
De verhalen: 2 griezelverhalen in één tocht! 

An Neven, schrijfster van (jong)volwassenverhalen, verzon speciaal 

voor kwb twee griezelverhalen.  Haar schrijfstijl?  Een vleugje humor 

met een stukje regenboog.  Bent Van Looy, die de verhalen insprak, 

is alvast fan! 

-10-jarigen: Amalia is een jonge heks die aan de heksenacademie wil 

studeren.  Ze moet eerst slagen voor het toelatingsexamen en dat 

loopt niet helemaal goed.  Een grappig verhaal voor kinderen met 

veel fantasie. 

+10-jarigen:  Vier tieners gaan in de zomer samen kamperen.  Eén 

van hen is dol op spooklegendes en wil achterhalen of ze echt waar 

zijn.  Loopt het goed af?  Een spannend verhaal voor de stoere 

knapen onder ons. 

 

 

 

 

KWB winterse griezeltocht 

Wat? Wij organiseren een corona-veilige ‘griezeltocht’.  Dit wil 

zeggen dat je zelf kiest wanneer je de wandeling aflegt in je eigen 

bubbel.  Onderweg kan je op 7 plaatsen een deel van het verhaal 

beluisteren met behulp van je smartphone met QR-lezer.  Bovendien 

kan je kiezen tussen 2 verhalen (+10 jaar of -10 jaar).  Je scant 

telkens de QR-code en zo krijg je het volgende deel te horen. 

Waar? Je kan vertrekken op de parking van het 

kerkhof in de Bergstraat.  Daar vind je ook het 

eerste bord waar je het eerste deel van het 

verhaal kan beluisteren. (We gaan NIET op het 

kerkhof zelf.)  Vandaar volg je het bijgevoegd 

plannetje.  Op de bospaadjes zijn bovendien 

extra pijltjes geplaatst.  De wandeling is 

ongeveer 4 km lang. Opgelet! De 7 borden waar 

je het verhaal kan beluisteren kunnen zowel 

links als rechts van de weg hangen. 

Wanneer? Je mag zelf kiezen wanneer je de tocht maakt.  De 

borden zullen gedurende heel de maand februari blijven hangen. 

Kostprijs ?: gratis 

Wat heb je nodig? 

Voor je eigen veiligheid : fluo-hesje, zaklamp, … 

Om het verhaal te kunnen beluisteren: een gsm waarmee je QR-

codes kan lezen.  Indien nodig kan je deze app gratis downloaden. 

Als je daar niet zo handig in bent, vraag je best even hulp.  Als je 

het zelf wil proberen,  vind je verschillende handleidingen op 

internet. 

Dit plannetje met de route. 



 


