
 
 
 
Indien je wenst  in te schrijven voor "Halloween in Maldegem" van zaterdag 30 oktober 2021, lees 

hieronder wat meer info. 

 

Op verschillende locaties wordt de zone rond GO De Driesprong, KUMA, kerkplein en het 

gemeentelijk park aangekleed in een griezelige maar  gezellige plaats voor de kennismaking met de 

andere leden van  Anna's familie : Lady Lifal, Herr Kommissar, Ed Garson, Duella Muerta, Lampa Deir, 

Dreit Lock, Dr. Press Kop en Hot Father.  

Op verschillende locaties zijn acts met spektakel voorzien.  

Je ogen en oren de kost geven is dus een must  ! 

Aangepast schoeisel en een zaklamp zijn nodig ! 

De gebruikte paden zijn veilig en een buggy- / rolstoelparcours is voorzien.  

De looprichting op het parcours is aangeduid met pijltjes. 

Deelnemen is op eigen verantwoordelijkheid en verzekering. 

Het parcours start aan de fietsenstalling in school GO" De Driesprong", Katsweg 1 en eindigt aan het 

St.-Annakasteel, Westeindestraat 1. Voor een parkeerplaats volg je best de aangeduide 

parkeerroutes naar de parkings in de buurt van start- en stopplaats. 

 

Op het wandelparcours zijn 4 stopplaatsen voorzien waar een versnapering (inbegrepen in de prijs) 

wordt aangeboden:  er is een aperitiefje met hapje bij de start, lekkere hete heksensoep onderweg, 

gyros zombiesnippers halverwege en een spooky dessert.  

Onderweg kan je nog een opwarmertje bekomen aan de jeneverbar en bij aankomst kan je nog een 

drankje nemen aan de bar.  

 

Wil het gekozen tijdslot met startuur respecteren; wijzigingen zijn niet mogelijk.  

U kunt starten vanaf 17:00 u tot 18:30 u voor een kindvriendelijke versie met heksen, spoken, 

spinnen enz. ; vanaf 19:00 zal het wat meer griezelen worden met schrikeffecten voor de echte 

superstoere, "ik ben nergens bang voor" -deelnemers. 

 

Er is een fotobooth  onderweg waar je zelf je groep kunt fotograferen. De genomen foto's zullen  

later op de website van het comité voor initiatief (www.cvimaldegem.be) en facebook (cvimaldegem) 

te bekijken zijn. Families met kinderen of groepen, die verkleed in het Halloweenthema deelnemen, 

maken kans op een mooie prijs. 

Wie het parcours mee wil decoreren met een uitgesneden pompoen kan deelnemen aan de 

wedstrijd pompoencarving met prijzen.   

Wij kijken er al naar uit om jullie te ontmoeten. 


