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Beveren stelt lokale streekproducten voor op 

Beverse Streekmarkt – aftrap in Haasdonk op 

zaterdag 31 juli 

Dienst Economie 

22/07/2021 
 

 

Nu het ‘corona zomerplan’ ons stilaan laat terugkeren naar het normale leven, komt gemeente 

Beveren met een nieuw initiatief: de organisatie van enkele Beverse Streekmarkten.  Met dit 

initiatief wil gemeente Beveren de lokale streekproducten een grotere bekendheid geven bij de 

inwoners en bezoekers. 

“Eindelijk”, zucht schepen voor lokale Economie Filip Kegels, “de versoepelingen rond het coronavirus 

maken het sinds kort opnieuw mogelijk om buitenactiviteiten te organiseren, waarop mensen elkaar terug 

op een meer ongedwongen en normale manier kunnen ontmoeten. Dit geeft ons de mogelijkheid om met 

ons nieuw initiatief naar buiten te komen : de Beverse Streekmarkt”, kondigt Kegels aan. 

“De coronacrisis heeft het belang van de lokale handelaar en van lokaal kopen onmiskenbaar extra 

benadrukt  Een  groep ondernemers, die mede door de coronacrisis, ook meer op de voorgrond trad, zijn 

de lokale producenten van ‘streekproducten’.  Denken we maar aan de Beverse brouwers, landbouwers 

die via het principe van de korte keten hoeveproducten rechtstreeks aan particulieren verkopen, imkers 

die zelf honing maken, bakkers die samen de VIJD-koek ontwikkelden in het kader van het VIJD-jaar enz 

…”, licht Kegels toe.  

“We zijn trots op al onze lokale producenten van streekproducten, die vaak ook kleinschaliger werken, en 

willen hen de aandacht geven die ze verdienen. We willen ook het grote publiek kennis laten kennismaken 

met onze lokale, ambachtelijke streekproducten.  Met de Beverse Streekmarkt willen we de lokale 

streekproducten en hun producenten een permanente bekendheid geven bij onze inwoners en bezoekers 

uit de omstreken. Als dit initiatief een succes blijkt, dan willen we dit ook de volgende jaren een vaste 

plaats in onze evenementenkalender geven. 

We hopen van deze markten een gezellige bijeenkomst te maken voor iedereen.  En dat er iets gegeten 

en/of gedronken kan worden op de Beverse Streekmarkt, dat spreekt voor zich”, besluit Kegels met een 

knipoog. 

Eerste Beverse Streekmarkt in Haasdonk 

De aftrap wordt gegeven op zaterdag 31 juli op het P. Verwilghenplein in Haasdonk. 
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14 lokale standhouders zullen die dag hun streekproducten voorstellen en te koop aanbieden aan de 

bezoekers. De Beverse bierbrouwers zullen in Haasdonk sterk vertegenwoordigd zijn.  Niet minder dan 7 

verschillende Beverse brouwers zullen hun bieren voorstellen.  Twee hiervan hebben hun roots effectief in 

Haasdonk, namelijk Ostdonk Bieren en Soleil bieren.   

Bij een drankje hoort een hapje en ook dat is verkrijgbaar op de Beverse Streekmarkt.  Er is keuze uit 

gebak, taart, een zoute hartige hap, ambachtelijk rijstpap, diverse soorten confituren, VIJD-koeken, enz… 

Al dat lekkers kan op een coronaveilige manier worden gedegusteerd op het horecaterras, dat op het 

Verwilghenplein wordt opgesteld. 

Dixielandband Musicdream (ook met roots in Beveren) zorgt voor de muzikale toets. 

Tot slot kunt u op de stand van de gemeentelijke dienst Toerisme terecht voor een overzicht van het 

toeristische aanbod van gemeente Beveren. 

Kortom een leuk initiatief, zeker een bezoek waard. 

 

Deze zomer worden 3 streekmarkten georganiseerd  

Haasdonk - zaterdag 31|07 – Pastoor Verwilghenplein 

Vrasene – zaterdag 21|08 – Kerkplein  

Kieldrecht – zaterdag 18|09 – Marktplein 

Tijdstip: zaterdagnamiddag van 13 tot 18uur 

De streekmarkten worden georganiseerd volgens de actuele coronamaatregelen.  
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