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• MOBILITEITSMARKT MET TWEEDEHANDS  
FIETSEN, FIETSLABELING, DEELMOBILITEIT...

• KINDERANIMATIE

• HERFSTSHOPPING

• CENTRUM BEVEREN AUTOVRIJ

AUTOVRIJE ZONDAG

MET OVERZICHT 
VERKEERSMAATREGELEN 
AUTOVRIJE STRATEN

ZO 18|09|22 | CENTRUM BEVEREN
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AUTOVRIJE 
ZONDAG

AUTOVRIJE 
HERFSTSHOPPING 
in de winkelstraten Beveren centrum 
Zaterdag  17|09 | 10 > 18 uur  
Zondag 18|09 | 13 > 17 uur 

Aangenaam Winkelen Beveren nodigt u uit om 
de herfstcollectie te komen bewonderen in de 
winkelstraten. Met modeshows, het grootste 
springkastelendorp, fietstaxi’s, kindergrime en 
straatanimatie.

MOBILITEITSMARKT
Grote Markt Beveren | 13 > 17 uur

• Autodeelsalon: Stapp.In en Autopartners 
Share

• Deelfietsensalon: Blue-bike en Donkey Repu-
blic (nieuw in Beveren vanaf najaar 2022)

• Testparcours voor fietsen: Velodome 
Waasland

• Grote fietsenstalling met gratis controle van 
uw fiets: KD Bikes (ook op zaterdag 17|09)

• Verkoop van tweedehandsfietsen: Ibogem
• Infostand mobiliteitsbeleid Beveren
• Fietslabeling
• Diverse infostands 
• Together For Safer Roads met verkeersquiz, 

dodehoeksimulatie en promillebrillen

Tijdens Autovrije Zondag op 18 september 
wordt het centrum van Beveren verboden 
terrein voor alle gemotoriseerde voertuigen. 

U kunt er dan genieten van een dagje zonder 
autodrukte in de straten. Meteen de ideale 
gelegenheid voor een buurtbabbel, autovrije 
wandel- of fietstocht. Misschien kunt u nog 
iets leuks plannen met de buurtbewoners? 
Zonder verkeer kunt u de zondagse koffie 
gerust op straat drinken of er zelfs je was 
drogen!

Verder in deze brochure leest u wat we die 
dag allemaal voor u in petto hebben in en 
rond het centrum van Beveren. 

We doen ook een warme oproep aan alle 
inwoners om in de volledige Week van de 
Mobiliteit (16 > 22|09) zoveel mogelijk de 
auto op stal te laten. De ideale gelegenheid 
om de voordelen van stappen, trappen, 
trein, tram, bus of auto- en fietsdelen te 
ontdekken!

KINDERANIMATIE
Grote Markt Beveren | 13 > 17 uur

• Kinderanimatie met springkastelen en 
parcours met gekke fietsen

BESTE JEUGDVERENIGING 
VAN BEVEREN  
Grote Markt Beveren | 13 > 17 uur

• Strijd om de titel “beste jeugdvereniging 
van Beveren” i.s.m. Jeugdraad Beveren
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VERKEERSVRIJ CENTRUM 
OP ZONDAG 18 SEPTEMBER

AUTOVRIJ CENTRUM
Kuier zeker eens door de autovrije straten in 
Beveren centrum want vele buurtbewoners 
organiseren leuke activiteiten. 

• Het buurtcomité in de Klapperstraat tovert 
haar straat die dag om tot een aangename 
“winkel- en wandelboulevard” met rommel-
markt / garageverkoop, eet- en drankstandjes 
in het “Klappercafé” en kinderanimatie met 
kinderzangfestijn, springkasteel en grime.

• In de Molenbergwijk (Donkvijverstraat) kunt u 
die dag oude spullen op de kop tikken en een 
nieuw leven geven. 

• In het Sportpark (sportzone achter Klapper-
straat) kunt u doorlopend tussen 13 en 15 
uur deelnemen aan een gratis initiatiesessie 
KUBB.  
Om 15 uur kan iedereen een gooi doen naar 
de troon tijdens een KUBB toernooi. De top 3 
neemt een mooi cadeau mee naar huis! Voor-
inschrijving voor het toernooi is noodzakelijk 
via kubbezen@telenet.be.

• Residentie Meulenberg (N70) nodigt u uit op 
de laatste dag van de zomertentoonstellling 
“Kunst BinnensteBuiten” met werk van  
Gilbert Cornelis en Emiel Van de Velde. Be-
zoek zeker ook de boekenmarkt in het rustige 
park van de residentie.

Iedereen binnen het autovrij centrum kan 

die dag zelf nog iets te organiseren op straat! 

 AAN DE INWONERS VAN DE AUTOVRIJE STRATEN:

In het centrumgebied is geen autoverkeer mogelijk tussen 9 en 18 uur.  
De N70 is autovrij tussen 12 en 18 uur.  Als u tussen 9 en 18 uur de wagen wilt gebruiken, zorg er dan 
voor dat uw wagen voor 9 uur geparkeerd is buiten de autovrije zone.

DE AUTOVRIJE STRATEN ZIJN AANGEDUID 
OP HET PLAN OP PAGINA 6-7.

ERFGOED
WANDELING 
Sint-Martinuskerk | Grote Markt Beveren | zondag 

11|09 en zondag 18|09 | 10.30 en 15 uur

Gids en heemkundige Richard Willems neemt 
u op zondag 11 en zondag 18 september mee 
op een tijdreis doorheen de geschiedenis 
van de middenstandswijk van Beveren. Hij 
vertelt wie er woonde en werkte en toont 
het leven van weleer aan de hand van oude 
foto’s en prentbriefkaarten. Voorinschrijving 
noodzakelijk via erfgoedhuis@beveren.be
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DWARS DOOR 
BEVEREN OP 
18|09
Sportievelingen, wandelaars kunnen de  
Autovrije Zondag combineren met Dwars 
door Beveren. Dit loop- en wandelevent langs 
straten, parken en gebouwen vindt dit jaar 
plaats in Haasdonk. 

Vertrek aan Sporthal Tassijns Haasdonk, 
Ropstraat 23A

• Wandelaars (5 of 12 km) starten 
tussen 9 en 10 uur

• Lopers vertrekken tussen 9 en 11 uur

Keuze tussen:

• 3 km (parcours voor kinderen -12 jaar)

• 5 km

• 12 km

Deelnameprijs: 8 EUR, Kinderen -12 jaar gratis

Inschrijven: beveren.kwandoo.com

MEER INFORMATIE
T 03 750 15 11 
E toerisme@beveren.be
www.beveren.be

EDITIE 2022

DAG VAN DE 
TRAGE WEG
OP ZO 16|10
Dit jaar verkennen we al wandelend  
deelgemeente Vrasene. 

Hou de datum zeker vrij!


