Griezeltocht KWB sint-Amandsberg november 2021
Indien je de wandeling maakt in het donker is een fluohesje nuttig voor uw veiligheid.
Let op bij het oversteken van de spoorweg op het einde van de Beelbroekstraat
We starten aan de kring van het Westveld: Heilig-Kruisplein 10 9040 Sint-Amandsberg.
Inlichtingbord +

bord 1 van de wandeling (Verhaal beluisteren via de QR-code).

Van de parkeerplaats aan het centrum gaan we richting Heiveldstraat (linksaf als we met de rug naar
de ingang van de kring staan).
We slaan de Heiveldstraat rechtsaf in. We zien na een 200 meter links het Westveldpark en rechts de
bibliotheek en het theater van Pedrolino. Aan de overkant, huisnummer 359 vindt u
bord 2
Links zien we de Schuurstraat die gaan we niet in. We volgen wel het verlengde van de Heiveldstraat,
de Westveldstraat, tot aan de Kasteelwegel en die volgen we wel tot op het einde.
We komen aan Ketshage en gaan die linksaf in door de spoorwegtunnel.
Eens de spoorwegtunnel door gaan we rechts Ketshage in
bord 3. We volgen het betonbaantje
langs de spoorweg maar slaan dan een 100 meter verder linksaf en komen zo in het Beelbroekhof.
We volgen Beelbroekhof tot het Winkelkouterpad na nummer 4 en slaan daar linksaf.
We komen in de Beelbroekstraat en volgen deze rechtsaf tot over de spoorweg.
Over de spoorweg terug rechtsaf na een 80-tal meter zie je links Brasserie Haeseveld. Als het open is
kan je daar iets drinken.
Je kan juist voor je het Haeseveldterras opgaat
hoeve.

(bord 4) links het pad volgen langs de Gallische

Ga rechtsaf na de Gallische hoevewegel de Volderrede in.
Volg de Volderrede tot de eerste straat rechts, de Kwadenplasstraat (groen naambord). Ga rechtdoor
langs de Kwadenplasstraat.
Na een tijdje (+- 300 m) zie je links de Bergenkruiskapel. Een 100 tal meter voorbij deze kapel aan de
linkerzijde vindt u
bord 5.
Blijf de Kwadenplasstraat volgen tot de Ledestraat (rechts) en sla die straat in.
Reeds na 50 meter sla je links de Nachtegaalstraat in. Daar staat ergens

bord 6

Volg deze straat tot aan de Alfons Braekmanlaan. Volg die laan links tot aan de overzijde van de
Alfons Braekmanlaan de Jozef Goossenaertsstraat begint en volg deze straat
bord 7 tot het
Heilig Kruisplein waar je iets verder terug aan je beginpunt komt. In de kring Westveld kan je iets
drinken als hij open is.
Proficiat u hebt de Griezeltocht beëindigd. Bedankt om deel te nemen!

= Er staat een bord in de buurt

