAAL BIB BEVEREN

“ Na mijn inkopen op de dinsdagmarkt

kan ik hier in alle rust van kranten en
tijdschriften genieten. Met aansluitend
een kopje koffie in het Cultuurcafé.
De ideale combinatie.”

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!
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DE
PRAKTIJK
TIPS VOOR THUIS
VEILIG OP WEG MET EEN ELEKTRISCHE STEP
U ziet ze steeds vaker op de weg … elektrische steps, hoverboards, monowheels en segways.
Het zijn gemotoriseerde voortbewegingstoestellen die niet sneller dan 25 km/u kunnen rijden.
U heeft geen rijbewijs nodig en er is geen wettelijke minimumleeftijd om ermee op de openbare weg te rijden.

Waar en hoe snel mag u rijden?
Wie met een voortbewegingstoestel stapvoets rijdt, zo’n 5 à 6 km/u, wordt beschouwd als voetganger en moet op
het voetpad rijden. Rijdt u sneller dan stapvoets, dan bent u verplicht om het fietspad te nemen. Als dat er niet is,
dan moet u op de rijbaan rijden. U wordt dus gelijkgesteld met een fietser. Dit betekent dat je in een fietsstraat
dezelfde rechten hebt als fietsers en dat u in een éénrichtingsstraat in beide richtingen mag rijden als een
verkeersbord dit toestaat.

Lichten nodig?
Op het fietspad of de rijbaan is verlichting verplicht als het donker is, maar ook wanneer de zichtbaarheid minder
dan 200 meter is. Vooraan een wit of geel licht en achteraan een rood. Rijdt u stapvoets op het voetpad, dan zijn
lichten niet verplicht, maar wel aan te raden.

Deelstep parkeren of achterlaten
Maakt u gebruik van een deelstep? Laat deze na uw rit dan niet willekeurig achter op het trottoir, het fietspad
of de rijbaan, maar parkeer de step op een plaats waar ze geen hinder of gevaar kan veroorzaken voor andere
weggebruikers.

Algemene veiligheidstips
•
•
•
•

Wees hoffelijk, hinder andere weggebruikers niet en breng hen niet in gevaar.
Pas uw snelheid altijd aan de omstandigheden aan, zoals verkeersdrukte of slecht weer.
Bescherm uzelf, draag een helm en aangepaste beschermkledij.
Maak u zichtbaar in het verkeer, draag een fluohesje en/of reflecterende accessoires.

Step met een zadel = bromfiets
Steps met een zadel zijn géén voortbewegingstoestellen. Afhankelijk van de maximumsnelheid die ze kunnen halen,
zijn dit bromfietsen klasse A of B. U bent dus verplicht de regels voor bromfietsen te volgen, zoals minimumleeftijd
16 jaar, helmplicht, inschrijvingsplicht, nummerplaat, enz.
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HOE SCOORT UW WONING?
Te nat, te droog, we ervaren allemaal de invloed van
de klimaatverandering op onze nabije omgeving.
Zo kunnen intense regenbuien een paar keer per
jaar wateroverlast veroorzaken op uw perceel. Op
een ander moment raakt uw regenwaterput niet
tijdig bijgevuld of verdorren gras en groenten door
aanhoudende zomertemperaturen. Het is té nat en té
droog tegelijk.

“MIJN TUIN STOND AFGELOPEN ZOMER
REGELMATIG ONDER WATER. DE ZOMER
DAARVOOR WAS HET DAN WEER VEEL
TE DROOG. WAT KAN IK DOEN OM DE
WATERHUISHOUDING OP MIJN PERCEEL
TE VERBETEREN?”

Is uw perceel klimaatbestendig?
Doe de test via www.groenblauwpeil.be. Via deze
online tool krijgt u concrete tips voor aanpassingen
rondom uw huis.
Meer info via: https://omgeving.vlaanderen.be/maakje-perceel-klimaatbestendig-met-het-groenblauwpeil

Wist u dat u recht hebt op een gemeentelijke
premie als u een niet-waterdoorlatende verharding vervangt door een waterdoorlatende?
Bijvoorbeeld als u uw oude oprit in klinkers
heraanlegt met bv. waterdoorlatende klinkers. Op die
manier kan regenwater beter in de bodem sijpelen
wat het grondwaterpeil ten goede komt.
Lees alles over deze premie in de brochure in bijlage
of op www.beveren.be.

FIETSZONES
Beveren telt sinds begin dit jaar enkele fietszones, een
aaneenschakeling van verschillende fietsstraten.
Deze zones vindt u o.a. in de schoolomgeving van Kallobaan,
Melsele centrum en Pastoor Steenssensstraat. Ook bestaande
fietsstraten zoals Kapelstraat, Meersenweg, Donkvijverstraat,
Brownestraat en Kruibekesteenweg (gedeelte fietssnelweg F4)
en schoolroute Melsele – Zuid behoren nu tot een fietszone.
U herkent deze zones op de weg door de specifieke ‘zoneborden’.

Wat is een fietszone?
• De maximumsnelheid is 30 km/ uur voor alle weggebruikers.
• Fietsers gebruiken de volledige breedte van (hun deel) van de
rijbaan. In een eenrichtingsstraat gebruiken ze de volledige
breedte van de rijbaan.
• In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de rechterhelft van de
rijbaan.
• Gemotoriseerd verkeer mag fietsers niet inhalen.

Voordelen
• Meer ruimte voor de fietsers betekent minder files en een betere
luchtkwaliteit.
Meer ruimte voor de fietser zorgt voor meer veiligheid voor alle
weggebruikers. De fietser wordt namelijk niet meer verdrongen
door de auto’s die willen inhalen.
• De continuïteit van belangrijke fietsroutes wordt verzekerd
zonder dat hiervoor grote werken (zoals aparte fietspaden)
nodig zijn.

IN EEN FIETSZONE GELDEN EEN AANTAL
VERKEERSREGELS DIE DE VEILIGHEID
VOOR DE FIETSERS VERHOGEN.
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OOGAPPELS

VOOR OUDERS EN HUN KROOST

FILM & MEER
DE HAZENSCHOOL
Waar komen al die paaseieren toch vandaan? En hoe word je
een paashaas? Wil jij ook weten of er echt een Hazenschool
bestaat? Ondeugend stadskonijn Max ontdekt het antwoord
en zal het geheim onthullen. In de familiefilm ontdek je de
magie van ‘het gouden ei’ en kom je terecht in de strijd tussen
de slimme hazen en de gluiperige vossen. De vossenbende
wil het ei stelen om zo Pasen over te nemen. Maar zonder de
hazen … geen paaseieren! Wil jij ook weten hoe dit afloopt?
Schrijf je dan in voor deze namiddagactiviteit.
Voor en na de film zijn er verschillende randactiviteiten in de
foyer van Ter Vesten.

DO 7 APRIL
14 > 17 uur (film om 15 uur)

TER VESTEN
5 | 4 EUR
Wie zonder ouders of begeleiding komt, schrijft in via Vakantietoppers
en kan de activiteit bezoeken onder begeleiding van animatoren
van de jeugddienst:.

ONLINE INSCHRIJVEN SCHOLEN
GBS Lindenlaanschool en GBS De Oogappel vanaf 1|03
De inschrijvingen voor het basisonderwijs voor GBS
Lindenlaanschool in Beveren en GBS De Oogappel in
Vrasene gebeuren online. Vanaf 1 maart 12 uur kunt
u uw kind voor deze 2 scholen online aanmelden.
Meer info kan je vinden op de www.beveren.be of op
de website van deze scholen.
Secundair onderwijs vanaf 28|03
De inschrijvingen voor het 1e leerjaar secundair
onderwijs in de regio Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas,
Stekene en Temse gebeuren online. Vanaf 28 maart
om 9 uur kunt u uw kind online aanmelden. Hoe u
stap voor stap moet inschrijven en waar u terecht
kunt als u hulp nodig heeft, vindt u in de brochure
‘Digitaal aanmelden’. Deze brochure wordt aan alle
leerlingen van het zesde leerjaar meegegeven via de
basisscholen. Deze brochure is ook verkrijgbaar op
het gemeentehuis en te vinden op www.beveren.be.
Het CLB en de secundaire scholen geven ook verschillende infomomenten voor leerlingen en ouders. Dit
wordt ook via de basisscholen meegedeeld. Meer
info: www.naarhetsecundair.be

DIENST ONDERWIJS
T 03 750 16 60
E onderwijs@beveren.be

OPENDEURDAGEN SCHOLEN
Zet uw kind volgend schooljaar de stap naar een andere school? Kom alvast langs op één van de opendeurdagen van de
Beverse scholen. Een actueel overzicht vindt u op de websites van de scholen en op www.beveren.be.
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TELEX
FIETSLESSEN VOOR
VOLWASSENEN

KINDERBOERDERIJ HOF TER
WELLE ZOEKT VRIJWILLIGERS

Iedereen kan leren fietsen…ook volwassenen! Fietsen
is gezond en vaak ook de snelste manier om je in onze
mooie gemeente te verplaatsen. Toch zijn er nog heel
wat volwassenen die niet kunnen of durven fietsen.
Ze hebben het als kind nooit geleerd, zijn bang om
zich in het drukke verkeer te begeven of onzeker
omdat ze het al lang niet meer gedaan hebben.
Daarom organiseert het Sociaal Huis, in samenwerking
met de Sportdienst, ook in het voorjaar van 2022
opnieuw een cursus ‘Fietsen voor volwassenen’. De
deelnameprijs bedraagt 15 EUR (5 EUR met UIT-pas
met kansentarief).
Meer info via Preventiewerker
gezondheidsbevordering:
T 03 750 46 03, E ellen.bocklandt@beveren.be

Hof ter Welle start met een (kleine) kinderboerderij en
zoekt hiervoor enthousiaste vrijwilligers. Werkt u graag
met dieren? Heeft u een hart voor kinderen?
Houdt u van tuinieren?
Interesse? Meer info via E info@hofterwelle.be.

OP ZOEK NAAR KINDEROPVANG?
Bent uw zwanger? Dan gaat u best tijdig op zoek naar
kinderopvang. Op de website van Opvang.Vlaanderen
vindt u een overzicht van het aanbod. Hulp nodig
bij uw zoektocht? Neem dan contact op met dienst
Kinderopvang: T 03 750 15 11
E kinderopvang@beveren.be

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 beleeft!
gemeentebeveren

Bram Vereecken, boswachter bij Agentschap Natuur
en Bos, publiceerde deze foto van duidelijke knaagsporen van een bever. Hoewel ‘Beveren’ als toponiem
wellicht niet verwijst naar het dier zijn we toch heel blij
dat onze Beverse mascotte na 150 jaar terug opduikt in
onze gemeente!

We spotten deze mooie foto van het winterse
ochtendgloren in Prosperpolder, genomen door
Annelies Esseling.
22 december 2021 | #bevereninbeeld #eigenwaas
#streekholders

8 december 2021 | #bever #deboswachters #grensparkgrootsaeftinghe
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ACTIEF
WAT BEWEEGT ER IN ONZE GEMEENTE?
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud en kunnen omwille van coronamaatregelen gewijzigd of geannuleerd worden.
Volg onze gemeentelijke infokanalen (FB, website …) voor actuele informatie.

ERFGOEDDAG I 24 APRIL
Op 24 april 2022 (10> 18 uur) staat Erfgoeddag in het
teken van het onderwijs.
Ontdek hieronder welke activiteiten er op het programma staan.

KLASKUNST
Gezocht: jonge curatoren voor kunst in Beveren! De
gemeente Beveren beschikt over een zeer rijke en uitgebreide kunstcollectie met oeuvre van kunstenaars
uit Beveren maar is nog op zoek naar jonge curatoren
voor een nieuwe kunsttentoonstelling. De leerlingen
van 6 ECMT-ECWI van het KA Beveren nemen de
uitdaging met volle overtuiging aan. Benieuwd naar
het resultaat?

ERFGOEDHUIS HOF TER WELLE
zo 24 april > 31 augustus 2022
Iedere wo en zo van 10 tot 17 uur en na afspraak
Gratis

SINT-MAARTEN EN DE MAGIE VAN DE MANTEL
Deze ‘magische’ expo vertelt het levensverhaal van de buitengewone SintMaarten in zeventien prachtig geïllustreerde panelen, geïnspireerd op het
gelijknamige boek van Mario De Koninck en Nikola Hendrickx. Inclusief
luisterverhalen via de smartphone.

PARK ERFGOEDHUIS HOF TER WELLE
Zo 24 april > 12 juni 2022
Gratis en vrij te bezichtigen

SPONSORTOCHT SINT-MAARTEN

Trek uw beste stapschoenen aan en wandel in primeur langs de nieuw
uitgestippelde Martinusroute in Beveren. Langsheen het parcours bezoek
je toeristische plaatsen die een band hebben met Sint-Maarten. Erfgoed,
sporten en een goed doel steunen in één activiteit, meer moet dat niet zijn!

ERFGOEDHUIS HOF TER WELLE
zo 24 april 2022 | 10 >18 uur
Inschrijven en meer informatie via www.beveren.be/sint-maarten.
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ZOEM SPLASH
Waterpret voor kinderen met een beperking
Gezinnen met kinderen of jongeren met een beperking
kunnen genieten van waterpret in het recreatie- en
wellnessgedeelte van het zwembad dat uitsluitend voor
Zoem gereserveerd is.
Kom op een leuke manier de vakantie inzetten!
Op zondagen 27|02 , 3|04 en 26|06,
telkens van 19 tot 20.30 uur
7,50 EUR per gezin. Vooraf inschrijven is niet nodig.
U kan ter plaatse betalen.

LAGO DE MEERMINNEN
Pastoor Steenssensstraat 108A
9120 Beveren

ZOEM SPLASH IS OP ZOEK NAAR
ENTHOUSIASTE MONITOREN OM
HET TEAM TE VERSTERKEN.
Wat is ZOEM Splash?
ZOEM Splash is een werking binnen de Sportdienst die
zich richt op kinderen met een beperking.
Gezinnen met kinderen of jongeren kunnen genieten van
waterpret in Lago De Meerminnen dat uitsluitend voor
ZOEM gereserveerd is en dit telkens op zondag voor de
start van een schoolvakantie.
ZOEM Splash vindt plaats op 27 februari,
3 april en 26 juni van 19 tot 20.30 uur.
Je komt in een leuke poule van ervaren monitoren terecht.
Je spendeert jouw vrije tijd zinvol en krijgt ongezien veel
liefde van de deelnemers én hun ouders.

BEN jij of HEB jij …
• een enthousiaste spring-in-‘t-veld?
• gemotiveerd om kinderen met een beperking een leuke
avond te bezorgen?
• zin voor verantwoordelijkheid en initiatief?
• de nodige vrije tijd?
• minimum 16 jaar?
JA?! Dan ben JIJ de persoon die we zoeken!

SPORTDIENST

E sport@beveren.be
T 03 750 18 80
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15 december 2021
Onthulling spandoek ‘Welkom in Beveren’,
kunstwerk Stefaan Van Biesen. I.s.m. GROS
Beveren en Gastvrij Beveren.

11 december 2021
Heraanplant van bomen in het levensloopbos in het Doornpark, een
bos dat werd opgedragen aan een overleden dierbare of familielid.

November 2021
Nuria Loopmans, winnares Vijdcup

29 december 2021
De ijspiste op de Grote Markt zorgde dit jaar opnieuw voor schaatsplezier tijdens de eindejaarsperiode.
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1 december 2021
Persconferentie BV Cadeaubon

Nancy Bergmans wint de BV Cadeaubonwedstrijd.
Dochters Nyah en Ylke Hottinger poseerden voor de
winnende foto.

GEKIEKT!

© Dieter Verschooren

© ‘t Koerierke

IN ONZE GEMEENTE

29 januari 2022
Persvoorstelling project Altegoar in Vrasene

7 januari 2022
Oskar Staes was de tienduizendste bezoeker van de ijspiste. Hij
nam een paar schaatsen en gratis schaatsbeurten in ontvangst.

Sfeerverlichting Winter in Beveren
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ANK
OORUIT
Nu we meer tijd thuis doorbrengen, is vogels spotten in de tuin populairder dan ooit.
Met behulp van een natuurgids, een goed vogelboek of aan de hand van uw eigen parate
vogelkennis, maakt u er een leuke activiteit van voor de hele familie. En wie geen tuin
heeft, kan tellen op zijn balkon of in het dichtstbijzijnde park.

“Het is superleuk om te ontdekken
welke vogels er allemaal in uw tuin
of in het park voorkomen.”
Geert

Stan en Lana aan de vogelkijkwand tijdens
vogeltelzondag op 30/01 in Hof ter Saksen
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DRIE VRAGEN AAN EEN VOGELKENNER
Tijdens de vogeltelzondag in het park van Hof ter Saksen ontmoetten we Geert met kleinkinderen Stan (5) en
Lana (8) aan de vogelkijkwand. Deze 2 jonge vogelspotters in spe stelden enkele vragen aan de vogelkenners van
Natuurpunt en Natuurontwikkeling Hof ter Saksen:

Kunnen vogels geeuwen?

“Vogels ‘gapen’ door zuurstoftekort, om af te koelen bij warm weer of omdat er bv. een zaadje vastzit in hun
keel. Dan zitten ze met hun bek open en strekken ze hun keel.”

Hoe worden vogels een koppeltje?

“De vrouwtjes zijn heel kieskeurig. Zij kiezen uiteindelijk met wie ze een koppel willen vormen. Mannetjes laten
zich van hun beste kant zien en proberen de vrouwtjes voor zich te winnen door bv. mooi te zingen.”

Doen vogels een middagdutje?

“Soms zie je vogels een tijdje stil zitten op een takje. Dan rusten ze uit. Sommige vogels zoals gierzwaluwen
slapen zelfs in de lucht tijdens hun vlucht.”

TIPS VOOR EEN VOGELVRIENDELIJKE TUIN
• Laat dood hout en bladafval liggen. Vogels vinden er allerlei lekkers tussen en kunnen het materiaal
in de lente gebruiken voor hun nest.
• Plant struiken, bomen en hagen. Vogels gebruiken ze als schuilplaats en bouwen er hun nest in.
• Zorg voor drinkwater. Bij vorst komen vogels vaak water tekort. Ververs het water regelmatig.
• Hang nestkasten voldoende hoog en met de opening naar het zuidoosten. Dan kunnen de katten er
niet bij en kan er geen regen in lopen.
• Maak geleidelijke overgangen van gazon naar planten, struiken en bomen.

WIN EEN NESTKASTJE!
Wie maakt plaats voor vogels in de tuin? Wij schenken 5 nestkastjes weg.

Hoe kunt u een nestkastje winnen?
Stuur uw antwoord op volgende vraag naar E communicatie@beveren.be
voor 6 maart.
De winnaars worden persoonlijk verwittigd.

Wie van de drie is de pimpelmees?

© Pascal De Munck
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DE
ONMISBARE
EEN GREEP UIT ONZE AGENDA
1 COMPAGNIE IÉTO: POUR
HÊTRE (FR)
4 maart, 20 uur, Ter Vesten

Hedendaags circus met soepele acrobatie,
vloeiende bewegingen en een boom in de
hoofdrol. Voor iedereen vanaf 10 jaar. Met
een open circusworkshop in de sfeer van
de voorstelling vanaf 19 uur.
TER VESTEN

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

10

2 OPENINGSWEEKEND MAGISCH
HARRY POTTER JAAR /
JEUGDBOEKENMAAND
5 en 6 maart, 9.30 tot 12.30 uur, Bib
Beveren

De start van een magisch jaar in de Bib!
Zaterdag 5 maart zijn heldinnen en
schurken welkom. Trek uw beste kostuum
aan en maak kans op een filmticket!
Zondag 6 maart zingt Kinderkoor Toelielee
uit volle borst. Komt u ook genieten?
BIB BEVEREN

Gravenplein 3
T 03 750 10 50

3 SPEELBABBELS
8 maart, 10 uur, Babytheek, Pareinlaan 1,
Beveren

Spel- en ontmoetingsmoment voor jonge
kinderen (0 tot 3 jaar) samen met hun
(groot-) ouders... Elke 2e en 4e dinsdag van
de maand.

4 FILM: BEST OF
KORTFILMFESTIVAL (BE)
17 maart, 20 uur, Ter Vesten

Een selectie uit 5 absolute must sees van
films uit 2020.
TER VESTEN

www.beveren.be/speelbabbels

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

5 L’ALBA (FR | CORSICA): À
PRINCIPIU

6 INNE GORIS | LOD &
HETPALEIS: HUIS

25 maart, 20.00 uur, Ter Vesten

1 april, 19, 20 & 21 uur, Ter Vesten
2 april, 14, 15, 16, 17, 19 & 20 uur, Ter Vesten

© Flore Vitel

HUIS VAN HET KIND

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud en kunnen omwille van
coronamaatregelen gewijzigd of
geannuleerd worden.
Volg onze gemeentelijke infokanalen voor actuele informatie.

Zes zangers/muzikanten die het authentieke Corsica alle eer aandoen, dat is de
toverformule van L’Alba. Met respect
voor de muzikale tradities van hun eiland
verbluffen ze met eigen hedendaagse
composities.
TER VESTEN

T 03 750 10 00
E tickets.tervesten@beveren.be
17 / 16 (65+) / 14 (abo) / 9 (-26) EUR

‘Huis’ is een installatievoorstelling voor
iedereen vanaf 8 jaar. Geen traditionele
theatervoorstelling dus, maar een groot
huis op scène waar je als bezoeker zelf - en
met een koptelefoon op - op eigen tempo
kan doorwandelen.
TER VESTEN

T 03 750 10 00
E tickets.tervesten@beveren.be
14 / 13 (65+) / 11 (abo) / 7 (-26) EUR
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7 EEN KOPJE ZEN

8 DYLAN 80

20 april, 19 uur, Hof ter Saksen, theepaviljoen

30 april, 20 uur, Ter Vesten

Op vijf woensdagavonden maakt een
gids u wegwijs in de plantencollectie aan
de hand van 10 Chinese bomen. Na elke
wandeling proeven we samen met een
Theepersoon twee verschillende theesoorten op ceremoniële ‘Gong Fu’ wijze
in ‘Zian’, het Chinese theepaviljoen ‘voor
iedereen’.

Topmuzikanten Guy Swinnen, Patrick
Riguelle, Naomi Sijmons, Bjorn Eriksson,
Piet De Pessemier, Axl Peleman, Jan
Hautekiet en Ron Reuman vieren de 80ste
verjaardag van Bob Dylan
TER VESTEN

T 03 750 10 00
E tickets.tervesten@beveren.be
22 / 21 (65+) / 19 (abo) / 14 (-26) EUR

DIENST TOERISME

T 03 750 15 80
E toerisme@beveren.be
10 EUR (vanaf 12 jaar)

9 BETOVERENDE
VOORLEESUURTJES
@ BIB BEVEREN
Elke 2de en 4de woensdag van de maand,
Bib Beveren

Kom naar de voorleesuurtjes in de Bib!
Enthousiaste voorlezers wachten je op en
laten je lachen, griezelen, genieten. We
lezen magische boeken over helden en
schurken. Alle kinderen van 4 tot 8 jaar zijn
welkom. Ook (groot)ouders zijn welkom.
Inschrijven is niet nodig.
BIB BEVEREN

E bibliotheek@beveren.be
gratis

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.

10 VOGELS SPOTTEN: VROEGE VOGELS IN HOF TER SAKSEN
30 april, Hof ter Saksen, theepaviljoen

Een vogelkenner maakt u wegwijs in het mooie parkdomein. Het voorjaar is de beste tijd
om vogels waar te nemen. Velen zijn teruggekeerd van hun zuidelijke overwinteringsplaatsen en volop bezig met hofmakerij en familie uitbreiding. Net voor de dag aanbreekt,
begint een fantastisch vogelconcert. Mannetjes laten hun concurrenten weten dat ze beter
niet in hun territorium komen en willen tegelijkertijd vrouwtjes imponeren om voor hen
te kiezen. We maken een wandeling door Hof ter Saksen, waarbij we niet alleen gewone
soorten zoals merels, lijsters en roodborstjes hopen te horen, ook de minder bekende
soorten als boomklever, boomkruiper en zwartkop zijn vast wel van de partij.
DIENST TOERISME

T 03 750 15 80
E toerisme@beveren.be
4 EUR (vanaf 12 jaar)
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BUITEN
SPEELDAG

MAAK VAN UW STRAAT
EEN SPEELSTRAAT

WO 20/04/2022 / 14 > 17 UUR
MEER INFO WWW.BEVEREN.BE
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