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Beverse Streekmarkten zetten lokale 

streekproducten opnieuw in de kijker 

Dienst Economie 

20|05|2022 
 

 

Wegens groot succes vorig jaar worden er deze zomer niet minder dan 4 Beverse Streekmarkten 

georganiseerd: in Melsele, Beveren, Verrebroek en Kallo. Vorig zomer zorgen de Beverse 

Streekmarkten in Haasdonk, Kieldrecht en Vrasene voor sfeer en gezelligheid tijdens de 

‘coronazomer’.  

Gemeente Beveren geeft hiermee opnieuw een forum aan lokale producenten om hun 

streekproducten grotere bekendheid te geven bij de inwoners en bezoekers. Nieuw dit jaar is de 

extra aandacht voor kinderanimatie. 

Schepen voor Lokale economie Filip Kegels: “De organisatie van de Beverse Streekmarkten was vorig jaar 

meteen een schot in de roos! Daarom pakken we er deze zomer graag terug mee uit, in andere 

deelgemeenten als vorig jaar. 

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

benadrukt.  Maar ook het groeiende bewustzijn om de ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te 

beperken, zorgt ervoor dat lokale producenten nieuwe toekomstmogelijkheden krijgen. Denken we maar 

aan de Beverse brouwers, landbouwers die via het principe van de korte keten hoeveproducten 

rechtstreeks aan particulieren verkopen, makers van ambachtelijke kaasproducten, rijstpap enz … 

We zijn trots op onze lokale producenten van streekproducten, die vaak kleinschaliger werken, en willen 

hen de aandacht geven die ze verdienen.  De organisatie van de Beverse Streekmarkt is een perfecte 

formule om publiek en producenten op een fijne manier met elkaar in contact te brengen. 

Uit de evaluatie van de streekmarkten van vorige jaar  bleek dat we naar kinderanimatie toe nog een 

tandje konden bijsteken. Daarom zal deze zomer op elke editie van de Beverse Streekmarkt een klein 

kinderdorp geïnstalleerd worden waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen, onder het 

goedkeurende oog van Clown Poeffie en zijn vrienden. Er zal kindergrime zijn en, afhankelijk van de 

locatie, zullen we een springkasteel of een draaimolen opstellen.  Hiermee willen we van dit initiatief nog 

meer een familiegebeuren te maken.” 

 

De Beverse Streekmarkten zullen ook dit jaar muzikaal worden opgeluisterd. De streetband ‘Musicdream’ 

bijt de spits af in Melsele. Het orkest van ‘De Rode Muizen’ treedt zowel in Verrebroek als in Beveren op en 

het muziekcombo ‘Juicebox’ sluit muzikaal af in Kallo. 
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Waar en wanneer strijkt de Beverse Streekmarkt dit jaar neer ?  

• Melsele - zaterdag 02|07 – Kerkplein 

• Verrebroek – zaterdag 09|07 – Verheyenplein 

• Beveren – zaterdag 20|08 – Boerenmarkt (Stationsstraat) 

• Kallo – zaterdag 10|09 - Gemeenteplein 

Telkens van 13 tot 19 uur. 

 

 

 

Meer informatie 

Filip Kegels        

schepen voor Lokale economie      

T 0486 167 495        

E filip.kegels@beveren.be       
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