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gwB: De kassei is weg, 76km
Vanaf de klassieke start naar de Beekstraat, en steeds rechtdoor langs de Baarstraat en verder de Laarstraat
tot Groot Laar. Hier slaan we linksaf om een beetje verder via o.a. de Zijpstraat niet ver van “Broeder
Isidoor” uit te komen op de weg Sint-Gillis - Vrasene. Even rechts en dan links: recht op recht over de brug
van de expresweg. Hier nemen we de eerste rechts. Zowat evenwijdig met de N49 rijden we richting
Schoorstraat, vroeger een ‘mooi’ kasseitje, dat nu weg is. Op het einde links voorbij het Polderhuis, en
verder rechtdoor naar Verrebroek: rechtsaf voorbij de Verrebroekse Blikken. Aan het kapelletje rechts om
via de dokken richting Saftingen te rijden. Even ervoor nemen we links de weg naar Kieldrecht, en verder
fietsen wij rechts de Oude Sluisstraat in die ons aan de Muggenhoek brengt. Even links de dijk over en
meteen zitten wij in de Petrusstraat, om zo rechtdoor “den Dijk” te bereiken. We zetten hier ons vrij
gedeelte verder tot we een eind voorbij Kruispolderhaven uitkomen aan het monument van de watersnood
waar wij wachten tot de groep voltallig is.
Links van de dijk weg, en wat verder weer links naar den Duivenhoek en daar binnendoor terug naar Paal:
rechts volgen en wat verder links. Steeds RD tot een T-weg: links en dan rechts houden tot we op de weg
richting Statenboom komen. Maar zo ver rijden we lang niet. We nemen links richting Nieuw-Namen. We
mijden het centrum. Even rechts, daarna links en we zijn in de Lange Nieuwstraat. Hier merken we opnieuw
dat DE KASSEI WÉG IS. Dus geen probleem. Op het einde van de Lange Nieuwstraat rijden we tweemaal links
en één keer rechts. Als we dan niet op tijd rechtsaf draaien rijden we de living van Marc De Cauwer binnen:
Màààrc, staat den Duvel klaar, of is ’t wat anders ?. Niet slecht misschien, vooral bij dorstig weer. Het Kalf is
rap vergeten: de Reepstraat en ‘t beruchte Hol komen vlakbij. Berucht geweest, want ook hier is de kassei
weg. Aan Drieschouwen volgen we de grote baan richting Sint-Niklaas om na 76 kasseiloze km (toch wel erg
hé) in de Gentstraat toe te komen.

gwA: De kassei is weg, 86km
Ommetje(s):
In het vrij gedeelte rijden we aan het monument van de watersnood verder tot het haventje van
Walsoorden. Opzij van Kruisdorp komen we verder op de weg richting Graauw, die we even naar rechts
volgen. Even verder kiezen we voor rechts, en op een T gaat het verder links tot voor Lamswaarde. We
fietsen er door het centrum en op een T voorbij het dorp, kiezen we links en wat verder rechts waar de
Roverbergse Dijk ons op de Zeildijk brengt. Verder de 1e links naar Scheldevaartshoek, waar wij links
afbuigen richting Duivenhoek. Op een T rechts en even verder vervoegen wij dan de gw op den Duivenhoek.
Totaal: 86 km.
Vrije gedeelte (s):
1. Vanaf de Petrusstraat rechtdoor naar de Scheldedijk. We volgen deze tot het monument voor de watersnood
(gwB) of tot in Walsoorden (gwA).
2. Vanaf het begin in de Lange Nieuwstraat tot aan de T-weg niet ver van De Klinge. OPGELET voor de oversteek van
de baan nabij Meerdonk.
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