jaarprogramma 2017
Datum: zondag 16 juli 2017

gwB: Van hoeken naar kanten, 75km
We verlaten onze thuishaven langs de provinciale baan die we ter hoogte van de Wal verlaten. Even verder
rechts naar de Ellestraat en juist vóór Heikant links: de Schoolstraat. Wij dwarsen de baan Hulst-Koewacht en
na wat draaien en keren (2-maal links en èènmaal rechts) komen wij aan de manège in Absdale (km 13). Wij
kiezen nu via het rond punt richting Kijkuit en vervolgen tot vóór Zaamslagveer. Hier rijden we rechts en
volgen dan links de Koning Willem III-weg. Om de de baan naar Zaamslag te dwarsen moeten we even links
fietsen, en daarna aan de overkant rechts. Verder de 1e links en langs minder bekende polderwegen komen
we uit in Poonhaven na 25 km.
Rechts en even verder aan de 2e links begint het: zo n 12 km alles geven. We nemen de polderweg die
evenwijdig loopt met de dijk en volgen deze tot aan de T. Hier (de 2de straat dus) rechts naar de Scheldedijk
die we naar rechts opdraaien om door te stomen voorbij Zeedorp naar Knuitershoek (km 39) vlak vóór
camping ‘de Zeemeeuw’. Van deze hoek naar Ossenisse en (even rechts-links) Strooienstad en verder (2maal rechts) naar Kampen en Kampershoek waar wij links een minder gekend baantje nemen (nochtans …
voor al die ‘maniakken’) dat ons na 49 km aan Vogelfort brengt.
Van hieruit gaat het - met draaien en keren - richting Pauluspolder: wat verder rechts, T links en kruispunt
rechts. Nog éénmaal links en rechts tot wij de weg Ter Hole-Zaamslag en Terneuzen dwarsen.. De 1ste straat
rechts voert ons richting Patrijzenhoek; even verder kiezen wij rechts voor een ommetje naar Vijfhoek. Hier
voorbij begint een 2de “vluchtstrook” van 4,5 km dat de Westerschelderoute volgt langs het Groot Eiland tot
de lichten van Hulst (km 65). Langs de klassieke weg over Sint-Jansteen en Kapellebrug keren wij terug in
Sint-Pauwels na een rit van 75 km die ons af en toe letterlijk VAN HOEKEN NAAR KANTEN bracht.

gwA: Van hoeken naar kanten, 84km
Ommetje(s):
Waar de gewone rit in het vrij gedeelte afbuigt naar de Scheldedijk fietsen wij rechtdoor. We fietsen steeds
rechtdoor (dus afslagen links en rechts laten liggen) tot op de Reuzenhoeksedijk. Hier links en even verder
de eerste rechts. Bij een kruispunt terug rechts, en verder terug de eerste rechts, die ons terug op de
Reuzenhoeksedijk brengt. Hier gaat het links naar Othene waar het vrij gedeelte begint dat ook eindigt in
Knuitershoek: 85 km.
Vrije gedeelte(s):
1. Vanaf de splitsing voorbij Poonhaven, langs de parallelle weg naar de dijk tot Knuitershoek (gwB) of vanaf
Othene tot Knuitershoek (gwA).
2.

Vanaf de Vijfhoek tot aan de lichten van Hulst.
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