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CONTACT
Maak gebruik van het digitaal loket.
Via www.beveren.be/digitaal-loket kunt u een heel aantal pro-
ducten 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:
26 december
2 januari 2023

Ter Vesten:
van 24 december tot en met 2 januari 2023

Bibliotheken:
24, 25 en 26 december
31 december
1,2 januari 2023

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.

IN DIT NUMMER
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 Fusienieuws
 8 WERK IN UITVOERING
 9 BESLIST
10  MENSEN
 Maak kennis met 3 kersverse Beverse Economische Ambassadeurs 
12  BOEIEND VERLEDEN
14  OOGAPPELS
 Beveren behaalt label ‘Kindvriendelijke Gemeente’
16  UITGELICHT
 Help zorgverstrekkers aan een parkeerplaats via Zorgparking
18  HET LOKET
20  DE PRAKTIJK 
22  PLEKJE VAN
 Jan Holvoet
23  TELEX
24  ACTIEF
 Warme eindejaarsinitiatieven in Beveren
26  GEKIEKT
28  Bank Vooruit
 Sid De Munck staat eind december op de planken in de  
 musical ‘Kwien’ van MuzArt
30  ONMISBARE 10
 Win vrijkaarten voor de ijspiste. Kijk snel op p. 30!

Op de cover:  
Sara Nieva, leerkracht van Sint-Maarten Bovenschool schenkt een pakje aan B-asiel, een vereniging die 
steun verleent aan kansarmen. Maak kennis met nog enkele andere warme initiatieven en ontdek hoe u 
ook uw steentje kunt bijdragen op p. 24.

uitengewone
erhalen in 2023

Sprokkel

WIJ VRAGEN IN 2023 UW 
MENING VIA EEN ENQUÊTE 
EN DIALOOGMOMENTEN
Met de tweede helft van de legislatuur 
voor de boeg, wil het gemeentebestuur 
graag uw mening horen.  

Daarom zal er heel 2023 een bevragings- 
en dialoogtraject lopen. Als aanzet voor 
ontmoetingsmomenten in de loop van 
het voorjaar, starten we in januari met 
een grote enquêtecampagne. Daarmee 
willen we onze inwoners bevragen over 
diverse thema’s zoals ruimte en wonen, 
mobiliteit, veiligheid, duurzaamheid etc …  

Hoe u aan onze enquêtering kan 
deelnemen, zal in januari ruim 
gecommuniceerd worden.  
Neem zeker deel! Zo krijgen we een goed 
beeld van wat er leeft bij de bevolking en 
bepaalt u mee de toekomst van Beveren.
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IN DE
KIJKER

De 3 buurgemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht namen op de respectievelijke 
gemeenteraden van eind oktober de principiële beslissing om een gemeentefusie te 
onderzoeken. In Beveren werd deze beslissing met grote meerderheid goedgekeurd.  
Concreet wil dit zeggen dat een ambtelijke projectgroep, samengesteld uit de 3 
algemeen directeurs, de komende periode een mogelijke fusie zal voorbereiden. Een 
definitieve beslissing om tot een fusie te komen, zal ten laatste op 31 december 2023 
genomen worden door de gemeenteraden van de 3 gemeenten.  
In 2023 voorzien we een communicatietraject en hoorzittingen om elke burger mee te 
betrekken in het fusieverhaal. Ook een fusie van twee in plaats van drie gemeenten 
blijft een optie.
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De 3 buurgemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht namen de principiële beslissing om een 
gemeentefusie te onderzoeken.

WAAR GAAN WE VOOR?
Moderne dienstverlening op mensenmaat
Onze inwoners komen op de eerste plaats en kunnen 
ook in de toekomst rekenen op een performante én 
klantvriendelijke dienstverlening. Een basisdienstverlening in 
elke deelgemeente blijft het uitgangspunt.

Gemeenschappelijke uitdagingen aangaan
De gemeenten hebben ook een aantal uitdagingen gemeen: 
o.a. op het vlak van mobiliteit, de druk op de open ruimte 
en het klimaat. We moeten werken aan oplossingen voor 
maatschappelijke problemen zoals de vergrijzing van de 
bevolking, het samenleven in diversiteit, de toenemende 
kloof tussen arm en rijk. We geloven dat we samen sterker 
staan om deze uitdagingen aan te gaan zodat we ook 
voor de komende generaties een mooie toekomst kunnen 
waarborgen.

WAAROM FUSIONEREN?
“Staan we sterker samen? Is een fusie in het belang van 
de inwoners?” We horen het u denken, en daar hebben 
we alle begrip voor. In 2023 zullen we bekijken waar zowel 
organisatorisch als financieel onze mogelijkheden, maar ook 
grenzen liggen. We zullen ons oor te luisteren leggen bij jullie, 
onze inwoners. Hoe zien jullie de toekomst? Wat doen we 
goed, wat kan beter? Hoe willen we de dienstverlening zien 
evolueren? Wat zijn de uitdagingen waar we samen voor staan? 
Wat verbindt onze gemeenten en wat zijn onze eigenheden die 
we koesteren. We hopen samen met u na te denken over onze 
toekomst. 
We vertellen u alvast graag waarom wij denken dat fusioneren 
een goede zaak is.

Steeds meer taken voor lokale besturen 
De hogere overheden schuiven steeds meer verantwoordelijk- 
heden door naar de gemeenten. Dat vinden we een goede 
evolutie maar jammer genoeg krijgen we geen extra financiële 
middelen om dit te realiseren. Daarom is het voor (kleinere) 
gemeenten niet makkelijk om alle taken op een goede manier 
uit te voeren. 

Vlaamse Overheid stuurt aan op vrijwillige fusies
Omdat grotere gemeenten de groeiende uitdagingen beter 
aankunnen, dringt de Vlaamse Overheid al geruime tijd aan 
op vrijwillige gemeentefusies. Vandaag hebben we de unieke 
kans om met een eigen visie voluit te gaan voor een fusie. 
Op die manier zijn we zeker dat we onze eigenheid kunnen 
behouden. 

Een vrijwillige fusie is goed nieuws voor de financiële 
gezondheid van de gemeente
De Vlaamse overheid garandeert bij een vrijwillige fusie een 
schuldovername van 500 euro per inwoner.  
Met 85 657 inwoners zou de schuld van de nieuwe 
fusiegemeente dus met ruim 42 828 500 euro verminderen 
(op basis van bevolkingscijfers 01/01/2022).

WAT VERBINDT ONS?
De drie gemeenten delen een rijke geschiedenis, met de ligging aan de Schelde als gezamenlijke troef. Enerzijds schenkt 
de stroom ons heel wat natuurpracht en recreatieve mogelijkheden. Anderzijds hebben Beveren en Zwijndrecht dankzij de 
Schelde een wereldhaven in de achtertuin, een aanzienlijke economische troef en goed voor de tewerkstelling. 

En Zwijndrecht mag dan wel in de provincie Antwerpen liggen, de Zwijndrechtse ‘roots’ liggen net zoals die van Kruibeke en 
Beveren in het Waasland!

Samen staan we sterk(er) 
De fusie zou van de nieuwe gemeente met een kleine 86 000 
inwoners een slagkrachtige gemeente maken die klaar is voor 
de uitdagingen van morgen, zoals bijvoorbeeld de stijgende 
personeelskosten en kosten voor digitalisering.  
Als grote gemeente met een oppervlakte van ongeveer 
204 km2 zouden we de op één na grootste gemeente 
van Vlaanderen worden. Daarmee kunnen we ons sterker 
profileren, zowel ten aanzien van omliggende steden als 
Sint-Niklaas en Antwerpen, als binnen de ruimere context van 
het Waasland.

WAT ZIJN DE VOLGENDE STAPPEN RICHTING EEN MOGELIJKE FUSIEGEMEENTE? 
 • Een ambtelijke projectgroep met leden van de drie gemeenten gaat nu aan het werk om de werking van de drie 

gemeenten te inventariseren. De projectgroep bekijkt wat nodig is om tot een succesvolle fusie te komen.  
Deze projectgroep stelt zijn rapport voor in juli 2023.  
In Beveren start in de loop van 2023 een communicatietraject op met de bevolking.

 • De definitieve beslissing over een fusie met de drie gemeenten wordt ten laatste op 31 december 2023 genomen 
door de drie gemeenteraden. 

 • Bij een positieve uitkomst zal een definitief fusiedecreet in het Vlaams Parlement ter stemming worden 
voorgelegd. De  nieuwe fusiegemeente zou dan op 1 januari 2025 een feit zijn. 

Uiteraard houden we u op de hoogte van elke volgende stap en mijlpalen van dit fusietraject via onze 
communicatiekanalen www.beveren.be/fusie, Onze Gemeente en de gemeentelijke Facebookpagina.

De drie gemeenten hebben momenteel al heel wat samenwerkingsverbanden in het Waasland: Zorgpunt Waasland, 
Interwaas, Cultuurtuin Waas, Erfgoedcel Waasland, Drugpunt Waas, afvalintercommunale Ibogem en de Eerstelijnszone. Met 
Kruibeke heeft Beveren al een jarenlange samenwerking binnen Hulpverleningszone Waasland, de Maatschappij voor Sociale 
Huisvesting, en de scholengemeenschappen. Beveren en Zwijndrecht hebben een gedeelde werking rond  UiTPAS Reynaert 
en de Kunstacademie Beveren. 

Tot slot werken de brandweerzones waaronder Beveren en Zwijndrecht vallen, al grensoverschrijdend.  De formele gesprekken 
om de politiezones Zwijndrecht en Waasland-Noord te laten samenwerken zijn al eerder opgestart. Deze samenwerking zou 
perfect kaderen in een mogelijke fusie.
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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.

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 25 oktober 2022

VOETBALACCOMODATIE SITE GLAZENLEEUW
De recent gerenoveerde voetbalsite Glazenleeuw krijgt een 
uitbreiding van sportaccommodatie. Naast de jeugdwerking zal 
op termijn de volledige club hier gebruik van maken. Voor de 
nieuwbouw wordt een ontwerper aangesteld. De gemeenteraad 
keurde een raming goed van 162 000 EUR, excl. btw.

WIFI ANTENNES VOOR ONDERWIJS
De gemeentelijke scholen krijgen subsidies voor de 
digitalisering in de klassen. Hiermee worden leerlingen en 
leerkrachten voorzien van een chromebook, laptop of tablet. 
Deze voorzieningen vragen om de nodige Wifi ondersteuning. 
De gemeenteraad keurde een aankoop goed van 250 Wifi-
antennes inclusief onderhoud, installatie en licenties voor de 
som van 275 000 EUR, excl. btw.

Net als veel andere steden en gemeenten, 

kiest ook gemeente Beveren ervoor om 
zone 30 in te voeren in het centrum en 
in woonwijken. Hiermee wil het bestuur 
maximaal inzetten op verkeersveiligeheid 
voor alle inwoners. Bovendien bieden 
we hiermee een antwoord op de vele 
klachten die we van inwoners ontvangen, 
over de overdreven snelheid waarmee 
menig chauffeur door de bebouwde kom 
rijdt. 

 
ZONE 30 IS VEILIGER WANT:
• Bij een snelheid van max. 30 km/u is de kans 

op een ongeval kleiner dan bij een snelheid 
van 50 km/u. 

• De gevolgen van een ongeval zijn veel 
minder ernstig bij lagere rijsnelheden. 

Bovendien is er in een zone 30 minder lawaai 
en een groter veiligheidsgevoel, kortom een 
aangenamere woonwijk.

Meer info over het invoeren van deze 
verkeersmaatregelen: www.beveren.be

INVOERING ZONE 30 VOOR MEER VERKEERSVEILIGHEID EN LEEFKWALITEIT

VERREBROEKSTRAAT (VER)
In de Verrebroekstraat wordt momenteel gewerkt aan het 
fietspad zijde Logistiek Park Waasland en is de hinder beperkt. 
Vanaf half januari start de heraanleg van de rijbaan en het 
fietspad aan de andere kant van de weg en is geen doorgaand 
verkeer meer mogelijk.

• Gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd zwaar verkeer +7,5 
ton) rijdt om via de zuidelijke parallelweg E34 (Duikeldam-
Hogewatergangweg), Turkeyenstraat over viaduct, 
Zalegemdijk, Zandloperstraat, Binnendijk, Ruiterstraat, 
Sint-Laurentiusstraat.

• Vrachtverkeer +7,5 ton (uitgezonderd landbouwvoertuigen en 
bussen van De Lijn) moet omrijden via de haven.

• Fietsers kunnen de werf passeren langs het nieuw 
aangelegde fietspad.

Einde: mei 2023

RIOLERINGS- EN WEGENWERKEN HAASDONK
De centrumstraten zijn ondertussen afgewerkt. In januari 
starten de werken in het landelijk gedeelte van de Perstraat. 
Met dit project wordt een gescheiden rioleringsstelsel 
aangelegd. Meer info en inschrijven op de nieuwsbrief over de 
werken: www.aquafin.be 

Einde: maart 2023

NUTSWERKEN FLUVIUS (HAA)
Fluvius werkt aan de nutsleidingen in de Zandstraat. 

Einde: voorjaar 2023

WERKEN N70 (MEL)
Tot vermoedelijk eind januari worden de voetpaden, 
parkeerstroken, inritten en groenvakken afgewerkt tussen 
de Sint-Elisabethstraat en de Schoolstraat. Daarna start 
de laatste fase van de werken tussen de Schoolstraat en 
Carrefour. Over de juiste timing van de fasewissel, de tijdelijke 
verkeersmaatregelen en omleidingen communiceert het 
Agentschap Wegen en Verkeer via een bewonersbrief en digitale 
nieuwsbrief. Meer info en inschrijven voor de nieuwsbrief:  
www.wegenenverkeer.be/melsele

Einde: zomer 2023

SLUITING VAN  
SPOORWEGOVERGANGEN (MEL)
De directe omgeving van de spoorlijn tussen de 
stations van Beveren en Melsele zal de komende 
jaren een heuse metamorfose ondergaan.  Infrabel 
gaat namelijk de bestaande spoorwegoverwegen 
in de Gentstraat, Appelstraat, Beekmolenstraat en 
Pauwstraat stapsgewijs vervangen door veilige en 
volwaardige mobiliteitsalternatieven.

De spooroverweg aan de Gentstraat was al een tijdje 
gesloten voor gemotoriseerd verkeer. De werken 
aan de fietstunnel zijn ondertussen gestart. Tijdelijk 
kunnen zachte weggebruikers er terug over het spoor. 
In het voorjaar start Infrabel de tunnelwerken terug 
op en gaat de overweg tot het einde van de werken 
(najaar 2023) terug dicht.

Zoals voorzien in het akkoord met Infrabel komt er 
op termijn een spoorwegbrug tussen de Appelstraat 
en de Spoorweglaan. Die brug zal het gebied ten 
noorden en ten zuiden van het spoor met elkaar 
verbinden. Pas na de bouw van de brug zullen de 
andere spooroverwegen omgevormd worden tot 
overwegen voor zachte weggebruikers.

WAAROM VOERT INFRABEL DEZE WERKEN UIT? 

Het vervangen van de kruisingen tussen het 
trein- en het wegverkeer komen niet alleen ieders 
veiligheid, maar ook de stiptheid van de treinen, 
de onderhoudsinterventies en de leefbaarheid ten 
goede.  Ook voor de veiligheid van de vele gebruikers 
van de fietssnelweg zijn deze aanpassingen een 
goede zaak. 

In de Verrebroekstraat wordt momenteel gewerkt aan het 
fietspad zijde Logistiek Park Waasland

WE GAAN VOOR:

ZONE 30
In de bebouwde kom

ZONE 50 
op landelijke wegen  

70 KM/U 
op verbindingswegen
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MENSEN

TG-Packaging uit Verrebroek, genoemd naar zaakvoerders 
Tom Vermonden en Greet Van Mieghem, ontwikkelt en 
verhuurt verpakkingsmachines voor de voedingsindustrie. 
Met hun unieke verpakkingsmachine voor rijstwafels met 
clip kennen ze wereldwijd succes.

“Jaarlijks ontwikkelen we nieuwe machines of applicaties. 
Hiervoor werken we milieubewust. We hebben onder meer 
verpakkers die kunnen werken op biologisch afbreekbare 
folie of papierfolie wat zeer uniek is. Daarnaast zijn onze 
machines uitgerust met energiebesparende snufjes zoals 
bv. de automatische uitschakeling van de machine na een 
pauze.”

BEVERSE ECONOMISCHE  
AMBASSADEURS

WORD BV LEVERANCIER
Gemeente Beveren besteedt jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan aankopen en aanbestedingen. Waar mogelijk 
gunt de gemeente deze opdrachten aan lokale ondernemers. Momenteel leggen we een databank aan van Beverse 
handelaars, ondernemers, dienstverleners en leveranciers.

Interesse om BV-leverancier te worden?
Registreer dan uw onderneming op www.beveren.be/bv-leverancier

Gemeente Beveren telt een groot aantal straffe ondernemers die een bijzondere bijdrage leveren 
aan de Beverse economie. Om de lokale ondernemers te ondersteunen, reikt de lokale raad voor 
economie  jaarlijks de awards voor Beverse Economische Ambassadeurs (BEA’s) uit.  
Moon Gin, TG Packaging en Arenberghoeve werden dit keer aangeduid als uitverkoren winnaars.

“Jaarlijks ontwikkelen  
 we nieuwe machines of  
 applicaties. Hierbij staat  
 milieu voorop”

Beverse horeca-ondernemers Matthew Van Noten en 
Tommy De Mulder ontwikkelden een originele Belgische 
(Beverse) Moon Gin. 

“We werken vlot samen met enkele nationale partners 
bv. voor de organisatie van evenementen. Internationaal 
werken we samen met importeurs uit Engeland, Ierland, 
Italië, Japan en China. We bouwden doorheen de jaren een 
goede band op met heel wat drankenhandels en winkels.”

“We proberen het merk  
 Moon Gin zowel nationaal  
 als internationaal te  
 promoten”

Mireille Beck en Alexander Carpentier baten samen 
B&B Arenberghoeve uit in de mooie polders van 
Kieldrecht. Daarnaast hebben ze ook een landbouwbedrijf 
met akkerbouw en een schapenhouderij.

“Zowel toeristen als zakenmensen kunnen hier 
overnachten. Via workshops of degustatie-momenten 
kunnen bezoekers kennismaken met onze producten.”

“Wij prijzen ons gelukkig  
 om in de Beverse polders  
 te kunnen genieten van al  
 het mooie rondom ons en  
 delen dit graag met onze  
 gasten”

V.l.n.r. Tom Vermonden, Greet Van Mieghem, Matthew Van Noten, Tommy De Mulder, Mireille Beck en Alexander Carpentier
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In 1798, onder het bewind van de Fransen, konden 
alle mannen tussen 20 en 25 jaar worden opgeroepen 
om te dienen in het leger. De bevolking van het 
Scheldedepartement (het huidige Oost-Vlaanderen en 
Zeeuws-Vlaanderen) weigerde deze wet op te volgen. 
Het kanton Haasdonk kwam in opstand. Men klepte het 
noodsein en van alle kanten kwamen mannen (brigands) 
vanuit Haasdonk, Bazel, Kruibeke en Melsele toegesneld: de 
vrijheidsboom en andere symbolen van de Franse republiek 
werden systematisch aangevallen.

VERENIGINGSARCHIEF TOONT EEN BOEIEND VERLEDEN
De medewerkers van het Bevers gemeentearchief bewaren en inventariseren een rijke collectie erfgoed van 
de gemeente: een schat aan informatie! U kunt bij het archief in de boeiende geschiedenis van Beveren dui-
ken of op zoek gaan naar informatie over uw familie, uw vereniging, uw straat of uw huis. Wist u trouwens 
dat ook bedrijven en verenigingen hun archief kunnen schenken?

5 REDENEN OM UW VERENIGINGSARCHIEF TE 
SCHENKEN AAN HET BEVERS GEMEENTEARCHIEF:

Uw vereniging:

• houdt op te bestaan en wordt ontbonden. Iemand blijft met 
de ‘papieren’ achter en weet niet goed wat ermee aan te 
vangen.

• blikt trots terug op een lang bestaan. De kasten, de zolder en 
de garage van de voorzitter (en/of de secretaris) puilen uit.

• heeft interessante informatie over een specifieke periode 
of een belangrijk feit in de lokale geschiedenis en biedt de 
informatie graag aan voor toekomstige onderzoekers.

• had graag wat meer informatie over de bewaring van 
documenten in het gemeentearchief.

• krijgt een nieuw bestuur. De nieuwe secretaris wil liever een 
digitale administratie en ziet die dozen en ringmappen van 
zijn voorganger liever niet komen.

Net voor de zomer van 2022 bracht de Harmonie Kunst en Vreugd uit Beveren zijn uitgebreide twintigste-eeuwse archief over naar de 
archiefdienst van de gemeente. Daar worden de registers en de dossiers nu geordend, beschreven en verpakt. De negentiende-eeuwse 
concertboeken waren al eerder naar het gemeentearchief overgebracht.

MEER WETEN?
Wilt uw vereniging graag documenten schenken aan het gemeentearchief? 
Neem dan best contact op met de archiefdienst. 
Heeft u geen vereniging maar wel het archief van een Bevers bedrijf dat ophield te bestaan? Neem dan ook contact met het 
gemeentearchief!

Maak een afspraak via archiefdienst@beveren.be of T 03 750 17 50

WAT KUNT U ALS VERENIGING SCHENKEN?
Allerlei verslagen, jaarplanningen, foto’s, filmpjes (audio en 
video), begrotingen, facturen, affiches, vlaggen …

WAT GEBEURT ER MET UW VERENIGINGSARCHIEF NA 
SCHENKING?
Na ordening en inventarisatie worden de documenten verpakt 
en in dozen bewaard in het nieuwe gemeentearchief. U 
ontvangt een exemplaar van de inventaris. U bepaalt zelf of 
geïnteresseerden uw inventaris en archiefdocumenten mogen 
raadplegen. Het bestuur of de afgevaardigde van de vereniging 
kan het archief raadplegen in de leeszaal. Het bestuur van de 
vereniging kan de geschonken documenten altijd ontlenen 
voor bv. de organisatie van een tentoonstelling of voor andere 
projecten.

“Het gebeurde op 18 oktober 1798, al vroeg in de morgen.  
Dertig gendarmen kregen versterking van een veertigtal 
Franse soldaten. Brigands losten enkele schoten op de 
wachten in de Perstraat. Eén aanval van de Fransen 
volstond om de brigands op de vlucht te jagen. Er vielen 9 
doden. De belleman riep het volk van Haasdonk bijeen en 
vroeg om kalm te blijven want de Franse soldaten dreigden 
de parochie in brand te steken. Om dit te voorkomen 
dicteerde de Franse overheid dat de burgers die nacht 
onderdak moesten verschaffen aan 700 mannen.

Rond zes uur – kwam een groep van ongeveer 100 jonge 
mannen of conscrits uit Burcht, Zwijndrecht, Melsele 
en Beveren onder tromgeroffel het dorp binnen. De 
Haasdonkenaren hielden de adem in. Een confrontatie met 
Franse soldaten zou in een bloedbad kunnen eindigen. Na 
aandringen vertrokken de conscrits weer.  Ze waren nog 
maar net het dorp uit toen, tussen 1 en 2 uur ‘s nachts, 
150 Franse soldaten – te voet vanuit Gent – het stille dorp 
binnentrokken. Ze zochten tevergeefs naar de verdwenen 
conscrits en trokken naar de pastorie. Tussen 3 en 4 uur 
arriveerde een bode met een brief uit Sint-Niklaas. Tot 
grote opluchting van de burgers vertrokken de Fransen, 
bijna onmiddellijk daarna, richting Sint-Niklaas.

Zo eindigde die droevige dag en bange nacht van 18 oktober.”

Uit het dagboek van pastoor Stepman

HAASDONK HERDENKT BOERENKRIJG
De geschiedenis van de Boerenkrijg blijft een actueel thema in Haasdonk. Dankzij het dagboek 
van pastoor Stepman bleven alle details uit deze woelige periode bewaard. Vandaag houdt 
een jonge generatie Haasdonkenaren de traditie nog altijd levendig.

225STE VERJAARDAG IN 2023
Tal van gedenktekens herinneren aan de Boerenkrijg: 
bv. het Tassijnskruis in de Haasdonkse bossen, de 
gedenksteen aan de kerk, de gedenksteen aan een 
huis nabij de kerk waar pastoor Stepman in het 
geheim zijn herderlijk ambt bleef uitoefenen, de lijst 
van de onbeëdigde priesters die bewaard wordt in de 
vroegere pastorie …

Ter gelegenheid van de 225ste verjaardag 
staat er volgend jaar in Haasdonk een groot 
herdenkingsmoment op het programma. Hiervoor 
wil men een beroep doen op vrijwilligers. Wilt u hier 
graag aan meehelpen?  
Laat het dan weten via hendrbart@hotmail.com.

Ruim 15 000 theelichtjes vervangen de gedoofde straatverlichting: herdenking van de nacht van 18 oktober 1798 toen 
alle inwoners van Haasdonk hun huizen moesten verlichten zodat de Franse bezetter kon zien wie er thuis was.
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6 De komende zes jaar hebben we nóg meer oog voor een 
kindvriendelijk beleid op alle domeinen.

28,3% of meer dan één op vier inwoners in onze gemeente is 
jonger dan 25 jaar.

49 In Beveren zijn er 49 speelpleintjes. Voor de  
(her)inrichting gaan we het gesprek aan met de buurt.

54 Het Kinderrechtenverdrag kent 54 artikelen. Kent u ze? 
Check www.kinderrechten.be.

458 We staken ons licht op bij 458 kinderen en jongeren om 
tot een sterk beleid te komen.

Schuif je laptop of tablet aan de kant en trek eropuit! Want, eerlijk, wat 
is er leuker dan buiten te ravotten? In een speelstraat zijn kinderen 
en voetgangers (even) de baas. De straat wordt dan enkele uren 
afgesloten voor doorgaand verkeer. Tijdens de buitenspeeldag van 19 
april voorzien we nog een leuke extra voor elke speelstraat.

Meer info over een speelstraat op www.beveren.be/speelstraat.
WO 19 APRIL VAN 14 TOT 17 UUR 
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 / Beveren

 BUITENSPEELDAG 
 MAAK VAN UW STRAAT  
 EEN SPEELSTRAAT!  

Op 14 november zag gemeente Beveren zijn engagement naar kinderen en jongeren bekroond. De 
gemeente kreeg het label Kindvriendelijke Gemeente. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle reikte 
het label uit. De toekenning gebeurde door Bataljong, een netwerk van experts op vlak van lokaal beleid 
voor kinderen en jongeren, en is zes jaar geldig.

Kinderen en jongeren krijgen in Beveren 
de ruimte om hun eigen verhaal te 
maken. Dat is onze ambitie.

We schuiven drie thema’s naar voor 
waar de gemeente de komende zes jaar 
aan zal werken:

• We creëren duurzame publieke 
ruimtes waar kinderen en jongeren 
zichzelf kunnen zijn. 

• Alle kinderen en jongeren, in al hun 
diversiteit, voelen zich goed in hun 
vel. Als het toch even minder gaat, 
weten kinderen en jongeren waar ze 
terecht kunnen.

• We communiceren op maat van 
kinderen en jongeren. 
Via een permanente dialoog geven ze 
de gemeente mee vorm.

Ontdek alles over ons kindvriendelijk 
beleid op www.beveren.be/jonginbv.

 WE ZETTEN ONZE TANDEN IN 
 EEN KINDVRIENDELIJK BELEID 
 YES!!!  WE BEHAALDEN HET LABEL  

 ‘KINDVRIENDELIJKE GEMEENTE’. 

 HANDEN  
 UIT DE MOUWEN 

 KINDVRIENDELIJK BEVEREN  
 ONTCIJFERD 

 TIEN OP TIENERS 

We willen onze tienerwerking 
verder uitbouwen. Bent u een 
tiener (of heeft u er eentje in de 
zetel hangen)? Geef uw mening 
op onze stellingen. De enquête 
is volledig anoniem. Het duurt 
maar vijf minuten en er zijn geen 
foute antwoorden.

Scan hiernaast de 
QR-code en geef je 
mening!
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UW BUUR HEEFT HULP NODIG

Thuisverpleegkundige Anita Van Hijfte roept 
Beverenaars op om van hun privéparking  
een Zorgparking te maken.

Anita: “Wij verzorgen heel wat Beverse patiënten. Denk maar 
aan hulp bij medicatie, bij verpleegtechnische zorgen of bij 
de wond- en stomazorg. Geen probleem voor ons natuurlijk. 
Maar we moeten wel altijd op zoek naar een parkeerplaats. 
Dat is frustrerend, want je verliest hierdoor kostbare tijd die 
je liever doorbrengt met je patiënt. Soms rijd ik drie keer rond 
om een plaatsje te vinden.”

WAT IS EEN ZORGPARKING?
“Beveren startte net met het project Zorgparking. Een mooi 
initiatief waar we als hulpverleners heel blij mee zijn. Een 
Zorgparking is een privé-parking of -oprit van een Beverenaar 
die zorg- en verpleegkundigen en dokters gratis mogen 
gebruiken (max. 45 minuten) als ze in de buurt een patiënt 
gaan verzorgen. U herkent de zorgparkings aan de sticker 
die aan het raam kleeft. Als de eigenaar toch plots zijn oprit, 
parkeerplaats of garage nodig heeft, kan hij ons bellen. We 
leggen een kaart met onze gegevens en toelating duidelijk 
zichtbaar aan onze voorruit.”

HAAL UW ZORGSTICKER
“Zorgparkings zijn nieuw in Beveren. Voorlopig zitten we nog 
met heel wat parkeerproblemen. Daarom deze oproep. Heeft 
u uw parkeerplaats niet altijd nodig? Maak van uw parking 
dan een Zorgparking. U helpt er ons en ook uw buren mee. 
Want in elke straat is er wel iemand die af en toe thuiszorg 
nodig heeft.”

“Zorgverstrekkers verliezen kostbare tijd bij het zoeken  
 naar een parkeerplaats”

VOORDELEN VAN DE ZORGPARKING:
• Zorgverstrekkers winnen kostbare tijd. I.p.v. de 

zoektocht naar een parkeerplaats, besteden ze 
deze tijd liever aan hun patiënten.

• Uw zorgbehoevende buren zijn zo sneller 
geholpen.

Heeft u plaats voor uw garagepoort of inrit? 
Bent u zorgverlener en heeft u een Rizivnummer? 
Vraag uw kaart of zorgsticker via beveren.be/
zorgparking

MEEDOEN IN 2 STAPPEN
• Schrijf u in via www.beveren.be/zorgparking

• Kleef de sticker van Zorgparking op uw raam.

Zo weten de zorgverleners dat ze uw parkeerplaats 
even mogen gebruiken. Een kleine moeite, een grote 
hulp en het kost u niets. Doen! 
www.beveren.be/zorgparking

UITGELICHT

Kleef deze sticker aan de binnenkant van uw raam, zo weten 
de zorgverstrekkers dat ze voor uw garage of op uw oprit 
mogen parkeren.

ZORGPARKING

Thuisverpleegkundige Anita Van Hijfte op 
haar verpleegronde in Beveren centrum.
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GRATIS FIETSREGISTRATIE
Paul Martens: “Ik vind het zeker de moeite om mijn fiets 
te laten graveren. Bovendien is dit een gratis service. Bij 
gravering krijgt de fiets een label met de vermelding van het 
persoonlijk rijksregisternummer. Hierdoor kan men duidelijk 
bewijzen wie de eigenaar is. Ook bij een ongeval kan men de 
fietser onmiddellijk identificeren. Gelukkig maakte ik nog geen 
fietsdiefstal mee. Dankzij de fietsgravering en een degelijk 
fietsslot houden we het hopelijk veilig.” 

Paul Martens komt langs bij de Technische dienst wegen voor 
gratis fietsgravering.

FIETSLABELMOMENTEN
Gratis labeling bij Technische dienst wegen, 
Europalaan 2 in Beveren op:

ma | di | do | vr 08.00 > 12.30  13.00 > 16.30 uur 
wo   08.30 > 12.30 13.00 > 17.00 uur

Of kom langs in één van de deelgemeenten:

• Haasdonk | begraafplaats | P. Verwilghenplein 1  
01|03, 31|05, 30|08 14.30 > 16 uur 

• Kallo | begraafplaats | Zavelgelaagstraat 14 
03|05, 02|08, 02|11 12.30 > 14 uur

• Kieldrecht | begraafplaats | Dorpsstraat 72 
28|03, 28|06, 04|10 12.30 > 14 uur

• Melsele | begraafplaats | Sint-Elisabethstraat 62a 
03|05, 02|08, 08|11 14.30 > 16 uur

• Verrebroek | begraafplaats | Drieshoekstraat 26 
29|03, 28|06, 04|10 14.30 > 16 uur

• Vrasene | gemeentemagazijn | Nieuwe Baan 
01|03, 31|05, 30|08 12.30 > 14 uur

TECHNISCHE DIENST WEGEN
Europalaan 2 | 9120 Beveren 
T 03 750 18 00 
E wegen@beveren.be

“Dankzij de fietsgravering 
 en een degelijk fietsslot 
 houden we het hopelijk veilig”

MAAK HET FIETSDIEVEN MOEILIJK!
• Plaats uw fiets altijd in een fietsenstalling of op een 

goed verlichte plaats waar er veel sociale controle is.

• Zet uw fiets altijd op slot met minstens één stevig 
slot. Twee sloten zijn veiliger dan één slot. Maak 
uw fiets met het frame ergens aan vast, zoals een 
fietsenrek.

• Laat niets achter in fietstassen of op de 
bagagedrager. Ook in uw tuinhuis of garage doet u 
uw fiets best op slot. 

Werd uw fiets toch gestolen? Doe altijd aangifte bij de 
politie.

HEROPWAARDERING BEGRAAFPLAATS DOEL
Met de garantie op een nieuwe toekomst voor Doel, wenst het 
gemeentebestuur de begraafplaats van Doel te herwaarderen. Vooraleer we 
de begraafplaats in ere kunnen herstellen, volgen we de wettelijke procedure 
voor alle begraafplaatsen die nabestaanden de mogelijkheid geeft om 
vervallen concessies te verlengen. Bij graven waarvan de concessie vervallen 
is, werd een bordje geplaatst. Graven waarvan de concessie niet wordt 
verlengd, en kosteloze graven ouder dan 15 jaar, worden eigendom van de 
gemeente. Na de doorlooptijd van deze procedure kunnen we starten met de 
restauratie van het kerkhof. Het is niet de bedoeling om graven te ontruimen. 
De gemaakte afspraken i.k.v. funerair erfgoed zullen gerespecteerd worden.

Nabestaanden hebben tot 31 oktober 2023 de tijd om de concessie te 
verlengen.

• Concessies kunnen worden verlengd met 30 jaar. Dit kost 500 EUR per 
persoon.

• Eeuwigdurende concessies kunnen kosteloos verlengd worden voor 50 jaar.

• Voor kosteloze graven kunnen nabestaanden nog tot 31 oktober 2023 alsnog 
een concessie aanvragen

U kunt een concessie of de verlening van een concessie aanvragen bij dienst 
Burgerzaken. U kunt bij deze dienst ook terecht voor meer inlichtingen.

DIENST BURGERZAKEN
T 03 750 15 11 
E burgerzaken@beveren.be

GLASVEZELNETWERK
Netwerkbouwer Fiberklaar wil inwoners van Haasdonk, Melsele en 
Vrasene voorzien van een glasvezelverbinding. Eerder legde Proximus 
al glasvezel aan in het centrum van Beveren. Mensen die wonen in 
het projectgebied van Fiberklaar, ontvingen hierover een brief van 
het bedrijf. U kunt ook nog aansluiten op een online infosessie op 
woensdag 14 december om 19.30 uur. 

Meer info over Fiberklaar en inschrijven voor de online infosessie: 
www.fiberklaar.be/beveren

OPHALING PMD
Sinds kort kunt u grotere zakken kopen voor pmd-
afval. Naast de 60 l-zak, stelt Ibogem dan ook een 90 
l-zak ter beschikking (4 EUR/ rol van 20 zakken). Sinds 
de uitbreiding van de sorteerboodschap voor pmd in 
2019 mogen alle plastic verpakkingen in de blauwe 
zak en is die blauwe zak dus sneller vol. Een grotere 
pmd-zak lost dat probleem uiteraard op. Bovendien 
zijn minder zakken ook handiger voor de ophaler en 
zorgt het voor minder plastic afval. De zakken zijn te 
koop in de gekende verkooppunten. 

HET LOKET
BINNEN ZONDER KLOPPEN
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DE PRAKTIJK
TIPS VOOR THUIS
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ACHTER DE SCHERMEN VAN DE WINTERDIENST 
Gaat het nog sneeuwen dit jaar? In België weet u het nooit. Zo ja, maak dan uw eigen stoep en eventueel die 
van uw buur sneeuwvrij. Stapel de sneeuw op aan de rand van het voetpad en veeg hem niet op de rijweg 
of in de riool. Voorzie een veilige doorgang van 1,5 meter. Ruim altijd de sneeuw voor u zout strooit, anders 
heeft strooien geen zin. En weet ook: de strooidiensten doen altijd hard hun best om de wegen zo snel 
mogelijk weer berijdbaar te maken.

UNIEKE KERSTCADEAUTJES 
NODIG?
Wandel langs de balie Toerisme en vind het kerstcadeau 
dat u zoekt. Het kruidige huisbiertje BONàPART van Fort 
Liefkenshoek of een Bevers streekbiermandje is steeds 
een schot in de roos. Unieke gadgets van Beveren als 
cadeautje geven? Met de magneten, sleutelhangers 
en skyline van Beveren scoort u vast en zeker. Of wat 
denkt u van de Wase Wandelbox of de wandelgids 
Martinusroute? Spring gerust even binnen en ontdek 
originele cadeautjes voor de komende feesten.

NIEUW DEELSYSTEEM  
ELEKTRISCHE FIETSEN
Lantis verspreidt momenteel 1650 elektrische deelfietsen 
van Donkey Republic in Antwerpen en in het Waasland. Ook 
in groot Beveren kunt u weldra gebruik maken van ruim 100 
exemplaren. 

ALLES BINNEN TRAPBEREIK
Voor korte en iets langere afstanden vormt het 
deelfietsensysteem een sneller en duurzamer alternatief. 
Bovendien heeft fietsen heel wat voordelen. Dat uit zich o.a. 
in meer lichaamsbeweging, vaak en sneller alternatief voor de 
wagen én  minder autorijden betekent ook minder tanken. 

LOCATIES
Kijk op www.donkey.bike/ voor de 14 locaties in groot-Beveren. 

HOE WERKT HET?
Met dit deelfietssysteem kunt u fietsen van plek A naar 
plek B in gans het Waasland, Antwerpen en ook in andere 
steden in binnen- en buitenland. De fietsen zijn te vinden 
op vaste locaties t.h.v. station, bushalte, marktplein …. Van 
daaruit kunt u de fietsen via de app ontlenen, openen en 
u vlot verplaatsen binnen en buiten Beveren. Er zijn geen 
vaste stations waar u telkens naar terug moet keren maar 
zogenaamde (afgebakende)drop zones. U kunt de fiets dus 
telkens oppikken en parkeren op een andere deelfietslocatie.

Reserveer uw deelfiets via de app Donkey Republic  
via www.donkey.bike

Vanaf midden november houden we voortdurend de 
weersvoorspellingen in de gaten. Bij voorspelling van 
sneeuw en ijzel verwittigen we de eigen vaste strooiploeg 
en roepen eventueel nog extra aannemers op. De volgorde 
van de routes is vastgelegd vanuit een vastgelegde 
prioriteitenlijst. De strooimiddelen worden eerst ingezet op 
de grote verbindingswegen en kritieke punten. Een gewone 
strooiroute duurt zo’n 3,5 uur. Hou er rekening mee dat we die 
route niet zomaar kunnen wijzigen.

Op het fietspad verspreiden we een zoutoplossing. Voordeel 
hiervan is dat het dooiend werkt zonder dat er eerst over 
gereden moet worden. Op een aantal fietspaden worden 
de paaltjes weggehaald tijdens de winterperiode. Hierdoor 
kunnen de strooidiensten vlot passeren als ze uitrukken bij 
vrieskou. We schaften ons onlangs 2 nieuwe zoutstrooiers aan 
waarmee we milieuvriendelijker kunnen werken.

Vanaf midden november tot april staat de winterdienst klaar 
om bij gladheid de wegen en fietspaden berijdbaar te houden.  
Nog meer strooi- en wintertips?  
Kijk op de website van Beveren bij ‘winterdienst’.

Peter, Tom en Gwen, verantwoordelijken van de winterdienst

VEILIG DE WINTER DOOR
5 TIPS VAN DE WINTERDIENST:

1. Hou uw voetpad voor uw woning sneeuw- en ijzelvrij.

2. Het is niet omdat er gestrooid werd dat de baan veilig 
is, het zout moet eerst nog worden ingereden.

3. Zijn uw buren niet goed meer te been, help hen een 
handje met deze klus.

4. Ruim eerst de sneeuw weg vooraleer u zout strooit. 

5. Bescherm uw waterinstallatie tegen vorst.

DEELFIETSEN OP 14 VERSCHILLENDE LOCATIES:

Kallo bushalte Dorp 
Kallo steiger Waterbus 
Kieldrecht bushalte kerk 
Verrebroek bushalte dorp 
Haasdonk dorp 
Vrasene bushalte kerk 
Melsele bushalte | Spoorweglaan (N70) (na heraanleg) 
Beveren bushalte Markt 
Fort Liefkenshoek steiger Waterbus 
Stations van Melsele en Beveren 
P+R Melsele 
Doel centrum 
Gevangenis Beveren



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 HOLVOET I BOOMGAARDSTRAAT MELSELE

“ Ons moeder kocht 
 regelmatig een 
 nieuwe kerstkribbe. 
 Met de oude 
 mochten we dan 
 spelen. Zo groeide 
 mijn passie voor 
 kribbe figuurtjes ” 
 

Ontdek nog meer uit de collectie kerststallen van Jan 
via vijf wandelroutes in Melsele en Beveren.  
Meer info in brochure Vollenbak Winter op p. 6
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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 beleeft!

 @Tom Uytersprot, 9 oktober 2022

Tom Uytersprot postte deze prachtige gestilleerde foto 
van het nieuw gemeentehuis in Beveren. 
#streets_storytelling #daydream #embraceyourshadows 
#eigenwaas #bevereninbeeld

INFOAVOND:  
NAAR HET 1E MIDDELBAAR
Dienst onderwijs organiseert in samenwerking met Vrij CLB Waas 
en Dender en GO! CLB Prisma een infoavond over de overstap naar 
het 1e middelbaar. Met mogelijkheid tot bezoek aan infomarkt van 
de Beverse scholen na de infoavond. 
26 | 01 | 2023 om 20 uur, Gemeentehuis – Auditorium,  
Gravenplein 8 in Beveren

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

NIEUW MAGAZINE WAAHZ! VERBAAST 
OVER CULTUUR IN HET WAASLAND
Ontdek WAAHZ!, een gratis gloednieuw magazine over de vele 
culturele must-sees en erfgoedparels in het Waasland. Vanaf 15|12 
terug te vinden in Ter Vesten, de Bib en balie Toerisme. WAAHZ! 
is een initiatief van Cultuurtuin WAAS, Erfgoedcel Waasland en 
Interwaas i.s.m. de lokale besturen.

 @nickydebacker, 18 september 2022

Deze foto werd genomen tijdens de gegidste erfgoedwandeling 
in de Vrasenestraat, de Meir van Beveren. 
#beverenverbindt #openmonumentendag2022 
#erfgoedbeveren #boeiendverleden #beverenverkennen 
#bevereninbeeld

SCHRIJF U IN VOOR HET 
ALARMERINGSSYSTEEM  
BE-ALERT
Op 6 oktober voerde de gemeente in 
Haasdonk, Kallo en de Waaslandhaven een 
test uit van BE-Alert, het nationale 
alarmeringssysteem van de overheid. Wilt 
u bij een echte crisissituatie ook op de 
hoogte gebracht kunnen worden? Schrijf u 
dan in voor BE-Alert via  
www.be-alert.be. 
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ACTIEF
WAT BEWEEGT ER IN ONZE GEMEENTE?

GREET 
B-asiel 

SARA 
Sint-Maarten Bovenschool 

De eindejaarsperiode is traditioneel een periode van genieten, lekker eten en drinken.  
Anderzijds is het ook een periode van samenhorigheid, empathie en vrijgevigheid. 
Sommige Beverenaars engageren zich net iets meer en zetten zich actief in om het lot van mensen 
die het minder treffen te verbeteren. We brachten enkele initiatiefnemers rond de tafel en klonken 
alvast op een mooi 2023.

“De hele adventsperiode staat er 
een caravan op de speelplaats 
waar leerlingen droge voeding en 
verzorgingsproducten kunnen doneren 
voor B-Asiel. Sommige klassen stellen 

een cadeaubox samen op maat van een specifiek gezin 
of persoon. Het is niet de bedoeling om nieuwe dingen 
te kopen, maar misschien heb je als ouder of leerling 
nog herbruikbare spullen bv. speelgoed waar al lang 
niet meer mee gespeeld wordt.”

“Het hoofddoel van onze vereniging is 
steun verlenen aan iedereen die onder 
de armoedegrens leeft uit Groot Beveren, 
Burcht en Zwijndrecht. Wie onvoldoende 
inkomen heeft om in zijn basisbehoeften te 

voorzien, rest weinig keuze. Naast de steun van het OCMW, 
kunnen financieel zwakkeren terugvallen op “De Brug”. 
Droge voeding en conserven kan je altijd binnenbrengen in 
de Sociale campus in de Pareinlaan. Ook kinderkledij tot 12 
jaar is hier welkom.”

LIEF 
Dhanwar Junglekids 

HERMAN
Klimop Brazilië 

“Klimop geeft financiële steun aan 
studenten in één van de armste streken in 
Brazilië. Door het behalen van een hoger 
diploma leveren ze een belangrijke bijdrage 
in de ontwikkeling van de regio.  

De opbrengst van onze ontbijtacties en wijnverkoop gaat 
integraal naar dit studiebeurzenproject.” 
Voor meer info: herman.stroobandt@gmail.com

KOEN
Rode Kruis Beveren 

“Rode Kruis Beveren helpt mensen in nood, 
hier in Beveren en elders in de wereld. Het 
werkt zowel preventief als wanneer het 
onheil al heeft toegeslagen. Momenteel 
bieden we gezondheidszorg aan een 

vluchtelingenkamp in Tanzania. Daarnaast sturen we vanuit 
onze afdeling middelen (geld, ambulance …) naar het 
conflictgebied in Oekraïne en Rusland. 
Steunen kan je door geld over te maken op het 
rekeningnummer van Rode Kruis-afdeling Beveren.”

ANN 
Oxfam Wereldwinkel 

“Voor die partners die via Oxfam-
Wereldwinkels hun producten kunnen 
verkopen, betekent de betere prijs dé 
stap naar een waardig loon, mogelijkheid 
tot verbetering van de productie, betere 

huisvesting, scholing voor de kinderen …” 
Iedereen kan ons steunen door regelmatig te kopen in de 
wereldwinkel. Of word lid van ons enthousiast team van 
vrijwilligers. Zo kan faire trade nog een ruimere uitstraling 
hebben in Beveren. Laat iets weten in de wereldwinkel of  
via beveren@oww.be.”

“Onze werking ondersteunt inwoners van 
Dhanwar op het vlak van onderwijs en 
gezondheidszorg. 
Voor een jaarlijkse som van 120 EUR 
adopteert men een kind in Dhanwar. 

Het krijgt hiervoor in ruil onderwijs, schoolboeken en 
3 maaltijden per dag. We organiseren ook jaarlijks een 
ontbijtactie in november.  
Meer info via janssens_walter@fulladsl.be.”

Enkele van deze organisaties kunnen rekenen 
op de steun van de Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking (GROS), een verzameling 
van Beverse organisaties die zich actief inzetten 
voor internationale acties in Noord en Zuid. GROS 
Beveren is ook mee verantwoordelijk voor de lokale 
11.11.11-acties. U kunt hiervoor een gift doen via het 
bijgevoegd formulier in Onze Gemeente. Jammer 
genoeg konden we hier niet alle waardevolle 
initiatieven toelichten. Ons grootste respect voor alle 
oprichters, vrijwilligers en sympathisanten voor hun 
belangeloze inzet!



2726

GEKIEKT!
 IN ONZE GEMEENTE

25 oktober 2022 
Winnaars marktactie

2 oktober 2022 
Opening Zintuigentuin van Hof ter Saksen

28 oktober 2022 
Opening OC Ermenrike

11 november 2022 
Intocht Sint-Maarten

25 oktober 2022 
Ladies Night in Ter Vesten

4 november 2022 
Workshop Robo-rups in de Bib

10 november 2022 
Sint-Maartenstocht in park Hof ter Saksen

18 oktober 2022 
Magische familiequiz in Togenblik n.a.v. Harry 
Potterjaar

20 november 2022 
Wandelen in de polder rond Prosperpolder tijdens Beveren Wandelt

20 november 2022 
Kunstendag voor kinderen in Bib Beveren

18 november
Prijsuitreiking fietszoektocht. Winnaar Inge Slosse uit 
Melsele ging naar huis met de hoofdprijs.
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DAT EXTRA LAAGJE MAGIE …
“Ik word steeds instant gelukkig wanneer ik hier ben. Voor mij heeft dit cultuurcafé altijd die fijne link met de 
jaarlijkse, bijzondere twee weken van musicalplezier. Ik denk direct aan de vrienden die ik hier al maakte en 
aan ‘mijn’ musical-familie die ik hier mocht zien groeien. Daarna denk ik natuurlijk ook aan de musical zelf: het 
plezier om te leren acteren,  dansen en zingen. Dat doe ik super graag, maar deze hele omgeving en de sfeer 
die er hangt wanneer we repeteren, wanneer we op weekend zijn en wanneer we hier in de kleedkamers, de 
gangen en op het podium rondlopen, ja, die geven het echt dat extra laagje ‘magie’.“ 

IN ZO’N ROL KRUIPEN HEEFT IETS BEVRIJDEND
“Ik heb in de voorbije zes jaren al veel bijgeleerd. Ik durfde mij niet zomaar laten gaan om te acteren, terwijl ik 
nu merk dat ik volledig kan opgaan in mijn rol. Deze keer is dat één van de hoofrollen. Gek toch! Ik ben gestart 
zonder acteerervaring en in mijn beleving moest je echt al kunnen acteren om aan een hoofdrol te geraken. 
Zalig dat ik nu toch die kans krijg en dat ook aandurf. Ik doe dit echt heel graag en maak er de tijd voor. Ik kijk 
er naar uit om met z’n allen in de zaal te staan. Het is een grote motivatie om mijn examens goed te doen, 
omdat ik weet dat nadien de beloning volgt. “

MUZART HEEFT ECHT WEL IETS VERANDERD IN MIJN LEVEN
“Als ik aan mooie momenten denk, dan denk ik meteen ook aan het repetitieweekend.  Daar met de hele 
groep allemaal samen zijn maakt er een sterk moment van. Een heel bijzonder moment is wanneer je na de 
voorstelling allemaal samen op het podium staat en het applaus in ontvangst neemt. Je vergeet zoiets niet 
snel. Ik ben dankzij MuzArt zelfzekerder geworden en heb de musicalmicrobe voor altijd te pakken. Ik hoop in 
de toekomst ooit nog eens in een musicalproductie terecht te komen. Ik ben erg dankbaar dat ik al sinds mijn 
twaalf jaar deze kansen krijg. Dat ik dit allemaal mag meemaken en dat dit zo vlakbij kan met zo’n omkadering 
is fantastisch. Ik zou zeggen aan iedereen die twijfelt om gewoon ook eens je kans te wagen en mee te doen 
met de workshops en te zien waar het toonmoment je brengt.”

MEESPELEN IN EEN HERKENBARE EN  
FANTASIERIJKE VOORSTELLING
“De voorstelling ‘Kwien’ is een verhaal dat sterk inspeelt op wat kinderen en jongeren allemaal herkennen. Het 
is hedendaags met digitale media, maar gaat ook over pesten. Twee dingen die ons als jongeren ook echt wel 
bezig houden. Mensen gaan zich daarmee kunnen vereenzelvigen. Daarnaast er is natuurlijk ook een groot stuk 
fantasie bij en dat samen maakt het echt mooi. Dat je je als toeschouwer kan terugvinden in zo’n personage 
maakt het geweldig. Ik deed dat vroeger als toeschouwer zelf ook graag. In deze productie gaat het tussen de 
populaire groepjes en de jongeren die wat tegen de stroom ingaan. Ik kan mij nogal goed bij die tweede groep 
vinden: niet zomaar meelopen, maar wel echte vriendschappen hebben.”

 
  ANK
  OORUIT

We ontmoeten Sid De Munck (17) aan een tafeltje in het cultuurcafé, de uitvalsbasis 
van de MuzArters voor, tijdens en na de musicals waarmee MuzArt vzw traditiegetrouw 

de kerst- en nieuwjaarperiode in CC Ter Vesten inkleurt. Sid speelt dit keer één van de 
hoofdrollen in ‘Kwien’, de nieuwe musicalproductie van MuzArt. Ondertussen is het haar 

6de en laatste musical. Sinds september oefent ze tweewekelijks in OLVG Gaverland in 
Melsele. Een intensieve periode vol dans, acteren en zingen. De voorstellingen zijn beslist 

de moeite waard, een ideale uitstap met de hele familie in de komende kerstperiode. 

“Muzart heeft echt wel 
iets veranderd in mijn leven.”

Kaarten voor de musical “Kwien” (van 26 december tot en met 30 december) zijn nog verkrijgbaar  
via www.tervesten.be.Sid De Munck, één van de hoofdrolspeelsters in 

de musical ‘Kwien’

Sid, samen met enkele medespelers 

MuzArt vzw is een musicalvereniging die podiumkansen en acteerervaring biedt aan jongeren van 12 tot 18 jaar. 
Enthousiaste en ervaren vrijwilligers staan aan het roer en runnen MuzArt met veel plezier.

Sinds 2000 brengt MuzArt elke eindejaarsperiode een spetterende familiemusical! Meer info op www.muzart.be.



5 THOMAS SMITH: REBEL
27 januari, 20 uur, Ter Vesten

Thomas erkent: hij is zélf verantwoordelijk 
voor de miserie in zijn leven. En misschien 
ook wel een beetje van die van anderen. 
Een bevrijdend inzicht. Hoog tijd om zijn 
innerlijk kind niet langer te verstoppen. Zich 
als rups van nar tot rebel te ontpoppen.

TER VESTEN

T 03 750 10 00 
E tervesten@beveren.be

2 BAS BIRKER: IN BLIJDE 
VERACHTING

12 januari, 20 uur, Ter Vesten

Bas Birker is best sympathiek. Maar 
schijn bedriegt. In blijde verachting is een 
reisverslag van de zoektocht naar zijn 
diepste binnenste. Langs ziekenhuizen, 
doodsangsten en onhebbelijkheden. Om 
uiteindelijk de schoonheid te vinden in een 
grote berg lelijkheid.

TER VESTEN

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

1 DE WARMSTE WEEK IN DE BIB 
17 december tot en met  23 december, 
doorlopend, Bib Beveren.

Tijdens de warmste week kunt u genieten 
van koffie, thee en gebak in de bib voor 
solidaire prijzen.  De opbrengst gaat 
integraal naar “Iedereen mee tegen 
kansarmoede”. Van 17 december tot 
en met 23 december is de Bib ook in de 
voormiddag open vanaf 9.30 uur. 

BIB BEVEREN

T 03 750 10 50 
Vrije bijdrage voor koffie – thee – water - 
gebak

6 OPENDEURDAG  
BABYTHEEK BEVEREN

28 januari, 14 > 17 uur, Pareinlaan 1

Kiest u ook bewust voor goedkoper 
of duurzamer? Maak dan kennis met 
de babytheek, een uitleendienst voor 
babyspullen. Met workshop babydragen. 
Voor jong en oud.

HUIS VAN HET KIND

T 03 750 15 11

Alle activiteiten zijn onder voor-
behoud en kunnen omwille van  

coronamaatregelen gewijzigd of 
geannuleerd worden.  

Volg onze gemeentelijke info-
kanalen voor actuele informatie.

3 IJSPISTE
17 december tot 8 januari, Grote Markt

Schaatsen op de grootste ijspiste van het 
Waasland. Een garantie voor een sportief en 
sfeervol eindejaar!

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

DIENST EVENEMENTEN

E evenementen@beveren.be 
www.beveren.be 

10DE ONMISBARE
EEN GREEP UIT ONZE AGENDA
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8 SLAM POETRY / SPOKEN WORD
25 januari, 14 uur, Ter Vesten

Dichter Hind Eljadid geeft een 
slamworkshop voor jongeren vanaf 12 jaar. 
Aansluitend brengen de deelnemers samen 
met haar een podiumperformance voor het 
publiek.

TER VESTEN

T 03 750 10 00 
E tervesten@beveren.be

7 TOM NAEGELS -  
NIEUW BELGIË. EEN 
MIGRATIEGESCHIEDENIS.

28 januari, 20 UUR

Ter Vesten gaat de dialoog aan tussen 
cultuur en wetenschap, filosofie,  
geschiedenis, natuur en tal van 
maatschappelijke tendensen. Tom Naegels 
bijt de spits af met de theaterlezing ‘Nieuw 
België’, gebaseerd op zijn prijswinnende boek.

TER VESTEN

T 03 750 10 00 
E tervesten@beveren.be 

10 | 9 (+65) | 7 (ABO) | 2 (-26) EUR

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 KERSTSTALLENTOCHTEN
16 december tot 8 januari

We maken het graag gezellig in Beveren met traditionele kerststallentochten in Melsele en 
Beveren waarbij u ook de kastelen en de ijspiste passeert. De kerstkribben zelf zijn uit de 
collectie van Jan Holvoet. Alle informatie over de kerststallen vindt u terug in de handige 
wandelfiche, verkrijgbaar aan de balie Toerisme vanaf midden december.  
Meer informatie vindt u op  
www.beveren.be/evenementen

TOERISME

T 03 750 15 80 
E toerisme@beveren.be
www.beveren.be/toerisme
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9 FORT LIEFKENSHOEK
18 december, 14 > 18 uur, Fort Liefkenshoek

Bibber u warm op deze leuke dag met toffe 
workshops, sfeermuziek, de zeepbellenmo-
biel, een live vuurshow en kinderanimatie. 
Geniet van de wensen van Madame 
Branche of dans en zing mee met je nieuwe 
gekke kapsel of coole ballon op gezellige 
muziek van Little Dixie en het kinderkoor 
Toeililee.

TOERISME

T 03 750 15 80 
E toerisme@beveren.be
Inschrijven via www.fortliefkenshoek.be

4 ESMÉ BOS & BART VOET: ELLA
26 januari, 20 uur, Ter Vesten

Zangeres Esmé Bos en muzikant Bart 
Voet zijn beiden grote fan zijn van Ella 
Fitzgerald. Deze liefde voor ‘The First Lady 
of Song’ vormt het koppel om tot een 
persoonlijke lofzang. En daarvoor brengen 
ze vier geweldige jazzmuzikanten mee: 
contrabassiste Anneleen Boehme, gitarist 
Geert Hendrickx, saxofonist Rob Banken en 
drummer Simon Raman.

TER VESTEN

T 03 750 10 00 
E tervesten@beveren.be
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Te koop in het gemeentehuis van Beveren, de gemeentelijke 
permanenties en verkoopautomaten Grote Markt en Warande. 

MET EEN CADEAUBON

Meer info/online te koop:
www.beveren.be/cadeaubon
T 03 750 15 11

TE GEBRUIKEN BIJ MEER DAN 200 HANDELAARS IN BEVEREN EN TER VESTEN !


