
 

50 km Route 

U start bij de Hollandsche Hoeve in Goes, waar u ook de auto kunt parkeren. Maar voordat u op de 
fiets stapt kunt u hier genieten van een kopje koffie of thee met een –door onze IW leden zelf 
gebakken- lekkernij. Daarna vertrekt u richting Baarland. De knooppunten zullen u de weg wijzen. U 
fietst door de kersentuin van Zeeland naar de Westerschelde. Bij strandbrasserie De Landing bent u 
welkom voor uw lunch. Dit is een ‘to go’ pakket. Als het terras voldoende ruimte biedt, kunt u hier 
plaatsnemen, maar is dat niet het geval, dan is er voldoende ruimte om een lekker plekje in het zand 
te zoeken. Als u voldoende rust heeft gehad, kunt u weer verder op de fiets richting Heinkenszand. 
Daar wordt u in de Theetuin verwelkomd met wat hartige en zoete lekkernijen. Tot slot fietst u het 
laatste stuk naar Hotel Brasserie Katoen in Goes Goes voor een borrelhapje en een feestelijk drankje. 
Bij de Inner Wheel stand kunt u nog een klein aardigheidje kopen om het goede doel “Stichting hart 
voor vrouwen” te ondersteunen. Onze leden hebben speciaal voor dit doel iets gemaakt. Staat uw 
auto bij de Hollandse Hoeve, dan fietst u daar vanaf de stad in 7 minuten naar toe. 

 

30 km Route 

U start bij de Hollandsche Hoeve in Goes, waar u ook de auto kunt parkeren. Vandaar fietst u langs 
de mooie Oosterschelde naar Wemeldinge. De knooppunten zullen u de weg wijzen. Bij mooi weer 
ziet u volop boten op het water en duikers in het water of langs de kant van de weg. In Wemeldinge 
gaat u even van de dijk af om bij Hotel Smits uw lunch af te halen. Dit is een ‘to go’ pakket. U kunt uw 
eigen idyllische plekje opzoeken aan de waterkant of op het terras van Hotel Smits plaatsnemen om 
van uw lunch te genieten. Na de lunch kunt u rustig verder met uw tocht via Kapelle en wordt u in 
Kloetinge verwelkomd bij Op ‘t Hof Olmenstein. Hier kunt u in de tuin genieten van een zoet of hartig 
hapje naar keuze. Tot slot fietst u de laatste kilometers naar Hotel Brasserie Katoen in Goes voor een 
borrelhapje en een feestelijk drankje. Bij de Inner Wheel stand kunt u nog een klein aardigheidje 
kopen om het goede doel “Stichting hart voor vrouwen” te ondersteunen. Onze leden hebben 
speciaal voor dit doel iets gemaakt. Staat uw auto bij de Hollandsche Hoeve, dan fietst u daar vanaf 
de stad in 7 minuten naar toe. 

 

Algemeen: 

In verband met COVID-19 werken wij met starttijden. Deze ontvangt u na inschrijving en betaling. 

Deelnemers aan de 50 km route kunnen vertrekken tussen 09:30 – 11:30 uur 
Deelnemers aan de 30 km route kunnen vertrekken tussen 11:30 – 14:00 uur 

 



 

De opbrengsten gaan naar Stichting Hart voor Vrouwen: 

Hart voor Vrouwen is opgericht door Angela Maas, hoogleraar cardiologie voor vrouwen aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds begin 2014 zet de stichting zich in voor multidisciplinair 
onderzoek gericht op hart- en vaatziekten bij vrouwen. Dat doen ze, omdat wereldwijd meer 
vrouwen dan mannen overlijden aan hart- en vaatziekten. Toch worden bij wetenschappelijk 
onderzoek met name mannen onderzocht. Daardoor ontbreekt een gedegen kennis over de 
symptomen en oorzaken bij vrouwen. De Stichting maakt zich hard voor het bij elkaar brengen van 
verschillende medische vakgebieden. Daardoor zijn onderlinge verbanden zichtbaar geworden. Want 
naast het hart, spelen ook andere organen en externe invloeden een rol bij hart- en vaatziekten. 
Maar er is nog meer kennis nodig over deze verbanden om vrouwenlevens te redden. Daarom 
stimuleert stichting Hart voor Vrouwen multidisciplinair onderzoek. 

De Inner Wheel heeft Stichting Hart voor Vrouwen in 2021 als landelijk project 
gekozen. In heel Nederland worden acties opgezet om de Stichting financieel te 
ondersteunen. Deze fietstocht is er daar één van en wordt georganiseerd door 
serviceclub Inner Wheel Goes de Bevelanden. 

 

 

Hoofdsponsor: 

Onze hoofdsponsor is MedCentric, kliniek voor Plastische- en Cosmetische Chirurgie met vestigingen 
in Goes en Terneuzen, zie www.medcentric.nl 

 

Inschrijving: 

Inschrijven kan met maximaal 4 personen tegelijk door het sturen van een e-mail naar  

iwgoesdebevelandenevent@gmail.com 

 

Betaling: 

Na betaling van de deelnamekosten ontvangt u een starttijd. 

De kosten voor de 30 km route bedragen € 32,50 per persoon 

De kosten voor de 50 km route bedragen € 35,00 per persoon 

U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL60 RABO 0371 4393 29 Inner 
Wheel Goes de Bevelanden o.v.v. Hart, Hap en Trap 

Sluitingsdatum inschrijving is 4 juni 2021 


