jaarprogramma 2018
Datum: zondag 02 september 2018

gwB: Kemp-, Duiven- en Patrijzenhoek, 65 km
We vertrekken langs de Beekstraat naar de Trekmuts en de Bunderstraat. Verder de Doornstraat in en langs
de Bosstraat gaat het opzij van 't gemeentehuis richting Groot Laar. We rijden echter links naar Okkevoorde
en voorbij het geboortehuis van Broeder Isidoor om dan af te slaan naar de "Piramiden". Men noemt dat
hier ook de KEMPHOEK en we blijven langsheen de expresweg tot de eerstvolgende brug. Erover richting
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Meerdonk en we fietsen over de kreek “Twaalf Gemeet” © via binnenwegen naar Verrebroek. We dwarsen
de hoofdbaan en via Spaans Fort fietsen we langs Drijdijk, een natuurcompensatiegebied van de Antwerpse
haven. Aan de Oud Arenbergstraat kiezen we voor Kieldrecht en wat verder zijn we in Nieuw-Namen, waar
het vrije gedeelte begint tot Paal.
We vervolgen naar DUIVENHOEK en verder naar Roverberg, waar we via de Roverbergsedijk onder
Lamswaarde door fietsen tot we ter hoogte van "Mariahoeve" afslaan en de grote weg naar Perkpolder
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dwarsen. We volgen nu zuidwaarts en komen op de Havendijk die we blijven volgen © tot we scherp
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afdraaien naar PATRIJZENHOEK © .
Het gaat nu rechtdoor richting Groot Eiland en langs de Fransestraat tot in Absdale. De Oud-Ferdinandusdijk
volgend en langs de Heuvelstraat komen we op de weg naar Koewacht. We nemen daar de smalle Heistraat
zodat we nog eens door 't mooie Riet rijden. Voorbij Nieuwdorp dwarsen we de expresweg en in Stekene ligt
naar het centrum nog een stukje Vlaamse kasseiweg, nl. de Kerkstraat. Langs de Nieuwstraat en Ijzerhand
keren we terug naar ons lokaal, wat nog altijd “Den Decker”is gebleven.

gwA: Kemp-, Duiven- en Patrijzenhoek, 76 km
Ommetje:
Ons enig ommetje begint in Paal, waar wij het vrije gedeelte verlengen tot in Walsoorden. En aangezien dit
reeds begon in Nieuw-Namen zal dit voor het seizoenseinde ‘genen kak’ zijn. In Walsoorden nemen wij de
weg naar Kruisdorp en fietsen tot aan het Monument voor de watersnood. We draaien af naar de Lange
Nieuwstraaat en langs de Ooststraat komen we even voor Roverberg terug op het pacours.

Vrije gedeeltes:
1. Vanaf Nieuw-Namen steeds rechtdoor volgen (opgelet bij gevaarlijk kruispunt aan een hoeve !) tot
aan de Scheldedijk. Daar links en voorbij Emmahaven tot in Paal (gwB) of tot in Walsoorden (gwA).
2. Vanaf Patrijzenhoek rechts en links naar het Groot Eiland. Verder links en rechts de Franse straat en
op het einde rechts vervolgen tot Absdale.

gwC: Kemp-, Krabben- en Patrijzenhoek, 51 km
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We volgen onze A- en B-collega’s tot aan de kreek “Twaalf Gemeet” in Meerdonk © , waar we de
Bloempotstraat ten einde rijden en even verder aan de kreek “Grote Geule” komen. Opzij van Kieldrecht
fietsen we steeds rechtdoor en langs de Vlaamsche –, Rotte – en Graauwse kreek komen we in Zandberg.
Daar draaien we rond de KRABBENHOEK via het fietspad van de weg naar Hulst en slaan af naar
Schuddebeurs. De Hontenissestraat leidt ons dan naar de N290 die we even verder dwarsen om de
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Patrijzendijk èn ook het parcours en PATRIJZENHOEK te bereiken © .
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