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We vertrekken voor een rit over Kempische grond in Kapellen (er is een grote parking in de Platanendreef).
Eens het centrum uit, rijden we naar het noorden naar HeideKalmthout en Nieuwmoer over wegen met namen zoals
‘Venetiaanse Heide’. We vervolgen onze weg opzij van Essen waar
we de grens overgaan en dat zal vandaag niet de laatste keer zijn.
De gr1 gaat juist voor Roosendaal richting Rucphen, de gehuchten
Schijf, Achtmaal en Ostaaijen zo terug België
binnen. Over de brug van de E19 rijden we
naar Hoogstraten. Natuurlijk gaat er dan een belletje rinkelen want Hoogstraten is
natuurlijk bekend voor zijn aardbeien. Deze zijn een topproduct voor de coöperatie.
Meer dan 200 familiebedrijven verdienen er hun brood mee. Die stoppen heel wat
kennis en energie in het voorzichtig plukken, mooi selecteren en perfect presenteren.
Resultaat : de aardbeien van Hoogstraten zijn wereldwijd bekend.
Verder fietsen we langs smalle wegen naar Achtel en Worten om zo Nederland binnen
te rijden richting Baarle-Nassau (NL) en Baarle-Hertog (B) waar de Gr1 (na 105km ) en
de Gr2 (na 84 km) wel iets zullen vinden om de boterhammen op te eten.
Terug naar ons land rijden we opzij van Rijkevorsel naar het jaagpad van het Kanaal
Dessel-Turnhout-Schoten waar we ruime tijd naast blijven, zeker tijd voor een vrij
stuk!!! Terug verzameld, rijden we nu onder de E19 om zo tussen Maria-ter-Heide en
Brasschaat terug in Kapellen te eindigen na 169km.
grB: Na 35km rijden wij opzij van Essen ook de grens
over om zo naar Achtmaal te fietsen en terug op het
parcours van de grA te komen. Na het middageten in
Baarle-Nassau (NL) & Baarle-Hertog (B) na 84 km,
hebben we nog een verkorting voor we aan het kanaal
zijn om in Kapellen na 137 km te eindigen.
grC : Ook de grC rijdt na 35km de grens over om zo naar Achtmaal te rijden en terug op het parcours van de
grA te komen. Onze boterhammen eten we op in Hoogstraten (na 60km) of in Wortel (na 66km). Na het
middageten hebben we nog een verkorting en na 3km komen we zo terug op het parcours van de grA naar
Rijkevorsel en dan het jaagpad op…naar Kapellen (107 km).
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