
 Fietspuzzeltocht 

Op dinsdag 27 april organiseert de Oranjevereniging haar jaarlijkse fietspuzzeltocht. Een puzzeltocht 
van ca. 20 km voor het hele gezin.  
Geniet van deze leuke puzzeltocht in de omgeving van Arnemuiden.   
Tevens kunnen er weer verschillende vragen en puzzels gemaakt worden.  
 
Tussen 12.00 uur en 14.00 uur kunt u inschrijven. Inschrijven kan via de oude ingang van de korfbal 
(Korfbalvereniging TOP). 
 
Daar krijgt u het fietspuzzeltocht op papier mee. I.v.m. de huidige coronamaatregelen vragen we het 
antwoordformulier in te leveren bij één van de bestuursleden van de Oranjevereniging. Onder de 
juiste inzendingen worden meerdere prijsjes verloot! 
 
Kinderen onder de twaalf jaar onder begeleiding. 
 
Deelname: leden gratis (op vertoon van hun lidmaatschapskaart), niet-leden 
€2,50 per persoon. Kinderen t/m 12 jaar gratis. 
 

  

 Wandeltocht 

Ook dit jaar kunt u een wandeltocht maken in de omgeving van Arnemuiden. Wandelaars kunnen 
deze tocht lopen op een door hen zelf te bepalen dag en tijdstip in de periode van 26 april t/m 
zaterdag 1 mei. Uiteraard met inachtneming van de dan geldende Coronamaatregelen. Het parkoers 
is niet gemarkeerd en alle deelnemers kunnen onderstaande route volgen.  
 
RD = Rechtdoor, LA = Linksaf, RA = Rechtsaf 

5 km 
Start Sporthal ‘De Blikken’ 
Pereboomweie – van Cittersweg oversteken – LA fietspad op – RD fietspad en spoorweg oversteken – 
RD Schuttershof – Schuttershof gaat over in Nieuwlandseweg – RD naar rotonde – LA over viaduct – 
RD Langeweg oversteken – LA fietspad op – RD fietspad en rechts aanhouden Binnendijk – RA 
Boomdijk – RD Boomdijkj tot Vlackeweg – RA Vlackeweg tot einde – RA Fietspad Langeweg volgen tot 
rotonde – RD Langeweg oversteken – LA fietspad over viaduct – RA Nieuwlandseweg – 
Nieuwlandseweg gaat over in Schuttershof – RD spoorweg oversteken van Cittersweg – Langs 
fietspad van Cittersweg – RA van Cittersweg oversteken – RD Pereboomweie – RA voor sporthal.  
 
RD = Rechtdoor, LA = Linksaf, RA = Rechtsaf 

10 km 
Start Sporthal ‘De Blikken’ 
Pereboomweie - LA van Cittersweg – LA Veerseweg – RD Blikkendijk Oostdijk - RA van Cittersweg – 
RA Zilverenschorweg – RA fietspad volgen tot Oranjeplaat – RA oversteken Steigerweg – RA van 
Cittersweg – RA Pereboomweie.   



 E-bike tocht 

Een E-bike route in de omgeving van Arnemuiden.  
Deze fietsroute is extra leuk met de elektrische fiets. Waarom? Met deze route kun je optimaal 

genieten van je e-bike. Je fietst door eindeloos polderlandschap vol dijkjes en hagen en doet 

onderweg de plaatsjes Ovezande, 's-Heerenhoek, Nieuwdorp, Oudedorp, Middelburg, Arnemuiden, 

Lewedorp en Heinkenszand aan. 

Fietsers kunnen zelf bepalen op welke dag en tijdstip de tocht gereden wordt in de periode van 26 

april t/m zaterdag 1 mei. Uiteraard met inachtneming van de dan geldende Coronamaatregelen. Het 

parkoers is niet gemarkeerd en alle deelnemers kunnen onderstaande route volgen.  

Knooppunten: 
Start knooppunt 64 (van Cittersweg, Arnemuiden) → 65 (Binnendijk, Middelburg) → 47 (Binnendijk, 

Middelburg) → 46 (Borsele) → 49 (Noord Kraaijertsedijk, Borsele) → 43 (Nieuwe Kraaijertseijk, Lewedorp) → 

59 (Borsele) → 52 (Sloepad, Borsele) → 93 (Oudelandsedijk, Ovezande) → 94 (Plataanweg, Borsele) → 88 

(Beeldhoeveweg, ’s-Heerenhoek) → 45 (Oranjeplein, Nieuwdorp) → 46 (Borsele) → 47 (Binnendijk, 

Middelburg) → 65 (Binnendijk, Middelburg) → 66 (Boomdijk, Middelburg) → 91 (Vlissingen) → 57 (Schroeweg, 

Middelburg) → 58 (Stationsstraat, Middelburg) → 64 (van Cittersweg, Arnemuiden) eindpunt.  

 

 

 

 

 


