
Rerum Novarum wandeling 2021 

van 08 tot en met 24 mei 

 

 

Beste wandelaar, 

Omwille van de aanhoudende corona pandemie hebben we beslist om met Beweging.net een Rerum Novarum wandeling 

te organiseren in plaats van onze jaarlijkse viering. Tijdens deze wandeling komen jullie borden tegen met een QR code 

op, achter deze QR code zit informatie van Beweging.net en deelorganisaties. Scan deze QR codes met jullie smartphone 

en bekijk deze filmpjes. Tijdens ieder filmpje verschijnt een letter, met alle 11 letters samen kan men een woord vormen. 

Als dit woord wordt doorgemaild naar bewegingzw@gmail.com, samen met jullie gegevens (naam en adres), dan maak 

je kans op een attentie uit onze jaarlijkse tombola. 

Mensen die geen smartphone bij de hand hebben kunnen eventueel afspreken met een bubbel met mensen die er wel 

één hebben. Lukt dit echter niet, stuur dan een mailtje na de wandeling en dan sturen wij de verschillende filmpjes 

door naar jullie. Op deze manier kunnen jullie toch deelnemen aan de tombola. 

Hieronder vind je een beschrijving van de wandeling en een kaartje met de route. 

Veel wandelplezier gewenst! 

 

We starten op de parking voor Loods 3 (Avelgemstraat 100 E). We gaan voor Loods 3 naar rechts, we passeren het 

KAJ lokaal (1e QR – code). We blijven dit weggetje volgen tot we op het kruispunt met de Oude Bellegemstraat komen. 

Sla linksaf en stap tot aan het eerstvolgende kruispunt (de Kruiswegstraat). We wandelen de Kruiswegstraat in, richting 

de nieuwe verkaveling (2de QR – code). Volg dit betonweggetje tot dit op het einde rechts afdraait, aan de splitsing 

met de Kapel Milanen gekomen, hou rechts aan richting de Oude Bellegemstraat. Aan het kruispunt met de Oude 

Bellegemstraat steken we deze over en volgen we de stapsteentjes tot op het einde. Nu komen we in de Oude 

Molenstraat. Hier ga je rechtsaf. We wandelen op het kruispunt rechtdoor de Beekstraat in (3de QR – code). We 

wandelen verder in de Beekstraat en na de huizen op de rechterzijde sla je rechtsaf de kerkwegel in, richting 

Kwadepoelstraat. Op de kruising met de Kwadepoelstraat gaan we naar links (4de QR – code) en blijven we de 

Kwadepoelstraat volgen (5de QR – code) tot aan de Kortrijkstraat (6de QR – code). Je dwarst hierbij het kleine ronde 

punt met de Lindelaan. Op het kruispunt met de Kortrijkstraat steken we over aan het zebrapad ter hoogte van Bakkerij 

Hoornaert. We gaan hierbij even naar rechts en slaan dan meteen links het kleine weggetje in richting 

Vandevennestraat. Op het einde van dit weggetje gaan we naar rechts, richting de Harelbeekstraat. We streken de 

Harelbeekstraat over, gaan een klein beetje naar rechts en wandelen dan links de Kerkhofstraat in (7de QR – code). 

Ter hoogte van de ingang van het kerkhof gaan we naar rechts richting het Theofiel Toyeplein. Op je rechterkant vind 

je het Huis van het Kind waar ook de Fietsbieb gevestigd is (8ste QR – code). Nu keren we een stukje terug en wandelen 

de Deerlijkstraat in. Op het eerste kruispunt gaan we rechtsaf de Sint Niklaasstraat in. Vervolgens slaan we de eerste 

straat links in, dit is de Sint Amandsstraat. We wandelen de Sint Amandsstraat tot op het einde en gaan rechtsaf de 

Bekaertstraat in. Daarna gaan we naar rechts, naar de Otegemstraat. Wandel nu tot aan Den Doorn (9de QR - code). 

Als de corona – maatregelen het toelaten en Den Doorn open is kun je even halt houden voor een drankje. Ga hierna 

verder richting kerk. Sla vlak voor het Kruidvat het weggetje links in, richting de parking. Loop verder over de parking 

langs de theaterzaal tot aan de Leopoldstraat. Aan de Leopoldstraat gekomen gaan we rechtsaf naar de Avelgemstraat. 

Ter hoogte van Yvimat steken we de Avelgemstraat over via het zebrapad en gaan we rechtdoor. Je passeert de stenen 

molen op je linkerkant, sla meteen na de stenen molen linksaf, de Acacialaan in. Ter hoogte van het kruispunt met de 

Lindelaan ga je rechtdoor verder de Acacialaan in (10de QR – code). Op het einde van de Acacialaan ga je naar links, 

naar de Wilgenlaan. Sla daarna de eerste straat linksaf, dit is de Berkenlaan (11de QR – code). Volg op het einde van 

de Berkenlaan rechts de Lindelaan. Loop op het kruispunt met de Oude Bellegemstraat rechtdoor, nu kom je terug aan 

het KAJ lokaal. Dit is meteen het einde van de wandeling. Als alles goed is gegaan hebben jullie net 5,8 kilometer 

gewandeld.  
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