
       

#fietsroute Zaterdag 19 juni is de recreatieve fietsdag die Central Events organiseert in 

samenwerking met de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, gemeenten en 

provincies. Vanaf Gorinchem zijn dat 2 routes, 1 van 40 km en 1 van 60 km door Zuid-Holland, 

Noord-Brabant en Gelderland.  

Je schrijft je uiterlijk 17 juni in voor € 10,00 p.p. voor de 40 km of € 12,50 voor de 60 km 

recreatieve route en je krijgt vooraf per post je startbewijs en informatie: 

https://hollandsewaterliniesfietstour.nl/recreatief/inschrijven/gorinchem/  

 

Op de 40 km route: https://ridewithgps.com/routes/34633190 

 
 

60 km route https://ridewithgps.com/routes/34133962  

 
 

Op het Brabantse deel op deze routes kun je Fietsen voor mijn Eten #kooplokaal bij 

boerderijwinkeltjes, kraampjes of kleine middenstanders om lekkers voor onderweg en thuis te 

hebben  op volgorde van de route ‘met de klok mee’:

 
Korenmolen Nooit Gedagt, 
Rijkswal 7, 4285 AC 
Woudrichem  

 
Het Woerkums Winkeltje, 
Hoogstraat 13, 4285 AE 
Woudrichem 

 
Pannenkoekenbakker 
Woudrichem, 
Schapendam 7, 4285 XA 
Woudrichem 

 

https://hollandsewaterliniesfietstour.nl/recreatief/
https://www.fietsenvoormijneten.nl/regio/altena/
https://hollandsewaterliniesfietstour.nl/recreatief/inschrijven/gorinchem/
https://ridewithgps.com/routes/34633190
https://ridewithgps.com/routes/34133962
https://fietsenvoormijneten.nl/stalletje/molen-nooit-gedagt/
https://fietsenvoormijneten.nl/stalletje/het-woerkumswinkeltje/
http://www.pannekoekenbakker.nl/woudrichem
http://www.pannekoekenbakker.nl/woudrichem


       

 

 
IJs en Spijssalon Baks 
(iets afwijken van route), 
Bagijnestraat 2, 4285 AT 
Woudrichem 

 
Boerderijwinkel Kraaiveld 
's Heeren Loo, De Roef 4, 
4285 WR Woudrichem 

 
Uitwijkse Molen met 
bijenkasten en  
 

 

 
Zandwijkse Molen, 
Uppelse Steeg, Uppel  

 
Uppel’s weidevlees, 
Bloemweg 7, 4286 EJ 
Uppel/Almkerk (ca. 300 m 
doorrijden vanaf molens) 

 
Fort Altena, Tol, 
Werkendam 
   
 

 
 

 
Fort Bakkerskil, 
Werkendam 

 
Fruitschuur Oostveen, 
Schans 5A, 4251 PT 
Werkendam 

 

 

Deze adressen vind je door op de link te klikken of via filter op plaats, assortiment en/of 
openingsdagen op https://www.fietsenvoormijneten.nl/regio/altena/  
 
In deze regio’s kun je starten met fietsen op 19 juni: 

        Purmerend ondersteund door Fietsen voor mijn Eten – facebookgroep Westfriesland 

        Abcoude ondersteund door Fietsen voor mijn Eten - Vechtstreek  

        Utrecht ondersteund door Fietsen voor mijn Eten – facebookgroep KrommeRijnstreek 

        Gorinchem ondersteund door Fietsen voor mijn Eten – facebookgroep Altena. 

Veel fietsplezier! 

 

Leef, eet en geniet (h)eerlijk op de fiets van het platteland,  

 

Jacoline Peek-Hamoen 

altena@fietsenvoormijneten.nl  

 

 

P.S. Word gratis lid van de facebookgroep Fietsen voor mijn Eten - Altena 

 

Of één van de andere 16 regio’s in Nederland van Fietsen voor m’n Eten 

https://www.fietsenvoormijneten.nl/  
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