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Beveren Buiten: 

Een veilige zomer vol muziek, film en 

(straat)theater! 

Dienst Communicatie           

17|05|2021 
 

 

Dit jaar pakt gemeente Beveren opnieuw uit met ‘Beveren Buiten’, een samenwerking tussen de 

gemeente en Studio 98. Beveren Buiten vindt plaats van half juni tot 29 augustus aan Hof ter Saksen en 

houdt rekening met de geldende coronamaatregelen. Met dit initiatief willen we alle inwoners een 

veilige maar leuke zomer in eigen gemeente bezorgen met een mix van film, muziek en straattheater. 

De succesformule van vorig jaar keert dus terug maar voor een groter publiek, een langere periode en 

met een indrukwekkend programma. 

 

Uitgebreid en gevarieerd programma 

De weide tussen de parking en het speelbos achter Hof ter Saksen wordt vanaf medio juni tot eind 

augustus omgevormd tot een openluchttheater. “Deze zomer willen we de inwoners van Beveren een 

bijzonder vakantiegevoel in onze eigen gemeente geven. Met het kasteel op de achtergrond, strandstoelen en 

sfeervolle verlichting creëren we een unieke setting voor tal van activiteiten,” zegt schepen van 

feestelijkheden Raf Van Roeyen, “we gaan voor een mix van comedy, optredens  en straattheater. Via een 

groot LED-scherm maken we van de weide een grote openluchtcinema. Het programma krijgt stilaan vorm. 

Momenteel worden  de laatste  puzzelstukjes gelegd.” 

De samenwerking met verschillende partners levert een heleboel grote namen op. Zo maakt ook cultureel 

centrum Ter Vesten gebruik van de locatie en brengt gevestigde theaterwaarden als De Roovers en Lazarus 

en muzikale toppers zoals Isbells, Sylvie Kreush en Compro Oro naar Beveren. Met Walrus en Theater 

Tieret wordt ook aan de kleinsten gedacht en ook de 11 juli-viering zal in het openluchttheater 

plaatsvinden. Met Jan De Wilde, Fixkes, Philippe Robberecht, Ronny Mosuse, Cleymans en Van Geel, 

Mama’s Jasje, Eva De Roovere en The Skyblasters komt nog een pak grote namen afgezakt. De jeugd wordt 

muzikaal verwend met onder andere Yung Mavu, Jaap en Pommelien en The Starlings. Vanaf 15 juli is er 

elke donderdag comedy en maken onder meer Xander De Rycke, Jeron Dewulf, Henk Rijckaert, Joost Van 

Hyfte, Bas Birker en Amelie Albrecht hun opwachting. Het Straattheaterfestival verhuist ook eenmalig en 

spreidt eind augustus de nationale en internationale acts over meerdere dagen, zowel op de nieuwe 

locatie als in sommige deelgemeenten. Tussendoor is er ook plaats voor film en wordt aandacht besteed 

aan senioren en andersvaliden. 
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Daarnaast biedt het openluchttheater ook plaats aan derden: “Ook andere organisaties kunnen gebruik 

maken van onze accommodaties. Denk maar aan een fanfare, een dansschool of een theatervereniging. 

Beveren Buiten wil hen het podium geven dat ze het afgelopen jaar door de coronamaatregelen moesten 

missen. Bovendien kunnen verenigingen zich aanbieden om net als vorig jaar de bar uit te baten.” 

Bijzondere locatie 

Op de nieuwe locatie kunnen meer mensen terecht. “Het terrein aan Hof ter Saksen is tweemaal groter dan 

dat van vorig jaar”, geeft schepen Van Roeyen ook aan, “goed voor een capaciteit tot 550 personen. We 

merkten dat we vorig jaar heel wat mensen moesten teleurstellen omdat de tickets voor sommige activiteiten 

uitverkocht waren. We houden natuurlijk rekening met de geldende coronamaatregelen. We werken met 

zitplaatsen en net als vorig jaar bestellen bezoekers vooraf hun tickets via www.beverenbuiten.be. Wie niet 

reserveert, kom er niet in. Zo houden we een goed overzicht op de capaciteit en kunnen we op elk moment 

bijsturen.” Op het terrein komt een apart horecablok waar mits reservatie ook iets kan gegeten worden. 

Bijkomend voordeel is dat Hof ter Saksen vlot bereikbaar is met de fiets en het openbaar vervoer. Met 

honderd extra parkeerplaatsen zal de hinder in de Zandstraat beperkt blijven. Voor fietsen wordt een 

aparte stalling voorzien. “We proberen ook zoveel mogelijk rekening te houden met de buurtbewoners”, vult 

schepen Van Roeyen aan, “door bijvoorbeeld het podium naar de weilanden te richten en een relatief vroeg 

sluitingsuur willen we de geluidsoverlast tot een minimum herleiden. Daarnaast houden we bij de organisatie 

van Beveren Buiten ook rekening met de parkomgeving. Hof ter Saksen is een waardevol park. Dit initiatief 

gebeurt met een maximaal respect voor de natuur. De meeste activiteiten starten om 20 uur en zijn voor 22 

uur gedaan. Om 23 uur gaat alles op stil en tegen middernacht is het terrein leeg.” 

Net als vorig jaar staat Studio 98 in voor de praktische uitwerking. Deze Beverse vzw heeft ondanks de 

jonge leeftijd van haar leden al heel wat ervaring met het organiseren van evenementen. Daarnaast bieden 

ze ook begeleiding aan verenigingen die weinig of geen ervaring hebben in het organiseren van fuiven.  

De keuze voor Beveren Buiten betekent dat er ook dit jaar geen Beverse feesten zijn. Voor dergelijke 

evenementen die het hele centrum innemen, is er nog steeds geen zekerheid of dit in augustus mogelijk is. 

De hele feestsite vijf dagen lang volledig afsluiten is geen optie. Fans van de Beverse feesten willen we 

geruststellen dat in 2022 de Beverse feesten terug komen. 

 

Voor alle info over Beveren Buiten en tickets kan je terecht op www.beverenbuiten.be. 
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