
Happy Halloween Festival 

 

 

Hallo Mini Heksen, spoken, mummies en grote griezels…..!!! 

Halloween is onderweg…… En dat betekent…. GRIEZELEN, SPOKEN, TRICK or TREATS, POMPOENEN & 

HEKSEN. Hocus-pocus en nog veel meer spookachtige gebeurtenissen.  

GROEP 1  vanaf 6 jaar tot 10,11,12 jaar 

Wanneer   : Zaterdag 24 oktober  

Wat hebben we  : een HALLOWEEN spookachtig festival dag. Een spooky middag!! 

Voor wie  : Kids vanaf 6 jaar tot 10,11,12 jaar (van JV Haragei, Made en Zevenbergen       
     Welke wekelijks trainen bij Haragei)           

Waar   : een Spooky adres : Witteweg 2 in Den Hout 

Tijd  : van 11:30 uur tot 17:00 uur (afzetten en ophalen bij de poort) 

Eten en drinken   : Wordt verzorgt  

Kosten    : € 10,00 per persoon 

 

GROEP 2  vanaf 11 jaar tot 16+ 

Wanneer   : Zaterdag 24 oktober  

Wat hebben we  : een creepy hollow night 

Voor wie    : stoere jongens en meiden met stalen zenuwen vanaf 11 jaar tot 16+   

   (van JV Haragei, Made en Zevenbergen, welke wekelijks trainen bij Haragei) 

Waar    : een creepy adres : Witteweg 2 in Den Hout 

Tijd    : van 18:30 uur tot 00:30 uur (afzetten en ophalen bij de poort) 

Eten en drinken  : Wordt verzorgt (i.v.m. de tijd, eet van tevoren een klein hapje….) 

Kosten   : € 10,00 per persoon 

We willen voor deze groep jongens en meiden een spannende avond creëren, maar niemand slapeloze 
nachten bezorgen. Dus als uw kind nog niet zo’n grote held/heldin is, adviseren wij om hem/haar bij groep 
1 aan te melden.  

 



 

Kledingadvies   : Oude kleding (wat vies mag worden), stevige schoenen of laarzen !!!!  

Verkleedwedstrijd : Kom allemaal in je engste of mooiste Halloween outfit (NIET VERPLICHT…..) 
De engste/origineelste/mooiste outfit wint een leuke prijs 

Corona maatregelen  : Worden zo goed mogelijk als kan nageleefd. Ook door ouders/begeleiders 

 

Beste ouders/begeleiders, 

Om deze dag goed te organiseren hebben we natuurlijk ook een beetje hulp nodig. In de vorm van 
vrijwilligers (middag en/of avond) maar ook in de vorm van sponsoring…...denk aan: eten, fruit, drinken 
maar ook materialen…. meehelpen met opbouwen…..Maakt niet uit, alle hulp is voor ons een 

extraatje….Laat het ons weten waar u kunt en wilt helpen….  

Mocht je nog vragen hebben dan horen wij het graag!!  

Hebben we je interesse gewekt????  Schrijf je dan zo snel mogelijk in!! 

Je kunt onderstaande strookje invullen en inleveren t/m 1 oktober bij je trainer. 

(met het geld, in gesloten envelop met je naam erop!) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Naam    :................................................................. 

Leeftijd   :.................................................................  

Tel. nr. ouders/begeleiders :.............................................................. 

Vereniging   : Haragei  /  Made  /  Zevenbergen 

Bijzonderheden/ allergieën:.................................................................................................. ... 

............................................................................................................................. ....................... 

........................................................................................................... ........................................ 

Mijn kind doet mee aan :  

● Groep 1  : de spooky middag 
● Groep 2  : Creepy Hollow night 

 

Ja, ik wil vrijwilliger zijn voor de MIDDAG! _________________________________ (naam) 

Ja, ik wil vrijwilliger zijn voor de AVOND! _________________________________ (naam) 

Ja, ik wil vrijwilliger zijn voor heel de dag! _________________________________ (naam) 

Tel.nr. waarop je te bereiken bent: ______________________________ 

(we maken dan een tijdelijke groepsapp aan, zodat we iedereen snel kunnen bereiken) 

Contact personen: Joyce Trimbach 06-30360436 / Samantha van Diederiks 06-41769074 


