jaarprogramma 2021
Datum: Pinksterzondag 23 mei 2021
Omdat dit Pinksterweekend de driedaagse in de Veluwe gereden wordt, is er in Sint-Pauwels géén gwA!

gwB: Voor elk wat wils, 73 km
Vanuit Sint-Pauwels gaat het naar Kemzeke en vóór Drieschouwen nemen wij het Lamstraatje. Via de
industriezone naar de Potaarde en Verkenstraat tot over de expresweg. Naast deze drukke weg volgen we
tot de Vennestraat en binnenin naar Pereboom. Even verderop gaan we de Kloosterweg op en na enig
draaien en keren komen we in de buurt van de Rode Sluis ©1. We volgen echter naar Zuiddorpe en fietsen
binnendoor langs de mooie Sint-Elooiskreek en even verder zijn we dan aan de Oudenburgse Sluis en het
einde van de Langelede. We volgen de staatsgrens langs de Stekkerweg en de Spuitvakweg, waar een vrij
gedeelte begint tot het rondpunt van Axel. Even links richting Axel, ©2 maar een beetje verder rijden we
rechts naar de oude weg van Axel naar Hulst. Hier begint een nieuw vrij gedeelte waarbij we een hele tijd
naast het mooie Zijkanaal naar Hulst fietsen, dat de Axelsche Kreek verbindt met het Groot Eiland. Voorbij de
Franse Straat fietsen we langs de Meistraat en de Mulderstraat naar Heikant en zo naar de Kemel en de
Hellestraat. We fietsen tot tegen de expresweg en daar naar den “expresberg”. Over de viaduct rechts en
langs het industriepark en de Kwakkel recht naar het lokaal.

Vrije gedeeltes:
1. De Spuitvakweg volgen, aan een T rechtsaf en even verder de 1e links – op het einde links en bij de
volgende T aan de weg naar Axel links. Op het eind deze weg voorzichtig (!!!) oversteken en aan de
andere kant verder fietsen naar rechts richting Axel – einde aan het rondpunt van Axel – afstand
12,5 km!
2. Oude weg van Axel naar Hulst: Hulsterseweg 4,5 km volgen (oppassen bij bussluis) tot Kijkuit – in
bocht (aan Gdynia-Bridge) rechts mee maar onmiddellijk links tegen het water blijven fietsen op de
Kanaalweg – 2 km verder aan T rechts en 1 km verder aan T voor Groot Eiland terug rechts – even
verder rechts de Franse Straat – einde aan de volgende T – afstand 9 km.

gwC: Voor elk wat wils, 55 km
We volgen de gwB-route tot op de Kloosterweg ©1, waar we rechtsaf de Zandstraat nemen en aan de T naar
Nieuwemolen afslaan. Daar bollen we verder langs de mooie Reigerijdreef naar de Konijnenputten, een
kreekrestant. Via de Eerste Verkorting en langsheen de Langeweg fietsen we aan het rondpunt richting Axel
en sluiten terug aan bij de “collega’s” ©2.
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