Dorpspunt in
Beveren aan de IJzer
In het Dorpspunt kunnen inwoners uit Beveren-aan-de-IJzer,
maar ook toevallige passanten, hun dagelijkse boodschappen
bestellen en ophalen of aan huis laten leveren.
Verschillende lokale leveranciers en
winkeliers uit naburige dorpen bieden er
hun producten aan, rechtstreeks van het
veld of verwerkt tot een lekker
eindproduct. Is je fiets stuk, dan kan je er
hem binnen brengen en krijg je een
vervangfiets mee voor de duur van de
reparatie… Je kan er ook een e-bike
bakfiets ontlenen. Wil jouw Beverense
vereniging hulp bij de voorbereiding van
een activiteit, dan kunnen we vanuit het
Dorpspunt desgewenst ons steentje
bijdragen.
Je kan er ook terecht voor vragen rond
concrete hulp in huis: het gras afrijden,
vuilnis buiten zetten, stoep vegen, kleine
klusjes in de tuin,…. In het Dorpspunt
wordt er nagegaan wie van de
medewerkers je kan helpen. Uniek is dat
de medewerkers mensen met een
beperking zijn die ondersteund worden
door De Lovie vzw en die vooral talenten
hebben die ze graag willen inzetten voor
het dorp. Samen met de begeleiding
ontvangen ze jou er met plezier, nemen je
bestellingen op, leveren de boodschappen
bij jouw thuis,…. Indien de vraag
complexer is, zoeken we samen naar een
oplossing in de buurt.
Het dorpspunt is ook een plaats waar je
zomaar kan binnenlopen voor een praatje
of een koffietje mét verse cake of een tas
even verse soep. De medewerkers bedienen je met plezier en met een aangename babbel.
Je kan er boeken ontlenen en de krant lezen. Soms organiseren we een activiteit: van
knutselnamiddag voor de jongste Bevernaars tot een zangstonde met oude schlagers. Maar

nog veel liever zetten we de ruimte ter beschikking voor de eigen ideeën en talenten van de
inwoners van het dorp.
Wil je meehelpen aan dit unieke project, dan ben je als vrijwilliger zeker welkom!
En ben je ondertussen een beetje nieuwsgierig geworden of heb je zelf een idee, dan ben je
op de volgende momenten welkom:
Openingsuren:
Maandag, woensdag en vrijdag: 9-17u
Dinsdag en donderdag: 9-18u30

Dorpspunt In Beveren:
Roesbruggestraat 20
8691 Beveren aan de IJzer
057 377273
dorpspuntinbeveren@delovie.be
https://www.facebook.com/groups/173563719824850/

Wist je dat?
Dorpspunt Beveren werd in 2017 gelauwerd met de MATEXI-AWARD, de prijs voor het
meest verbindende buurtinitiatief van België. “De jury vindt hier een mooi voorbeeld van
maatschappelijke inbedding van de zorg, de creatie van wederzijdse betrokkenheid, en een
oplossing voor het aanbieden van diensten in afgelegen woonkernen. Volgens de jury kan
het initiatief vele kleine buurten en dorpen inspireren.”
Dorpspunt Beveren is ook genomineerd voor de RADICALE VERNIEUWERS, een wedstrijd
van de Sociale InnovatieFabriek, Radio 1 en De Standaard, in samenwerking met Cera,
Koning Boudewijnstichting, VLAIO en Nationale Loterij. Samen gingen zij op zoek naar
burgers, bedrijven, maatschappelijke bewegingen, overheden of instellingen die met hun
nieuwe tegendraadse, onverwachte en trendsettende ideeën streven naar oplossingen voor
maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, armoede, verstedelijking,
eenzaamheid, zorg, enz.

