
Halloween 
Zaterdag 26 oktober  
organiseert Buurtvereniging ’t Huufke een leuke 
Halloween voor alle kinderen uit onze buurt. 
 

Halloween in onze wijk 
Ook dit jaar organiseren wij een spannende Halloweentocht voor alle 
kinderen t/m 12 jaar uit onze wijk. Voor leden van de 
buurtvereniging is de deelname gratis en hebben voorrang op 
deelname. Niet-leden betalen € 1,50 per kind. Wordt u lid dan 
betaald u voor de resterende maanden van 2019 nog € 5,- per 
gezin. Men is dan wel verplicht ook voor 2020 (€ 15,-) vooruit te 
betalen. 
Er kunnen maximaal 100 kinderen aan deze tocht meedoen. 
We verdelen de kinderen in twee groepen:  
• Categorie 1 leeftijd 0 t/m 8 jaar  
• Categorie 2 leeftijd 9 t/m 12 jaar 
Alle groepen lopen met een begeleider 
 

Alle kinderen komen verkleed en het programma ziet er als volgt uit: 
Vanaf 18:30 ontvangst kinderen uit categorie 1 
Vanaf 19:00 uur ontvangst kinderen uit categorie 2 
18:45 uur vertrek van de groepen uit categorie 1 
19:15 uur vertrek van de groepen uit categorie 2 
 

Om uiterlijk 21:00 uur verwachten 
we alle deelnemende kinderen weer 
terug op het grasveld a/d Cuijkstraat 
voor een gezamenlijke afsluiting.  
Hier is vanaf ± 20:00 uur voor alle 
kinderen gratis warme chocomel 
met slagroom.  
Ook voor volwassenen uit de wijk is 
er gratis warme chocomel.  
Iedereen is van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen. 
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Langs welke straten gaat de Halloweentocht? 
Deze straten zullen we lopen: 
gehele Cuijkstraat - gehele St Eloy   
gehele Willemstraat 
Salmstraat (tot Herpenstraat) 
Heinsbergenstraat (tussen Maatsestraat en Cuijkstraat)  
Herpenstraat (tussen Salmstraat en Maatsestraat).  
Maatsestraat (tussen Valkenburgstraat en Heinsbergenstraat),  
Valkenburgstraat (tussen Cuijkstraat en Maatsestraat),  
Reinoldstraat (tussen Willemstraat en Maatsestraat) 

In de week voor de tocht zullen we in deze straten een briefje in de 
bus gooien om onze komst te melden. Hierin zal ook vermeld staan 
hoe men kan laten zien dat men een bezoek op prijs stelt. Graag 
zien we natuurlijk dat iedereen ook nog Halloweenversieringen 
aanbrengt.  
Wilt u de ontvangst van de kinderen extra leuk maken, of wilt u 
gaan entertainen in de te belopen straten, dan kunt u zich als 
volwassenen laten schminken in ’t Huufke. Daar zit, vanaf 16:00 uur, 
een team klaar om er wat engs van te maken.  
 

Opgeven voor deze Halloween beleving kan 
van 3 tot 14 oktober en uitsluitend via onze website: 

www.thuufke.nl 
Vul daar alle gevraagd gegevens nauwkeurig in.  
Indien uw kinderen in een eigen samengestelde groep willen lopen 
geef dan de namen van al deze kinderen door.  
Alle overige kinderen worden door ons ingedeeld. 
De organisatie is in onze handen maar we vinden het prettig als, 
zeker van de jongste kinderen een van de ouders mee loopt met de 
tocht, geef dus op de site ook aan of er een ouder mee zal lopen. 
In de week voor de tocht ontvangen alle deelnemers nog 
gedetailleerde informatie betreffende indeling e.d. 
We hopen met alle deelnemers een leuke spannende Halloweentocht 
te kunnen houden en al onze buurtgenoten een gezellige Halloween 
te laten beleven. 

 

Kijk na de tocht ook eens voor de foto’s op:  
www.thuufke.nl of facebook 
Halloween-commissie van Buurtvereniging ’t Huufke 


