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gwB: Een iets groter winterritje, 77 km
Wij volgen op deze zomerse zondag voor een groot deel het parcours dat velen van ons op winterzondagen
rijden. We fietsen vandaag wel eens de omgekeerde richting, snijden al eens een deeltje af en breien er hier
en daar nog een stuk(je) aan.
We vertrekken langs Klapdorp en komen langs het industriepark opzij van Stekene en de Hulsterstraat-zuid
aan het knooppunt met de E34. Even richting Hulst maar we slaan al snel af naar de Kemel en de
gelijknamige straat om dan de landsgrens op te zoeken bij het verlaten van de Lekestraat. We fietsen
Holland binnen langs de Heidestraat en draaien af aan de mooie Groenstraat. We keren noordwaarts, gaan
over de Tolweg en aan de 3e Verkorting draaien we af naar het Groot Eiland. We rijden deze mooie kreek
voorbij langs de 8e Verkorting en passeren dan Patrijzenhoek. We richten ons nu op de grote baan naar
Kloosterzande, die we dwarsen en komen dan via het Kwaadstraatje na 30 km in Schuddebeurs ©1 èn op het
parcours van onze WINTERRIT dat we nu hélemaal blijven volgen. We nemen hiervoor de Zeildijk en stomen
opzij van Roverberg door naar Lamswaarde waar we dan op de Lange Nieuwstraat belanden. Van hieruit via
Kruisdorp naar de Zeedijk en het begin van een vrij gedeelte langs Paal en Emmadorp tot de Petrusstraat.
We doen even verder de naam van de Langestraat alle eer aan en komen daarna via de Veerstraat ©2 in
Nieuw-Namen en opzij van Kieldrecht. De Molenhoekstraat volgen we tot de afslag naar Meerdonk waar we
langs de Dijkstraat naar Groenendijk fietsen. Via den Eeckberg bereiken we Het Kalf en we rijden onder de
E34 door naar de Reepstraat. ’t Vervolg kan iedereen bijna blindelings rijden (nièt doen aub), want de
Holstraat, de Twistkapellekes, de Kruisstraat en vooral “Den Decker”, kennen de meeste van ons “als hunnen
broekzak … of handtas”.

gwA: Een iets groter winterritje, 88 km
Ommetje:
In Zeeuws-Vlaanderen rijden we aan ’t eind van de Lange Nieuwstraat niet naar Kruisdorp, maar we fietsen
rechtdoor naar het tunneltje en langs Kloosterzande. Via de Koningsdijk komen we in Strooienstad, waar we
afslaan naar het noorden en de Zoutlandse- en de Drogendijk nemen die ons tot aan de Noordstraat
brengen. We slaan deze nièt in maar rijden de andere richting uit om onder de N689 door het haventje van
Walsoorden op te zoeken waar we met het vrij gedeelte starten dat eindigt aan de Petrusstraat.

Vrij gedeelte:
We beginnen er aan bij het haventje van Walsoorden (gwA) of aan het watersnoodmonument (gwB) en
volgen de Scheldedijk voorbij Paal en Emmadorp tot aan de Petrusstraat.

gwC: Een iets groter winterritje, 60 km
We volgen het gwB-parcours tot in Schuddebeurs ©1 waar we rechtdoor de Veldstraat inrijden en even op
de grote weg naar Hulst komen. Al snel fietsen we richting Zeegat en nemen de eerste afslag naar de soms
eindeloos leikende Hoogestraat die we volledig ten einde blijven volgen. We gaan de helling van de
Beerweg op en slaan af in de Louisastraat. Aan de T-splitsing fietsen we rechtsaf om even vóór NieuwNamen in de Veerstraat ©2 terug op het parcours aan te sluiten.
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