jaarprogramma 2020
Datum: vrijdag 01 mei 2020

gwB: De verkorte Scheldeboorden, 72 km
Zoals de naam laat vermoeden is dit een inkorting van onze klassieke agr “De Scheldeboorden”. Beide ritten
worden soms dezelfde dag gereden, maar vandaag staat “De verkorte” geprogrammeerd naast de grote
1 mei-rit naar de Muur.
We vertrekken langs de provinciale baan naar Kapellebrug. Via de buitenwijken van Hulst, rijden we – opzij
van ’t Jagertje – vrij “klassiek” naar Molenhoek. Langs Grootmoedersdijk komen we op de N689 die we op
het fietspad volgen tot Kuitaart. Daar steken we de grote baan over en volgen de parallelweg die links van de
baan loopt. Zo rijden we de oostzijde van Kloosterzande door en komen “als vanzelf” aan de Noordstraat die
we rechtdoor blijven volgen tot aan de Scheldedijk. Hier kan iedereen – met de nodige voorzichtigheid – nog
eens de VERKORTE SCHELDEBOORDEN “invliegen” tot aan de terrasjes van De Griete !
Wij zitten dan al op het parcours
van de Scheldeboorden en dat
volgen we nog een héél stuk
verder. Het gaat via Val naar
Reuzenhoek waar we de mooie
dijk volgen boven Zaamslag tot in
Zaamslagveer.
We steken de grote baan over en
rijden recht op recht naar
Kijkuit ©1 . Ook daar blijft het “kijk
vooruit en zie niet om” tot we,
niet zo ver van Absdale, de grote
baan Hulst/Axel dwarsen. We
rijden daar langs het Riet in een
boog rond Koewacht en dan naar de expresweg, die we via het viaduct van de Heistraat kruisen. Langs de
Molenbergstraat, de Bormte en de Kwakkel arriveren we in Sint-Pauwels en zullen daar toch nog enkele uren
moeten wachten op de Muurklimmers.

Vrij gedeelte:
Vanaf het einde van de Perkstraat steeds langs de Scheldeboorden blijven tot aan het welbekende cafeetje
van DE GRIETE.

gwC: Boorden van de Vogel en het Eiland, 55 km
We vertrekken langs de provinciale baan tot Kemzeke en nemen de traditionele weg naar Het Kalf en de
Klinge. Over de landsgrens slaan we in Clinge de Molenweg in en komen in Kapellebrug. Via de buitenwijken
van Hulst, rijden we – opzij van ’t Jagertje – vrij “klassiek” naar Molenhoek. Langs Grootmoedersdijk komen
we op de N689 die we oversteken en we volgen de mooie VOGELDIJK tot we helemaal ten einde op de weg
naar Vogelwaarde komen die we zuidwaarts volgen. We dwarsen de Provincialeweg en aan Luntershoek
nemen we de Nieuwe Zeedijk waar we kunnen genieten van het mooie uitzicht op de kreek van het GROOT
EILAND. Op het eind slaan we af naar Kijkuit en volgen verder linksweg de gwB-rit ©1.
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