
 

 

 

 

 

Oktober 2018 

 
Het Halloween-Griezelweekend komt er aan! 

 

VRIJDAGAVOND 26 OKTOBER van 19.00 – 21.00 uur 
 
Zit je in groep 5 t/m 8? En durf je in het donker te spelen in de Griezelspeeltuin?  

Op deze bijzonder spannende avond kun je  lasergamen en marshmallows 

roosteren. De kleedkamers zijn omgetoverd in een Spookhuis en je kunt 

een fotoshoot maken in een speciaal voor Halloween 

ingerichte caravan en in de kantine staan griezelhapjes klaar…. 

Durf je nog? Neem je zaklamp mee en kom op vrijdag 26 oktober griezelen van 19:00-21:00 
uur. 

Hulp van ouders voor het begeleiden van de groepjes is van harte welkom.  

Aanmelden is verplicht en vol is vol! Dus wees er snel bij! 
Geeft je op vóór 24 oktober via http://www.sysvision.nl/hulhuizen/ 

 
ZATERDAGMIDDAG 27 OKTOBER van 14.00 – 16.00 uur 

Voor de kinderen t/m groep 4 gaan we zaterdag 27 oktober van 14:00-16:00 ook griezelen: 

Er zijn spannende opdrachten, natuurlijk kun je een lampion maken en je laten schminken. 
Misschien haal je wel je griezeldiploma! 

Neem zelf een emmertje van bijvoorbeeld snoeptomaatjes, plastic fles of melkpak mee. Het is 
verstandig om voor je lampion een lampje met batterijtje mee te nemen.  
Aanmelding vooraf is niet nodig, hulp van ouders is altijd van harte welkom. 
 

ZATERDAGAVOND 27 OKTOBER vanaf 19.00 uur 

Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom om mee te lopen in de Halloween-optocht door de buurt. 
Dankzij de jaarlijkse gastvrije en griezelige ontvangst van de buurt is deze Halloween-optocht 
een van de hoogtepunten van het speelseizoen van de speeltuinvereniging. 

http://www.sysvision.nl/hulhuizen/


 
 
Voor de Halloween-optocht zoeken we nog figuranten die langs de route op de stillere 
plekken ‘optreden’: het gaat wel om een kinderoptocht! Dus griezelig mag, maar gruwelijk 
niet…  
Is dit iets voor jou? Meldt je aan bij: speeltuin@hulhuizen.nl 

Om 18:45 gaan we opstellen, zodat we 19:00 uur kunnen vertrekken. We 
vertrekken dit jaar in groepjes vanaf de speeltuin. Zo hebben alle bezoekers 
meer tijd en ruimte om langer stil te staan bij de Halloween-sfeer van de buurt. 

Kom bij voorkeur op de fiets i.v.m. beperkte parkeergelegenheid.  
Toch met de auto? Dan parkeren in de Groenestraat. 

 

 

 

 

Tijdens het Halloween weekend zullen foto’s gemaakt worden, die mogelijk gepubliceerd gaan worden op de website van 
Hulhuizen. Indien u bezwaar heeft tegen publicatie van foto’s van uw kind(eren) dient u dit voor 26 oktober 2018 kenbaar te 
maken aan de organisatie. (speeltuin@hulhuizen.nl) 
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