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Gemeente Beveren gaat vollenbak voor een 

fantastische zomer 
 

23/06/2022 
 

 

 

 

Eindelijk zomer! Tijd om vollenbak te genieten met het gezin of onder vrienden. En dat kan ook dicht bij 

huis. Fiets uw hoofd leeg in de polder, laat u verwonderen op het Straattheaterfestival, geniet van 

streeklekkers op één van onze markten of ga op schattenjacht met de kinderen. Gemeente Beveren 

bundelde alle activiteiten onder de noemer ‘Vollenbak zomer’, want in Beveren valt tijdens de zomer 

heel wat te beleven. Loop nu al warm voor onze straffe mix van cultuur, erfgoed en natuur. 

 

“Tijdens deze vakantieperiode vinden er heel wat activiteiten plaats in Beveren. Enerzijds organiseert de 

gemeente Beveren heel wat evenementen om mensen, in de eerste plaats de eigen inwoners, bijeen te 

brengen. Anderzijds ondersteunt de gemeente verbindende evenementen die door lokale verenigingen 

georganiseerd worden, zowel financieel als logistiek. Al deze inspanningen maken we zichtbaar via de 

campagne VOLLENBAK. Met één sterk verhaal verbinden we alle evenementen die inwoners bijeenbrengen in 

een handig overzicht. Zo bezorgen we onze inwoners een fantastische vakantie. Alle activiteiten vinden plaats 

tussen 21 juni en 21 september, vollenbak in de zomer dus”, zegt Marc Van de Vijver, burgemeester. 

 

Een fantastische zomer ligt voor het grijpen 

“We bundelen de evenementen onder vijf rubrieken. Wie op zoek is naar een leuke activiteit, vindt zo snel zijn 

weg in ons aanbod. Mag het wat sportief zijn? Dan trekt u eropuit met de fietszoektocht van Toerisme 

Beveren of wandelt u mee in het spoor van Sint-Maarten. Wilt u liever een optreden meepikken deze zomer? 

Dan kan op Beveren Buiten, het Internationaal Straattheaterfestival of tijdens de viering van 25 jaar Ter 

Vesten. De vrijetijdsdiensten van de gemeente hebben achter de schermen hard gewerkt aan een ruim 

aanbod waarin iedereen zijn goesting vindt”, vervolgt Laura Staut, schepen voor feestelijkheden. 

 

BEVEREN VERKENNEN | Trek er samen op uit 

Fiets-, wandel- en sportactiviteiten 

 

Fietszoektocht 

De spannende fietszoektocht van Toerisme Beveren start aan het gemeentehuis van Beveren en leidt u 

langs Melsele, Zwijndrecht en Linkeroever. Via Burcht en Melsele komt u terug aan het startpunt. U ontdekt 

op het traject de nieuw uitgestippelde Martinusroute met heel wat verwijzingen naar de patroonheilige. 

Dit jaar kunnen opnieuw 50 winnaars rekenen op prachtige prijzen waaronder een fiets, ballonvaart en 

mooie prijzen van lokale handelaars. 

01|07 > 30|09 | 2,5 EUR | 32 km 
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Meer tips om Beveren te verkennen? 

Wandel in het spoor van Sint-Maarten of fiets mee met Piet Staut. 

 

BEVEREN BELEVEN | Pik een optreden mee 

Optredens en voorstellingen 

 

Straattheaterfestival 

De Europese top uit de straattheater en circuswereld zakt opnieuw af naar Beveren. Meer dan 40 

verschillende acts die u verrassen, verwonderen en doen lachen. De ideale zomeruitstap voor het hele 

gezin. Het volledige programma volgt op www.beveren.be/straattheater. 

Oud atletiekplein, Diederik Van Beverenlaan | Beveren 

KA / basisschool De Bever, Donkvijverstraat 30 | Beveren 

26|08 > 28|08 | gratis 

 

Klinkt dit als muziek in de oren? 

- 25 jaar Ter Vesten | 25|06 | kruidentuin park Cortewalle 

- Smartschade | 08| 07 | Ter Vesten 

In samenwerking met de Cultuurraad en in het kader van Vlaanderen Feest! 

- Beverse feesten & Beveren Buiten 

25|08 > 28|08 | Grote markt & Gravenplein Beveren 

 

GENIETEN MET BEVERSE MAAT | Proef ons streeklekkers 

Markten en kermissen 

 

Streekmarkten 

De streekmarkten zijn om bij te watertanden. Van bier tot mosterd, ontdek producten en lekkernijen van 

Beveren. Lokale handelaars en ambachtslui stellen met trots hun producten aan u voor. Een gids brengt u 

naar unieke plekjes in de gemeente. Met een horecaterras en leuke kinderanimatie is de sfeer verzekerd! 

02|07 | 13 > 19 uur | Kerkplein Melsele 

09|07 | 13 > 19 uur | P. Verheyenplein Verrebroek 

20|08 | 13 > 19 uur | Boerenmarkt – Lange Dreef Beveren 

10|09 | 13 > 19 uur | Gemeenteplein Kallo 

 

Meer activiteiten om in te bijten? 

- 21|07 Vuurwerk nationale feestdag 

- 21|08 Scheldewijding Doel 

- 26| 08 Avondmarkt Beverse feesten (17 > 22 uur | centrumstraten Beveren) 

 

 

 

 

 

 

http://www.beveren.be/straattheater
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BEVEREN ONTDEKKEN | Een zomer om in te kaderen 

Expo’s, tentoonstellingen en gidsbezoeken 

 

Zomerse gidszondagen 

Van mei tot september biedt de dienst Toerisme u op zondag een gratis gidsbezoek aan. Zo maakt u kennis 

met het diverse Beveren en een leuk aanbod van gegidste rondleidingen. Een overzicht van de data en een 

inschrijvingslink vindt u via www.beveren.be/groepsbezoeken. 

01|05 > 25|09 | gratis 

 

Expo’s om lang van te genieten 

- Kunstexpo Meulenberg Binnenstebuiten 

01|05 > 18|09 | 10 >12 uur & 14> 18 uur | gratis 

Park seniorenResidentie Meulenberg, Oude Zandstraat 34 | Beveren 

- BREEDBEELD expo Out of Office 

17/06 > 25|09 | gratis 

Parking Scheldemolenstraat | Doel 

 

ALLES KIDS IN BEVEREN | Activiteiten voor jong en ouder 

Activiteiten gericht op een jonger publiek 

 

Op zoek naar schatten van Vlieg 

Ruikt u wat ik ruik? Haal uw beste speurneus boven. Deze zomer kunt u met Vlieg viermaal op tocht. 

Rondneuzen op Fort Liefkenshoek of op geurtocht door Hof ter Saksen? Dit ruikt naar een spannend 

vakantieavontuur! Bij elke speurtocht ontvangt u een leuke prijs. Doet u drie of meer opdrachten? Dan 

krijgt u er een extra attentie bovenop! Haal uw infobundel bij de balie Toerisme, balie Fort Liefkenshoek of 

in Bib Beveren. 

01|07 > 31|08 | gratis 

 

Andere activiteiten om verveling tegen te gaan? 

Deze zomer is het vollenbak plezier op Fort Liefkenshoek: 

- Tattoo on wheels: zo 10|07, 13 > 17 uur | gratis 

- Kermis op rolletjes: zo 14|08, 13 > 17 uur | gratis 

 

Spot schepen aan de Scheldemolen in Doel. Of bezoek Hof ter Welle met meneertje Bever. Haal uw 

bingokaart af aan de balie Toerisme en ontdek Beveren via 9 leuke activiteiten. Ook de pretcamionet rijdt 

deze zomer weer door Beveren. Alle praktische info vindt u op www.beveren.be/pretcamionet. 

 

Altijd prijs. Grijp uw kans! 

Trekt u er deze zomer op uit in Beveren? Op www.beveren.be/vollenbak vindt u een handig overzicht van 

de activiteiten. We actualiseren deze zomer het aanbod en zetten regelmatig nieuwe activiteiten in de 

kijker.  Zo hoeft u niets te missen van onze activiteiten. 

 

http://www.beveren.be/groepsbezoeken
http://www.beveren.be/pretcamionet
http://www.beveren.be/vollenbak
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Meer informatie 

Marc Van de Vijver 

Burgemeester 

T 03 750 16  15 

E marc.van.de.vijver@beveren.be  

 

Laura Staut 

Schepen voor feestelijkheden 

T 03 750 16 05 

E Laura.Staut@beveren.be 


