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gwB: Een iets groter winterritje, 77km
Wij volgen het gemengd parcours van onze ‘oude’ gewone en snelle winterrit (jàààren geleden !) en breien
er nog een klein stukje aan. Vandaag volgen we het parcours van de gewone rit.
We vertrekken langs de Beekstraat. Rechtdoor naar de Baarstraat en steeds rechtdoor naar de Laarstraat.
Aan Groot Laar linksaf en wat verder rechts tot Okkevoorde vlakbij “Broeder Isidoor”. Linksaf en steeds
rechtdoor naar de Reepstraat tot aan Drieschouwen. Daar rechtsaf naar Hulst. We volgen er richting
Zandberg en rijden er linksweg met de hoofdweg mee tot Graauw. Via Paal gaat het langs de Scheldedijk
voorbij Kruispolderhaven in snel tempo tot boven op de “helling” van Walsoorden. Vóór de betonfabriek
linksweg en binnenin tot Kruisdorp en meteen zitten we op het omgekeerde parcours van deze exWINTERRIT. Op naar Graauw dus, maar niet voor lang want nog vóór Kruispolderhaven gaat het rechtsaf
naar Roverberg. Wij blijven richting Hulst volgen, maar een “dikke” km verder gaat het rechtsaf naar
Molenhoek: dààr rechts tot in Ter Hole op de N60.
We fietsen er linksaf en 1,5 km verder rechts naar Patrijzenhoek. Onder ‘t Groot Eiland weg om onder (en
vlakbij) de Kijkuit uit te komen. Links; even voor Absdale kruisen wij de weg van Axel naar Hulst en volgen
rechtdoor naar Koewacht. Nog wat verder in een bocht van 90° links de Groenstraat in; bij de volgende Tweg rechts naar de Drie Hoefijzers. Langs de Kemel en aan het kruispunt met de Hellestraat rechtdoor naar
de expresweg. Over de brug onmiddellijk rechts en verder het 1e klein straatje links. Rechtdoor nu tot de
grote weg naar Stekene waar wij rechts nemen en verder links door het industriepark. Langs de Blauwe
Wegel naar Kemzeke en verder naar het lokaal. Totaal : 77 km.

gwA: Een iets groter winterritje, 88km
Ommetje(s):
In Zandberg rechtdoor de polders in langs de Vlaamse Kreek. Verder linksweg richting Emmadorp, maar wat
verder links en op een T rechts tot we via de Zeedijk van de Prosperpolder aan de Scheldedijk uitkomen,
waar het vrij gedeelte begint tot in Walsoorden (88 km).
Vrije gedeelte(s):
We beginnen er aan juist voor de Petrusstraat langs de Scheldedijk (sr) of vanaf Graauw langs het kanaal tot Paal en
vóór we Paal binnenrijden rechts “omhoog” tot de dijk en links (voor de gw) (OPGELET: GEVAARLIJK !!!). Verder
volgen tot op de helling van Walsoorden
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