Halloween in Riethoven 29 oktober
Halloween is in Nederland niet zo populair als in de Verenigde Staten of Engeland,
maar het wordt wel steeds meer gevierd. Dit jaar komt Halloween ook weer naar
Riethoven. 2 jaar geleden vierden we in ons dorp voor het eerst Halloween, vorig jaar
kon deze net gestarte traditie door Corona helaas niet doorgaan. We hopen er dit
jaar weer een gezellig griezelige avond van te maken.
Halloween valt dit jaar in de herfstvakantie. Op vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur
kunnen kinderen vanaf groep 4 alvast in de sfeer komen en deelnemen aan een
aantal workshops in de Rietstek. Deze workshops staan in het teken van Halloween.
Je maakt er een griezelige pot, of een spook waarin je je snoep op anderhalve meter
afstand kunt ontvangen of een tasje waarin je al je snoept kunt sparen.
Vanaf 18.30 kunnen kinderen vanuit de Rietstek de omliggende straten af gaan voor
‘Trick or Treat’. Het zou leuk zijn als de huizen in deze straten ook in Halloween
stemming zijn gebracht. Er is dit jaar zelfs een prijs voor het mooist versierde huis.
Om 20.00 komt iedereen weer naar de Rietstek. Aansluitend zal de film Coco
gedraaid worden in de Rietstek.

Het is de bedoeling dat iedereen verkleed komt en dat ouders zelf met kleine
kinderen meelopen. Ook kinderen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs die
het leuk vinden, mogen deelnemen.
Hoewel we natuurlijk allemaal zo eng mogelijk verkleed willen gaan, is het verstandig
om iets lichtgevends of een lampje te dragen om de zichtbaarheid te verbeteren.
Indien kinderen zelfstandig lopen, vertel ze dan dat het de bedoeling is dat ze in de
wijk blijven. Het is niet de bedoeling dat kinderen de Schoolstraat of Molenstraat
oversteken!
Huizen die zich in het trick or treat gebied (Hennepstraat, Eviestraat, Lupinestraat,
Vlasstraat, Boekweitstraat, Wikkestraat) bevinden, ontvangen bij deze Houwmouw
een aparte bijlage met informatie. Mochten er toch nog vragen zijn, neem dan even
contact op met Karolien (rietstek@meerriethoven.nl)
Meedoen met trick or treat of met de workshops in de middag?
Geef je op via de volgende links:
Workshops in de middag (vanaf groep 4):
https://www.signupgenius.com/go/30E0F44AFA829A6F85-halloween2
Trick or treat (vanaf groep 1 basisschool t/m onderbouw van VO)
https://www.signupgenius.com/go/30E0F44AFA829A6F85-trick
We hopen op een gezellig griezelige avond!

