Buiten is het al weer vroeg donker: een ideale tijd voor (ook jonge) kinderen om te griezelen
op straat!
Op

zaterdag 28 oktober a.s. is het weer zo ver:

Halloween!!!
Om 19.00 uur vertrekt er vanaf het dorpshuis een lampionnenoptocht,
waarbij iedereen met zelf meegebrachte lampionnen achter de begeleidende
auto mét muziek deze Halloween-avond gaat inluiden. Een échte griezeloutfit
hoort er natuurlijk bij: spoken, monsters, heksen en enge wezens. Hoe spannender,
hoe liever!
Tussen 19.30 en 21.00 uur zal er in groepjes van maximaal 10 personen een
rondgang door de straten van Dreischor gemaakt worden. Iedere groep wordt
begeleid door minimaal
één volwassene.
Net als vorig jaar is
er een griezeltocht speciaal voor de bovenbasis-kinderen:
kom maar op als je durft!
Je wordt opgewacht om 19.30 uur bij het
Slingerbos aan de ingang vanaf de
Bogerdweg. Tussen 20.30 en 21.00 uur
mogen ook de volwassenen ook nog
even hun moed tonen.
Natuurlijk is er nadien een kinderdisco in dorpshuis Trefpunt De Dorsvloer, waarbij
de bar open is voor de ouderen. Ook tijdens de tocht is het Trefpunt geopend. Maar ook de
band Schor is aanwezig voor een optreden. Voor ieder wat wils dus. Kom gezellig langs!
Ook nu weer
- Doen ook mee de Stoofweg, de Bogerdweg (inclusief de dreven) en de Bogerdhof.
- Doen niet mee: voorbij Goemanszorg en de dreven in de Welleweg.
- Is er een verkiezing van het mooiste Halloween-huis van Dreischor
- Is er een verkiezing is voor de leukste act/bijdrage aan deze avond.
Dus bewoners: leef u uit! De bekendmaking van de verkiezing vindt plaats tijdens de disco.
Woon je op Dreischor en wil je meedoen met deze activiteit? Haal dan alsjeblieft wat lekkers
in huis voor 10 personen. Bent u er niet? Geef dan de traktatie af bij de buren of leg hem weg
bij de deur. Wilt u niet dat er bij u wordt aangebeld, geef dit dan vooraf door aan Miranda
Bodbijl (tel: 0111 40 15 22).
Wil iedereen weer de moeite doen om het een geslaagde activiteit te maken? Alvast bedankt
en graag tot de 28e oktober!
De dorpsactiviteitencommissie
Diana, Norman, Miranda, Arianne, Saskia, Linda en Tim

Extra activiteit op woensdag
25 oktober a.s. _ _ _ _
____

Om het dorp extra te versieren en om alvast uit te kijken naar het
Halloween-feest willen we op woensdagmiddag 25 oktober tussen

13.30 en max. 15.00 uur met de kinderen pompoenen versieren in dorpshuis Trefpunt De
Dorsvloer.
Lijkt dit je ook leuk? Geef je voor donderdag 19 oktober op bij Norman Dijst (Daniël
Ockersestraat 12) via een envelop met je naam erop en een bijdrage van € 2,00 erin.

