
 Een halloweenwandeling met wortels  
  

 
 

In Emelgem, ten noorden van de Merelwijk, met zijn rug naar ‘t bos, staat er een groot wit huis met 
veel ramen.  De mensen noemen het “‘t Venster”.  Gewoonlijk ziet het er normaal uit. De mensen 
die er wonen en werken zijn vriendelijk en beleefd. Maar elk jaar, de vrijdag voor Allerheiligen is er 
iets niet pluis. ‘t Krioelt daar dan van de heksen, dikke en dunne. Kabouters, kleine en hele kleine. 
Vampiers en spoken… Sommigen onder hen rijden op wieltjes. En ’t loopt en ’t rijdt er allemaal 
door mekaar. Ze eten en drinken en alleen God weet wat ze nog allemaal doen….In het donker, 
maar met veel lichten en kaven, trekken ze dan in benden door de straten. Als je ze ooit 
tegenkomt rond  de kerk of op Wandel op de Mandel, laat ze gerust.  Je zou niet de eerst zijn die 
ze meepakken…. 
Indien u meer zou willen weten over dit vreemde gebeuren, dan kan u deelnemen aan de 
halloweenwandeling van KWB en ‘t Venster op 28 oktober. Verzamelen aan ‘t Venster W. 
Elsschotstraat 19/1 te Izegem vanaf 18h30 tot 19h30. Inschrijven kan tot uiterlijk 26 oktober door 
te mailen naar kwb.in.emelgem@gmail.com . We zorgen voor klaaskoeken en chocolademelk, 
aangepaste proevers en drankjes onderweg. We verzamelen vanaf 18h30 tot 19h30 aan 't 
Venster en wandelen in groepen van 25 personen....Inschrijven met een mail naar 
kwb.in.emelgem@gmail.com  Kostprijs is 9 euro voor volwassenen 6 euro voor kinderen tot en 
met 12 jaar. 
 

Vrijdag 28 oktober 2022 
verzamelen tussen 18h30 en 19h30 

in ‘t Venster, W. Elsschotstraat 19/1 te Emelgem 
 

U volgt in verschillende groepen de gids tijdens een griezelige wandeling : 4,0 km. 
Wees gewapend met kaven, wortels en laarzen.(ook fluohesjes zijn aangeraden)                                                             
U kan inschrijven door te mailen naar : kwb.in.emelgem@gmail.com met melding van 
aantal volwassen en kinderen en één naam tot uiterlijk 25 oktober. 
Graag vooraf betalen op rekening BE59 7775 5013 0526 met melding  van de  naam uit de 
mail. KWB-kortingsbonnen en vrijetijdspas kunnen gebruikt worden en worden 
terugbetaald bij de start. 
Er zijn ook kaarten te bekomen in ’t Venster. 
 
Info bij Philippe Devenijn, Reperstraat 149   tel 051/20.47.92  
of bij Jory  D’Helft     W. Elschotstraat 23  tel 051/31.86.36  
of Willy Ghesquiere   Nachtegaalstraat  45  tel 051/31.89.64.  
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