
Lekker griezelen 
Wandel ongeveer 6,5 km en passeer onderweg 7 griezelborden.  

Scan de QR-code(s) en beluister het griezelverhaal, ingesproken door Warre Borgmans!  
Neem op het einde bij bord 7 deel aan onze wedstrijd en maak kans op een overnachting in de Efteling.  

De wandeling is slecht toegankelijk bij nat weer voor kinderwagens.  
 

Veel griezelplezier!  
 
 

 
 

Griezelgroetjes kwb Sint-Joris-Winge 



 
Route: 

 Start de tocht op de parking Tiensesteenweg te Sint-Joris-Winge 
Daar vind je het startpaneel. Scan de bovenste QR-code en maak je keuzes.  
Scan daarna de QR-code -10 jaar of + 10 jaar voor het passende verhaal.  
Het griezelpad is volledig bewegwijzerd. 
Mochten er toch pijlen of panelen ontbreken, aarzel niet om ons te bellen.  

 Verlaat parking en ga links op de Tiensesteenweg 

 Volg de Tiensesteenweg voor 400m en sla dan links de Kiezegemstraat in. 

 Na 600m rechts de kasseiweg nemen langs de boomgaard. Daar vind je paneel nr2 

 Blijf de boomgrens volgen voor 570m tot paneel nr3  

 Volg het pad voor 100m tot op de Peerdsweidestraat 

 Ga hier rechtsaf voor 150m en sla dan linksaf de Kolverendries in. 

 Neem na  480m links de ingang van het Tafelbos 

 Volg het pad en de pijlen. In het Tafelbos vind je paneel nr4 en 5 

 Bij de uitgang van het Tafelbos rechts richting de Peerdsweidestraat 

 Op de Peerdsweidestraat rechts voor 150m en dan links langs de boomgrens verder wandelen 

 Na 380m zie je rechts een kapel met  paneel nr6 

 Ga naar de boomgrens en volg deze voor 480m rechts richting Kiezegemstraat.  
Daar vind je paneel nr7 

 Ga nu langs de Kiezegemstraat, Tiensesteenweg richting parking 

 
Heb je vragen of wil je iets melden?  
Neem contact op met  
Van den Bosch Ludo 
 via GSM +32 478 840 239 
 
 

Heb je een leuke foto? 
Post ‘m op de sociale media! 
Kwbwinge70@gmail.com 

 
 
 

Kwb Sint-Joris-Winge is niet aansprakelijk voor mogelijke ongevallen. 
Heb je vragen of wil je iets melden? Neem contact op met Van den 

Bosch Ludo via GSM +32 478 840 239. 
Hou het veilig en plezant!-  

 


