HINGENE
Wegens corona durven we dit jaar nog geen griezeltocht doen zoals we gewoon zijn.
Heel spijtig ! Hopelijk in 2022 weer zoals vroeger !
Daarom nodigen we jullie uit om tijdens de herfstvakantie zelf op zoek te gaan naar ….
Je kan de tocht doen van zaterdagnamiddag 30 oktober tot zondagnamiddag 7 november 2021.
We starten in het park kasteel d’Ursel aan het Laathof.
Doe je graag deze tocht in het donker, neem dan zeker een lamp mee en probeert voor 20.00 uit
het park te zijn, voordat de poorten vast zijn.

Heks Hupsakee vindt haar leerling heksen niet in de klas !
Wat nu ? Waar zijn ze ?
Tijdens de wandeling gaan jullie alle heksjes moeten zoeken !
Misschien zitten ze wel nog thuis ! Kijk maar goed achter de vensters, in de bomen,…
Hoeveel heksen zien jullie op een bezem en hoeveel hebben er een pompoen ?
De heksjes zijn echte kapoenen. Ze doen van alles wat niet mag :
Sluiten de mensen op in het park want, zonder een sleutel geraken jullie er niet uit, ze gaan
liever dansen met de spoken , maken hun huiswerk niet, tekenen griezels, doen rare dingen
in hun pompoensoep om de juf te plagen, proberen de grote spin te pakken , doen de heks
schrikken die ze gaat zoeken, …
Ga door het park op zoek naar de kleine sloebers .
Als je uit het park wilt geraken moet je wel eerst de sleutel vinden.(zie bijlage 1)
We stappen verder en volgen het plannetje met onderweg verschillende opdrachten.
Deze opdrachten zijn aangeduid en dat zien jullie ook aan de versiering van de huizen.
Vergeet zeker de heksen achter de ramen niet te tellen.
Wandel rustig , steek voorzichtig over en geniet van deze tocht !
Misschien moeten jullie ook verkleed komen ! Zou dat niet leuk zijn ?

Veel plezier !

Opdrachten
1.

Los deze rebus op .( Aan Laathof)

2.

Zoek alle (5)sleutels om uit het park te geraken . wat hoort er niet bij?

3. Wat hebben we nodig voor de soep ? (Aan Vleminckxstraat 75)

4. Wie geraakt er tot bij de pompoenen ? (Aan Schietboomweg )

5. Hoeveel spoken dansen er mee ? (Aan Frans Van Haelenstraat 32)

6. Wat hoort er niet bij ? (Aan Frans Van Haelenstraat 52)

7. Doe opdracht : Oppassen hier … Stappen zoals een spin of ??? (Wateringe 4 )
8. Doe opdracht : Teken een griezelfiguur met stoepkrijt (Aan Wateringe 37)
9. Doe opdracht : Probeer alle opdrachten op de kaartjes te doen anders … kijk maar naar de heks
wat er dan kan gebeuren. (tss Beekje 15 en 14))
10. Doe opdracht : Hindernis gemaakt door de griezels … 10 x samen van de glijbaan . (Chiroplein)
11. Welke figuren zien jullie ? (aan het oude gemeentehuis van Hingene – naast de Spar)

12. Hoeveel heksen met een bezem ?
Hoeveel heksen met een pompoen ?
Bezem :
Pompoen :
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Sleutels om uit het park te geraken …. zoeken maar !

bijlage 1

Extra werk
Griezel vleermuizen met wc rolletjes knutselen


Dit heb je nodig
o

WC rolletjes

o

Zwart papier

o

Lijmstift

o

Schaar

o

Zwarte stift

Zo ga je te werk om de
vleermuizen met wc rolletjes te maken
1. Deuk de bovenkant van de rolletjes eerst even in zodat er oortjes ontstaan.
2. Teken dan bat-wings op zwart papier en knip uit
3. Teken dan de ogen en mond op de rol. Je kan het zo gek maken als je zelf wilt. Kleur
er ook rode wangetjes op.
4. Lijm de vleugels dan vast aan de zijkanten van de rol.
5. Klaar!
Dit knutselwerkje neemt letterlijk vijf minuutjes in beslag.

Inkleuren
Uitknippen
je kan er een trekpop van maken

