jaarprogramma 2020
Datum: zondag 27 september 2020

gwB: Triple Free, 63 km
Als laatste officiële zomerrit 2020 rijden we onze polderrit met 3 vrije gedeeltes.
We vertrekken langs de provinciale baan naar Sint-Jansteen en fietsen door het centrum naar de fietstunnel
te Hulst, waar we de Rondweg volgen en over de Oude Vaart de weg naar Patrijzenhoek nemen. Nu naar de
Havendijk en we dwarsen de baan naar Zaamslag zodat we langs de Meerdijk fietsend de grote weg naar
Kloosterzande kruisen, even voor Kuitaart. Via de Hoefensdijk bereiken we het centrum van Lamswaarde ©1
en we blijven rechtdoor volgen tot de Lange Nieuwstraat. Daar slaan we al snel af richting Scheldedijk naar
’t monument voor de slachtoffers van de watersnood waar ons 1e vrij gedeelte begint dat langs Paal en
Emmadorp eindigt aan de Petrushoeve.
We slaan de Petrusstraat in en komen opzij van het mooie dorpje Prosperpolder. Even verder zijn we in de
Oude Sluisstraat en we vliegen er een 2de keer in tot het centrum van Kieldrecht.
Even rijden we richting Verrebroek maar slaan al snel de destijds beruchte Lange Nieuwstraat in ©2. Hier
werd, door de anciens onder ons, op de kasseien nog gekucht en gezucht in ‘de jaren stillekes’. Nu vormt
deze straat het decor voor een lichtlopend (ook bij een stevige zuidwester ?) 3e vrij gedeelte dat eindigt aan
de eerste echte T-baan (let op: halfweg dwars je een brede weg!). Via de kortste weg komen wij boven Het
Kalf uit en in de Houtvoortstraat verzamelen de drie groepen om tesamen via de Bunderstraat terug naar het
thuisfront te fietsen waar ieder FREE is om al dan niet met TRIPEL bij te tanken en zo het verloren vocht
terug aan te vullen.

gwA: Triple Free, 73 km
Ommetje:
Aan de Hoefkensdijk volgen wij verder de Grootmoedersdijk naar Molenhoek. We nemen de Notendijk en
verder de Rietstraat tot Schuddebeurs. Terug noordwaarts draaien we de onbekende Polvisstraat in en gaan
op zoek naar de Vitshoek om dan via Roverberg terug op het parcours aan te sluiten in Lamswaarde.

Vrije gedeeltes:
1. Vanaf het watersnoodmonument aan de Scheldedijk tot aan de Petrushoeve.
2. Vanaf de Oude Sluisstraat tot in Kieldrecht. Opgelet: aan het 1e kruispunt naar rechts
3. Vanaf het begin van de Lange Nieuwstraat tot aan de T-weg vlakbij De Klinge (opgelet voor de
oversteek van de baan nabij Meerdonk!)

gwC: Double Free, 52 km
Het parcours wordt gevolgd tot voorbij Lamswaarde ©1 waar we rechtsaf de Boudeloodijk opdraaien. Steeds
rechtdoor volgend bereiken we de Duivenhoek en zijn we vrij als een vogel tot aan Graauw. We verlaten de
hoofdbaan en bollen langs de Willem Hendrikstraat naar de Vlaamsche Kreek die we bereiken na een
‘scherpe klim’. Langs de Beerweg blijven we nu steeds dezelfde ZO-richting volgen en ook bij ons worden in
de Lange Nieuwstraat de teugels terug losgelaten ©2.
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