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gwB: Walsoorden – Oude Stoof, 72km
We vertrekken “klassiek” langs de “grote baan” naar Hulst. Op het fietspad rond de stad en aan het einde
ervan tweemaal “rechts-links” tot we op de weg (fietspad links) naar de N60 rijden. Zover komt het niet! We
gaan immers rechtsaf naar Molenhoek via een mooie met bomen “versierd” wegje. Vóór Molenhoek links,
“in het centrum” rechts; nauwelijks 500 m verder opnieuw rechts tot op verbindingsdijk van Schuddebeurs
naar Roversberg. Linksaf en aan de splitsing ten zuiden van Lamswaarde rechts mee volgen naar Roversberg.
Wat verder rechts meevolgen: we komen uit aan “den Duivenhoek”. We dwarsen het kruispunt zodat we in
Paal “belanden”. We komen vanzelf (in Paal links houden) op de Scheldedijk terecht, waar sommigen zich
eens kunnen “uitleven” tot boven op de “berg” van WALSOORDEN.
Aan de betonfabriek links, kruispunt rechts … tot de N60. Wij fietsen er onder door opzij van Kloosterzande,
en even verder gaan wij aan het kruispunt rechts. Steeds rechtdoor nu door de Noordstraat en de Perkstraat
tot aan de dijk. Hier is het hoog tijd om nog “wat wind te vangen” … in een nieuw vrij gedeelte van de
Perkstraat tot over den “berg” van Gemaal Kampen en verder tot aan ‘t Hellegat ! ’t Is hopelijk
zuidwestenwind … zo is er méér “plezier” te beleven ! Nabij Gemaal Kampen gaat het links-rechts; een goeie
km verder rechts en nog eens links: zo komen we automatisch terecht in de OUDE STOOF. Rechtsaf en aan
de splitsing (je weet wel … boom “midden” op de weg) rechts volgen tot op de grote weg.
We volgen die zuidwaarts (vaak op fietspad) doorheen Vogelwaarde, aan het rond punt RD tot in
Luntershoek. Daar rechtsaf volgen en de 2de links “nemen”; aan het einde nog eens rechts-links en we flitsen
door en voorbij de Kijkuit tot aan en over het bekende ”rond punt”. Links en rechts (aan de manege) en vóór
“Drie Hoefijzers” rechtsaf (aan het einde van de “afdaling”) voor een kort kasseistukje tot we op de weg
Koewacht-Sint-Jansteen komen.
Even rechts en aan de Heidestraat links door het “heuvelachtige, bosrijke, mooie Riet” tot Nieuwdorp; we
nemen links de Lange Dweersstraat, en volgen de mooi krinkelende weg tot vlakbij de Hellestraat. Over de
viaduct: Kiekenhaag, Potaarde en Blauwe wegel om langs de provinciale baan in Sint-Pauwels te arriveren na
74 km.

gwA: Walsoorden – Oude Stoof, 83km
Ommetje(s):
Aan ’t Hellegat verlengen wij het vrij gedeelte tot juist voor De Griete. Daar linksaf, en wat verder op een T
rechtsaf richting Reuzenhoek. Wat verder gaat het dan weer links over de Kamperseweg. Op het einde ervan
rechts richting Poonhaven, maar even verder weer links richting Hellegat. Wat verderop nemen we de straat
rechts en die brengt ons zo naar Kampen, waar wij de gewone rit oppikken: 84 km
Vrije gedeelte(s):
1.

Vanaf Paal tot boven op de berg van Walsoorden.

2.

Vanaf de Perkstraat tot aan het Hellegat (gwB) of tot juist voor De Griete (gwA)
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