gwB: Vliegenstal – Oude Sluis, 59 km
Via de Beek- en de Grouwesteenstraat rijden we langs de Feuselsdreef en de ruilverkavelingswegen naar het
Geinsteinde en de Roskamstraat. Aan de Sint-Gillisbaan even links en rechts langs Poelstraat en
Zeveneekhoekstraat tot aan de Schuilhoekstraat. Rechts volgen en even verder in een bocht van 90° linksaf
de Drielindenstraat. De 2de rechtsaf: de Buitenstraat tot we de baan Vrasene-Nieuwkerken dwarsen. Wat
verder links de Brandstraat tot we op de hoofdweg naar Beveren komen voorbij de “Mosselbank”. Linksaf de
Klaasdekkerstraat en nog eens links en rechts en we zijn in VLIEGENSTAL.
We bollen rechtdoor tot aan de expresweg die we linksaf een eindje volgen om dan over de viaduct naar
Verrebroek te rijden. Zigzaggend langs gekende wegjes komen we aan het kapelletje opzij van Kieldrecht.
We draaien er rechts voor een vrij gedeelte tot de weg van Kieldrecht naar Doel. Hier fietsen we links
richting Kieldrecht. Aan het volgende kruispunt gaat het rechts de OUDE SLUISSTRAAT in. Op het einde gaat
het links en fietsen we steeds rechtdoor tot de 2e straat links aan de Muggenhoek. We volgen verder deze
straat tot in Kieldrecht.
Richting Verrebroek rijden we de eerste straat voorbij de Geulkreek rechts in en mijmeren over de vergane
‘kasseiglorie’ van deze destijds beruchte Lange Nieuwstraat. Toch blijft het hier een vrij gedeelte tot
helemaal op het einde (oppassen voor de oversteek opzij van Meerdonk). Links nu en bij de T op het einde
links. Verder niet de eerste rechts, maar verderop rechts meedraaien tot we de dijk opdraaien opzij van de
Geul. Naar ’t Kalf dan maar niet langs de Eeckbergstraat maar langs de volgende rechts, waar je aan het
water wel al eens een reiger tegekomt. Op het einde langs de klassieke weg naar Kemzeke en Sint-Pauwels
en dan houdt niets of niemand ons nog tegen om... een werk van barmhartigheid te verrichten in ons lokaal
(=de dorstigen laven) na 59 km.

gwA: Vliegenstal – Oude Sluis, 69 km
Ommetje(s):
Op het einde van de Oude Sluisstraat gaat het links en onmiddellijk wij rechts richting Petrusstraat en de
Scheldedijk. Wij blijven deze volgen tot aan Emmadorp, waar wij links afdraaien. Bij het kruispunt terug links
en verder de tweede links : de Vercauterenweg. Over het bergje tussen 2 dijken door, en verder de eerste
links. Blijf deze volgen tot de 2e rechts, waar wij rechts afdraaien naar de Muggenhoek. Hier komen wij op
het parcours van de gwB en vervolgen wij naar Kieldrecht. 69 km
De vrije gedeeltes:

1) Van het kapelletje opzij van Kieldrecht tot de weg van Kieldrecht naar Doel, juist voor Saefthinge.
2) Enkel gwA: van het begin van de Petrusstraat langs de Scheldedijk tot Emmadorp. Hier links en bij het
e

volgend kruispunt links. Verder de 2 rechts (de Vercauterenweg), over het hellingetje tussen 2 dijken tot de
e
eerstvolgende links : de Langeweg. Hierin verder fietsen tot de 2 rechts (is een kruispunt = einde).

3) De Lange Nieuwstraat tot het einde opzij van De Klinge (oppassen voor de oversteek in Meerdonk).

