Kwb Oostakker
Een toffe wandeling in Oostakker! Met de smartphone op pad voor een tocht
van 4,7 km (2uur). Onderweg vind je 7 griezelborden met QR-codes met telkens
een deeltje van een spannend griezelverhaal ingelezen door BENT VAN LOOY.

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 Startpunt aan de Edugo Arena parking. 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 of bij problemen: KWB Oostakker
Koen Van Nuffel; 0484/96.79.09, koen@kwboostakker.be
Deelnemen kan van 20/12/2020 tot 31/01/2021

Routebeschrijving
Startpunt aan de Edugo Arena parking met verhaal nr 1
Eksaardserijweg oversteken links naar Krijtekerkweg. Deze weg links oversteken naar Bertha Boonantstraat. Tot einde straat
het aardepad rechts volgen met autostrade R4 aan linkerzijde. Einde wandelpad naar rechts in de Vossenbergstraat. Blijf aan
linkerzijde wandelen. In deze straat aan huisnummer 18 verhaal nr 2
Verder in de Vossenbergstraat tot het einde naar rechts in de Smalle Heirweg. Einde Smalle Heirweg de Groenstraat ( OPGELET
GEVAARLIJKE OVERSTEEK ) oversteken naar de Emilie Schattemanstraat. Aan rechterzijde hoekhuis verhaal nr 3
- verder in de E. Schattemanstraat links meelopen tot aan de Leonie Rammeloosstraat. Hier rechtsaf tussen de huizen (voor
huisnr 23) over de grasstrook naar de bomen toe. Rechts tussen de bomen het wandelpad volgen (donker stukje bos ongeveer
250 m) OPGELET de bomen hangen soms laag over het pad en hier en daar wat minder vlak terrein! Op het einde van bospad
naar rechts over grasstrook. Aan het einde deze strook aan Muldersveld 18 verhaal nr 4
Nadien links verder in Muldersveld tot 1ste afslag links aan huisnummer 26b richting Bruisteke. Einde Bruisteke naar rechts
Hollenaarstraat tot op het einde (café De Hoeve) oversteken in de Krijtestraat naar links.
Aan huisnummer 89: verhaal nr 5.
Verder wandelen tot aan kruispunt en dan naar rechts in de Goedlevenstraat. Aan huisnummer 35 verhaal nr 6.
Op het einde van dit steegje naar links Schoenmakerstraat en dan rechts oversteken, terug naar de Goedlevenstraat tot op het
einde en de Groenstraat oversteken naar links. Na 150 m naar rechts in het dreefje. Op het einde naar rechts (Gentstraat) via
de parking van restaurant ‘t Boerenhof naar rechts in Onze Lieve Vrouwdreef. Aan het ‘hotel De Lourdes’ 100 m naar rechts in
de Onze Lieve Vrouwstraat. En links oversteken naar St Jozefstraat. Op de hoek: verhaal nr 7.
Verder de St Jozefstraat volgen tot het start- en eindpunt parking Edugo Arena.

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

