jaarprogramma 2017
Datum: zondag 14 mei 2017

gwB: Westdorpe – Strodorpe, 77km
Van Sint-Pauwels fietsen we naar Kemzeke en de Blauwe wegel naar de Nieuwstraat in Stekene. Rechts-links
gaat het naar de “Belgische Heikant”; over de gemeenschappelijke brug (van de N49) rijden wij nu naar de
Belgische én Hollandse Koewacht (16). Door de hoofdstraat steeds rechtdoor; wat verder nemen wij links de
Zandstraat, en op het einde ervan fietsen wij rechtsweg door mooie polders tot we uiteindelijk terug op de
weg van Koewacht naar Axel uitkomen. Links nu en wat verder rechts op het fietspad en enkele honderden
meter verder kiezen wij links voor de Muis en de Ratte. Steeds rechtdoor voorbij Oude Polder tot vlakbij de
Oudenburgse Sluis. Linksaf bij een “T” en wat verder rechtsaf. Nadat we de hoofdweg Zelzate-Terneuzen zijn
overgestoken rijden we opzij van de Canisvlietse kreek; zo komen we aan het kanaal Gent-Terneuzen opzij
van WESTDORPE (34). Langs het kanaal Gent-Terneuzen kunnen we er nog eens invliegen richting
STRODORPE. Na enkele km gaan we verplicht rechtsaf tot op een andere weg: linksaf en verder rechts
meedraaien tot tegen een grotere weg: zo bereiken we de Axelsche Sassing.
Even rechts onder de grote baan en links; voorbij Schapenbout rechtdoor. Rechtsaf naar Spui (46) en nog
eens rechts op het fietspad tot Magrette: linksaf. Zo komen we aan de baan Axel-Zaamslag. We volgen 1 km
links op het fietspad en gaan dan rechts naar Steenovens. Er voorbij linksaf, aan het kruispunt: rechts en nog
wat verder voorbij de bocht naar links: linksaf tot we op de “T”-weg komen die ons rechts naar Luntershoek
brengt. De 2de rechtsaf is de grote Cambrondijk; rechtdoor passeren we Patrijzenhoek. Er voorbij, rechtsaf
volgen tot we ter hoogte van 't Groot-Eiland linksaf rijden voor een pittig stukje fietsen tot de lichten van
Hulst. Rechtdoor naar Sint-Jansteen en Kapellebrug. We volgen niet de hele tijd de grote baan naar huis,
maar “slaan” over de expresweg rechtsaf; wat verder links tot de invalsweg naar Stekene; via het
industrieterrein, de Blauwe Wegel, rechts aan de gelaagputten en links bij het gevaarlijke kruispunt rijden we
via de Dauwstraat naar Kemzeke. Langs de Zandstraat komen we na 77 km Sint-Pauwels binnen!

gwA: Westdorpe – Strodorpe, 87km
Ommetje(s):
Voorbij Koewacht aan Nieuwe Molen gaat het rechtsaf. T: rechts en links, en verder rechtdoor langs de
Groenstraat. Op het einde links en bij de volgende T links tot Absdale. Wij fietsen nu steeds RD aan de
linkerkant van de grote weg voorbij drieschouwenslaan (opletten aan de oversteek hier) tot juist voor de
lichten van Westdorpe. Hier gaat het linksweg langs de Eversdam tot voorbij de Muis, waar wij op het
gewone parcours aansluiten. De totale afstand: 87 km.

Vrije gedeelte(s):
1. Enkel voor de gwA : vanaf Absdale aan de linkerkant van de weg naar Westdorpe. Steeds rechtdoor en
opletten aan de oversteek opzij van de watertoren. Rechtdoor vervolgen tot juist voor de lichten van
Westdorpe. Hier links de Eversdam volgen tot een T op het einde.
2.

Vanaf het kanaal Gent-Terneuzen tot Axelsche Sassing. In Westdorpe: onder de brug even rechts en een
beetje verder terug links tot tegen het kanaal; 3 à 4 km verder (verplicht!) rechtsaf; 1,5 km verder aan een T:
linksaf en rechts meevolgen tot tegen de grotere weg; een 2-tal km verder zijn we in Axelsche Sassing.
e

3. Voorbij Patrijzenhoek rechts en 1 links. Voorbij Groot Eiland tot aan de lichten van Hulst.
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