jaarprogramma 2021
Datum: zondag 18 juli 2021

gwB: Zestigvoet – Gemaal Kampen, 78 km
Langs Beekstraat, Grouwesteen en Heerbaan rijden we achter de kerk van Kemzeke naar Rustwat en via de
Reepstraat naar Het Kalf. Voorbij het schooltje van de Eeckberg slaan we af en na enig gezigzag komen we bij
de kerk van De Klinge. Over de grens volgen we de hoofdbaan door Clinge en ter hoogte van Zeegat draaien
we af naar ZESTIGVOET, één van die mooie kreken in het Nederlandse poldergebied.
We volgen de Hoogestraat en voorbij de helling van de Beerweg slaan we rechtsaf om via de
Koninginnestraat in Emmadorp en aan de Scheldedijk te komen. We kunnen een stukje vrij fietsen langs de
dijk, voorbij Paal ©1 en tot “den berg” van Walsoorden. Mits een stralende zomerdag wordt het nu
gedurende bijna 12 km mooi fietsen met een prachtig uitzicht op de Westerschelde. We bollen aan het
haventje langsheen het voet- en fietsveer Perkpolder-Hansweert, dat nu nog drie keer daags overvaart en
keren terug landinwaarts door de Scheldedijk te beklimmen.
We zijn nu aan het GEMAAL KAMPEN en juist vóór het gemaal buigen we af naar Oude Stoof van waaruit we
naar de grote baan rijden, even vóór Hengstdijk. Nog even goeiedag zeggen in Vogelfort om dan recht naar
Vogelwaarde te fietsen en over het rondpunt Luntershoek te bereiken. De Klein Cambrondijk op en we
fietsen er wéérom langs zo ’n prachtig wegje met zicht op een deel van de schitterende kreek Groot Eiland.
Voorbij de Vijfhoek ©2 gaat het langs de Fransestraat naar Absdale en via de Oud Ferdinandusdijk komen we
in Heikant. Terug naar Vlaanderen nu en voorbij de Hellestraat klimmen we over de E34. Langs de
Kiekenhaag en de gelaagputten komen we aan de Kwakkel en terug in Sint-Pauwels.

gwA: Zestigvoet – Gemaal Kampen, 87 km
Ommetje: Aan het gemaal Kampen fietsen we binnendijks verder tot juist voor de Griete. Hier linksaf en wat
verder de Kamperseweg op. We slaan af naar Poonhaven en zetten dan koers naar Keizerrijk en Vogelfort,
waar we terug op het parcours komen.

Vrije gedeeltes:
1. Vanaf Emmadorp tot op de "berg" van Walsoorden.
2. Enkel voor de gwA: vanaf het Gemaal Kampen tot juist voor de Griete.
3. Van Luntershoek langs het Groot Eiland en verder door de Fransestraat. Op het einde ervan rechts
tot aan de hoofdbaan nabij Absdale.

gwC: Zestigvoet – Patrijzenhoek, 61 km
Het parcours volgend tot het het 1e vrij gedeelte, waar we in Paal ©1 afslaan naar Duivenhoek en volgen de
Kruispoldersedijk tot de afslag naar Roverberg. Verder het Mispad volgend komen we onder Molenhoek
terecht en fietsen we gans zuidelijk richting Hulst. Aan de Hontenissestraat slaan we echter af naar de N290
die we al snel oversteken om in PATRIJZENHOEK te komen en in de buurt van Vijfhoek ©2 terug aan te
sluiten bij de A- en B-rijders.
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