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www.kbosheerenhoek.nl  

 

Programma fietstochten 2019 
 
Fietscommissie : L.G.Traas,P.de Jonge,Lau Schrieks 
We vertrekken om 13.00 uur van af de Jeugdhoeve inschrijving vanaf 12.45 uur 
De inleg bedraagt € 5.00 en voor de fietstocht met Lunch € 10.00 
 
10 Mei : Eerste fietstocht 34 Km 
Deze fietstocht via Borssele de Westerschelde naar Ellewoutsdijk en via de Papot weg naar de 
Schoondijkse dijk waar we een Koffiestop houden bij Terras No 49 en keren dan via de Groenendijk  en 
het Vlaandertje weer terug naar  ’s-Heerenhoek. 
                                                                                        
Inschrijving om 12.45 uur in de Jeugdhoeve vertrek  om 13.00 uur                               uitval data 17 Mei                                                                                              
 
7 Juni : Tweede fietstocht 33 Km. 
Deze fietstocht gaat door de Zak van Zuid Beveland naar Baarland waar we bij Fleuria onze Koffiestop 
houden en keren dan via de Kaneelpolderdijk het Heggen gebied en de Rietse Bussen weer terug naar 
‘s-Heerenhoek . 
 
Inschrijving om 12.45 uur in de Jeugdhoeve vertrek om 13.00 uur                               uitval data 14 Juni 
 
26 Juni : 25 Jarig bestaan KBO Zeeland 
Op deze dag viert de KBO afd. Zeeland haar 25 jarig bestaan in de Stenge te Heinkenszand van 
14.00 uur tot 17.00 uur.   
Wij willen daar graag aan meedoen en nodigen we jullie uit om samen met ons op de fiets daar naar toe 
te gaan we vertrekken om 13.00 uur van af de Jeugdhoeve.  
                                                                                                    
5 Juli : Derde Fietstocht  45 Km. 
Deze fietstocht met lunch vertrekt om 10.00 uur van af de Jeugdhoeve we fietsen dan via de 
Ouarlespolder richting Arnemuiden en gaan lunchen bij Restaurant Oranjeplaat hierna vertekken wij 
richting de Piet en maken een stop bij Stelleplas en keren dan weer terug naar ’s-Heerenhoek. 
 
Inschrijving om 9.45 uur in de Jeugdhoeve vertrek om 10.00 uur                                   uitval data 12 Juli   
 
9 Aug. Vierde fietstocht  34 Km. 
Deze fietstocht gaat langs de Zeeuwse hoeves een fietstocht die gaat via Lewedorp -  Arnemuiden 
Wolphaartsdijk –’s-Heer Arendskerke -  Graszode weer terug naar ’s-Heerenhoek. 
De koffiestop houden we bij Panhoeve.   
 
Inschrijving om 12.45 uur in de Jeugdhoeve vertrek om 13.00 uur                                 uitval data 16 Aug. 
 
6 Sept. Vijfde fietstocht  34 Km.                                                                                                                                                         
Deze fietstocht gaat weer naar Rithem waar we bij de Karnamelkshoeve onze Koffie stop houden een 
traditionele afsluiting en keren dan weer via het Sloegebied en de Borsselse dijk weer terug naar             
’s-Heerenhoek. 
 
Inschrijving om 12.45 uur in de Jeugdhoeve vertrek om 13.00 uur                               uitval data 13 Sept.   
 
We wensen Jullie een fijn fietsseizoen toe en hopen jullie op een van deze tochten te mogen begroeten. 
Bewaar dit programma overzicht of kijk op de Website www.kbosheerenhoek .nl 

Organisatie fietstochten 2019.  Deelname op eigen risico.                                        
                                                             

http://www.kbosheerenhoek/

