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Datum: vrijdag 18 juni 2021

gwB: Memorialrit, 56 km
In onze jaarlijkse Memorialrit willen wij die leden van onze club herinneren die ons tijdens hun lidmaatschap
veel te vroeg zijn ontvallen: Eddy Everaert, Willem Verheyen, Paul de Latte, Werner De Smet, Franky Van
Bogaert en in 2020 Aimé De Geest. Wij fietsen elk jaar op een vrijdagavond deze rit als een ode aan deze
overleden vrienden.
We vertrekken in Sint-Pauwels om 18.30u langs de Zandstraat naar Kemzeke, waar we achter de kerk naar
Rustwat rijden en naar ‘t Hol. Verder naar Het Kalf, even de Eeckbergstraat in en wat verder links een klein
ruilverkavelingswegje in naar de Lange Nieuwstraat in Meerdonk. Helemaal noordwaarts nu, voorbij de
schietstand en langs de Beerweg ©1 naar de Vlaamsche Kreek. Wat verder zijn we in het polderdorpje
Graauw en aan de Graauwsedijk draaien we af naar den Duivenhoek. In Paal volgt een vrij gedeelte tot aan
de Petrussstraat die we, na de hergroepering, volledig ten einde fietsen. Aan de Muggenhoek slaan we direct
af in de Oude Sluisstraat ©2 en we dwarsen de weg naar Kieldrecht, waarna we tot aan het kapelletje in Oud
Arenberg fietsen. Via Klein Arenberg dwarsen we de baan naar Verrebroek en rijden verder langs de
Bloempotstraat opzij van Meerdonk. Langs de Zalegemdijk en de Zijpstraat rijden we rustig naar Sint-GillisWaas. Sommigen voelen zich daar al thuis, maar we rijden nog even verder langs de Bosstraat en de
Doornstraat naar de Bunderstraat. Nog even doorbijten en we zijn bij ons lokaal “Den Decker”.

gwA: Memorialrit, 66 km
Ommetje:
Aan de Vlaamsche Kreek vervolgen wij rechtdoor naar Zandberg, rijden even richting Hulst en volgen dan de
Langendamsedijk naar Scheldevaartshoek. Langs de Schenkeldijk en verder de Roverbergsedijk komen we in
Roverberg. We bollen er bovenop de Boudelodijk voorbij het golfterrein van Lamswaarde en blijven de
kronkelende weg rechtdoor volgen tot we wat verder rechts meedraaien naar het monument voor de
watersnood aan de Scheldedijk waar het vrij gedeelte start richting Paal.

Vrij gedeelte:
Scheldedijk volgen vanaf het monument voor de watersnood (gwA) of Paal (gwB) tot de Petrusstraat.

gwC: Memorialrit, 46 km
We verlaten het parcours aan de Beerweg ©1 en rijden oostwaarts de Louisastraat in. We blijven weg van de
Scheldedijk en nemen de Langestraat om aan Muggenhoek de grens over te rijden. Even verder sluiten we
aan de Oude Sluisstraat terug aan ©2 op het parcours.

30

jaarprogramma 2021

Bert Foubert en Astère Vercauteren stellen voor

Zaterdag 19 juni 2021

Kronkels tussen Oost en West
Rit
grA
grB
grC

Vertrekplaats
Sint-Pauwels

Voormiddag 08:30
100 km
85 km
70 km

Middag
Sint-Pauwels
gezamenlijk eetmaal

Namiddag 13:00
100 km
85 km
70 km

Het is intussen een smakelijke traditie geworden en dus doorkruisen we opnieuw het Waasland langs
overwegend rustige wegen tussen Burcht en de Waaslandhaven in het oosten en Oostakker en Zelzate in het
westen. Ieder kan vrijelijk kiezen tussen een halve of een complete dag fietsen.
In de voormiddag fietsen we via Belsele
en Elversele naar de Durme- en
Scheldeoevers. We rijden door het
overstromingsgebied van KruibekeBazel-Rupelmonde en ook door het
Burchtse Weel, waarna we via Melsele
de zuidgrens van de Waaslandhaven
bereiken. We verlaten het havengebied langs Verrebroek en pedaleren
via Meerdonk en Sint-Gillis naar Sint-Pauwels voor een ‘kronkelende’ maaltijd, aangeboden aan alle fietsers.

Met hernieuwde energie rijden we na de middag westwaarts langs Sinaai en Daknam. We fietsen door
Doorselaar en komen in de buurt van Oostakker, waarna we noordelijker Zaffelare en Mendonk passeren.
We dwarsen de Moervaart en
rijden rond Wachtebeke om net
niet in Zelzate te komen. We
volgen de Nederlandse grens op
afstand langs Overslag en
Koewacht. Daarna is Stekene heel
dichtbij en dus voor de meesten
“hunne stal” niet meer ver af.
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