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SLUITINGSDAGEN
Gemeentediensten
Afspraken via www.beveren.be of via T 03 750 15 11
Het gemeentehuis is gesloten op:
ma 11|07 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
do 21|07(nationale feestdag)
za 23|07
ma 15|08 (O.-L.-V.-Hemelvaart)

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:
ma 11|07
do 21|07 
ma 15|08
(inleverbus blijft bereikbaar)

Ter Vesten
a 09|07 tot en met zo 31|07 (jaarlijkse zomersluiting)
za 13|08 en ma 15|08 

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.

K. Fanfare Eendracht uit Vrasene luidt de zomer in! Ontdek alle zomerse concerten op de volgende pagina’s.

01-03 Cover + inhoud.indd   201-03 Cover + inhoud.indd   2 07/06/2022   16:02:3107/06/2022   16:02:31



03

IN DIT NUMMER
04  BESLIST
05  WERK IN UITVOERING
06  HET GESPREK

BV Pop-Up in de kijker
07  BV Cadeaubon
08  UITGELICHT
 Klimaatbestendige waterhuishouding: project bu� ergrachten
10 HET LOKET
12  IN DE KIJKER
  VollenBak Zomer
23  TELEX
24  DE PRAKTIJK
26  MENSEN

De week in beeld van een politie-inspecteur
28  GEKIEKT
30  BANK VOORUIT

Op de cover: 
De sportieve ploeg ‘Jong & Lenig’ gaf er een lap op in het Sportpark tijdens de Survivalrun eind mei. Dit is één van de 
vele evenementen waarmee we de zomer op gang trekken in Beveren. In dit nummer stellen we u graag ons goedgevuld 
zomerprogramma voor. Dat wordt vollenbak genieten!

De bloemenmeisjes op de Bloemenmarkt in Vrasene gaven alvast een voorsmaakje van de vele straattheateracts 
die deze zomer plaatsvinden.
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De besluiten van de gemeenteraad kunt u terugvinden op www.beveren.be

BESLIST
IN GEMEENTE- EN OCMW-RAAD

Het Groot Rietveld en Rietveld Kallo werden recent erkend als natuurreservaat.

Uit de gemeenteraad van 31 mei:

FORT LIEFKENSHOEK
Ten zuiden van Fort Liefkenshoek 
wordt een nieuwe parking aangelegd. 
Deze wordt via aan toegangsplein en 
voetgangersbrug over de walgracht 
verbonden met het nieuwe horecapunt. 
De gemeenteraad keurde hiervoor de 
som goed van 1 617 674,38 EUR excl.
btw. Maatschappij Linkerscheldeoever 
en Agentschap Onroerend Erfgoed 
investeren via een maatschappelijke 
projectsubsidie en erfgoedpremie 
respectievelijk 1 382 168 EUR en 
230 000 EUR mee in dit project.

Uit de raad voor maatschappelijk welzijn van 
31 mei

SOCIAAL RESTAURANT
WOONZORGCENTRUM DE BEUKEN
De raad voor maatschappelijk welzijn 
maakt een budget vrij van 
385 872 EUR voor de inrichting van het 
sociaal  restaurant van WZC De Beuken. 

KINDVRIENDELIJKE GEMEENTE

Sinds 2020 werkt de gemeente aan een 
label kindvriendelijke gemeente. Het 
traject tot het behalen van dit label loopt 
stilaan op zijn einde. Of we het label 
zullen behalen hangt af van een externe 
jury  die een beoordeling zal doen aan de 
hand van verschillende criteria.

De gemeenteraad ging akkoord met 
het bijhorend strategisch actieplan 
Kindvriendelijke Gemeente dat verder 
bouwt op het bestuursakkoord en 
het meerjarenplan 2020-2025. Binnen 
de meerjarenplanning zijn de nodige 
budgetten voorzien. 

ONTEIGENINGSBESLUIT
IN FUNCTIE VAN FIETSBRUG
In functie van de aanleg van een fietsbrug 
over de E34, langs de spoorwegbrug 
grenzend aan Zwijndrecht zijn 
onteigeningen van gronden noodzakelijk. 
De gemeenteraad keurde het 
onteigeningsbesluit goed.

DUBBEL GOED NIEUWS VOOR 
ONZE NATUUR!

Lokte het mooie lenteweer jou al naar 
een van onze natuurgebieden? Dan 
heb je het vast gehoord: het vrolijke 
gekwetter van de vogels. Er zitten 
meer kuikens dan anders en ze laten 
van zich horen ...

Dat komt omdat er omheiningen 
werden geplaatst rond 
enkele strategisch belangrijke 
broedplaatsen. De vos, die tot voor 
kort een ravage kon aanrichten 
onder kuikentjes, is zo buitenspel 
gezet. Goed nieuws voor de 
vele kieviten, kluten en andere 
grondbroeders in onze gemeente!  
Nog meer goed nieuws valt te 
melden uit Kallo, waar het Groot 
Rietveld en Rietveld Kallo recent 
erkend werden als natuurreservaat. 
Beide gebieden vormen samen het 
grootste aaneengesloten rietveld 
van Vlaanderen, goed voor bijna 140 
hectare unieke natuur.

Victor Catry (OpenVld) legde op 31 
mei de eed af als nieuw gemeente-
raadslid. Hij neemt hierbij de zetel 
over van Kitty Schelfhout.
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WERK 
IN UITVOERING
DE STAND VAN ZAKEN

De planning van de werken is afhankelijk van externe factoren en steeds onder voorbehoud. 
Op www.beveren.be/werken wordt de stand van zaken van de werken in onze gemeente regelmatig geactualiseerd.

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

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

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

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 bereikbaarheids-
adviseur via E bereikbaar.antwerpen@
wegenenverkeer.be of T 0468 03 53 84.

OC ERMENRIKE (KIE)
De benedenruimte van het OC wordt 
in een nieuw jasje gestoken. Er komt 
nieuw sanitair en een leskeuken. De foyer 
wordt vernieuwd en uitgebreid. In de 
bib wordt een verluchting en ventilatie 
geïnstalleerd. 

Einde: oktober 2022

GBS DE TOREN (MEL)
De school krijgt een nieuwbouw langs 
de Schoolstraat. De eerste verdieping 
en de bovenliggende sporthal staan al 
in ruwbouw. De klaslokalen langs de 
Hazaarddam worden in een later stadium 
grondig gerenoveerd. 

Einde: eind 2022

SITE PC SABOT (MEL)
Langs de Grote Baan in Melsele wordt 
gewerkt aan de bouw van een nieuw 
dienstencentrum, assistentie- en sociale 
woningen op de site van PC Sabot. De 
ruwbouwfase loopt stilaan op zijn einde.

Einde: begin 2023

GTI BEVEREN (BEV)
De capaciteitsuitbreiding met 
administratieve ruimtes en 12 nieuwe 
klassen is opgeleverd. De renovatie van 
de werkplaatsen en de bouw van de 
sporthal is volop bezig. De renovatie van 
de oudste klassenblok is ook gestart.

Einde: eind 2023

AANLEG GLASVEZELNETWERK
De werken voor de aanleg van een 
fibernetwerk zorgen nog enkele 
maanden voor hinder.  Als uw straat aan 
de beurt is, ontvangt u hierover tijdig een 
bewonersbrief van denetwerkaanbieder.

Einde: eind augustus 2022

Opbouw sporthal GTI.
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HET GESPREK
Winkeldorp Beveren kreeg er sinds kort een nieuwe handelszaak bij. Dit is het resultaat van het 
BV Pop up-project dat gemeente Beveren begin dit jaar lanceerde. Doelstelling van dit project was 
enkele leegstaande handelspanden een nieuwe commerciële invulling geven. Deze enthousiaste 
ondernemers slaagden voor een jury en staken ondertussen een eenjarig contract op zak. We 
namen een kijkje in de gloednieuwe werkomgeving van therapeut Mieke Spanhove en familie. 

Uitbaters van Trill’s, Mieke Spanhove met partner en zoon.

Blij om een eigen zaak op te starten?
Mieke: “We zijn blij dat we dit concept nu zichtbaar en 
laagdrempelig kunnen aanbieden voor iedereen. Corona 
zorgde ervoor dat we lang achter gesloten deuren moesten 
werken.”

“Ik hou ervan mensen 
te begeleiden”

Wat mogen de klanten verwachten?
“Onze zaak draagt de naam Trill’s Life Changing Center, dit 
willen we ook écht zijn, een levensveranderend centrum voor 
iedereen, jong en oud. We zijn dankbaar dat de gemeente 
Beveren ons steunt en we dit mooie pand in de Warande 
kunnen uitbaten. Zowel individuele klanten als bedrijven, 
ook jongeren, kunnen hier binnenkort ook terecht voor o.a. 
workshops en lezingen. In september gee�  auteur Marc 
Vande Gucht (oprichter van het Fonds GavoorGeluk) hier bv. 
een lezing over het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren. 
Spring gerust eens binnen voor een vrijblijvende babbel bij 
een kopje thee.”

Vanuit haar persoonlijke ervaringen en samen met 
professionele hulpverleners bundelde Mieke alle kennis en 
ervaringen. Dit resulteerde in het bordspel ‘®Trill’s Decoder 
Game’. Mieke: “Aan de hand van dit spel kunt u rechtstreeks 
communiceren met uw onderbewustzijn. We trachten op een 
speelse manier alle obstakels in het dagelijks leven bewust 
op te lossen.”

Meer info: www.trills.be

Freddy, Mieke Spanhove en Marc Vande Gucht
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OP ZOEK NAAR EEN EINDE-
SCHOOLJAARSGESCHENKJE?
MET EEN BV CADEAUBON 
SCOORT U ALTIJD!
Wilt u de juf of meester bedanken voor het voorbije 
schooljaar maar hee�  u weinig inspiratie? 
Met een BV Cadeaubon als geschenk zit u altijd 
goed! Deze cadeaubon kan u verzilveren bij heel wat 
deelnemende handelaars en horecazaken in Beveren 
én deelgemeenten! De waarde van de bon kunt u zelf 
bepalen. Bovendien steunt u hiermee onze lokale 
ondernemers.

WAAR KUNT U EEN 
BV CADEAUBON KOPEN?
• Online via www.beveren.be/cadeaubon
• Snelbalie gemeentehuis Beveren (Gravenplein 8)
• Permanenties in de deelgemeenten
• Verkoopautomaten van Winkeldorp Beveren op 

de Grote Markt (aan het marktpaviljoen) en in de 
Warande

BIJ WELKE HANDELAARS OF HORECAZAKEN KUNT U TERECHT MET 
UW BV CADEAUBON?
Deelnemende zaken herkent u aan de raamsticker. U vindt een overzicht van deelnemende handelaars en horeca op 
www.beveren.be/cadeaubon.

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

De klimaatverandering laat zich ook bij ons voelen: lange periodes van droogte volgen elkaar op. En als het regent, 
gaat het vaak gepaard met intense buien en kan de riolering het water nauwelijks slikken. Omdat veel oppervlakte 
verhard is, wordt de regen te snel afgevoerd en kan ze niet in de bodem dringen. Als gevolg daarvan kampen we in 
Vlaanderen met een erg laag grondwaterpeil. De gemeente is volop aan de slag met projecten om meer water te laten 
infiltreren en om water sneller te laten afvoeren bij intense regenval.

WERKEN AAN EEN KLIMAATBESTENDIGE 
WATERHUISHOUDING 

Voor de werken Na de werken
Klimaatbestendige aanpak wegen- en rioleringswerken
Net als iedereen voldoet de gemeente aan de strenge regel-
geving waaraan elke vergunning moet voldoen wat betre�  
opvang, hergebruik en infiltratie van regenwater. Bij wegen- en 
rioleringsprojecten worden systematisch ook de grachten 
aangepakt en bu� erbekkens aangelegd. Een mooi voorbeeld 
hiervan is het grote bu� erbekken langs voet- en fietspad 
Meersenweg.

Project bu� ergrachten
Met het bu� ergrachtenproject gaat de gemeente zelfs een 
stapje verder dan wat door de wetgever opgelegd wordt. Bij 
rioleringsprojecten in landelijke gebieden worden sinds kort 
stuwen geplaatst in de grachten die het afgevoerde regenwater 
(gescheiden van het afvalwater) opvangen. Door deze ingrepen 
houden we het water langer vast zodat het in de bodem kan 
infiltreren. Bij zware regenval kunnen we de tussenschotten 
wegnemen zodat het water wel sneller afvloeit. Op de rechter-
kant lichter we dit project voor u toe.

Een voorbeeld hiervan is het drukrioleringsproject in de om-
geving Moerstraat, Boerenstraat, Permanstraat. Bij dit project 
worden 57 tussenschotten geplaatst in de grachten. Hierdoor 
voorzien we 6 191 m2 infiltratieoppervlak, dat is 5x zoveel als 
volgens de opgelegde norm.

Ook bij de huidige rioleringsprojecten in Haasdonk, in de 
grachten rondom Speelplein Bartje en de grachten tussen Piet 
Stautstraat en Bossstraat werden stuwen geplaatst.

Vervangen overwelvingen van grachten in Melsele-Zuid
In het zuiden van Melsele worden op korte termijn heel wat 
overwelvingen (inbuizing van de grachten) vervangen door 
grotere buizen. Op die manier voorkomen we bij zeer hevige 
regenval wateroverlast in gebieden meer stroomopwaarts.

Plannen voor structurele ingrepen voor extra bu� ering en 
optimalisatie waterafvoer in Melsele en Vrasene
I.s.m. de provincie is een ontwerpbureau aangesteld om 
voor het stroomgebied Molenbeek (Melsele) en Vrasenebeek 
(Vrasene) een plan op te stellen zowel voor optimalisatie van 
het waterafvoer als voor extra waterbu� ering.

Wist u dat u ook een premie kunt ontvangen voor 
het plaatsen van hemelwaterinstallaties en om 
niet-waterdoorlatende verharding te vervangen 
door waterdoorlatende?
Meer info op www.beveren.be

Wilt u weten hoe u uw tuin of perceel meer 
klimaatbestendig kunt maken? Surf dan naar 
www.groenblauwpeil.be en
www.blauwgroenvlaanderen.be

Een voorbeeld van een bu� erproject. In overleg met de 
aangelanden werden de grachten en een poel onder 
handen genomen. En met resultaat!
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Rudi Stoop van dienst Waterbeheer licht het project ‘bu� er-
grachten’ toe.

Rudi: “Het doel van dit project is om de grachten herin te 
richten waardoor ze het water langer bijhouden en het grond-
waterpeil stijgt. Met groenere tuinen en gezondere akkers en 
weilanden als gevolg.

We hebben bestaande grachten en poelen volgens oorspron-
kelijke breedte en diepte heraangelegd. Daarnaast hebben we 
op een aantal plaatsen stuwen geïnstalleerd. Door deze stuwen 
kunnen we het water in de gracht langer bijhouden. Zo krijgt het 
water in droge periodes de tijd om in de bodem te sijpelen.” 

Is er dan meer kans op wateroverlast?
“Wel nee, bij periodes van extreme regenval kunnen we de 
stuwen wegnemen en zo kan het water toch nog snel worden 
afgevoerd naar de provinciale waterlopen. We plaatsen de 
stuwen op strategische plaatsen in landelijke gebieden om 
wateroverlast te voorkomen. De grachten zelf worden regelma-
tig onder handen genomen door onze specialisten. 2-jaarlijks 
worden alle grachten proper gemaakt.”

PROJECT BUFFERGRACHTEN
HOE WERKT EEN STUW?
Een stuw doet ongeveer hetzelfde als een sluis. Het houdt een 
groot deel van het water tegen aan 1 kant van de gracht zodat 
het water meer tijd krijgt om in de grond te sijpelen. Elke gracht 
hee�  een maximaal niveau. Het water dat over dit maximale 
niveau gaat, stroomt over de stuw naar de provinciale waterlo-
pen.

De mannen van dienst Waterbeheer bij één van de buffergrachtprojecten:
Rudi Stoop, Olivier Smet, Tom Wittock, Tom Gevaert, Bart Van Bogaert

“DE AANLEG VAN BUFFERGRACHTEN IS ÉÉN VAN DE PROJECTEN 

OM WATER BIJ TE HOUDEN TIJDENS PERIODES VAN DROOGTE.”
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ZONNEPANELEN PLAATSEN?
VERLAGINGEN BTW-TARIEF 
NAAR 6%
TIJDELIJKE MAATREGEL TOT EIND 2023

Tot eind 2023 geldt een btw-tarief van 6% voor 
de plaatsing van onder meer zonnepanelen, 
zonneboilers en warmtepompen ook op woningen 
jonger dan tien jaar. Voor woningen van minstens tien 
jaar gold het 6%-tarief al en dat blij�  zo.
De verlaging op het btw-tarief is enkel geldig voor 
installaties die voldoen aan de voorwaarden om de 
premies van Fluvius te kunnen aanvragen. Raadpleeg 
de technische voorwaarden op www.fluvius.be.

BENIEUWD OF UW WONING GESCHIKT IS VOOR 

ZONNEPANELEN, ZONNEBOILER?

Check het online via de zonnekaart. Kijk op 
www.energiesparen.be/zonnekaart.

NAGAAN OF EEN WONING GESCHIKT IS OM EEN 

WARMTEPOMP TE LATEN INSTALLEREN?

Dit kunt u opzoeken via www.energiesparen.be (zoek 
bij bouwen en verbouwen (duurzaam verwarmen).

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

HET LOKET
BINNEN ZONDER KLOPPEN

WIST U DAT …
Inwoners van Beveren recht hebben op een 
premie voor een warmtepompinstallatie?
Check de voorwaarden op www.beveren.be 
(zoek op Premies). Hier vindt u een overzicht van 
alle premies als u een woning wilt (ver)bouwen.

8 BOUWGRONDEN TE KOOP
Callamerenstraat - Melseledijk KALLO
Beschrijving van het goed:
3 KAVELS IN DE CALLAMERENSTRAAT:
• Lot 1 met een oppervlakte van 373,88 m2: 112 164 EUR
• Lot 2 met een oppervlakte van 370,83 m2: 111 249 EUR
• Lot 3 met een oppervlakte van 520,59 m2: 156 177 EUR
5 KAVELS OP DE MELSELEDIJK:
• Lot 4 met een oppervlakte van 325,67 m2: 97 701 EUR
• Lot 5 met een oppervlakte van 300,02 m2: 90 006 EUR
• Lot 6 met een oppervlakte van 300,02 m2: 90 006 EUR
• Lot 7 met een oppervlakte van 487,90 m2: 146 370 EUR
• Lot 8 met een oppervlakte van 423,97 m2: 127 191 EUR
Te vermeerderen met 14,5% voor de administratieve kosten van de verkoop.

Voorwaarden en inlichtingen:
gemeente Beveren
dienst Overheidsopdrachten en juridische zaken
Gravenplein 8, 9120 Beveren
T 03 750 17 37
E info@beveren.be
www.beveren.be/bouwgronden-Callamerenstraat-Melseledijk

terreinprofiel 1

terreinprofiel 2

hoofdgebouw

erfdienstbaar-
heidszone voor

voortuinstrook

tuinstrook

garage / bijgebouw

LEGENDE

toegang lot 8

grens gem. RUP

Meters
0

12.5
25

riolering

schaal 1/500

Bouwdichtheid:
± 24 woningen/ha

Aantal woningen:
8

Bescheiden woonaanbod:
loten 4 t.e.m. 7

Lot 9 wordt aan
aanpalende verkocht en
wordt uit de verkaveling
gesloten.

Lot 10 wordt bij voor-
liggend perceel, in gebruik
als publiek toegankelijk
domein, gevoegd. Dit lot
wordt bijgevolg uit de
verkaveling gesloten.

ONTWERPER:

INRASTRUCTUUR     RUIMTELIJKE ORDENING      TOPOGRAFIE    &     ANDERE      STUDIES

TGV VERKOOP DMV OPMETINGSPLAN BEPAALD WORDEN.
ZIJN BENADEREND. DE EXACTE GEGEVENS ZULLEN
NOTA: AFMETINGEN EN OPPERVLAKTES DER PERCELEN

VERKAVELING BESTEMMINGSPLAN

AANVRAGER:

8e afdeling, sectie C, nrs. (deel van of volledig) 7M, 3K

Gemeentebestuur Beveren

Gemeente Beveren - Kallo

9120 Beveren
Stationsstraat 2

Verkaveling Steenland Fase 3
8e afdeling, sectie F, nrs. (deel van of volledig) 948C6, 948N6

AANVRAAG VERKAVELING VAN BOUWGRONDENAANVRAAG VERKAVELING VAN BOUWGRONDEN

VA_VP_N_10037W
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VOLG 
DE GEMEENTERAAD 
VIA LIVESTREAM
Sinds 31 mei kunt u elke 
gemeenteraad volgen 
via livestream. Daarvoor werd een 
camerasysteem geïnstalleerd in het 
nieuw gemeentehuis. 

U vindt de data, agenda en de link 
naar de livestream op 
www.beveren.be. U kunt de 
opname ook nadien bekijken.

ENQUÊTE ONZE GEMEENTE
Via dit magazine Onze Gemeente verneemt u al jaar en dag het nieuws uit uw 
gemeente.

We zijn benieuwd of we op dit elan verder kunnen gaan. Wie leest Onze 
Gemeente? Wat kan er beter? We peilen graag naar uw mening. Doe daarom mee 
aan onze bevraging en laat ons weten wat u ervan vindt. 

Invullen kan digitaal
via www.beveren.be/nieuws/wij-hebben-uw-mening-nodig

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

DIFTAR REST BEVEREN
De omschakeling van restafvalzakken 
naar restafvalcontainers (di� arsysteem) 
gebeurt in fases in Beveren. Een aantal 
deelgemeentes maken al gebruik van 
de restafvalcontainer: Kallo & Doel 
(sinds april), Kieldrecht & Verrebroek 
(sinds mei), Vrasene & Haasdonk (vanaf 
juni). In Melsele start men in september 
(containers worden geleverd in juli) 
en in Beveren start men in oktober 
(containers worden geleverd in 
augustus). 

Wist u dat u tot dan restafvalzakken per 
stuk kan kopen? 
Meer info: 
www.ibogem.be/ophalingen/di� ar-
rest/

Bij di� ar rest worden de containers 
gewogen en betaalt u per lediging 
en per kg. Dat systeem  stimuleert 
om restafval te vermijden en beter te 
sorteren.

HOE BIED IK DE CONTAINER AAN?
U plaatst de container aan de rand 
van de openbare weg en voor uw 
eigen perceel, zonder het verkeer van 
voetgangers, fietsers of voertuigen 
te hinderen. Plaats uw container met 
de wieltjes naar de straatkant. Zo kan 
de ophaler die het beste meenemen. 
Zorg ervoor dat het deksel gesloten 
is. Anders wordt hij niet geledigd. Een 
container mag max. 15 kg 
(40 L-container), 50 kg (120L-container) 
of 90 kg (240 L-container) wegen.

11
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JUN > SEPT 2022  

EEN FANTASTISCHE ZOMER LIGT VOOR HET GRIJPEN
  

VOLLENBAK
ZOMER 2022

www.beveren.be/vollenbak
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IN DE
KIJKER

Een fantastische zomer ligt voor het grijpen!

Laat u inspireren hoe u deze zomer Beveren kunt verkennen, ontdekken en beleven. We 
gunnen u graag een blik achter de schermen van onze diensten die momenteel de laatste 
voorbereidingen tre� en. Naast de evenementen van onze eigen gemeentelijke diensten, 
sluiten een hele reeks andere initiatieven aan bij het programma. Achteraan in de UiT-bijlage 
sommen we alle activiteiten nog eens voor u op.

We wensen u een ontspannen en zonnige vakantie toe. 
Dat wordt volop genieten van Vollenbak Zomer!
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BEVEREN VERKENNEN

Erik De Maeyer, 
medewerker dienst Toerisme
“Intussen zijn we al toe aan onze 23ste 
editie van de fietszoektocht. We proberen 
het parcours langs zoveel mogelijk 
toeristische plaatsjes te leiden. Ervaren 
fietstocht-uitstippelaars Freddy en 
Elfriede zorgden voor een 30-tal vragen 
verspreid over een afstand van 32 km. 
Onze fietszoektochten zijn altijd anders. 
Ideaal om Beveren op een sportieve en 
speelse manier te ontdekken. 

RICHTING BURCHT 
Dit jaar volgen we het spoor van de 
Martinuswandelroute, die via Beveren 
richting Burcht gaat. Een gevarieerde 
tocht met prachtige stukjes natuur. 
Jaarlijks krijgen we ongeveer 800 
deelnameformulieren binnen. De eerste 
40 deelnemers in het klassement winnen 
een mooie prijs. Bovendien verloten we 
10 extra prijzen onder alle deelnemers.

Wie toch liever gewoon de tocht doet 
zonder te speuren, kan ook het parcours 
downloaden via RouteYou op de website 
van Beveren. Veel fiets -en speurplezier!”

FIETSZOEKTOCHT 
PRAKTISCH
1 juli > 30 september

Deelnameformulieren te 
verkrijgen bij: 

balie Toerisme, balie Fort 
Liefkenshoek, Bib Beveren,
Bib Melsele. 2,5 EUR per 
deelname. Doe mee en win één 
van de 50 mooie prijzen! 

Meer info: 
www.beveren.be/fietszoektocht

Deel uw belevenis op de 
facebook- en instagram 
pagina toerisme Beveren met 
#beverenverkennen

“Onze fietszoektochten 
zijn altijd anders. 
Ideaal om Beveren op een 
sportieve en speelse manier 
te ontdekken.”

FIETS- EN 
WANDELTIPS
Piet Staut fietsroute 35 km. 
Vertrek en meer info bij dienst 
Toerisme. Nog tot 30|09 I gratis

Ontdek het Vlaamse tracé van de 
Martinusroute of volg het 
parcours in Beveren. Meer info op 
www.beveren.be/toerisme. 

Fiets- en wandelknooppunten: 
Kijk op www.routen.be of koop de 
kaarten en inspiratiegids aan de 
balie toerisme

BALIE TOERISME
GEMEENTEHUIS
Gravenplein 8 I 9120 Beveren
T 03 750 15 80
E toerisme@beveren.be

Verwonder u te voet, met de fiets, samen met een gids of met een groepje vrienden of familie. Kom tot 
rust in de polder, voel de bedrijvigheid van de haven of proef de rijke geschiedenis langs de kastelen. 
Laat u verrassen door een contrastvol Beveren. Trekt u er met ons mee op uit?
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BEVEREN ANDERS BELEVEN
VERKEN HAVENLAND
Met DeWaterbus bereikt u Fort Liefkenshoek 
gemakkelijk vanuit Lillo, Antwerpen of Kruibeke. 
Meer info op www.dewaterbus.be. Reserveer een 
fiets aan het onthaalpunt van Fort Liefkenshoek. 
Fietsnetwerkkaarten van Toerisme Oost-Vlaanderen 
verkrijgbaar I 6 EUR. 

Check www.fortliefkenshoek.be.

ZWANZELE ROUTE
Maak kennis met een Melseelse editie van de 'Nutteloze 
Bordjes wandeling'. Wandel- en fietsroute aangeboden 
door vzw Kunstlabaarg.

Routekaarten op www.beveren.be.

ZONNETREIN
Ga op ontdekkingstocht met de Zonnetrein Groot 
Sae� inghe. Kies uit verschillende arrangementen of 
stippel zelf met uw groep een leuke route uit. 
Tip: combineer uw tocht met het proeven van heerlijk 
verse streekproducten.

Kijk op www.zonnetreingrootsae� inghe.eu.

“Bij mooi weer ben 
ik altijd te vinden 
voor een spelletje 
Kubb.”

Manfred Grün en Herman Van Landeghem uit Vrasene

Manfred: "In de zomermaanden 
fietsen we wekelijks samen 
met de Okra-bende. De 
Nerenhoek in Vrasene aan het 
waterzuiveringsstation is onze 
favoriete stopplaats. We komen daar 
graag tot rust en drinken samen een 
jeneverke."

Herman: "Bij mooi weer ben ik 
altijd te vinden voor een spelletje 
Kubb. Zo blijven we in beweging. 
Daarnaast kijk ik al uit naar de 
fietsdagtochten met Okra. Met als 
hoogtepunt een tocht van ongeveer 
100 km richting Zeeuws-Vlaanderen 
en aansluitend een heerlijk 
mosseldiner."
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Erik Apers, coördinator Beverse 
feesten en Straattheaterfestival
“Als mensen mij vragen hoe lang ik met 
de Beverse feesten  bezig ben, dan zeg 
ik altijd: ‘een heel jaar’. Mijn job bestaat 
voor een groot deel uit voorbereiden 
en afstemmen met alle diensten en 
verschillende verenigingen en partners. 
Er komt heel wat bij kijken als je een 
evenement wil organiseren pal in het 
centrum.”

Uw favoriete artiest?
“Jaune Toujours op zaterdag, onze 
eigenste Bluai die de Beverse feesten dit 
jaar mogen afsluiten en het Straattheater 
uiteraard.”

Gaat u er zelf van kunnen genieten?
“Ja, hoor. Het is mijn 8ste jaar als 
coördinator en ik ken min of meer de 
gevoeligheden. Ik kijk al uit naar de to� e 
sfeer met de vrijwilligers en de artiesten 
van het Straattheater. Als ik de mensen 
zie genieten tijdens de feesten dan 
geniet ik mee.”

“ Als ik de mensen 
zie genieten, dan 
geniet ik mee.”

PRAKTISCH
24I08 > 28I08 I Beverse feesten

Meer info op
www.beversefeesten.be

Olivier Geudens, organisator
 Beverse feesten, Studio 98 vzw
“Een festival valt of staat met zijn 
artiesten. Daarom zijn we er al een heel 
jaar intensief  mee bezig. Samen met het 
kernteam vrijwilligers van Studio 98 vzw 
bepaalden we de line-up van de Grote 
Markt en het Gravenplein.”

U neemt dit jaar voor de eerste maal 
zowel het Gravenplein als de Grote 
Markt voor uw rekening. Een hele 
uitdaging?
“We hebben al 2 jaar ervaring met 
Beveren Buiten. Dit jaar kiezen we voor 
een vernieuwde invulling waarbij zowel 
op de Grote Markt als het Gravenplein 
jong en oud terecht kan. De typische 
Beverse feesten-sfeer beleef je gratis 
op de Grote Markt. Op het Gravenplein 
programmeren we tegen een kleine 
betaling Beveren Buiten met optredens 
van Metejoor, Regi Live, #LikeMe, Brysa, 
Mama’s Jasje en zo veel meer.”

“ Vernieuwde invulling 
op Grote Markt en 
Gravenplein.”

Caroline Van de Manacker, 
directeur Ter Vesten
“Op 25 juni nodigen we iedereen uit 
om mee de 25ste verjaardag van Ter 
Vesten te vieren in de kruidentuin van 
Cortewalle. Ook in de foyer blikken we 
terug op 25 mooie jaren. We roepen 
iedereen op om een eigen herinnering 
toe te voegen aan de interactieve tijdlijn.” 

Blij dat jullie de draad weer kunnen 
oppikken?
“Heel blij, maar Ter Vesten is eigenlijk 
terug van nooit weggeweest. Het hele 
team hee�  hard gewerkt de voorbije 
seizoenen en momenteel wordt het 
seizoen 2022-2023 voorbereid. We zullen 
het programma bekendmaken op het 
feest op 25 juni en daarna via diverse 
kanalen.”

“ Ter Vesten is 
terug van nooit 
weggeweest.”

PRAKTISCH
25I06 I Feest 25 jaar Ter Vesten

Meer info op
www.tervesten.be

PRAKTISCH
26I08 > 28I08 I Straattheater

Ontdek het programma op 
www.beveren.be/straattheater

BEVEREN BELEVEN
De artiesten en medewerkers staan te popelen om u te laten genieten van een goedgevuld 
zomerprogramma. U hoe�  helemaal niet ver te gaan om een fantastisch optreden 
of uniek theaterstukje mee te pikken.

12-22 In De Kijker + Telex.indd   1612-22 In De Kijker + Telex.indd   16 07/06/2022   15:44:3907/06/2022   15:44:39



17

“Voor de Beverse 
feesten plaatsen we 
250 nadarhekken en 
100 signalisatieborden.”

Nancy Kiekens (54), 
poetsvrouw bij gemeente Beveren:
“Ik kijk al uit naar het optreden van 
2 Fabiola. Ik zag hen al eerder 
optreden op de Beverse Feesten. 
Loredana is een fantastische en ook 
sympathieke zangeres. Ik ben ook 
benieuwd naar Abba4You. Al die 
Abba-liedjes uit de jaren ’70 doen me 
terugdenken aan mijn jeugdjaren. 
En ook Regi live wil ik niet missen. 
Daarnaast verlekker ik mij op de 
reuzewafels die hopelijk ook dit jaar 
op de feestmarkt terug te vinden zijn. 
De feesten vallen net samen met mijn 
verlof dus dan kan ik er dubbel en dik 
van profiteren.” 

ZOMERSE 
PARKCONCERTEN
Telkens op zondagmiddag 
vanaf 14.30 uur

26|06
Fanfare De Kunstliefde Melsele, 
Hof Ter Saksen
Euterpia Verrebroek, 
Verheyenplein Sint-Laurentiuskerk 

28|08
K.H. Sint-Cecilia Kieldrecht; 
WZC Heilige Familie

04|09
K.F. Leopold-en Albertisten 
Kieldrecht, Prospersite
K.F. St. Cecila Haasdonk, Pastorij

11|09
Drumband Schelderood Kallo, 
Fort Liefkenshoek

ACHTER 
DE SCHERMEN
Björn Weyenberg, 
ploegbaas feestelijkheden en logistiek: 
"Rond deze periode krijgen we veel vraag naar 
tafels, stoelen, hekken, toiletwagens enz ... 
voor wijkfeesten, kermissen of activiteiten in 
openlucht. Dagelijks vertrekken hier meerdere 
camions vol feestmateriaal. Een tip voor wie 
materiaal wil uitlenen: doe tijdig een aanvraag 
want hoewel we over honderden stoelen en tafels 
beschikken, tijdens de zomermaanden vliegt ons 
materiaal al snel de deur uit."

“ Ik kijk al uit naar 
het optreden van 
2 Fabiola.”

Geen feesten zonder de ondersteunende teams Feestelijkheden 
en Signalisatie (op de foto: team Feestelijkheden). 
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BEVERSE STREEKMARKTEN
Wegens groot succes vorig jaar pakken 
we deze zomer opnieuw uit met de 
Streekmarkten, dit jaar in andere 
deelgemeenten als vorige editie. 
Gemeente Beveren gee�  opnieuw een 
forum aan lokale producenten om hun 
streekproducten grotere bekendheid 
te geven bij de inwoners en bezoekers. 
Nieuw dit jaar is de extra aandacht voor 
kinderanimatie.

MUZIKALE ONDERSTEUNING
Ook dit jaar luisteren verschillende 
muziekbands de Streekmarkten op. De 
streetband ‘Musicdream’ bijt de spits af in 
Melsele. Het orkest van ‘De Rode Muizen’ 
treedt zowel in Verrebroek als in Beveren 
op en het muziekcombo ‘Juicebox’ sluit 
muzikaal af in Kallo.

GENIETEN MET BEVERSE MAAT
Zak deze zomer af naar één van de vele parkconcerten, kermissen en jaarmarkten. Ook de Beverse 
streekmarkten zorgen voor sfeer en gezelligheid tijdens de zomermaanden.

Brouwerij Soleil, beginnende 
brouwers uit Haasdonk, 
namen vorig jaar de eerste 
maal deel aan de streekmarkt. 
Ze zijn ook dit jaar van de 
partij.

Wat vinden jullie zo leuk aan bier 
brouwen?
"Wij hebben ingezet op een 
toegankelijk bier, dat vlot drinkt, 
maar toch een krachtige toets bevat. 
Dit doen we bijvoorbeeld door 
paradijszaad, een ongebruikelijk 
ingrediënt voor een tripel, toe te 

voegen. We vinden het ontzettend fijn 
om te zien dat onze tripel gesmaakt 
wordt door andere mensen. Dat we 
recent dan ook nog eens een dubbele 
gouden medaille gewonnen hebben 
op de European Beer Challenge 2022 
in London maakt het helemaal af voor 
ons."

Hoe kijken jullie zelf uit naar de 
streekmarkt?
"De vorige streekmarkten hebben 
we als zeer positief ervaren. Gezien 
we toen maar een half jaar bezig 
waren, was het voor veel mensen 
een compleet nieuwe ontdekking. 
De positieve reacties op die 
streekmarkten gaven ons een echte 
boost."

Op welke streekmarkt kunnen we 
jullie terugvinden deze zomer?
"We vonden het vorig jaar geweldig 
leuk om ons biertje te promoten op de 
streekmarkt.  Dit jaar zullen we op alle 
vier de markten aanwezig zijn."

“De positieve 
reacties op 
de vorige 
streekmarkten 
gaven ons een 
echte boost!”

AGENDA BEVERSE 
STREEKMARKTEN

• Melsele I za 02|07 
Kerkplein

• Verrebroek I za 09|07
Verheyenplein

• Beveren I za 20|08
Boerenmarkt (Stationsstraat)

• Kallo I za 10|09
Gemeenteplein

Telkens van 13 tot 19 uur
Gratis toegang
T 03 750 15 11
E info@beveren.be

TWEE LOCATIES, 
DUBBEL ZOVEEL PLEZIER. 
Combineer de streekmarkt van 
20 augustus met het Ambachtelijk 
weekend. 

Volg muzikale workshops in 
Ter Vesten, kuier rond op de 
ambachtenmarkt of maak een 
ritje met paard en kar.

• 20|08 I 12 >18 uur
• 21|08 I 10 >18 uur
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“Mijn geld opdoen in een 
lunapark en een smoutebol 
eten is altijd een goed recept 
voor een geslaagde 
namiddag.”

Jeroen Perick, 
stagiair dienst Communicatie

Tips voor een geslaagde zomer?
“Samen met onze voetbalploeg zijn we in augustus vorig 
jaar gaan helpen tappen op Beveren Buiten. Super leuk 
om te doen samen met vrienden en je verdient nog een 
centje bij voor je verenging. Daarnaast ben ik grote fan 
van Fierljeppen, mensen die met een veel te grote stok 
over een beek springen. Fierljeppen is een super coole 
sport voor de mensen die het nog nooit hebben gezien. 
Dit jaar vindt het Vlaams Kampioenschap hier plaats in 
Prosperpolder. Iets wat ik altijd heel erg leuk vind om 
te doen is naar de kermis gaan. Mijn geld opdoen in het 
lunapark  en een lekkere smoutebol eten is altijd een goed 
recept voor een geslaagde namiddag.”

ZOMERKERMISSEN
• za 02|07  >  wo 06|07 I Grote Markt
• za 09|07   > wo 13|07 I centrum Vrasene
• zo 21|08 > wo 24|08

Pastoor Verwilghenplein I Haasdonk
• za 27|08  > wo 31|08 I Verheyenplein, Verrebroek
• za 03|09 > wo 07|09 I Kerkplein Melsele
• za 10|09 > wo 14|09 I centrum Kallo
• za 24|09 > wo 28|09 I centrum Kieldrecht

JAARMARKTEN
• di 05|07 I Gravenplein
• wo 13|07 I centrum Vrasene
• zo 14|08 Fokveedag
• wo 24|08 I 9 uur I centrum Haasdonk
• za 27|08 I centrum Verrebroek
• za 03|09 I centrum Melsele
• zo 04|09 I Jaarmarkt Prosperpolder

HET LAND VAN BEVEREN KENDE LANG ZIJN 
EIGEN MATEN EN GEWICHTEN. DAT KOMT 
TERUG IN DE UITDRUKKING ‘MET EEN BEVERSE 
MAAT’. HIERMEE WORDT EEN ÉCHT VOL GLAS 
BEDOELD. 

ONTDEK ONZE STREEKPRODUCTEN

Van bier tot mosterd, proef hoe veelzijdig we zijn:

 Sint-Maartensgebak

 Beverse bieren

 Mosterd De Kroon

 Melseelse aardbeien

 BONàPART, huisbier van fort Liefkenshoek

 Weyn's honing

 Pré-salé rundsvlees

Op www.beveren.be/streekproducten
vindt u het volledige overzicht streekproducten.

BUCKETLIST  

STREEKLEKKERS
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Riet Van de Perre, 
coördinator Schatten van Vlieg
“UiTmet Vlieg, een initiatief van Uit in 
Vlaanderen organiseert jaarlijks in de 
zomermaanden zoektochten specifiek 
voor kinderen. Op die manier maken 
kinderen kennis met cultuur op een 
kindvriendelijke manier. Je kunt die 
activiteiten herkennen aan het Vlieg-
label. Dit jaar kan je op speurtocht op 

vier verschillende locaties in Beveren. 
Alle tochten draaien rond het thema 
‘Ruik jij wat ik ruik?’ De activiteiten zijn 
vooral gericht op lagere schoolkinderen 
maar ook iets jongere kinderen kunnen 
deelnemen. De zoektochten staan 
gebundeld in een handig doe-boekje 
waarmee je onmiddellijk aan de slag kunt. 
Het leuke eraan is dat kinderen zowel 
in het park als in het museum op pad 
kunnen gaan. Dus ook bij regenweer heb 
je een goed alternatief achter de hand.”

Leuke verrassing
“De schatkisten zitten verscholen tussen 
de boeken in de Bib, in de tuinen van Hof 
ter Saksen, het park rond het Erfgoedhuis
Hof ter Welle en in het Fort Liefkenshoek. 
Na elke zoektocht krijg je een leuke 
attentie. Wie minstens drie zoektochten 
kan afvinken, krijgt er nog een extra 
verrassing bovenop.”

ALLES KIDS IN BEVEREN

PRAKTISCHE INFO
Haal vanaf 1 juli je gratis 
deelnameboekje bij één van de 
volgende verdeelpunten:

• Balie Toerisme
Gravenplein 8
Beveren
T 03 750 15 80 

• Bib Beveren
Gravenplein 3
Beveren
T 03 750 10 50 

• Fort Liefkenshoek
Ketenislaan 4 (Haven 1974 ) 
Kallo
T 03 750 12 90 

Alvast veel succes en plezier op 
schattenjacht!

“Kennismaken met cultuur 
op kindermaat.”

DE PRETCAMIONET

 De pretcamionet trekt er weer op uit in de zomervakantie langs
 verschillende speelpleintjes in Beveren. 
 Dat betekent een dag vol speelplezier voor de kinderen. 
 Hou de FB pagina ‘Jeugddienst Beveren’ in het oog om te weten wanneer  
 de pretcamionet langs een pleintje in uw buurt komt.

SPEELPLEINTJES

 Hee�  u de speelpleintjes in Beveren en deelgemeenten al ontdekt? 
 Check het overzicht op www.beveren.be/speelruimte. 

ZOMERACTIVITEITEN OP FORT LIEFKENSHOEK:

 zo 10|07: Tattoo on wheels

 zo 10|07: Gratis gidszondag op kindermaat

 zo 14|08: Kermis op rolletjes

Voor meer info: www.beveren.be/evenementen

Trek er tijdens de zomermaanden op uit met uw kinderen en doe mee met een leuke speurtocht van 
Schatten van Vlieg. Of wat denkt u van een leuke trip samen met vrienden of familie onder leiding 
van een gids? 

BUCKETLIST
KIDSPROOF ACTIVITEITEN
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Sandy Smet, 
Sven Van Leugenhaege, 
Kato en Seppe uit Melsele
"We houden van gezellige en kleinschalige 
zomerfeesten in ons eigen dorp. De 
dorpsfeesten zijn al jaren een vaste waarde 
in Melsele. Samen met onze ploegen, de 
'Wielertrappisten' en 'Wielertrappistas' staan 
Sven en ik ook dit jaar aan de start van 'Meilsen 
Koers'. Na onze wekelijkse ritjes zakken we 
steevast af naar café De Laan in Melsele. 
Vorig jaar kon je ons ook bij 'Beveren Buiten' 
terugvinden. Benieuwd welke artiesten er dit 
jaar geprogrammeerd staan."

“ We houden 
van gezellige 
en kleinschalige 
feesten in 
eigen dorp.”

Met een gids ziet u zoveel meer!

ZOMERSE GIDSZONDAGEN
Van mei tot september biedt de dienst Toerisme u op zondag een 
gratis groepsbezoek aan. Er staat elke zondag tot september 
een gidsbeurt op het programma! Check de zomerkalender op 
www.beveren.be/zomersegidszondagen of loop eens langs de 
balie Toerisme in het gemeentehuis of Fort Liefkenshoek. De 
toerismemedewerkers maken u graag wegwijs doorheen het 
aanbod.

DE SMAAK TE PAKKEN?
Enthousiast over de rondleiding? Boek uw groepsbezoek met vrienden, 
familie, school of vereniging. 

Kijk op www.beveren.be/groepsbezoeken voor het volledige aanbod.

EXPO
11 september
Open Monumentendag, 
Erfgoedhuis Hof ter Welle

Nog tot 18 september
Kunstexpo Meulenberg 
Binnenstenbuiten, 
Seniorenresidentie Meulenberg, 
Beveren

Nog tot 25 september
Foto-expo BREEDBEELD Out of 
O� ice, Scheldemolenstraat, Doel

©
 K

aa
t S

oo
m

er
s

BEVEREN ONTDEKKEN 
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HAAL UW GRATIS BROCHURE AAN DE BALIE TOERISME
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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

Wandelaar Silvy Van Osselaer ging op stap in Beveren. 
Weet jij waar ze even uitblies?:

 #toerismebeveren #beverenverkennen 
#beverenbeleven #visitbeveren #bevereninbeeld

Fietsliefhebber Bert Van Houdt uit Lier post onder zijn 
nickname ‘@bertfietseliert’ mooie foto’s van onderweg. 
Onder het motto ‘een landschap is prachtig in al zijn 
eenvoud’, nam hij tijdens zijn omzwervingen in het 
Waasland deze foto in de Hennenneststraat in Melsele.

#bevereninbeeld #platteland #buitenzijn 
#fi� y_shades_of_nature

NIEUWE OPENINGSUREN 
POLITIE-WIJKKANTOREN 
MELSELE & KIELDRECHT
De politie-wijkkantoren van Melsele en Kieldrecht 
hebben sinds kort nieuwe openingsuren:

Wijkkantoor Melsele:
dinsdag en donderdag van 17 > 20 uur, 
zaterdag (pare weken) van 9 > 12 uur

Wijkkantoor Kieldrecht:
dinsdag van 17 > 20 uur, 
zaterdag (pare weken) van 9 >12 uur

Dringende politiehulp nodig? Bel 101!

ASBESTINZAMELING 
TOT 6 ZAKKEN
Voortaan kunnen particulieren bij Ibogem tot 6 zakken 
per adres aankopen voor het veilig verwijderen van 
asbest in hun woning. Het aanbod geldt nu ook voor 
verenigingen. 

Een asbestzak meet 3 x 1 m en kan ongeveer 750 kg 
asbest bevatten. Een asbestzak inclusief ophaling en 
beschermingskit kost € 30/stuk. Bestellen kan via de 
website van Ibogem.

Vragen?
Mail het asbestloket van Ibogem via  asbest@ibogem.be.
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Voor meer tips warmedagen.be

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed.

Drink MEER dan gewoonlijk. 
OOK als je geen  dorst hebt.

Drink vooral WATER. Kleurt je urine DONKER? 
Drink meer!

Smeer je op tijd en voldoende in 
als je de zon niet kunt vermijden.

Draag een 
hoofddeksel.

Een hitteslag kan gevaarlijk 
zijn. Bel 112 als nodig.

GRATIS BUSVERVOER 
OP DINSDAG
Brengt u graag een bezoekje aan de dinsdagmarkt in 
Beveren? Of plant u een wandeling naar één van de 
deelgemeenten in combinatie met een terugrit met 
de bus? Op dinsdagen kunt u gratis reizen met een 
bus van De Lijn doorheen heel Groot-Beveren.

HOE?
Om van deze gratis busdienst gebruik te kunnen 
maken moet u een M-ticket of SMS-ticket aanvragen 
via de app van De Lijn. 
Een SMS-ticket kost u wel 0,15 EUR per ticket.
U kunt de tickets ook aan de snelbalie van het 
gemeentehuis afhalen.

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

DE PRAKTIJK
TIPS VOOR THUIS

24
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ZONE 30 | ZONE 50
In steeds meer steden en gemeenten mag u in het centrum en in woon-
wijken niet sneller dan 30 km per uur rijden. Vorig jaar werd de zone 30 
al ingevoerd in grote delen van Beveren en Melsele (ten noorden van de 
N70).Dit jaar zijn Melsele-Zuid, Haasdonk en de wijk Bosbeek in Beveren 
aan de beurt. 

WAAROM INVOERING VAN EEN ZONE 30 OF ZONE 50?
• Minder risico op ongevallen door een kleinere remafstand;
• Grotere overlevingskans bij een aanrijding;
• Aangenamere leefomgeving door een groter veiligheidsgevoel en minder 

lawaai.

In een zone 30 is de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u voor alle 
weggebruikers, ook voor (elektrische) fietsen en bromfietsen. De zone 30 
zal duidelijk aangegeven worden met  verkeersborden. Meer info over de 
zone 30 vindt u op www.beveren.be.

Via monitoring door snelheidsmetingen zullen we bekijken of bijkomende 
maatregelen nodig zijn, op vlak van de weginrichting, om de zone 30 af te 
dwingen door bv. wegversmallingen of asverschuivingen.

ZONE 50 OP LANDELIJKE WEGEN
Gelijklopend met de invoering van de zone 30 in Haasdonk en Melsele 
zal de snelheid van 70 km/u op heel wat landelijke wegen buiten de 
bebouwde kom in deze deelgemeenten verlaagd worden naar 50 km/u 
om de verkeersveiligheid te verhogen.

GROOTSCHALIG 
ONDERZOEK PFAS
Omwonenden in een straal van 5 km rond de 3M-fabriek 
in Zwijndrecht kunnen zich gratis aanmelden voor het 
grootschalig bloedonderzoek PFAS. 
Via een bloedafname wordt PFAS in het bloed gemeten. 
Deelnemers ontvangen de resultaten van hun bloed-
staal. Op basis van het PFAS-bloedresultaat kan niet 
voorspeld worden welke nadelige gezondheidse� ecten 
er zijn of zullen komen. Wel gee�  het deelnemers een 
zicht op hun blootstelling aan PFAS. De bloedafnames 
zullen starten in het najaar van 2022. Het bloedonder-
zoek zal over meerdere jaren lopen.

HOE AANMELDEN?
U kunt zich online aanmelden via https://www.
vlaanderen.be/pfas-vervuiling/zwijndrecht/pfas-
bloedonderzoek

U kunt ook andere personen aanmelden die bv. 
minder digitaal vaardig zijn. U hee�  hiervoor het 
rijksregisternummer nodig van de persoon die u wilt 
inschrijven.

HEEFT U VRAGEN OVER HET ONDERZOEK?
Op de bovenvermelde website vindt u antwoord op veel 
gestelde vragen. 
Of mail uw vraag naar pfas@vlaanderen.be

25
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Peter Tindemans, eerste inspecteur bij politiezone Waasland-Noord, vertelt ons meer over zijn job 
en gunt ons graag een blik achter de schermen. 

26

MENSEN

WERKEN BIJ POLITIE WAASLAND-NOORD, IETS VOOR U?
De politiezone Waasland-Noord is steeds op zoek naar nieuwe collega’s. Hee�  u interesse in een job als politie-inspecteur? 
Wilt u meer weten over de selectieproeven, de opleiding of de carrièremogelijkheden bij de politie? 
Surf dan naar www.politiewano.be. 

BLIK ACHTER 
DE SCHERMEN 
BIJ DE POLITIE

Wat houdt uw job in?
“Ik werk bij de interventiedienst 
en dat betekent dat ik tijdens mijn 
interventieshi� en zo snel mogelijk een 
antwoord moet bieden op elke oproep 
waarbij de politie ter plaatse moet 
komen. Dat kan gaan om diefstallen, 
verkeersongevallen, huiselijke 
moeilijkheden, enz.”

Waarom koos u voor deze job?
“Bij de politie hebben we geen 9-to-5-
job. Mijn collega’s en ik staan de klok 
rond klaar om hulp te bieden. Het werk 
van een politie-inspecteur hangt af van 
de gebeurtenissen op dat moment. Elke 
dag is anders. Het is eigenlijk nooit saai. 
Het is niet de makkelijkste job, maar ik 
hou van de afwisseling en de uitdaging.”

Doet u uw job graag? 
“Absoluut. Mijn job is heel afwisselend. 
Naast interventiemedewerker ben ik 
ook spotter bij voetbalwedstrijden 
van Waasland-Beveren en maak ik 
deel uit van het fietsteam. Ik ben een 
teamplayer en vind het leuk om met 
collega’s en andere hulpdiensten nauw 
samen te werken.”
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Mijn collega’s en ik krijgen      

om de twee maanden 

training in de dojo en in de 

schietstand. Hier oefenen we 

onze medische vaardigheid en 

breng ik een tourniquet aan.  

Mijn collega’s en ik krijgen      

#training

#no9to5job

Onze interventieploegen
werken nauw samen met 
andere hulpverleners, 
zoals brandweer en medische 
hulpdiensten.

Tijdens onze 
fi etspatrouille 
houden we even een oogje in het zeil bij een oefenwedstrijd van Waasland Beveren. Alles verloopt rustig.

Bij de politie staan we 
24/7 klaar om hulp te bieden. 

Na de vaststellingen ter plaatse, 
staat er mij nog wat administratie 
te wachten, zoals het opstellen van 
een proces-verbaal.

Na de vaststellingen ter plaatse, 

#administratie

#samenwerking

Tijdens onze 
fi etspatrouille 
Tijdens onze 
fi etspatrouille 
Tijdens onze 

houden we even 
fi etspatrouille 
houden we even 
fi etspatrouille 

een oogje in het zeil bij een oefenwedstrijd 

een oogje in het zeil bij een oefenwedstrijd 

een oogje in het zeil 
van Waasland Beveren. Alles verloopt rustig.

houden we even een oogje in het zeil bij een oefenwedstrijd 

een oogje in het zeil bij een oefenwedstrijd 

een oogje in het zeil 
van Waasland Beveren. Alles verloopt rustig.

#fi etspatrouille

Gerichte patrouille in Doel. 
We houden toezicht op overlast en 
vandalisme.

Gerichte patrouille in Doel. 

#patrouille
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8 mei 2022
Plantenbeurs Hof ter Saksen

Mei 2022
Puitenslagersfeesten Congoken By Night

15 mei 2022
Ereburgerschap Jeroom Heyndrickx

22 mei 2022
Cello-ensemble Muziekacademie in kasteel Cortewalle - Artube

29 mei 2022
Aardbeifeesten Prijsuitreiking aardbeirun door schepen 
Dirk Van Esbroeck, geflankeerd door aardbeiprinses en 
eredames
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GEKIEKT!
 IN ONZE GEMEENTE

29 mei 2022 
Bloemenmarkt Vrasene

21 mei 
2022 Boekstartdag in de Bib

7 april 2022
Opening horecapunt Fort Liefkenshoek Uitbaters Evelyne en Jurgen samen met 
burgemeester Marc Van de Vijver en schepen Filip Kegels.

13 mei 2022
Congres Sint-Maarten
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Maak kennis met BLUAI, Catherine Smet 25 jaar jong (tweede van rechts op de foto) is een 
groot muzikaal talent van eigen bodem. De frontvrouw van BLUAI won met haar band 
eerder dit jaar de Nieuwe Lichting en een aantal weken geleden kaapten ze de tweede 

grote prijs weg als de overwinnaar in Humo’s Rock Rally met het nummer “Dime Store”. 
Het is trouwens de eerste band ooit die er in slaagt om deze 2 prijzen te winnen.

BLUAI, verkozen tot winnaar Humo’s Rock Rally

“Ik vond het altijd super belangrijk 
om een band op te starten met 

alleen maar vrouwen.”
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NEEF MET HET DRUMSTEL
Catherines passie voor muziek begon bij het drumstel van haar neef. Ze was zo geïntrigeerd door het drumstel dat 
ze vrij snel zelf muziek is beginnen spelen. Van covers van Fast Car en Hotel California tot het schrijven van eigen 
liedjes op kot. Catherine heeft het ondertussen al ver geschopt in de muziekwereld maar met BLUAI heeft ze nog 
lang niet haar hoogtepunt bereikt.

“IK KOM HEEL GRAAG THUIS”
Daarnaast is Catherine geboren en getogen in Beveren. “Ik heb een fantastische jeugd gehad hier in Beveren. 
Zelf ging ik naar de Broederschool dicht bij Cortewalle. Het park rond het kasteel was vroeger mijn favoriete plaats 
om rond te hangen en te gaan spelen. Daarnaast woont de familie hier allemaal dicht bij elkaar. Mijn papa’s winkel 
bevindt zich ook in het centrum van Beveren. Ik voel mij nog heel erg verbonden met Beveren. Daarom kom ik ook 
heel graag thuis.” 

“Het is dan ook een droom om te mogen spelen op de Beverse feesten. Dat gaat mijn zomer echt maken.”

BLAUWE OGEN 
BLUAI (afkomstig van de blauwe ogen van Catherine) is van start gegaan als solo act. Catherine kreeg ongeveer 
een jaar geleden echt de smaak te pakken toen ze als support speelde bij Meskerem Mees (gewezen winnares van 
Humo’s Rock Rally). Vanaf dat moment veranderde alles heel snel. Ze leerde haar huidige manager kennen en de 
bandleden van BLUAI kwamen voor het eerst samen. 

“In dit laatste jaar is muziek spelen en uitbrengen gewoon zo een groot deel van mijn leven geworden. Het 
samenkomen van de band is één van de mooiste dingen die me zijn overkomen. Die 3 fantastische vrouwen rond 
mij. Ik denk dat dit wel het gekste jaar van mijn leven is. En dat is ook net op tijd gekomen want met corona bleef 
alles maar hetzelfde. En om daarna zo door te breken met de band dat was echt fantastisch.”

INDIEFOLK, PLEZIER en GIRLPOWER
BLUAI is een vrouwenband en daar zijn ze erg trots op. “Het was altijd super belangrijk voor mij een band te starten 
met alleen maar vrouwen. Het kwam ook nooit in mij op om een band te starten met mannelijke bandleden 
eigenlijk. Het is erg belangrijk om naast vrouwelijke bands die alleen zingen ook vrouwenbands te hebben die zelf 
muziek maken en spelen.” Omdat er zo weinig vrouwelijke muzikanten voorkomen in de muziekwereld is het een 
doel voor de band om meer vrouwelijke muzikanten te inspireren. 

AUTHENTIEKE MUZIEK EN VIDEOCLIPS
Catherine en BLUAI maken zachte en dromerige indiepop. Een genre dat  in de lift zit en daar wil BLUAI niet te veel 
mee sjoemelen.  “We werken op dit moment samen met een heel goede producer. Daar hebben we de EP ook mee 
opgenomen. Dat is iemand die onze visie echt probeert te bewaren. Hij zal nooit onze muziek heel erg veranderen 
om er een radiohit van te maken bijvoorbeeld.” 

Die authenticiteit van BLUAI is ook terug te vinden in de videoclips (een echte aanrader trouwens). Al de videoclips 
van BLUAI zijn zelfgemaakt met de VHS-camera. “Met onze visuele stijl willen wij ook gewoon overbrengen wie 
we zijn als band. Wij hebben keiveel plezier als we samen optreden en dat willen we op alle mogelijke manieren 
uitstralen.” 

De volgende single van BLUAI komt er eind juni aan en de EP wordt verwacht  tegen eind okotber. “We hopen dat 
we dan echt vertrokken zijn, dat het aanslaat en dat de mensen het een beetje leuk vinden natuurlijk.”

BLUAI op de Beverse feesten | Zo 28 augustus | Grote Markt Beveren
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T 03 750 10 00 | www.tervesten.be
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25 JAAR VERWONDERING

ZA 25|06|2022 | PPAARRKK  CCOORRTTEEWWAALLLLEE
15 UUR I ZANNEMIE EN DE BENDE + OMKADERING 
20.30 UUR I MONSIEUR FERNAND + VERY SPECIAL GUEST
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FEEST MET ONS MEE
en ontdek seizoen 2022-2023 

VIER MET ONS 25 JAAR TER VESTEN
en ontdek seizoen 2022-2023
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