gwB: Langelede - Moervaart, 64km
We vertrekken vanuit het vertrouwde Sint-Pauwels aan de parking van de school via de Beekstraat en de
Grouwesteen naar 'den Heirweg'. Verder langs de Doornstraat en de Bosstraat naar Sint-Gillis, door het dorp
en verder naar 't Kalf. Zo rijden we rechtdoor naar De Klinge. Van hier gaat het (rechtdoor aan het rond punt)
naar de Paal en Sint-Jansteen tot aan de lichten van Hulst (17km), waar we linksaf richting Axel rijden. De
benen kunnen hier nog eens stevig gestrekt worden tot aan het rond punt van Axel (26,5km). Linksaf en wat
verder rechts naar de Muis, de Ratte en steeds rechtdoor naar Oude Polder. Links, rechts en nog eens rechts
langs de Sint-Elooiskreek naar de Oudenburgse Sluis. Even verder fietsen wij linksaf naar Wachtebeke (42km)
langs de LANGELEDE, die voor de aanleg van het kanaal Gent-Terneuzen de verbindingsweg was. Aan het
eind: linksaf en even verder rechtsaf tot voor de Warandewijk, waar we links indraaien en volgen tot de
grote weg. Hier links en even verder rechts naar de MOERVAART. Aan de brug van Wachtebeke even rechts
over de brug en dan links langs de Moervaart die wij volgen tot aan de Caudenbormbrug in Klein-Sinaai.
Hierbij moeten enkele gevaarlijke kruispunten gedwarst worden: voorzichtigheid is dus geboden! Richting
Stekene nu, maar even verder kiezen wij links voor het centrum van Klein-Sinaai, en via de Pannenhuisstraat
opzij van de Polken naar den Berg en de Wildernis. Verder links mee langs den Hamer en nog verder via de
Kerkstraat naar het centrum van Stekene. Langs Nieuwstraat en Blauwe Wegel komen we in Kemzeke en zo
we terug in Sint-Pauwels waar het stof (of het slijk?) in de droge kelen kan weggespoeld worden. Afstand 64
km.

gwA: Langelede - Moervaart, 73km
Op ’t Kalf nemen wij rechts de Eeckbergstraat, en fietsen wij langs de Geule en de gekende dijken tot in
Meerdonk. Hier links richting Kieldrecht, maar even verder gaat het links de gekende Lange Nieuwstraat in.
Op het einde rechts naar De Klinge, van waaruit wij de kortste weg kiezen naar de grensovergang.
Aan de Muis gaan we rechtsweg tot aan de grote weg tussen Westdorpe en Axel. Naast de weg tot voor de
lichten van Westdorpe. Links en de eerste rechts : de Eversdam. Hierin de eerste rechts (Middenweg) die we
kaarsrecht volgen tot op een T. Hier links en blijven volgen tot aan de Langelede. Totaal: 73 km.
Vrije gedeelte(s):
1. Vanaf het eerste rondpunt voorbij de lichten van Hulst, steeds de linkerkant van de hoofdbaan
volgen tot aan het rondpunt van Axel. Opgelet: ter hoogte van Kijkuit moeten we wel een
gevaarlijke weg kruisen, maar we blijven links van de hoofdweg fietsen.
2. (Enkel voor de sr) Aan de Muis rechts tot de grote weg. Volgen tot voor de lichten van Westdorpe.
Hier links en de eerste rechts : de Eversdam. Neem de 1e rechts = de Middenweg. T op het einde
links en nu steeds rechtdoor volgen met tussenin rechts-linksbocht tot T aan ‘t Schuttershof.
3. Vanaf de Moervaart in Wachtebeke tot aan de Caudenbormbrug in Klein-Sinaai. Opletten bij
diverse vrij gevaarlijke kruispunten!!!

