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'Kusbankje' verstopt in maisdoolhof in Waltwilder
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In Waltwilder opent de Gezinsbond zondag 1 augustus een enorm maisdoolhof om zijn 100-jarige jubileum te vieren. Wie het midden
van het doolhof bereikt, vindt een verborgen 'kusbankje'. Elke selfie mét kus op het bankje maakt kans op een romantisch diner voor
twee.

De Gezinsbond van Waltwilder wilde van zijn 100-jarig jubileum dit jaar een dorpsfeest maken. “Gezien de coronamaatregelen hebben
we gekozen voor veilige activiteiten. Zo komen er zondag aan de Grittelberg eetkraampjes en springkastelen, een Brabants trekpaard
zal de kinderen op sleeptouw nemen op het uitgestrekte veld en er is een prachtige tentoonstelling van oude tractoren”, verduidelijkt
voorzitter François Jacobs. Het middelpunt van de feestelijkheden wordt echter een gigantisch doolhof te midden van een uitgestrekt
maisveld. “We zijn hier drie maanden geleden mee gestart. Het doolhof is 10.000 vierkante meter groot en telt 130.000 maisplantjes.
Met een gps werd het doolhof uitgetekend. De gangen zijn 1,50 meter breed, in totaal goed voor een gangenstelsel van 2 kilometer”,
vertelt bedenker Marc Martens.

ALS-liga

Wie niet verdwaalt in het labyrint, komt op een centrale plek een romantisch plekje tegen. “In het doolhof staat een 'kusbankje'
opgesteld. Uiteraard is het zaaks om dat te vinden en dan ook meteen een foto te maken van de kus. Wie de selfie doorstuurt,
maakt kans op een romantisch diner voor twee”, aldus Jacobs. De inkomsten van het doolhof worden ook gebruikt om de ALS-Liga
te steunen. “Twee jaar geleden is een goede vriend overleden aan deze ingrijpende spierziekte. Met het inkomgeld hopen we het
onderzoek naar ALS te steunen. De toegangsprijs is 2 euro, gezinnen betalen slechts 5 euro. Wie het doolhof na zondag bezoekt kan
een QR-code inscannen bij de ingang om te steunen”, benadrukt Martens.

Ondertussen wordt de laatste hand gelegd aan het doolhof. “De maisplanten zijn al drie meter hoog. We knippen deze week de
bladeren nog bij zodat het een strak gangenstelsel wordt voor een geweldige zoektocht.” De eerste geliefden wilden gisteren al niet
meer van het bankje wijken. “Een geweldig idee. Het kussen is momenteel leuker dan het vinden van de uitgang”, lachen Tine en
Dennis.

100-jaar Gezinsbond Waltwilder op zondag 1 augustus vanaf 10 uur aan de Grittelberg

Johnny Geurts
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