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gwB: Walsoorden – Oude Stoof, 76 km
We vertrekken “klassiek” langs de grote baan naar Hulst die, op een vroege zondagmorgen, gelukkig nog niet
al te druk is. Op het fietspad rijden we rondom de stad en aan het zigzaggend einde ervan verlaten we het
noordwaarts om, opzij van Schuddebeurs naar Molenhoek te fietsen via een mooi met bomen omzoomd
wegje. Met nogal wat draaien en keren rijden we verder naar Roverberg en aan de splitsing ten oosten van
Lamswaarde volgen we richting Duivenhoek. We dwarsen het kruispunt zodat we in Paal als vanzelf op de
Scheldedijk terecht komen, waar ieder zich volgens eigen “Forme van den dag” kan uitleven tot op den berg
in WALSOORDEN.
Nadat iedereen zijn verhaal heeft gedaan kiezen we richting Kloosterzande, maar eens onder de brug door,
nemen we langs de Perkstraat de kortste weg naar Kreverhille, waar het dan wel drummen zal zijn voor een
nieuw vrij gedeelte voorbij Gemaal Kampen tot aan ’t Hellegat.
Even verder komen we in Kampen en als we over het watertje (= Oude Haven) rechtsaf slaan komen we in
OUDE STOOF terecht waar we aan de splitsing de boom “midden op de weg” vermijden ©1 en op de grote
weg naar Vogelwaarde komen. We volgen die weg pal zuidwaarts tot in Luntershoek om dan via de
Reigerstraat naar Kijkuit te bollen. Verderdoor nemen we ¾ rotonde en aan De Brabander slaan we af tot
vóór Drie Hoefijzers waar een kort kasseistukje ons op de weg Koewacht-Sint-Jansteen brengt.
Nu even uitkijken dat we de kleine Heistraat niet missen om door het bosrijke, mooie Riet te fietsen tot
Nieuwdorp. Via de kronkelende Lange – en Korte Dweersstraat, alsook de Donkerhofstede, komen we aan
de viaduct, waarna we via de Heistraat het centrum van Stekene bereiken en langs de Bormte en de Kwakkel
terug bij ons clublokaal arriveren.

gwA: Walsoorden – Oude Stoof, 87 km
Ommetje:
Aan ’t Hellegat verlengen wij het vrij gedeelte tot juist vóór De Griete. Daar rijden we richting Reuzenhoek
maar gaan tevoren de Kamperseweg op. Op het einde ervan richting Poonhaven, maar even verder weer
richting Hellegat. Wat verderop zijn we in Kampen, waar wij de B-rijders oppikken.

Vrije gedeeltes:
1. Vanaf Paal tot boven op de berg van Walsoorden.
2. Langs de Zeekijk vanaf de Molenweg tot aan het Hellegat (gwB) of tot juist vóór Griete (gwA)

gwC: Grootmoeders Oude Stoof, 62 km
Wij volgen uitzonderlijk ook eens de A- en B-fietsers langs de provinciale baan volledig ten einde naar Hulst,
maar verlaten aan de Molenhoek het parcours van de snellere groepen. We slaan daar af en volgen de
GROOTMOEDERSdijk helemaal ten eind om dan langs Hoefkensdijk Roverberg te bereiken. Noordwaarts
rijden we naar de Boudeloodijk en door het centrum van Lamswaarde tot we voorbij Kuitaart afslaan en aan
de noordzijde van het mooie natuurgebied De Vogel vervolgen. Zo komen we in centrum Hengstdijk terecht,
waar we opnieuw de polder infietsen en via Strooienstad in OUDE STOOF ©1 komen waar later ook de A- en
de B-groep zullen langskomen.
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