Coronawandeling
te SCheldewindeke
Van zaterdag 19 december tot en met
zondag 10 24 januari 2021

START AAN HET STATION VAN SCHELDEWINDEKE
Afstanden: 7-11-14 en 18 km (Ongeveer)
De wandeling start aan de ingang van het
stationsgebouw richting parking, even verder
een stukje door de Hofkouter om aan de
overgang van de spoorweg het nieuwe
wandel- en fietspad te nemen tot aan het
station van Moortsele.
Daar is een eerste splitsing: De 11 en 18 km
steken daar rechtdoor de baan over en
volgen nog heel even het wandel- en fietspad
om rechts omhoog de Bunkerroute te volgen langs de Halsbreker tot Hoek ter Hulst,
om langs het wandelpad naast de Molenbeek terug te keren tot aan het station.
De 7 en 14 km slaan linksaf aan de eerste splitsing en direct na de spoorovergang
gaan ze richting het Wachtbekken, hier voegen de 11 en 18 km zich terug samen
met de 7 en 14 km.
Samen door het Wachtbekken: spijtig genoeg hebben we na verkenning een deel
moeten wijzigen. Het weidedeel stond en staat nog onder water.
Na een stukje langs de Molenbeek, die alle afstanden volgen, slaan we rechtsaf
richting het ”Fazantenhuisje”. Hier gaan we links de Kasteelstraat in, om even verder
het Drooghout links te volgen tot de volgende splitsing in de Peperstraat.
De 14 en 18 km nemen hier rechts de brede aardeweg en de 7 en 11 km vervolgen
hun weg rechtdoor en volgen de pijlen tot aan het veel besproken “Drie Eiken
pleintje”, gaan hier rechts het wandelpad in door het Nieuwbewijk tot aan de kapel in
de Turkenhoek (O.L. Vrouw met kindje).
De 14 en 18 km maken vanaf de splitsing een grote omweg van ± 8 km richting de
Munkbos, waar ze een lus trekken van ongeveer 900 m om terug te keren langs de
Turkenhoek tot aan bovengenoemde kapelletje. Er rest nu nog één kilometer tot aan
het station.
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