
Wandel in het  
Grenspark  

Groot Saeftinghe

Klim op de Radartoren.

Bezoek het Erfgoedhuis  
Hof ter Welle

Ontdek de Beverse  
geschiedenis met  
meneertje Bever.

Ontdek op een  
speelse wijze 

Fort Liefkenshoek 

Neem DeWaterbus naar het 
tweelingen Fort Lillo.

Leef je uit in  
het speelbos van  

Hof ter Saksen 

Volg de  
paddenstoelenwandeling.

Spot vogels in  
de natuurgebieden  

van Kallo

Heb jij de lepelaar en de 
slechtvalk al zien vliegen?

Ga schepen  
spotten aan de  

Scheldemolen in Doel

Doe een picknick op  
de Scheldedijk.
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Bezoek het  
museum PolderMAS  

in Prosperpolder

Ontdek de eeuwenlange  
geschiedenis van de polder.

Fiets de aardbeiroute

Proef de Melseele aardbei 
aan een van de kraampjes.

Zoek eekhoorns in  
het park van Cortewalle

Wandel langs de bij- en 
vlindertuin in het park van 

Cortewalle.

BEVERSE VERKENNERS



WORD JIJ  
EEN BEVERSE
VERKENNER ?
Met een bingokaart in de hand  
reis je doorheen Beveren land.  
Aan de hand van 9 leuke activiteiten 
verken je Beveren spelenderwijs. 

De spelregels zijn eenvoudig: 

1 Neem je familie of vriend bij de 
hand en ga naar de 9 aangeduide 
plekjes van de bingokaart.

2 Beleef leuke avonturen op elke 
toeristische site.

3 Neem alvast een leuke selfie bij 
elke activiteit.  

4 Een volle kaart? Bingo!  
Je bent een echte Beverse 
Verkenner.

5 Ruil je bingokaart in aan de balie 
Toerisme of Fort Liefkenshoek op 
vertoon van je selfies.

6 Je ontvangt een leuke attentie  
uit de avonturenkoffer.

VEEL PLEZIER!

BALIE TOERISME | GEMEENTEHUIS
Gravenplein 8
9120 Beveren
T 03 750 15 80
E toerisme@beveren.be
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