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gwB: Molenhoek – Oude Stoof, 75km
Langs de gekende provinciale baan rijden we naar Hulst. Er omheen op het fietspad, tweemaal rechts-links
en we nemen het verplichte fietspad (links van de weg) richting N60! We rijden echter rechtsaf naar het
welbekende MOLENHOEK. Ter plekke: eerst op de dijk links meevolgen en in ’t centrum rechts voorbij het
voetbalveld. We blijven Grootmoedersdijk helemaal volgen, voorbij Mariahoeve, tot we – net vóór
Lamswaarde – links rijden en nog eens links tot we toch op de N60 uitkomen in KUITAART. Even rechts op
het fietspad tot we wat verder de baan oversteken voor een prachtig stukje natuur: DE VOGEL, de kreek, die
we aan de noordzijde volgen tot in Hengstdijk. Baan dwarsen en 1 km verder zijn we in het gehuchtje met de
mooie naam: OUDE STOOF. Links volgen en vóór Kampen rechts voor opnieuw “een schitterend baantje”.
Krinkelend, op en af voorbij Strooienstad tot net vóór Kloosterzande: linksaf en 2 km verder rechts tot aan
het begin van de Noordstraat. Voorbij “het typisch hollands café” ("Au Rue du Nord") en aan het kruispunt
rechtdoor tot aan de dijk in Kreverhille.
Iedereen weet wat er dan “te gebeuren staat”: “op eigen tempo” tot aan de straat “vlak vóór De Griete”. We
zullen het omschrijven als: “genieten, met aandacht voor de weg en de tegenliggers”. Links terug zuidwaarts:
recht naar Reuzenhoek en “recht op recht” naar Zaamslagveer. De baan dwarsen en steeds rechtdoor –
langs soms mooie kreekjes – naar Kijkuit en zijn bekende “rond punt”. Linksaf en rechts aan de manège;
steeds maar “rechtuit” tot aan de “Drie Hoefijzers”. Even rechts-links, voorbij ’t Speelhof, langs de
krinkelende Kemelbaantjes tot het kruispunt: rechtdoor tot op de provinciale baan vlakbij ”De Wal”. Over de
“expresberg” gaat het dan simpelweg richting Sint-Pauwels en “Den Dekker”. We eindigen na 75 km.

gwA: Molenhoek – Oude Stoof, 86km
Ommetje(s):
Een klein eindje voorbij Molenhoek nemen wij rechts, en dat brengt ons op de Zeildijk. Verder links langs de
Roverbergsedijk naar Roverberg en verder volgen tot op den Duivenhoek. Links naar Kruispolderhaven voor
een vrij gedeelte dat eindigt in het haventje van Walsoorden. Ter hoogte van de betonfabriek linksweg naar
Kruisdorp en daar rechts mee naar de Lange Nieuwstraat. In een bocht gaat het dan weer rechtsweg tot wij
opzij van Lamswaarde rechts fietsen en de N60 oversteken. Hier zitten wij dan op het parcours van de
gewone rit; bij den Dekker zitten er dan 86 km op.
Vrije gedeelte(s):
1.

Enkel voor de sr : vanaf Kruispolderhaven tot in Walsoorden.

2.

Vanaf de Scheldedijk (tussen de windmolens en Kreverhille) tot aan de straat net vóór de Griete … allicht 12
à 13 km!
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