jaarprogramma 2020
Datum: zondag 26 april 2020

gwB: Ossenisse – Paal, 72 km
We verlaten Sint-Pauwels via de Zandstraat naar Kemzeke en volgen tot Kapellebrug. Daar volgen we naar
en door Sint-Jansteen en voor de fietstunnel te Hulst rijden we door de industriezone richting Absdale.
Halfweg steken we de weg Hulst-Axel over om dan het Groot Eiland te bereiken. In Luntershoek rechtsaf
naar Vogelwaarde en rechtdoor naar Vogelfort waar we afslaan naar Oude Stoof. Via Plattedijk en
Koningsdijk bereiken we OSSENISSE en even verder Zeedorp aan de Scheldedijk. We volgen de dijk tot de
Perkstraat waar we rechts afslaan en aansluiten op de Noordstraat, die we volgen tot voor Kloosterzande.
Onder de N689 door en we zoeken de betonfabriek in Walsoorden op waar een vrije vlucht start tot PAAL.
Van hieruit rijden we zuidwaarts tot in Graauw en verder langs kronkelende, golvende polderwegen naar
Zandberg. We volgen even het fietspad richting Hulst en wat verder richting Clinge. Aan het Zeegat slaan we
af en passeren de kreek Zestig Voet zodat we op de Statenboomweg komen die ons, steeds rechtdoor, in
Meerdonk brengt. Van daaruit via Groenendijk naar Het Kalf en verder langs de Houtvoorstraat naar de
Shondstraat en ons lokaal.

gwA: Ossenisse – Paal, 82 km
Ommetje: Tussen Ossenisse en Zeedorp wordt via de Langeweg een lus gemaakt. We fietsen steeds
rechtdoor tot aan Strooienstad waar we rechts naar Kampen rijden en terug de Schelde opzoeken aan
’t Hellegat. Hier begint ons vrij gedeelte dat leidt naar Perkpolder.

Vrije gedeeltes
1. Vanaf ‘t Hellegat (gwA) of vanaf Zeedorp (gwB) tot de Perkstraat vóór Perkpolder.
2. Vanaf de helling in Walsoorden tot het binnenrijden van Paal.

gwC: Patrijzendijk – Graauw, 51 km
Voorbij de lichten van Kemzeke nemen we de 1e links, de Lamstraat, om zo in Stekene te komen en via de
Kiekenhaag en onder de E34 door naar de Hellestraat en Ellestraat te fietsen. Voorbij Heikant blijven we
rechtdoor rijden en, óók over de weg Axel-Hulst tot we via de Fransestraat het Groot Eiland bereiken en aan
de Havikdijk rechtsaf fietsen naar PATRIJZENDIJK. Via de Havendijk dwarsen we de baan naar Zaamslag en
komen we aan de N689, juist onder Kuitaart. We dwarsen de baan en peddelen onder Lamswaarde door
naar Roverberg en van daaruit naar de Kruispoldersedijk tot de Duivenhoek. Hier gaat het pal zuidwaarts
naar GRAAUW en nog zuidelijker naar Zandberg waar we even het fietspad richting Hulst volgen en afslaan
naar Clinge. We daveren door de zustergemeente De Klinge en voorbij Het Kalf rijden we onder de E34 door.
Langs de Reepstraat richting Kemzeke bereiken we de Baulooweg, waarvan het goed berijdbare, 100m lange
onverhard gedeelte, ons niet zal weerhouden om de Grouwesteen en ons clublokaal te bereiken.
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