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CONTACT
Maak gebruik van het digitaal loket
Via www.beveren.be/digitaal-loket kunt u een heel aantal 
producten van thuis uit regelen. 

Maak een afspraak via www.beveren.be

Op zoek naar bijkomende info?
Contacteer het Klantencontactcenter.
T 03 750 15 11 | E info@beveren.be

Met uitzondering van de snelbalies (balie 1 en 2) en de 
infobalie Toerisme, werken alle loketten in het gemeentehuis 
en het Sociaal Huis op afspraak. 
Alleen dinsdag- en donderdagvoormiddag kunt u zonder 
afspraak langskomen. 
Afspraken via www.beveren.be of T 03 750 15 11. 

Openingsuren gemeentediensten
Zie www.beveren.be

Politie
Het politiekantoor in Beveren (Gravenplein) 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 voor niet-dringende meldingen via 
www.politiewano.be.

Bewegen is goed voor lichaam én geest en dat geldt ook voor senioren. Op de foto: een toffe bende senioren poseert na hun 
wekelijks turnuurtje in dienstencentrum De Beuken. Lees meer op p. 4 en p.12.
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Op de cover: 
Rita De Puysseleir (74) en (partner én dansleraar) Hugo Van Steenlandt (71) zijn altijd in beweging.
Rita: “Dansen, fietsen, wandelen, turnen of Kubb …bewegen zorgt voor minder stress en is goed voor de geest.”
Hugo: ”Het is de kunst om niet te overdrijven maar vooral te genieten van bewegen.” 

Wilt u graag een potje kaarten, gezellig samenzijn of heeft u gewoon zin in een toffe babbel? Ontdek onze lokale dienstencentra op p. 12.
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IN DE
KIJKER

Vanuit ons lee� ijdsvriendelijk seniorenbeleid werken we aan projecten met 
aandacht voor het ouder worden. Wist u dat gemeente Beveren zich engageert om 
een ‘dementievriendelijke gemeente’ te zijn? In september zal u verschillende acties 
kunnen opmerken. Ook beweging is een belangrijk thema voor alle lee� ijden. Probeer 
eens de Beweeg Voluit Ter Welle! Een korte beweegroute, haalbaar voor alle lee� ijden. 
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DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE
Beveren werkt aan een dementievriendelijke gemeente. Want iedereen kan vroeg of laat met de 
ziekte te maken krijgen. De kans is 1 op 5 dat iemand in zijn leven dementie krijgt. Met de werkgroep 
Dementievriendelijke Gemeente werken we samen met externe partners aan initiatieven om dementie 
onder de aandacht te brengen en om mensen met dementie en hun naasten te ondersteunen.

Dementiecoach Saskia De Block 
ondersteunt en begeleidt personen 
met dementie, mantelzorgers en 
medewerkers. 

Stel, ik heb een vermoeden van 
dementie bij bv. één van mijn 
ouders, kan ik dan rechtstreeks bij u 
terecht?
“Ga met uw vermoeden best eerst naar 
de huisarts. Die kan dan doorverwijzen 
naar een geriatrisch dagziekenhuis 
of een neuroloog. Nadat de diagnose 
gesteld is, komen ze bij mij terecht.”

Wat is uw taak als dementiecoach?
“Mijn rol bestaat er voornamelijk 
in om mantelzorgers en personen 
met dementie te begeleiden en 
ondersteunen. Ze helpen in hun 
zoektocht in het zorglandschap (waar 
kunnen ze terecht voor financiële 
ondersteuning, lotgenotencontact, 
vroegtijdige zorgplanning …, hen 
handvaten te geven hoe om te gaan 
met de persoon met dementie. Een 
luisterend oor bieden, hun verhaal 
laten doen.”

Hoe benadert men best iemand met 
dementie?
“Op een volwassen manier met 
respect voor de persoon zijn waarden 
en normen. Ik zorg ervoor dat ik 
oogcontact heb met de persoon. Op 
een duidelijke, eenvoudige manier 
praten. Ik gebruik korte zinnen tijdens 
het gesprek en wat zeer belangrijk 
is, dat de persoon met dementie 
deelneemt aan het gesprek en dat 
er niet over hem of haar heen wordt 
gepraat.”

Wat is uw drijfveer om deze rol als 
dementiecoach op te nemen?
“Als u weet dat 70% van de personen 
met dementie thuis woont, is het 
normaal dat zij de begeleiding en 
ondersteuning ook thuis krijgen. Mijn 
drijfveer is dan ook voornamelijk dat 
ze nog heel lang in hun vertrouwde 
omgeving kunnen blijven met 
maximale ondersteuning.”

WEETJE
Kijk op www.beveren.be/
dementievriendelijk voor 
een overzicht van alle lokale 
diensten en initiatieven 
i.v.m. dementie.

U vindt daar ook alle 
contactgegevens van o.a. de 
dementiecoach of andere 
lokale hulpverlening.

“We trachten 
  personen met 
  dementie zo 
  lang mogelijk in 
  hun vertrouwde 
  omgeving te 
  laten wonen.”

Dementiecoach Saskia De Block in woonzorgcentrum Briels in Melsele.
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INFOPAKKET DEMENTIE
Haal uw gratis infopakket af. 
Hierin vindt u alle informatie die u 
kan helpen wanneer u te maken 
krijgt met dementie.
Deze pakketten zijn vanaf 
17 augustus gratis af te halen op 
volgende afhaalpunten:

• LDC De Beuken
Oude Zandstraat 103, 
Beveren

• LDC den Birkenblok
Oude Dorpsstraat 15,
Vrasene

• LDC Peerkenshof
Pastoor Verwilghenplein 27, 
Haasdonk

• Bib Beveren
Gravenplein 3, 
Beveren

• Bib Melsele
St-Elisabethstraat 31A, 
Melsele

• Bib Kieldrecht
Molenstraat 30, 
Kieldrecht

• Bib Verrebroek
Pater Vergauwenstraat 6B, 
Verrebroek

• Bib Kallo
Gemeenteplein 1, 
Kallo

Hoe gingen jullie om met die harde 
diagnose?
“Dat was een harde domper. Onze 
toekomst spatte letterlijk uiteen. Maar 
al snel spraken we af om er het beste 
van te maken en nog te genieten van 
de dingen die wèl nog kunnen. En het 
grootste deel van de tijd lukt dat (nog 
altijd).”

Hoe belee�  u uw rol als mantelzorger?
“Men rolt daar stilaan in. Er bestaat 
geen alternatief en voor je het echt 
bese� , ben je meer dan fulltime 
mantelzorger.”

“Er gebeurt heel wat voor mensen 
 met dementie maar bitter weinig 
 voor mensen die de specifieke 
 diagnose jongdementie krijgen.”

Wat wilt u bereiken met vzw 
Companjong?
“De vzw Companjong organiseert 
activiteiten voor personen 
met jongdementie: wandelen, 
creanamiddag, petanque, minigolf, 
bewegen op muziek. We zoeken altijd 
naar nieuwe uitdagingen die een 
succesgevoel geven aan mensen met 
jongdementie.”

Waar vind ik informatie over dit initiatief 
voor jongdementie?
“Wie interesse hee� , kan terecht op 
onze FB-pagina ‘decompanjong’ voor 
meer informatie.”

Christine Vandenbranden kreeg zelf van dichtbij te maken met jongdementie 
bij haar echtgenoot Roland. Hij kreeg op 58-jarige lee� ijd te maken met 
de ziekte van Alzheimer. Uit haar eigen ervaring richtte Christine de vzw 
Companjong op. De vereniging wil mensen met jongdementie uit het 
Waasland ondersteunen. 

Roland en Christine, ambassadeurs van vzw Companjong.
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Ann, wat is het doel van het project 
‘Blijf in Vorm’?
Ann: “Als kinesitherapeut merk ik 
dat veel mensen denken dat ‘vallen 
erbij hoort’ als je ouder wordt. Maar 
dat hoe�  zeker niet zo te zijn! Door 
voldoende te bewegen kunnen 
senioren hun lichaam versterken 
zodat ze minder kwetsbaar worden 
en de kans op vallen verkleint. Samen 
met andere zorgverstrekkers willen 
we senioren bewustmaken van de 
positieve e� ecten van bewegen en 
sporten.“

SENIOREN, BLIJF IN VORM
Iedereen kent de voordelen van bewegen. Bewegen is goed voor lichaam én geest, en dat geldt zeker ook 
voor senioren! Uit huidige cijfers van het Expertisecentrum voor val-en fractuurpreventie blijkt dat de 
gemiddelde Vlaamse ‘oudere’ meer dan 9,5 uur per dag zit.
Bovendien verkleint meer bewegen het valrisico bij ouderen. Uit recente cijfers blijkt dat minstens 24 tot 
40% van de 65-plussers minstens één keer per jaar ten val komt. 
Meer beweging kan hier verandering in brengen!

“Door zelf meer 
 te bewegen, 
 verkleint de 
 kans op vallen.” 

kinesitherapeut Ann De Zitter

Preventiewerker Ellen Bocklandt in gesprek met Margot Kluskens (70) tijdens de 
kwetsbaarheidsmeting in dienstencentrum Den Birkenblok in Vrasene.

Waarom moeten onze Beverse 
senioren zeker komen naar het 
evenement ‘Blijf in Vorm’ op 10 
september in Ter Vesten?
Ann: “Kwetsbare ouderen hebben 
meer dan twee keer zoveel kans 
op vallen dan niet-kwetsbare 
lee� ijdsgenoten. Wie op 10 september 
langskomt, krijgt via enkele eenvoudige 
proefjes meer inzicht op de eigen 
kwetsbaarheidsgraad. We geven u tips 
om uw lichaam sterker te maken met 
eenvoudige oefeningen die u thuis kunt 
uitvoeren. Kunt u er op 10 september 
niet bij zijn, spreek er dan zeker uw 
huisarts en kinesitherapeut over aan! 
Zij helpen u graag op weg.” 

BLIJF IN VORM
65+? BENIEUWD HOE IN 
VORM U BENT?

Kom langs en krijg gratis 
persoonlijke tips om actief te 
blijven onder begeleiding van een 
kinesitherapeut. Praat nadien 
gezellig bij met een tas ko� ie of 
thee.

WANNEER

Zaterdag 10 september, 
tussen 9 en 13 uur

WAAR

Cultuurcentrum Ter Vesten
Gratis, voor alle 65-plussers van 
Beveren

BOEK UW AFSPRAAK

Schrijf u in via E info@beveren.be 
of telefonisch via T 03 750 15 11 of 
in het Sociaal Huis, dienst Welzijn,  
tijdens de vrije inloopmomenten: 
dinsdag of donderdag van 8.30 
tot 12.30 uur.

VERVOER NODIG?

Onze buurtbus haalt u op. Geef 
een seintje via T 03 750 15 11
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ELKE STAP TELT!
Beleef Voluit Hof ter Welle

In november 2020 tekende gemeente 
Beveren de engagementsverklaring 
‘10 000 stappen: elke stap telt’. Dit 
project hee�  aandacht voor een 
beweegvriendelijke buurt en gezondere 
inwoners. In 2022 ligt de focus op 
‘beweegroutes’. ‘Beleef Voluit Hof ter 
Welle’ is een cirkelwandeling van 
1,3 km in Beveren die ook toegankelijk 
is voor personen in een rolstoel, met 
een kinderwagen of personen die 
minder goed te been zijn.

10 000 STAPPEN: ‘ELKE STAP TELT!’

10 000 stappen zetten per dag is ideaal 
voor volwassenen, en voor 65-plussers 
zijn dat 8 000 stappen. Maar staar u 
vooral niet blind op een cijfer: élke 
stap die u zet, is er eentje in de goede 
richting. Deze wandeling helpt u alvast 
goed op weg met 1857 stappen. 

EXTRA RUSTPLAATSEN

Speciaal voor de lancering van deze 
wandelroute werd ingezet op twee 
picknickplaatsen die plaats bieden 
voor rolstoelgebruikers. Met zes extra 
rustbanken kan iedereen op zijn eigen 
tempo de wandeling maken.
Scan hieronder de code voor de
wandeling van 1 857 stappen.

WASE WANDELBOX: WANDELEN VOOR IEDEREEN
Deze nieuwe Wase Wandelbox bevat 14 
wandelingen in het Waasland waarvan twee 
in Beveren. Naast de route rond Hof ter 
Welle vindt u hier ook de Kastelenroute van 
7 km. Het is de voormalige Beverse 10 000 
stappen-wandeling in een nieuw jasje.
Rustpunten, speeltuintjes, toeristische 
bezienswaardigheden … zijn duidelijk 
aangegeven op het routeplan. Te koop aan 
9 EUR bij dienst Toerisme, Gravenplein 8, 
Beveren..

BEWEGEN OP VERWIJZING

Voor wie op een veilige manier én met begeleiding graag meer wil gaan 
bewegen, biedt ‘Bewegen Op Verwijzing’ vast een antwoord! De ‘BOV-coach' 
kan namelijk dát duwtje in de rug geven dat u nodig hee�  om meer beweging 
in uw leven te brengen, met een beweegplan op maat. Ook in Beveren is er 
zo’n coach. Een intakegesprek is bovendien gratis!
Lijkt dit u iets? Vraag er zeker naar bij uw huisarts, apotheker, diëtist, 
kinesist, maatschappelijk werker, psycholoog of verpleegkundige. Alle 
nodige info kunt u vinden op www.bewegenopverwijzing.be of contacteer de 
BOV-coach van Beveren: Joost Van Bogaert.

Inwoners van home en dagopvang De Bron rusten even uit op 
één van de picknickbanken langsheen de cirkelwandeling.
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WERK 
IN UITVOERING
DE STAND VAN ZAKEN

RIOLERINGSWERKEN KEIZERSTRAAT – 
MELSELESTRAAT (HAA)
Aquafin voert uitgebreide riolerings- en wegeniswerken 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

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.

VANUIT MELSELE NAAR DE MIDDELBARE SCHOOL IN BEVEREN? 
VERMIJD DE N70 EN RIJ LANGS TRAGE WEGEN!
Vanuit Melsele-Noord en Melsele-Zuid lopen 2 veilige en mooie fietsroutes richting Beveren. Zowel voor de 
schoolgaande jeugd als voor iedereen die tussen Beveren en Melsele pendelt, zijn deze fietsroutes een ideaal alternatief 
voor de drukke N70 waar de komende maanden nog flink gewerkt zal worden. 

Fietspad Meersen verbindt de Gaverlandstraat en 
A. Farnèselaan met het Viergemeet en L. Van Eepoelstraat 
in Beveren.

WEGENWERKEN IN LANDELIJKE WEGEN (BEV-VRA)
In de Permanstraat, Galgstraat, ’s Herenwilg, Brandstraat, 
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

Vanuit de Gentstraat-IJzerstraat-Hazenhof fiets je langs 
de weiden richting Cortewalle.
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HERAANLEG N70 (MEL)
De werken aan de N70 in Melsele zijn terug opgestart. De aannemer werkt gelijktijdig in fase 3 en 4 in de zone tussen de 
Sint-Elisabethstraat en het kruispunt met de Schoolstraat. Dat kruispunt wordt meteen mee aangepakt om zo een deel van de 
opgelopen vertraging in te halen.

OMLEIDING EN VERKEERSHINDER
De volledige zone vanaf de Sint-Elisabethstraat tot en met het kruispunt met de Schoolstraat is tijdens de werken afgesloten voor 
verkeer. Er gelden nieuwe omleidingen in beide richtingen. In een aantal omleidingsstraten gelden tijdelijke verkeersmaatregelen 
om het verkeer vlot te laten verlopen. De handelszaken in de werfzone zijn te voet bereikbaar. U kunt parkeren in één van de 
zijstraten, op parking OC Boerenpoort (bereikbaar via Spoorweglaan en Rudolf Esserstraat) en op de Grote Baan tussen de 
IJzerstraat en de Schoolstraat).

VOORUITBLIK
De Grote Baan vanaf de Sint-Elisabethstraat tot en met de 
Schoolstraat zou klaar kunnen zijn tegen het einde van het 
jaar, uitgezonderd de toplaag asfalt. De laatste fase tussen de 
Schoolstraat en de Carrefour volgt in 2023. Het streefdoel is om 
in mei 2023 alle werken klaar te hebben.

MEER INFO
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.

In augustus worden de vernieuwde fietspaden langs de N70 
tussen de Snoeckstraat en de spooroverweg afgewerkt.
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MENSEN
Op zoek naar een ontmoetingsplaats waar u gezellig samen kunt keuvelen of deelnemen aan een 
leuke activiteit? Dan bent u bij de lokale dienstencentra aan het juiste adres. U kunt er terecht voor 
mooie ontmoetingen met mensen uit de buurt.

Op de plaats van het voormalige rusthuis Sint-Elisabeth in Vrasene werd een nieuwe dienstensite 
opgericht. Het is een draaischijf voor de buurt, die bestaat uit de bibliotheek, de wijkagent, de 
permanentie, Huize Elisabeth, 15 assistentiewoningen en het dienstencentrum Den Birkenblok.

“Iedereen 
 is welkom in het 
 dienstencentrum.”

OVER GENERATIES HEEN

Eind juni kreeg dienstencentrum De 
Beuken de leerlingen van het 6de 
leerjaar van basisschool Wegwijzer op 
bezoek. 

Vanessa, centrumleider De Beuken 
“Het is de taak van het dienstencentrum 
om zowel informatieve, recreatieve en 
vormende activiteiten aan te bieden. 
Bij deze activiteit combineerden we 
recreatie en informatie. Aan de hand 
van de knutselwerkjes van de leerlingen 
reikten we verschillende acties en tips 
aan om de senioren te sensibiliseren 
tijdens de warme dagen. Daarna gingen 
de leerlingen en senioren in dialoog 
over bv. de zomers van vroeger en nu. 
Bij deze activiteit was uiteraard ook 
iedereen van de buurt welkom.”

Wat is de rol van het dienstencentrum? 
Sofie, centrumleider Den Birkenblok 
Vrasene
“Iedereen op zoek naar wat gezelligheid, 
een babbeltje of een luisterend oor is 
welkom. Kunt u een extra duwtje in 
de rug gebruiken of  hee�  u anderen 
iets te bieden? Spring dan zeker eens 
binnen, we bekijken dan samen wat we 
voor elkaar kunnen betekenen. U kunt 
hier ook terecht voor een middagmaal 
aan een kleine prijs. Wilt u iets kleins 
of groots organiseren voor de buurt en 
bent u op zoek naar een gepaste ruimte, 
geef gerust een seintje en dan bekijken 
we wat we voor de buurt kunnen 
betekenen.”

Sofie Lievens, Dienstencentrum Den Birkenblok.

Gekke fotowedstrijd in De Beuken i.s.m. kinderen van basisschool Wegwijzer.
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Justine, centrumleider dienstencen-
trum De Rui Haasdonk
“Het dienstencentrum is aan het 
opstarten. Onze activiteiten zijn niet 
alleen gericht op de inwoners van 
woonzorgcentrum Huize Linde en de 
assistentiewoningen. Iedereen uit de 
buurt is welkom in De Rui, jong en oud 
kan deelnemen aan onze initiatieven. 
We nodigen ook iedereen uit om tijdens 
de jaarmarkt in Haasdonk op woensdag 
24 augustus eens een kijkje te komen 
nemen.”

Maria en Ingrid uit Haasdonk
“We helpen al meer dan 5 jaar mee in 
de ontmoetingsruimte, vroeger in De 
Notelaar nu voor de eerste keer hier in 
De Rui. Waarom? Omdat we dit gewoon 
heel graag doen. Je krijgt er zoveel 
moois van terug.”

meer info: 
www.zorgpuntwaasland.be/
dienstencentra

Vrijwillige bardames in dienstencentrum De Rui.

Naar aanleiding van ‘de dag van de mantelzorger’ kwam de ijsjeskar langs in dienstencentrum De Rui in Haasdonk.
V.l.n.r. bewoonster Rita, vrijwilliger Gerd en verantwoordelijke dienstencentrum Justine.

“We trachten de 
 buurtbewoners er zoveel 
 mogelijk bij te betrekken.”
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UITGELICHT

Op 3 oktober opent WGC (Wijkgezondheidscentrum) De Link de deuren. Deze is gevestigd op de Sociale Campus 
in Beveren met een eigen ingang langs het Pareinpark. Het WGC is een initiatief van de gemeenten Beveren en 
Zwijndrecht.

3 OKTOBER OPENING 

WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE LINK

GROEPSPRAKTIJK
In een WGC werken verschillende 
hulp- en zorgverleners samen onder 
één dak. Zij zetten zich samen in om een 
kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan 
te bieden. WGC De Link start met een 
huisarts en een verpleegkundige. 

WIE KAN TERECHT IN HET 
WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM? 
Alle inwoners van Beveren en Zwijn-
drecht kunnen er met al hun gezond-
heidsvragen terecht. De enige voorwaar-
de is een vaste woonplaats (al dan niet 
het domicilieadres). De arts in het WGC 
houdt vijf dagen per week consulatie, 
maar gaat ook op huisbezoek. Ze worden 
ook ingeschakeld in de Huisartsenwacht-
post Waasland. 

INSCHRIJVEN IN HET 
WIJKGEZONDHEIDS CENTRUM
Ook al start de huisarts pas op 3 oktober 
met consultaties, toch kunnen de inwo-
ners van Beveren en Zwijndrecht zich al 
vanaf 19 september 2022 inschrijven.

Op het telefoonnummer 03 500 17 17
kunt u hiervoor elke werkdag tussen 9 en 
17 uur een afspraak maken. 

• Inschrijven is eenvoudig: breng uw 
identiteitskaart met pincode (of me-
dische kaart) en 6 klevertjes van de 
mutualiteit per gezinslid mee. Voor 
kinderen jonger dan 12 jaar brengt u 
de KIDS-ID of ISI+kaart mee.

• Bij de inschrijving tekent u een aan-
sluitingsovereenkomst. Voor kinderen 
jonger dan 14 jaar tekent één van de 
ouders. Kinderen van gescheiden 
ouders kunnen ingeschreven worden 
als ze op het ziekenfondsboekje staan 
van de ouder die het kind inschrij� . 
Beide ouders moeten wel hun akkoord 
geven.

• De inschrijving is gratis evenals alle an-
dere raadplegingen en huisbezoeken 
door de huisarts en de verpleegkun-
dige. Raadpleegt u echter een andere 
huisarts of verpleegkundige buiten het 
centrum zonder doorverwijzing van De 
Link, dan betaalt uw mutualiteit of het 
WGC deze consultatie niet terug. 

Te voet of met de fiets: 
aan Pareinlaan 1 volgt u de pijlen 
naar De Link 

Met de wagen: 
Rij naar Pareinpark 79. Parkeer uw 
wagen aan het eind van de straat 
en steek te voet het fietspad en 
bruggetje over.

Openbaar vervoer:
Neem bus 81 – 82 – 83 – 85 tot aan 

• halte Viergemeet ter hoogte 
van N70 en stap via Vredestraat 
en Luitenant Van Eepoelstraat 
naar Pareinlaan 1 
(9 min. stappen).

• halte Parein op N70 en stap via 
Pareinpark naar Pareinlaan 1 
(8 min. stappen).

Raakt u er niet op eigen kracht? 
Neem dan contact op met De Link. 
We zoeken samen met u naar een 
geschikte oplossing.

CONTACTGEGEVENS
T 03 500 17 17 
E info@wgcdelink.be 
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3 OKTOBER OPENING 

WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE LINK

De Vrasenestraat en de markt vormen al enkele eeuwen het kloppende hart van de Beverse 
commercie. De winkelstraten in het centrum ondergingen een haast eindeloze metamorfose 
ten gevolge van wijzigende modetrends en smaken, verbouwingen aan etalages, 
appartementbouw en verstedelijking. Toch werpen verschillende winkelpanden nog een blik 
op de grandeur en architecturale pracht van weleer. Via deze korte fotoreportage krijgt u al-
vast een voorsmaakje van de gegidste wandeling en de tentoonstelling. 

DE VRASENESTRAAT EN DE MARKT, DE MEIR VAN BEVEREN

GEGIDSTE RONDLEIDING
Gids en heemkundige Richard Willems neemt u mee 
op een tijdreis doorheen de geschiedenis van dé mid-
denstandswijk van Beveren. Hij vertelt wie er woonde 
en werkte en toont het leven van weleer aan de hand 
van oude foto’s en prentbriefkaarten. 

Praktisch
Zondag 11 en 18 september 2022, 
telkens om 10.30 en 15 uur
gratis, duur: 90 minuten
Reserveren via erfgoedhuis@beveren.be.

EXPO ERFGOEDTENTOONSTELLING 
VRASENESTRAAT EN DE MARKT
Kom in deze mooie tentoonstelling alles te weten 
over het leven in de Vrasenestraat en de markt. 
Aan de hand van bouwplannen, objecten en foto’s 
brengen we het verhaal van de middenstand en de 
burgerij in Beveren terug tot leven.

Praktisch 
Erfgoedhuis Hof ter Welle, 
Anna Piersdreef 2, 9120 Beveren
Zondag 11 t.e.m. 27 november 2022, 
van 14 > 17 uur, gratis

Detail van de prachtige glas-in-loodcon-
structie in art-decostijl die de betonnen 
bouw van Carrefour siert. Dit gebouw, 
dat nu opgaat in de omgeving, huisveste 
tijdens het interbellum de mooie 
porseleinwinkel van het gezin Mertens-Van 
Eeckhout

Boven de deurlijst van het grote huis in gele baksteen waar nu 
modemakers voor dames gevestigd is, prijkt in arduin het opschri�  ‘in 
den parapluie’, verwijzend naar de vroegere kledingzaak van Honoré 
Mertens.

Eén van de weinig authentieke dorpswoningen in de Vrasenestraat: 
de kaaswinkel van Schoonvliet met de typerende vierkante raampjes 
en lijstgevel. 

Op het adres van de Vrasenestraat 25-27 (huidige Viruz) bevond zich 
een riante burgerwoning die in de tweede hel�  van de 19de eeuw 
bewoond werd door de familie Verhaert. Deze rijke burgerfamilie 
handelde in koloniale waren. De magazijnen van de winkel strekten 
zich uit tot diep in de Diederik van Beverenlaan.
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HET LOKET
BINNEN ZONDER KLOPPEN

‘T ZAL WELZIJN!
WAARVOOR KUNT U ALS SENIOR TERECHT 
BIJ DIENST WELZIJN?

• Voor al uw vragen rond sociale en financiële toelagen.

• Hulp bij het invullen van allerhande formulieren 
(bijvoorbeeld pensioen, aanvraagformulieren ivm 
toelagen, ...)

• Het aanvragen van bv een zorgbudget, 
inkomensgarantie, parkeerkaart, (overlevings)
pensioen,...

• Is uw gezinssituatie veranderd, hee�  U het financieel 
moeilijk, weet u niet goed waar u recht op hee� ? 
Kom dan gerust langs bij dienst Welzijn in het 
gemeentehuis.

Team Welzijn is open voor vrije inloop zoals de andere 
diensten van de dienstenmarkt.
Wilt u liever langskomen op afspraak? Maak dan een 
afspraak op www.beveren.be of telefoneer naar 
T 03 750 15 11. Breng uw EID en pincode mee.

U vindt alle financiële voordelen voor 
senioren ook op onze seniorenpagina 
www.beveren.be/senioren. 

BEVRAGING ZORGSTRATEGISCH PLAN
UW BLIK OP DE ZORG VAN MORGEN
Zorgpunt Waasland biedt thuis- en woonzorg in Beveren, 
Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht. Wij zijn bezig met 
de opmaak van een zorgstrategisch plan. Om dit nieuwe 
toekomstplan uit te werken, wil Zorgpunt Waasland graag 
beter weten wat de noden en behoe� en van de inwoners 
vandaag en in de toekomst zijn. 

U kunt ons helpen om goede keuzes te maken, 
lokale klemtonen te leggen en vernieuwende zorg te 
ontwikkelen. Vul de bevraging online in van 
1 september t/m 15 oktober. Uw antwoorden worden 
anoniem verwerkt. Als u uw naam én e-mailadres 
achterlaat, maakt u kans op leuke prijzen als bedanking.

Vul de bevraging online in op www.zorgpuntwaasland.
be/nieuws/jouw-blik-op-de-zorg-van-morgen/be 
of scan de QR-code:
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De besluiten van de gemeenteraad kunt u terugvinden op www.beveren.be

BESLIST
IN GEMEENTE- EN OCMW-RAAD

HANDICAR BEVEREN
De Handicar is de gemeentelijke 
vervoerdienst voor minder mobiele 
personen en rolstoelgebruikers. Om 
zo veel mogelijk inwoners van Beveren 
te blijven ondersteunen, werden de 
voorwaarden voor het gebruik van deze 
vervoersdienst aangepast. Zo kunnen 
voortaan enkel inwoners van Beveren 
er gebruik van maken. Het volledige 
retributiereglement kunt u raadplegen 
via de website.

EREBURGERS JEAN-MARIE PFAFF 
EN E.H. DANIEL VANDE VELDE
Wereldkeeper Jean-Marie Pfa�  en 
pastoor E.H. Daniël Vande Velde kregen 
de titel van ereburger als dank en 
waardering voor hun inzet in eigen 
gemeente. Helaas overleed pastoor 
Daniël kort na de overhandiging van deze 
eretitel. Het gemeentebestuur betuigt 
zijn diep medeleven met de familie 
en de geloofsgemeenschap van de 
verschillende parochies waar Daniël zeer 
geliefd was.

SCHENKING BABYTHEEK
Babytheek Beveren, de uitleendienst 
voor babymateriaal, kreeg een schenking 
van 1 420 EUR van Rotary Beveren. 
Met dit bedrag kon de Babytheek hun 
aanbod uitbreiden met enkele buggy’s, 
buggy-boards enz.

LEDVERLICHTING
In enkele straten in Beveren, Vrasene, 
Melsele en Verrebroek worden in 2023 de 
oude verlichtingsarmaturen vervangen 
door ledverlichting. Hier wordt een 
bedrag voor vrijgemaakt 189 714,31 EUR 
incl. btw

WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN
De gemeenteraad keurde de som 
goed van 906 749,26 EUR incl. btw. 
voor de wegen- en rioleringswerken en 
verkeersingrepen in de omgeving van 
sporthal ’t Wit Zand in Melsele.

PROSPERHOEVE
De Prosperhoeve in Kieldrecht is een 
historisch gebouwencomplex dat 
vroeger werd gebruikt als centrale 
ontginningshoeve voor de uitbating 
van de Prosperpolder. De Maalderij 
werd aangeduid als beschermd 
monument en werd de laatste jaren al 
grondig opgeknapt door vrijwilligers. 
De Vollemanschuur is in zeer slechte 
staat en krijgt een grondige renovatie 
met o.a. de inrichting van een horeca- 
en onthaalpunt. De kosten voor de 
renovatiewerken worden geraamd 
op 435 000 EUR incl. btw.  Er werd 
hiervoor 125 000 EUR voorzien in het 
budget. Het overige deel wordt mee 
gefinancierd door de Maatschappij 
Linkerscheldeoever.

De Prosperhoeve wordt hersteld in zijn oude glorie
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ACTIEF
WAT BEWEEGT ER IN ONZE GEMEENTE?

LEVENSLOOP 15 & 16 OKTOBER
De voorbije 2 jaren gooide corona roet in het eten: in 2020 
werden alle Levenslopen geannuleerd en ook in 2021 werd 
de 6de editie sterk gelimiteerd door COVID beperkingen. 
Toch bracht ook deze mini-versie meer dan 150 000 EUR bij 
elkaar in de strijd tegen kanker. Geen enkele Belgische editie 
deed beter: een bewijs dat Beveren ook in moeilijke 
omstandigheden enthousiast bleef voor Levensloop. Maar 
na die 2 mindere jaren wordt er opnieuw gewerkt aan 
een “XL” organisatie van Levensloop Beveren. Op 15 en 16 
oktober 2022 gaat het organisatieteam, met de steun van 
Gemeente Beveren, opnieuw voor een 24u-evenement met 
de intensiteit van de eerste 5 edities. 
Neem deel als teamlid, vechter of vrijwilliger 
via Levensloop.be/beveren.

LADIESNIGHT
DI 25|10|2022 | TER VESTEN
Oktober is de internationale actiemaand in de strijd tegen 
borstkanker en dat mag niet onopgemerkt voorbij gaan. 
Daarom organiseert Sociaal Huis Beveren dit jaar opnieuw 
een Ladiesnight, in het teken van borst- en baarmoeder-
halskanker. Geniet van een gezellige verwenmarkt met 
kraampjes van onze lokale handelaren. Doe mee aan de 
quiz en maak kans op fantastische prijzen. De avond wordt 
afgesloten met een filmvertoning. Iedereen krijgt een 
leuke goodiebag mee naar huis!

Meer info en gratis inschrijven 
vanaf 27|08 via tickets.tervesten@beveren.be
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AUTOVRIJE ZONDAG
ZO 18 SEPTEMBER
Op Autovrije Zondag wordt het centrum van 
Beveren verboden terrein voor alle gemotoriseerd 
verkeer. U kunt er dan genieten van een dagje 
zonder autodrukte in de straten!
Meteen de ideale gelegenheid voor een buurtbabbel of autovrije wandel- en 
fietstocht. Misschien kunt u iets leuks plannen met buurtbewoners? 
Zonder verkeer kunt u de zondagse ko� ie op straat drinken of er zelfs de was 
ophangen!

In de namiddag valt er van alles te beleven op en rond de Grote Markt in Beveren.

We doen ook een warme oproep aan onze inwoners om in de 
‘Week van de Mobiliteit’ (16 > 22|09) de auto zoveel mogelijk op stal te laten. 
Meteen de ideale gelegenheid om de voordelen van stappen, trappen, trein, 
tram, bus of auto- en fietsdelen te ontdekken!

Programma op en rond de Grote Markt 
zo 18|09, 13 > 17 uur
Mobiliteitsmarkt met o.a. info over 
deelfietsen en autodelen, testparcours voor 
fietsen, tweedehandsfietsen, fietslabeling …

Kinderanimatie
Herfstshopping met straatanimatie 

Erfgoedwandeling Vrasenestraat. Zie pagina 14.

Meer info en een overzicht van de autovrije 
straten vindt u op www.beveren.be.
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ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN
Hee�  u zin om een andere taal te leren of bv. uw kookkunsten of computervaardigheden uit te breiden?
In september starten er tal van nieuwe cursussen bij de volgende scholen. 
Kijk op www.beveren.be voor het volledige aanbod.

CVO FOCUS
Met o.a. opleidingen ICT | Huishoudelijk koken | Talen | Fietshersteller

WWW.CVOFOCUS.BE
De Puithoek | Kruibekesteenweg 51 | 9120 Beveren (extra inschrijvingsmoment op 25|08 vanaf 17.30 uur)
KA Beveren | Donkvijverstraat 30 | 9120 Beveren

CVO GROEIPUNT
Met o.a. opleidingen Fotografie | Talen (Duits – Engels – Frans – Italiaans – Spaans) | Procesoperator chemie | 
Nederlands voor anderstaligen (NT2)

WWW.GROEIPUNT.BE
GTI Beveren | Europalaan 1 | 9120 Beveren

LBC VOLWASSENENONDERWIJS
Met o.a. opleidingen Transport- en logistiek medewerker | Nederlands voor anderstaligen (NT2)

WWW.LBCONDERWIJS.BE
Sint-Maarten Bovenschool | Kallobaan 1 | 9120 Beveren
Gildenhuis | Ciamberlanidreef 88 | 9120 Beveren

LIGO WAAS & DENDER
Met o.a. opleidingen Taal: Frans, Engels en Nederlands | Rekenen | Computer | Algemene vorming: Rijbewijs, 
Sterk met uw smartphone en andere apparaten | Zeker van jezelf, Stress en gezondheid | Kunst en cultuur …

WWW.LIGO.BE
Gravendreef 15 bus 6 | 9120 Beveren

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

DE PRAKTIJK
TIPS VOOR THUIS

20
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TELEX

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

Ti� any Motton nam deze foto van een mooie zomerse 
zonsondergang in juni langs het spoor in Melsele. 
Ti� any voelt er zich thuis want de gekende Melseelse 
leuze “Zo Geire zennekik van Meilsen” wou ze graag 
gepubliceerd zien bij deze instatopper!

#bevereninbeeld #mooimelsele #goldenhour 
#avondwandeling

Op reis in eigen land doe je met tips van Vlaanderen 
Vakantieland! Reporters Maureen Vanherberghen en 
Karine Claassens kwamen Fort Liefkenshoek in Beveren 
verkennen. Ze ontdekten alles over de geschiedenis 
van deze bijzondere plek, klommen op de uitkijktoren, 
tuurden naar de gigantische oceaanschepen op de 
Schelde in #havenland en klonken met het huisbierje 
BONàPART op een leuk verblijf in de regio.

Benieuwd naar al hun ervaringen? 
Herbekijk dan de reportage vanuit de liefste hoek via 
www.vlaanderenvakantieland.be/artikel/waterbussen-en-
waggelen-het-waasland.

#fortliefkenshoek #beverenverkennen #beverenbeleven 
#bevereninbeeld #havenland #dewaterbus 
#vlaanderenvakantieland

#EEN HART VOOR WAAS
TOT 10 000 EUR VOOR UW SOCIAAL EN GROEN 
INITIATIEF

Tot en met 8 november kunt u of uw (jeugd)
vereniging, en/of school, een project indienen een 
lokaal project indienen met een positieve impact 
op een maatschappelijke uitdaging. Geselecteerde 
projecten zamelen via crowdfunding de hel�  van 
de middelen in en #Een hart voor Waas verdubbelt 
nadien het bedrag met maximum 5 000 EUR. 

Meer info op www.streekfondsoostvlaanderen.be.

OVERSTROMINGEN EN DROOGTE … 
EEN HOT TOPIC, OOK IN BEVEREN
Hee�  u al gehoord over de plannen van de provincie 
en de gemeente om de waterproblematiek rond 
overstromingen en droogte aan te pakken? 
Kom het allemaal ontdekken op het publieksmoment 
op zondag 25 september in OC Boerenpoort van 9.30 
tot 13 uur. Verwelkoming met ko� ie om 9.30 uur, ontdek 
tot 12 uur op eigen tempo de plannen. We sluiten af met 
een drankje. Einde om 13 uur. 
I.s.m. provincie Oost-Vlaanderen.

Gratis deelname, wel inschrijven vòòr 16 september bij 
De Waterkant via info@dewaterkant.org of op 
T 053 72 94 21. Het terrein is begaanbaar voor 
kinderwagens maar ligt niet vlak. Bij regenweer zijn 
laarzen of hoge stapschoenen aangeraden.
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OOGAPPELS
VOOR OUDERS EN HUN KROOST

KOOP UW FAMILIETICKETS 
VANAF 27 AUGUSTUS
Het programma voor families is zo samengesteld dat 
er voor elke lee� ijd wat te beleven valt. U kan met de 
meest diverse genres kennismaken: theater, circus, 
figuren(poppen)theater, muziek, film. Bij de meeste 
voorstellingen zijn er leuke workshops. Mensen met 
een UiTPAS met kansentarief krijgen korting op alle 
voorstellingen.  

Ter Vesten plant familievoorstellingen voor 
jongere kinderen overdag. Omdat de sfeer van een 
theateravond zo magisch is, selecteren we elk seizoen 
ook 5 avondvoorstellingen die we aanbevelen aan 
gezinnen. Zo proeven deze kinderen van een echt 
avondje uit (en hoe�  u geen babysit te regelen).  

Ouders die een abonnement nemen, kunnen voor 
de eigen programmatie van Ter Vesten in eenzelfde 
bestelling ook losse tickets kopen, voor kinderen en/
of andere geïnteresseerden.

TER VESTEN
www.tervesten.be

3 TOPPERS ALS SEIZOENSOPENER VOOR FAMILIES
Bij de start van het nieuwe cultuurseizoen laten we meteen 3 boeiende familievoorstellingen op u los. Niets is zo fijn als samen 
met uw kind iets unieks beleven. In de theaterzaal gebeurt er telkens iets magisch. Een goede familievoorstelling boeit niet 
alleen kinderen, u geniet ook als volwassene.

Mise en Place
Theater Stap | compagnie barbarie | hetpaleis | BRONKS | 
KOPERGIETERY (6+)

Zes spelers van Theater Stap, een theatergezelschap 
van mensen met een beperking, en vijf acteurs van 
theatergezelschap cie barbarie maken samen een heerlijk 
absurde visuele voorstelling vol humor over de grenzen van 
het concept ‘ik’.

ZATERDAG 24 SEPTEMBER | 20 UUR

Vuil
Het WOLK (2+)

Een smerig vieze voorstelling vol schoonheid en magie die 
kleuters op een andere manier naar afvalmateriaal laat 
kijken. Ouders en kinderen genieten samen van het speelse 
en beeldende verhaal. 

ZONDAG 25 SEPTEMBER | 15 UUR

Zwanen 
Bryggen | Pantalone (7+)

De negen muzikanten van Bryggen (vroeger: Collegium 
Instrumentale Brugense) brengen een heel gevoelige selectie 
uit het klassieke en folkrepertoire. Vanuit die muziek is er 
een verhaal gebouwd met allerlei sprookjeselementen rond 
zwanen.

VRIJDAG 30 SEPTEMBER | 20 UUR

© Francky Verdickt
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KORTING OP UW SCHOOLFACTUUR
Wist u dat 1 op de 10 leerlingen recht hee�  op een korting op de schoolfactuur?

Het schoolparticipatiefonds ondersteunt gezinnen die in Beveren wonen of personen die in een sociale voorziening 
in Beveren verblijven en die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze tegemoetkoming kunt u gedurende het 
lopende schooljaar aanvragen. Het volledige reglement is raadpleegbaar op www.beveren.be. 

Hoe aanvragen?

Vanaf 1 september 2022 (ieder schooljaar opnieuw aan te vragen).

Aanvraagformulier en nodige documenten (zie website) bezorgen aan: het Sociaal Huis of de school van uw kind.

Hulp nodig bij uw aanvraag? Vraag ernaar bij de school van uw kind, het Sociaal Huis of het Klantencontactcenter.

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

SPORT NA SCHOOL, 30 WEKEN SPORTEN VANAF 19 SEPTEMBER!
Aan alle leerlingen van het secundair onderwijs in het Waasland wordt terug de kans geboden om een Sport Na 
School (SNS) pas aan te kopen via www.sportnaschool.be. 

Met de SNS-pas app die u kunt downloaden op uw smartphone kunt u snel aan de slag. Na inschrijving online (of 
eventueel via uw school, informeer bij uw leerkracht LO en na betaling van uw sportpas kunt u deze app activeren. 
De SNS-pas is te gebruiken in heel Vlaanderen, u kunt ermee sporten van 19 september 2022 tot 26 mei 2023. Het 
aanbod vindt u op de website. 

Kostprijs is 35 EUR voor één periode van 15 weken of 55 EUR voor de ganse periode 
van 30 weken. Online inschrijven kan vanaf 1 september 2022.

I.s.m. Sport Vlaanderen en MOEV, met de steun van de Vlaamse Overheid. 
Contact: waasland@sportnaschool.be  

KINDEROPVANG VIA OPVANG.VLAANDEREN
Zoekt u nog naar geschikte kinderopvang voor uw kind van 0 tot 3 jaar?
Via Opvang.vlaanderen kunt u alle kinderopvanginitiatieven van Beveren 
raadplegen en 1 (of meerdere) aanvragen starten. Zo wordt kinderopvang 
vinden kinderspel. 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
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UW KIND ZINDELIJK KRIJGEN?
Huis van het Kind Beveren organiseert een webinar over het zindelijk worden van kinderen. 
Hoe en wanneer begint u eraan? Tijdens deze webinar krijgt u als ouder heel wat tips en adviezen.

25|10 | 19.30 uur
Online: webinar | GRATIS

ZITDAG GROEIPAKKET (VROEGERE KINDERBIJSLAG)
Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt sinds 1 januari 2019 een groeipakket. In dat pakket zitten de gezinsbijslagen (vroegere 
kinderbijslag) en andere financiële tegemoetkomingen op maat van elk kind. Maar wat verandert er nu allemaal voor u? 
Hoe vraagt u het groeipakket aan? Hoe kunt u berekenen waar u recht op hee� ? Bij wie kunt u terecht met al uw vragen?

Vanaf juli 2022 kunt u maandelijks gratis terecht in het gemeentehuis met uw vragen over het Groeipakket:
Elke 1e woensdag van de maand van 8.30 tot 12.30 uur.

LUIERBOX
De aankoop van luiers voor baby's en jonge kinderen neemt een serieuze hap uit het budget van jonge en kwetsbare gezinnen. 
Om deze gezinnen te ondersteunen, biedt gemeente Beveren de Luierbox aan. 

De Luierbox is een inzamelpunt voor  ongebruikte luiers van alle merken en groottes. 
De luiers worden door De Brug/B-asiel vzw opgehaald en geschonken aan kansarme gezinnen met jonge kinderen in Beveren. 
U vindt een Luierbox terug bij Dreamland Beveren, Kind en Gezin (Vuurkruisenlaan), Gemeentehuis Beveren, Bib Beveren, 
DC Den Birkenblok Vrasene, OC De Verre (Verrebroek), Kinderdagverblijf Windekind, Kinderdagverblijf ’t Ballonneke en CM 
Beveren. Meer info en locaties op www.beveren.be/luierbox. I.s.m. De Brug/B-asiel vzw en Werkli� .

HUIS VAN HET KIND
T 03 750 46 73
E huisvanhetkind@beveren.be
www.beveren.be/luierbox
Volg ons op Facebook
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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!

JOHAN WAEM ALIAS DANZEL I HOF TER SAKSEN

Ik woonde hier vroeger vlakbij 
in de Piet Stautstraat. Dit 
mooie park is ongetwijfeld mijn 
lievelingspark.  Als kind klom ik 
hier graag in de bomen van de 
beukendreef.” 
Johan pendelt zeer regelmatig van Beveren 
naar Polen waar hij al enkele jaren razend 
populair is. Daar won hij in mei een populaire 
televisieshow die wekelijks zo’n vier miljoen 
kijkers trekt. Het prijzengeld (21 000 EUR) 
doneerde hij aan een goed doel.

“
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24 juni 2022
Jean-Marie Pfaff werd gehuldigd als ereburger van Beveren. 

25 juni 2022
Feesten voor 25 jaar Ter Vesten

16 juni 2022
Start Baloise Belgium Tour

12 juli 2022 
Winnaars Marktactie ‘Win een volle boodschappentas’
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GEKIEKT!
 IN ONZE GEMEENTE

3 juli 2022
E.H. Daniël Vande Velde kreeg de titel ‘Ereburger van Beveren’. 
De pastoor overleed onverwacht thuis op 17 juli. 
Ons diep medeleven bij dit groot verlies.

14 juli 2022 
Parkconcerten Gaverland

9 juli 2022 
Ambiance op de Beverse Streekmarkt in Verrebroek

17 juni 2022 
Viering 50 jaar Gezinsraad
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  ANK
  OORUIT

Thomas Vanbrabant maakte zijn jongensdroom waar: zijn eerste langspeelfilm ‘Duyster’ 
die in première ging in oktober 2021, loste alle verwachtingen meer dan in: de film 

speelde al op 15 filmfestivals over heel de wereld en behaalde 8 prijzen. ‘Duyster’ 
speelde meer dan 35 keer in onafhankelijke bioscopen, is uitgebracht op dvd en blu-ray 

en te zien als ‘Video On Demand’ bij Telenet, Proximus en MeJane. 
‘Duyster’ is de eerste Vlaamse found footage-film, waarvoor Thomas niet alleen het 

scenario scheef maar ook de productie én regie (samen met Jordi Ostir) op zich nam. 
Voor de cast koos hij voor jonge debutanten en strikte hij kleppers als 

Stefaan Degand en Sven De Ridder. 
‘Duyster’ werd voornamelijk gedraaid in Antwerpen waar Thomas 

woont met vrouw Lisa en dochter Billie. 
Maar zijn jeugd speelde zich af in Beveren, met als epicentrum: jeugdhuis Togenblik.

“Ik hoop met ‘Duyster’ jongeren 
met filmdromen te inspireren 
om ook aan de slag te gaan.”

We interviewden regisseur Thomas Vanbrabant op zijn 
vroegere, favoriete plekje: het terras van Togenblik. Stefaan Degand en hoofdrolspeelster Maïmouna Badjie op de set.
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ALS 9-JARIGE WOU IK DE NIEUWE TARANTINO WORDEN
“Ik kreeg de filmmicrobe te pakken in de Beverse videotheken. Mijn broer Frederick en ik verslonden films. 
Actiefilms waren mijn ding en horror was de volgende stap. Vooral de spanningsopbouw en de ‘over the top’ 
filmaffiches in het horrorgenre fascineerden me mateloos. Jean-Claude Van Damme wou ik niet worden, maar 
de nieuwe Tarantino wel! Ik speelde films na met mijn G.I. Joe poppen en schreef kaften vol stripverhalen. De 
basis voor mijn creativiteit en de liefde voor het verhaal zijn toen wel gelegd.”

JEUGDJAREN IN BEVEREN
“Met haar boeiende verhalen inspireerde Els Vercouteren, leerkracht geschiedenis op de Sint Maartencampus, 
me om geschiedenis te gaan studeren. In ‘Duyster’ speelt de historiek van de Antwerpse stadsbeul een 
prominente rol. Als historicus stond ik erop dat historische feiten, rituelen en locaties in ‘Duyster’ zoveel 
mogelijk authentiek zijn, iets wat trouwens erg geapprecieerd wordt door de kijkers. 
In jeugdhuis Togenblik, waar ik jaren actief was als kernlid, kregen we de vrijheid om onze creativiteit en 
ondernemingszin te botvieren: filmpjes maken voor het ‘Gala van de Gouden Blikjes’, organiseren van 
filmmarathons en pokertornooien … Ideeën aan de man brengen en het nodige zelfvertrouwen om ervoor te 
gaan, heb ik daar geleerd. Aan de toog bespraken we de afleveringen van series als ‘Lost’ en ‘Prison Break’. Het 
was elke week spannend afwachten tot de volgende aflevering  want van ‘bingewatchen’ was toen nog geen 
sprake! Mooie tijden waren dat …”

ALLES IN EIGEN BEHEER
“Als onbekende regisseur zonder filmdiploma was het niet vanzelfsprekend om het nodige geld op te halen 
voor de productie. Ik ben er wel trots op dat ik sponsors wist te overtuigen om in het project te investeren. Met 
dank ook aan iedereen die ons via crowdfunding gesteund heeft. Het uiteindelijke budget van de film, 
40 000 EUR, is zowat het cateringbudget van een langspeelfilm in Vlaanderen. Die beperking van middelen 
dwingt je om creatief te zijn maar daarin zit ook de uitdaging. Found Footage is gelukkig een iets goedkoper 
genre om te draaien. Hierbij wordt gefilmd vanuit het perspectief van een personage die de camera hanteert 
en deelneemt aan het verhaal. De bekendste film in dit genre is ‘The Blair Witch Project’ uit 1999.”

KIJK NAAR ‘DUYSTER’ WANT:
“Duyster’ vertelt het verhaal van drie studenten die voor school een documentaire filmen over Johannes 
Duyster, in de 17e eeuw stadbeul in Antwerpen. Hoe meer ze leren over zijn obscure leven, hoe meer ze 
botsen op vreemde incidenten. Tot ze alle drie spoorloos verdwijnen … Naast een spannend verhaal met een 
huiveringwekkende ontknoping is de film ook interessant omdat hij op herkenbare locaties in Antwerpen 
opgenomen is. Ik ben enorm trots op de vertolkingen van mijn jonge acteurs. Fier ook dat we kleppers als 
Stefaan Degand en Sven De Ridder konden strikken. Laat je tenslotte niet afschrikken door de term ‘horror’.  
Horrorfilms draaien lang niet allemaal rond gruwel. Spanning speelt een minstens zo belangrijke rol.”

WAT LIGT ER OP DE PLANK
“Door het succes van ‘Duyster’ gaan er veel deuren open. Ik hoop bij komende projecten met een groter 
budget aan de slag te kunnen. Ik werk momenteel aan twee langspeelfims waarover ik nog niet veel kwijt wil. 
Daarnaast help ik als scenarist bij de vroege ontwikkeling van twee tv-series, horror uiteraard. Mijn ‘uit de 
hand gelopen hobby’ combineer ik met mijn voltijdse job als consulent Communicatie bij Stad Antwerpen. Een 
dankwoordje richting mijn vrouw die me voluit steunt, is dus wel op zijn plaats!”
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5 MAGISCHE FAMILIEQUIZ
Za 8 oktober, zaal Togenblik, 14>17 uur

We testen uw Harry Potter kennis met 
een magische familiequiz. Gebeten door 
de verhalen over Dementors, Dobby de 
huiself en Hermelien?  Mis uw kans niet en 
schrijf uw gezin of vriendenkring in voor de 
magische familiequiz!

Wij voorzien een fijne prijzentafel en vooral 
veel sfeer. 
Haal uw Harry Potter boeken snel boven of 
kom ze halen in de Bib.

Inschrijven via Beveren.kwandoo.com 

10 EUR/ ploeg (max. 6 personen)

4 DANSKNY | MICH 
WALSCHAERTS & ALANO 
GRUARIN

29 september, 20 uur, Ter Vesten

Funk en cabaret... Een vreemde combi-
natie? Niet als de vleesgeworden funk-
hengst Alano Gruarin het podium deelt met 
Mich ‘Kommil Foo’ Walschaerts. Resultaat: 
onweerstaanbare shizzle met vette 
pianogrooves, kurkdroge beats én Mich.

TER VESTEN

T 03 750 10 00
E tickets.tervesten@beveren.be
23 / 22 (65+) / 20 (abo) / 15 (-26) EUR

2 ZOMERSE PARKCONCERTEN
4 september: 
K.F. Leopold-en Albertisten Kieldrecht, 
Prospersite
K.F. St. Cecila Haasdonk, Pastorij

11 september: 
Drumband Schelderood Kallo, Fort 
Liefkenshoek

Muziek in het park, telkens vanaf 14.30 uur

1 INTERNATIONAAL 
STRAATTHEATERFESTIVAL | 
BEVERSE FEESTEN

24|08 > 28|08: Beverse feesten

26|08 > 28|08: Straattheater

Vollenbak ambiance in het centrum van 
Beveren. Ontdek het volledige programma 
op www.beveren.be.

6 COMPAGNIE CECILIA: ONCE 
UPON A TIME IN DE WESTHOEK

13 oktober, 20 uur, Ter Vesten

In dialoog met de verhalen van oorlog en 
wederopbouw die hun grootouders hen 
hebben ingelepeld, zoeken Sebastien 
Dewaele (Bevergem, Eigen Kweek) en 
Wouter Bruneel (Zie Mij Graag, Eigen Kweek) 
hun eigen plek in de geschiedenis van een 
dorp vol littekens en karakterkoppen.

TER VESTEN

T 03 750 10 00
E tickets.tervesten@beveren.be
18 / 17 (65+) / 15 (abo) / 10 (-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 OPEN MONUMENTENDAG: 
VRASENESTRAAT, DE MEIR 
VAN BEVEREN

Zo 11 en 18 september, 
telkens om 10.30 en 15 uur

Gids en heemkundige Richard Willems 
neemt u mee op een tijdreis doorheen de 
geschiedenis van de middenstandswijk 
van Beveren. Hij vertelt wie er woonde en 
werkte en toont het leven van weleer aan 
de hand van oude foto’s en prentbrief-
kaarten. 
Reserveren via erfgoedhuis@beveren.be. 

10DE ONMISBARE
EEN GREEP UIT ONZE AGENDA
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8 LADIES NIGHT
25 oktober, Ter Vesten

Evenement in het teken van borst -en 
baarmoederhalskanker. Verwenmarkt met 
aansluitend filmvoorstelling. Zie ook p. 18

Beperkte plaatsen! Inschrijven vanaf 27|08 
via tickets.tervesten@beveren.be.

7 ZOMERSE GIDSZONDAGEN
Nog tot september

Maak kennis met het diverse Beveren en 
leuke aanbod van gegidste rondleidingen. 
Nog op het programma: Kunst in 
Katoennatie, Rondje Waaslandhaven, 
Fort Liefkenshoek en Lillo met deWaterbus, 
Hof ter Welle … 

Inschrijven via 
www.beveren.be/groepsbezoeken. 

9 ONTDEK UW VERLEDEN IN 
BOKRIJK

25 september, openluchtmuseum Bokrijk

Breng gratis een bezoek aan Bokrijk en 
ontdek de geschiedenis van de dijkhuisjes 
van Kallo. 

Meer info en een bon voor gratis toegang 
aan het openluchtmuseum vindt u in de 
Uit-bijlage in dit nummer op p. 14.

E erfgoedhuis@beveren.be

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 BEVERSE STREEKMARKTEN EN AMBACHTELIJK WEEKEND
Za 20 augustus, Boerenmarkt Langedreef Beveren
Za 10 september, Gemeenteplein Kallo
Telkens van 13 tot 19 uur

Een activiteit om bij te watertanden. Van bier tot mosterd, ontdek Beverse producten en 
lekkernijen. Lokale handelaars en ambachtslui stellen met trots hun producten aan u voor. 
Op de streekmarkten proe�  u hun jarenlange vakmanschap. Een gids brengt u naar unieke 
plekjes in de gemeente. Met een horecaterras en leuke kinderanimatie is de sfeer verzekerd!

ZA 20 EN ZO 21 AUGUSTUS, AMBACHTELIJK WEEKEND
Combineer de streekmarkt Beveren met het Ambachtelijk weekend van 20 en 21 augustus.

Doe mee aan djembé-workshops in cultuurcentrum Ter Vesten, snuister rond op de ambach-
tenmarkt of verken Beverse ambachtslui tijdens een fietstocht.

MEER INFO

www.beveren.be/evenementen
T 03 750 15 11
Gratis toegang

© Thomas Dhanens
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18|09|2022 | VOORMIDDAG
STARTPLAATS SPORTHAL HAASDONK

DWARS DOOR BEVEREN

8 EUR (-12 jaar gratis)
Inschrijven
beveren.kwandoo.com
T 03 750 15 11
E info@beveren.be
www.beveren.be
Organisatie volgens de 
actuele coronamaatregelen

LOOP- EN WANDELEVENT IN HET CENTRUM VAN HAASDONK
KIDSRUN | 5 KM | 12 KM
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