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Vier dagen ‘propere’ feesten in Beveren 

Dienst Communicatie 

19|07|2022 
 

 

De Beverse feesten vinden dit jaar plaats van donderdag 25 tot en met zondag 28 augustus. Naast vier 

dagen feesten en genieten wil Studio ’98, de nieuwe organisator van de feesten, er in samenwerking 

met de gemeente vooral ‘propere’ feesten van maken. Voor wegwerpplastiek is geen plaats meer en om 

het wildplassen tegen te gaan, is het gebruik van de toiletten overal gratis. 

Zo wordt het nog meer genieten van kleppers als Metejoor, Regi Live, Like Me, Brysa, Get Ready, Mother 

Mercury, de Beverse rijzende sterren Bluai en Kameraad en vaste sfeermaker Mark With A K. De Beverse 

feesten vinden terug plaats op de vertrouwde sites op de Grote Markt en het  Gravenplein. 

Gratis Beverse feesten op de Grote Markt 

Het marktplein blijft het hart van de feesten. De tent verdwijnt zodat heel het centrum kan meegenieten 

van de gratis optredens.  

De mindervalidenfuif en de Homevast 5 Miles verhuizen naar donderdag waar  

’s avonds vooral jeugdig Beveren kan dansen op Jamie-Lee Six en Louis XIV, Gestapo Knallmuzik en de 

Bromeo’s.  

Vrijdagmiddag vrolijken Rudy Jones, Werner Michiels en Laurie en Hits On Tour de seniorennamiddag op. 

’s Avonds blijft de nadruk op covers liggen met de plaatselijke covergroep The Golden Years Band en 

tributebands ABBA4U en Mother Mercury.  

Zaterdagmiddag gaan we op zoek naar de Groot-Beverse dartskampioen en daarna gaan alle stoelen aan 

de kant op de schlageravond met Get Ready, Wim & Charles en Sergio.  

De feesten sluiten af op zondag met enkel Beverse acts: In de namiddag bezetten de Beverse dansscholen 

het podium in het kader van de Olympische Straat. ’s Avonds treden de muzikale prijswinnaars van het 

afgelopen jaar, Kameraad en Bluai, op.  

Beveren Buiten met Metejoor en Regi Live 

Het Gravenplein is deze editie niet meer het exclusieve terrein voor de jeugd. Eén podium en een 

afgesloten festivalterrein worden ingericht in de sfeer van ‘Beveren Buiten’ van de afgelopen twee jaar 

maar dan wel zonder coronabeperkingen!  

Beveren Buiten opent op donderdag met twee kleppers van formaat: Mama’s Jasje en Metejoor.  

Vrijdag wordt het Gravenplein een openlucht-sportpaleis met 2 Fabiola en Regi Live die onder andere Jaap 

Reesema & Olivia meebrengt.  

Zaterdag mag de jeugd komen fuiven op DJ-sets van onder andere de onvermijdelijke Mark With A K en 

een live optreden van Brysa.  

Zondag sluiten we af met de kindernamiddag. Al zullen ook heel wat ouders los gaan op de nummers van 

#LikeMe.  
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Beveren Buiten is wel betalend. Een dagticket varieert, afhankelijk van welke dag, van 10 tot 15 EUR. Een 

combiticket voor donderdag, vrijdag en zaterdag kost 25 EUR. 

Herbruikbare bekers en gratis toiletten zorgen voor propere feesten  

Minstens zo belangrijk als een goede affiche is dat bezoekers ervan kunnen genieten in een propere 

omgeving. Wegwerpbekers worden definitief gebannen zodat de straten en pleinen niet meer veranderen in 

zeeën van plastiek. “Zowel op de Grote Markt als op het Gravenplein wordt gewerkt met herbruikbare 

bekers. Beide pleinen worden afgesloten, wat het voordeel biedt dat er geen borg zal moeten betaald 

worden”, legt Joren Van den Wouwer van Studio ’98 uit. De vzw werkt hiervoor samen met Festicup dat ook 

een wasstraat ter beschikking stelt. “Onze ambitie is om het afval te halveren”, aldus Joren. 

Gemeente Beveren wil hiermee een belangrijk signaal geven. Schepen van Feestelijkheden Laura Staut: “Ook 

de andere organisaties en verenigingen die op de Beverse feesten actief zijn, zullen de wegwerpbekers 

vervangen door herbruikbare of - als de veiligheid het toelaat - door glas. Wegwerpplastiek wordt in alle 

vormen verbannen. Volledig afvalvrije feesten organiseren, blijft voorlopig onrealistisch maar het is ons doel 

om de afvalberg zo klein mogelijk te houden. Het afval wordt in elk geval gesorteerd. Daarvoor zijn er op de 

verschillende sites backstage aparte containers voorzien.” 

Gratis toiletten 

Naast afval moet ook wildplassen zo veel mogelijk vermeden worden. Daarom worden alle toiletten op de 

Beverse Feesten gratis. Dit geldt zowel voor de 2 toiletzones op het Gravenplein als voor de toiletzones op de 

Grote Markt en het Oud Atletiekplein.  

Op die manier worden de feesten een pak properder en gezelliger. En met één organisator voor beide sites 

wordt het ook handiger want de bonnetjes van de Grote Markt zijn ook geldig op het Gravenplein en 

omgekeerd.  

Het lijkt misschien wat raar maar in Beveren wordt alvast uitgekeken naar het einde van de 

zomervakantie! 

Meer info over de feesten vindt u op  

www.beverse-feesten.be 

www.beverenbuiten.be 

www.beveren.be/vollenbak 

Internationaal Straattheaterfestival 

Ook het Internationaal Straattheaterfestival gaat dit jaar terug door van vrijdag 26 tot en met zondag  

28 augustus. Daarover verneemt u meer tijdens een persconferentie in de loop van augustus. 
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