
Vrijdag 1 november! 

 
 

Het wordt net als vorig jaar  geweldig…     SPANNEND!SPANNEND!SPANNEND!SPANNEND!    

 

We hebben de avond weer opgedeeld in twee delen, eerste deel voor de wat kleine kinderen en 

tweede deel voor de wat oudere kinderen. 

======================================================================================== 

Deel I:  kinderen tot 6 jaar, met begeleiding van ouder(s).  

 

Aanvang: 19.00uur, speeltuin de Koppel 

Het is de bedoeling, zoals vorig jaar, dat we in de wijk de Koppel, rondom het gebouw lopen.  

Daar zullen vampiers verstopt zitten, rare geluidjes te horen zijn en enge opdrachtjes plaats 

vinden. Het is een klein beetje eng maar goed te doen voor deze leeftijd. 

Nadertijd krijgen ze wat te drinken met wat lekkers en is er kinderdisco.  



 

Einde:  20.15uur.  

K8osten 1 euro leden en 2 euro voor niet leden. 

 

=>Opgave is hiervoor nodig,  

=>Dit kan via de mail, dees.havikhorst@planet.nl..........     Als je durft!!!!! 

======================================================================================== 

Deel II:  kinderen vanaf 6 jaar en ouder 

 

Aanvang: 21.00uur, speeltuin de Koppel 

 

We gaan met de oudere kinderen ook dit jaar weer naar het Galgenveld. 

De avond ziet er voor hen als volgt uit. 

 

Spooktocht door het Galgenveld waar de vrijwilligers van de Deventer Speeltuin 

Vereniging met onze vrijwilligers de kinderen de “stuipen op het lijf zullen jagen”. 

 

De kinderen moeten dit jaar op de fiets naar het gebouw komen!!  

 

Vanaf 21.30u gaan er iedere 5 minuten groepen weg.  

Kinderen tot 12 jaar gaan in begeleiding van een volwassene. Kinderen van 12 jaar en 

ouder mogen alleen.  
 

Wat er weer gaat gebeuren allemaal verklappen wij niet, maar….. het is donker en het wordt spahet is donker en het wordt spahet is donker en het wordt spahet is donker en het wordt spannend!nnend!nnend!nnend! 



Naderhand zal de avond worden afgesloten met een spetterende disco!!!  

Tevens zal er wat drinken zijn met wat lekkers. 

Einde 24.00uur.       

  

PS: 

1: willen vriendjes of vriendinnetjes meelopen, dat kan, hoe meer kinderen hoe LEUKER.  

2: Denk je, mijn kind is 5 maar wil graag met de grote kinderen mee, dat mag, als ouder ken je je     

eigen kind het beste om dat te beslissen. Andersom is natuurlijk ook mogelijk, is je kind 9 en 

bang in het donker, die mag gerust met de kleinere kinderen mee lopen. 

3: Kosten zijn: 1 euro voor leden, 2 euro voor niet leden (zoals gewoonlijk). 

 

Ook hier is opgave nodig, dat kan per mail, dees.havikhorst@planet.nl  

 

=>GEEF JE OP, HET WORDT GEWELDIG…………………  ENG! 

 


