Kwb BAHU
De winterse griezeltocht in Hulste is een wandeltocht van ongeveer 6km met als rode draad een
griezelverhaal. Tijdens de tocht staan op 7 plaatsen een griezelbord.
Op deze borden staat een QR-code waarmee telkens een deel van het griezelverhaal op de
smartphone beluisterd kan worden. Na elk audiofragment met de stem van BENT VAN LOOY krijgen
de kinderen of jongeren als extraatje een opdracht die ze onderweg kunnen vervullen. De verhalen
zijn opgesplitst in een verhaal voor –10 jarigen en een iets griezeliger verhaal voor +10 jarigen.

Gelieve volgende richtlijnen na te leven…
•

Wandel in je bubbel! Hou je aan de huidige regels van de overheid!
•

•

Hou voldoende afstand van andere bubbels op de tocht.

Zorg dat je zichtbaar bent in het donker: fluojasje, zaklamp of fakkel

• Je wandelt op eigen verantwoordelijkheid.
Kwb is op geen enkel moment verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
•

Start bij het eerste bord aan de KERK van Hulste. Scan daar de QR code. Je kan van daaruit de route
downloaden. Heb je je email adres ingegeven, dan maak je kans op één van de 10 familieboxen
van “share-a-box” die kwb nationaal verloot.
•

Je hebt een QR scanner op de smartphone nodig en ook je 4G.

MEER INFO: willy.demeulemeester@telenet.be of 0473/81 43 55
Deelnemen kan van 14/02/2021 tot 14/03/2021

Wegbeschrijving Griezeltocht Hulste (6 km)
Start: parking achter kerk Hulste of fietsparking aan de kerk.
Recht over de parking: onthaalbord en bord 1
Volg de Kerkstraat en dan het kerkwegeltje achter Delvano.
Rechts Guido Gezellelaan nemen en aan einde rechts Hazebeekstraat.
Volgende kruispunt rechts Kapelstraat. Aan het kapelletje links bord 2
Verder links Kantstraat nemen en aan einde rechts Brugsestraat en volgende
links Blauwhuisstraat nemen.
Aan eerste huis rechts bord 3
Blauwhuisstraat voortdurend blijven volgen – aan kapsalon Martine bord 4
Wantestraat links laten liggen – Blauwhuisstraat blijven volgen – links Klein
Harelbekestraat nemen.
Eerste rechts, Klein Harelbekestraat blijven volgen – aan huis met nummer
12 bord 5
Op het einde voetweg nemen – op het einde rechts Muizelstraat nemen.
Aan de molen links Tombroekstraat en onmiddellijk rechts kleine voetweg
nemen. Goed uitkijken !!
Op einde rechts Muizelhof en volgend kruispunt links Aardappelstraat
nemen.
Aan huis met nummer 2 bord 6
Aardappelstraat blijven volgen en dan Oostrozebeeksestraat richting
centrum nemen.
Op einde links Muizelstraat nemen en dan verder rechts Kasteelstraat
nemen.
Aan logopedie De Ketele Isabelle bord 7
Op dorpsplaats onmiddellijk links achter de kerk gaan en zo kom je weer aan
de parking.

Veel plezier
Plannetje op volgende pagina!

VEEL LUISTER- & WANDELPLEZIER
Bedankt voor uw deelname en hopelijk tot een volgende activiteit.

