29-10-2022

Informatie voor de bewoners
Op zaterdag 29 oktober lopen tussen 18:30 uur en 20:30 uur eng verklede kinderen door
de straten met lampionnen. Zij bellen aan bij iedereen die deze Halloweenposter zichtbaar heeft opgehangen op het raam of op de deur. Deze poster zit in de wijkkrant. De
kinderen zullen proberen je een beetje bang te maken en hopen vervolgens op een
kleine traktatie in de vorm iets lekkers. Je mag de kinderen die aan de deur komen ook
laten schrikken en je voortuin of voordeur spannend versieren. Tot 19:15 uur komen de
kinderen langs die niet graag schrikken (veelal jongere kinderen). Na 19:15 uur wordt
het echt eng in de straten. Dan komen de kinderen die het niet erg vinden om te schrikken/griezelen. Vanaf 19:15 uur zullen ook de jongeren in de straten het spannend maken voor de kinderen. Mocht je de poster kwijt zijn, dan mag je ook zelf een opvallende
brief of tekening ophangen. We hopen dat je meedoet. Mocht je dit liever niet willen
dan kan dat eenvoudig door geen poster of tekening op te hangen.
Informatie voor kinderen tot 13 jaar
Je hoeft je niet op te geven of aan te melden. Je zorgt zelf voor begeleiding. Zorg dat
je griezelig verkleed/geschminkt bent. Je kunt zelf vanaf 18:30 uur langs de deuren
gaan waar de poster of tekening op de deur of het raam hangt. Je maakt de bewoner
een beetje bang en roept “trick or treat”. Hopelijk krijg je dan iets lekkers.
Tot 19:15 uur kunnen de allerkleinsten ook meedoen, want tot die tijd zullen de jongeren
je niet bang maken op straat en zal het allemaal nog iets minder eng zijn aan de deuren. MAAAAAAR vanaf 19:15 uur zullen niet alleen sommige voortuinen en voordeuren
griezelig zijn, ook de straten kunnen dan eng zijn. Misschien springen er jongeren uit een
kliko te voorschijn als je voorbij loopt, of loopt er iemand eng verkleed zachtjes achter je
aan. Het is natuurlijk allemaal nep. Als je het te eng vindt kun je dat gewoon zeggen.
Dan zullen de jongeren iets minder eng doen of afstand nemen. Ze zullen je nooit pijn
doen. Om 20:30 uur is het helemaal afgelopen. En als je dapper genoeg bent geweest
heb je waarschijnlijk heel wat snoep verzameld.
Informatie voor jongeren vanaf 13 jaar
Je hoeft je niet op te geven of aan te melden. Maak er samen met je vrienden een leuke avond van, door tussen 19:15 uur en 20:30 uur ergens in de straten van Batau-Zuid,
verkleed rond te lopen (bijvoorbeeld als zombie o.i.d.) of je te verstoppen en zo nu en
dan tevoorschijn te komen. Als een kind of groepje kinderen aangeeft het TE spannend
te vinden kun je spelen alsof je heel bang bent voor het kind en gauw op de vlucht
slaan. Ga liever niet in gesprek, want als je er eng uitziet helpt dat niet. Maak het voor
jezelf en de ander een leuke Halloween.

Jullie mogen allemaal nog wat lekkers komen halen in de Rijtuigtuin!

Laten we er met zijn allen weer een griezelig
leuke Halloween van maken.

