jaarprogramma 2018
Datum: zaterdag 14 april 2018

gwB: Zeegat – Muggenhoek, 68 km
Langs de provinciale baan naar Kemzeke en voorbij Rustwat en 't Hol naar Het Kalf. Aan de meubelwinkel
fietsen we de mooie Plasstraat in en daarna voorbij de Geule, om wat verder op de Groenen Dijk af te slaan
naar de Lange Nieuwstraat. We zoeken de Polderstraat noordwaarts op en op “Hollands” grondgebied
nemen we de Blomweg en bereiken het ZEEGAT.
We rijden hier rechtsaf tegen de Liniedijk (oude versterking van de Nederlandse gereformeerden) en voorbij
de door een dijkbreuk ontstane kreek Zestig Voet, die meer dan 10m diep zou zijn. Voorbij de schietstand
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vervolgen we tot de Vlaamsche Kreek © waar we afdalen, scherp afdraaien en de lange Dwarsstraat volgen
tot even voor Paal. Een scherpe bocht leidt ons naar Graauw en westwaarts fietsen we op de Graauwse Dijk
om daarna helemaal noord de Oude Graauwse Dijk te nemen. Nu naar Duivenhoek en rechtdoor naar Paal
waar we op de Scheldedijk in vrije vaart naar de Petrusstraat ‘vliegen’.
Op het einde van de Petrusstraat komen we in MUGGENHOEK waar we de oude liniedijk volgen die tijdens
de tachtigjarige oorlog Hulst moest beschermen. In Kieldrechtdorp fietsen wij even richting De Klinge om
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dan © via de Bloempot en over het viaduct naar Okkevoorde te rijden. Langs de Samelstraat bereiken we
de kerk van Sint-Gillis en langs de Heerweg en de Grouwesteen krijgen we Sint-Pauwels in ons zicht.

gwA: Zeegat – Muggenhoek, 78 km
Ommetje: Op het einde van de Graauwse Dijk fietsen we zuidwaarts naar Scheldevaartshoek. Even verder
draaien we richting Roverberg, maar het gaat naar het centrum van Lamswaarde, waar we links meevolgen
tot de N689. Even volgen we deze, maar dan fietsen we naar Kruisdorp en recht naar de Scheldedijk die we
tot de Petrusstraat volgen

Vrije gedeelte:
Vanaf de Scheldedijk in Paal (gwB) of even voorbij Kruisdorp (gwA) tot aan de Petrusstraat. Halfweg de
Petrusstraat het kruispunt voorzichtig !! oversteken en op het einde aan de Muggenhoek rechts en de 2e
links naar het dorp van Kieldrecht.

gwC: Zeegat – Emmadorp, 51 km
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We volgen dezelfe route als onze vrienden A- en B-rijders, maar voorbij de Vlaamsche Kreek © nemen we
de kortste weg naar de Scheldedijk die we slechts volgen tot in EMMADORP. Daar fietsen we richting Nieuw2

Namen en sluiten dan even voorbij Kieldrecht © terug aan op het parcours van de andere Blijf Fit-fietsers.
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