jaarprogramma 2019
Datum: zondag 11 augustus 2019

gwB: Molenhoek – Oude Stoof, 77 km
1

Langs de gekende provinciale baan rijden we naar Kapellebrug © en verder omheen Hulst. We nemen het
verplichte fietspad richting N290 maar slaan al snel af naar het ons welbekende MOLENHOEK. In ’t centrum
fietsen we voorbij het voetbalveld en we blijven Grootmoedersdijk volgen, voorbij Mariahoeve, tot we net
vóór Lamswaarde het Abeeledreefje inrijden en op de N689 uitkomen in Kuitaart. Even op het fietspad tot
we wat verder de baan oversteken voor een prachtig stukje natuur aan de noordzijde van de kreek De Vogel.
2

In Hengstdijk © dwarsen we de baan en 1 km verder zijn we in het gehuchtje met de mooie naam OUDE
STOOF. Even de richting Kampen volgen en dan krijgen we opnieuw een schitterend baantje dat ons
krinkelend door en voorbij Strooienstad brengt tot net vóór Kloosterzande. Daar buigen we noordwaarts af
en komen opzij van Ossenisse via de Molenweg aan de Zeedijk. Iedereen weet wat er dan te gebeuren staat
en we rijden op eigen tempo en volop “genietend” tot aan de straat vlak vóór De Griete.
3

Op weg naar Reuzenhoek nu en steeds “recht op recht” naar Zaamslagveer © . We dwarsen de baan en
langs soms mooie kreekjes komen we in Kijkuit . Even verder komen we aan De Bourgondiër en de
4

vakantiehoeve “Drie Hoefijzers”; we passeren ’t Speelhof en langs de bochtrijke Kemelbaantjes © bereiken
we de Hellestraat en rechtdoor de provinciale baan. Nu enkel nog de “expresberg” over en dan langs
Drieschouwen en de Kwakkel terug naar “Den Decker”.

gwA: Molenhoek – Oude Stoof, 89 km
Ommetjes:
1. In Molenhoek nemen wij de Koedamstraat en die brengt ons verder langs de Roverbergschestraat in
Roverberg. We volgen verder tot op den Duivenhoek en slaan af naar Kruispolderhaven voor een vrij
gedeelte dat eindigt aan het haventje van Walsoorden. We draaien af naar Kruisdorp en binnendoor
komen we op de N689 waar ook wij naar De Vogel fietsen.
2. Boven Kloosterzande maken we nog een ommetje langs de Noordstraat. Voorbij het typisch hollands
café "Au Rue du Nord" komen we in de Perkstraat en aan de Zeedijk.

Vrije gedeeltes:
1. Enkel voor de gwA : vanaf Kruispolderhaven tot in Walsoorden.
2. Langs de Scheldedijk vanaf de Perkstraat (gwA) of de Molenweg (gwB) tot aan de straat net vóór de
Griete.

gwC: Molenhoek – Vogelfort, 61 km
In Kemzeke verlaten we de Provinciale baan en via de Holstraat fietsen we naar de parallelweg van de E34,
1

waar we even verder over klimmen. In De Klinge draaien we af naar Kapellebrug © en volgen langs
MOLENHOEK het parcours tot boven de Vogel.
2

In Hengstdijk © draaien we het fietspad van de hoofdbaan op en komen in VOGELFORT. Even verder zijn
3

we in Keizerrijk en draaien in de Koning Willem III-weg zuidelijk naar Zaamslagveer © en terug naar het
4

parcours. Voorbij de Kemelstraat © slaan we rechtsaf de Hellestraat in om over de E34 en via de Heistraat
en de Molenberg, Stekene te bereiken. Verder gaat het langs de Bormte en de Kwakkel naar “Den Decker”.
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