Op griezeltocht met KWB Pulderbos
Wandel ongeveer 4km doorheen Pulderbos (met eigen bubbel) Onderweg kom je 7 griezelborden tegen.
Scan de QR-code(s) en beluister het griezelverhaal, ingesproken door Bent Van Looy!
Respecteer jij ook de coronaregels en de verkeersregels?
Veel griezelplezier!
Start: Dorpsplein – voor de kerk van Pulderbos – ga naar het startbord en scan de QR-codes. Daarna
kan je starten met de wandeling.
Ga met je rug naar de kerk van Pulderbos staan. Wandel rechtdoor tot je aan de T-kruising met Dorp
komt. Ga linksaf en steek vervolgens (voorzichtig) de baan over, de Lindelaan in. Blijf rechtdoor gaan.
Je komt op een paadje waar je in de buurt het eerste bord vindt. Blijf het paadje, dat eerst rechtdoor
gaat, volgen. Vervolgens buigt het af naar rechts om dan uit te komen op een T-kruising met de
Kapelstraat. Sla daar rechts af. Na ongeveer een 5 00-tal m kom je het tweede bord tegen.
Blijf vervolgens steeds rechtdoor gaan totdat je aan de T-Kruising met Dorp komt. Steek daar voorzichtig
over en zet je weg rechtdoor verder (via het fietspad), richting Dorp.
Waar Dorp overgaat in Molenheide buig je mee linksaf, Molenheide op. Blijf de weg volgen tot je links
de molen ziet. Steek voorzichtig de weg over en ga naar de molen. Daar vind je het derde griezelbord.
Ga terug naar de Molenheide, steek veilig de weg over en ga naar links. Sta je op
de plaats waar een pijl naar het voetbalplein hangt? Ga rechts de Mastenbaan
in. Deze weg kronkelt zich rond het voetbalplein. Hier vind je het vierde bord.
Blijf de Mastenbaan volgen tot je op een T-Kruising komt. Daar sla je rechts af.
Na 150m steek je de weg over om een niet-verhard pad te volgen wat leidt naar
het vijfde bord.
Het niet-verharde pad gaat over in een verharde weg. Blijf hier rechtdoor gaan. Zo
kom je in de Schaaflaan die je blijft volgen. Je negeert alle wegen links en rechts.
Na 750m komt je op de T-Kruising met de Eikenlaan. Sla daar links af en ga vervolgens 250m rechtdoor
tot de T-Kruising met de Viesenboslaan. In deze buurt vind je het zesde bord.
Sla aan de vermelde T-kruising rechts af. Ga vervolgens 250m rechtdoor om dan rechts de Tuinweg in
te slaan. Ga steeds rechtdoor het Hazenpad in. Na 100m buigt dit af naar rechts. Links (naast een huis)
zie je een voetpaadje. Volg dit (ga niet het kerkhof op). Dit brengt je in de Salvatorstraat.
In de Salvatorstraat vind je het zevende bord. Wandel de Salvatorstraat ten einde tot de T-Kruising
met de Patrijzenlaan. Sla daar links af. Ga vervolgens de eerste straat naar rechts. Je komt zo terug aan
de kerk, het startpunt.

Heb je een leuke foto?
Stuur ‘m door naar kwb.pulderbos@skynet.be
Griezelgroetjes KWB Pulderbos

