CORONA-WANDELROUTES
Tijdens deze corona-tijden waar we zelf geen georganiseerde wandeltochten mogen organiseren, hebben we 3 corona-wandelroutes opgemaakt. Deze corona-wandelingen zijn een alternatief voor al onze
geschrapte wandelorganisaties.
De 3 wandelroutes starten elk op een andere locatie in groot Oudenaarde : Oudenaarde Donk, Melden en
Mullem. Deze wandelingen kan je op uw eigen gekozen tijdstip en tempo maken. Deze wandelingen zijn
uitgepijld met de gekende clubpijlen vanaf 1 september tot 31 oktober.
Het zijn permanente uitgepijlde wandelroutes in lusvorm.
Op bijgevoegde plannetjes kunnen jullie het parcours terugvinden. Hierop staan alle details zoals exacte
afstand, stijging en moeilijkheidsgraad. Daarnaast kan je ook voor elke tocht een QR-code terugvinden.
Via jullie GSM (smartphone) kan deze code inlezen (download de app) en kan je het parcours volgen. Een
plan met het parcours kan je eveneens terugvinden op de startplaats van elk parcours. Starten kan op de
verschillende startplaatsen, maar je kan in principe overal starten waar je een pijl ziet hangen.
Veel wandelgenot.
Met dank aan Jean-Bernard Dekoker voor het uitwerken en uitpijlen van deze wandelroutes.

Hierbij toch enkele belangrijke opmerkingen omtrent deze corona-wandelroutes:
-

Volg de geldende corona-maatregelen
Wees voorzichtig en hou je aan de wegcode
Hou het netjes en breng je mogelijke afval mee naar huis.
Indien je problemen ontdekt met de uitpijling zoals mogelijk weggenomen pijlen,
meldt dit aan Jean-Bernard : 0472 91 41 39. Wij verhelpen het zo spoedig mogelijk.

Hierbij een korte beschrijving van de wandelomlopen:

Coronawandelroute Donk Oudenaarde = 5,9 km
We vertrekken op de parking Recreatiedomein Donk – Huttegem voor een tocht rond het Donkmeer.
We stappen richting The Outsider waar we de plaatselijk omleiding volgen (coronamaatregelen).
Terug langs den Donk verlaten we het pad en komen we op het bedrijvenpark Coupure. Hier gaan we
via rustige wandelpaden langs de buitenkant van den Donk richting Meerspoort en Beverestraat.
Verder terug naar de vertrekplaats via stille kerkwegels.

Coronawandelroute Melden = 8 km
We vertrekken aan de Sint-Martinuskerk van Melden richting van de Berchemweg, die we kruisen, om
de beklimming van de Koppenberg aan te vatten. Na de inspanning kunnen we boven genieten van
prachtige vergezichten. Via rustige paden komen we aan de Oude Steenweg waar we links afslaan om
iets verder links het Koppenbergbos te verkennen. Na de mooie tocht door het bos keren we via de
Lourdesgrot terug naar ons startpunt.

Coronawandelroute Mullem = 6,9 km
We vertrekken op het prachtig dorpsplein van Mullen ter hoogte van de Sint-Hilariuskerk richting
waterspaarbekken. Via rustige kerkwegels en paden doorkruisen we Mullem, één van de vijftig mooiste
dorpen van Vlaanderen.

