gwB: Kemp-, Duiven- en Patrijzenhoek, 65km
We vertrekken langs de Beekstraat naar de Trekmuts en de Bunderstraat. Verder rechts de Doornstraat en
links langs de Bosstraat gaat het opzij van 't Gemeentehuis richting Groot Laar. We rijden echter links naar
Okkevoorde. Even links op de grote weg Sint-Gillis-Vrasene voorbij "Broeder Isidoor" en verder rechtsaf tot
aan de "Piramiden". Ze noemen dat hier ook de KEMPHOEK. We kunnen hier de expresweg niet meer over
en dus blijven we er gewoon langs tot aan de nieuwe brug een beetje verder. Erover en richting Meerdonk.
Wat verder rechtsaf richting Verrebroek; even verder links en rechts: een goeie km verder rechtsaf (de
Walestraat). We dwarsen de hoofdweg en draaien door de bochtige "Binnendijk" rond Verrebroek. De
hoofdbaan dwarsen en via "Spaans Fort" opzij van de Verrebroekse plassen "krinkeldewinkel" naar de Oud
Arenbergstraat en naar Kieldrecht (18). Wat verder zijn we in Nieuw-Namen: hier begint het “vrije gedeelte”
tot Paal. OPGELET: bij kruispunt aan een hoeve rechtdoor tot aan de dijk (een gevaarlijk punt; maar we
hebben wél voorrang!). In Paal: 28 km.
We vervolgen naar DUIVENHOEK. Baan dwarsen, verder naar Roverberg; onder Lamswaarde tot we ter
hoogte van "Mariahoeve" rechts gaan en wat verder de grote weg naar Perkpolder dwarsen. We volgen links
tot aan het begin van de kronkelende dijk richting Ter Hole. Even links en onmiddellijk rechts op de
Havendijk tot we opnieuw een baan dwarsen (Ter Hole – Zaamslag). 1 km verder op deze "ribbeltjesweg"
rechtsaf tot in PATRIJZENHOEK.
Het gaat nu rechtdoor richting Groot Eiland. Nog verder de Fransestraat (rechtsaf) tot in Absdale. Linksaf de
Oud-Ferdinandusdijk en 1ste rechts: de Heuvelstraat. Aan het einde linksaf: de Heidestraat, maar ... via een
kort stukje Nederlandse kassei komen we op de weg naar Koewacht. Rechts volgen en 1ste links
(Heidestraat), zodat we nog eens door 't mooie Riet rijden. Voorbij Nieuwdorp dwarsen we de expresweg. In
Stekene ligt nog een stukje Belgische kasseiweg, nl. de Kerkstraat, naar ‘t centrum. Langs "Blauwe Wegel" en
Bagoniewijk keren we terug naar ons lokaal, wat voor velen altijd “Den Dekker” zal blijven: 65 km.

gwA: Kemp-, Duiven- en Patrijzenhoek, 75km
Ommetje(s):
Ons enig ommetje begint in Paal, waar wij het vrije gedeelte verlengen tot in Walsoorden. En aangezien dit
reeds begon in Nieuw-Namen zal dit voor het begin van het seizoen ‘genen kak’ zijn. In Walsoorden nemen
wij links en voor de betonfabriek weer links naar Kruisdorp. Wij vervolgen tot wij aan het ‘monument voor
de watersnood’ komen, waar wij rechts inlands fietsen. Op een T even verder weer links, en daarna de 2e
straat rechts die ons opzij van den Duivenhoek terug op het parcours van de gewone rit brengt: 75 km.
Vrije gedeelte(s):
1.

Vanaf Nieuw-Namen: steeds rechtdoor volgen tot aan de Scheldedijk: daar links, voorbij Emmahaven tot in PAAL (gwB)
of tot in Walsoorden (gwA).

2.

Vanaf Patrijzenhoek rechts en links naar het Groot Eiland. Verder links en rechts de Franse straat en op het einde rechts
vervolgen tot Absdale.

