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gwB: Zegeningen en verkortingen, 63km
Omdat de diaken van Klein-Sinaai bereid was de fietsenzegening voor onze club afzonderlijk te houden,
rijden wij vandaag een nieuwe rit die ons moet toelaten bij het doorrijden de fietsen te laten zegenen. Wij
zorgen er daarbij voor dat wij gescheiden aankomen aan de grot van de fietsers, zodat wij daar niet te lang
moeten wachten. Daarom ook fietst de tr zo snel mogelijk naar Klein-Sinaai.
Wijzelf vertrekken langs Clapdorp naar de Kwakkel, en verder langs de watertoren naar de Bormte. Langs de
IJzerhandstraat en langs de Gelaagputten naar de Nieuwstraat, en op het einde rechts en links naar de
Potaarde en de Heistraat. Aan ’t Straatjen nemen wij links binnenwegjes die kronkelen en draaien, en waar
de leden achteraan in de groep hun conditie wat kunnen opvijzelen, en langs minder bekende wegjes komen
wij in ‘den Berg’ en opzij van de Polken gaat het naar de Pannenhuis-straat en de kerk van Klein-Sinaai, voor
de FIETSENZEGENING.
Na de zegening fietsen we naar de Klein-Sinaaistraat in Moerbeke, en wat verder wacht dan een eerste vrij
gedeelte naar de expresweg toe en tot aan het einde voor het rond punt van Moerbeke. Wij fietsen hier over
de viaduct en langs de andere kant van de N49 begint een nieuw vrij gedeelte tot aan de brug aan de
Langelede. Hier rechts en aan het einde van de Langelede wachten. We draaien hier rechts weg langs de
Oudenburgse Sluis en voorbij de Sint-Elooiskreek, en wat verder de tweede links die eindigt op de
Canisvlietweg. Hier rechts en steeds rechtdoor tot op de weg naar Axel. Wij nemen hier links het fietspad tot
voor het rondpunt, waar wij rechts het parallelwegje nemen. Een eindje verder rechts in de EERSTE
VERKORTING, een mooie weg waar je in een S-bocht aan de Fortdijk van de vroegere Spaanse
verdedigingsgordel komt, en waar ook een zeer mooie kreek ligt. Op het einde links tot we voor een alweer
zeer mooie kreek ‘het Grote Gat’ links de TWEEDE VERKORTING nemen, die ons terug aan de weg van Hulst
naar Axel brengt. In Absdale rechts de Axelsestraat en wat verder links de Groenstraat, en zo naar de Drie
Hoefijzers. Aan ’t Speelhof even richting Kemel, maar verder RD naar de Lange Dweersstraat, en verder links
door de bossen naar de N49. Over de brug naar de Kiekenhaag die wij volledig doorfietsen. Op het einde
rechts en wat verder links door het industriepark, en verder langs de Blauwe Wegel naar ons lokaal terug.

gwA: Zegeningen en verkortingen, 74km
Ommetje(s)
In Clapdorp langs de Groenstraat. Via de Eikenlaan en verder door de Bosstraat naar Puivelde, en van daaruit
naar de Kwakkel.
Aan de Oudenburgse Sluis links en de eerste rechts. Verder de eerste links en verderop de eerste rechts: de
Spuitvakweg. Steeds RD volgen tot de Eversdam en aan de baan naar Axel rechts naast de weg tot de eerste
rechts (Groenedijk). Op een T links op de weg van de gwB.
Vrije gedeelte(s):

1. Van het einde van de Klein-Sinaaistraat tot de N49 en verder links ernaast tot rond punt.
2. Voorbij het viaduct over de N49 volgen tot brug Langelede. Hier rechts tot het einde van de
Langelede.
3. Enkel voor gwA: Spuitvakweg volgen; kruispunt RD op de Middenweg. Einde aan de Eversdam links.
Einde aan weg naar Axel: rechts en verder 1e rechts tot het einde op een T.
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