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SLUITINGSDAGEN
Gemeentediensten
Afspraken via www.beveren.be of via T 03 750 15 11
Het gemeentehuis is gesloten op:
zo 1|05 (Feest van de arbeid)
do 26|05 t.e.m. za 28|05 (O.-L.-H.-Hemelvaartweekend)
ma 6|06 (Pinkstermaandag)

Sociaal Huis
De diensten van het Sociaal Huis werken enkel op afspraak:
T 03 750 15 11
E info@beveren.be

Bibliotheken
De Bib is gesloten op:
zo 1|05
do 26|05 
zo 5|06 en ma 6|06
(inleverbus blijft bereikbaar)

Ter Vesten
do, vr en za 26, 27 en 28|05
za 4|06 en ma 6|06

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.

Nadine en Zia zaaien plantjes in de samentuin. Lees meer op p. 9

01-03 Cover + inhoud.indd   201-03 Cover + inhoud.indd   2 05/04/2022   10:54:0605/04/2022   10:54:06



03

IN DIT NUMMER
 4 IN DE KIJKER
  In het spoor van Sint-Maarten
 10 WERK IN UITVOERING
11  BESLIST
 12 MENSEN
  Voordelig op reis met Rap op Stap 
14  HET GESPREK
  100 jaar Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting
 16 HET LOKET
18  UITGELICHT
  Fort Liefkenshoek, erfgoedparel aan de Schelde 
20  DE PRAKTIJK
22  HET PLEKJE VAN
23  TELEX
24  ACTIEF
26  GEKIEKT
28  Bank Vooruit
 30 ONMISBARE 10

Op de cover: 
Pieter, Mieke, Axl, Kobe en Minne op wandel in kasteelpark Cortewalle in het spoor van Sint-Maarten. 
Beleef het mee vanaf p. 4.

Fort Liefkenshoek, de ideale uitvalsbasis voor een dagje uit. Lees meer op p. 18.
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IN DE
KIJKER

In Beveren spreekt Sint-Maarten nog steeds tot de verbeelding. De Sint-Martinuskerk, 
de Sint-Maartencampus of het Sint-Maartenslied met het grielen op 11 november. 
Overal in het straatbeeld ziet u verwijzingen naar deze heilige figuur die een stuk 
van zijn mantel schonk aan de minderbedeelde. Niet alleen op 11 november maar 
gedurende het hele jaar wil Beveren solidariteit en delen levendig houden.

Wilt u graag kennismaken met het verhaal van Sint-Maarten? 
Ga dan mee op pad langs alle mooie plekjes van de Martinusroute.
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IN HET SPOOR VAN 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 route loopt ook door Vlaanderen en doorkruist Beveren, 
hoofdzakelijk via de Grote Routepaden. Maak kennis met de Vlaamse Martinusroute en neem deel aan de 
sponsortocht op 24 april.

EUROPEES 

VOORZITTERSCHAP
Europees Martinuscongres 

Beveren trad in 2015 toe tot het 
Europees cultureel netwerk, 
als trekker voor Vlaanderen. 
Dit gebeurde in Italië, aan de 
universiteit van Pavia. Dit jaar 
neemt Beveren bijkomend 
het voorzitterschap waar tot 
in mei. Van 12 tot 14 mei vindt 
het Martinuscongres plaats 
in Beveren. Hierbij werden 
alle afgevaardigden van de 
aangesloten culturele centra van 
de 11 landen uitgenodigd. Het 
congres op vrijdagnamiddag 13 
mei staat open voor het brede, 
geïnteresseerde publiek.

“De Martinusroute 
  zet Beveren op de 
  kaart in 11 
  Europese landen.” 
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Gie Beirnaert, coördinator 
Martinusroute “Het Vlaamse deel 
van de noordelijke Martinusroute 
(Groningen-Tours) is 458 km lang 
en loopt van Bergen-op-Zoom tot 
Menen. De route maakt hoofdzakelijk 
gebruik van bestaande GR-routes. Op 
de delen die over GR-paden lopen, 
worden de aanduidingen met de 
Martinussticker door de vrijwilligers van 
Grote Routepaden aangebracht. Waar 
de Martinusroute niet samenvalt met 
GR brengen plaatselijke medewerkers 
(o.m de Gidsenvereniging Beveren) de 
markering aan. Uiteindelijk plakten we 
meer dan 5000 stickers, gemiddeld elke 
100 meter een sticker.”

“Voor de 
  bewegwijzering 
  brachten we meer 
  dan 5000 Martinus-
  stickers aan.”

Richard Willems, Europees voorzitter 
netwerk Sint-Maarten “Samen met 
andere Sint-Maartensgemeenten willen 
wij het gedachtegoed van Sint-Martinus 
verder uitdragen en verschillende 
culturen uitwisselen. Europese steden 
en streken waar Sint-Maarten in zijn 
leven ooit is geweest, worden verbonden 
via Europese Martinusroutes. De 
bewegwijzerde route kwam tot stand 
in samenwerking met Erfgoedcellen, 
Grote Routepaden Vlaanderen en andere 
Vlaamse steden en gemeenten met een 
Martinuslink. Via de wandelgids wordt de 
Martinusroute en bijgevolg ook Beveren 
op de kaart gezet in 11 Europese landen 
die deel uitmaken van het netwerk.”

WANDELGIDS MARTINUSROUTE
Met deze wandelgids op zak ontdekt u magische plekken van 
de Martinusroute. De gids beschrij�  de Martinusroute in beide 
richtingen. Wilt u het hele tracé ontdekken? Koop (vanaf 16/05) aan 
de balie van Toerisme de gids voor 18 EUR. Laat zeker een stempel 
zetten op elke Sint-Maartensbestemming die u hee�  bezocht.
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SYMBOLIEK ACHTER HET LOGO
De ongeschoeide voet verwijst naar de nederigheid en herinnert er ons 
aan dat we allen onderweg zijn, dat we vrije mensen zijn en ons in alle 
richtingen kunnen bewegen.

De mantel staat voor het respect. Respect voor allen die we onderweg 
ontmoeten, respect voor natuur, cultuur en erfgoed. De mantel is 
eveneens de mantel van de aandacht, van de acceptatie, van de 
waardering, de tolerantie en van de vriendschap.

Het zwaard staat symbool voor het delen maar evenzeer voor het 
gevecht met onszelf en staat voor het beschermen van de zwaksten van 
onze maatschappij.

GROEN LINT DOOR EUROPA
‘La Bande Verte’ (het groene lint) trekt de aandacht 
van de wandelaar op natuurgebieden en op duurzame 
ecologische projecten. Zo promoot de Martinusroute 
langzaam toerisme en gedeeld burgerschap over de 
landsgrenzen heen. In Beveren leggen we de klemtoon 
op het evenwicht tussen landbouw, haven en natuur 
via projecten zoals Ecluse, het windmolenpark in de 
Waaslandhaven en het Grenspark Groot Sae� inghe.

Wist u dat … Cortewalle onder bescherming staat van Sint-Maarten? 
De huiskapel van het kasteel is verbonden met de Sint-Martinuskerk op de Grote Markt in Beveren. De kasteelbewoners 
kregen de toestemming van de kerkelijke overheid om in hun huiskapel de mis te laten opdragen. Dit werd meestal gedaan 
door een kapelaan verbonden aan de hoofdkerk van Beveren. Omdat deze hoofdkerk Sint-Maarten als patroon droeg, werd 
deze ook mee overgedragen op de huiskapel van Cortewalle. Daarom dus de verwijzing naar Sint-Maarten bij de toegang van 
het kasteel en ook afgebeeld in een medaillon in de kapel zelf, waar hij afgebeeld staat als een jongeling met een snorretje.

Sint-Maarten zit in het DNA van Beveren. Overal in 
het straatbeeld ziet u verwijzingen naar deze heilige 
figuur. We stelden enkele vragen aan Richard Willems, 
ambassadeur van Sint-Maarten en sedert 1966 actief 
betrokken bij de Sint-Maartensvieringen in Beveren.

Waar in Beveren vinden we nog verwijzingen naar 
Sint-Maarten?
Richard: “Naast de kerk op de Grote Markt en de scholencam-
pus in de Kallobaan werden ook straten in Beveren genoemd 
naar Sint-Maarten bv. de Sint-Martenslaan en de Sint-Maartens-
beek. Ook de wijk Sint-Maarten langs de 
Gentseweg aan de grens met Nieuwkerken, kreeg zijn naam.”

Ook verschillende verenigingen kregen de naam 
Sint-Maarten toebedeeld.
Richard: “Ik denk bv. aan de ruiterijvereniging Sint-Martinus, 
de motorenclub Sint-Maarten, de oorspronkelijke naam van 
het Sint-Martinuskoor (nu Acantus) en uiteraard het Sint-
Maartenscomité.”

De Martinusroute promoot langzaam toerisme over 
de landsgrenzen heen. Waar leggen we in Beveren de 
klemtoon op?
Richard: “We leggen de klemtoon op het evenwicht tussen 
landbouw, haven en natuur via projecten zoals bv. Ecluse. Het is 
een Europese doelstelling dat elke route die Europa doorkruist 
meewerkt aan de bewustwording en vergroening van Europa.”

Er loopt momenteel een wedstrijd naar de naam voor het 
paard van Sint-Maarten. Hee�  u een suggestie?
Richard: “Ik dacht aan Virtus, een krachtige, korte naam die 
staat voor moed en vastberadenheid. Met een knipoog naar 
de 7 deugden en de spreuk die men ook terugvindt in het 
wapenschild van de familie De Brouchoven de Bergeyck.”

GEEF HET PAARD VAN 
SINT-MAARTEN EEN NAAM
Er wordt volop gezocht naar een nieuwe naam voor het 
paard van Sint-Maarten. Geef uw suggestie door voor 
24 april  via de website van de gemeente. Zet uw tanden 
in deze wedstrijd en bedenk een originele naam. Laat 
ons ook weten waarom uw suggestie de beste is via 
www.beveren.be/sint-maarten.
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SPONSORTOCHT SINT-MAARTEN 24|04
Trek uw beste stapschoenen aan en wandel in primeur langs de 
nieuw uitgestippelde Martinusroute in Beveren. Langsheen het 
parcours bezoekt u toeristische plaatsen die een band hebben 
met Sint-Maarten. Erfgoed, sporten en een goed doel steunen 
in één activiteit, meer moet dat niet zijn!

ROUTE IN LUSVORM VAN 11 KM
Onderweg tonen gidsen u hoe Beveren de traditie rond 
Sint-Maarten levendig houdt. Misschien voorziet Sint-Maarten 
ook wat lekkers voor onderweg? Een ideale activiteit om met 
het gezin Beveren te verkennen. Samen maken we er een 
hedendaags verhaal rond solidariteit en delen van.

STEUN HET GOEDE DOEL
Avansa, buurtbewoners en nieuwkomers bouwen op de 
Puithoek (Beveren-Zuid) aan een prachtige samentuin: 
oeroude Vlaamse gewassen naast exotische teelten. Zo wordt 
de Puithoek een gezellige en aantrekkelijke hotspot voor de 
buurt. De opbrengst van de sponsortocht gaat integraal naar 
dit project.

ERFGOEDHUIS HOF TER WELLE
Zo 24 april 2022 | 10 > 18 uur
Deelname wandeltocht: minimum 5 EUR, 
opbrengst voor het goede doel.
Inschrijven en meer informatie via www.beveren.be/sint-maarten

SINT-MAARTEN BELEVEN IN BEVEREN
SINT-MAARTEN EN DE MAGIE 
VAN DE MANTEL
Deze ‘magische’ expo vertelt het levensverhaal van de 
buitengewone Sint-Maarten 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

LOTERIJ WINTERHULP
Ook vroeger bestond het gebaar 
van solidariteit al in Beveren. 
Hiernaast een afbeelding 
van ‘Loterij winterhulp’, een 
a� iche die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Beveren voor 
de ramen hing. Winterhulp 
was een instelling die werd 
gesteund door het Rode Kruis van 
België, het Nationaal Werk voor 
Kinderwelzijn en de overheid. 
In Beveren bekend om de gratis 
soepbedeling tijdens de oorlog.
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➊ HOF TER WELLE

➋ SINT-MARTINUSKERK

➌ CORTEWALLE

➍ GAVERLANDKAPEL

➎ SINGELBERG

Parcours sponsortocht Martinusroute
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Carine Van Remoortere, educatief 
medewerker Avansa:
“Via een ingediend dossier bij het 
Streekfonds Oost-Vlaanderen 
lanceerden we  een succesvolle 
crowdfundingcampagne. Hiermee 
konden we het nodige materiaal 
financieren. De samentuin maakt de 
verbinding tussen de buurtbewoners en 
de nieuwkomers van het opvangcentrum. 
Het zaaien van eigen groenten, telen 
en oogsten is iets dat velen verleerd 
hebben. Het opnieuw ontdekken 
gee�  veel voldoening en plezier. Deze 
buurtmoestuin opzetten zien wij als 
een mooie gelegenheid om talenten, 
kunde en oogst te delen met elkaar en 
met de buurt. Momenteel verdelen we 
onze moestuin in percelen. Met een 
goed teeltplan beplanten we de bedjes 
en houden de paadjes onkruidvrij. Ons 
plan is om het stuk dat wij in bruikleen 
kregen, zo proper en gezellig mogelijk te 
maken. Wij hopen hier nog veel jaren te 
mogen en te kunnen werken. Groenten 
én vriendschappen laten groeien en 
bloeien.”

SAMENTUIN PUITHOEK
Avansa bouwt samen met buurtbewoners en nieuwkomers van het opvangcentrum een prachtige 
samentuin op Beveren-Zuid. In deze interculturele samentuin is de link naar het gedachtegoed van 
Sint-Maarten snel gelegd. 

“Delen van 
  groenten, kennis 
  en vriendschap 
  staan voorop.”

Nadine, inwoner uit de buurt en 
vrijwilliger in de samentuin:
“Sinds vorig jaar ben ik met pensioen. Tijd 
dus voor iets nieuws. Toen ik hoorde over 
dit project was ik onmiddellijk verkocht. 
Het feit dat de samentuin zo dicht bij mijn 
huis ligt, is natuurlijk mooi meegenomen. 
Ik ben van nature heel sociaal en kan 
voluit genieten van de ontmoetingen 
en gesprekken met de vrijwilligers en 
de inwoners van het opvangcentrum. 
Tijdens het tuinieren leren ze Nederlands 
op een ongedwongen manier. Zelf had 
ik hiervoor niet veel kaas gegeten van 
moestuinieren. Maar ik leerde al veel bij. 
Alle vrijwilligers mochten enkele lessen 
over ecologisch tuinieren volgen. Ik vond 
dat zeer interessant en nuttig. Tuinieren 
is hard werken maar maakt ook gelukkig. 
De tuin is een fijne plek om te zijn. De 
leuke babbels, de ruimte en midden in de 
natuur, meer moet dat niet zijn.”

“De toffe babbels, 
  samenwerken in 
  de natuur, meer 
  moet dat niet zijn.”

Nadine, één van de vrijwilligers aan 
het werk in de samentuin.Enkele tuiniers poseren in het eerste lentezonnetje.

04-09 In De Kijker.indd   904-09 In De Kijker.indd   9 05/04/2022   10:58:2405/04/2022   10:58:24



10

RENOVATIE BRUG 
KRUIBEKESTEENWEG (HAA)
Agentschap Wegen en Verkeer is gestart 
met de werken aan de brug over de 
Kruibekesteenweg. Fietsers rijden om via 
de Heirbaan, de brug Veldstraat over E17, 
Nieuwe Veldstraat en de Beverenstraat. 
Auto’s rijden om via Heirbaan, 
Schaarbeekstraat, brug Galgenstraat 
over E17, industriezone, Oude Heirbaan 
en Krijgsbaan.

Einde: zomer 2022 

RIOLERINGSWERKEN 
KEIZERSTRAAT – MELSELESTRAAT 
(HAA)
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.

Einde: eind 2022

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.

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

WEGENWERKEN IN LANDELIJKE 
WEGEN (BEV-VRA)
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.

Einde: begin 2023

WERKEN IN UW STRAAT VOOR 
AANLEG GLASVEZELNETWERK
Op verschillende locaties in Beveren 
startte een netwerkaanbieder met de 
aanleg van een fibernetwerk. Het is 
een open netwerk waarop ook andere 
netwerkaanbieders kunnen aansluiten. 
De gemeente gee�  het netwerkbedrijf 
de toelating voor werken op het 
openbaar domein. De werken zorgen 
plaatselijk voor wat hinder zoals bv. 
een openliggend voetpad, beperkte 
parkeerplaats, hoogtewerkers … 
Als uw straat aan de beurt is, ontvangt u 
hierover tijdig een bewonersbrief van de 
netwerkaanbieder.

HERAANLEG N70 (MEL-BEV)
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.

Kruibekesteenweg - brug over de E17

Heraanleg N70 Melsele-Beveren
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De besluiten van de gemeenteraad kunt u terugvinden op www.beveren.be

BESLIST
IN GEMEENTE- EN OCMW-RAAD

Uit de gemeenteraad van 22 februari 2022:

VISIENOTA MEERGEZINSWONINGEN
Over bouwen en wonen bestaan heel wat 
regels en wetten die worden opgelegd 
door verschillende overheden. Deze 
regelgeving werd door de gemeente 
verder aangevuld in een algemene 
stedenbouwkundige verordening
(GASV).  Deze verordening is vaak 
onduidelijk bv. over de mogelijkheid 
tot verbouwing of omvorming van een 
eengezinswoning. Via het basisdecreet 
van ruimtelijke ordening in Vlaanderen 
( VCRO) kan de gemeente de eigen visie 
verduidelijken in een beleidsmatig 
gewenste ontwikkeling (BGO). 
Dit visiedocument kan rechtstreeks 
meegenomen worden in de 
vergunningenverlening als onderdeel 
van de goede ruimtelijke ordening. De 
gemeenteraad keurde de visienota voor 
Meergezinswoningen goed.

HERSTELLING BRANDSCHADE
ORANJERIE HOF TER SAKSEN
Vorig jaar liep de oranjerie van 
Hof ter Saksen brandschade op. 
De gemeenteraad keurde het dossier 
voor renovatiewerken goed. 
De werken worden geraamd op 
458 047,5 EUR (incl. btw).

Uit de gemeenteraad van 29 maart 2022:

CASHKIOSK | KIELDRECHT
Op het kerkplein van Kieldrecht komt een 
kiosk met geldautomaten. Hiervoor werd 
een concessieovereenkomst afgesloten.

BRASSERIE DE MOLEN | DOEL
Brasserie De Molen in Doel wordt 
gerenoveerd. De gemeente maakt hier 
een budget van 1 083 121,02 EUR (excl. 
btw) voor vrij.

HERINRICHTING N451
De gemeenteraad keurde de 
herinrichting van de N54 ter hoogte van 
het logistiek park Waasland fase West 
goed. Dit project wordt geraamd op 
1 095 435 EUR (excl. btw).

MODULAIRE UNITS NAAR SPORT-
ZONE GLAZENLEEUW
De prefablokalen van Pegasus Kieldrecht 
en de units aan de voetbalvelden van 
het Doornpark verhuizen naar sportzone 
Glazenleeuw. De geraamde kosten 
bedragen 216 966 EUR (exl. btw).

FIETSERSBRUG | FIETSTUNNEL
De gemeente koopt verschillende 
gronden aan voor de realisatie van de 
fietsersbrug in Melsele. Ook voor de 
realisatie van de fietstunnel aan de 
Gentstraat is de aankoop van gronden 
nodig. De verkoopovereenkomst voor 
beide projecten werd ondertekend.

De oranjerie van Hof ter Saksen wordt gerenoveerd na de brandschade van vorig jaar.

10-11 Werk in uitvoering + Beslist.indd   910-11 Werk in uitvoering + Beslist.indd   9 05/04/2022   10:59:2205/04/2022   10:59:22



12

MENSEN

In mei viert het Rap op Stapkantoor in Beveren haar 6-jarig bestaan en stijgt het aantal klanten 
geleidelijk aan. Financiële drempels maken het niet altijd makkelijk om de weg te vinden naar het 
vrijetijdsaanbod. Het is de ambitie van het Rap op Stapkantoor dat iedereen met een klein budget 
er terecht kan. Het kantoor wordt gerund door Raf en Franky, vrijwilligers bij het Sociaal Huis. Ze 
zijn blij een helpende hand te kunnen bieden en mee te zorgen voor een leuke uitstap of vakantie. 

‘Op vakantie of uitstap … 
 ook met een beperkt 
 budget kan het!’ 
Nadine Verhoeven
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VOORDELIG OP VAKANTIE
‘OP REIS MET RAP OP STAP’
Coördinator Rap op Stap,
Nadine Verhoeven
“Het Rap op Stapkantoor vindt u terug in het nieuw gemeentehuis op het 
Gravenplein. Het is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met 
een beperkt budget. Hee�  u een laag inkomen, een verhoogde tegemoetkoming 
bij de mutualiteit, bent u in schuldbemiddeling of hee�  u het kansentarief met de 
UITPAS Reynaert? Dan kunt u via Rap op Stap een daguitstap, een vakantie of bv. 
een concert boeken aan een voordelig tarief. Wij werken samen met ‘toerisme 
Vlaanderen’ - ‘Iedereen verdient vakantie’ en ‘Vrijuit.nu’. Onze klanten kunnen 
verschillende brochures komen inkijken in ons kantoor.Inspiratie voor een 
daguitstap of vakantie vindt u ook online op www.iedereenverdientvakantie.be
of www.vrijuit.nu

Ook mensen met een beperking maken we graag wegwijs over de verschillende 
vrijetijdsmogelijkheden.”

OP REIS OF DAGUITSTAP MET EEN BEPERKT BUDGET?
Kom eens langs in ons Rap op Stapkantoor, wij bevinden ons in het gemeentehuis en zijn iedere dinsdag open 
van 8.30 tot 12.30 uur.

Contactpersoon: Nadine Verhoeven
T 03 750 46 11 of gsm 0476 60 53 34
www.iedereenverdientvakantie.be/beveren | E rapopstap@beveren.be

Vrijwilligers Rap op Stapkantoor
Raf Dujardin en Franky Bolsens
“Wij luisteren naar de noden van onze 
klanten, peilen naar hun financiële 
mogelijkheden en helpen hen een keuze 
maken tussen de uitstapmogelijkheden 
of vakantieverblijven. Ook de boeking 
verzorgen wij. We geven zelfs een 
gedetailleerde reisbeschrijving mee. 
Wie bv. graag met het gezin naar de 
zoo wil, kan dit aan een kwart van de 
normale prijs. Een paar keer per jaar 
organiseren we ook een groepsuitstap 
voor onze klanten. Stel uw bezoek aan 
ons kantoor zeker niet uit, dan hee�  u 
nog keuze uit een ruim aanbod.”

Vakantieganger Rap op Stap
Marleen 
“Ik doe geregeld mee aan 
groepsactiviteiten of ga zelf met 
vriendinnen op uitstap. Een weekendje 
naar Oostende of een boottochtje 
in Gent, dat kunnen we allemaal 
meepikken, ook met een beperkt 
budget. Op die manier leer je ook veel 
mensen kennen. De activiteiten zijn 
altijd de moeite waard. 
Een echte aanrader!”

‘Het is fantastisch 
 om te kunnen 
 genieten van iets 
 dat anders niet 
 betaalbaar is.”
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HET
GESPREK

Na de Eerste wereldoorlog was er in het hele land een schrijnende woningnood. 
De overheid wou dit probleem aanpakken door sociale huisvestingsmaatschappijen op te richten. 
Op 2 mei 1922 werd in Beveren de Gewestelijke Maatschappij (GMH) voor Goedkope Woningen en 
Woonvertrekken opgericht. ‘De compagnie’ zoals dat in de volksmond werd gezegd. Een eeuw lang 
bouwen aan duurzaam, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen. Dat is waar de GMH voor staat.
In 2022 viert de GMH voluit haar 100e verjaardag.

“In onze wijk valt altijd wel 
  iets te beleven. 
  Ik zou mijn buren 
  voor geen geld 
  willen missen.” 
  Gino en Vicky

UITNODIGING 
Viert u mee op 21 mei? Iedereen is uitgenodigd! De feesttent staat op het Graven-
plein. U kunt er vanaf 14 uur terecht voor een glaasje, een snack, livemuziek, kinder-
animatie en een photobooth. Of u stapt op één van de elektrische treintjes en maakt 
kennis met onze sociale woningen ‘door de tijd’ in Beveren. Hou onze website in het 
oog voor meer info www.huisvestingbeveren.be
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An en buren: 
“Vroeger woonde ik in Kallo. 
Daar was ik het aanspreek-
punt waardoor ik met veel 
culturen in aanraking kwam. 
Het was een meerwaarde 
om in de gezellige wijk iets te 
kunnen betekenen. Nu ben 
ik met pensioen en woon ik 
al vele jaren in een apparte-
ment in één van de mooiste 
projecten van de GMH in 
het centrum van Beveren. Ik 
hoop hier samen met mijn 
buren nog lang te kunnen 
wonen.”

“Ik hoop hier
 nog lang 
 te kunnen 
 wonen”

GMH verhuurt woningen in Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Temse. Het grootst aantal 
huurwoningen situeert zich in Beveren met 1319 woningen. 35 koopwoningen van GMH in Beveren, 
Kallo en Rupelmonde worden binnenkort gebouwd en verkocht.

104 gloednieuwe appartementen worden dit jaar opgeleverd en verhuurd, nog eens 171 
woongelegenheden zitten in de pijpleiding.

Meer dan 2300 gezinnen wachten momenteel op een sociale woning. De prijzen op de private 
huurmarkt en de huidige energiecrisis verhogen nog meer de druk op de wachtlijsten.

De hel�  van de huurders betaalt minder dan 300 EUR per maand, 68% betaalt minder dan 400 EUR 
huur/maand. Kleine gezinnen van 1 of 2 personen zijn de grootste doelgroep: ze vertegenwoordigen 
75% van het aantal huurders.

1 319

104

2 300

300

De ‘luchtbrug’ is een nieuw begrip in Melsele. De passerelle verbindt 
de nieuwe Sabot met WZC Briels. Het project in aanbouw is een mooie 
samenwerking tussen de gemeente Beveren en de GMH. 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, wordt 
de werking van een sociale huisvestingsmaatschappij 
niet gesubsidieerd. Huurgelden worden onder meer 
aangewend voor onderhoud, herstel, renovatie en 
isolatie van onze woningen, alsook voor de afbeta-
ling van de leningen voor nieuwbouw.  De werking en 
de financiën in evenwicht houden, is een moeilijke 
opdracht. De stijgende bouwkosten en grondprijzen 
maken deze uitdaging nog groter.
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UW ATTESTEN DIGITAAL OPVRAGEN?
MAAK GEBRUIK VAN DE BURGERCOMPUTERS

Bent u digitaal vaardig, maar hee�  u geen kaartlezer of Itsme? Dan kunt u terecht in het gemeentehuis om uw 
attesten digitaal op te vragen. Ook als u niet digitaal vaardig bent, kunt u langskomen in het gemeentehuis en helpt 
een onthaalmedewerker u verder op weg aan één van de burgercomputers. 

WAARVOOR KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN DE BURGERCOMPUTERS?

• Het activeren van een Itsme account
Het opvragen van attesten die u via het digitaal loket van de gemeente kunt bekomen

TOEGANG TOT ONLINE DIENSTEN VAN DE OVERHEID ZONDER EID OF ITSME

In het gemeentehuis kunnen inwoners van Beveren gratis een digitale sleutel (‘token’) aanvragen om zonder eID 
of Itsme, toegang te krijgen tot de onlinediensten van de overheid zoals bv. het downloaden van een attest gezins-
samenstelling.  

HOE GAAN WE TE WERK?

Meld u persoonlijk aan op het gemeentehuis met uw identiteitsbewijs (of vreemdelingenkaart, paspoort), u hee�  
hiervoor ook een e-mailadres nodig. Na controle van uw identiteit vragen wij een digitale sleutel voor u aan. U krijgt 
een e-mail met bevestiging van de aanvraag en uw digitale sleutel. Vanaf dat moment kun u aanloggen zonder eID of 
Itsme op alle digitale toepassingen van de overheid. 

KLANTENCONTACTCENTER
T 03 750 15 11 
E info@beveren.be

HET LOKET
BINNEN ZONDER KLOPPEN

De onthaalmedewerkers helpen u graag verder aan één van de 
burgercomputers op de dienstenmarkt in het nieuw gemeentehuis.

Vrije inloopuren gemeentehuis: 
nu op donderdagvoormiddagen 
in plaats van op vrijdag.

Met uitzondering van de snel-
balies en de infobalie Toerisme 
werken al onze loketten op 
afspraak. Alleen dinsdag- en 
donderdagvoormiddag kunt u 
zonder afspraak langskomen. 

Afspraken via  www.beveren.be 
of via T 03 750 15 11.

16
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VAKANTIEPLANNEN?
DENK AAN UW REISDOCUMENTEN!
Maakt u reisplannen? Bekijk dan best op voorhand 
welke reisdocumenten u nodig hee� . 

• De aanvraag gebeurt altijd persoonlijk. Uw kind moet 
bij de aanvraag van het Kids-ID aanwezig zijn.

• Documenten aan te vragen en op te halen in het 
gemeentehuis of bij de permanenties: 

 • Kids-ID en identiteitskaart: aanvraagtermijn: 
    2 à 3 weken.
 • Reispas: aanvraagtermijn: 8 werkdagen
• Documenten enkel aan te vragen en op te halen in het 

gemeentehuis:
 • Rijbewijs en internationaal rijbewijs: 
    aanvraagtermijn: 5 werkdagen

OP REIS NAAR HET BUITENLAND?

Kijk op www.diplomatie.belgium.be voor een over-
zicht van de vereiste reisdocumenten per land.

Met het Belgisch rijbewijs kan men reizen binnen de 
hele Europese Unie. Voor reizen buiten de EU hee�  
men vaak een internationaal rijbewijs nodig.

Rijbewijzen in bankkaartformaat zijn slechts 10 jaar 
geldig.

KLANTENCONTACTCENTER
T 03 750 15 11
E info@beveren.be
www.beveren.be

KINDEROPVANG VIA OPVANG.VLAANDEREN
Vanaf nu is er één platform voor kinderopvang in Beveren. Opvang.vlaanderen 
helpt u om uw zoektocht te vereenvoudigen. Deze nieuwe website brengt alle 
crèches en onthaalouders in heel Vlaanderen in kaart. 
Zo wordt kinderopvang vinden kinderspel.

ZOEKT U GESCHIKTE OPVANG VOOR UW KIND 
VAN 0 TOT 3 JAAR IN BEVEREN? 
Dit kan via opvang.vlaanderen. Hulp nodig of toch liever een afspraak bij het 
Lokaal Loket?

LOKAAL LOKET KINDEROPVANG
T 03 750 16 60
E kinderopvang@beveren.be
www.beveren.be

RESTAFVALCONTAINERS
Tegen oktober is Beveren volledig overgeschakeld op 
restafvalcontainers en worden er geen restafvalzakken 
meer opgehaald.
Bij di� ar worden de containers gewogen en betaalt 
u per lediging en per kg. Dat systeem stimuleert om 
restafval te vermijden en beter te sorteren. 
Kijk voor meer info op www.ibogem.be.

Tip: Gebruik uw laatste restafvalzakken op. Hee�  u er 
nog een paar nodig? Deel een rol met anderen of koop 
per stuk. (Te koop in het gemeentehuis of permanentie 
van de deelgemeenten, technische dienst (Europalaan) 
of onthaal Ibogem (Schaarbeekstraat).

17
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UITGELICHT
FORT LIEFKENSHOEK,
DE IDEALE UITVALSBASIS VOOR EEN DAGJE UIT.

Fort Liefkenshoek vormt één van de laatste stukjes groen te midden van een industrielandschap. U vindt er een 
bezoekers- en belevingscentrum waar behalve de geschiedenis van het fort en de regio ook de eeuwenlange strijd 
van de mens tegen het water uitgebreid en spelenderwijs aan bod komt. 

Het is heerlijk wandelen op de dijkomwalling en vanop de uitkijktoren hebt u een prachtig zicht over de streek en op 
voorbijvarende oceaanschepen die uit alle uithoeken van de wereld komen.
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KIDSPROOF
Met de fortenapp gaat u op zoek naar Achille. 
Hij leidt u via leuke opdrachten door 500 jaar 
geschiedenis. Ook het belevingscentrum zit 
boordevol spelletjes die verwijzen naar de unieke 
geschiedenis van Fort Liefkenshoek. Doorheen 
het jaar zijn er verschillende zoektochten en 
themaworkshops en evenementen. Check rond 
Pasen, Halloween en Kerst de leuke thema-
activiteiten. Of doe in juli en augustus mee aan de 
zoektocht van Schatten van Vlieg. 

STREEKLEKKERS
In de brasserie is het heerlijk vertoeven. Genieten 
van het huisgemaakte BONàPART biertje? Dat is 
een kruidig streekbiertje met pit dat u, uitsluitend 
hier in de volledig nieuwe brasserie, gelegen 
aan het grasplein tegenover de kat kan drinken. 
Reserveer hier uw plaatsje of bestel een picknick 
voor onderweg.

VERKEN
Havenland met de fiets verkennen? In het fort 
zijn er een aantal gewone en elektrische fietsen te 
huur.
Vraag de Havenlandkaart met vijf fietslussen aan 
het onthaal van Fort Liefkenshoek of aan de balie 
van dienst Toerisme in het gemeentehuis. 
www.havenland.be

Met DeWaterbus combineert u Fort Liefkenshoek 
met een uitstapje naar het tweelingenfort Lillo, 
Antwerpen of Kruibeke. Elk half uur kan u op- en 
afstappen. De fiets is makkelijk mee te nemen. 
Meer info en vaartijden op www.dewaterbus.be.

Boek een groepsbezoek
Verzamel vrienden, familie, uw school of uw 
vereniging voor een begeleid bezoek met gids 
aan Fort Liefkenshoek. Het bezoek duurt een 
kleine 2 uur, voor amper 60 EUR reserveert u 
een gids. Van mei tot juni kunt u het fort gratis 
bezoeken met een gids.
Check beveren.be/groepsbezoeken

WEETJES
HET FORT...
… dankt haar naam aan haar ligging? Daar 

waar een kreek –De Liefkine – uitmondde in 
de Schelde.

… vertelt het verhaal van de Doelse Kogge? Het 
eeuwenoude scheepswrak dat in het vlakbij 
gelegen Deurganckdok is opgegraven.

… was een quarantaineplek voor zieke geluks-
zoekers op weg van en naar Ellis Island in New 
York met de Red Star Lines.

“Het nieuwe horecapunt is 
   een ideaal rustpunt voor 
   wandelaars, fietsers en 
   fortbezoekers.”

Evelyne

FORT LIEFKENSHOEK
Ketenislaan 4/Haven 1974
9130 Kallo
T 03 750 12 90
E fortliefkenshoek@beveren.be
www.fortliefkenshoek.be

 fortliefkenshoek

Vrij bezoek of met een gids, toegang gratis

Fay en Leander wachten samen met hun grootouders 
op DeWaterbus na een heerlijke namiddag in Fort 
Liefkenshoek.

Maak gebruik van één van de deelfietsen op het fort.
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ROOKVRIJE GEMEENTE
In 2019 tekende de gemeente Beveren het charter 
van de Generatie Rookvrij campagne. Hiermee wil 
de gemeente inzetten op rookvrije omgevingen voor 
kinderen want zien roken, doet roken. Sinds 2020 
werden alle gemeentelijke speelterreinen rookvrij. 
Dit jaar zetten we nog wat stappen dichter bij die 
rookvrije omgevingen en worden vanaf 31 mei 2022 
alle gemeentelijke sportterreinen rookvrij. Ook 
de schoolpoorten van het gemeentelijk onderwijs 
worden rookvrij en heel wat jeugdverenigingen 
scharen zich eveneens mee achter deze campagne. 
Hiermee willen wij iedereen oproepen om niet meer 
in het zicht van kinderen te roken, iets waar we 
allemaal wel achterstaan, toch?

LOOP NIET IN DE VAL VAN NEPKOPERS
Wilt u iets verkopen via een tweedehandsplatform zoals 2dehands.be of Marketplace? Wees dan op uw hoede voor oplichters. 
Ga niet zomaar in op een interessant aanbod. Een koper die u een hoger bedrag biedt dan u vraagt, dat is verdacht. 

VEILIG VERKOPEN, DOET U ZO
• Kijk altijd het profiel van de koper na en meld verdachte kopers aan het platform.
• Handel de afspraken en de verkoop altijd volledig af binnen het verkoopplatform.
• Laat de goederen bij u ophalen en vraag cash geld. Aanvaard nooit betalingen via een koerierdienst, zoals DHL, DPD, enz. en let 

op voor betalingen met een valse bankapp.
• Wilt u de goederen versturen via een koeriersbedrijf? Ga dan voor een bekend bedrijf en regel de verzending op hun beveiligde 

website.
• Geef nooit uw bankgegevens door. 

TOCH SLACHTOFFER?
Bel onmiddellijk Cardstop via T 078 170 170 en verwittig uw bank. Doe aangi� e bij de politie.

Meer info www.politiewano.be

DE PRAKTIJK
TIPS VOOR THUIS

20

20-21 De Praktijk.indd   1820-21 De Praktijk.indd   18 05/04/2022   11:05:0105/04/2022   11:05:01



MAAI MEI NIET ZORGT VOOR MEER BIODIVERSITEIT
Bijna één tiende van de oppervlakte van Vlaanderen bestaat uit tuinen. In de meeste van die tuinen vindt u een 
perfect gemaaid gazon. Maar wist u dat het eigenlijk beter is voor de natuur dat u het gras wat langer laat groeien?
Doe mee met de campagne ‘Maai Mei Niet’ en zorg zo voor meer biodiversiteit.

DOE LEKKER NIKS
Houdt u van een strak gazon? U hoe�  dit niet helemaal op te geven maar enkele kleine ingrepen kunnen al helpen. 
U kunt bijvoorbeeld een stukje van uw gazon wat langer laten groeien en vervangen door een bloemenweide, vaste 
planten, struiken of bomen. Of maai uw gras slechts om de drie à vier weken. Langer gras is ook beter bestand tegen 
droogte en hitte.

NATUURVRIENDELIJK MAAIBEHEER
Beveren zet in op natuurvriendelijk beheer van het gemeentelijk groen en volgt hierbij het beheerplan voor 
gemeentelijke wegbermen van de Provincie Oost-Vlaanderen.

MAAIBEURT VANAF 15 JUNI
Bermen worden gemaaid vanaf 15 juni en eventueel een tweede keer vanaf 15 september. Het bermmaaisel wordt 
steeds afgevoerd. Om veiligheidsredenen krijgen de kruispunten al eerder een maaibeurt.
Andere bermen blijven ongemoeid of krijgen bomen of struiken, afhankelijk van de situatie, de bodemsamenstelling 
en de ligging. De bermen in uw buurt mag u niet zelf maaien en zeker niet sproeien. Dat is wettelijk verboden.
Indien de wegberm de veiligheid hindert, laat het dan weten aan natuurontwikkeling@beveren.be of via het Digitaal 
Loket van de gemeente op www.beveren.be.

DUMP GEEN AFVAL IN DE BERM
De berm is geen stortplaats. 
Het grasmaaisel of snoeiafval 
uit uw tuin hoort er niet thuis. 
Grasmaaisel is meststof en 
zorgt voor meer planten zoals 
brandnetels en distels. Zwerfvuil is 
sowieso schadelijk voor het milieu. 
Een nette buurt is leuker voor 
bewoners en passanten.

KIJK! RUIK! GENIET!
Bloeiende bermen zijn een streling 
voor het oog. Ga in de lente en 
zomer op zoek naar deze bloemen 
in de berm in uw buurt!

1 | Doe lekker niks
Een wegberm is een stuk openbaar groen dat de 
gemeente met veel zorg onderhoudt. De bermen 
in jouw buurt mag je niet zelf maaien en zeker 
niet sproeien. Dat is wettelijk verboden. Komt de 
zichtbaarheid voor het verkeer in het gedrang? 
Merk je een onregelmatigheid? Meld het!

2 | Dump geen afval in de berm
De berm is geen stortplaats. Het grasmaaisel of snoei-
afval uit jouw tuin hoort er niet thuis. Grasmaaisel 
is meststof en zorgt voor meer ongewenste planten 
zoals brandnetels en distels. Zwerfvuil is sowieso 
schadelijk voor het milieu. Een nette gemeente of stad 
is leuker voor bewoners en passanten. 

3 | Kijk! Ruik! Geniet!
Bloeiende bermen zijn een streling voor het oog. 
Ga in de lente en zomer op zoek naar deze bloemen 
in de berm in je buurt!

Bloeiende bermen
Word jij ook vrolijk van een berm vol bloemen en 
vlinders? Wegbermen zijn het koesteren waard! 
In wegbermen groeien heel wat mooie bloemen 
die kleur én nectar geven. Daar zijn ook bijen en 
vlinders verzot op. Bloeiende bermen vormen 
prachtige natuurverbindingen en dragen bij aan 
een beter klimaat.

Natuurvriendelijk maaibeheer

Als duurzaam bestuur zetten we in op natuurvriendelijk beheer 
van het gemeentelijk groen. In samenwerking met de Provincie 
Oost-Vlaanderen is een beheerplan voor onze gemeentelijke 
wegbermen opgemaakt. Daarin is veel aandacht voor 
bio diversiteit, met betere kansen voor planten en dieren.

Elke berm wordt twee keer per jaar gemaaid. Er is een goede 
reden waarom wegbermen in een gemeente niet gelijktijdig 
gemaaid worden. Bermen met vooral grassen en brandnetels 
komen in het late voorjaar aan de beurt. Bermen met veel 
bloemen, krijgen in de zomer een maaibeurt. Zo kunnen de 
bloemen eerst zaad vormen en kunnen bijen en vlinders 
pro� teren van de vele nectar. In het najaar worden alle 
bermen een tweede keer gemaaid om kortgeschoren de 
winter in te gaan. Op die manier krijgen bloemzaadjes meer 
licht in het vroege voorjaar om te kiemen. 

Het maaisel van de bermen wordt steeds afgevoerd. Maaisel 
is groene meststof. Door het te verwijderen verarmt de 
grond en groeien er op termijn meer wilde bloemen en min-
der grassen, netels of bramen. Het volume groenmaaisel zal 
verminderen, waardoor ook de onderhoudskosten voor de 
gemeente zakken.

Er groeien ongeveer 800 soorten 
hogere planten en 100 soorten mossen 
en korstmossen in de wegbermen in 
Vlaanderen. Goed voor de biodiversiteit!

Wegbermen zijn één langgerekt natuur-
gebied. Als we de oppervlaktes van alle 
wegbermen in Vlaanderen optellen, is de 
som groter dan alle natuurgebieden samen.

Natuurlijk beheerde wegbermen 
temperen de gevolgen van de klimaat-
verstoring. Ze wapenen tegen droogte, 
hitte, erosie en wateroverlast.

WIST JE DAT

Zo kan jij bijdragen:

Margriet Duizendblad Korenbloem

Fluitenkruid Knoopkruid Heelblaadjes

BEBLOEMINGSWEDSTRIJD 2022
Fleur de buurt op met bloemen en maak kans op een mooie prijs!

U kunt zich inschrijven voor één van volgende categorieën:

1. Gevelbebloeming met bloembakken of straatgeveltuintje

2. Bebloeming van de voortuin

3. Bijenvriendelijke tuin

INSCHRIJVEN KAN GRATIS TOT 30 JUNI OP VOLGENDE MANIEREN:
• Online op www.beveren.be (zoek op ‘bebloemingswedstrijd’)
• Bezorg de flyer met ingevulde inschrijfstrook aan: 

groendienst@beveren.be, snelbalie van het gemeentehuis of
deelnemende bloemenzaak. U vindt de flyers bij de deelnemende 
bloemisten en de bibfilialen eind april.

21
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HET PLEKJE VAN

Hebt u een favoriet plekje ergens in het Beverse of bij u thuis?
Laat het ons weten via communicatie@beveren.be.

Wie weet komt onze fotograaf bij u langs en staat u in de volgende editie op deze pagina!

Na al die jaren kent het gebouw 
van De Kunstacademie geen 
geheimen meer voor mij. Ik 
woonde hier zelfs 33 jaar. 7 dagen 
op 7 hou ik een oogje in het zeil, 
meestal op één van de bankjes 
aan het secretariaat of op de 
speelplaats. Zolang ik kan, 
blijf ik dit graag doen. 
Dit is mijn lang leven! ”

“

WILLY COPPENS | CONCIËRGE VAN DE KUNSTACADEMIE
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TELEX
JOBBEURS | DINSDAG 17 MEI
Op dinsdag 17 mei van 12 tot 16.30 uur ontmoeten 
werkzoekenden en bedrijven uit de grensregio elkaar 
weer op de jobbeurs in Beveren. Deze vindt plaats in het 
Freethielstadion in Beveren.
Meer informatie: www.egtslinieland.eu

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

Karin Verbraeken nam vorig jaar deze prachtige foto van 
de Judasboom aan de bijentuin van Cortewalle. Ze schreef 
er volgend vers bij:

Impressionisme van lente
De Judasboom ontluikt in een milde zonneschijn
Cortewalle wordt verlicht door warme stralen
Mensen gaan opnieuw op zoek naar nieuwe idealen 
en kinderen verzinnen onstuimig nieuwe verhalen.

5 mei 2021 | #toeristineigenland #walkinthepark #tweeling 
#eigenwaas #Cortewalle #bevereninbeeld

Duimen omhoog voor zonnige uitstapjes in Beveren! De 
kinderen van Jan Christiaens beleefden een topdag in Fort 
Liefkenshoek. Ze speelden interactieve spelletjes in het 
belevingscentrum, kropen in bunkers en rustten even uit 
op de wandeldijk met uitzicht op de haven en de Schelde.

21 maart 2022 | #beverenverkennen #bevereninbeeld 
#havenland #fortliefkenshoek

GRATIS INFOSESSIES
HEEFT U SCHULDEN? BANG OM SCHULDEN TE MAKEN?
Kom dan naar de ‘Vraag en antwoord infosessie’ over 
collectieve schuldenregeling. U krijgt antwoorden 
op vragen als: “Hoe dien ik een verzoekschri�  in voor 
een collectieve schuldenregeling?”, “Hoe ziet een 
aanzuiveringsregeling eruit?”, “Hoeveel leefgeld zal ik 
krijgen?”

vr 20|05, 9.30 > 12.30 uur
CC Ter Vesten | Gravenplein 2 | Beveren

Vrij tussen 25 en 29 augustus en werkt u graag mee 
aan het Internationaal Straattheaterfestival of de 
Beverse feesten? 
Wij zoeken logistieke krachten, artiestenbegeleiders, 
barmedewerkers … 
Meer info via dienst Evenementen, T 03 750 16 29 of  
evenementen@beveren.be.

HOEVEEL ZAKGELD GEVEN AAN UW KIND? ZAKGELD IN RUIL 
VOOR KLUSJES?
Stelt u zich deze vragen? Hoe voed je kinderen financieel 
op? Kom dan naar onze gratis infosessie ‘Budget in 
handen van je kind’.

wo 01|06, 13.30 > 16 uur
Pareinlaan 1 | Beveren | Kinderopvang  wordt voorzien!
U kunt zich nog tot 16|05 voor deze gratis infosessies 
inschrijven via T 03 750 15 11 of sociaalhuis@beveren.be
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ACTIEF
WAT BEWEEGT ER IN ONZE GEMEENTE?

SAMEN BEVEREN VERKENNEN!
NIEUWE INSPIRATIEGIDS
Verrassend veelzijdig en vol contrasten: dat is 
Beveren in een notendop. Toerisme Beveren maakt u 
graag wegwijs en brengt de uitgestrekte gemeente in 
al zijn diversiteit en boeiende verhalen tot leven. 

De inspiratiegids bundelt een aantal van onze hoogte-
punten en verrassende hoekjes. Verwonder u in uw eigen 
gemeente te voet, met de fiets, op de tractor, met de 
Vespa of de Zonnetrein. Ontdek Beveren samen met een 
gids of met een groepje vrienden of familie. Een dagje 
Beveren verkennen is altijd goed gevuld. Of zoals we hier 
zeggen: met een Beverse maat. 

Gratis beschikbaar vanaf mei aan de balie van dienst 
Toerisme.

MET EEN BINGO KAART IN DE HAND… 
… reist u doorheen Beveren land! Aan de hand van 9 leuke activiteiten ontdekt u onze gemeente al spelenderwijs. Een volle 
kaart? Bingo! U bent een echte Beverse Verkenner. Ruil uw bingokaart aan de balie toerisme in voor  een kleine attentie. 
Gratis af te halen bij balie Toerisme en in Fort Liefkenshoek.

ZOMERSE GIDSZONDAGEN
Van mei tot september biedt de dienst Toerisme u op 
zondag een gratis gidsbezoek aan. Zo maakt u ken-
nis met het diverse Beveren en het leuke aanbod van 
gegidste rondleidingen. Op het programma staan onder 
andere de kastelen Cortewalle, Hof ter Saksen en Hof ter 
Welle, Fort Liefkenshoek en Lillo, kunst in Katoen Natie 
(Burcht Singelberg), Prosperhoeve, natuurgebieden 
Kallo, en een verrassende havenrondrit met de bus door 
de Waaslandhaven in samenwerking met MLSO.

Toerisme Beveren stelt doorheen het jaar enkele 
kant-en-klare bezoeken voor zodat u als individu 
zorgeloos kan genieten van de bestemming en de 
beleving. Vogelspotten of een kopje zen staan als eerste op 
het menu. 

Meer info via www.beveren.be/groepsbezoeken

TOERISME BEVEREN
T 03 750 15 80
E toerisme@beveren.be
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WANDEL- EN FIETSKAARTEN
Beveren strekt zich uit over 150 km2. Ideaal om al 
wandelend of met de fiets de deelgemeentes en de 
Waaslandhaven te verkennen. De kastelenroute en de 
aardbeiroute zitten alvast in een nieuw jasje. De nieuwe 
Martinusroute (12 km) laat u stappen in de voetsporen 
van Sint-Maarten. De 35 km lange  Piet Staut fietstocht 
neemt u een hele zomer langs 12 plekken die een link 
hebben met de Beverse kunstenaar. Fietsen in de 
Waaslandhaven of Havenland? Dat kan via de Havenland 
routes. 

Kom langs de balie Toerisme in het gemeentehuis 
of Fort Liefkenshoek om uw gratis wandel- en 
fietsfiches af te halen  of download ze via 
www.beveren.be/toerisme. 

FOTOWEDSTRIJD BREEDBEELD
Win uw plekje op de openluchtexpo in Doel deze zomer!
BREEDBEELD, de organisatie die beeldmakers ondersteunt, informeert en inspireert in Vlaanderen, zet zijn digitale 
deuren open voor de fotografiewedstrijd Out of O� ice. Jaarlijks roepen ze fotografen op om 5 van hun beste beelden in 
te sturen voor deze fotowedstrijd. Een brede selectie uit de inzendingen zal de hele zomer lang te zien zijn in openlucht 
in Doel.

We zijn benieuwd welke Beverse fotografen en filmakers de expo halen! Stuur uw beelden voor 1 mei 2022 in 
via Breedbeeld.org. 
Veel succes! Meer info via www.beveren.be 
Nog vragen? Mail dienstcultuur@beveren.be.

OPENDEURDAG KUNSTACADEMIE OP ZO 12|06 
VAN 13 > 17 UUR 
Gratis proeflessen in juni 
Wilt u of uw kind volgend schooljaar graag les komen volgen aan de Kunstacademie, 
maar kunt u moeilijk een keuze maken uit ons aanbod? Kom dan zeker langs op de 
Opendeurdag op zondag 12 juni. 

Of volg in juni een gratis open les of proefles. Deelnemen aan deze lessen is gratis 
maar reserveren is noodzakelijk. Reserveren kan vanaf juni telefonisch of via mail.
 Alle info vindt u op www.dekunstacademiebeveren.be

KUNSTACADEMIE BEVEREN
Lijsterbessenlaan 24 | 9120 Beveren
T 03 750 10 75
E academie@Beveren.be
www.dekunstacademiebeveren.be
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27 maart 2022
Groenplan Kallo | Speellandschap

Beveren telde dit jaar weer tal van sport-
kampioenen bij diverse disciplines. Proficiat 
voor jullie topprestaties!  Op de foto: Vlaams 
en Belgisch judokampioen  Femke De Bruyn.

Vogelliefhebbers Flore en Mathis wisten het 
juiste antwoord op de wedstrijdvraag van 
vorig nummer: B, de pimpelmees. Zij winnen 
een nestkastje. 
De winnaars werden persoonlijk verwittigd.

5 maart 2022
Start Jeugdboekenmaand 2022 en Harry Potter-jaar
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GEKIEKT!
 IN ONZE GEMEENTE
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17 februari 2022
Lancering BV POP-UP project

12 maart 2022 
Onthulling gedicht ‘Vrouwen van Kallo’ 
i.s.m. Buurtopbouwwerk in de Melkaderwijk.

30 maart 2022
Persconferentie over compromis rond leefbaarheid Doel. V.l.n.r. Vlaams minister Matthias Diependaele, havenschepen 
Antwerpen Annick De Ridder, onderhandelaar Freddy Aerts, schepen en MLSO-voorzitter Boudewijn Vlegels, 
minister van Mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters, burgemeester Marc Van de Vijver, algemeen directeur 
Jo Van Duyse

4 april 2022
Gemeenten Beveren en Kruibeke nemen intentieverklaring 
voor een fusie. Voor Beveren: schepen Boudewijn Vlegels, 
burgemeester Marc Van de Vijver. 
Voor Kruibeke: burgemeester Dimitri Van Laere, 
schepen Filip Vercauteren
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  ANK
  OORUIT

An Warrens (42) uit Beveren, zaakvoerster van een eigen Bevers bouwbedrijf, mag zich 
een jaar lang ‘Bouwvrouw van het jaar’ noemen, een verdiende erkenning door het 

bouwmagazine Bouwkroniek.  Samen met man Kenneth runt An een zaak met 35 ervaren 
vakmensen. We hadden een gesprek met een onderneemster in hart en nieren.

An Warrens, uitgeroepen tot bouwvrouw van het jaar.

“Ik ga geen enkele 
uitdaging uit de weg!”
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MIJN GROTE VOORBEELD MEME
“Als kind ging ik ’s middags vaak eten bij mijn grootouders. Ze hadden een kaderfabriek in Hamme. Mijn opa was de 
uitvoerder en zorgde voor kwalitatief werk. Mémé ging de baan op met schilderijen en trachtte deze in winkels en 
restaurants aan de muren te krijgen. Ze bouwden samen een mooi bedrijf uit. Toen ze met pensioen gingen, erfde 
ik het bureau van mijn mémé. Ik koester dit meubelstuk als een warme herinnering aan die tijd. Mijn grootouders 
vormden een sterk team en eigenlijk herhaalt de geschiedenis zich. Kenneth is ook diegene die instaat voor de 
dagelijkse leiding op de werven, het werk verdeelt en zorgt dat er kwalitatief werk wordt afgeleverd. Ik hou me 
bezig met boekhouding, marketing, verkoop en het netwerken. Samen met onze medewerkers vormen we één 
familie. Die sfeer heerste er vroeger bij mijn grootouders ook.”

GESTART IN GARAGE MET BUREAUTJE OP ZOLDER
“In 2011 startten mijn man en ik met een eigen zaak. Kenneth had al ervaring in de sector en ik ga geen enkele 
uitdaging uit de weg. Ik was enorm geboeid door de bouwwereld en volgde hiervoor opleidingen bij Confederatie 
Bouw en Bouwunie. Want hier gelden natuurlijk andere spelregels. We starten vanuit onze garage op de 
Middenheide en ons bureautje op zolder. Het bedrijf groeide en in 2016 ging ik vol voor de bouw. Het geeft zoveel 
voldoening om samen mooie projecten te realiseren. Momenteel zijn we bezig aan de verbouwing van onze nieuwe 
toonzaal en burelen in Beveren. We kijken al uit naar de opening in het najaar.”

CORTEWALLE, ONS TROUWKASTEEL
“We wonen sinds 2006 in Beveren. Ik mocht al heel wat mooie plekjes ontdekken: de Kreek in Kieldrecht, Doel 
maar ook de vele trage wegen die we tijdens corona ontdekten. Één van mijn favoriete plaatsen is Cortewalle. 
We trouwden hier in het bijzijn van onze kinderen. Telkens we hier passeren, roepen ze: “Kijk, het kasteel waar we 
trouwden!”

BOUWVROUWEN
“Op mijn 19de volgde ik een opleiding als luchtverkeersleider bij de Belgische luchtmacht. Daar leerde ik mijn 
mannetje staan. Met deze nominatie hoop ik alvast heel veel vrouwen te inspireren om ook een job in de bouw 
te ambiëren. We hebben tal van vacatures die niet ingevuld raken en er zijn heel wat creatieve en ondernemende 
vrouwen die net als ik hun stempel kunnen drukken op deze mannenwereld.”

IN EVENWICHT
“Ik heb geen 9-to-5-job. De combinatie werk en gezin was bij de opstart best moeilijk. Onze kinderen (Elise, 12 en 
Cedric, 10) groeiden mee met ons bedrijf. In het weekend genieten we ervan om met het gezin uit eten te gaan. 
Beveren telt trouwens heel wat uitstekende eetgelegenheden. Je vindt me ook wel eens op mijn koersfiets in de 
haven of op wandel met onze hond Cosmo. Daarnaast genieten we van de vele activiteiten die onze gemeente te 
bieden heeft en dan denk ik recent nog aan Wintervijd. Wat een knap spektakel was dit!”

DRIJFVEER
“Mijn drijfveer om door te gaan? De passie voor het ondernemen. Ik doe dit zo graag. Het is cliché maar als je doet 
wat je graag doet moet je nooit een dag werken. Ik doe dit natuurlijk niet alleen. Ik heb een geweldige man die me 
mee ondersteunt in dit parcours en net zo gedreven is als ik. En natuurlijk niet te vergeten de inzet van ons hele 
team van mannen én vrouwen. De slogan voor ons bedrijf is dan ook niet toevallig Nokvol passie.”
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5 PROEVERTJESTOCHT EN 
SPAARACTIE KORTE KETEN

Week van de Korte Keten - 14 tot 22 mei

Bent u fan van onze lokale Korte Keten-
producten? Wilt u proeven van alle lekkers 
dat onze lokale Korte Ketenproducenten 
aanbieden? Check dan in de loop van april  
www.beveren.be/evenementen en  www.
beveren.be/korte-keten. We plannen 
een aantal to� e activiteiten en u kunt 
ook deelnemen aan een spaaractie bij 
deelnemende producenten van 14 mei tot 
30 juni.

4 BOEKSTART@BIB
21 mei, 9.30 uur, Bib Beveren

Maak kennis met onze mooie collectie 
baby- en peuterboeken, dvd’s en cd’s die 
u gratis kan uitlenen. Wij zorgen voor fijne 
activiteiten op mini-maat. I.s.m. Huis van 
het Kind. Lee� ijd: voor de allerkleinsten 
(0 tot 2,5 jaar) en hun ouders.

BIB BEVEREN

Gravenplein 3
T 03 750 10 50

2 PLANTENBEURS
8 mei, 10 tot 18 uur, Hof ter Saksen

Hebt u groene vingers? Dan kunt u heel 
wat moois op de kop tikken bij plan-
tenliefhebbers die perkplanten, vaste 
planten en struiken van eigen kweek 
te koop aanbieden. Nieuw dit jaar: ook 
kamerplanten kunnen gekocht, verkocht 
en geruild worden! Animatie met ‘Kip Van 
Troje’.

DIENST NATUURONTWIKKELING

T 03 750 18 66
E natuurontwikkeling@beveren.be

1 START TO G-GOLF: INITIATIE 
GOLFEN VOOR MENSEN MET 
EEN BEPERKING

30 april, tussen 14 en 18 uur, Golfclub 
Beveren, Singelweg 2, Kallo

Kent u iemand met een fysieke beperking, 
autisme of downsyndroom die wil 
kennismaken met de golfsport? Laat voor 
29 april weten of u komt. Gratis kennisma-
kingsdag, voor alle lee� ijden.

GOLFCLUB BEVEREN

E info@golfclubbeveren.be
gratis

6 MUZIEKTHEATER DE KOLONIE 
– IN TOPFORM

8 juni, 20 uur, Ter Vesten

‘In Topform’ is een swingend én breekbaar 
zelfportret van Warre Borgmans, een 
zeldzaam veelzijdig theater- en filmac-
teur”, aldus Knack Focus. Verwacht je aan 
verscheurende poëzie, anekdotiek uit de 
goorste goot en naar adem snakkende 
melodieën van Bo Spaenc en Gwen Cresens.

TER VESTEN

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

Alle activiteiten zijn onder voor-
behoud en kunnen omwille van 

coronamaatregelen gewijzigd of 
geannuleerd worden. 

Volg onze gemeentelijke info-
kanalen voor actuele informatie.

3 JIRAAN (SY | BE | TR | BG | IQ): 
SIRTO

19 mei, 20 uur, Ter Vesten

Jiraan is een diverse groep van Syrische, 
Turkse, Bulgaarse, Iraakse en Belgische 
muzikanten. Een optreden met het oog op 
verbinding tussen de muziektradities en 
muziekstijlen en met respect voor elkaar als 
muzikant.

TER VESTEN,

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

10DE ONMISBARE
EEN GREEP UIT ONZE AGENDA

30
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8 BALOISE TOUR
16 juni, 13 uur, Grote Markt Beveren

Hoogdag voor wielerliefhebbers!

Alle renners verzamelen op de Grote Markt 
voor de start van de Baloise Tour.

Hou er rekening mee dat het centrum van 
Beveren die dag moeilijk te bereiken is 
met de auto.

SPORTDIENST

T 03 750 18 80
E sport@beveren.be

7 BLACK FLOWER: MAGMA
15 juni, 20 uur, Ter Vesten

Eind januari bracht Black Flower - 
wereldtop van bij ons - een vierde full 
album uit: Magma, waarop opzwepende 
ritmes en Oosterse melodieën samen-
smelten. De plaat werd in binnen- én 
buitenland terstond overladen met 
sterren. Zet dit concert dus met stip in uw 
agenda!

TER VESTEN

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

9 25 JAAR TER VESTEN
25 juni, site Ter Vesten en Cortewalle

25 jaar verwondering! Om haar 25ste 
verjaardag te vieren, houdt Ter Vesten op 
zaterdag 25 juni een groots feest voor jong 
en oud. 

Voor het volledig programma zie Focus op 
p. 20 in de Uit-bijlage.

TER VESTEN
T 03 750 10 00,
www.tervesten.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 BLOEMENMARKT
29 mei, 14 tot 18 uur, wijk ‘Koefering’, Smisstraat in Vrasene

Bloemenmarkt met ruim assortiment aan zomerbloemen om uw gevel, tuin in een fleurig 
jasje te steken. U maakt kans om een weelderige bloemenmand te winnen als u deelneemt 
aan de quiz op de Bloemenmarkt of als u onze promoa� iche voor het raam hangt (venster-
a� iche te downloaden vanaf 1 mei op www.beveren.be).

Met infostands en randanimatie.

GROENDIENST

T 03 750 15 11
Gratis inkom

© Jan Marchand
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ZO 22|05|2022 | WAVES 9.30 > 12 UUR
SPORTPARK BEVEREN | 5 EUR (6-12J) | 10 EUR (+12J)

Inschrijven via www.beveren.be/survivalrun

VOOR GEZINNEN & FAMILIES

WASE SURVIVALRUN
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