
  

Clubwandeling  Globetrotters Hageland vzw  
“Wandelen te Nieuwrode op donderdag 21 juli 2022   

 
 

Deelname :  gratis  (mèt sticker en afstempeling wandelboekjes / tevens verzekering).  
 

Afstanden :  Twee afstanden : 6 km en 15 km   
 

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

- De 15 km is er voor de gewone stappers (dus geen slentertempo, maar ook geen  
snelheidskoers).  

 
Vertrek en startuur 1 :  Afstand 15 km om 13.30 uur op de parking van café ‘De Blauwmolen’  

(aan de visvijvers) te Nieuwrode (Blauwmolenstraat 16, 3221 Nieuwrode) 
 

Vertrek en startuur 2 :  Afstand 6 km om 14 uur eveneens vanaf café ‘De Blauwmolen’  
(aan de visvijvers) te Nieuwrode      

 

Rustpunt 1 :  - één rustpunt (voor de 15 km) : ‘Café ‘t Lanterreke’ in Lubbeek (Schubbeek)   
 

Rustpunt 2 :  - één rustpunt (voor de 6 km) : ‘Café Wagenhuis Horst’ in Nieuwrode   
 
 

Parcours : - 15 km : we wandelen vanaf  de Blauwmolen via rustige wegen langs weiden en  
velden, door een klein bosje en langs de pastorij richting Sint-Pieters-Rode.  
Van hieruit volgen we een hele mooie weg met af en toe enkele vergezichten.  
Tot slot doorkruisen we nog een gezellig bosje alvorens af te dalen naar het  
rustpunt ’t Lanterreke. Na een deugddoend drankje vatten we de terugweg aan 
naar de ‘Blauwmolen’, opnieuw langs rustige wegen omgeven door natuur.  
Op de heenweg gaat het parcours nu en dan wat zachtjes omhoog.    

- 6 km : vertrek vanaf de Blauwmolen via rustige wegen langs weiden en velden  
     richting de bossen van het kasteel van Horst. Na ons drankje in het rustpunt dat   
     hier gelegen is, stappen we samen langs de vijvers van het kasteel en via de oude  
     pastorij van Sint-Pieters-Rode wandelen we terug naar de ‘Blauwmolen’. 

Het parcours is volledig vlak.   
 

Reisweg :  - volg eventueel uw GPS (doch alle verkeerswetten in acht nemen) !  
- wie twijfelt kan altijd naar Joseph of Jean-Pierre bellen voor meer uitleg.   

                  - de vijvers aan de Blauwmolen zijn makkelijk te bereiken via Nieuwrode,  
Kortrijk-Dutsel of  Wezemaal.  
 

Opmerking :  - op elk rustpunt (zowel voor 6 als 15 km) een ‘gratis drankje’ van de clubkas !  
                        - na de wandeling eveneens een ‘gratis drankje’ in café ‘De Blauwmolen’ !   

- daarna is iedereen vrij met de mogelijkheid om nog iets te eten !  
                        - dat kan in het Café – Brasserie ‘De Blauwmolen’ of elders…(op eigen kosten) !  
  - de Blauwmolen heeft een eigen keuken met een zeer ruime keuze ! 
 
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 


