
POI 1
Restaurant Beaux Bateaux:
hier kan je nog snel een
drankje nuttigen vanop het
water.
 
 
 
 
 
POI 2
Op deze trap kan je nog
snel wat intensieve
oefeningen doen om al even
in het rood te gaan.
 
 
 
 
 
POI 3
Rust nog even uit op de
brug en geniet van het
uitzicht dat je op de
voorpagina ziet voor je aan
het laatste deel begint.

FITT @HOME OFFICE: 

12KM BELSE JOGGING
60-120 MINUTEN LOOPPLEZIER

Het coronavirus is een grote bedreiging
voor de volksgezondheid.. .

maar stilzitten is dat ook! Nu alle
georganiseerde sportactiviteiten met
terechte redenen zijn geannuleerd is
het noodzakelijk dat we met z’n allen
fit en gezond blijven en net daarom

bied ik als student Sport en Bewegen
deze folder aan. Veel plezier ermee!

POI'S

VU Toon Vergauwen
 Campus Blairon 800
 2300 Turnhout
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Deze avontuurlijke jogging van 12,8km
vertrekt van Thomas More Campus
Turnhout en gaat via de vaart naar het
Bels Lijntje om vervolgens terug naar
Thomas More te lopen. Onderweg wel
opletten voor laag hangende takken en
boomwortels, een gewaarschuwd man of
vrouw is er twee waard!

Vanaf Campus Blairon gaan we rechtsaf
(Lokerenstraat), vervolgens nemen we de
eerste rechts (Boomstraat), op het
Volksplein slagen we links de Tuinstraat
in, deze volgen we tot het einde en dan
gaan we rechts en direct links aan
snackbar Zizoo's. Op het einde van de
Gildenstraat gaan we rechtsaf naar de
Kongostraat, we nemen wederom de eerste
links en we lopen de Karel Oomsstraat uit
tot we aan de vaart zijn, hier gaan we
rechts en even verderop de brug over om
bij Knooppunt 79 uit te komen.

Vanaf hier volgen we enkele knooppunten:

 

79  >  78  >  78  >  86  >  88
 
89  >  91   >  87  >  76  >  78
 
78  >  80  >  79
 
Nu gaan we terug de brug over en volgen
we de weg langs het spoor, we volgen het
spoor tot we niet meer verder kunnen en
daar steken we het spoor over om dit
langs de overkant verder te volgen. Bij de
eerstvolgende spoorwegovergang steken
we terug over en slaan we rechts de
Duinenstraat in, vervolgens gaan we
linksaf (Bevrijdingstraat). Op het einde
gaan we rechts en onmiddellijk weer links
de Kroonstraat, in de hoek vind je een
paadje dat terug naar Campus Blairon
leidt.
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