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STAN VAN SAMANG 
LES TRUTTES | GERS PARDOEL

ABBA GOLD | 2 UNLIMITED 
MAXI JAZZ  |  MESKENS IN MOTOWN

ROBERT ABIGAIL  |  SONS  |  WILLY SOMMERS

MARK W/A K & MC CHUCKY  |  YOLOTANKER

MICHAEL AMANI  |  DR LEKTROLUV 

GHOST ROCKERS  |  DE HELDEN



Beste Beverenaars
dames en heren 

Een gemeenschap herkent men aan haar tradities en Beveren kent er heel wat. 
De traditie om de laatste week van de zomervakantie de Beverse feesten te vieren 
is er één waar ik samen met heel wat Beverenaren naar uit kijk. Het beloven weer 
spetterende, gezellige feesten te worden. 

De laatste jaren zijn de Beverse Feesten uitgegroeid tot een groot dorpsfeest. Elk jaar kijk ik uit naar 
de sportieve prestaties - als toeschouwer uiteraard, de leuke terrasjes, muzikale pareltjes, maar zeker 
ook naar de geweldige acts van alweer een nieuwe  editie van het Internationaal Straattheaterfestival. 
Maar de Beverse Feesten, dat is voor mij in de eerste plaats gezelligheid en sociaal contact met zo 
veel mensen. Want Beveren Verbindt. En Beveren verbindt in de eerste plaats mensen. De Beverse 
Feesten zijn er voor en door de Beverenaars. Maar door het aantrekkelijke programma zullen ook heel 
wat mensen uit de omliggende gemeenten naar Beveren afzakken om te genieten van optredens en 
randactiviteiten. Ik heet hen uiteraard van harte welkom.

Beveren verbindt ook verenigingen en vrijwilligers. Want de Beverse Feesten zouden niet kunnen 
slagen zonder hun mateloze inzet. Via deze weg wil ik hen dan ook uitdrukkelijk bedanken voor hun 
belangeloze inzet. Zij kruiden de Beverse Feesten en geven extra pit waardoor deze feesten wezenlijk 
verschillen van andere feesten in onze regio. Ook een welgemeende dankuwel aan de sponsors en 
natuurlijk aan de organisatoren van de feestelijkheden. Naast Singel B, de vaste ploeg van Beveren 
Festivalt op het Gravenplein, verwelkomen we MVP-events voor de feesten op de Grote Markt.

Als we zeggen dat Beveren verbindt, dan willen we dat als gemeente ook waarmaken. Daarom zetten 
we graag onze schouders onder dit evenement. De gemeentelijke diensten zijn zoals elk jaar druk 
in de weer om van deze editie een succesverhaal te maken. Ik denk dan in het bijzonder aan onze 
technische diensten die heel wat logistiek werk verrichten en de terreinen na het feestgedruis terug 
proper maken. Maar ook de mensen van de verschillende preventiediensten werken heel hard zodat 
veiligheid, geluidbeheersing, bewust alcoholverbruik, … gegarandeerd is. Ook zij verdienen een woord 
van dank.

U, beste feestvierder, wens ik een spetterend, feestelijk einde van de vakantie toe. Beleef de Beverse 
Feesten met hart en ziel, maar vergeet daarbij niet om de feesten ook voor uw dorpsgenoten, 
buurtbewoners en medefeestvierders zo aangenaam mogelijk te houden.

Marc Van de Vijver
burgemeester
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Dames en Heren,

De Beverse feesten zitten in de lift. De voorbije jaren was het laatste 
weekend van de grote vakantie telkens iets om naar uit te kijken. Dat is 
dit jaar niet anders. Steeds meer mensen kruisen de Beverse feesten lang 
op voorhand aan in hun agenda. Als schepen van Feestelijkheden is dat 
uiteraard bij mij niet anders. 

Wie even door het programmaboekje bladert, weet waarom. De Beverse feesten zijn een 
unieke mix van het verenigingsleven en grote en minder grote namen uit de wereld van muziek 
en straattheater. Kortom voor elk wat wils. Het is dan ook onze voornaamste betrachting dat 
iedere Beverenaar iets in het programma terugvindt dat voor hem of haar de moeite is.

Traditionele sterkhouders zoals de Hemel, de Hel, Ket, Olympische Straat, de avond- en 
rommelmarkten, Reuzenbarbecue van de Chiro, gekke fietsen, de namiddagen voor de jeugd, 
senioren en andersvaliden… gaan hand in hand met een sterke muzikale programmatie 
waarbij alle genres aan bod komen.

Dit alles in goede banen te leiden, is geen vanzelfsprekendheid. Hiervoor zijn honderden 
mensen dagen in de weer. Mijn oprechte dank aan de gemeentediensten, de organisatoren 
van MVP-events en SingelB, de tientallen Beverse verenigingen en de talloze vrijwilligers. Ook 
de horeca en middenstand zijn ondertussen uitgegroeid tot natuurlijke partners. 

Zoals vorig jaar speelt het straattheater zich opnieuw af op het oude atletiekterrein en 
de speelplaats van KA Beveren. De verhuis naar deze nieuwe locatie gaf een nieuwe 
boost aan de feesten. Dit jaar is er op zaterdag opnieuw een volwaardig programma met 
overwegend familievoorstellingen. De ideale aperitief voor de reuzenbarbecue van de Chiro 
en Spiegelbeeld!  Ik juich dan ook toe dat de handelaars  van het Yzerhand  zich hierbij 
succesvol aansloten.

Onder de naam “Bier Vibes” geven ook de Beverse brouwers van ‘Bier Verenigt’ voor het 
eerst een ‘acte de présence’ en starten de feesten op het oud atletiekplein al op donderdag. 
Maar ontdek alle activiteiten vooral zelf in dit uitgebreid programmaboekje en vooral tijdens de 
feesten zelf! Ik wens u allen gezellige feesten toe!

Van harte,

Raf Van Roeyen
Schepen van Feestelijkheden

Vraag je gratis praktische zelfbouwgids aan op 
www.easykit.be

Je 

technieken? 

Die plaats je 

toch zelf!

Kom langs voor een gratis studie en offerte.
Moerputstraat 3b - 9100 Sint-Niklaas

A4 juni 2018.indd   1 4/06/18   16:59
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www.indehoogte.be

Zoals altijd op het einde van de zomervakantie zijn het de Beverse Feesten. 
Op de Markt merk je dan weer de opvallende grote tent voor de optredens, en wat verder op 
het Gravenplein zie je het kleurrijke podium verrijzen van de 7de editie van Beveren Festivalt.
Het wordt weer een feest voor iedereen. Niet alleen het muzikaal programma is voor jong 
en oud, maar ook bijna iedere sportvereniging komt aan bod tijdens de Feesten. Zowel 
actief als passief is er bvb. de Olympische Straat op zondag wat meerdere sportievelingen 
aantrekt. Maar er zijn ook de traditionele loop- en fietswedstrijden. Senioren, kinderen, en 
mensen met een beperking krijgen zoals steeds hun namiddag.
De twee feestsites van Markt en Gravenplein worden daarbij nog aangevuld met festiviteiten 
in de omliggende straten. Kraampjes en de rommelmarkt maken er een kleurige bedoening 
van en vormen in het weekend een mooie verbinding naar de 3de feestsite, het Oud 
Atletiekplein. Daar zijn en vertrekken de vele acts van het Straattheater. Ook deze 13de editie 
wordt weer één van de grootste in zijn soort in Vlaanderen.
Traditiegetrouw wordt op de Markt het programma ook verder aangevuld met de wedstrijd 
“Het Strafste Café van Beveren”, een ludieke wedstrijd tussen verschillende horecazaken 
van Beveren op zaterdagnamiddag. Verder blijft de Hemel, de Hel, en Ket hun locatie en 
programma behouden.
De organisatie op de Markt is dit jaar met een dag verlengd zodat de Feesten nu 6 dagen 
duren. We pakken uit met een klepper van formaat, nl. Stan Van Samang. Deze artiest is de 
grootste naam op onze affiche, maar hiervoor moet uitzonderlijk wel inkom betaald worden... 
de andere dagen van de Markt blijven gratis. 
Beveren Festivalt heeft dan weer in het weekend een groots programma met bekende 
namen op hun dj-stage en een zondagnamiddag programma voor de kids met Ghostrockers 
en De Helden.
Meer over het programma vind je hier op de volgende pagina’s. Je kan ook onze website 
raadplegen op www.beverse-feesten.be

PROGRAMMA 
GROTE MARKT
DINSDAG 21 AUGUSTUS
BAND OF MUSOS - 20u00

Band Of Musos is een ambiancegroep rond Eric Melaerts, gekend mediafiguur, wijze 
gitarengek. Naast hem staat Filip Bollaert (gangmaker en ambiancebeest).
Als gasten brengen zij mee:  Hugh Kanza (prachtige stem en dansmachine) en  Eline De 
Munck (straffe Beverse zangeres en brok energie op het podium).
Jullie zullen de vibes voelen… jullie gaan niet stilstaan !! 

   

BEVERSE FEESTEN 2018!
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Meer dan goede ideeën.

Stellingbouw

Industriële Isolatiewerken

Asbestverwijdering

Tracing

KAEFER België n.v.
Europark Noord 20B

9100 Sint Niklaas
Tel. +32 (0)3 789 15 88
Fax +32 (0)3 789 15 87

BTW-nr.: BE 445 887 323
  info@kaefer.be        www.kaefer.be
             www.kaefer.com

DINSDAG 21 AUGUSTUS
STAN VAN SAMANG - 22u30

Hoeven we hem nog voor te stellen? Als acteur kennen we hem al sinds 2001 
(Wittekerke, Vermist, Zuidflank,...). Maar sinds hij won bij Liefde Voor Muziek is hij ook 
meer bekend geraakt als zanger. Uitgegroeid uit een hobby, had hij in 2015 liefst 6 
nummers in de Ultratop 50 ! Een echt record ! “Een ster” “Goeiemorgend, goeiedag” 
“Scars” “Little moon rises””Hemel voor ons twee”... noem ze maar op... zijn successen 
stapelden zich op. En in december kreeg hij zelfs enkele keren het sportpaleis 
uitverkocht. 
Vip-tickets zijn ondertussen uitverkocht, maar er zijn nog gewone tickets 
(€ 15 voorverkoop) beschikbaar via onze website. 

WOENSDAG 22 AUGUSTUS
Spetterende vakantiefuif voor personen 
met een handicap - 13u30
Op woensdagnamiddag 22 augustus organiseert KVG Groot-Beveren een vakantiefuif 
in de tent op de Grote Markt van Beveren-Waas. Om 13.30 uur stipt, geeft DISCOBAR 
CODA het beste van zichzelf met swingende muziek. Zitten, dansen, zingen en springen 
toegestaan! 
Deelname is gratis. Er zijn frietjes à volonté + 1 frikandel p.p. verkrijgbaar in de feesttent 
vanaf 12.00 uur aan 5 euro p.p. Natuurlijk mag je ook je eigen lunch meebrengen. KVG 
trakteert sowieso op een heerlijk ijsje.
Vergeet niet om door te geven met hoeveel jullie komen, uiterlijk tegen 21 augustus via: 
grootbeveren@kvg.be of 09 227 34 41. Tot dan!

BEVEREN 5 MILES

Negende editie van Beveren 5 miles i.s.m. Atletiek Volharding Beveren

19u30: Kid’s run tot en met 7-jarigen – 1 ronde over Grote Markt (inschrijving 1 euro)
19u40: Kid’s run 8 tot en met 12-jarigen – 2 ronde over Grote Markt (inschrijving 1 euro)
20u15: 1 mile en 5 miles (inschrijving €6)
Je kan individueel of per vereniging/familie/… inschrijven voor de volledige 5 miles of elk 
voor 1 mile.

Voorinschrijvingen tot 20/08/2018 op www.volh.be
Gratis voor leden van Atletiek Volharding bij voorinschrijving.
Ter plaatse inschrijven in de tent ‘De Hel’ op de Grote Markt vanaf 18u30 tot 20u.
Start en aankomst op de Grote Markt. De run verloopt langs een volledig verkeersvrij 
parcours. Kleedruimte wordt voorzien.
Sportdrank + naturaprijs voor elke deelnemer 1 Mile en Beverse 5 Miles. Aandenken voor 
elke deelnemer Kid’s run.
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 Werken bij INEOS Oxide        Are you IN? 
 
In België produceert chemische producten die overal ter wereld worden gebruikt voor de meest 
uiteenlopende toepassingen. Op de vestiging in Zwijndrecht, zijn er verschillende grote investeringen 
gepland, waardoor het bedrijf verder blijft groeien. Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar technisch 
geschoolde medewerkers, zoals Proces Operatoren, Ingenieurs en Technici. Word jij één van onze collega’s? 
Dan kan je rekenen op 

 
 Een vast contract met bediendenstatuut 
 Uitgebreid opleidingstraject met individuele begeleiding 
 Vlotte bereikbaarheid van uit het Waasland 
 Een no-nonsense bedrijfscultuur 
 Interessante verlofregeling 
 
 

 Uitgebreid pakket extralegale voordelen (bonusregeling, 
verzekeringspakket, pensioenfonds, bedrijfsfitness en 
sportsessies, bedrijfsrestaurant, …)  

 Binnen productie een 12-uur shiftsysteem (maximum 3 
aaneensluitende dagen, 1 weekend op 2 thuis)  

 Reële doorgroeimogelijkheden doorheen je carrière  
                                                                                                                          
 
 
 

                   
Stuur cv en motivatiebrief naar vacatures.oxide@ineos.com - we laten je snel iets weten!    

   

 

Masai ft. McRIM - 20u30
Om de tent onmiddellijk vol te laten lopen, hebben we een origineel voorprogramma 
op woensdag. Een drummer uit Rwanda trakteert ons op een energieke combinatie 
van Afrikaanse elementen met urban vibes! Een energieke dj gaat “op jacht doorheen 
verschillende stijlen van de muziek” en laat zijn muziek vermengen met zijn Rwandese 
roots (tamboer, dans, djembe..). 
Deze Afrikaanse broeders geven een beklijvend spektakel, een zomerse opwarmer die kan 
tellen, en die ongetwijfeld bij iedereen ‘zal blijven hangen’...

Les Truttes - 22u30
Na een afwezigheid van een jaar hebben we Les Truttes teruggehaald naar Beveren. Zoals 
enkele opeenvolgende jaren vormen zij dé grote bom op de woensdagavond tijdens de 
Beverse Feesten. 
Zoals deze beste covergroep zelf uitbazuint: In dit verkiezingsjaar zal de keuze voor het 
eerst duidelijk en vanzelfsprekend zijn: U stemt voor Les Truttes ‘The People’s Party’! What 
else?
Welkom op dé grootste verkiezingsshow van het jaar! Een ‘party’ van jewelste waarbij LT 
u met een ongeziene energie en overgave zal overtuigen van hun programmapunten. Een 
muzikaal totaalspektakel dat niemand onberoerd zal laten. Kortom, feest !
Keep calm and join The Party: LT’s PARTY !

DONDERDAG 23 AUGUSTUS

Seniorenmiddag met Werner Michiels 
13u30 – 17u00
Zoals alle jaren verwachten we op donderdagnamiddag alweer een volle tent, en dit om 
samen te feesten met zanger-entertainer Werner Michiels en zangeres Laurie. Zij brengen 
een wervelende show ‘Het Vergeten Plezier’. Dit duo uit het Beverse, staat al meer dan 45 
jaar op de planken.

Werner begon als dj en werd al gauw ‘Vlaanderens warmste stem’. Zowel via discotheken 
‘Barbarossa’ en ‘De Popcorn’ als bij radio Maeva kreeg hij bekendheid.
Laurie is al meer dan 45 jaar artieste. Al sinds de jaren zeventig is zij met haar 
kristalheldere stem een bekende zangeres van tijdloze evergreens.
Samen brengen zij een hele namiddag herkenbare meezingers en nostalgische 
dansmelodietjes van vroeger. Met hier en daar een grappige kwinkslag brengen zij de 
bezoekers niet alleen aan het meezingen en dansen, maar gaan ze ook meermaals jullie 
lachspieren doen trainen.

Tijdens de pauze is er een gratis gebak en koffie. 
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 Thursday Night Fever 19u30 – 00u30
Welkom alweer op onze donderdagse disco-avond.

We gaan terug in de tijd met discobeats en swingende Fever-muziek. Voor ambiance wordt 
gezorgd door DJ Kojak (Dirk Vriesacker). Hij zal de tent doen ontploffen met muziek van 
10-tallen jaren geleden. Zoals vorige jaren gaan we weer niet kunnen stilstaan, en wagen we 
ons weer aan een dansje en een swing met meezingers uit het disco-repertoire van weleer.

Ook gebruikelijk op deze avond brengt hij weer een verrassing van formaat mee. 

ABBA GOLD - 21u00
Om onze disco-avond nog meer allure te geven, zijn we weer op zoek gegaan naar live-
muziek uit die jaren. Uit Engeland is ABBA GOLD onze gast! 
ABBA GOLD is een Engelse groep, die de onvergetelijke songs van Agnetha, Anni-Frid, 
Björn en Benny in een spetterende live enscenering dichtbij de mensen brengt, in inmiddels 
meer dan 20 landen, inclusief Japan.

Het doel is om met deze show de geweldige popmuziek, de hoge kwaliteit en de grote 
populariteit een levende ervaring te laten zijn.

ABBA GOLD laat de glamourpop van ABBA en de onvergetelijke superhits uit de 
glitterwereld herleven op het concertpodium. Uit respect voor ABBA en hun unieke 
levenswerk moest ABBA GOLD niet slechts een indrukwekkend “revival” zijn. De 
producenten gaan nog een stuk verder en streven naar een uitvoering die het ABBA-gevoel 
met de huidige technische en muzikale middelen neerzet in het “hier en nu”.

VRIJDAG 24 AUGUSTUS

Kinderfuif 13u30

Dit jaar kiezen we terug voor een heuse kinderfuif. DJ Coda brengt zijn danseressen mee 
en zorgt voor zang en dans waarop de kinderen weer een ongelooflijke namiddag beleven. 
Terwijl sommige kinderen zich wagen aan bescheiden danspasjes, zullen er ongetwijfeld 
ook volleerde talenten de dansvloer vullen op deze kids-fuif. Interactieve acts en keitoffe 
meezingers zijn het handelsmerk van DJ Coda, en dat zullen de aanwezige kinderen in 
Beveren weer merken. 

Een spetterende namiddag-fuif, waarbij ook iedereen wordt getrakteerd op een gratis ijsje.

Doe mee 
en registreer 
jouw team via  
onze website

KROKANTJEKROKANTJE

Frituur Krokantje

Cindy & Stefan

P. Verwilghenplein 11 
9120 Haasdonk

BTW BE0892.743.062

Ma 
Di 

Wo
Do
Vr
Za
Zo

Gesloten
Gesloten
16:30 - 22:00 
16:30 - 22:00
16:30 - 23:00
16:30 - 22:00
16:30 - 22:00 
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www.smetg.be

Creating the Future, Now.

Uitmuntende productiviteit, innovatieve technologieën en de 

beste intermodale oplossingen. Onze containerterminal aan het 

Deurganckdok staat garant voor service van wereldformaat.

Molenweg – Haven 1950 • 9130 Doel • T +32 (0)3 730 33 00 

www.dpworldantwerp.com

16029.DPWO.ad.DPWA.v2.indd   1 14/12/16   17:06

We Love the ‘90s - 20u30
Let’s get that party started ‘My life is music and music is life’ vat deze turntable whizzkid het 
best in acht woorden samen. Veelzijdigheid is troef, want Ward staat bekend als Belgisch meest 
getalenteerde crossover dj. Van Studio 54 in het Sportpaleis, Tomorrowland, Versuz V3, enz. 
Als geen ander slaagt Ward erin de meest onmogelijke muziekstijlen en tempo’s in elkaar te 
mixen. Geen dansvloer is té klein of té groot. Verschillende van zijn sets zitten ondertussen 
gebrand in het collectief geheugen van de party-crowd. Ward heeft een zeer eigen herkenbare 
dj-stijl. Hij geeft een hele nieuwe betekenis aan de term ‘eclectic all round dj’, van commercieel 
tot alternatief of een crossover van de twee, alles kan.
Ward geeft zich altijd 100%. Hij heeft de gave zich aan te passen aan de noden van een 
publiek. Het is net dat wat zijn dj sets zo sterk maken. Ward is altijd op zoek naar die speciale 
connectie met de dansvloer. Een lang op voorhand gevulde agenda en volle zalen zijn hiervan 
het bewijs. Er zijn weinig zekerheden in het leven, maar Ward is er zonder twijfel één van. Now 
get that party started!

The Confetti’s - 21u00
Eind jaren ‘80 begin jaren ’90 stond een fenomeen op uit de belgische dance 
scene: “Confetti’s”. De ene “New Beat” hit na de andere werd gescoord en Europa was in een 
mum van tijd veroverd. De act en ook de dansstijl waren de unieke elementen die een ongezien 
spektakel vormden op aparte maar wel zeer toegankelijke muziek. Een concept dat zijn kracht 
nog niet verloren heeft.
Jawel, de groep is herrezen als de revival act “The Confettis”, niet in hun originele bezetting 
maar in een evolutie naar spetterende toekomst met een verbazingwekkende frontman, frisse 
en sexy danseresjes. Ze brengen een flitsende show met een repertoire van de alom bekende 
nummers “The Sound of C”, “C in China”, “C-day” in geremasterde versies en total remakes 
van “C-Day” en “Put’m Up”. Met hun compleet vernieuwde show voeren ze u door een 
avontuur van nostalgie naar de toekomst en brengen ze u vast en zeker in vervoering…

Lasgo vs Anna Grace - 22u30
Dance legendes Lasgo en AnnaGrace hebben de handen ineen geslagen en zijn samen op 
tour! Lasgo vs. AnnaGrace Battle Tour is wereldwijd bekend.
Beide Belgische dance acts scoorden vele hits in de afgelopen 15 jaar en gaan nu samen het 
podium op om deze live te performen. ‘Something’, ‘Alone’, ‘Gone’, ‘Let The Feelings Go’, 
‘Love Keeps Calling’: ze komen allemaal voorbij in dé ultieme dance battle!
Niet alleen in Nederland en België zijn Lasgo en AnnaGrace bekende namen, maar ook ver 
daarbuiten. AnnaGrace begon haar carrière onder de naam Ian van Dahl. Vanavond te gast als 
2de podiumact. Je gaat beslist weer niet kunnen stilstaan op hun beats!

Sylver - 23u30
Sylver is naast 2 Fabiola en Milc Inc de beste dance act van België. Haar hits gingen lang hand 
in hand met de hoogdagen van TMF. Verwacht je aan een energieke show met hun talloze hits 
zoals “Turn the tide”, “Skin”, “Forever in love”, “In your eyes”, “Love is an angel”, “Make it” en 
de cover van “Lay your love on me”. Ook haar nieuwe single ”, “Turn your love around” gaat 
uiteraard aan bod komen.
Dit voorjaar was Sylvie ook elke week te zien in Liefde voor Muziek, waar ze iedereen inpakte 
met haar frêle stem. Maar vrijdagavond tijdens de Beverse Feesten gaat het dak er weer af, als 
ze jullie terug gaat imponeren en verrassen als die dance-icoon uit de jaren 90! 
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Kantoor Boon & Bosman bvba 
AXA Bankagent / Onafhankelijk verzekeringsmakelaar 

Grote Markt 4 / 9120 Beveren 

www.boonbosman.be  
FSMA 016102 A-CB / BTW 0430.251.418 

CMYK RGB PANTONE PANTONE
VERLOOP RAL HEXADECIMAAL

60 - 10 - 0 - 0 97 - 185 - 232 292 292
5012 

Light blue
# 61b9e8

100 - 80 - 0 - 0 13 - 63 - 148 287
286 + 292
Gemengd

5002 
Ultramarine blue

# 0d3f94

www.delicesduterroir.be
powered by

thequalitybunch.com

UW VOLVO VERDELER 
IN WAASLAND EN HAVEN

VDK-HerasXC40_03.indd   1 25/04/2018   09:55

toonzaal: beverpark
gentseweg 309 a8 haasdonk

schilderwerk
behang
tapijt
stoffen

2 Unlimited - 01u00
Als afsluiter voor onze 90’s avond komt 2 Unlimited naar Beveren! Ray en Anita toerden 
wereldwijd en scoorde opeenvolgende top 10- en nummer 1-hits in vele landen, waaronder 
Australië, Japan en Zuid-Afrika. In Groot-Brittannië wisten ze met zowel Get Ready For 
This, Twilight Zone en Workaholic meteen in de top 10 van de UK Top 40 binnen te komen. 
Twilight Zone bereikte zelfs nummer 5 in de Amerikaanse Dance Chart.
In januari 1993 verscheen hun grootste hit No limit, van het album No Limits!. Dit 
nummer zou uiteindelijk de nummer 1-positie worden in 35 landen. Ook de singles Tribal 
Dance, Faces, Maximum Overdrive en Let The Beat Control Your Body stegen in diverse 
landen naar de top van de hitlijsten. Zet je schrap voor een fantastische show op deze vrijdag!

ZATERDAG 25 AUGUSTUS

Het strafste café van Beveren 13u30
Sinds enkel jaren wordt de Beverse Markt op deze namiddag omgetoverd tot een soort 
“spel zonder grenzen”. Verschillende horecazaken uit Beveren kunnen zich inschrijven voor 
deze wedstrijd van “het strafste café van Beveren”. 
Via spectaculaire en ludieke spelen kunnen de teams deze prijs winnen met de steun van 
hun enthousiaste supporters. Er wordt uiteraard weer gelachen met tal van spectaculaire 
spelen en nog veel meer.... Een aanrader om zeker te komen kijken!!

Schlageravond 20u00 – 00u45
Naar jaarlijkse gewoonte gaan op zaterdagavond alle remmen los tijdens de 
schlageravond. Om organisatorische en veiligheidsredenen zullen er geen zitplaatsen 
beschikbaar zijn tijdens deze avond.

GARRY HAGGER - 20u30

BART KAËLL - 21u30

LAURA LYNN - 22u30

WILLY SOMMERS - 24u00

Dj Sven
Dj Sven zorgt voor de opwarming en houdt het tempo er de ganse avond in. Feest 
gegarandeerd!
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MECHANIEKERS
EN

STORINGS-
TECHNIEKERS

WIJ ZOEKEN

WWW.THETECHNICIAN.BE

SPEEL JIJ BINNENKORT BIJ ONS DE HOOFDROL ALS

KOM WERKEN BIJ DE GROOTSTE CONTAINERBEHANDELAAR
IN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

 ZONDAG 26 AUGUSTUS
De 75 en 100 kilometer van Beveren

De 21° editie van de 75 km van Beveren en de 27° editie van de 100 km 
van Beveren voor wielertoeristen.

Langs rustige wegen wordt een volledig afgepijld parcours gevolg. Voor deze klassieker 
onder de wielertoeristen verwachten we de inschrijvingen tussen 7u30 en 9u30 in de tent op 
de Markt te Beveren.
In de deelnameprijs van 4 euro is een drankbon voorzien, een sportdrank, en een 
versnapering voor onderweg. Niet-leden van de VWB betalen €5. Vrij vertrek tot 9u30. De 
bevoorrading eindigt om 12u00. Er is een beker voor de jongste, en ook voor de oudste 
deelnemer, en ook nog voor de grootste groep (samen ingeschreven).
Onder de deelnemers wordt een fiets verloot, geschonken door BUYL SPORT.
De bekers en de fiets worden uitgereikt door mevr. Katrien Claus, schepen van sport, om 
12u in de tent.

De organisatie is in handen van De Zondagrijders.
Meer info : Dany Verheyen, 0495 83 49 92 of dany.verheyen@skynet.be of bij André Apers, 
0474 93 25 66 of andre.apers@skynet.be

De Beverse beenhouwers
Zoals gebruikelijk zorgt de Beenhouwersbond voor beenhesp aan een zeer 
democratische prijs. De opbrengst hiervan gaat integraal naar vzw De Klaproos.

Beverse Vedettenparade 14u - 17u
Tijdens deze middag worden zitplaatsen voorzien.

Ontdek of (her)beleef deze rasechte artiesten 
van eigen bodem. Sfeer en ambiance verzekerd!

14u00 Stefan Edwards

14u45 Werner Michiels en Laurie

15u30 Rudy Jones

16u15 Mike Dreamer en Steve 
 ‘Hits on Tour’
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Minneapolis - 20u00
Minneapolis ‘A walk through Paisley Park (Prince Tribute). Niet alleen de bekende hits zoals 
Purple Rain, 1999, Kiss, Cream, Little Red Corvette... maar ook songs die Prince schreef 
voor o.a. Chaka Khan, Vanity 6, Sinnead O’Connor, Sheila E, The Bangles, enz. Allemaal 
artiesten waarvan de pareltjes stuk voor stuk in de spotlights worden gezet. Deze vooravond 
voert het publiek mee naar de hoogdagen van Prince. 

Jimmy Colman (ooit finalist bij de Voice) en Tom Kestens (ex-Das Pop), versterkt met Nina 
Babet (bekend van haar duetten met Milow), samen met nog 5 muzikanten waaronder onze 
Melseelse drummer Yannick De Clerck, brengen samen de onsterfelijke hits van Prince.
Een unieke hommage aan his royal badness!

Meskens in Motown - 22u30
Nathalie Meskens is een pittige vrouw die alles aankan. Als actrice en presentatrice heeft ze 
al lang menig harten veroverd. Maar ook als zangeres zal ze jullie ook beroeren. Met haar 
Motown show brengt ze – samen met haar tien topmuzikanten – een stomend muzikaal 
programma met legendarische nummers van Marvin Gaye, The Supremes, The Four Tops... 

Het wordt een opzwepende show die tegelijk plaats maakt voor intieme en ingetogen 
nummers... Tot de volgende wervelende hit iedereen uit de bol doet gaan! Laat u meevoeren 
door wervelende nostalgie die het hele publiek moeiteloos aan het dansen krijgt!

Laat de tent nog een laatste keer daveren met de muziek van deze topvrouw!
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VERKOOP 
IN SAMENWERKING 
MET BEBUILD.BE 

Weergaves zijn illustratief, 
alle mogelijkheden blijven bespreekbaar.

PRACHTIGE APPARTEMENTEN TE KOOP 
BEVEREN | DE DISSEL

VRBUILD.BE
03 291 21 91



23

G
R

O
T

E
 M

A
R

K
T

BEVE
RSE

FEES
TEN!

info@van-nieuwenhove.be m. 0476 99 65 20 www.van-nieuwenhove.be

Algemene Bouwonderneming
VAN NIEUWENHOVE

Bouwen aan uw toekomst

DE HORECA VIERT OOK MEE!
De Horeca zet traditioneel zijn beste beentje voor tijdens de Beverse Feesten. 

nieuwe dames 

boutique op het 

Yzerhand te Beveren

 

 

 

 

Tabaknatie, een wereldleider met de waarden van een hecht familiebedrijf. 

Wij willen in ons vak de beste blijven en wij weten dat onze medewerkers daar de sleutel voor zijn.  

Daarom is Tabaknatie altijd op zoek naar nieuwe collega’s die passen in onze bedrijfscultuur. 

Bij ons vind je uitdaging en dynamiek, ambitie en plezier, passie en vertrouwen. Wij gaan dan ook op 
zoek naar mensen die weten van aanpakken en die er elke dag voor willen gaan. Er zit beweging in ons 

bedrijf en dat merk je ook meteen aan de ambitieuze sfeer.  

Onze mensen werken elke dag met passie en vinden plezier in het werk heel erg belangrijk. En dat is 
net hetgene waar we alles aan doen om te behouden! 

Zie je het al helemaal zitten om deel uit te maken van Tabaknatie? 

 

 

 

 

 

 

WWW.TABAKNATIE.BE/VACATURES 

Programma Café Sportief
Zondag 19 aug : schieting op 2 wippen
Begin om 15:00u - 125 euro gratis
Inleg 5,50 euro - Iedereen welkom

Vrijdag 24 aug: avondmarkt
Optreden Stefan Edwards rond 21u30
Afsluiten met Dj Nico

Zaterdag 25 aug: om 14:00u pikking op 
3 borden = Kampioenschap van Beveren
Iedereen welkom
Deelname strafste café 
Retro muziek met Dj Nico

Zondag 26 aug: Afsluiten Beverse Feesten 
met Dj Nico tot in de vroege uurtjes!

Feestzaal Scala heeft ook zijn festiviteiten. Zomerbar Borracho gaat door in de 
Stationsstraat, zie advertentie pagina 48.
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BEVERSE
ACCENTEN

Yannick De Clerck
Tussen alle grote artiesten zijn er ook muzikanten uit onze eigen regio. Zo is er een fantastische drummer uit 
Melsele die lid is van de groep Minneapolis. Yannick studeerde aan PXL Music te Hasselt en behaalde daar de 
bachelors Drums & Muziektechniek. De laatste jaren was hij als drummer actief bij rockband Customs en deed hij 
sessiewerk (zowel live als in de studio) voor oa. Wigbert, Urbanus, De Fanfaar, Nailpin, Manoeuvres, Janez Detd, 
Level Six,... Hiernaast is hij ook nog een drukbezet freelance audio technieker en werkt hij voor verscheidene 
productiehuizen en studio’s, gaande van Studio 100 tot Woestijnvis. In 2009 stond hij met zijn band Mid Air Collision 
voor de laatste keer op het podium van de Beverse Feesten. Het spreekt dan ook voor zich dat hij er enorm naar 
uitkijkt om er dit jaar weer te staan met Minneapolis ‘A Walk Trough Paisley Park’ op zondag 26 augustus 20u00.

M’as tu Vu
Vanaf 17 augustus 14u00 kunnen de dames terecht in een nieuwe trendy winkel in de Vrasenestraat. Dan opent 
Veerle haar nieuwe winkel op de locatie waar voorheen PLUSSS was gevestigd. Veerle is een gekend gezicht in het 
Beverse. Deze toffe meid is 16 jaar huisvrouw geweest en besliste nu om haar leven een nieuwe wending te geven. 
Met de hulp van de zussen van PLUSSS gaat ze vanaf nu van haar passie haar beroep maken. In dezelfde trend 
zal ze U als klant met raad en daad bijstaan en zal ze met haar winkel ongetwijfeld een frisse wind doen waaien in 
Beveren. Kom zeker een kijkje nemen bij M’as tu Vu, Vrasenestraat 38 te Beveren.

Eline De Munck
Eline De Munck is een duivel-doet-al uit Beveren en een straffe zangeres. Haar kinderjaren leefde ze in onze 
gemeente, en sinds haar 18de is ze in de media een BV geworden en een bekend gezicht. Eline stond al enkele 
keren hier in Beveren op het podium als zangeres. Deze keer is ze gastvedette bij Band Of Musos, de band van 
Erik Melaerts, en voorprogramma van Stan Van Samang op dinsdag 21 augustus. We kijken alvast uit naar haar 
energieke kwaliteiten, en haar sterke stem. Eline is ook een zakenvrouw en heeft haar eigen brillenmerk. Je kan 
de brillen van Eline bestellen via www.odetteslunettes.com maar je kan ze ook bij 80 exclusieve winkels verkrijgen 
zoals onder andere bij Optiek Thys in Beveren (zie advertentie in dit boekje).

Ons Hongerke
Anderhalf jaar geleden leerde Franky zijn nieuwe liefde Ilse kennen. De liefde voor elkaar groeide meer en meer 
en telkens klonk het volgende weer: “Schat, ik heb een hongerke!” Toen besloten ze om te beginnen met een 
hamburgerkraam en doopten dit dus met de naam: ‘Ons Hongerke’. In april kwamen we op het idee om dit concept 
verder uit te breiden, maar dan in een pand in Gaanderij ‘De Bever’. ‘Ons Hongerke’ inside hamburgerkraam werd 
realiteit. “Een primeur in Beveren, dat was ons doel, en we zijn er in geslaagd!” Dus, iedereen, jong en oud is steeds 
welkom om te genieten van een hamburger, hot-dog, Mexicano en noem maar op…want sinds april zetten zij 
Gaanderij ‘De Bever’ op z’n kop! Ook tijdens de Beverse feesten kun je terecht aan hun hamburgerkraam op de 
markt, dus…ALLEN DAARHEEN !!

Trio Met 2 - Bobo
 
De 2 clowns, Bobo en Zakki vormen het circusgezelschap Trio met 2. Bobo begon op 9-jarige leeftijd met circusles 
bij Des Beveren en maakt sindsdien de straten in Beveren onveilig met haar eenwieler. Na 12 jaar circuservaring 
werd het tijd om een eigen show op poten te zetten met haar vriend Zakki.
Te zien: Internationaal Straattheaterfestival Beveren op zaterdag 25 augustus om 15.45 uur speelplaats KA Beveren

Moon Gin
De Moon Gin is een echt Beverse product dat door het duo Tommy De Mulder en Matthew van Noten werd 
geproduceerd, als product van een vriendschap in de Mops. Een 2-tal jaren geleden, ontstond het idee om samen 
deze Gin te ontwikkelen. Een gekochte maansteen van 1.61 gram, die hier op aarde is terechtgekomen - met 
certificaat en ondertekend door een deurwaarder – wordt in een linnen zak boven het dampend vat gehangen. ‘Dit 
zorgt voor een vleugje maanextract’ zeggen zij. Ondertussen behaalde deze Beverse Moon-gin al vele prijzen tot 
zelfs in de USA. Hun 2de gin Cherry Moon smaakt helemaal anders en bevat toetsen van kers en zomers fruit. Kom 
gerust een glas Moon Gin of Cherry Moon uitproberen. De gin kan je alle dagen verkrijgen in de loungebar tijdens 
de Feesten. Op dinsdag en zondag komen Tommy en Matthew zelf deze drank uitschenken.

Sens Unique – Nele Van Mieghem
 
Sens Unique op de Beverse Feesten: voor Nele uit Melsele een thuismatch. Voor het betere snarenwerk, 
badminton en viool, fietste zij als kind naar Beveren. Ze kreeg vioolles in de Beverse muziekschool en trad o.a. op 
in Cortewalle, de Sint-Martinuskerk, Togenblik en Ter Vesten. Spiegelbeeld past mooi in dat rijtje. Een weetje: op 
het oud atletiekplein haalde ze als 10-jarige haar persoonlijk record hoogspringen. Nu zal het eerder het feestelijke 
samenspel van Sens Unique zijn dat het publiek naar grote hoogten brengt. En wie de familielink met Slow Pilot wil 
ontdekken, blijft best na afloop hangen.
Te zien: Spiegelbeeld op zaterdag 25 augustus om 20 uur Oud Atletiekplein

Il Ardente
Il Ardente is een jong en dynamisch bedrijf uit Melsele. Gedreven door een passie met authentiek Italiaans eten. Als 
Melsenaar weten wij wat de mensen hier lekker vinden. Als jonge ondernemers proberen ons steentje bij te dragen 
tot een lekkerder Melsele. Wij bekijken kwaliteit steeds boven kwantitieit, kom ons zeker proeven op 21/8/2018 op 
de Beverse feesten samen met Stan van Samang. 
Il Ardente betekent dagverse, authentieke Italiaanse pizza’s, bereidt in de houtoven. Een uniek, origineel à volonté 
concept bij u op locatie aan een aantrekkelijke prijs! 
Contact 04.98.28.68.90 of info@il-ardente.be

LivingComfortable.be
Door de overbevolking, verstedelijking, energietransitie, grondstoffenschaarste, klimaatverandering en 
technologische (r)evoluties worden we geconfronteerd met heel wat nieuwe uitdagingen. Dit heeft ook een 
impact op de bouwwereld, waar de aandacht groeit voor duurzaamheid en de langetermijnimpact van projecten. 
LivingComfortable.be is een onafhankelijk technisch expertisebureau dat voortrekker wil zijn in het adviseren 
van duurzame oplossingen voor het leef- en werkcomfort voor gebouwde omgeving. Wij adviseren, rapporteren, 
bestuderen en ontwerpen gebouwkarakteristieken en technische installaties. Dit doen we op maat van de klant 
en op een kritische, innoverende en creatieve manier. We koppelen de eisen en dromen van de opdrachtgever 
met de nieuwste milieunormen en wetgevingen. Bij renovatie geven wij als partner van Eandis gratis bouwadvies 
als Benovatiecoach voor renovaties en nemen wij graag het papierwerk voor onze rekening. Als uitstekende 
dienstverlener en als het ware dé one-stop voor alle attesten in de bouw, zie woningpas, is kiezen voor 
LivingComfortable.be bovendien ook respect tonen voor de maatschappij en de natuur waarin we leven.

Slow Pilot
Met Slow Pilot heeft Spiegelbeeld een top-afsluiter met Beverse accenten. Zanger en gitarist Pieter Peirsman die 
ook bij Hooverphonic en Walrus het mooie weer maakt en bassist Maarten Van Mieghem die ook bij Yevgueni 
en Walrus de snaren beroert spelen op het oud atletiekplein voor eigen publiek. Maartens zus Nele hoor en zie je 
dezelfde avond op hetzelfde podium bij Sens Unique. Een unieke avond dus die je zeker niet mag missen.
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BEVEREN FESTIVALT

Van 24 t.e.m. 26 augustus sluit Beveren Festivalt voor de zevende keer de zomervakantie 
in het Waasland af. Het driedaags evenement vindt plaats op het Gravenplein in Beveren 
en wordt georganiseerd door SingelB vzw. Drie verschillende podia bieden plaats aan 
nationale en internationale artiesten, waaronder headliners Maxi Jazz en Gers Pardoel. 

Na 6 jaar haalde Beveren Festivalt vorig jaar een recordaantal van 11.000 bezoekers. De 
organisatie plant om ook dit jaar weer verder te groeien. Een heel weekend lang kan jong 
en oud genieten van hoogwaardig entertainment. 

Op vrijdag 24 augustus staat de grootste openluchtfuif van Beveren gepland, met dj’s 
op twee podia: de DJ-stage en de Chill-stage. Dan treden onder andere Mark with a K ft 
MC Chucky, Giocatori en Yolotanker op. Zaterdag 25 augustus wordt het festivalterrein 
uitgebreid met een derde podium, de Live-stage. De Londense DJ Maxi Jazz maakt 
die avond zijn opwachting op dit podium. Maxi Jazz is beter bekend als de stem en het 
gezicht van de Britse band Faithless en scoorde hits met onder andere “Insomnia” en 
“God is a DJ”. Op zaterdag 25 augustus speelt hij een persoonlijke DJ set met een mix van 
oude en nieuwe dance, techno, reggae, funk, soul en hiphop. Gers Pardoel is headliner 
op het hoofdpodium en ook Dr. Lektroluv is die dag van de partij. Het Kids Festival gaat 
door op zondag 26 augustus. Naast optredens van Ghost Rockers en Helden is er ook 
kinderanimatie voorzien. 

Toegangstickets voor het festival zijn nu reeds online te koop. 
Vrijdag kosten tickets in voorverkoop 7 euro, aan de kassa betaal je 10 euro. 
Zaterdag betaal je 10 euro in voorverkoop en aan de kassa 14 euro. 
Een ticket voor zondag kost 9 euro in voorverkoop en aan de kassa 12 euro. 
De tickets zullen vanaf midden juli ook in verschillende voorverkooppunten worden 
verkocht. 

Nieuw dit jaar is een skybar VIP formule. Deze formule biedt bezoekers gedurende vrijdag 
en zaterdag exclusief toegang tot een verhoogd skybar terras met zicht op de DJ stage, 
vergezeld van all inclusive dranken (wijn, bier en frisdrank) en fingerfood. De Skybar is 
toegankelijk vanaf 18 jaar en VIP tickets kosten 65 euro.

Meer info en tickets zijn terug te vinden op www.beverenfestivalt.be.

www.veratho.be tel. 03/775.62.15 mail: verhuur@veratho.be

Skybar
Beveren Festivalt voorziet vanaf dit jaar de 
mogelijkheid om te feesten in stijl. Het verhoogd Skybar terras geeft een prachtig zicht op 
onze imposante Dj Stage die u ook dit jaar verwent met tal van bruisende beats. De VIP-for-
mule geeft u exclusief toegang tot de Skybar waarbij u gedurende de hele avond kan geni-
eten van all inclusive dranken (wijn, bier en frisdrank) en fingerfood. 

De Skybar is toegankelijk vanaf 18 jaar. Tickets kosten 65,00 euro (exclusief administratieve 
kosten) en zijn enkel online te verkrijgen via

www.beverse-feesten.be

VIP-formule
     Toegang tot de skybar comfort zone
     Inclusief alle dranken (Wijn, Bier & Frisdranken)
     Fingerfood gedurende hele avond

Skybar
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PROGRAMMA GRAVENPLEIN
Vrijdag 24 augustus - 18:30 deuren open 

DJ Stage

DJ Lama (Winnaar DJ contest) 19:00 - 20:00

DJ Lama zal op vrijdag 24 augustus onze DJ stage openen als winnaar van onze DJ 
wedstrijd. Hij is amper 15 jaar oud maar het ontbreekt hem absoluut niet aan ambitie! 
DJ Lama draait in tal van jeugdhuizen en andere evenementen en was ook al te horen in 
Versuz. Hij opent het festival met een dansbare en variërende mix van house en techno 
klassiekers.

Fusic & Molder 20:00 - 21:00

Lokale helden Fusic & Molder verzorgen de dance beats op de DJ stage op vrijdag 24 
augustus. Dit DJ duo uit Beveren brengt een allround mix van deephouse, urban, future 
house, commercial and progressive house. Sinds 2014 staan Tobias Crikemans & Tom 
van der Vreken samen achter de draaitafels en sindsdien zijn ze niet meer te stoppen. 
Je kan hen inmiddels vinden op verschillende feestjes en in clubs in Antwerpen en 
Gent, waaronder Waagnatie, The Villa, De Shop, Red&Blue, Vooruit, Publik, Näked Klub, 
enzovoort.

DJ Yolotanker 21:00 - 22:00

Op vrijdag 24 augustus brengt DJ Yolotanker prettig gestoorde hardstyle uit Herentals. 
DJ Yolotanker kennen we vooral van het officiële supporterslied van onze rode duivels 
“Dance With the Devils”. Inmiddels is hij een vaste DJ op Studio Brussel waar hij zijn eigen 
radioshow in de wacht sleepte. Hij neemt zichzelf niet al te serieus en overgiet regelrechte 
klassiekers met een stampend hardstyle-sausje. Het feestje is niet compleet zonder de 
stemmen van Ingeborg, Christoff en Balthazar Boma. Terwijl schlagerzangers de sfeer 
verzorgen op het marktplein, zorgt Yolotanker voor een prettig gestoorde polonaiseremix 
op de DJ stage. #AMEN”

DJ-Stage
19:00 - 20:00  DJ Lama 
  (Winnaar DJ contest)
20:00 - 21:00 Fusic & Molder
21:00 - 22:00 DJ Yolotanker
22:00 - 23:00 Robert Abigail
23:00 - 00:00 Mark with a K 
  ft MC Chucky
00:00 - 01:00 Giocatori 
01:00 - 02:00 Michael Amani 
02:00 - 03:00 Icons 

Chill-stage
Ritmiek vs aftermoon

19:00 - 20:00  Rownas 
20:00 - 21:30  Phillip Norr B2B Troesj 
21:30 - 23:00  Major Maeyer B2B 
  Crossmod 
23:00 - 01:00  Spacid 
01:00 - 03:00  Pierre
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Daelman Johan vof
Johan Daelman en Kristel Mannaerts  
Grote Baan 173               
9120 Melsele
Tel.: 03 775 10 41
www.johandaelman.be
45346 cA - RPR DENDERMONDE 0457.309.468

Zakenkant. Beveren bvba
Peter Elewaut en Veerle Vincke 
Albert Panisstraat 8b1               
9120 Beveren-Waas

Tel.: 03 775 55 69
www.zakenkantoorbeveren.be
42113 cA - RPR DENDERMONDE 0423.664.029

Wat er ook gebeurt,  
uw DVV-consulent doet meer voor u.

Reken op de uitstekende service van uw DVV-consulent
•  Uw consulent doet regelmatig een gratis check-up van uw verzekeringspakket.  
 Zo bent u nooit over- of onderverzekerd.
•  U kan rekenen op advies op uw maat.
•  Uw consulent verdedigt uw belangen bij schade.
•  U bent zeker dat gedekte schade snel uitbetaald wordt.
•  Zij of hij houdt u op de hoogte over de stand van zaken over uw dossier.

Robert Abigail 22:00 - 23:00

Als één van de meest gevraagde en populairste DJ’s op Belgische events en festivals 
heeft Robert Abigail weinig introductie nodig. De DJ/producer is al een gevestigde waarde 
sinds 2008 en staat wereldwijd bekend voor zijn opzwepende zomerhits (om maar enkele 
te noemen: Mojito song, Merenque, Cuba en Meneando). Robert Abigail weet als geen 
ander hoe een feestje om te toveren in volledige waanzin. Op vrijdag 24 augustus zal hij 
voor de tweede keer op rij de temperatuur op en rond de DJ Stage doen stijgen met een 
gepeperde mix van house, pop en urban. Bereid je voor op kwalitatieve dance hits waar je 
niet op zal kunnen stilstaan!

Mark with a K ft MC Chucky 23:00 - 00:00

Eén van de grootste namen in de Belgische hard dance scene, Mark with a K, voorziet 
Beveren Festivalt voor de derde keer op rij van een uitbundige DJ performance. Hij 
speelde onder andere op Tomorrowland, Reverze en the Qontinent en heeft met nummers 
als ‘See Me Now’ en ‘Fear of the Dark’ al meerdere keren de Lotto Arena gevuld. Recent 
trakteerde hij ons op een hardstyle cover van Imagine Dragons’ hit ‘Radioactive’. In 
2016 en 2017 trad Mark with a K al op met Lords of Tek, dit jaar zal speelt hij samen met 
MC Chucky de dance-ziel uit zijn lijf. MC Chucky veroverde met zijn aanlokkelijke lyrics 
de podia van Tomorrowland, Australia Festival en Laundry Day. Afspraak op vrijdag 24 
augustus op onze DJ stage.

Giocatori 00:00 - 01:00

Op vrijdag 24 augustus zet Nederlandse act GIOCATORI de DJ stage in vuur en vlam. 6 
jaar geleden begon GIOCATORI als één van de meest populaire club nights in Nederland. 
Hieruit groeide het Nederlands DJ/producer duo Celvin & Dennis, die een eclectische mix 
van populaire house, trap, hiphop, hardstyle, dubstep en elektro brengen. Wat GIOCATORI 
als DJ act uniek maakt is een aantrekkelijke variëteit in muziek die vakkundig in elkaar 
wordt gemixt en een sfeervolle interactie met het publiek. Giocatori brak door met sterke 
producties en optredens op internationale festivals zoals Tomorrowland en Defqon. Met 
hun nieuwste release heartbeat (ft. Gareth) brengen ze iedereen in beweging.

Michael Amani 01:00 - 02:00

Where’s the party at? Waaslandse wonderboy Michael Amani is amper 23 jaar en 
lanceerde nog maar net zijn debuutsingle “Feels Like I Do”. Toch mag hij zich ondertussen 
een top DJ noemen. Zijn video’s op Facebook en Youtube halen makkelijk de kaap van 
100.000 views en ondersteund door enkele grote namen in de dance-scene is hij op weg 
om de wereld te veroveren. Deze zomer staat hij naast o.a. Martin Garrix en Justin Mylo 
op Tomorrowland, Ushuaia Ibiza, Lloret de Mar en tal van Belgische festivals. Deze zomer 
staat hij óók op onze DJ stage, meer bepaald op vrijdag 24 augustus. Niet te missen dus!

Icons 02:00 - 03:00

Het Antwerps DJ-duo Icons brengt een eclectische mix van Urban, Club, Dance, Hip-hop en 
Future/Deep house. Ze kenmerken zich door hun energieke levendigheid op het podium en 
brengen dance moves naar boven waarvan je niet eens wist dat je ze had. Manu en Arnaud 
van Icons speelden in de meeste Antwerpse clubs (IKON, Red&Blue, Ampère, Waagnatie, 
Cargoclub, De Shop,…). 
Deze zomer speelden ze voor Studio Brussel op de Dreamville van Tomorrowland. Daarnaast 
betraden ze ondermeer festivalstages van StuDay, Festiveuzzel, Ballista Festival en Krinkel 
Festival,... Op vrijdag 24 augustus maakt Icons van onze DJ stage een ware energiebom.
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Chill Stage

Rownas 19:00 - 20:00

Niels en Robin van Rownas (Beveren) brengen hun passie voor techno en tech-house 
naar de draaitafel. ROWNAS is een DJ-duo van eigen bodem en kon je al spotten op 
Tomorrowland, Café D’Anvers en Versuz.
 
  
Phillip Norr B2B Troesj 20:00 - 21:30

Philip Norr (Beveren) is resident bij Ritmiek sinds 2015 en draait vooral minimal tech-house 
plaatjes. De laatste jaren draaide hij in underground clubs als Café d’Anvers, Club Vaag, 
Petrol en Piaf. Met zijn unieke stijl en uitstekende techniek creëert hij de perfecte sfeer 
voor een broeierig feestje. 

  
Major Maeyer B2B Crossmod 21:30 - 23:00

Major Maeyer (Beveren) blendt de beste housemelodieën (van deep tot tech) in een 
elektronische mix van genres tot een dansbare zoete cocktail. Je kent hem van onder 
andere Café d’Anvers, Culture Club, La Rocca, Decadance, Petrol etc. DJ Crossmod 
(Haasdonk) brengt relaxte en minde relaxte techno voor gevorderden. Met meer dan 15 
jaar ervaring achter de kiezen speelt hij ondertussen voor een groter publiek, maar met 
nog steeds evenveel passie.
 
  
Spacid 23:00 - 01:00

Spacid (Gent) organiseert feestjes en promoot nationale en internationale artiesten sinds 
1992. Zijn roots liggen in scherpe, eigenzinnige en energieke techno sets, maar door zijn 
jarenlange internationale ervaring en oog voor vernieuwing kan hij moeiteloos alle genres 
aan. Het is veilig om te zeggen dat Spacid een gevestigde waarde is in het Belgische 
ondergrondse clubcircuit. Er zijn weinig plaatsen in Europa waar hij niet achter de 
draaitafels stond. Vandaag is Spacid resident DJ bij Kozzmozz, en hij stond al op de meest 
bekende festivals waaronder 10 Days Off, I Love Techno, Tomorrowland, Pukkelpop, 
Dance Valley en Lokerse Feesten.
 
  
Pierre 01:00 - 03:00

Pierre (Brussel) is sinds meer dan 20 jaar een resident bij Fuse. Hij speelde naast de beste 
DJ’s in de wereld en bengt nog steeds elk weekend het hoofd van talloze feestgangers 
op hol. Pierre wordt gekenmerkt door zijn excentrieke en experimentele stijl en veroverde 
daarmee clubs in Parijs en Moskou. Met zijn jarenlange ervaring in het uitgaansleven 
van Brussel zette Pierre feestjes op onofficiële locaties naar zijn hand. Een mix van 
professioneel instinct en een constante honger naar nieuwe manieren om muziek te 
ervaren heeft Pierre een vaste waarde gemaakt bij verschillende generaties feestgangers.
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PROGRAMMA GRAVENPLEIN
Zaterdag 25 augustus - 18:30 deuren open 

DJ Stage

T42 (Winnaar DJ contest) 19:00 - 19:45

Tea for Two, oftewel T42, zijn twee broers uit Beveren. Op zaterdag 25 augustus opent dit 
jong talent van eigen bodem de DJ stage. Ze brengen een mix van HipHop en Rap met 
een energieke underground vibe. Het kersvers DJ duo won onze DJ wedstrijd met een 
kwaliteitsvolle set. Wij zijn er alvast van overtuigd dat ze voor een stevige warm-up zullen 
zorgen die ons klaarmaakt voor wat deze zomeravond nog te brengen heeft. 

Morskaan (Winnaar DJ contest) 19:45 - 20:30

Maak je klaar voor een stevige portie dirty dancing en pounding techhouse music. Op 
zaterdag 25 augustus brengt party animal Morskaan elektronische muziek die je ribben 
doet bibberen en je voeten doet ploeteren. Dit talent van eigen bodem is afkomstig uit 
Haasdonk. Zijn straffe producties en duistere sets brachten hem al op tal van evenementen 
in binnen- én buitenland. 

Trent Easton 20:30 - 21:30

Ben je van het Waasland woon en hou je van Hard Dance? Dan doet Trent Easton 
ongetwijfeld een belletje rinkelen. Trent Easton ging voorheen door het leven als DJ 
Bestien en is een DJ/producer afkomstig uit Beveren. Hij staat al achter de draaitafels 
van zijn 14de en was van toen al geïnteresseerd in het hardere werk, geïnspireerd 
door artiesten als Manu Kenton en Paul Langley. Met bijna 20 jaar ervaring mixt hij de 
beste house, hard techno en hard dance. Hij speelde sets in clubs en op Festivals over 
heel België en Nederland, waaronder Café D’Anvers, Illusion, Reverze, Tomorrowland, 
Qontinent, Last World, Bassleader, Summerfestival, Dace Valley, en nog heel veel meer. Op 
zaterdag 25 augustus is hij ook te horen op onze DJ stage.

DJ-Stage
19:00 - 19:45 T42 
  (Winnaar DJ contest)
19:45 - 20:30 Morskaan 
  (Winnaar DJ contest)
20:30 - 21:30 Trent Easton
21:30 - 22:30 Deejay Mr.T
22:30 - 23:30 Soul Shakers
23:30 - 01:00 Maxi Jazz 
  a personal DJ set
01:00 - 02:00 Dr. Lektroluv
02:00 - 03:00 LOUISXIV

Live-stage 
19:00 - 19:30 Robbotbeton 
20:00 - 21:00 Omar Dahl 
21:45 - 22:30 DVTCH NORRIS
23:30 - 00:30 Gers Pardoel
01:00 - 01:30 Sons 
02:00 - 03:00 Bizkit Park

Chill-stage (Afwisselend met Live-stage)
19:30 - 21:40 Tonnie Demo  
  & Monsieur La Gasse
22:30 - 02:00 Studio Nis & Tanko
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Deejay Mr.T 21:30 - 22:30

Mr T. begon zijn carrière als turntablist en is een vaste waarde in de underground scene en 
clubs sinds 2009. Tegenwoordig heeft hij een vaste plek bemachtigd op Studio Brussel, 
waaronder de FileFuif. Op zaterdag 25 augustus zal hij vanop de DJ stage ook de Beverse 
festivalgangers wild maken met zijn verrassende mixsets. Ongebonden aan een specifiek 
genre verrast Mr. T. zijn publiek graag met interessante overgangen. Van Mura Masa tot 
Arctic Monkeys tot Stevie Wonder, niets is hem te vreemd! Internationaal speelde hij 
onder andere in Frankrijk, Praag, Spanje en UK. Eén ding is zeker: zolang Mr. T. achter de 
draaitafels staat, kan de verveling onmogelijk toeslaan.

Soul Shakers 22:30 - 23:30

Soul Shakers staan klaar voor een uiterst dansbare party op onze DJ stage op 25 
augustus. Het Gents DJ en MC duo omschrijft zichzelf het liefst als een sappige en 
tropische burger: Jamaicaanse reggae(ton) & Dancehall, overgoten met een underground 
sausje van Britse rap, garage en grime. Afgewerkt met afro-groenten en een Amerikaans 
broodje zorgt deze exotische combinatie voor stijgende temperaturen op de dansvloer, 
uiteraard geserveerd met Belgische frietjes. Ook de Soul Shakers kan je wekelijks 
beluisteren op Studio Brussel. Ze maakten al de beste clubs en fijnste festivals in binnen- 
en buitenland warm, waaronder Reggae Geel, Laundry day en Couleur Café.

Maxi Jazz a personal DJ set 23:30 - 01:00

De Londense DJ Maxi Jazz is beter bekend als de stem en het gezicht van de dance 
revelatie Faithless. Samen met Faithless raakte Maxi Jazz wereldwijd bekend met 
klassiekers als “Insomnia”, “God is a DJ” en “We come One” en verkocht hij in 20 jaar 
al meer dan 15 miljoen platen. Hoewel Faithless in 2011 stopte met nieuwe platen uit te 
brengen, is de rapper nog steeds solo actief als succesvol DJ. Maxi bracht onder andere 
“My Culture” uit met Robbie Williams en “Dance4Life” met DJ Tiësto. Zijn live-sets bestaan 
uit oude en nieuwe dance, techno, reggae, funk, soul en hiphop. Op zaterdag 25 augustus 
zal Maxi ons vanop de DJ stage trakteren op partymuziek van de laatste 30 jaar, gemixt 
met zijn alom bekende vocals. 
    
Dr. Lektroluv 01:00 - 02:00

Een groen gemaskerde Dr. Lektroluv brengt op zaterdag 25 augustus de beste electro voor 
de fijnproevers. Gewapend met zijn tuxedo en witte handtelefoon is hij al 10 jaar de favoriete 
dokter van de jonge Belgische electro liefhebbers. Na het uitbrengen van tientallen mixcd’s 
en nog meer sublieme shows heeft hij nog steeds geen greintje van zijn kracht ingeboet. Met 
hopen goede tracks als Discothèque en mix-compilaties speelde hij al de weides van Extrema 
Outdoor, Rock Werchter, Pukkelpop en Lowlands plat. Ook de decks van onze DJ stage zullen 
niet ontsnappen aan zijn hot en dirty electro.

LOUISXIV 02:00 - 03:00

Louis XIV is nog een jong talent achter de draaitafels en is nu al goed op weg om het te 
maken in de Belgische DJ scene. Hij baant zijn weg door de grote festivals zoals Laundry Day, 
Summerfestival, Tomorrowland opening party, Bootleg (Israel), Balaton Sound (Hongarije),… 
Met een energieke mix van commerciële en underground muziek en een perfecte blend van 
house en urban/r&b voorziet hij zijn publiek van sexy beats. Louis XIV speelt vaak aan de zijde 
van Michael Amani, maar op zaterdag 25 augustus zal hij solo onze DJ stage ondersteboven 
draaien. Als je nu pas hoort van King Louis, dan raden we je sterk aan om een plekje te 
bemachtigen op onze festivalweide, want het zal niet de laatste keer zijn!

DE SCHEPPER.
UW TROUWE PARTNER.

De Schepper

Sint-Niklaas Echt rijplezier

BMWDeScheppernv

De Schepper nv
Prins Boudewijnlaan 53
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 766 00 06
www.deschepper.bmw.be

BMW019309_CMYK_A4_H_NL.indd   1 22/02/16   15:15

 www.sanitairbernhart.be
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Live Stage

Robbotbeton 19:00 - 19:30

Op zaterdag 25 augustus opent lokaal talent ROBBOTBETON onze live-stage. Robbotbeton 
is een one-man acid/techno live-act, hij bedient één gitaar en ontelbaar veel knopjes. 
Melancholische melodieën, donkere baslijnen en liquid acid typeren zijn muziek en schieten 
recht naar de neuronen die je brein doen dansen. Het concept is simpel: één gitaar, één 
drummachine en één groot rave festijn.

20:00 - 21:00 Omar Dahl 
 
Zaterdag 25 augustus neemt Omar Dahl je mee naar de Arabische wereld en de balkan. Omar 
Dahl heeft Beverse roots en brengt elektronische muziek op hun eigen manier. De band telt vier 
leden en vele muziekinstrumenten: live synths ondersteund door violen, sax, gitaar en bas die 
de dansbare beats van sensuele melodieën voorzien. Na deze zomer het publiek te betoveren 
op onder andere Boomtown Festival, Kinky Star en Muziek in de Wijk, sluit de band hun 
zwoele festivalzomer af met een dansfestijn op onze livestage.

21:45 - 22:30 DVTCH NORRIS
 
Antwerpse rapper DVTCH NORRIS zorgt op zaterdag 25 augustus voor een portie heerlijke 
hiphop op onze Live Stage. DVTCH raakte bekend in 2013 met gastoptredens aan de zijde van 
hiphop-queen Coely. In 2017 nam hij met haar de zomerhit “Don’t Care” op. Sindsdien werkt 
hij met hits als “Seeking Closure” en “Playground” aan zijn solocarrière en onlangs bracht hij 
ook zin eerste lp uit, genaamd “I’m Sad, I Wanna Make It”; Wie van funky vibes houdt en een 
zwoele stem met feilloos Amerikaans accent, is bij DVTCH NORRIS aan het juiste adres.

23:30 - 00:30 Gers Pardoel

Spring op zaterdag 25 augustus mee achterop de bagagedrager van Gers Pardoel! Gers 
maakte zijn debuut in 2011 en bezorgde sindsdien heel België en Nederland een goed gevoel 
met talloze Nederlandstalige hits. “Ik neem je mee”, “Louise” en “Zo bijzonder” kunnen jong 
en oud meezingen. Hij maakt in de eerste plaats muziek om een goed gevoel te krijgen en als 
anderen dat waarderen is hij geslaagd in zijn missie. In november staan concerten gepland in 
Gent, Hasselt, Brussel en Antwerpen, maar op zaterdag 25 augustus is hij al te zien op ons 
live podium. Na meer dan 400 optredens door Nederland en België zal hij ook ons podium 
omtoveren tot een feel-good feestje.

01:00 - 01:30 Sons 

Als er één band niet mag ontbreken op Beveren Festivalt is het wel de “De Nieuwe Lichting 
2018”-winnaar en Melseelse trots SONS. Sinds ze dit voorjaar werden opgepikt door de 
Studio Brussel talentenjacht, die onder andere Tamino en Equal Idiots lanceerde, zetten ze 
met hun song Ricochet elk Belgisch podium in lichterlaaie. Op zaterdag 25 augustus spelen 
ze een thuismatch op onze Live stage en zorgen ze voor heerlijk gitaargeweld ter afwisseling. 
Verwacht fuzzy gitaren, pompende bas, rammelende drums en good old garage punk. SONS 
staat voor scheuren, jammen, wervelende gitaarsolo’s, energetische up-tempo nummers maar 
vooral veel plezier maken.

WWW.VANHOVEGARAGES.BE
MET VESTIGINGEN IN BEVEREN, WOMMELGEM, LEUVEN & BERLAAR

 VOOR AL UW LICHTE & ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN

 OFFICIEEL CONCESSIEHOUDER RENAULT TRUCKS

 DESKUNDIG ADVIES

 24-UUR SERVICE, 7/7

 TACHO- & LAADKLEPSERVICE

OOK VERHUUR VAN
TREKKERS, 

VRACHTWAGENS,
BESTELWAGENS
& MINIBUSSEN 

OOK AAN PARTICULIEREN 

(VERHUIS, VAKANTIE, ...)

VAN DE RENAULT MASTER TOT 
DE ZWAARSTE BOUWVOERTUIGEN

WIJ BOUWEN EEN
NIEUWE GARAGE
IN KRUIBEKE!
OPENING NAJAAR 2018

                                                            Smet Rental 
www.smetrental.com - info@smetrental.com

Smet Verhuur
Havinkbeekstraat 24, IZ Aven Ackers
9130 Verrebroek
www.smetrental.com - info@smetrental.com 
+32 3 773 54 69                                                     

Verhuur van recyclingmachines en brekers 
voor korte of lange termijn: 

Wij werven aan :

CHAUFFEURS CE (uitzonderlijk transport) 

 MECHANIEKERS 

Aarzel niet om contact op te nemen

Zeven
 Brekers

Windshifters en scheiders
Magneten

Transportbanden 
Sorteercabines

Bekijk nu ons groot gamma via onze website !

OPENINGSUREN :

MAANDAG gesloten

DINSDAG - VRIJDAG : 
9 tot 12 uur en 13 tot 18 uur

ZATERDAG : 9 tot 16 uur

PAREINPARK 61
9120 BEVEREN
T. 03 254 00 95
WWW.COOLSVERF.BE

■	 VERF

■	 BEHANG

■	 RAAMDECORATIE

■	 VLOERBEKLEDING

■	 SCHILDERWERKEN
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02:00 - 03:00 Bizkit Park

Op zaterdag 25 augustus sluiten de rockers van Bizkit Park de Live Stage van Beveren 
Festivalt af. De Belgische coverband zet het podium op stelten met een wervelstorm van 
alternatieve nostalgie en brengt hulde aan alle helden uit het Nu-Metal tijdperk: Limp Bizkit, 
Korn, System of a Down, Linkin Park, P.O.D., Slipknot, Papa Roach, Deftones, Disturbed 
en meer. Ben je geboren in de jaren ’70, ’80’s of ‘90? Dan klinken de beukende drums en 
uitbundige attitude van deze band ongetwijfeld bekend in de oren. Zet je scharp voor loeihard 
enthousiasme and party like it’s 1999!”

Chill Stage

19:30 - 21:40 Tonnie Demo & Monsieur La Gasse

22:30 - 02:00 Studio Nis & Tanko

Tussen de optredens op de live stage zal er uit de boxen van de Chill stage een all-round mix 
van dansbare deuntjes luiden. Tot 22u zal het Bevers DJ-duo Tonnie Demo & Monsieur Le 
Gasse uit Beveren zorgen voor één groot feest. Daarna is het de taak van Studio NIS en Tanko 
om het publiek warm te houden. Terwijl Studio NIS uit Haasdonk een brede waaier aan stijlen 
brengt, gaande van house en elektro tot d&b en dubsteb, rave, reggae en zelfs enkele vergeten 
50’s klassiekers, zorgt Tanko voor de nodige House en R&B invloeden. 

PROGRAMMA GRAVENPLEIN 
zondag 26 augustus - 13:00 deuren open

Helden 14:00 - 15:00

Ketnet Helden Sieg, Dempsey, Nico en Maureen geven het startschot voor de kindernamiddag 
op het Gravenplein. Ze knutselen maar al te graag dingen in elkaar om hun straffe stunts te 
kunnen uitproberen. Al meer dan vijf jaar geven ze in elke aflevering van Helden het beste van 
zichzelf en onlangs kwam ook hun tweede langspeelfilm uit. Geen uitdaging is te gek voor 
deze vier waaghalzen. Samen met jullie zijn deze stoere avonturiers nóg spannender, nóg 
sneller en nóg leuker. Je kan hen komen vergezellen op hun spetterende show op 26 augustus 
om 14u00.

Ghost Rockers 16:00 - 17:00

Ook voor de supergetalenteerde leerlingen van de DAM academie zit de zomervakantie er bijna 
op. Maar voor de start van het nieuwe schooljaar zullen ze op zondag 26 augustus het dak 
eraf rocken! Om 16u00 zullen de Ghost Rockers ons omverblazen met hun liefde voor dans, 
acteren en muziek. Na vier spannende seizoenen en een langspeelfilm toeren Jonas, Mila, 
Jimmy, Alex en Charlie nu ook door Vlaanderen, waar ze met hun gillende gitaren halthouden 
op ons festivalplein. Zing en dans mee met de allergrootste hits van onze vijf Studio 100- 
vrienden in een spannende show vol avontuur.

Grote Markt 7     
9120 Beveren   
03/298.58.90   

www.biercaféplato.be

This is Killerdesign. 

We shoot pictures, make sharp graphics, write 
deadly copy and cut great movies. We have a 
killer instinct for creative solutions for you and 
your company. You can hire us for small jobs to 
big conceptual projects. 

We promise we won’t make a bloody mess!

Say Hello!
---

0486 76 30 99
hello@killerdesign.be



ACCOUNTANTS I TAX ADVISORS I DESK SOLUTIONS I FINANCIAL ADVISORS
www.boekhoudbureau.be

KANTOOR WAASLAND

Yves Van Osselaer
Erik Robyn
Dirk Rombout

Zandstraat 220
9120 Haasdonk
T: 03 775 98 51
M: info@rvofinance.be

HORTA BEVEREN • Devlieghere
Pareinpark 7 • 9120 Beveren 
T. 03 775 83 30 • beveren@horta.org
www.horta.org

tot
-40%
op tuinmeubelen

    www.dogwash.be

DREAM SUPPORT
Verhuur hekken, sanitair, kassa, rijplaten, …
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13DE INTERNATIONAAL 
STRAATTHEATERFESTIVAL BEVEREN
Nationale en internationale toppers pakken uit met prachtige voorstellingen op het Oud 
Atletiekterrein (Diederik Van Beverenlaan) en de speelplaats van KA Beveren/BS De Bever 
(Donkvijverstraat) en beklijvende, grappige, speelse maar vooral indrukwekkende mobiele acts 
in de centrumstraten. 

Vrijdag 24 augustus 2018
Speelplaats KA Beveren/BS De Bever

THE FLYING DUTCHMEN (NL/CAN) – The sky is the limit

18 | 20.15 uur 
Een Amsterdamse jongleur en een onbevreesde Canadese éénwielerspecialist tonen met 
veel humor hun veelvoudige talenten. (40 min.) www.the-flying-dutchmen.com

CIE SITTING DUCK (B) – Chiringuito paradise

18.45 | 21.15 uur
Alles staat klaar voor een geslaagde openingsplechtigheid van de cocktailbar. De 
champagne staat koud. Maar een ongeluk schuilt altijd in een klein hoekje… (45 min.) 
www.chiringuitoparadise.com

CIE XAV TO YILO (F) - Silento 

19.30 | 22 uur
Dit dansduo, begeleid door een muzikant, ontdekt de sensuele liefde op de grond en aan het 
luchtkader. De choreografie mengt het horizontale met het verticale. (30 min.)
www.xavtoyilo.wixsite.com/xavtoyilo

Oud Atletiekplein

STRAATTTHEATER KRIJMFRESJ (B) – la catastrophe du lapin

18.45 | 21.15 uur
Een steltenloper en een jongleur storten zich in een gekke wereld vol dansende kegels, 
balletjes ... . Maar wat loopt dat verdwaald konijn daar te doen? (30 min.) 
www.krijmfresj.be

CIE DES CIEUX GALVANISÉS (F) – Des accords de mât

19.30 | 22 uur
Een acrobaat treft aan zijn Chinese mast een accordeonspeler aan. Een poëtische, energieke 
en muzikale ontmoeting, waarin het wederzijdse begrip tussen de twee groeit. (30 min.)
http://ciedescieuxgalvanises.fr

Bloemisterij 
BOUDEIN

Elzestraat 30
9120 Beveren
uit sympatie

Café de Poldervriend

Fabriekstraat 53 
Kallo

Alle dagen open 
vanaf 8 uur

Gezellige binnenkoer 
met zicht op 
de Melkader
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CIRQUE HIRSUTE (F) – Les butors

20.15 uur 
“Les Butors” (= de roerdompen), die vreemde ‘hoempende’ geluiden voortbrengen, laten ons 
genieten van hun paringsdans op de roterende ladder van 7 m hoog. (55 min.)
www.cirquehirsute.com

CIE LORSQUE SOUDAIN (B) – L’homme canon

22.45 uur
Met heel wat vuur, pyrotechniek en kluchtigheid herneemt dit viertal de “ Kanonman”: het 
traditionele nummer uit de circussen van weleer. (20 min.) 
https://www.facebook.com/LHOMME-CANON-par-la-compagnie-Lorsque-Soudain-720004204818475/

Uurschema* vrijdag 24 augustus 2018

* Het uurschema is richtinggevend en kan aangepast worden in functie van de (weers)omstandigheden. 
 Bij slecht weer is er een alternatief regenprogramma in sporthal De Meerminnen, Klapperstraat 103. 
 Uurregeling en programma-aanbod worden dan aangepast.

Albert Panisstraat 172
9120 Beveren
T. 03 755 33 54 
info@optiekthys.be
www.optiekthys.be
Open alle dagen,
behalve zondag en maandag

Een unieke webshop
voor uw lenzen en vloeistoffen
www.ilens.be/beveren.thys

m’as tu Vu
nieuwe dames kleding winkel 
Vrasenestraat 38 te Beveren

Di: 10u00 – 18u00

Wo: 10u00 – 18u00

Do: 14u00 – 18u00

Vr: 10u00 – 18u00

Za: 10u00 – 18u00

zon en ma gesloten

De opening is op 
vrijdag 3 augustus 
om 14u00.
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Advertentie Deralu 

A6 formaat 

 

 
 
 
 

DEUREN EN RAMEN 
ALUMINIUM 

STAAL 
INOX 

 
 
 

Aven Ackers 8 - 9130 Verrebroek 
Tel. 03 289 27 75 - info@deralu.be 

www.deralu.be 
 

STRAATACTS 
VRIJDAG 24 AUGUSTUS 2018

CLOSE-ACT THEATre (NL) - i-puppets Ogen trekken aan je voorbij. De onderzoekers van deze planeet 
zijn vreemd, grappig en angstaanjagend. www.closeact.com

Kunst OP STELTEN (NL) - Magic White Horses Deze prachtig verlichte witte viervoeters zijn half vrouw 
half paard. Zij creëren een magische sprookjessfeer. www.kunstopstelten.nl

PANTAO (D) - Duo Traumlicht Und Waldlicht De met wiegende lampionbloemen verlichte 
“wensdroomboom” torent op sferische klanken boven de hoofden. Met haar wiebelende lichtboom laat 
Fiolina ons mee genieten van de dromen, die ze van de oude bomen wegplukte. www.pantao.de

TUkKERSCONNEXION (NL) - F.I.S.H. Met veel humor drijven de straffe Kapitein, de punctuele 
Cartograaf en de olijke Kok hun kleurrijke reuze vissen, door middel van tandwielen, kettingen en 
raderwerken, aan. www.tukkersconnexion.com

RON JALUAI (B) - De kleinste mobiele cocktailbar ter wereld Een interactieve, vurige en hilarische 
zoektocht naar mensen met ‘een alcoholtekort’. Een cocktail-consultatie waarbij de lachspieren het hard 
te verduren krijgen. www.ronjaluai.be

CASTART (B) - Castart Rollin Deze Beverse dansvereniging duikt plots op in de straten en verrast. 
Stilstaan wordt wel heel moeilijk!  www.castart.org

DOLLE PRET (B) - Opi Bench  Van 19 tot 20.30 | Vrasenestraat
De krachtige ballonnen, die opa voor zijn kleinkind kocht, tilden hem op. Met zijn wandelstok kon hij nog 
net de bank vastgrijpen. Zo wacht hij nu op zijn kleinkind. Neem gerust plaats op de bank! 
www.dollepret.be

SKRIEWER (B) - Quoi?fuur Van 18 tot 21 uur | Donkvijverstraat 
Eénmaal langs dit kapsalon gepasseerd, ben je niet meer dezelfde. Opvallen doe je! 
www.skriewer.be

de Toâpe Geraapte (B) - Mobiel!!! Deze rondwandelende halve garen staan garant voor grappige 
ontmoetingen en liederen die elke vrouw charmeren. Van snoeiharde rock tot betoverende a-capella.  
www.toapegeraapte.be

TOMCAT (B)  20 uur | Achter de kerk 
Geen veredeld balorkest, wel smaakvolle covers voor jongeren én oude zakken! Op het repertoire van 
TomCat staat een breed spectrum aan muziek. Van pop en rock over disco en soul naar latino en zelfs 
house. Dansbare nummers die overgoten worden met een flinke portie ambiance
www.tomcat-music.be

TENNESSEE SUN (B)  20.30 uur | Yzerhand
Met de vierkoppige band Tennessee Sun flits je terug in de tijd! Oorspronkelijk opgericht als een Johnny 
Cash tributeband is het repertoire inmiddels uitgebreid met pareltjes uit de jaren 50 en 60.  Laat je 
onderdompelen in een dosis rockabilly, rock-’n-roll en country.
www.facebook.com/tennesseesun

REUZEN VAN BEVEREN (B) Warande
Sefken, Diederik, Aldegonde, Cieske, Brigand, Regina, Melkboerinneke, Birken, Judocus en Lodde 
bekijken het feest vanuit de hoogte. www.beveren.be

GEKKEFIETSENCIRCUIT (B) Vanaf 18 uur 
Scouts Sint-Martinus On Wheels zet het centrum op stelten met knotsgek fietsplezier en diertjes op 
wielen. Lol trappen krijgt plots een andere betekenis.

(DONKVIJVERSTRAAT, YZERHAND, VRASENESTRAAT, WARANDE, OUDE 
ZANDSTRAAT, GROTE MARKT, PEPERSTRAAT, STATIONSSTRAAT)

ZOMERBAR

FAMILYDAY OP 1 JULI 2018
SPELEN IN DEN HOF VOOR GROOT EN KLEIN 

(SPRINGKASTEEL, MINIGOLF, GROOT SPELEN, KICKER- EN KUBTORNOOI)

OPEN AIR MOVIE 6 JULI 2018 - 21U00 EERSTE KEER IN BEVEREN
GENIET IN ONZE TUIN VAN HET EERSTE DEEL VAN “THE GODFATHER”.

HEADPHONES & POPCORN € 7,5

SALSA IN DEN HOF OP 13 JULI - 20U00 - 1U00
DANS OP ZWOELE BEATS VAN DJ EL. RUBIO

INKOM € 5 INCL 2 DRANKJETONS T.W.V. 2,5 €

SPAANSE DAG OP 28 JULI TOT 22U00
SANGRIA, WORKSHOP EN OPTREDEN VAN DANSCLUB CASTART.

INKOM + PAELLA: €17,50 VOOR VOLW. €10 VOOR -15J. 

GOALS FOR SUMMER GEBRACHT DOOR GOALS REHAB & PREVENTION OP 29 JULI OM 9U30 
WORKOUTSESSIE (BOKSFIT & BOOTCAMP) MET EEN GEZONDE BRUNCH; €40 P.P. 

INSCHRIJVEN VIA WWW.GOALSREHABANDPREVENTION.COM  

NODIGT U UIT,

FUNNY SATURDAY      21 JULI 2018
@ SCALA’S DANS THEATER

VOOR INLICHTINGEN: 03 775 79 44

OPEN AIR MOVIE OP 03 AUGUSTUS – 21U00 
TWEEDE DEEL VAN “THE GODFATHER”.

HEADPHONES & POPCORN €7,5
  

FAMILY DAY OP 05 AUGUSTUS 2018
SPELEN IN DEN HOF VOOR GROOT EN KLEIN (SPEL ZONDER GRENZEN, SPRINGKASTEEL)

SALSA OPT STRAAT OP 24 AUGUSTUS – 19U00 TOT 01U00

 ZOALS IN DE CARAÏBEN, DANSEN ‘OPT STRAAT’. DJ EL RUBIO ZORGT VOOR DE ZWOELE BEATS.  

BORRACHO INVITES ‘58’ OP 25 AUGUSTUS – 16U00 – 01U00
TECHNO PARTY GEORGANISEERD DOOR EEN JONG LOKAAL DJ TEAM EN DÉ BEVERSE MOON GIN.

BEER & BURGERS OP 25 AUGUSTUS 16U00 – 23U00 
DJ KRISTOF  IN DE DISCO – MUZIEK VAN DE JAREN ’70, ’80 EN 90.   

BURGERS EN OSTDONKSE TRIPEL OP HET MENU!

YOGA MORNING OP 2 SEPTEMBER 
‘QUIET YOUR BODY AND FREE YOUR MIND’ IN ONZE RUSTGEVENDE TUIN.

GOALS FOR SUMMER GEBRACHT DOOR GOALS REHAB & PREVENTION OP 23 SEPTEMBER OM 9U30 
WORKOUTSESSIE (BOKSFIT & BOOTCAMP) MET EEN GEZONDE BRUNCH; 
€40 P.P. INSCHRIJVEN VIA WWW.GOALSREHABANDPREVENTION.COM  

    

FUNNY SATURDAY    15 AUGUSTUS 2018
@ SCALA’S DANS THEATER

LAAT JE IN BORRACHO EVEN WEGWANEN,
STEEDS OPEN VANAF 22 GRADEN

09/06 TEM 02/09 OP VRIJ, ZA EN ZO VANAF 14 U

@SCALA’S JARDIN
INGANG MEIDOORNLAAN 12

9120 BEVEREN 
VOOR INLICHTINGEN: 03 775 79 44
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Zaterdag 25 augustus 2018
Speelplaats KA Beveren/BS De Bevere

CIE KRAK (B) – Viva Victor 

14.30 | 16.45 uur  
Victor is jarig en krijgt van het publiek een cadeau dat uiteindelijk zijn leven zal veranderen. 
Visuele en absurde humor voor en in een caravan. Met publieksinteractie! (40 min.)
www.compagniekrak.be

DUO MUSA (NL) – La factoria

15.15 | 17.30 uur
Slagen Roos en Salim er in, met o.a. acrobatie en vliegwerk aan de trapeze, de 8 m hoge 
fabriek draaiende te houden? Kunnen ze hun eerste smakelijke lolly maken? (30 min.)
www.duomusa.nl

TRIO MET 2 (B) – Fantasie van een droom

15.45 uur
De jonge circusartiesten Zakki en Bobo (uit Beveren) zijn aan het slapen. Lees de brief voor 
en ga mee in hun levendige dromen ... . (25 min.)
www.facebook.com/pg/TrioMet2

DIRK VAN ‘T SIRK (B) - Strand

16.15 uur
“Een dagje relaxen vraagt veel inspanning.” Een mimische clown act, doorspekt met 
slapstick en absurde humor. (30 min.) 
www.dirk-van-tsirk.be

Er is altijd wat te beleven in 
Van der Valk Hotel Beveren!  

WWW.HOTELBEVEREN.BE     03 775 86 23     info@hotelbeveren.be

Prachtige feestzalen
Restaurant Nest

OZZO Sushi & Lounge
Boost Body & Mind Welness

135 kamers & 5 suites
Unieke vergaderlocatie

Uurschema* zaterdag 25 augustus 2018

* Het uurschema is richtinggevend en kan 
 aangepast worden in functie van de 
 (weers)omstandigheden. 
 Bij slecht weer is er een alternatief 
 regenprogramma in sporthal 
 De Meerminnen, Klapperstraat 103. 
 Uurregeling en programma-aanbod 
 worden dan aangepast.
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STRAATACTS 
ZATERDAG 25 AUGUSTUS 2018

KUNST OP STELTEN (NL) - Lava Queens  De prachtige Lava Queens op stelten zorgen met hun 
verlichte hoepelrokken voor een sprookjesachtige sfeer. Een vrolijk zonnig tafereel. 
www.kunstopstelten.nl

TUKKERSCONNEXION (NL) - Hippocampus De twee gladiatoren dobberen over de woelige baren. 
Lansen en degens worden gekruist. In oerkreten bazelen zij bezopen oneliners. 
www.tukkersconnexion.com

PANTAO (D) - Vogelbaum Und Blütenfee Een statige boom en een vogel zijn één geworden. Het 
bevallig vogelgezichtje bazelt een eigen taaltje en tiereliert er op los. Met de wervelende dans van de 
mooie Aziatische pop, die kwistig kushandjes geeft, wordt de extase van de lente gevierd. 
www.pantao.de

UNDERCOVER THEATER (B) - De Bierpolitie De sympathieke agenten rijden rond in een veel te 
kleine interventiewagen. Besparingen! Hun alcoholcontroles zijn echter niet wat u denkt! Boetes zijn er 
nauwelijks, wel positieve aanbevelingen! www.undercovertheater.be

INPETTO (B) - HypErion Een clownesk typetje hupt op veerstelten door de menigte en brengt alle 
mensen aan het gniffelen. www.inpetto-kinderanimaties.be

DIRK VAN’T ‘SIRK (B) - De Protzuiger De protzuiger, die een sterk ontwikkeld reukorgaan heeft, trekt 
met zijn mobiele “afzuiginstallatie” rond. Zo zorgt hij voor een genietbare  leefomgeving. 
www.dirk-van-tsirk.be

DOLLE PRET (B) - Opi Bench van 14 tot 15.30 uur | Warande  - van 18 tot 19.30 uur | Oud Atletiekplein
De krachtige ballonnen, die opa voor zijn kleinkind kocht, tilden hem op. Met zijn wandelstok kon hij nog 
net de bank vastgrijpen. Zo wacht hij nu op zijn kleinkind. Neem gerust plaats op de bank! 
www.dollepret.be

SKRIEWER (B) - Quoi?fuur Van 14 tot 18 uur | Donkvijverstraat
Eénmaal langs dit kapsalon gepasseerd, ben je niet meer dezelfde. Opvallen doe je! 
www.skriewer.be

CLOWN POEFIE (B) van 15 tot 17 uur | Warande - van 17 tot 19 uur | Oud Atletiekplein
Clown Poefie uit Kieldrecht tovert knappe ballonfiguren uit zijn mouw. 
www.poefie.be

MASCHARA (B) van 14.30 tot 17.30 uur | Donkvijverstraat en Warande
Mascara uit Beveren tovert bij de kinderen de leukste gezichten tevoorschijn. 

MARINO PUNK (B) vanaf 18 uur | Oud Atletiekplein
Vrolijke accordeonmuziek met een hoek af
www.marinopunk.be

TRIO MET 2 (B) - Workshop circustechnieken  
Van 16.30 tot 18.00 uur | Speelplaats KA Beveren/BS De Bever
Wordt zelf circusartiest en wordt het derde lid van dit vrolijke trio.
www.facebook.com/TrioMet2

(DONKVIJVERSTRAAT, YZERHAND, WARANDE, 
VRASENESTRAAT EN GROTE MARKT)

www.pain-plus.be
Advertentie Lumet 

A6 formaat 

 

 
Industriebouw 

Aven Ackers – Verrebroek – lumet@lumet.be 
 

KMO-units ter beschikking 
 
 

Lumet nv biedt KMO-units ter beschikking voor opslag, 
werkplaats en magazijnruimtes al dan niet in combinatie met 

kantoren. 
 
 

Lumet nv is ideaal gelegen nabij de E34, Antwerpse Haven en 
op enkele minuten van de Liefkenshoektunnel. 

Uitstekende verbindingen naar Antwerpen, Gent en Brugge. 
 
 

De KMO-units zijn geïsoleerd, de gebouwen beantwoorden aan 
de EPB-normen en worden verwarmd door vloerverwarming. 

Rolbruggen kunnen geïnstalleerd worden. 
Grote parking ter beschikking. 

Het terrein is rondom voorzien van een omheining en is 
toegankelijk via een toegangscontrolesysteem. 

De site wordt bewaakt door camera’s en een bewakingsfirma. 

 

Advertentie LTL 

A6 formaat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aven Ackers 8 
9130 Verrebroek 
Tel. 03 289 27 76 
www.ltlnv.be 

 
 
 

ZANDSTRALEN & SCHILDEREN 
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Zondag 26 augustus 2018

Speelplaats KA Beveren/BS De Bever

CIE MAINTOMANO (SP) - Ekilibuâ

14.30 | 16.30 uur
Een koppel acteert op diverse houten haspels en combineert dit met acrobatie, messen 
gooien, evenwicht en objectmanipulatie. (30 min.) 
www.maintomano.com

FABULOKA (NL) - Contra

15.15 | 17.15 uur
De artiesten gaan op  zoek naar hun schaduw en gaan er mee in duet of in duel, met 
technieken zoals acrobatie, mime, theater en maskerspel. (25 min.)
www.fabuloka.com

DUO KAOS (I /GT) – Time to loop

16 | 18 uur
Time to Loop is een verhaal over beweging, transformatie en liefde. De artiesten brengen dit 
op een elegante en acrobatische wijze en dit onder meer op de fiets. (30 min.)
www.duokaos.com

Oud Atletiekplein

MEN IN COATS (GB) – Men in coats

14 | 16 | 18 uur
Een explosief duo, absurd en hilarisch. Hun handelsmerk is sprankelende visuele humor en  
surrealistische slapstick die even grappig als inventief is. (25 min.)
www.menincoats.co.uk

BEN ZUDDHIST (GB) – Le funambule striptease

14.30 | 16.30 uur
De voorstelling zit vol hilarische komedie, improvisatie, circustechnieken en balanceerstunts. 
Het publiek zet Ben Zuddhist op weg naar een vurige finale. (40 min.) 
www.benzuddhist.com
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ALE RISORIO (ARG) - Alegrativo

15.15 | 17.15 uur
Een onemanshow met veel humor in een universele taal. Een clown, onschuldig, 
hartverscheurend, brutaal en meester van de onzin. Veel interactie met het publiek. (45 min.)
www.alerisorio.com

CIE AVIS DE TEMPÊTE (F) – Comme un vertige

18.30 uur
Op een luchtkader van 7 m hoog loert het gevaar om de hoek. Elke acrobaat tart dapper en 
gracieus de leegte om hem het gevoel te geven dat hij leeft. Met live rock-‘n-roll! (45 min.)
www.cieavisdetempete.com

Uurschema* zondag 26 augustus 2018

*  Het uurschema is richtinggevend en kan aangepast worden in functie van de (weers)omstandigheden.  
Bij slecht weer is er een alternatief regenprogramma in sporthal De Meerminnen, Klapperstraat 103. 
Uurregeling en programma-aanbod worden dan aangepast!

580 X 260

24u SERVICE

PROJECT :
‘T VLOT (BEVEREN)

24u SERVICE
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STRAATACTS 
ZONDAG 26 AUGUSTUS 2018

CIE PARIS bÉnarÈs (f) - Les Éclaireurs Een onbekend eiland dreigt te vergaan. Op de rug van “OISÔH”, een 
reuzenvogel van 7 bij 5 m, worden twee verkenners uitgestuurd om veiligere oorden op te zoeken en zo landen ze… 
in Beveren. www.parisbenares.fr

KUNST OP STELTEN (NL) - Familie Vestdijk De twee steltlopende stijve ouders op wandel met hun huilende baby in 
een te grote kinderwagen en hun zoontje van zes zijn een lust voor het  oog. De kleine humoristische acts, die zo nu en 
dan opvoeren, geven het geheel extra cachet. www.kunstopstelten.nl

MEDusa’s WORLD (NL) - Princesse de la pinq Dit lief verlegen, schattig, sierlijk, speels clowntje danst met haar roze 
waaiers en glittert in het zonlicht. Een prachtige verschijning met haar lange benen. www.medusasworld.nl

STILTLIFE STREETTHEATEr (NL) - Naranja Naranja, een straattheater act op hoge stelten, is fris fruitig vrolijk. Zoet 
sappig en een tikkeltje zuur. Speels ondeugend en verleidelijk sensueel. Feestelijk geurend naar zomerse sinaasappels. 
www.stilt.life

ZEEPBELLENCOMPAGNIE (B) - Mi Grande Francesco zoekt naar de beste locatie om één grote reuzenzeepbel van 
5 meter lang uit zijn zeepbellenstokjes te toveren. Een visuele en interactieve act met magie en improvisatie. 
www.reuzenzeepbellen.wixsite.com/reuzenzeepbellen

TUKKERSCONNEXION (NL) - Jackpot van 14 tot 18 uur | Donkvijverstraat Een onvoorspelbaar komische gokkast uit 
de roerige jaren twintig met binnenin drie illustere menselijke figuren. Haal de hendel over en ze komen één voor één 
voorbij. Is het geluk aan uw zijde? Drie op een rij is natuurlijk … JACKPOT! www.tukkersconnexion.com

KArtje Kilo (B) - Radio Mano Sport van 14.30 tot 17.30 | Donkvijverstraat Deze zender geeft bij elke publieke 
beweging live en rechtstreeks een sportverslaggeving. Tussendoor hoor je krakende vinylplaten, jingles en reclame. 
www.kartjekilo.be

BALLONNENPIRAAT (B) - Ballonplooien De Ballonnenpiraat uit Beveren tovert in enkele minuten de tofste figuurtjes 
uit zijn mouw. Zeg nu zelf welk kind is er niet blij met een reuze octopus, een mooie kat of een coole auto, … 
www.ballonnenpiraat.be

DOLLE PRET (B) - Opi Bench Van 15 tot 16.30 uur | Diederik Van Beverenlaan - Donkvijverstraat De krachtige 
ballonnen, die opa voor zijn kleinkind kocht, tilden hem op. Met zijn wandelstok kon hij nog net de bank vastgrijpen. Zo 
wacht hij nu op zijn kleinkind. Neem gerust plaats op de bank! www.dollepret.be

LEVEND THEATER (NL) - Juffrouw Suikerspin van 14 tot 18 uur | Diederik Van Beverenlaan - Donkvijverstraat Een 
sprookjesachtig typetje met haar nostalgisch suikerspinnenkraam. Gratis deelt zij suikerspinnen uit aan jong en oud. 
www.levendtheater.com

REYNAERT RIDDERS (B) - Middeleeuws tentenkamp van 14 tot 18 uur | Diederik Van Beverenlaan - 
Donkvijverstraat Demonstraties van zwaardvechten en middeleeuws koken. Proeven van mede mag! Kinderen zijn 
welkom op de kiddy battle en schietstand. www.facebook.com/Reynaert-Ridders

SKRIEWER (B) - Quoi?Fuur van 14 tot 18 uur | Donkvijverstraat Eénmaal langs dit kapsalon gepasseerd, zal je leven 
nooit meer hetzelfde zijn. Opvallen doe je! www.skriewer.be

MASCHARA (B) van 14.30 tot 17.30 uur | Donkvijverstraat en Achter De Kerk Mascara uit Beveren tovert bij de 
kinderen de leukste gezichten tevoorschijn. 

ROCK AU VIN (B) 16 uur Yzerhand | 18 uur Grote Markt Een mobiele minifanfare wandelt spelend tussen de terrasjes 
door en brengt de muziek tot bij u. Intiem en gezellig maar evengoed ambiance en dansbaar. www.rockauvin.be

GEKKEFIETSENCIRCUIT (B) van 14 tot 18 uur: Donkvijverstraat Scouts Sint-Martinus On Wheels zet drie dagen lang 
het centrum op stelten met knotsgek fietsplezier en diertjes op wielen. Lol trappen krijgt plots een andere betekenis.

REUZEN VAN BEVEREN (B) Sefken, Diederik, Aldegonde, Cieske, Brigand, Regina, Melkboerinneke, Birken, Judocus 
en Lodde bekijken het feest vanuit de hoogte. www.beveren.be

Voor de exacte uurregelingen en locaties van de straatacts verwijzen we graag naar onze folder of naar onze 
website waar u ook terecht kan voor alle eventuele wijzigingen in ons programma: www.straattheaterfestivalbeveren.
wordpress.com

Volg ons ook op de facebookpagina Internationaal Straattheaterfestival Beveren

Het Internationaal Straattheaterfestival Beveren is een organisatie van de gemeente Beveren i.s.m. CC Ter Vesten en 
met steun van Warande Beveren, Horeca Beveren, en Aangenaam Winkelen 
Met dank aan Colruyt Beveren.

(DONKVIJVERSTRAAT, YZERHAND, 
VRASENESTRAAT EN GROTE MARKT)

ONS ADVIES         UW PROJECT

info@livingcomfortable.be+32 333 63 000

Building services & sustainable engineering office

DÉ ONE-STOP VOOR ALLE ATTESTEN IN DE BOUW
Uw aanspreekpunt bij verkoop/verhuur van uw woning 

Ontzorging van premie(‘s)-aanvraag bij renovatie

EPC & Elek. keuring - Projectmanagement - Benovatiecoach  
Subsidiebegeleiding - Technisch Expertise & Bouwadvies

www.bkms-bouw.be | info@bkms-bouw.be | 0489 329 391



Ulhsport

De T-shirts van 
de Beverse 
Feesten 
kennen een 
tweede leven.  
Door bemiddeling van een 
vrijwilliger van de Beverse 
wereldwinkel, worden elk 
jaar de gebruikte t-shirts 
opgestuurd naar Congo.  

Dit jaar kwam ze terecht 
in een meisjesinternaat in 
Kinshasa.  

En plezier dat ze ermee 
hebben...

BEVE
RSE

FEES
TEN!
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SPIEGELBEELD: 

HET GROOTSTE TERRAS VAN BEVEREN

Zaterdag 25 augustus Oud Atletiekplein, Donkvijverstraat 

Gestart in de schaduw van wat ooit het legendarische café en vormingscentrum De Spiegel was, 
verhuisde deze muzikale avond op “het Grootste Terras Van Beveren” na 2 jaar Boerenmarkt naar het 
Oud Atletiekplein in de Diederik Van Beverenlaan.
Een muzikaal feest met vooral veel sfeer, ambiance en gezelligheid zoals dat van park- en pleinfeesten 
verwacht kan worden. De legendarische optredens die in het geheugen van Spiegelbezoekers gegrift 
zitten, krijgen bij deze een vervolg. In de geest van wat is geweest, genieten van muzikale ontdekkingen 
of van reeds ontdekte muzikanten. Hiermee vullen we een leemte in het programma van de Beverse 
feesten en presenteren we u – uiteraard in alle bescheidenheid – net dat tikkeltje meer…

Straattheater – Vanaf 14.30 uur

Straattheater op zaterdag! Niet alleen in de winkelstraten maar ook vaste acts op de speelplaats van KA 
Beveren/BS De Bever. Op zaterdagmiddag kiezen we bewust voor familievoorstellingen die jong en oud 
verbazen en verwonderen. De ideale aperitief voor de barbecue! Het volledige programma vind je op de 
pagina’s van het Internationaal Straattheaterfestival Beveren.

Reuzenbarbecue – Vanaf 17.00 uur

Chiromeisjes Sint-Martinus en Chirojongens Beveren verwennen u elke jaar opnieuw op zaterdag met 
een heerlijke reuzenbarbecue. Wil je er graag bijzijn? Gelieve je dan in te schrijven voor 18 augustus 
via bbqchirobeveren@hotmail.com of bij iemand van de leiding. Meer info op 0476 86 12 77. 

Sens Unique – 20.00 uur 

Dit vijftal gaat voluit voor een feestelijke mix van rock, folk en chanson française met weerhaken. 
Een macabere liefdesballade, een tango in de woestijn, een geschilderde wals: ze vertalen de 
overlevingsdrang van de zoekende ziel. A la mode en toch très unique. Live ontaarden de songs in 
energetische killers zonder standbymodus of chansons met kippenveloptie. Een sexy basriff of rauwe 
stem bewijzen dat Frans ook best brutaal kan zijn. Violen uit Melsele doen de rest. Wedden dat ook u niet 
genoeg kan krijgen van dit werelds feestje? Encore!

Slow Pilot – 22.00 uur 

“Gentle Intruder”, het debuut van Slow Pilot dat dit jaar het levenslicht zag, is allesbehalve een eerste 
kennismaking. De stem van frontman Pieter Peirsman klinkt waarschijnlijk bekend in de oren: hij 
is de eerste mannelijke stem van Hooverphonic  en maakte zijn televisiedebuut in ‘De beste singer-
songwriter van Vlaanderen’ op Vier, waarna hij op sleeptouw werd genomen door K’s Choice en Jef 
Neve. Via Neve werd Jasper Maekelberg (Faces On TV, Warhaus) ingelijfd als producer. Het album 
werd opgenomen in de Brusselse ICP-studio’s, het ideale decor voor de warme weemoed die in elk 
nummer naar binnen sluipt. Wars van trends of hypes ademt het album een tijdloos karakter uit. Er 
werd vakkundig aan elk nummer geschaafd, zonder daarbij alle splinters weg te halen. Zeker live kan 
het er stevig aan toe gaan.
De debuutplaat schopte het tot Album Van De Week in De Lage Landen op Radio 2. Het titelnummer 
en “Anyone” werden ook door Radio 1 opgepikt. Ook het Nederlandse NPO Radio 2 strooide terecht 
met superlatieven en onlangs stonden ze nog in het voorprogramma van K’s Choice in Amsterdam! 
Hoog tijd dus om dit Bevers meesterwerk ook in eigen gemeente voor te stellen. Na de Gentse feesten, 
Fonnefeesten en Maanrock mag Slow Pilot Spiegelbeeld afsluiten.

Volg ons ook op de facebookpagina Spiegelbeeld
WWW.KDS.BE

TOTAALREALISATIES 
NIEUWBOUW EN RENOVATIE

Toonzaal: 
Grote Baan 1 
9100 Sint-Niklaas 
(aan de Ster)

Openingsuren:
ma - vrij 10u00 - 17u00 
Ook open op afspraak 
03 766 51 11

DAK- EN GEVELWERKEN

ZOLDERINRICHTING

SCHRIJNWERK

ISOLATIE

KDS_adv_BeverseFeesten_052017.indd   1 31/05/17   13:10
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BEVERSE FEESTEN 2018
Voor elk wat wils

Bier Vibes

Donderdag 23 augustus  19 uur - Oud Atletiekplein

Beverse bieren en sfeervolle muziek. Dat vormen de ingrediënten van de eerste editie van 
Bier Vibes.
Het brouwerscollectief Bier Verenigt schenkt Beverse bieren van “hoge goesting” en trakteert 
op muziek van Rumble Creek Lake. Zeven Beverse brouwerijen die hun eigen bieren 
voorstellen in een kader van eigenzinnige blues met jazzy feel. Dat klinkt als een bruin café 
maar dan in openlucht. En dat op een zwoele zomeravond… Precies daarom is het leven in 
Beveren net iets mooier. 
Brouwerij Brunn, Brouwerij De Bock, De Beverse Mout, Domein Reynaert, Huisbrouwerij 
Fientje, Microbrouwerij Stanium en Ostdonk Bieren klinken op uw gezondheid!

Rumble Creek Lake

Hou je vast voor een eigenzinnige mix van blues en rock, gebracht door 4 ouwe rotten in het 
vak en dit op een zo authentiek mogelijke manier waarbij alle mogelijke invloeden van vroeger 
en nu hoorbaar zijn.

Feestmarkt – Rommelmarkt 

Kuieren langs kraampjes en standjes, unieke koopjes op de kop tikken…of zelf uw voorraad 
aan de man brengen, het blijft een traditie op de Beverse feesten die we wat graag in ere 
houden. 

Verlichte avondfeestmarkt

Vrijdag 24 augustus

Het centrum van Beveren wordt opnieuw omgetoverd tot één grote feestmarkt. Op en 
rond de Grote Markt en in de voornaamste winkelstraten staan tal van marktkramers 
opgesteld. Ook de handelaars uit het centrum van Beveren zetten hun beste beentje voor. De 
avondfeestmarkt start om 17 uur.
Ook volgende verenigingen en organisaties zijn van de partij: CM Beveren,  YB SK Beveren, 
TTC Okapi, Eclips Dance Studio, vzw Castart,.
Ook heel wat handelaars en winkels in de centrumstraten blijven langer open. Ontdek de vele 
acties en feestaanbiedingen!

Rommelmarkt

Vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus

Snuisteren tussen kunst en kitsch op onze twee rommelmarkten. Vrijdag tussen 17 en 22 uur 
in de Stationsstraat en zaterdag tussen 14 en 18 uur in de Oude Zandstraat.
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13de Olympische Straat - Sportdienst

Zondag 26 augustus van 14.00 tot 18.00 uur
N70 – Grote Markt (achter de kerk) - Cortewalle

Breng tijdens de slotdag van de Beverse Feesten een bezoekje aan de sportiefste straat van 
Beveren. Sportclubs komen de straat op en laten je genieten van leuke demo’s en doe-mee 
activiteiten. Een unieke gelegenheid om een nieuwe sport te ontdekken, kennis te maken met 
verschillende clubs en de zomervakantie op een feestelijke sportieve manier af te sluiten. Het 
volledige programma vind je via www.beveren.be/olympischestraat. 

1. All Style Self Defense Haasdonk
2. Atletiekclub Volharding
3. Basketbalclub Remant Basics Melsele
4. Beverse Baseball en Softball Vereniging
5. Boksclub Falcons
6. Castart vzw
7. DES Dance
8. Eclips Dance Studio 
9. Hockey Club Beveren
10. Inline Hockey Club Huskies
11. Koninklijke Judoclub Beveren
12. Schaakclub 64 Beveren
13. Tai Chi Beveren
14. Turnkring DES Beveren
15. Turnkring Gym Waasland

Meer informatie: sport@beveren.be

Gekkefietsencircuit

Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 augustus - Donkvijverstraat

Scouts Sint-Martinus “on wheels” zijn de gidsen op het knotsgekke gekkefietsenparcours. 
Lol trappen krijgt plots een andere betekenis. Wegens groot succes ook dit jaar weer 
uitgebreid met “diertjes op wielen”. Heel wat speel- en ander plezier op vrijdag 24 augustus 
van 18.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 25 en zondag 26 augustus van 14.00 uur tot 18.00 
uur. Op zaterdag neemt de Chiro over.

Acantus – De Hemel

Van woensdag 22 t.e.m. zondag 26 augustus - Grote Markt

Acantus viert haar 30-jarig Hemeljubileum, en ook dit jaar zullen in onze tent weer Hemelse 
dranken worden geschonken. Naast onze jenevers offreren wij jullie ook onze inmiddels 
klassieke Petrus bruin en Petrus blond. Maar… we gaan ook mee met onze tijd, en daarom 
bieden we ook cava, een verfrissende Rosé Piscine en een nieuw lokaal amberkleurig sterk 
gehopt ‘engelachtig’ biertje aan!
De hemelpoorten zullen wagenwijd open staan op woensdag van 18 tot 24 uur, vrijdag 
en zaterdag, van 16 tot 2 uur en zondag van 10 tot 22 uur, met als apotheose ons 
aperitiefconcert om 12 uur.

  
Hét alterna*ef voor thuiswerk, verruim je netwerk, deel je ervaring, en sluit je 
business niet op in je woonkamer Kom flex werken, Gebruik een Co workingplace 

Spring gerust binnen geniet van een lekker tasje koffie in onze B @WORK -foyer, en 

kijk eens verder dan de file hoe jij je <jd nu=g kan gebruiken. 

B @WORK Hét businesscenter in de Waaslandhaven Avenackers 1, 9130 Verrebroek

Opleidingen  op 
een pragmatisch 
klantvriendelijk
e manier in ons 
e i g e n 
opleidingscenter

I  

B@WORK
I

✓ Plaatsbeschrijving 
✓ Sloop- en asbestinventaris  
✓ EPB verslaggeving  
✓ Veiligheidscoördinatie  
✓ Ventilatieverslaggeving  
✓ Blowerdoortest 
✓ Rioleringskeuring

I

Voor�elke�situatie�een�oplossing
Vliegenramen�met�plaatsingservice�!

Bel•SMS•WhatsApp•mail
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Atletiekclub Volharding – De Hel

Van woensdag 22 t.e.m. zondag 26 augustus - Grote Markt

Op woensdag staat de achtste editie van de ‘Beverse 5 Miles’ op het programma met start 
om 19 uur. Inschrijven kan in ‘De Hel’ vanaf 18.30 uur.
De Beverse feesten houden al jaren vast aan tradities en de Hel en de Hemel zijn daar het 
beste voorbeeld van. Vele jaren staat Atletiekclub Volharding naast het Acantuskoor op de 
markt achter de bushalte op de Grote Markt. In de Hel kan je vijf dagen lang vooral duivelse 
bieren drinken zoals Duvel, Lucifer van ‘t vat en Kempisch vuur.

KET – Oase in het groen

Vrijdag 24 augustus - Gravendreef

Tussen het feestgewoel van de Grote Markt en het festival op het Gravenplein zorgt Kamer 
Edelweiss Toneelgroep al jaren voor een rustpunt. Midden in het groen in de Gravendreef, 
ter hoogte van het KET minitheater zorgen zij voor rust op het terras. Hier geen hotdogs of 
hamburgers maar verse Zeeuwse oesters met champagne of wijn. Er is ook een ruime keuze 
aan Franse kazen. In de sfeervol versierde tentjes weerklinkt rustige achtergrondmuziek. De 
Oase is open vanaf 19 uur.

Koninklijke Beverse Biljartfederatie – Cavabar

Van vrijdag 24 t.e.m. zondag 26 augustus - Grote Markt (achter de kerk)

Reeds voor de zesde maal staat de Beverse Biljartfederatie een heel weekend met een 
cavabar op de Beverse feesten en dit opnieuw op de prachtige locatie aan het plein achter de 
kerk. Drie dagen gezellig bijbabbelen met een cava of een ander verfrissend drankje. 
Op vrijdagavond 24 augustus vergezelt Tomcat ons op het podium achter de kerk met covers 
voor jong en oud. 
Op zaterdag 25 augustus kan je een fantastische primeur beleven op de Beverse feesten. 
Voor het eerst wordt er een Bodypaintwedstrijd georganiseerd met als thema “My crazy 
desire”. 
Op zondag 26 augustus zijn er tijdens de Olympische straat optredens voorzien van verschil-
lende gevechtsporten op het podium juist voor de bar en is er ook de gezelligheid van het 
straattheater. 

Bodypaintwedstrijd

Zaterdag 25 augustus 13.30 uur - Grote Markt (achter de kerk)

Smoeltjesverf en de Beverse Biljartfederatie presenteren de eerste Bodypaintwedstrijd van 
de Beverse feesten. Vanaf 13.30 uur kan u het proces van het painten volgen. Tegen 17 uur 
verwachten we de eerste afgewerkte resultaten. Na voorstelling van de modellen worden de 
prijzen uitgereikt. 

VOOR AL UW VIDEOWERK

MVP PRODUKTIES

LAURIERSTRAAT 23

9120 BEVEREN

0486/368.248

 

NU OOK WALK-THROUGH BEELDEN 
VAN UW VASTGOED

K.E.T. nodigt U vriendelijk uit
op de voorstelling van een “plezant volks stuk”: 

DE PAROCHIE VAN MISERIE
De tekst is van Jan Christiaens

en de liedjes van Wannes Van de Velde.
De regie is van Ronny Verheyen

en de muzikale leiding berust bij Tom Maes.

Het stuk speelt zich af omtrent het jaar 1900 in het Antwerpse 
Sint-Andrieskwartier, in de volksmond, de Parochie van Mise-
rie. Met meer dan 50 acteurs, actrices en muzikanten wordt 
een fresco opgeroepen van de sfeer van weleer. Het pleintje op 
onze scene wordt bevolkt door dokwerkers en hun wasvrou-
wen, maar ook Blinde Mus, Lange Sander en Zotte Rik, leven er 
hun leventje van alledag. We maken mee dat jonge mannen, 
lotelingen, door een lotje van een loterij al dan niet drie jaar 
in het leger moesten en zien hoe het leventje van de franskil-
jonse bazen in de haven verliep. Het pleintje is bevolkt door 
japneuzen, liberalen en socialen. We maken één van de eerste 
havenstakingen mee en leren de pastoor kennen die de bevol-
king kalm moest houden, de dokter die maar kwam als er geld 
was, de steeds zatte plaatselijke hoer ‘zatte nel’, het ‘pour les 
flamands la même chose’ van de Franse legerofficieren, den 
elektrieken tram, de ontluikende liefde van een jonge dokwer-
ker. Maar vooral: er is maar één gemak voor zes huishoudens….

Voorstellingen in het cultureel centrum Ter Vesten op
14, 15, 16, 21 en 22 september (om 20 uur)

en op 23 september 2018 (om 15 uur)
Kaarten via jacques.bosman@belgacom.net of telefonisch  

0474 56 00 06. De toegangsprijs bedraagt 14 euro,
groepen kunnen vermindering krijgen.
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Yzerhand

Van vrijdag 24 t.e.m. zondag 26 augustus

Het Yzerhand tussen Vrasenestraat en Ciamberlanidreef stelt opnieuw een feestprogramma voor. Het 
terras is een uitgelen uitvalsbasis om de walking acts van het straattheater gade te slaan maar ook ter 
plaatse valt er heel wat te beleven.

Vrijdag 24 augustus
Vanaf 18 uur: sfeer in de straat met DJ Mastergroove
Het terras is open, je kan er terecht (h)eerlijke hapjes en drankjes.

20.30 uur: Tennessee Sun – A throwback in time
Met Tennessee Sun flits je terug in de tijd! Oorspronkelijk opgericht als een Johnny Cash tributeband 
is het repertoire inmiddels uitgebreid met pareltjes uit de jaren 50 en 60. Laat je onderdompelen in een 
dosis rockabilly, rock-’n-roll en country.
Tennessee Sun bestaat uit Dirk Engels (zang), Jonas Onghena (bas), Jan Reyns (drum) en Ruben Rys 
(gitaar).

Zondag 26 augustus: Salsa / Swing Matinee
Het terras is open vanaf 14 uur, je kan er terecht (h)eerlijke drankjes.
Van 14.30 tot 17.30 uur: Salsa / Swing Matinee : Dansgroep Salsensuel brengt demonstratie en 
dansinitiatie (Salsa, Swing, Bachata en Merengue)

KPSK

vrijdag 24 en zondag 26 augustus
Huize De Rop Vrasenestraat 3

De zomervakantie eindigt samen met de Beverse Feesten en daar zijn kunstenaars van de Koninklijke 
Piet Stautkring met hun werk steevast aanwezig. 
In de lange gang demonstreren leden-kunstenaars hun kunnen en kunsten op vrijdag 24 augustus, 
tussen 18.30 en 22 uur en op zondag 28 augustus tussen 13.30 en 17 uur. 
Het snel portretteren van passanten is hier een gevestigde waarde! Er zijn zelfs al enkele vaste klanten 
gespot die hun portret jaar na jaar laten vastleggen. Zo krijgen ze hun eigen mini-galerijtje.
www.kpsk.be
info@kpsk.be

Pixure

Van vrijdag 24 t.e.m. zondag 26 augustus

Pixure is drie dagen aanwezig om de Beverse feesten op film vast te leggen. Op een Led-scherm op het 
Yzerhand kan je ontdekken wat Pixure nog meer in petto heeft. Meteen ook het publicitaire startschot 
voor het tweede Internationale Kortfilmfestival van Beveren, dat gehouden wordt van 23 tot en met 25 
november 2018. 

Zo         10 - 23u

CHAMPAGNE 
EN CAVA BAR

Kom op 

zondag 26 augustus 
langs op onze stand op de markt voor een glaasje 

bubbels en steun zo mee onze goede doelen.

T.v.v. ‘t Klepelken, Hof Ter Welle, ‘t Vlot en de Klaproos

www.rt110.be
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Parkeren

Door de werken van het nieuwe AC en de organisatie van Beveren festivalt zijn er op 
het Gravenplein nauwelijks parkeerplaatsen ter beschikking. Ook het parkeerterrein aan 
het Oud Atletiekterrein in de Donkvijverstraat en de parking van KA Beveren zijn niet 
beschikbaar. 

Geen probleem voor wie met de fiets komt! Zowel op het Gravenplein als aan het Oud 
Atletiekterrein worden fietsenparkings voorzien.

Voor wie toch met de wagen komt, worden net buiten de feestzones alternatieve parkings 
voorzien. Voor een overzicht hiervan kan je terecht op de website van de gemeente of 
Beverse feesten: www.beveren.be of www.beverse-feesten.be.

Afval sorteren? Ook op de Beverse feesten!

Het gemeentebestuur nam vorig jaar een eerste stap om het afval dat tijdens de Beverse 
Feesten geproduceerd wordt zo duurzaam mogelijk in te zamelen en af te voeren. 
De gemeente Beveren en afvalintercommunale Ibogem werkten een project uit om 
evenementen zo afvalarm mogelijk te maken. Dit moet het sorteren zowel voor publiek 
als voor organisatoren gemakkelijker maken. Eerste stap was afvaleilandjes voorzien op 
Beveren festivalt en thv het straattheater. Op de afvaleilanden kan men verschillende 
soorten afval deponeren zoals PMD, GFT, glas, papier en karton en restafval.

Editie 2018 zal er alweer een stap richting duurzaam afvalbeleid genomen worden en 
zullen ook op de Grote Markt afvaleilandjes geplaatst worden. Dit vergt enerzijds van de 
organisatoren een inspanning maar ook van de bezoekers. Kijk daarom, voor je jouw afval 
weggooit, eerst in welke container dit thuishoort want als we allen samen werken zijn we 
alweer een stap dichter richting duurzame, afvalarme evenementen. 

Alvast bedankt!

Advocatenkantoor, Grote Markt 34b, 
9120 Beveren

Raf Van Roeyen, Jeroen Heyndrickx, 
Tascha De Maeyer
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BEVERSE FEESTEN: FEEST WIJZER!
Gemeentebestuur en organisatoren werken nauw samen om van de Beverse Feesten gezellige en veilige feesten te maken. Ook 
de feestvierders spelen hier een belangrijke rol in. Goede afspraken en duidelijke regels zorgen ervoor dat de Beverse Feesten 
voor iedereen aangenaam en gezellig verlopen. Wij doen ons best om dat te verwezenlijken. We rekenen op u om ons hierbij te 
helpen.

Overlast
Het politiereglement voorziet dat voor een aantal vormen van overlast een GAS-boete kan opgelegd worden. Tijdens de Beverse 
Feesten zal de politie extra aandacht schenken aan o.a. wildplassen, sluikstorten, alcoholgebruik op de openbare weg na 
middernacht (behalve op de gezellige terrassen) en nachtlawaai.

Geluid
Niets leukers dan feestjes waar je stevig uit de bol kan gaan. Leef je dan ook uit op de muziek, maar let ook op je oren. Te veel 
en te luide muziek kan leiden tot gehoorschade zoals oorsuizen, het horen van een constante tuut in je oren. Vervelend, niet? 
Bescherm je oren dan en knoop onderstaande tips zeker in je oren.

Oordoppen
Draag altijd oordoppen als je naar een feestje, fuif of festival trekt. Zo kan je een hele avond de ziel uit je lijf dansen zonder de 
volgende dag wakker te worden met een tuut in je oren. Met de juiste oordoppen in je oren kan je blijven genieten van de muziek 
en heb je de dag nadien geen last van oorsuizen. Meer zelfs: kwaliteitsvolle oordopjes zorgen ervoor dat je de muziek zuiverder 
hoort en dat je de mensen rondom je beter begrijpt. 
Enkel maar voordelen dus! Vermijd wegwerpoordopjes, maar gebruik universele oordoppen of op maat gemaakte oordoppen, 
die de beste bescherming en muziekkwaliteit bieden. 
Oordoppen thuis vergeten? 
Geen nood! Op de meeste fuiven of concerten kan je er gratis verkrijgen aan de bar. Op sommige plaatsen vind je zelfs 
automaten waar je oordopjes kan kopen. 

Gun je oren rust! 
Ook al heb je oordoppen in, blijf niet de hele avond in een luide omgeving hangen. Neem af en toe een pauze en laat je oren tot 
rust komen. Een ‘oorpauze’ zal de kans op gehoorschade en oorsuizen aanzienlijk doen verminderen.

Sta niet te dicht bij de geluidsboxen. 
Dicht bij de geluidsboxen voel je de muziek natuurlijk het best, maar de hoge decibels die je oren daar binnenkomen, kunnen ze 
voorgoed naar de tuut helpen. Sta dus wat verder weg van de geluidsboxen. Je oren zullen je heel dankbaar zijn! 

Loop de dag na een feestje niet met je oortjes of hoofdtelefoon in je oren. 
Laat je oren die dag tot rust komen en vermijd luide muziek. Het is de beste manier om gehoorschade en oorsuizen te 
voorkomen.
Heb je ’s nachts na een feestje last van een pieptoon in je oren, maar verdwijnt die de volgende ochtend weer? Negeer die 
waarschuwing van je oren dan niet. Die pieptoon is namelijk een alarmsignaal: je oren zijn die nacht wat beschadigd. Als je niet 
oppast, zal de schade zich opstapelen en kan dit zelfs tot permanente tinnitus leiden. Gun je oren dan vooral rust en draag 
steeds oordoppen.

Onthoud deze tips goed, knoop ze je in oren en blijf zo je hele leven lang genieten van je favoriete muziek.

Nieuwlandstraat 16
B-9120 MELSELE

T +32 3 253 06 56
F +32 3 253 04 64

www.transportjanssens.be
www.containeropgrond.be

dispatch@transportjanssens.be
BE 0436.543.253



Koolputstraat 2
9120 melsele

Tel: 03/755.68.44

Ijzerhand 73
9120 Beveren

Tel: 03/755.74.94

Ciamberlanidreef 96

LOCKEFEER NV    Vans & Trucks  
Wij breiden uit en zoeken ervaren techniekers Vans & Trucks 

Heb jij ervaring in de Truck en/of Van sector? Stuur je cv naar:
info@lockefeer.be of bel 03 776 12 19

Europark-Noord 1 – Sint-Niklaas       www.lockefeer.be

 

    

 

 
 
 

   
       
        
        
        
        
 

 
 
 

     Eddy & Kenny Coppens 
     Pareinpark 45 zone B 
     9120 Beveren 
     T : 03 775 05 33 
     �  : info@eckeukens.be 
     www.eckeukens.be 

KEUKENS 
INTERIEUR 
BADKAMERS 
ELECTRO 
TOTAALPROJECTEN    
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Beverse Feesten: Verkeersregelingen 
ZONE 1 :
voetgangerszone VRASENESTRAAT – WARANDE - GROTE MARKT
VAN MAANDAG 20 AUGUSTUS OM 8 UUR TOT DINSDAG 28 AUGUSTUS OM 22 UUR

Alle verkeer verboden in de voetgangerszone (Vrasenestraat – Warande – Grote Markt) en op alle rijbanen en parkings 
van de Grote Markt. 
Leveringen door leveranciers toegestaan tussen 7 en 11 uur via Grote Markt ter hoogte van de frituur/snackbar in 
noordelijke richting (= omgekeerde rijrichting Vrasenestraat) richting Yzerhand

ZONE 2 :
KASTEELDREEF – GROTE MARKT – KLOOSTERSTRAAT
VAN DONDERDAG 23 AUGUSTUS OM 14 UUR TOT MAANDAG 27 AUGUSTUS OM 22 UUR

Alle verkeer (uitgezonderd marktkramers, artiesten en kermisvoertuigen) verboden
 • In de Kasteeldreef (van huisnummer 4 tot Grote Markt)
 • Op de Grote Markt, tussen N70 en Kasteeldreef
 • In de Kloosterstraat, tussen Grote Markt en Kallobaan

ZONE 3 :
PEPERSTRAAT - STATIONSSTRAAT
VAN VRIJDAG 24 AUGUSTUS OM 14 UUR TOT ZATERDAG 25 AUGUSTUS OM 3 UUR

Alle verkeer (uitgezonderd marktkramers en kermisvoertuigen) verboden : in de Peperstraat en Stationsstraat (van 
Grote Markt tot Boerenmarkt)

ZONE 4 :
DONKVIJVERSTRAAT – YZERHAND – DIEDERIK VAN BEVERENLAAN
VAN VRIJDAG 24 AUGUSTUS OM 14 UUR TOT MAANDAG 27 AUGUSTUS OM 3 UUR

Alle verkeer (uitgezonderd marktkramers, artiesten en kermisvoertuigen) verboden  in de 
 • Donkvijverstraat (van Yzerhand tot Adolf van Bourgondiëlaan)
 • Yzerhand (van Vrasenestraat tot Ciamberlanidreef)
 • Diederik van Beverenlaan (tussen Sint-Martenlaan en Donkvijverstraat) - plaatselijk verkeer toegelaten in Diederik 

van Beverenlaan vanaf N70 tot parking Colruyt op 25/08 tot 21 uur en op 26/08 van 8 tot 20 uur.

ZONE 5:
N70 tussen BOSDAMLAAN en GRAVENDREEF
De gewestweg N70 zal verkeersvrij gemaakt worden tussen Bosdamlaan en Gravendreef

 • DINSDAG 21 AUGUSTUS VANAF 17.30 UUR TOT WOENSDAG 22 AUGUSTUS OM 1 UUR
 • WOENSDAG 22 AUGUSTUS VANAF 18 UUR TOT DONDERDAG 23 AUGUSTUS OM 1 UUR
 • DONDERDAG 23 AUGUSTUS VANAF 18 UUR TOT VRIJDAG 24 AUGUSTUS OM 1 UUR
 • VAN VRIJDAG 24 AUGUSTUS VANAF 16 UUR TOT MAANDAG 27 AUGUSTUS OM 1 UUR

Er wordt een plaatselijk een bewegwijzerde omleiding voorzien:
• Komende van Antwerpen via Gravendreef – Stationsplein – Kleine Bosweg (éénrichting) – Stationsstraat – 

Meidoornlaan (éénrichting) – Bosdamlaan
• Komende van Sint Niklaas via Bosdamlaan – Hof ter Wellelaan (éénrichting) – Stationsstraat – Stationssplein 

-Gravendreef
 
PARKEERVERBOD GRAVENPLEIN
VAN ZONDAG 19 AUGUSTUS OM 8 UUR TOT WOENSDAG 29 AUGUSTUS OM 22 UUR



Verantwoordelijke uitgever: 
MVP Events vzw - Mark Van Puymbrouck - Laurierstraat 23, 9120 Beveren
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dinsdag 21 augustus
20u00 Band Of Musos
22u30 Stan Van Samang

woensdag 22 augustus
13u30 fuif voor mensen met een beperking
Beveren 5 Miles
20u30 Masaï ft.McRIM
22u00 Les Truttes

donderdag 23 augustus
13u30 seniorennamiddag
19u30 Thursday Night Fever (dj Kojak) 
21u00 ABBA Gold

vrijdag 24 augustus
13u30 kinderfuif met DJ Coda
20u00 We love the ‘90s (dj Ward)
21u00 The Confetti’s
22u30 Lasgo battle vs Anna Grace
23u30 Sylver 
01u00 2 Unlimited

zaterdag 25 augustus
13u30 Strafste Café van Beveren
20u00 Schlageravond met (dj Sven)

20u30 Garry Hagger
21u30 Bart Kaëll
22u30 Laura Lynn
00u00 Willy Sommers

zondag 26 augustus
07u30 De 75 en 100 km van Beveren voor wielertoeristen
14u00 Beverse Vedettenparade

14u00 Stefan Edwards
14u45 Werner Michiels en Laurie
15u30 Rudy Jones
16u15 Mike Dreamer en Steve ‘Hits on Tour’

20u00 Minneapolis
22u15 Meskens in Motown

Vrijdag 24 augustus
DJ-stage
19:00 - 20:00  DJ Lama (Winnaar DJ contest)
20:00 - 21:00 Fusic & Molder
21:00 - 22:00 DJ Yolotanker
22:00 - 23:00 Robert Abigail
23:00 - 00:00 Mark with a K ft MC Chucky
00:00 - 01:00 Giocatori 
01:00 - 02:00 Michael Amani 
02:00 - 03:00 Icons 
Chill-stage
Ritmiek vs aftermoon
19:00 - 20:00  Rownas 
20:00 - 21:30  Phillip Norr B2B Troesj 
21:30 - 23:00  Major Maeyer B2B Crossmod 
23:00 - 01:00  Spacid 
01:00 - 03:00  Pierre 

Zaterdag 25 augustus
DJ-stage
19:00 - 19:45 T42 (Winnaar DJ contest)
19:45 - 20:30   Morskaan (Winnaar DJ contest)
20:30 - 21:30 Trent Easton
21:30 - 22:30 Deejay Mr.T
22:30 - 23:30 Soul Shakers
23:30 - 01:00 Maxi Jazz a personal DJ set
01:00 - 02:00 Dr. Lektroluv
02:00 - 03:00 LOUISXIV  
Live-stage
19:00 - 19:30 Robbotbeton 
20:00 - 21:00 Omar Dahl 
21:45 - 22:30 DVTCH NORRIS
23:30 - 00:30 Gers Pardoel
01:00 - 01:30 Sons 
02:00 - 03:00 Bizkit Park

Chill-stage 
Afwisselend met Live-stage
19:30 - 21:40 Tonnie Demo & Monsieur Le Gasse
22:30 - 02:00 Studio Nis & Tanko   

Zondag 26 augustus
Live-stage
14:00 - 15:00 Helden 
16:00 - 17:00 Ghost Rockers 

Vrijdag 24 augustus
Speelplaats KA Beveren/BS De Bever
THE FLYING DUTCHMEN (NL/CAN)
CIE SITTING DUCK (B) 
CIE XAV TO YILO (F)
Oud Atletiekterrein
STRAATTTHEATER KRIJMFRESJ (B)
CIE DES CIEUX GALVANISÉS (F)
CirQue Hirsute (F) 
CIE LORSQUE SOUDAIN (B) 

Zaterdag 25 augustus
Speelplaats KA Beveren/BS De Bever
Cie KRAK (B)
DUO MUSA (NL)
TRIO MET 2 (B)
DIRK VAN ‘T SIRK (B)

Zondag 26 augustus
Speelplaats KA Beveren
CIE MAINTOMANO (SP) 
FABULOKA (NL)
DUO KAOS (I /GT)

Oud Atletiekterrein
MEN IN COATS (GB) 
BEN ZUDDHIST (GB)
ALE RISORIO (ARG)
CIE AVIS DE TEMPÊTE (F)

Donderdag 23 augustus
Oud Atletiekterrein
Bier Vibes
Rumble Creek Lake

Vrijdag 24 augustus
Gekkefietsencircuit
Yzerhand
Pixure – Kortfilmfestival 
Oase in het Groen – KET
Verlichte avondfeestmarkt
Rommelmarkt 17u 22u Stationsstraat

Zaterdag 25 augustus
Gekkefietsencircuit
Yzerhand
Pixure – Kortfilmfestival  
13u30 Bodypaintwedstrijd
17u00 Reuzenbarbecue
20u00 Sens Unique
22u00 Slow Pilot
Oase in het Groen – KET
Rommelmarkt 14u 18u Oude Zandstraat 

Zondag 26 augustus
Gekkefietsencircuit
12u00 Acantus zingt ons in de Hemel
Yzerhand
Pixure – Kortfilmfestival  
14u00 13de Olympische straat


