jaarprogramma 2019
Datum: zaterdag 30 juni 2019

gwB: Strooienstad – Reuzenhoek, 77 km
We starten zoals vorige week via de provinciale baan maar rijden tot de noordzijde van de “ringweg” van
Hulst en het “Blaauwe Hofke”. Daar fietsen we rechtdoor langs Schuddebeurs en komen via de Zeildijk in
Molenhoek terecht. Via Grootmoedersdijk en Hoefkensdijk komen we aan de baan Hulst-Perkpolder, die we
kruisen en langs de zuidzijde van De Vogel fietsen we richting Hengstdijk. Op het einde in Vogelfort bollen
we over deze waterpracht en nemen dan de Oude Havendijk.
Via de Plattedijk en de Koningsdijk komen we in STROOIENSTAD en tot vlak voor Kloosterzande. We kiezen
noordwaarts de Zoutlandsedijk, om enkele km verder af te slaan naar Ossenisse en Zeedorp. De dijk
belemmert ons wel het zicht op de Westerschelde, maar we volgen hem toch tot vlak vóór Griete. Hier slaan
we af en komen in REUZENHOEK waar we de weg kiezen naar Zaamslagveer en de grote weg oversteken.
We doen nog een ommetje via de Bosdreef en de tweede verkorting en blijven dan aan de baan Axel-Hulst
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de parallelweg volgen tot het rondpunt in de buurt van Absdale © . We draaien af en nemen aan de T de
Groenstraat die ons via de Heidestraat weer op Belgische bodem brengt. Voorbij het Speelhof en de Kemel
tot aan de Hellestraat is niet zo ver meer en dan is ook de E34 vlakbij. We klimmen over de viaduct en
beneden nemen we de Vogelzangstraat om dan via de Molenbergstraat, de Bormte en de Kwakkel iedereen
hopelijk terug veilig en misschien ook dorstig “thuis” te brengen.

gwA: Strooienstad – Reuzenhoek, 86 km
Ommetjes:
1. De gwA maakt even voorbij Kloosterzande een ommetje via de Noordstraat tot aan de Scheldedijk. Daar
slaan ze linksaf om in Zeedorp weer op het parcours uit te komen.
2. De tweede lus volgt de dijk voorbij Griete tot in Othene. Hier slaan we af op de Reuzehoeksedijk en
komen in Reuzenhoek weer op het parcours terecht.

Vrije gedeelte:
Scheldedijk volgen

!voor de gwB vanaf Zeedorp tot de laatste afslag vóór Griete
!voor de gwA vanaf de Perkstraat tot in Othene.

gwC: Terhole – Schapershoek, 57 km
In Kemzeke verlaten we de Provinciale Baan en via de Reepstraat fietsen we naar Het Kalf en verderdoor
naar De Klinge en Clinge. Ook daar in Holland blijven we steeds noordwaarts volgen tot we de weg
Zandberg-Hulst bereiken. We rijden het fietspad links op en draaien al snel af in de Veldstraat tot
Schuddebeurs. De Zeildijk en Notendijk brengen ons daarna tot in Molenhoek waar we rechtdoor bollen tot
TERHOLE. Hier gaan we even het fietspad langs de N689 op en richten ons dan via de mooie Margaretsedijk
op Vogelwaarde dat we noordelijk voorbij rijden tot in Vogelfort. Ons volgende doel is Keizerrijk en daar
slaan we af naar SCHAPERSHOEK. We volgen rechtdoor tot de weg Zaamslag-Terhole en maken een lusje om
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deze baan veilig te kunnen dwarsen. Via de Oude Zeedijk bereiken we Kijkuit en aan het rondpunt © het
gemeenschappelijk parcours.
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