jaarprogramma 2020
Datum: zondag 22 maart 2020
Omdat vandaag de grA en de grB van de maand maart gereden worden, is er in Sint-Pauwels géén gwA!

gwB: Rond het Groot Eiland, 66 km
Tot Kemzeke volgen we de Zandstraat en slaan aan de lichten af naar Stekene via de Nieuwstraat. Voorbij de
Kiekenhaag beklimmen we de viaduct over de E34 en via de Hellestraat en de Ellestraat komen we op de
“Nederlandse Heikant". We vervolgen tot Absdale, kruisen voorzichtig de baan Hulst-Axel en voorbij de
Fransestraat maken we een grote lus ROND HET GROOT EILAND. Via de Groot Cambrondijk passeren we
daarbij Luntershoek, waar we rechtdoor vervolgen tot onder Zaamslagveer. Daar volgen we een eind de
Oude Zeedijk maar maken via de Pouckedijk een ommetje rond de Boschkreek om terug aan de Oude
Zeedijk en Kijkuit te komen. De Derde Verkorting brengt ons aan 't rondpunt van de baan Axel-Hulst.
We rijden zuidwaarts en volgen de Axelsestraat tot we scherp links afslaan in de Fortdijk ©1; een goeie km
verder rechtsaf in de Sandersstraat tot de hoofdstraat van Koewacht die we recht oversteken. Aan het einde
links-rechts door het kleine "Koewachtbos" en steeds rechtdoor volgen naar de Rode Sluis en langs de Grote
kreek. We zijn dan aan de Papdijk en rijden van daaruit terug over de viaduct van de E34.
Langsheen deze “Expresweg” rijden we vrij gedeelte tot de Pereboomsteenweg en vervolgen naar Klein
Sinaai. Rechtover de kerk fietsen we richting Polken en maken een ommetje naar den Berg en de Wildernis.
In Stekene ©2 volgen we de Bormte en de Kwakkel om van daaruit snel “Den Decker” te bereiken.

Vrij gedeelte:
Bij het terugkomen begint het vrije gedeelte even voorbij het viaduct over de E34. Eerst langs deze
expresweg tot de afslag naar Klein-Sinaai; daar volgen we rechts tot aan het binnenrijden van Klein-Sinaai.

gwC: Rond het Groot Eiland, 45 km
We volgen gedurende lange tijd het parcours tot de Fortdijk ©1 waar we rechtdoor rijden en op de baan
richting Heikant slaan we scherp rechtsaf de Tragel in. Eens Koewacht voorbij nemen we de Vennestraat om
daarna de parallelweg van de E34 te volgen en deze over te klimmen naar de “Belgische Heikant”. Op het
eind van de Molenbergstraat sluiten we terug aan bij de gwB ©2.
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