INFORMATIE BRIEF

25 AUGUSTUS | RONDJE ZEELAND
GRENSRIJDER organiseert iedere maand een tourtocht. Oorspronkelijk stond voor augustus
een driedaagse tocht naar en door Zeeland op het programma. Die is nu teruggebracht tot een
mooie tourtocht op 25 Augustus rond het Veerse Meer.
Dat betekent echter niet dat mensen die met de fiets richting Zeeland willen, dat niet kunnen
doen. GRENSRIJDER brengt fietsers die een meerdaagse tocht willen maken graag met elkaar
in contact, zodat onderling afspraken gemaakt kunnen worden. Mail even met
info@grensrijder.com indien je van plan bent om er een meerdaagse tocht van te maken.
We starten op zaterdag 25 augustus om 10:00 uur vanaf de parkeerplaats van hotelrestaurant van der Valk (Anthony Fokkerstraat 100, 4462 ET Goes). Daar drinken we vooraf een
kopje/koffie thee. Laat even weten of je meerijdt via info@grensrijder.com.

www.grensrijder.com
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INFO - KORT
Startlocatie

| Hotel-restaurant van der Valk, Anthony Fokkerstraat 100, 4462 ET Goes

Verzamelen
Vertrek

| Vanaf 09:30 uur - binnen bij van der Valk met een kopje koffie/thee
| 10:00 uur

Route GPX
Afstand

| zie www.grensrijder.com - download GPX-bestand
| ca. 70 km

Bedoeld voor
Kosten

| Velomobielen - Trikes - Open Liggers
| Geen (consumpties voor eigen rekening) / Veerkosten € 3,00

Aansprakelijkheid

| GRENSRIJDER.com is niet aansprakelijk voor schade, letsel of
anderzijds.

GRENSRIJDER or
PROGRAMMA 2018
Freitag
Sonntag
Freitag
Samstag
Sonntag
Za & Zo
Za & Zo
Sonntag
Sonntag

30 März
22 April
05 Mai
12 Mai
10 Juni
07-08 Juli
25-26 August
16 September
14 Oktober

www.grensrijder.com

Runde TEXEL
Leitstelle Maastricht
Freedom ride - Margraten
Grenslandtour 2018
National Park Maasduinen
Vennbahn tour
Runde Zeeland
Zuid-Limburg - Vijlen
Bürchten route

| organisatie Mathijs Leegwater
| ca. 91 km
| ca. 116 km
| ca. 76 km
|
| ca. 300 km
| ca. 400 km
| ca. 110 km
|
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INFO - ROUTE
Na de start fietsen we ca. 42 km naar het mooie plaatsje VEERE. Dit historische uit de 13e eeuw
daterende plaatsje Veere heette oorspronkelijk Kampvere; het was de plaats waar het veer
vertrok van Walcheren naar Noord-Beveland. Het veer voer naar het in 1530 verdronken dorp
Campen, later naar Kamperland. De Campveerse Toren herinnert met zijn naam aan dit veer. De
afsluiting in 1961 van het Veerse Gat heeft het veer overbodig gemaakt, maar heeft ook het
einde betekend van Veere als zeehaven. Nadien heeft het Veerse Meer zich ontwikkeld tot een
belangrijk recreatiegebied met veel pleziervaart. In Veere maken we onze eerste stop om iets te
eten en drinken.
Vanuit Veere rijden we richting Noordzee. Daar kunnen we indien daar voldoende animo voor
is, stoppen bij een strandtent. Eventueel kunnen we ook besluiten om hier iets te eten en te
pauzeren in plaats van in Veere. We bespreken dit bij de start.

Vanuit de strandtent fietsen we richting Kamperland en het plaats Kortgene. Ook hier kunnen
we een korte stop maken. Bedoeling is dat we hier het veerpont pakken (€ 3,00 pp) naar
Zandkreek (hier ligt trouwens ook een mooie camping). Vervolgens zetten we de laatste etappe
in richting startpunt (van der Valk - Goes). Mochten de Velomobielen niet op de boot/pont
passen, dan zullen we een stukje doorfietsen en de brug over het Veerse Meer nemen.
Chris Trines, Grensrijder.com
www.grensrijder.com
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