
Een traditie op Walcheren!
• Ook dit jaar organiseert Terre des Hommes (de 24e keer) 

haar jaarlijkse fietstocht met als thema: “Molens”.
• Hier fietsen we voor! De opbrengst komt ten goede aan 

een programma van Terre des Hommes:
Stop kinderarbeid in Mica-mijnen

Gezellig, verrassend, geschikt voor iedereen. 
• U kiest één van de 11 stempelposten om te starten.
• Iedere (volwassen) deelnemer koopt voor € 6,- het 

routeboekje waarin de fietsroute beschreven staat. 
• Het thema, de fietsroute en de 11 stempelposten zijn ieder 

jaar nieuw.
• Op de stempelposten maakt u kennis met diverse andere 

goede doelen.  
Steun behalve Terre des Hommes ook deze organisaties!

• Er zijn genoeg mogelijkheden om te pauzeren met een hapje 
en een drankje.

• De route loopt via  mooie (misschien wel onbekende) wegen 
over Walcheren. Er zijn drie 
afstanden: 59 km, 30 km en 26 km.

• De beloning: de medaille.
• Het routeboekje bevat een lot met 

kans op:
• een tegoedbon van € 750,- of 

een tegoedbon van € 250,- van 
fietsspecialist Piet Voskamp


• of één van de andere leuke 
prijzen.  


• Ook zijn er (bijna) overal voorzieningen als een toilet en de 
mogelijkheid uw fiets op te laden.

CONTACT: 
Tel: 06-33310393 
E-mail: anchristiaansen@gmail.com 
Voor INFO, FOTO’s en UITSLAG van de loterij: 

www.dorpentocht-walcheren.nl
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• Kosten: € 6,- per deelnemer voor het 
routeboekje plus het lot.


• De lengte van de volledige route is ca. 59 km.

• Ideaal voor kinderen: twee korte routes:

• Korte route-Oost van 30 km (post 1 t/m 6)

• Korte route-Noord van 26 km (post 7 t/m 11)


• Heeft u alle stempels van één van de routes, dan 
ontvangt u één medaille per boekje.


• Alle kinderen van 10 jaar of jonger krijgen gratis 
een medaille (Ze fietsen natuurlijk wel mee met 
een volwassene met een routeboekje )


U start op één van de 11 start/stempelplaatsen:

1. Middelburg (1) Kaasboerderij “Schellach” Prooijenseweg 26
2. Middelburg (2) Molen "Ons Genoegen" J.H. Huijssenstraat 4
3. Nieuw- en Sint Joosland  Molen “Buiten Verwachting”   Molenweg 35
4. Arnemuiden Molen “Nooitgedacht” Molenweg 45
5. Veere Cultuurpodium “Grote Kerk”  Oudestraat 26
6. Gapinge Molen “De Graanhalm” Dorpsstraat 1
7. Serooskerke (1) Minicamping “De Boshoek” Boshoekweg 5
8. Oostkapelle Molen “D’Arke” Noordweg 2
9. Domburg Molen “Weltevree” Roosjesweg 4
10. Grijpskerke Minicamping “Ko” Pioniersweg 2
11. Serooskerke  Molen “De Jonge Johannes”  Vrouwenpolderseweg 55a

VOORVERKOOP routeboekjes (na 23 juli)

• Tourist Info (in Drvkkery), Markt 51, Middelburg

• Dijk- en Oorlogsmuseum - Het Polderhuis, 

                       Zuidstraat 154/156, Westkapelle

• Terre des Hommeswinkel,  

               Achter de Houttuinen 48, Middelburg


VERKOOP routeboekjes: 
op dinsdag 2 augustus 2022:


op alle start-/stempelplaatsen. 
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