
 

 

 

 

 

Kaart griezeltocht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Routebeschrijving 
We vertrekken op de parking van Ontmoetingscentrum De Looierij, Dekkersweg te 

Gijzegem waar u een bord vindt waarop u via de QR-code kan inschrijven en het  

1e deel van het verhaal van deze tocht kan beluisteren. Veel succes! 

U volgt de Dekkersweg naar beneden tot aan de Denderweg en slaat links af,  

120 meter in de Denderweg komt u op een splitsing waar u het kleine baantje 

rechtdoor neemt tot u 100 meter verder aan de Vereeckenstraat komt waar u 

rechtsaf gaat richting kerk. 

70 meter verder komt u aan de Meirweg waar u inslaat (rechts) en richting 

Dendergalm wandelt waar u het 2e bord vindt met het vervolg van het verhaal. 

Ga naar de ingang/uitgang van Dendergalm en wandel links de Meirbeekstraat in tot 

het kruispunt met de Vereeckenstraat/R. Monteynestraat en wandel naar rechts. 

150 meter verder steek je de R. Monteynestraat over en gaat de Eerste Bochtweg in 

naar de chirobos, aan de chirobos vindt u het 3e bord! 

Wandel verder en aan de Berkenlaan sla je linksaf en vervolg deze straat gedurende 

450 meter tot aan de Meersstraat waar je linksaf slaat tot aan het kerkhof waar u het 

4e bord vindt. 

Vervolg je weg gedurende 150 meter tot je aan de Molenhoekweg komt en rechts af 

slaat (klein baantje) gedurende 300 meter tot aan de steenweg naar Oudegem waar 

je oversteekt naar de Dijkweg (opgelet – gevaarlijk kruispunt!). 

De Dijkweg loop je door tot de Kruisstraat waar je linksaf slaat tot 180 meter verder 

je aan de plitsing komt met de Neerhoflaan, hier sla je rechtsaf richting het kasteel. 

350 meter verder komt u op de oude spoorwegbedding waar u rechtsaf slaat en deze 

bedding volgt gedurende 250 meter en dan linksaf gaat naar de Dr. De Cockstraat 

waar u links af gaat tot aan het kasteel, hier vindt u het 5e bord. 

U keert terug door de Kasteeldreef naar de splitsing Kruisstraat/Neerhoflaan waar u 

aan het Fatimakapelletje het 6e bordt vindt. Van aan het Fatimakapelletje vervolgt u 

de Kruisstraat, dwarst de Pachthofstraat aan Geert Velo en vervolgt u de weg tot aan 

het kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Nood aan de splitsing met de Gravin de 

Robianostraat waar het 7e bord zich bevindt. Vervolg de Gravin de Robianostraat tot 

aan de Steenweg naar Oudegem, steek de Steenweg over aan de lichten waarbij u 

terug bij het vertrekpunt aan De Looierij komt. 

We hopen dat u een goede tocht heeft gemaakt en vergeet niet uw selfie te sturen 

naar 0494/03.86.67. Indien u problemen hebt kan u ons steeds bereiken op dit 

telefoonnummer. 



 

 

 

 

 

 

 

Extra informatie 

Corona maatregelen: 

• Hou zeker rekening met de nu geldende corona-maatregelen – afstand – 

bubbel … 

 

Algemeen voor deze wandeling: 

• De volledige wandeling behelst 5.080 meter 

• Ze kan makkelijk afgelegd worden in 1,5 uur 

• Ben je in het bezit van een smartphone met databereik, dan scan je best 

de QR-code op de diverse borden, je krijgt dan een griezelverhaal te 

horen waarbij je de keuze hebt uit 2 leeftijden, zijnde -12 of +12 jaar  

(kwestie dat het niet te griezelig is voor de kleinsten) 

• Opgelet de borden blijven maar staan tussen zaterdag 27 februari 2021 

en zondagavond 7 maart 2021! 

Maar je kan ook daarna de wandeling maken maar je kan dan geen 

waardebon meer winnen en ook niet genieten van de griezelverhalen. 

 

Niet vergeten: 

Zorg dat je ergens tijdens je tocht een selfie maakt en naar ons stuurt op het 

nummer 0494/03.86.67, je maakt dan een serieuze kans op een van de  

4 waardebonnen van 25 euro! 

www.kwbgijzegem.be  

http://www.kwbgijzegem.be/

