
1. Startpunt Bethelkerk  van de Vrije Evangelische gemeente van Goes in de Tulpstraat 

2. Neem de Tulpstraat en fiets naar het zuiden  

3. Sla rechtsaf op Geraniumstraat richting Voorstad 

4. Sla linksaf op Voorstad 

5. Steek het spoor over naar Kloetingseweg 

6. Sla linksaf de Kloetingseweg op 

7. Over de rotonde rechtdoor naar de ’s-Gravenpolderseweg 

8. Bij de volgende rotonde na ca. 500 m rotonde driekwart naar de Oostmolenweg 

9. Sla na ongeveer 500 m rechtsaf op Abbekindersezandweg 

10. Na ongeveer 1 km over het viaduct van de A58 de Wrangeweg 

11. Volg de Wrangeweg die overgaat in de Pietersweg en onderdoor de Provinciale weg de 

Zaaidijk op. 

12. De zaaidijk gaat over in het Essedijkje die bij de grenslinde over gaat in de ‘s-Gravenpolderse 

Oudedijk 

13. Volg deze dijk ca. 1,5 km tot aan de A58 om dan af te rechtsaf te slaan op de Witte Weelweg 

14. Na ca 600 rechtsaf op de Langeweg 

15. Na ca 200 m de weg vervolgen langs de Schoorse Zeedijk tot in Hansweert 

16. Neem de rotonde driekwart richting de Boomdijk 

17. Hansweert door tot aan de volgende rotonde, sla bij de volgende rotonde rechtsaf (het 

sluisplateau op. 

18. Na de sluizen van Hansweert rechtsaf het fietspad buitendijks langs het kanaal door Zuid-

Beveland en Westerschelde volgen tot aan Waarde.  

19. Bij Waarde vervolgen onderaan de Zeedijk, het Zusterzand 

20. Na 4 kilometer is kun je of het fietspad buitendijks weer oppakken (waar het Zusterzand 

overgaat in de Zimmermanweg)  of de Zimmermanweg onderlangs de Zeedijk blijven volgen 

21. De Zimmermanweg gaat over in de Dumoulinweg (u weet wel die wielrenner…. ;-))  

22. U komt in Bath, hier slaan we de Walstraat in en dan rechtsaf de Lillostraat om uit te komen 

bij het kleine Vrije Evangelische Kerkje in Zeeland (Nederland?)  

23. Voor een bezoek aan het kerkje vraagt u de sleutel bij ……Dronkers, adres? 

24. We vervolgen onze weg via de Lillo- en de Walstraat om linksaf de Schansweg op te gaan. 

25. Aan het einde van de Schansweg linksaf het fietspad op richting Rilland 

26. In Rilland bij de rotonde rechtdoor over de Bathseweg dwars door het dorps. 

27. Het dorp uit (Bathseweg wordt Hoofdweg) en voor de onderdoorgang van d A58 naar links 

de Bergkilweg inslaan 

28. Over de dijk de Korenweg in, bij de boerderij aan uw linkerkant de Frederikaweg in 

29. Aan het einde rechtsaf (blijft de Frederikaweg) dan links op de dijk om rechtsaf de 

Krommeweg in de slaan 

30. Na ca. 100 m linksaf op de Valkenissepolder  

31. De Valkenissepolder tot op aan de Gaweegsedijk afrijden en dan rechtsaf de Gaweegsedijk 

richting Gawege op. (Een van de plaatsen van Budding veldpreken hield!) 

32. Rechtdoor Gawege onder de viaduct van de A58 door. 

33. Na het viaductlinks aanhouden de Gawege op. 

34. Na ca. 1500 m links aanhouden de Gentmansdijk op. 

35. Deze weg volgen tot aan de kruising met de Oude Rijksweg en hier recht oversteken het 

Bolwerk op richting Oostdijk 

36. In Oostdijk rechts aanhouden de Nieuwlandse binnendijk. 

37. Na de spoorwegovergang linksaf de Inundatieweg op 

38. Na verloop van tijd het fietspad volgen onderaan de Koksedijk 



39. Na 3 kilometer rechstaf het fietspad onderaan de Molendijk richting Yerseke volgen 

40. Op een gegeven moment gaat de weg de dijk af; hier gaat u links de Vierstraat in om gelijk 

rechts de Koningin Julianstraat in te gaan en de weg onderlangs de Havendijk te vervolgen 

tot de Kaaistraat hier bevindt zich de Vrije Evangelische Kerk van Yerseke.  

41. We vervolgend onze weg onder aan de dijk langs de burgemeester Sinkelaan 

42. Aan het einde van de burgemeester Sinkelaan rechtsaf de Damstraat op. 

43. De Damstraat volgen tot buiten Yerseke via de Dam en dan het fietspad langs de Postweg op. 

44. Dit fietspad ca. 3 kilometer volgens tot over de brug over het kanaal door Zuid-Beveland, na 

de brug rechtsaf over de Westelijk Kanaalweg (u kunt ook het fietspad langs het kanaal 

volgend maar dan bij einde fietspad CZAV 2 x links en vervolgens rechts de Zwaakseweg op) 

45. Na ca. 1,5 kilometer linksaf de Zwaakseweg op, rechts aanhouden op de Zwaakseweg 

46. Rechts aanhouden op de Chezeeweg die na de Dorprstraat overgaat in de Noordelijke 

Achterweg 

47. Hier vindt u de Vrij Evangelische kerk van Wemeldinge.  

48. Na een bezoek te hebben gebracht aan de kerk de Noordelijk Achterweg vervolgen 

49. Na 60 meter linksaf de Noordelijk achterweg op. 

50. Ne Noordelijk achterweg volgens tot aan de splitsing met de Hogeweg, hier rechts de 

Hogeweg op en rechts aanhouden 

51. Na 700 meter links de Blauwhuisweg in richting Kapelle/Goes 

52. Na 100 meter rechtsaf de Oude polderweg in 

53. De Oude Polderweg ca. 2,75 kilometer volgen en dan links de Monikkendijk op en direct 

rechts na 30 meer de Potmanswegeling op 

54. Na 850 rechtsaf de Bredeweg op 

55. De Bredeweg volgend  tot aan Goes (nieuwbouwwijk Mannee) en daar links de Manneweg 

op richting Kloetinge om na het tuincentrum rechtsaf de Jokwegeling in te gaan.  

56. De weg vervolgens dwars door het park de Mirakel 

57. Na het park de Oranjeweg oversteken (oppassen!) en linksaf het fietspad langs de Oranjeweg 

volgen  

58. Na ca. 350 meter de ’s-Heer Elsdorp weg op en aan het einde linksaf de Beatrixlaan op tot 

aan de Bethelkerk van de Vrije evangelische gemeente van Goes  


