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Fiesta Europa strijkt voor de 10e keer neer in 

Beveren 

Dienst Economie 

08|04|2022 
 

 

Fiesta Europa, de ondertussen bekende internationale feestelijke markt, strijkt opnieuw neer op de 

Grote Markt in Beveren.  De organisatoren vieren een jubileum-editie, want het rondreizend 

evenement is dit jaar voor de 10e keer te gast in Beveren. Van vrijdag 8 t.e.m. zondag 10 april kan je 

er al het lekkers dat Europa te bieden heeft komen ontdekken en proeven. 

Schepen van Lokale economie Filip Kegels: “Oef, na een periode van 2 jaar quasi stilstand door de 

coronacrisis, kunnen we als gemeente opnieuw volop de kaart trekken van leuke evenementen en 

activiteiten in onze gemeente.   Met de komst van Fiesta Europa pikken we de draad van een bruisend 

Beveren weer op.  Wie dit weekend alvast het vakantiegevoel wil komen opsnuiven, raden we aan om af te 

zakken naar de Grote Markt in Beveren”, besluit Kegels. 

“Als bezoeker kan je komen ontdekken, proeven en genieten van al het moois en lekkers dat ons continent 

te bieden heeft”, vult Roeland Storms van Fiesta Europa aan. “Marktkramers uit heel Europa bieden 

specialiteiten te koop aan uit hun land of regio. Op het gezellige horecaterras kan genoten worden van de 

beste internationale gerechten die ter plaatse vers bereid worden, al dan niet vergezeld van een heerlijk 

drankje. Ondertussen brengen live muzikanten de bezoekers in de perfecte vakantiesfeer en kunnen de 

kinderen zich, onder toezicht, uitleven in het kinderdorp. Maar bovenal: beleef de unieke sfeer op Fiesta 

Europa en de mix van talen en culturen, smaken, geuren en kleuren. Maak een praatje met de 

standhouders, leer een paar woordjes Hongaars, oefen je Italiaans, Frans of Duits… Kortom: het ultieme 

vakantiegevoel in eigen land”, besluit Storms. 

 
Openingsuren & locatie 
Grote Markt Beveren 
Vrijdag 8 april van 17 tot 21 uur 
Zaterdag 9 april van 11 tot 21 uur 
Zondag 10 april van 11 tot 19 uur 

 

Kinderanimatie 

Het kinderdorp is doorlopend open tijdens de openingsuren. De kinderen kunnen er onder toezicht spelen en 

knutselen en zich laten schminken.  

 

Optredens 

Vrijdag 8 april: Elisa Ramirez (18-21 uur) 

Zaterdag 9 april: Marcell den 13de (18-21 uur) 
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Zondag 10 april: Best By Candlelight (15-18 uur)  

 

Meer info op : www.fiestaeuropa.eu  
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