gwB: Rond het Groot Eiland, 56km
Omdat vandaag de grA en de grB van de maand maart gereden worden, is er in Sint-Pauwels géén gwA!
Vandaag wordt de afstand van de gwA als gwB gefiets =, 66km.
Via Zandstraat, "Blauwe wegel" en Potaarde rijden we "voor één van de eerste beklimmingen van ‘t seizoen"
naar de viaduct tussen Heistraat en Hellestraat. Boven: rechts langs de N49 tot in de Hellestraat en de
Ellestraat op "de Nederlandse Heikant". Volgen tot Absdale, de baan Hulst-Axel kruisen; via de Franse Straat
– opzij van ’T GROOT EILAND (links-rechts) en langs de Achtste Verkorting tot op de Havikdijk; links volgen
naar Vijfhoek tot LUNTERSHOEK. "Dalen" langs het smal baantje (de Nieuwe Zeedijk) tot in de Patrijzendreef.
We passeren 't GROOT EILAND in al zijn glorie !! Op 't einde rechts: de Reigersbossestraat. T: links Oude
Zeedijk; via Kijkuit en Derde Verkorting naar 't rond punt op de baan AXEL-HULST.
"Rechtuit" tot T-weg (Groenstraat): rechts volgen. Eén km verder: opgelet. Scherp links-achter: de Fortdijk;
een goeie km verder rechtsaf: Sandersstraat tot op de oude baan naar Koewacht. We volgen rechts. Opgelet
nu: juist vóór Koewacht volgen we de straat schuin links en kruisen we de hoofdstraat van de Koewacht. Via
de Berlaersstraat, aan het einde links-rechts door het kleine "Koewachtbos" steeds rechtdoor volgen. Na een
90° bocht naar rechts de eerste straat linksaf tot op de hoofdweg nabij de Rode Sluis. We zien allicht wel "DE
GROTE KREEK". Aan de Kruisstraat "klimmen" we opnieuw over een viaduct van de N49.
Vrij gedeelte langs de N49 tot het begin van Klein-Sinaai. We rijden verder linksaf voorbij de voorzitter tot
aan de kerk van Klein-Sinaai. Daar fietsen we linksaf.
We besluiten langs de Polken naar den Berg en de Wildernis, en langs de Zeshoek naar de Brugstraat. Via
Bormte, Kwakkel- en Lijkveldestraat en Klapdorp arriveren we aan 't Schuttershof na 56km !!!

gwA: Rond het Groot Eiland, 66km
Omdat vandaag de grA en de grB van de maand maart gereden worden, is er in Sint-Pauwels géén gwA!
Vandaag wordt de afstand van de gwA als gwB gefietst = 66km.
Ommetje(s):
1. Over de viaduct van de Hellestraat linksaf: de Heistraat volgen; rechtsaf de Lange Dweersstraat en verder
rechtdoor. Via Lekestraat en Kemelstraat tot het begin van de Ellestraat (+ 3,5 km).

2. Aan het Groot Eiland fietsen wij rechtdoor op de Sasdijk. Verder op een T rechts en links mee verder op de
Sasdijk. Daarna nemen wij de eerste links (Catharinastraat) en daarin de eerste rechts : de Pouckestraat.
Op het einde links naar de Oude Zeedijk en deze verder volgen richting Kijkuit. (+ 6,5 km).
Vrije gedeelte(s):
Even voorbij het viaduct over de N49 nabij Kruisstraat begint het vrije gedeelte. Eerst langs de expresweg tot de
'afslag' naar Klein-Sinaai; daar volgen we rechts tot aan het binnenrijden van Klein-Sinaai (een wegsplitsing een
"dikke" twee km vanaf de expresweg).

