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gwB: Zegeningen en verkortingen, 64 km
Onze club krijgt in Klein-Sinaai opnieuw een eigen fietsenzegening en we proberen er voor te zorgen dat de 3
groepen gescheiden aankomen aan de grot van de fietsers, zodat niemand daar tè lang moet wachten.
Wij vertrekken langs de Provinciale Baan naar Kemzeke, waar we links afslaan om via de Nieuwstraat en de
Gelaagputten in Stekene aan te belanden ©1. Even R-L naar de Potaarde en de Heistraat en dan links de
kronkelende Prinsenstraat in waar de leden achteraan in de groep hun conditie wat kunnen opvijzelen. De
Bergstraat ten einde en we rijden zuidwaarts om via de Pannenhuisstraat de O.L.V-kerk van Klein-Sinaai te
bereiken voor de FIETSENZEGENING.
Na de zegening fietsen we langs de Pereboomsteenweg naar de E34 die we volgen tot aan het
verkeerscomplex in Moerbeke. Wij fietsen hier over de viaduct en daar begint een vrij gedeelte waarbij we
eerst lange tijd de autostrade langsrijden en aan de Langeledebrug rechts afslaan. Op het eind zoeken we de
Oudenburgse Sluis op en komen op de Molenstraat terecht waar een vrij gedeelte wacht dat ons via de
Middenweg op “De Ratte” brengt. Natuurlijk willen we dan ook “De Muis” niet missen en zo blijven we
boven Zuiddorpe om even verder op de weg naar Axel te komen. Wij nemen de parallelweg en verder rechts
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. In Nieuwe Molen fietsen we linksaf en ©2
aan de kreek ‘het Grote Gat’ nemen we de TWEEDE VERKORTING, die ons terug aan de weg van Hulst naar
Axel brengt. Even vóór Absdale leiden de Plaatstraat en de Heidestraat ons naar de Drie Hoefijzers. We
slaan daar de Lekestraat in en volgen wegen door de bossen naar de viaduct over de E34. Via de Kiekenhaag
fietsen we naar het industriepark en we beëindigen onze rit via de Kwakkel en Klapdorp, terug naar ons
lokaal, voor de afsluitende “zegening”.

gwA: Zegeningen en verkortingen, 74 km
Ommetjes
1. Via de Gentstraat rijden we naar Puivelde langs de Eikenlaan en de Bosstraat, om van daaruit via de
Kemzekestraat de Kwakkel te bereiken. Daarna komen we via de Meersen en de Bormtestraat in Stekene.
2. Voorbij de Oudenburgse Sluis gaat het links naar de Stekkerweg waarna we op de Spuitvakweg vrij zijn en
aan de Middenweg terug op de route van de gwB komen.

Vrije gedeeltes
1. Voorbij het viaduct overen langs de E34 tot de Langeledebrug. Hier rechts tot einde van de Langelede.
2. De gwA volgt de Stekkerweg en de gwB volgt de Molenstraat. Beide wegen komen bij het 1e kruispunt
aan de Middenweg; gwA fietst er rechtdoor en gwB slaat er rechtsaf. Op het einde komen we aan de
Eversdam die we rechts volgen en het einde is aan het kruispunt met de Canisvlietweg.

gwC: Zegening en verkorting, 46 km
We volgen de gwB-route tot voorbij de gelaagputten in Stekene ©1, waar we de Blauwe wegel nemen en
deze oude spoorwegwegel blijven volgen tot in Klein-Sinaai.
Na de fietsenzegening volgen we de Spelonckvaart naar Moerbeke en nemen daar de Drongendreef om de
Kruisstraat over de E34 op te zoeken. Even voor de Rode Sluis nemen we binnenwegjes naar Nieuwe Molen
en sluiten – zònder de Eerste Verkorting – terug aan op het parcours ©2.
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