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Duurzame gemeente

Waardig afscheid nemen

Vrijkaarten te winnen voor 
Havenland Run & Walk
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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 van het gemeen-
tehuis en het Sociaal Huis op afspraak. Alleen dinsdag-en 
donderdagvoormiddag kunt u langskomen zonder afspraak.
Openingsuren gemeentediensten, kijk op www.beveren.be

SLUITINGSDAGEN
Gemeentediensten:
di 1 november (Allerheiligen), wo 2 november (Allerzielen), 
vr 11 november (Wapenstilstand)
Ter Vesten:
ma 31 oktober, di 1 en wo 2 november 
vr 11 en za 12 november
Bibliotheken:
di 1 en wo 2 november, vr 11 november

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.

Naast de traditionele Sint-Maartensviering kunt u genieten van een leuk aanbod aan najaarsactiviteiten. Ontdek alle Uittips voor 
november en december in de bijlage midden in dit nummer. Of bekijk onze favoriete top 10 op p.30.
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IN DIT NUMMER
 4 IN DE KIJKER
 Samen voor een duurzame gemeente: draag uw steentje bij!
10  WERK IN UITVOERING
11  BESLIST
12  MENSEN
 Waardig afscheid nemen met Netwerk Palliatieve Zorg Waasland
14  UITGELICHT
 Slimmer met energie
16  OOGAPPELS
18  HET LOKET
20  DE PRAKTIJK
22  PLEKJE VAN
  Jan Martens
23  TELEX
24  ACTIEF
26  GEKIEKT
28  BANK VOORUIT
  Clement Hiel
30  ONMISBARE 10
  Win vrijkaarten voor Havenland Run & Walk. Kijk snel op p. 30

Op de cover: Bart Paijmans uit Melsele gee�  kapotte spullen een nieuw leven. Lees meer op p. 8.

Rouw treft iedereen, vroeg of laat. Lees een mooie getuigenis van Kirsten die zich liet bijstaan door het Netwerk Palliatieve Zorg 
Waasland bij het afscheid van haar mama op p. 12.
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IN DE
KIJKER

Gemeente Beveren ondersteunt mee de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties of SDG’s. Deze moeten van onze wereld een duurzame plek maken 
tegen 2030, met respect voor mens en milieu. Ook gemeente Beveren zette al heel wat 
stappen om de SDG’s te betrekken in hun beleid bv. op het vlak van duurzaamheid, en 
integratie en gezondheid. Iedereen kan hierbij zijn steentje bijdragen.

Vele initiatieven blijven vandaag vaak onder de radar. Op de volgende pagina’s tonen 
we enkele lokale initiatieven. Doorheen dit magazine kunt u nog andere voorbeelden 
van SDG’s terugvinden.
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Leo Bormans, inspirator en schrijver 
van het boek over geluk ‘The World 
Book of Happiness’ gaat op zoek 
naar wat mensen gelukkig maakt. 

WAT IS GELUK?
Leo Bormans: “Er zijn vele definities 
van geluk. Maar we zitten er niet ver 
naast als we zeggen dat geluk niet te 
vinden is in het materiële en de dingen 
waarmee we overspoeld worden maar 
wel in de mensen waarmee we ons op 
een betekenisvolle manier verbinden: 
onze familie, vrienden, buren, collega’s, 
de samenleving … En hoe diverser 
dat gezelschap is samengesteld, hoe 
duurzamer ons geluk.”

IS GELUK MAAKBAAR?
Leo: ”Geluk is voor een deeltje 
maakbaar. De belangrijkste voorspeller 
om gelukkig te zijn is het land waarin 
je geboren bent, omstandigheden 
bepalen heel veel. We hoeven niet 100% 
gelukkig te zijn op elk moment. Dat 
is niet haalbaar. Maar we kunnen ons 
geluk en dat van anderen in de praktijk 
van elke dag beïnvloeden door een 
positieve kijk op het leven.”

UW BOEKEN OVER GELUK WERDEN 
OOK VERTAALD OP HET NIVEAU VAN 
KINDEREN. WELKE BOODSCHAP WILT 
U HIER MEEGEVEN?
Leo: “Voorlezen aan kinderen is een 
mooie activiteit die kan bijdragen 
aan ons geluk. Kinderen ontwikkelen 
hierdoor bv. een betere band met 
hun ouders, ontwikkelen meer 
zelfvertrouwen. Hun verbeelding wordt 
hierdoor ook geprikkeld. Dit draagt niet 
alleen bij tot het leesplezier maar ook 
tot het levensplezier.”

GEZOND & WEL
Wat is geluk? Iedereen ervaart dit op zijn of haar manier. Voorlezen aan uw (klein)kind, genieten van lekker eten, 
samen stappen langs  trage wegen. Geluk draagt bij tot uw fysieke en mentale gezondheid. We vonden enkele 
geluksmomentjes dichtbij huis tijdens één van de voorleesuurtjes in de Bib en bij enkele enthousiaste vrijwilligers 
in De Brug.

“ Geluk 
 is te vinden
 in de mensen
 waarmee we ons 
 verbinden.” 

SAMEN VOORLEZEN 
Nieuw in de Bib: 
Meertalige voorleesuurtjes

Helga, bib Beveren: “Kinderen 
die thuis meerdere talen spreken, 
leren al van jongsaf flexibel te 
zijn, omdat ze vaak moeten 
wisselen tussen talen. Ze leren 
hierdoor al vroeg nadenken 
over taal. Door voor te lezen 
aan kinderen, stimuleer je niet 
alleen de taalontwikkeling en 
woordenschat, maar geef je ook 
leesplezier door. Hoe vroeger je 
ermee start, hoe beter.”

Kom naar het meertalig 
voorleesuurtje: woensdag 23 
november om 14.30 uur in 
Bib Beveren

BIB BEVEREN
GRATIS
T 03 750 10 50
www.beveren.bibliotheek.be

DE VOORDELEN VAN VOORLEZEN
• Kinderen leren beter luisteren en trainen hun 

concentratievermogen. 
• Boeken geven kinderen inzicht in de complexe wereld

om hen heen. 
• Hun fantasie wordt geprikkeld.

Voorlezers Lien en Asli lezen een verhaal in het Turks,
Engels en Nederlands in de Bib op 14 september
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DE BRUG, DE 
KRUIDENIER TEGEN 
ARMOEDE IN BEVEREN
Op de sociale Campus in het 
Pareinpark in Beveren kunnen 
mensen zonder inkomen, 
asielzoekers en iedereen 
die onder de armoedegrens 
lee�  terecht voor hun 
levensnoodzakelijke inkopen. 
Dit is een initiatief van B-Asiel 
vzw.

Greet D’hondt werkt al ruim 
5 jaar vrijwillig mee in De 
Brug: “Hier komen ongeveer 
400 klanten regelmatig over de 
vloer, ook mensen die het altijd 
goed hadden en het momenteel 
met wat minder moeten doen. 
Sommigen hebben het er heel 
moeilijk mee. Maar het lucht 
hen ook op dat ze hier worden 
opgevangen.

Vrijwilligers zijn hier meer dan 
welkom bv. om boodschappen 
aan huis te leveren, goederen te 
sorteren, goederen op te halen, 
mensen te begeleiden bij het 
winkelen …”

“ Bij ons is
 iedereen gelijk.
 Via De Brug hopen
 we Beveren een
 beetje warmer
 te maken voor
 iedereen.” 

A5_liggende_WDG Bingokaart_2406.indd   2A5_liggende_WDG Bingokaart_2406.indd   2

Greet en Hugo, vrijwilligers in de sociale kruidenier.

WILT U NOG MEER INSPIRATIE OPDOEN OVER 
EEN GEZONDE GEMEENTE? 
Ellen Bocklandt, Preventiewerker 
Team Projecten en Preventie: 
“Beveren zet zich extra in op 
verschillende domeinen van 
gezondheid, want een gemeente die 
hier bewust mee omgaat zorgt voor 
gezondere en gelukkigere inwoners 
en minder gezondheidsongelijkheid. 
Gezondheid is een ruim begrip; we 
gaan steeds bewuster om met ons 
lichaam en met onze omgeving. 
Zo willen we gezonder eten, 

meer bewegen, maar ook minder 
luchtverontreiniging en bv. meer 
veilige fiets- en wandelpaden. 
Gezondheid is dan ook een thema 
dat moet worden uitgedragen 
binnen alle beleidsdomeinen en daar 
maakt onze gemeente werk van!”

Wilt u graag meer weten over onze 
‘Gezonde Gemeente’ Beveren? 
Ontdek het via
 www.beveren.be/gezondenwel.”

VRIJWILLIGERSWERK,
DE IDEALE MANIER 
OM U TE VERBINDEN
Houdt u van sociaal contact? 
Hee�  u zin om uw passie of talent 
te delen en wilt u daar tijd voor 
vrijmaken? Of wilt u gewoon een 
handje helpen en uw sociaal 
engagement vergroten? Sommige 
vrijwilligers komen wekelijks of 
maandelijks. Anderen komen bv. 
tijdens bepaalde evenementen.

Kijk op www.beveren.be 
voor alle vacatures of 
via T 03 750 15 11.
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BABYTHEEK
Iedereen die bewust kiest voor goedkoper of 
duurzamer kan terecht in de babytheek voor het 
uitlenen van babyspullen.

Julie en Sabine: “Vooral het eerste jaar na de 
geboorte heb je veel spullen nodig voor een korte 
tijd. En dat kost geld, zeker als je kwaliteit wil. 
Denk maar aan co-sleepers en buggy’s maar ook 
wippertjes, autostoelen en meer. Dat kunt u hier 
allemaal lenen. Bovendien is het voor ouders van een 
eerste kindje vaak een zoektocht naar wat ze nodig 
hebben. Wij maken tijd om te tonen en uit te leggen 
wat er bestaat.”

24/06/20   12:4324/06/20   12:43

DEEL EENS EEN AUTO
OF EEN FIETS
Gebruikt u de auto maar zelden? Ziet u op tegen de 
hoge onderhouds- en verzekeringskosten? Dan is 
autodelen dé oplossing voor u: handig in gebruik 
én goed voor uw portemonnee! 

In Beveren zijn twee operatoren van deelauto’s 
actief: Stapp.in en Autopartners Share. Beide 
systemen zijn handig in gebruik. U betaalt geen 
abonnementskosten of lidmaatschap.

Aan het station van Beveren kunt u gebruik maken 
van de Blue-bike deelfietsen. Blue-bikes zijn handig 
voor werknemers die voor woon-werkverkeer het 
openbaar vervoer en de fiets combineren, voor 
buurtbewoners zonder fiets of voor toeristische 
bezoekjes. 

Meer weten? Kijk op www.beveren.be.

A5_liggende_WDG Bingokaart_2406.indd   2A5_liggende_WDG Bingokaart_2406.indd   2

DUURZAME GEMEENTE
Met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties maken we van onze wereld een meer 
duurzame plek om te leven met respect voor mens en milieu. Onze gemeente hanteert al verschillende duurzame 
initiatieven zoals bv. het gebruik van herbruikbare bekers op grote evenementen. Ter inspiratie volgen hier enkele 
voorbeelden van lokale initiatieven.

MELSELENAAR BART PAIJMANS GEEFT 
KAPOTTE SPULLEN EEN NIEUW LEVEN.
Bart: “Heel wat kapotte spullen die men weggooit, zijn 
dikwijls na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar. 
Niet iedereen hee�  de kennis om iets te repareren, vandaar 
de opstart van een kleinschalige repair shop.”

Het is de bedoeling dat ik samen met de mensen probeer om 
spullen te herstellen. Het is dus geen betaalde werkplaats 
waar men defect spullen afgee�  en later weer komt ophalen. 
Wie materiaal binnenbrengt, betaalt enkel de reserve-
onderdelen.”
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SDG BINGO
Om de 17 duurzame ontwikkelings-
doelstellingen te kunnen behalen, 
rekenen we op de medewerking 
van alle burgers, bedrijven, 
verenigingen en overheden op alle 
niveaus.

LIJKT DIT VOOR U
EEN VER-VAN-MIJN-BEDSHOW?
Zonder moeite kunt u ook uw steentje 
bijdragen: bv. neem eens wat vaker 
de fiets of het openbaar vervoer, wees 
zuinig bij het nemen van een douche 
of koop lokaal, seizoensgebonden of 
fairtrade.

HOE KUNT U OOK UW STEENTJE
BIJDRAGEN?
Bekijk de tips hieronder in de SDG-
bingo van VVSG. Welke acties past 
u al toe? Kunt u een volledig rijtje 
afvinken?

Laat u inspireren. Surf naar
www.duurzamegemeente.be.

KOOP LOKAAL
Lokaal kopen is altijd een goed idee. Naast de 
zekerheid van lekkere en verse producten, 
steunt u hiermee ook de plaatselijke handelaars. 
Lokaal geproduceerde voeding hee�  ook minder 
‘voedselkilometers’ en is dus minder belastend 
voor het milieu.

An Verstraeten, team Landbouw:”We spreken van 
de korte keten wanneer voeding weinig of geen 
tussenschakels passeert en dus via de kortste weg 
van bij de boer op het bord van de consument 
terecht komt. Lokale landbouwers hebben het 
volledige productieproces in handen en kunnen op 
die manier een product aanbieden dat met passie en 
vakmanschap werd gerealiseerd. De landbouwsector 
mag fier zijn op wat ze onze regio te bieden hee� .

24/06/20   12:4324/06/20   12:43

www.duurzamegemeente.be
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en schoonmaken.

Eet meer 
groenten en 
verminder je 
vleesgebruik.

Steun 
goede doelen 
wereldwijd.

Gebruik 
hernieuwbare 
energie voor 

verwarming, licht 
en stroom.

Leg een
 natuurlijke 
(wilde) tuin 

aan.

Koop lokaal, 
seizoensge-
bonden en 
fairtrade.

Kies voor 

Geef gebruikte 

leven. (Ver)koop 

er iets nieuw van.

Gebruik ecologisch 
afbreekbare schoon-

maakproducten.

Doneer 
voeding die 
je niet meer 

gebruikt.
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Is jouw 
organisatie aan 

vernieuwing toe? 
Kies voor duurzame 
materialen en meer 

    groen.

Gedraag je
  veilig op de 

baan.

Vermijd 
voedselverspilling. 

Vries in en vraag 
je restjes mee op 

restaurant.

Word vrijwillige 
buddy van een 

nieuwe inwoner 
in je gemeente.

Verruim het 
wereldbeeld van je 

(klein)kind en laat ze 
kennismaken met ver-

schillende culturen.

Doe mee 
aan lokale 

burgerparticipatie-
momenten.

Beleg je geld in 
duurzame en 

ethische spaar- en 

Wees zuinig 
met water bij het 

tandenpoetsen, baden 
en schoonmaken.

Drink 
kraantjeswater.

Eet meer 
groenten en 
verminder je 
vleesgebruik.

Compenseer 
de CO²-uitstoot 
van je wagen- 

of vliegreis.

Vertel anderen 
over de Duurzame 

Ontwikkelings-
doelstellingen. 

Steun 
goede doelen 
wereldwijd.

Neem 
de trap in plaats 

van de lift of 
roltrap.

Kies voor de 
fi ets of het 
openbaar 
vervoer.

Gebruik 
hernieuwbare 
energie voor 

verwarming, licht 
en stroom.

Gooi geen 
afval (plastic, 

sigarettenpeuken…) 
in de natuur.

Leg een
 natuurlijke 
(wilde) tuin 

aan.

Koop lokaal, 
seizoensge-
bonden en 
fairtrade.

Kies voor 
meer vrouwen in de 

politiek en in leiding-
gevende functies.

Geef gebruikte 
spullen een tweede 

leven. (Ver)koop 
tweedehands of maak 

er iets nieuw van.

Gebruik ecologisch 
afbreekbare schoon-

maakproducten.

Spoor je school 
of die van je (klein)

kinderen aan om 
1-euro-maaltijden 

aan te bieden.

Doneer 
voeding die 
je niet meer 

gebruikt.

24/06/20   12:4324/06/20   12:43

04-09 In De Kijker.indd   904-09 In De Kijker.indd   9 04/10/2022   12:05:3804/10/2022   12:05:38



10

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: maart 2023

WEGENWERKEN IN LANDELIJKE WEGEN (BEV-VRA)
In de Permanstraat, Galgstraat, ’s Herenwilg, Brandstraat en 
Moerstraat, Veldhoekdam en Boerenstraat worden de wegen 
en rioleringen vernieuwd. 

Einde: maart 2023

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.

WERKEN VERREBROEKSTRAAT
Op 17 oktober starten de langverwachte werken aan de Verrebroekstraat, van E34 tot aan de rotonde.

In een eerste fase wordt gestart met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de kant van Logistiek Park Waasland. 
Tijdens deze fase blijven de huidige rijweg en fietspaden toegankelijk. 

Vanaf half januari (onder voorbehoud van de weersomstandigheden) start de heraanleg van de rijbaan en het fietspad 
aan de andere kant van de weg. Vanaf dan is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk en zal gemotoriseerd verkeer 
moeten omrijden (via Zalegemdijk, Zandloperstraat, Binnendijkstraat, Ruiterstraat, Sint-Laurentiusstraat). 
Het vrachtverkeer +7,5ton (uitgezonderd landbouwvoertuigen en bussen van De Lijn) moet omrijden via de haven. 
Fietsers zullen de werf wel kunnen passeren langs het nieuw aangelegde fietspad. 

Begin: 17 oktober
Einde: mei 2023

HERAANLEG N70 (MEL)
De aannemer werkt gelijktijdig in fase 3 en 4 in de zone tussen 
de Sint-Elisabethstraat en het kruispunt met de Schoolstraat. 

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 omleidingen in beide richtingen. 

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.

HEEFT U VRAGEN OVER DE WERKEN? 
Stel ze aan het team van de bereikbaarheidsadviseur via 
E bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of T 0468 03 53 84.

Einde: mei 2023
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De besluiten van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn kunt u terugvinden op www.beveren.be

BESLIST
IN GEMEENTE- EN OCMW-RAAD

Uit de gemeenteraad van 30 augustus 2022

WERKEN AAN WATERLOOP | 
VRASENE
De waterloop in de Haagstraat 
in Vrasene is toe aan grondige 
onderhoudswerken. Het aanleggen van 
rioleringen, trottoirbanden, straatkolken, 
ruimingswerken … staan op de planning. 
De kost wordt geraamd op 166 941,10 EUR 
excl. btw.

AANKOOP WONING 
SCHOOLSTRAAT | MELSELE
De woning met grond Schoolstraat 16/2 
in Melsele ligt voor de rooilijn van de 
N450. Aangezien de woning te koop staat, 
zal deze aangekocht worden door de 
gemeente. De gemeenteraad keurde het 
ontwerp van akte goed.

VOLLEMANSCHUUR EN 
PROSPERSITE | KIELDRECHT
De gemeenteraad keurde de aankoop 
goed van de Vollemanschuur en het 
aanpalend middenplein Prospersite in 
Kieldrecht. Dit draagt bij tot de verdere 
toeristische erfgoedontwikkeling van de 
site.

Uit de gemeenteraad van 26 september 2022

HOCKEY CLUB BEVEREN
De gemeente verleent een renteloze 
lening aan Hockey Club Beveren voor een 
bedrag van 312 180 EUR.

NIEUWE CONCESSIE PIERS
De gemeente gaat op zoek naar een 
nieuwe concessionaris voor Huis Piers. 
De gemeente zal instaan voor het 
herstellen en renoveren van zowel het 
dak als de gevel. Bedoeling is zo snel als 
mogelijk Huis Piers (opnieuw) open te 
stellen voor het publiek.

GRONDENRUIL VOOR FIETSTUN-
NEL ONDER SPOOR (MEL)
Via grondenruil werd de nodige grond 
verkregen voor de realisatie van een 
fietstunnel onder het spoor in de 
Pauwstraat. Dit kadert in het toekomstig 
vervangen van de spooroverwegen door 
Infrabel.

UITBREIDING PARKGEBIED 
CORTEWALLE
Via grondenruil in de zone tussen 
Cortewalle en de Gentstraat, kan 
een eerste stap gezet worden om de 
voorziene parkzone in dit gebied te 
realiseren.

Uit de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 
26 september 2022

WOONZORGCENTRUM BOEYE
De raad voor maatschappelijk welzijn 
keurde een nieuwe raming goed voor 
de herinrichting van woonzorgcentrum 
Boeyé - Van Landeghem in Kallo. De 
kosten voor deze opdracht werden 
geraamd op 304 956,44 EUR excl. btw.

SOCIAAL RESTAURANT 
WZC DE BEUKEN
De raad voor maatschappelijk welzijn 
keurde een nieuwe raming goed voor de 
inrichting van het sociaal restaurant in 
WZC De Beuken. Het geschatte bedrag 
komt op 515 535,71 EUR excl. btw.

SAMEN VOOR HET KLIMAAT: 
OPMAAK KLIMAATPLAN
Beveren ondertekende mee het 
Burgemeestersconvenant 2030. Hiermee onderschrij�  
het de ambitie om tegen 2030 40% minder CO2 uit 
te stoten in vergelijking met 2011. Om dit te bereiken 
werd samen met Interwaas een regionaal klimaatplan 

uitgewerkt. Dit klimaatplan bevat zowel een deel mitigatie (bv. invoering 
van LED-verlichting in de straten), om klimaatverandering zoveel mogelijk 
in te perken, als adaptatie, om ons aan te passen aan de huidige impact van 
klimaatverandering. Het finale regionale plan werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad. Dit zal nu worden omgezet in specifieke lokale acties. 

Ook de Vlaamse overheid steunt de lokale besturen via het lokaal Energie-en 
Klimaatpact om verschillende klimaatdoelstellingen te halen tegen 2030: 
bv. met betrekking tot CO2 reductie voor eigen gebouwen: van -40% naar 
-55 % CO2 uitstoot.

Hockey Club Beveren nam dit jaar een 
nieuw hockeyveld in gebruik aan het 
Spaans Fort in Verrebroek.
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MENSEN

Het Netwerk Palliatieve Zorg Waasland is een belangrijke partner in de samenwerking met vele 
zorgverleners en instellingen. Het biedt ondersteuning aan patiënten, familie en naaste hulpverle-
ners bij de laatste levensfase. Palliatieve thuiszorg gebeurt in onderling overleg en met respect voor 
de wensen van patiënt en familie. Ook dochter Kirsten deed een beroep op het palliatief netwerk 
voor haar intussen overleden mama Annie.

”De nauwe samenwerking
 tussen het palliatief netwerk,
 de huisarts en de thuisverpleging   
 maakt afscheid nemen draaglijker.”
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Dochter 
Kirsten

“Mijn mama kreeg in 2018 te horen dat ze ongeneeslijk 
ziek was. Na de operatie deden we een beroep op 
thuisverpleging voor nazorg. Zo leerde ik thuisverpleegster 
Leentje kennen. In samenspraak met de huisarts kwam ik 
terecht bij het Netwerk Palliatieve Zorg Waasland. Er volgde 
een familiegesprek met Marleen van het netwerk waarbij we 
ons onmiddellijk gesteund voelden.”

Hoe hee�  u de laatste levensfase van uw mama ervaren?

Kirsten: “Het idee dat ze thuis zou kunnen sterven in haar 
vertrouwde omgeving maakte mama een stuk rustiger. Ook 
mijn dochtertje Justine werd bij het afscheid betrokken. 
Thuisverpleegster Leentje nam een belangrijke plaats in 
ons leven, niet alleen gedurende die laatste maanden maar 
ook nu nog steeds. Dag en nacht konden we beroep doen 
op het netwerk. Mama hee�  uiteindelijk goed afscheid 
kunnen nemen, met nog een vleugje humor tot op het 
einde. Ze wachtte tot Leentje terug kwam uit ski-verlof om 
uiteindelijk te sterven. Ook na mama’s dood bleef ik contact 
houden met Marleen en Leentje. Ik ben blij dat we zo snel 
het netwerk inschakelden. Ik ervaar een groot verschil met 
het afscheid van mijn papa. Dat heb ik lang niet zo goed 
ervaren.”

WAARDIG AFSCHEID NEMEN
PALLIATIEVE THUISZORG GEEFT ONDERSTEUNING

“Het netwerk
 biedt een belangrijke
 back-up om
 op terug te vallen.”

Thuisverpleegster
Leentje

“Ik leerde Annie kennen als een humoristische, creatieve 
vrouw. Het klikte meteen en later ook met haar dochter 
Kirsten. Ook nu zie of hoor ik Kirsten nog regelmatig. Er 
ontstond een vriendschapsband voor het leven.” 

Hoe verloopt de samenwerking tussen de thuiszorg en 
het palliatief netwerk?

Leentje: “Na de ondertekening van het palliatief statuut, 
een bepaald formulier, kunnen wij als thuisverpleging 
beroep doen op het palliatief netwerk. Het netwerk biedt 
voor ons en de familie een belangrijke back-up om op 
terug te vallen. Het is er voor iedereen, ongeacht het geloof. 
Naarmate de situatie echt vordert naar de palliatieve fase in 
het leven, staan ze de familie en ook de thuisverpleging bij. 
Palliatieve zorg verschilt van gewone zorg bv. op het vlak 
van medicatietoediening, die gebeurt meestal  door middel 
van pijnpompen. Het is zeker nog één van mijn volgende 
doelen om een opleiding te volgen bij het netwerk als 
palliatief verpleegkundige zodat ik ook die technische 
aspecten nog meer onder de knie krijg.” 

HOE PALLIATIEVE THUISZORG INSCHAKELEN?
Elke betrokkene in de zorg (patiënt, mantelzorger, huisarts, thuisverpleegkundige of ander medewerker) kan de patiënt 
aanmelden. Een huisbezoek kan pas na overleg met de huisarts die een centrale rol en de eindverantwoordelijkheid 
hee� . Alles gebeurt in onderling overleg en met respect voor de wensen van patiënt en familie. De hulpverlening is gratis. 

Neem contact op via T 03 776 29 97, tussen 8.30 en 16.30 uur.

Buiten de kantooruren is er permanentie voorzien. De permanentie is geen urgentiedienst.

Ook na een overlijden wil het Netwerk nog iets kunnen betekenen voor nabestaanden. Samen met verschillende 
rouwzorgpartners uit de regio werden de krachten gebundeld om rouwenden te ondersteunen via een aantal 
initiatieven. U vindt deze terug via www.rouwzorgwaasland.be.

“Het idee
 dat mama
 thuis kon blijven,
 maakte haar
 een stuk rustiger.”
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KLEINE BEETJES HELPEN 
10 tips om uw energiefactuur te verlagen

1. Verlucht kort: zet verschillende ramen tegelijk 3 minuten open. Zo ververst u de lucht zonder dat de koude de 
tijd krijgt om in de meubels en huisraad te trekken.

2. Laat uw verwarmingsketel regelmatig controleren. Een onderhouden gasketel bespaart gemiddeld 5% 
verwarmingskosten.

3. Strijk in de leefruimte, laat heet water na het koken nog even staan en open de oven na gebruik om de ruimte 
mee op te warmen.

4. Isoleer uw waterleidingen en boiler.

5. Laat uw boiler elk jaar nakijken

6. Gebruik een energiebesparende douchekop. Een vol bad vraagt 120 liter water, 5 minuten douchen onder een 
spaardouchekop 35 liter (een gewone douchekop 60 liter en een regendouche zelfs tot 125 liter). 

7. Vul uw diepvries goed op want een gevulde diepvries moet minder hard werken om op temperatuur te blijven.

8. Wasgoed dat niet erg vuil is, wordt schoon op 30 of zelfs 20°C. Een wasbeurt op 30°C gebruikt de hel�  minder 
energie als wassen op 60°C en een kwart minder dan op 40°C.

9. Vervang uw oude lampen door LED – verlichting.

10. Doe de stand-by lichtjes van uw toestellen uit met een timer of schakelaar.

UITGELICHT
SLIMMER MET ENERGIE
Nu de energieprijzen de pan uit rijzen, gaat iedereen op zoek naar manieren om de energiefactuur 
binnen de perken te houden. De voorbije jaren nam de gemeente al verschillende duurzame 
energiemaatregelen. Wilt u ook uw woning energiezuinig maken maar weet u nog niet goed hoe daaraan 
te beginnen? Met kleine ingrepen kunt u al veel besparen op uw energieverbruik in huis.

Lees meer over 
energiebesparen: 
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MAAK GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE PREMIES 
Gemeente Beveren ondersteunt al vele jaren inwoners die duurzaam willen bouwen of verbouwen, met een aantal premies 
zoals o.a.: premie voor superisolerend glas, warmtepompisolatie, voorgevelrenovatie, aanleg groendak, balansventilatie met 
warmterecuperatie, laagenergiewoning, hemelwatergebruik.

Hulp nodig bij uw premie-aanvraag? Contacteer het Klantencontactcenter via T 03 750 15 11 of info@beveren.be.

Op www.beveren.be/energie vindt u een overzicht van de verschillende 
steunmaatregelen, premies en toelagen i.v.m. energie.

WOON-EN ENERGIELOKET
Hee�  u hulp nodig voor het aanvragen van premies 
of energielening? Wilt u uw energiefactuur omlaag 
krijgen maar weet u niet hoe?
Voor deze en heel wat andere vragen i.v.m. wonen en 
energie kunt u terecht bij het Woon-en energieloket van 
Woonwijzer Waasland (Energiehuis).

Zij staan elke woensdag van 9 tot 12 uur (enkel op afspraak) 
voor u klaar in het gemeentehuis van Beveren voor gratis 
hulp en advies. Een afspraak maakt u via T 03 500 47 40 of 
online via:

SOCIAAL HUIS HELPT
Wie omwille van de stijgende energieprijzen de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen, raden we aan om contact op te 
nemen met het Sociaal Huis van de gemeente. Dat kan op het nummer T 03 750 15 11.

DOE DE V-TEST
Een verandering van energieleverancier kan voordelig 
zijn. Doe de test via vtest.vreg.be of vraag hulp bij het 
Woon- en energieloket. 

VERWARMINGSTOELAGE
Iedereen die verwarmt met huisbrandolie 
of propaan in bulk hee�  recht op een 
verwarmingstoelage ter waarde van 225 EUR.
Het gaat om leveringen van 15 november 2021 tot 31 
december 2022. Aanvraag eenmaal per gezin.
Deze toelage is niet te verwarren met de stookoliepremie 
van het sociaal verwarmingsfonds. Beide 
tegemoetkomingen zijn combineerbaar. 

HOE AANVRAGEN?
De aanvraag gebeurt niet automatisch. U kunt zelf uw 
aanvraag online of op papier (aangetekend) indienen 
en dit voor 10 januari 2023. Regel de aanvraag online 
via www.beveren.be. Indien de aanvraag niet lukt, kunt 
u terecht bij het Sociaal Huis, op afspraak of tijdens de 
vrije inloopuren. Meer info via T 03 750 15 11.

14-15 Uitgelicht.indd   1514-15 Uitgelicht.indd   15 04/10/2022   12:15:1304/10/2022   12:15:13



16

OOGAPPELS
VOOR OUDERS EN HUN KROOST

kunstendagvoorkinderen.be

kunstendagvoorkinderen.be
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IN JEUGDCENTRUM
TOGENBLIK
Kindvriendelijke fuif met muziek, 
dans en kleurrijke kunstige 
drankjes.

Doorlopend van 14 tot 17 uur.
Voor alle lee� ijden.

17

INFO & PRAKTISCH Van 10 tot 17 uur in CC Ter Vesten, de Bib en Jeugdcentrum Togenblik, Gravenplein 1, 2 en 3, Beveren  I  GRATIS
Voor de rondleiding moet je reserveren www.tervesten.be, tickets.tervesten@beveren.be, T 03 750 10 00
www.kunstendagvoorkinderen.be

DIGITALE VERTELKIOSK
Kies uit meer dan 80 verhalen 
in wel 22 talen! De digitale 
vertelkiosk, dat is verteltheater 
mèt een touchscreen. Sommige 
verhalen dagen je uit om te 
zingen, tellen of knutselen. Talig 
zijn doe je met heel je lichaam. 

Tussen 9.30 en 12.30 uur.
De verhalen zijn geschikt voor 
kinderen tussen drie en tien jaar, 
maar wedden dat de volwassenen 
het even plezierig vinden?

WORKSHOP ‘MAAK JE EIGEN 
UITPAS REYNAERT’
Maak zelf een ‘UiTPAS Reynaert’ 
aan de knutseltafel. Ouders of 
begeleiders kunnen natuurlijk 
helpen. Ruil je eigen kunstwerkje 
in voor een echte UiTPAS, 
helemaal gratis.

Tussen 10 en 12.30 uur.
Voor alle lee� ijden.

WORKSHOP DOOR DE 
KUNSTACADEMIE: ‘VUILE 
VINGERS MAKEN MOOI 
WERK!’
Ken je monoprints? Het is een 
druktechniek waar je geen pers 
voor nodig hebt. Leef je uit met 
verf, inkt en borstels. Schuif mee 
aan onze werktafels en bereid je 
voor op vuile vingers en mooie 
kunstwerken! 

Doorlopend van 13 tot 16 uur.

oor 6 tot 12 jarigen.

FOTODECOR 

Maak zelf foto’s die eruitzien als 
een schilderij in het decor in de 
foyer van Ter Vesten.

13 tot 17 uur.
Voor alle lee� ijden.

IN TER VESTEN
RONDLEIDING IN DE 
THEATERZAAL
Hoe groot is het podium? 
Hoeveel zetels staan 
er? Mogen techniekers 
hoogtevrees hebben? Waar 
zijn de kleedkamers van de 
artiesten? Hoe werkt een 
mengtafel? Ontdek samen met 
de hoofdtechnieker van Ter 
Vesten wat er voor en achter de 
schermen van de theaterzaal 
gebeurt. Tijdens de rondleiding 
werk je mee op het podium. 
Kies een kleurtje voor de 
schijnwerper en maak samen 
een echte lichtshow.

Om 13.30 uur – reservatie 
verplicht (om 16 uur voor Rap 
op Stap)
Voor alle lee� ijden.

BELEEF SAMEN
EEN ZONDAG
VOL BOEIENDE
WORKSHOPS 
& LEERRIJKE 
RONDLEIDINGEN

IN DE BIB
VERTELTHEATER
Kom luisteren naar verhalen 
in verschillende talen! 
Met een klein verteltheater 
voeren we je naar andere 
werelden. Hou je van Nederlands 
of liever Spaans misschien? 
Doorlopend wordt er verteld in 
het Nederlands, Frans, Spaans 
en Portugees! 

Sluit vrij aan tussen 
10 en 11.45 uur.
De verhalen zijn geschikt voor 
kinderen tussen vier en acht jaar 
en hun ouders/begeleiders.
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VEILIG IN HET VERKEER: 
IEDERE WEGGEBRUIKER IS BETROKKEN
Een goede fietsverlichting en zichtbaarheid in het verkeer zijn van levensbelang in de donkere 
maanden! Of u nu een fietser, voetganger of een autobestuurder bent, iedereen draagt hierbij 
de verantwoordelijkheid. 

Niet alleen de fietser, de voetganger, de speed pedelec of de autobestuurder … maar elke weggebruiker is 
betrokken. Fluo en goede verlichting zijn van enorm groot belang voor voetgangers en fietsers, maar voor 
autobestuurders valt ook wat te zeggen, zeker tijdens de donkere maanden: wees extra alert aan zebrapaden, hou 
voldoende afstand bij het inhalen, kijk extra goed in uw spiegels, parkeer niet fout aan een zebrapad of aan een 
schoolingang …

Geen fan van fluohesjes?
Ondertussen is er een ruime 
waaier aan coole fluo en/of 
reflecterende accessoires, al dan 
niet met geïntegreerde LED-lichtjes, 
op de markt voor een optimale 
zichtbaarheid: to� e rugzakhoezen, 
handschoenen, schoenovertrekken, 
spaakreflectoren, armstrips tot 
reflecterende tape om de fiets 
verkeersveilig mee te pimpen!

Een interessante website waar u 
alles vindt over de reglementering 
van fietsverlichting en optimale 
zichtbaarheid is www.veiligverkeer.be.

EEN NIEUWE KAT IN HUIS, WAT TE DOEN?
WIST U DAT HET VOLGENS DE WET VERPLICHT IS OM: 
• uw kat te laten registreren en chippen door een dierenarts voor de 

lee� ijd van 12 weken.

• mannelijke en vrouwelijke kittens te laten steriliseren voor ze 5 
maanden oud zijn. Zo bespaart u kattinnen de ene zwangerschap 
na de andere (tot 3 maal per jaar) en ook katers worden rustiger na 
castratie.

Als de poes verhandeld of weggegeven wordt, is de kweker, het asiel of 
particulier hiervoor verantwoordelijk.

Een zwerfkat gezien in uw buurt?
Maak een melding via het Digitaal Loket op www.beveren.be of via 
T 03 750 15 11.
Zwerfkatten komen ook aan bod tijdens een ludieke tentoonstelling in 
de Bib. 

van za 3 tot 29 december, Bib Beveren, tijdens de openingsuren
XPO Geknipte kat
Geknipte Kat, geknipt voor een bezoekje met de kinderen. 
I.s.m. Dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid.

HET LOKET
BINNEN ZONDER KLOPPEN
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MIJN BURGERPROFIEL NU OOK OP WWW.BEVEREN.BE
Gemeente Beveren stapte, samen met een heleboel andere steden en 
gemeenten, mee in ‘Mijn Burgerprofiel’. 
U vindt de aanmeldknop van dit overheidsportaal rechtsboven onze 
website www.beveren.be en op andere overheidswebsites. U kunt zich 
ook rechtstreeks aanmelden op www.mijnburgerprofiel.be .
Met slechts éénmaal aanmelden op ‘Mijn Burgerprofiel’, kunt u in 
een handomdraai uw o� iciële gegevens en overheidsadministratie 
raadplegen en overheidsdocumenten aanvragen en ontvangen. 

‘Mijn Burgerprofiel’ is een groeiend platform. Overheidsdiensten zijn 
volop bezig met hun informatie op het platform nog verder aan te 
vullen. Ook de gemeente zal Mijn Burgerprofiel in de toekomst verder integeren voor een nog betere digitale dienstverlening.

HOE AANMELDEN?
Aanmelden kan op een veilige manier met itsme, met uw eID en kaartlezer of met de beveiligingscode via mobiele app of sms.

WELKE VOORDELEN BIEDT ‘MIJN BURGERPROFIEL’?

IS MIJN BURGERPROFIEL EEN VEILIG PLATFORM?
De overheid hecht veel belang aan uw privacy en het beveiligen van uw gegevens. U kunt uw Burgerprofiel bekijken op 
websites van verschillende overheidsorganisaties, maar deze organisaties hebben geen toegang tot uw gegevens. De enige 
die toegang hee�  tot uw Burgerprofiel bent u zelf.

PROBLEMEN MET INLOGGEN OF NOG VRAGEN OVER MIJN BURGERPROFIEL?
Vind alle info op www.mijnburgerprofiel.be 

Bel naar het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid.
Bel naar ons Klantencontactcenter: T 03 750 15 11.

19

• Als u zich eerst aanmeldt bij ‘Mijn Burgerprofiel’, 
rechts bovenaan onze website, dan staan een aantal 
persoonsgegevens ingevuld als u online een product 
aanvraagt, een melding of afspraak maakt.

Klikt u na het aanmelden op het ‘uitklappijltje’ naast 
uw naam, dan komt u terecht op het portaal van ‘Mijn 
Burgerprofiel. Daar krijgt u een persoonlijk overzicht van al 
uw overheidszaken: 
bv. Groeipakket, bewijs van vaccinatie, attesten Burgerlijke 
stand, fiscale attesten, vergunningen …

      

• Via Mijn Burgerprofiel kunt u al heel wat 
aanvragen opstarten zoals bijvoorbeeld premies en 
vergunningen. Hee�  u een aanvraag ingediend? Dan 
kunt u de status van uw aanvraag opvolgen. En als iets 
ontbreekt of u moet actie ondernemen, dan krijgt u 
hierover meldingen.

• Als u ‘Mijn Burgerprofiel’ koppelt met uw eBox, uw digitale 
brievenbus , dan ontvangt u ook digitale documenten 
van de aangesloten Federale, Vlaamse en lokale 
overheidsdiensten zoals bijvoorbeeld uw uitnodiging 
COVID-19 vaccinatie, aanslagbiljet belastingen, 
documenten van de Federale Pensioendienst, RVA …
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DE PRAKTIJK
TIPS VOOR THUIS
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HOE BIEDT U UW 
DIFTARCONTAINER 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 duidelijk zichtbaar en met de 
wieltjes en het handvat naar de straatkant. Zo kan 
de ophaler die het beste meenemen. Zorg ervoor dat 
het deksel gesloten is. Anders wordt de container 
niet geledigd. Een container mag max. 15 kg (40 
L-container), 50 kg (120 L-container) of 90 kg (240 
L-container) wegen.

MEER INFO VIA IBOGEM.BE

CO, EEN DODELIJK GAS
CO of koolstofmonoxide is een gas dat u niet kunt ruiken, 
proeven, zien of voelen. Daarom is het erg gevaarlijk. Alle 
verbrandingstoestellen die werken op gas, hout, pellets, 
mazout en petroleum hebben veel zuurstof nodig om goed 
te branden. Als er te weinig zuurstof in de kamer aanwezig is, 
dan wordt het gevaarlijke gas gevormd.

HOE CO EN VERGIFTIGING VOORKOMEN?
• Verlucht regelmatig de kamers waarin toestellen branden 

zoals een haard, een gasgeiser of een verplaatsbaar 
verwarmingstoestel.

• Laat installatie en onderhoud over aan een erkend vakman 
en lees de handleiding.

• Plaats een CO-melder. 

MEER INFO OP HVZWAASLAND.BE.

ALLERHEILIGEN
1 november is voor velen de aanleiding voor de jaarlijkse 
poetsbeurt van het graf van hun dierbare(n). 
Van 31 oktober tot en met 2 november mag er niet meer 
gepoetst worden op de begraafplaats. Zo kan iedereen 
zijn bezoek aan de begraafplaats in alle sereniteit beleven.

ENKELE TIPS VOOR DE SCHOONMAAK VAN HET GRAFZERK
De meeste mensen willen dat het graf er tegen 
Allerheiligen weer mooi bij ligt. De onderhoudsploeg 
van de Beverse begraafplaatsen kiest voor een 
milieuvriendelijke aanpak en gee� u graag enkele tips mee:

• Gebruik geen bleekwater maar een milieuvriendelijk product.
• Borstel regelmatig met een grove borstel en warm water.
• Vraag raad aan één van de medewerkers op de begraafplaats.

HET GEOLOKET MAAKT U WEGWIJS OP DE
BEGRAAFPLAATS
Het geoloket “Begraafplaatsen Beveren” maakt het 
mogelijk om overledenen op te zoeken op naam, geboorte-
en overlijdensdatum. Op een eenvoudige kaart worden de 
ligging van het graf en de route er naartoe getoond. 
U scant de QR-code om het graf en de route te tonen. 
De QR-code vindt u aan de ingang van iedere 
begraafplaats of in de afbeelding hiernaast.
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Wees slimmer 
dan een phisher

DEEL NOOIT JE PERSOONLIJKE GEGEVENS OF CODES.
STUUR VERDACHTE BERICHTEN DOOR NAAR 
VERDACHT@SAFEONWEB.BE

MEER INFO OP WWW.SAFEONWEB.BE

  Altijd actuele info op zak: 
  download de Safeonweb app 

Win 1

Cadeau

DEEL NOOIT JE PERSOONLIJKE GEGEVENS OF CODES.
STUUR VERDACHTE BERICHTEN DOOR NAAR 
VERDACHT@SAFEONWEB.BE

MEER INFO OP WWW.SAFEONWEB.BE

  Altijd actuele info op zak: 
  download de Safeonweb app 
  Altijd actuele info op zak: 
  download de Safeonweb app 
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WEES SLIMMER DAN
CYBERCRIMINELEN
Bijna dagelijks krijgen Safeonweb 
en politiediensten meldingen van 
mensen die via het internet opgelicht 
zijn. Phishing en andere vormen van 
cybercriminaliteit zitten duidelijk 
in de li� . Het enige doel van de 
cybercrimineel is uw persoons- of 
bankgegevens achterhalen.

VOORBEELDEN VAN PHISING:

Valse berichten over het vernieuwen 
van uw kaartlezer, het deblokkeren 
van uw kredietkaart en berichten van 
pakjesdiensten waarin men vraagt om 
niet betaalde verzendkosten alsnog te 
betalen. Soms wordt u ook telefonisch 
benaderd, bijv. door een nepmedewerker 
van Microso� . Een recent fenomeen is 
Whaling. Hier doet de cybercrimineel zich 
voor als uw zoon, dochter of een andere 
bekende. In een berichtje laat hij weten 
dat hij een nieuw gsm-nummer hee� . Zo 
wint hij het vertrouwen. Daarna vraagt 
hij om wat geld over te maken, omdat hij 
met een klein probleem zit en tijdelijk 
niet aan zijn rekening kan. Hij beloo�  om 
het geld zo snel mogelijk terug te betalen.

WEES CYBERCRIMINELEN TE SLIM AF!
ENKELE TIPS:

• Maak nooit zomaar geld over. Bel eerst even met de persoon en ga na of het bericht echt wel van uw zoon, 
dochter of vriend komt.

• Hou wachtwoorden en codes altijd voor uzelf. Geef ze nooit door via e-mail, telefoon, berichten of sociale media. 

• Herken verdachte berichten. Om u niet te laten vangen door cybercriminelen is het belangrijk dat u valse 
berichten meteen herkent. Leer verdachte berichten herkennen met de tips op safeonweb.be of download de 
Safeonweb app.

• Bij twijfel aan een bericht: verwittig vrienden en familie en stuur verdachte berichten naar verdacht@safeonweb.be.

TOCH NOG SLACHTOFFER GEWORDEN? WAT NU?

• Als u bankgegevens hebt doorgegeven, verwittig dan onmiddellijk uw bank en blokkeer uw bankkaart via 
Cardstop. 

• Hee�  u een wachtwoord gedeeld? Verander zo snel mogelijk het wachtwoord op alle plekken waar u het 
gebruikt. 

• Wordt het phisingbericht doorgestuurd naar uw contacten, verwittig ze dan. 

• Dien een klacht in bij de lokale politie.
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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!

JAN MARTENS I STATION MELSELE

Het station betekent de start 
van een nieuwe werkdag of 
wereldtournee. ‘t Is tevens de 
plek waar bij thuiskomst de rust 
op me neerdaalt, met zicht op de 
koeien en de ranke kerktoren van 
Melsele.” 

Jan is afkomstig uit Vrasene. Als choreograaf 
en danser toert hij de wereld rond. Na 15 
jaar in Antwerpen woont hij nu samen met 
partner Joris in de Spoorweglaan in Melsele, 
dichtbij het station.

Wilt u Jan aan het werk zien in ons eigen 
cultuurcentrum  Ter Vesten? Hij treedt er op 
met de solovoorstelling ‘Elisabeth gets her 
way’ op 13 december. 
Tickets: www.tervesten.be

“

22
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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

Nog even nagenieten van de prachtige zomer van 
2022 met deze foto van 26 juli: Tientallen fotografen 
kwamen samen aan de Kallosluis, een ideaal plekje om 
de majestueuze zeilboten van ‘The Tall Ships Races’ te 
spotten.

@luc_de_cock

#beverenbeleven #beverenverkennen #toerismebeveren 
#havenland #bevereninbeeld

Ook in de winter kan de natuurpracht je overweldigen! 
Op een ochtend in januari vereeuwigde Farrah hun huis 
aan Doornlarenboom in Melsele met een vlammende 
zonsopgang als decor. Het kleurrijke schouwspel werd 
ook nog eens weerspiegeld in de gracht.

Farrah Daponte 11 januari 2022

#bevereninbeeld #ochtendstond #lamadrugada

WINTER OP KOMST? 
HAAL SNEL UW GRIEPPRIK!
Wist u dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? 
De corona-epidemie maakt het extra belangrijk voor 
risicogroepen om zich te laten vaccineren tegen de 
griep. 

Hoeveel kost een griepvaccin?

Voor risicogroepen kost het vaccin minder dan 
5 EUR. Gratis vaccin voor bewoners van een 
woonzorgcentrum. Wilt u weten of u tot een 
risicogroep behoort en hoeveel uw griepvaccin 
precies kost? Meer info bij uw huisarts of 
huisapotheek. Of surf naar 
www.laatjevaccineren.be.

REDDINGSOPERATIE WASE BOSSEN
De bossen in de Wase regio kregen het de laatste tijd 
hard te verduren. Het feit dat er slechts één soort werd 
aangeplant op de Wase zandgronden die weinig vocht 
vasthouden, zorgt ervoor dat de klimaatverandering 
genadeloos inhakt op deze bossen. De bomen kunnen 
zich bij extreme droogteperiodes moeilijker weren 
tegen ziektes en plagen. Met het nieuwe project 
‘Klimaatrobuuste en veerkrachtige bossen’ wil de 
Bosgroepen Oost-Vlaanderen vzw boseigenaars 
ondersteunen en 50 hectare bos omvormen. Eigenaars 
met een aangetast naaldbos krijgen ondersteuning om 
de zieke bomen te rooien en een nieuw bos met een mix 
van loofboomsoorten aan te planten. 

Meer info: www.bosgroepen.be/
klimaatrobuuste-wase-bossen
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ACTIEF
WAT BEWEEGT ER IN ONZE GEMEENTE?

SINT-MAARTEN,
EEN ÉCHTE BEVERSE TRADITIE
Sint-Maarten zit in het DNA van Beveren. De Sint-Martinuskerk, de Sint-Maartencampus of het grielen op 11 
november. Sint-Maarten spreekt nog steeds tot de verbeelding. In Beveren houden we de gebruiken van het 
erfgoed rond deze figuur levendig. We maken van de traditie rond Sint-Maarten zo een hedendaags verhaal over 
solidariteit en delen.
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CULTUUR & ERFGOED

70STE SINT-MAARTENSVIERING
Vrijdag 11 november | 10 > 19 uur
centrumstraten Beveren

Een tijdschema van de rondrit en een overzicht 
van de randactiviteiten vindt u in de UiT-bijlage 
van deze Onze Gemeente.

BELEVEN & FEESTEN

SINT-MAARTENSTOCHT
Donderdag 10 november | 18 > 22 uur
Hof ter Saksen

Kom langs voor een sfeervolle wandeling met 
lichtinstallaties en vurige elementen.

SINT-MAARTENSVUUR
Donderdag 10 november | vanaf 19 uur

45ste FOS De Schrans, Lesseliersdreef, Beveren

JONG & OUDER
Kent u het Sint-Maartenslied nog?

Vandaag is ’t Sintemaarten en morgen Sintekruk

Wij komen uit goeien harte, wij komen uit 
goeien druk

En hebt g’ons niet wat turfhout, want ons voetjes 
zijn zo koud

Wij zullen van hier niet gaan, of we hebben wat 
opgedaan!

De maskes van de dorpen, die zijn hier al bijeen

We zullen ze leren hout rapen, turf rapen, op 
Sint-Jans manieren!

’t Avond zullen we vieren, het stuk van 
zijnen mantel

En wilde gij dat niet geven, dan zijde gij een 
grote beest.

Een houtje of een turfjen, voor Sint-Maartens 
kurfken

Hier woont een goeie vrouw, die lang leven zal.

Hoelang zal ze leven? Honderd jaar en enen 
dag… totdat ze geen kaas of brood meer mag.

Baas en bazin… hebt g’ons niet wat griel?

Ge ziet aan mijnen hiel

Ge ziet aan mijn muts…

Ik ben nen armen duts!

PROEVEN & GENIETEN
De koek van Sint-Maarten in de vorm van 
een paardje is op 11 november te krijgen bij de 
Beverse bakkers. 

Het Sint-Maartensgebak met frangipane is 
het hele jaar door te koop bij bakkerijen Van De 
Perre, Everix, Van Steenlandt en Verstraeten.

Smullen maar! 

WANDELEN & FIETSEN

De noordelijke Martinusroute van Utrecht 
naar Tours, is een bewegwijzerde etappe van 
ca. 450 km die ook Beveren doorkruist. Net als 
de populaire Sint-Jacobsroute naar Compostela 
is de Martinusroute sinds 2005 een de door 
de Raad van Europa erkende culturele route. 
Beveren is de trekker voor het traject door 
Vlaanderen.

Wil u het Vlaamse tracé van de Martinusroute 
ontdekken?

De topogids is aan 18 EUR te koop:

• aan de balie Toerisme (Gravenplein 8, 
9120 Beveren);

• in de Standaard Boekhandel in Beveren;
• via Grote Routepaden (de gids verscheen in 

de reeks topogidsen van de GR-paden).
De gids wordt ook in alle Beverse bibliotheek-
filialen aangeboden via de uitleen.

Verkent u liever alleen de wandellus in 
Beveren?

Een tocht van 12 km brengt u langs erfgoed 
met interessante verwijzingen naar deze heilige 
figuur. 

Vraag aan de balie Toerisme de gratis wandel-
fiche ‘In het spoor van Sint-Maarten’ of raad-
pleeg ze online via www.beveren.be/toerisme.
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4 september 2022
Jaarmarkt Prosperpolder

15 augustus 2022
Harry Potter leesclub in Bib Beveren

28 augustus 2022 
Olympische straat tijdens Beverse feesten.

28 augustus 2022 
Internationaal Straattheaterfestival

14 augustus 2022
Opening nieuw hockeyterrein Verrebroek
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GEKIEKT!
 IN ONZE GEMEENTE

2 september 2022 
Diploma-uitreiking nieuwe gidsen gemeente 
Beveren

11 september 2022
Onthaal nieuwe inwoners

11 september 2022
XPO Boeiend Verleden Open Monumentendag

13 september 2022
Topingenieur Clement Hiel uit Melsele ontving de titel van ereburger

20 augustus 2022
Streekmarkt Beveren

18 september 2022
Autovrije zondag in Beveren
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  ANK
  OORUIT

Topingenieur, ondernemer, professor én innovator Clement Hiel (69) is een van de 
Belgen die de ruimtevaartindustrie mee op de kaart hielp zetten. Na zijn studies en 

doctoraat aan de VUB trok hij naar de VS waar hij jarenlang als spilfiguur fungeerde van 
de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Clement woont ondertussen al decennia 

in de Verenigde Staten maar zijn roots liggen in Melsele, waarnaar hij regelmatig naar 
terugkeert. Innovatie is duidelijk de rode draad in zijn carrière. Innovator Clement Hiel 

ontving al verschillende grote awards voor o.a. zijn grote verdiensten op het gebied 
van materialen en processen in de composietentheorie. Hij sleepte ook de hoogste 

onderscheiding, de Ronald Tibbets Award, in de wacht voor innovatie. Vanaf 13 
september mag Clement zich ook verdiend ereburger van Beveren noemen.

“Prutsen is minstens even belangrijk.”

Clement Hiel tussen de boeken in de Bib, één van 
zijn favoriete plaatsen.

Overhandiging van de titel van ereburger door burgemeester Marc Van 
de Vijver.
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ALS EEN ZALM TEGEN DE STROOM IN
“Ik groeide op in Melsele, eerst in de Stationsstraat (nu Spoorweglaan) en later op het Gaverland als oudste van 
acht kinderen, vier zussen en drie broers. Bij ons thuis was er geen sprake van om naar de universiteit te gaan. 
Ik trok naar de vakschool en de technische school. Dankzij de stimulans van mijn ouders studeerde ik verder 
als burgerlijk ingenieur. Ik volgde, zoals ze dit nu noemen, het zogenaamde het zalmtraject, waar je net zoals 
een zalm tegen de stroom inzwemt en je stapje per stapje hoger klimt op de studieladder. Het vraagt misschien 
wat meer inspanning maar het resultaat loont!

Ik leerde, net als ereburgerJean-Marie Pfaff, frezen, lassen en smeden bij leraar Marcel Van Duyse. Zo ontstond 
enorm veel bewondering en respect voor mensen die met hun handen kunnen werken. Mijn inspiratiebron 
was ongetwijfeld mijn vader Louis Hiel, beter gekend in Melsele als ‘de man met de gouden handen’. De 
pedagogische skills erfde ik  vooral van mijn familie aan moeders kant die in het onderwijs stonden. Mijn 
ouders genoten enkel een lagere schoolopleiding, maar waren tovenaars. Mijn vader in de techniek en mijn 
moeder in het huishouden. Op mijn zestiende volgde ik met veel belangstelling de maanlanding van Apollo 11 
in 1969. Ik had nooit durven dromen dat ik op 29-jarige leeftijd als ingenieur aan de slag zou gaan bij de NASA.”

KENNEN, KUNNEN, DOEN
“Kennen, kunnen, doen: Onder impuls van leraar Marcel en de universiteiten van Brussel en Californië draag 
ik dit levensmotto altijd mee. Het heeft Jean-Marie Pfaff tot bij Bayern Munchen gebracht en mezelf bij de 
NASA, wat eigenlijk het Bayern Munchen is van de techniek, technologie en de innovatie. Dit zou trouwens ook 
het motto kunnen (of moeten) zijn voor de vele jongeren in de STEM-richtingen van de Beverse scholen, een 
leidraad en inspiratie voor de volgende generatie van jongeren.”

HET BELANG VAN ‘PRUTSEN’
“De Bib behoort tot één van mijn favoriete plaatsen. Hier kan je heel wat inspiratie opdoen om uw talenten 
verder te ontwikkelen of om te ‘prutsen’, om tot nieuwe inzichten te komen. Er zijn heel wat voordelen aan 
‘prutsen’ ook voor uw professionele leven. Het helpt om obstakels of problemen op nieuwe manieren te 
bekijken, om verbinding te maken tussen het intellectuele en het operationele.”

INNOVATOR EN UITVINDER
“Ik vind mezelf eerder een innovator dan een uitvinder. Een uitvinder neemt een patent en daar blijft het 
meestal bij. Een innovator vercommercialiseert de uitvinding en houdt er ook nog iets aan over. En het hoeft 
niet altijd om hoogtechnologische toepassingen te gaan. Aan de hand van het verhaal van mijn broer Marc, 
bakker in Zwijndrecht, ontwikkelde ik een lichtgewicht composietmateriaal voor een bakvorm die niet meer 
moest ingesmeerd worden, maar toch bestand was tegen hogere temperaturen. Vandaag gebruiken duizenden 
bakkers zo’n bakvormen.”

JONGEREN ZIJN HET TECHNOLOGISCH TALENT VAN DE 
TOEKOMST
“Jongeren zijn het technologisch talent van de toekomst. Geef ze kritiek als het moet, maar begeleid ze wel 
en zorg ervoor dat ze zich welkom voelen, want zij zijn de toekomst van onze naties en onze planeet. Ik ben 
enorm onder de indruk van de digitale projecten die de huidige generatie ingenieurs (waartoe ook mijn eigen 
zoon en dochter behoren) nu aflevert. Ik twijfel er niet aan dat hun generatie de mondiale uitdagingen van 
duurzaamheid en klimaatverandering zal oplossen en ook nog andere uitdagingen in de toekomst.”
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5 HAVENLANDRUN

4 SURFEN MET EEN HELM OP 
16 november, 14 uur, Bib Beveren Polyzaal 

We kijken kritisch naar het dagelijks gebruik 
van digitale media. We staan onder andere 
stil bij thema’s als phishing, privacy, fake 
newsen en sexting. 

BIB BEVEREN I.S.M. MEDIARAVEN VZW

T 03 750 10 50
Inschrijven via beveren.kwandoo.com
Gratis

2 NOCTURNE
31 oktober, 19.30 tot 21.30 uur, 
begraafplaatsen van Beveren en Vrasene

Serene herdenking voor overledenen.

GROENDIENST

T 03 750 15 60
E groendienst@beveren.be

1 KOPJE ZEN: WANDELING EN 
THEECEREMONIE

19 oktober en 14 december, telkens om 19 
uur, Theepaviljoen Hof ter Saksen, Hof ter 
Saksendreef 3A/3B, Beveren

Leer Hof ter Saksen, de Chinese bomen en 
planten en het theepaviljoen kennen op 
een originele manier.

DIENST TOERISME

T 03 750 15 80
E toerisme@beveren.be
10 EUR

6 KUNSTENDAGAlle activiteiten zijn onder voor-
behoud en kunnen omwille van 

coronamaatregelen gewijzigd of 
geannuleerd worden. 

Volg onze gemeentelijke info-
kanalen voor actuele informatie.

3 MAURO PAWLOWSKI
9 november, 20 uur, Ter Vesten

Mauro is wat je een ‘rock royalty’ zou 
kunnen noemen. Sinds hij in 1992 zijn 
carrière begon als frontman van de 
beruchte cultband Evil Superstars, is hij 
zonder meer een van de sleutelfiguren 
binnen de Belgische hedendaagse 
muziekscene. Vanavond duikt de muzikale 
duizendpoot in zijn indrukwekkend oeuvre.

TER VESTEN

T 03 750 10 00
E tickets.tervesten@beveren.be

10DE ONMISBARE
EEN GREEP UIT ONZE AGENDA
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Voorlezen, dat is lezen met je oren. Of 
luisteren met je ogen. Het is avonturen 
beleven met je ogen dicht, en het is met
je ogen wijd open meekijken in het boek. 
Deze Voorleesweek staat luisteren 
centraal. Want wie goed 
luistert, leest meer.

BIB BEVEREN

T 03 750 10 50

13 november, start en finish aan 
Jeugdcentrum Prosperpolder. 

Afstanden voor beide tochten: 8,5 km, 
12,5 km en 19 km.

Win gratis kaarten! Stuur een mail naar 
sport@beveren.be. De eerste 
20 inzendingen winnen een vrijkaart.

SPORTDIENST

T 03 750 18 80
E sport@beveren.be

30
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8 DAG VAN DE TRAGE WEG
16 oktober, vanaf 8.30 uur, 
Sportzone KFC Vrasene, Smisstraat

Beveren zet dit jaar de trage wegen van 
deelgemeente Vrasene in de kijker.
Keuze uit 3 afstanden: 
4,5 km (botjeswandeling), 8,8 km en 17 km

Inschrijven kan de dag zelf in de kantine 
vanaf 8.30  uur tot 14 uur.

Gratis 

7 GROF GESCHUD: BROEDEN
8 december, 20 uur, Ter Vesten

Grof Geschud? Grof geschetst: een Vlaams-
Nederlands cabaretduo - Lander Severins 
en Myrthe van Velden - met als grootste 
supporter en tevens coach Raf ‘Kommil 
Foo’ Walschaerts! Wees getuige van een 
hilarische en ontroerende poging van deze 
ex-geliefden om zichzelf te verlossen van de 
verpletterende angst om verlaten te zijn.

TER VESTEN

T 03 750 10 00
E tickets.tervesten@beveren.be

9 CANZONIERE GRECANICO 
SALENTINO (IT): MERIDIANA

17 november, 20 uur, Ter Vesten

Er is een nieuwe golf van artiesten die 
de muzikale en danstradities van Zuid-
Italië heruitvinden voor een wereldwijd 
publiek. Steekt daar met kop en schouders 
bovenuit: Canzoniere Grecanico Salentino!

TER VESTEN

T 03 750 10 00
E tickets.tervesten@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 GRIEZELEN OP HET FORT
Zo 30 oktober, Fort Liefkenshoek, 13 tot 17 uur

Kom jij mee griezelen in Fort Liefkenshoek? 
Laat je verrassen door to� e workshops, een 
zombie goochelshow en kinderanimatie.

Wees zeker niet bang om verkleed naar het 
fort te komen. Maak je griezellook compleet 
door je te laten schminken en vergeet zeker 
niet om een foto met de photo booth vast te 
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leggen. Ga naar de waarzegger in 
de woonwagen, en kijk uit voor een 
nieuwsgierig pompoentje dat rondloopt. 

DIENST TOERISME

T 03 750 15 80
E toerisme@beveren.be
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DO 10|11|2022 
SINT-MAARTENSTOCHT 
18 > 22 UUR  |  HOF TER SAKSEN

SINT-MAARTEN

VR 11|11|2022
SINT-MAARTENSVIERING 
10 > 19 UUR  |  CENTRUM BEVEREN

Meer info www.beveren.be/sint-maarten

70STE EDITIE
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