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

huis. Heerlijk fietsen in de polder, verrassende optredens in de open lucht of op avontuur met de 

Zonnetrein. In Beveren valt tijdens juli en augustus heel wat te beleven voor jong en oud. En dat zet 

Toerisme Beveren graag in de kijker. Want Beveren blijft telkens weer verrassen met een rijkdom aan 

contrasten en het gemoedelijke karakter van zijn inwoners. 

Beveren verkennen en beleven tijdens de zomer 

Toerisme Beveren bundelt alle zomeractiviteiten om er voor de inwoners van Beveren een onvergetelijke 

zomer van te maken. Dit aanbod is een mix van eigen activiteiten om de unieke erfgoedsites en 
toeristische trekpleisters te ontdekken en projecten van de verschillende andere vrijetijdsdiensten. Zo 

vinden de inwoners van Beveren snel hun weg in het aanbod. 

Op avontuur met de Zonnetrein 

Turen over natuur, haven en landbouwgebied? Of gluren over de kasteelmuren? Dat kan deze zomer in 

Beveren met een ritje op de Zonnetrein. Een gids vertelt je de kleine en grote verhalen van unieke Beverse 
plekjes. “We stippelden twee routes uit”, vertelt schepen van Toerisme Inge Brocken, “Rondje Radar is een 
ontdekkingstocht door een landschap vol contrasten. Polders, een wereldhaven, mooie scheldezichten en 

Fort Liefkenshoek wisselen elkaar af. Bij het Rondje langs kastelen passeer je Hof ter Saksen, Hof ter Welle, 

Cortewalle en Singelberg. Een tussenstop voor een proevertje uit de streek hoort er natuurlijk bij!” 

De Zonnetrein is een originele manier om unieke erfgoedsites en verhalen (Joos Vijd, geschiedenis 

kastelen en Singelberg), toeristische locaties (Fort Liefkenshoek, Grenspark Groot Saeftinghe en 
Havenland) en lekkere streekproducten met elkaar te verbinden. 

Een rit met de Zonnetrein duurt ongeveer drie uur en kost voor een volwassene 10 EUR, voor kinderen 
onder de 12 jaar 5 EUR. Reserveren is verplicht en dat kan via www.beveren.be/zonnetrein. 

Schepen van Toerisme Inge Brocken: “Beveren bruist van de leuke activiteiten voor jong en oud deze zomer 
en dat willen we vanuit Toerisme Beveren mee in de verf zetten. Zowel met eigen initiatieven waar we unieke 

erfgoedsites en toeristische locaties in de kijker zetten als de boeiende evenementen en projecten van de 
verschillende vrijetijdsdiensten. Iedereen kan Beveren verkennen en beleven op allerlei manieren waardoor 
vakantie in onze eigen gemeente nog nooit zo leuk was.” 

Een greep uit de andere activiteiten: 

Doe je ook mee aan de fietszoektocht? 

De start ligt dit jaar op het Gravenplein en maakt een lus langs onder andere Beeldig Hof ter Saksen, 
Vrasene en Kieldrecht. Goed voor een tochtje van ongeveer 36 km. De fietszoektocht loopt van donderdag 
1 juli tot donderdag 30 september. Drie maanden vol fiets- en zoekplezier.  Koop je deelnameformulier 

http://www.beveren.be/zonnetrein
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vanaf 01|07 bij balie Toerisme, Bib Beveren, Bib Vrasene, Bib Verrebroek of Fort Liefkenshoek voor amper 

2,50 EUR. 

Ga je mee op schattenjacht in Beveren? 

Van 1 juli tot 31 augustus kan je met je kinderen op een gratis culturele avonturentocht! Vlieg heeft dit jaar 
maar liefst zes schatten verstopt in Beveren en de deelgemeenten. Na elke geslaagde zoektocht wacht er 
in één van de verdeelpunten een kleine attentie op je. Heeft je speurneus drie of meer schatten gevonden?  

Dan maak je ook kans op leuke prijzen die de schattenjagers in het najaar kunnen winnen. Haal je 
deelnameboekje af bij balie Toerisme, Bib Beveren of Fort Liefkenshoek. 

Beveren in vier seizoenen 

Reis met prachtige beelden rond Beveren en ontdek zo de streek doorheen de 4 seizoenen. De foto's 
weerspiegelen Beveren en de deelgemeentes: verrassend, vol contrasten en gemoedelijk. De polder, de 
haven, de kastelen en de mensen hebben hier hun unieke geschiedenis en typische karakter. Ontdek je ze 

mee? In juli en augustus zie je de beelden in de Polderdreef richting Singelberg. 

Vijd, awa! 

Joos Vijd, schenker van het wereldberoemde Lam Gods van de gebroeders Van Eyck, kwam uit Beveren. 

Wegens succes verlengt de gemeente VijdAwa, het cultureel en toeristisch erfgoedproject rond deze 

bijzondere figuur. Herbeleef de tijd van Vijd met het vernieuwde programma. Ontdek Beverse parels via de 
gewijzigde fiets- en wandeltocht of ga op zoek naar Vijds verdronken schat in Ouden Doel. Stop even aan 

de Vijdkiosk op de groenweide achter Hof ter Welle en ontdek Vijds erfgenamen in tien prachtige beelden. 

Ook ’t Ram Gods aan de N70 is een zeker bezoek waard. De Tuin van Vijd en de tentoonstelling over Joos 

Vijd werden verlengd wegens succes. 

Extra info 

• In de zomer vinden ook een pak activiteiten plaats in het kader van Beeldig Hof ter Saksen en Beveren 

Buiten. Een overzicht van alle activiteiten vindt u op www.beveren.be/toerisme. 

• Facebook en Instagram Toerisme Beveren 
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