
  
Clubwandeling  Globetrotters Hageland vzw  

“Wandelen te Nieuwrode op dinsdag 21 juli 2020”   
 
 
Deelname :  gratis  (mèt sticker en afstempeling wandelboekjes / tevens verzekering).  
 
Veiligheid : omwille van Coronatoestanden gelieve een mondmasker mee te brengen! 
 
Vertrek en startuur 1 :  om 13.30 uur op de parking naast de kerk van Nieuwrode (13 km)  
 
Vertrek en startuur 2 :  tussen 15.30 uur en 15.45 uur vanaf recreatiedomein Blauwmolen  
(Blauwmolenstraat 16, 3221 Nieuwrode (aan de visvijvers) (hier is ook het rustpunt der 13 km)      
 
Afstanden :  Drie afstanden : 4 km, 6 km en 13 km   
  

- De 13 km is er voor de gewone stappers (dus geen slentertempo, maar ook geen  
snelheidskoers).  

- De 6 km is bedoeld voor onze leden die enkel deze afstand aankunnen en ook  
voor de wat tragere wandelaars.  

- De 4 km is bedoeld voor onze leden die slechts deze afstand aankunnen en ook  
voor de trage wandelaars.  

 
Rustpunt :  - er is slechts één rustpunt (voor de 13 km) : ‘De Blauwmolen’ in Nieuwrode   
 
Parcours : - 13 km : we wandelen vanaf Nieuwrode naar recreatiedomein Blauwmolen.  

Deze afstand bedraagt 7 km (heen) = min of meer heuvelachtig parcours met  
o.m. de Sint-Jobsweg en het natuurgebied de Beninksberg.   

- 6 km : bij het rustpunt vervoegen de wandelaars der 6 km deze der 13 km en  
stappen samen café ‘de Blauwmolen’ naar Nieuwrode (terug) = het parcours is  
volledig vlak nu en loopt via de oude pastorij van Sint-Pieters-Rode, langs de  
vijvers en doorheen de bossen van het kasteel van Horst.  

- 4 km : bij het rustpunt vertrekken deze wandelaars der 4 km met de anderen maar  
slaan al snel af om langs rustige en vlakke wegen Nieuwrode te bereiken.  

 
Reisweg :  - volg eventueel uw GPS (doch alle verkeerswetten in acht nemen) !  

- wie twijfelt kan altijd naar Joseph of Jean-Pierre bellen voor meer uitleg.   
                  - het recreatiedomein (de vijvers) Blauwmolen is gemakkelijk te bereiken via  

Nieuwrode, Kortrijk-Dutsel of Wezemaal (Blauwmolenstraat 16 te Nieuwrode).  
                  - chauffeurs die aan de Blauwmolen vertrekken zouden best afspreken en/of worden  

na de wandeling teruggebracht vanuit Nieuwrode om hun wagen op te halen. 
 

Opmerking :  - op het rustpunt (13 km) een ‘gratis drankje’ van de clubkas !  
                        - na de wandeling eveneens een ‘gratis drankje’ in café ’t Klokhuis (Nieuwrode)!   

- daarna is iedereen vrij met de mogelijkheid om nog ergens iets te gaan eten !  
                        - dat kan in ’t Buurthuis of de Blauwmolen of elders…(en op eigen kosten) !  
 
Informatie : - gsm Joseph (0474 / 42.25.82) ; gsm Jean-Pierre (0494 / 59.38.63) 
 
 
Belangrijk : - dit is een clubwandeling en dus bedoeld voor de eigen leden !   
                     - niet-leden zijn echter welkom indien zij bereid zijn om het lidgeld te  

betalen, ofwel wanneer zij 10 Euro betalen als bijdrage in de onkosten.  
 
 

DIT  IS  EEN  VRIENDELIJKE  UITNODIGING  VANWEGE  HET  BESTUUR 


