
HALLOWEEN  

Kom je griezelen door de straten van Orthen? 

 

Op zaterdag 29 oktober van 18:15 – 21:15 
organiseert de BCFO een Halloween avond voor 

de Orthense kinderen. 
 

We verzamelen met z’n allen bij Cello, ter hoogte van de Noorderweg. 

Wees op tijd! 
 
Deze BCFO info bevat: 

 Info Tocht voor de allerkleinste , Trick or Treat 

 Info Tocht Trick or Treat in combinatie Griezel Puzzel Tocht  

 Info Veiligheid 

 Info bij slecht weer 

 Info doe mee als snoephuis  
 

Voor de Allerkleinste ; Kinderen tot 7 jaar 
 

Kinderen gaan verkleed als griezels lang de deuren.  
Ze mogen aanbellen bij huizen die d.m.v een poster hebben aan gegeven dat ze mee 
doen aan de trick or treat.  
 
Wanneer ze goed griezelen zullen zij beloond worden met 
(gezonde) snoep / traktatie.  
 
Kinderen tot 7 jaar gaan gezamenlijk in grote groep(en) 

samen met hun ouder/voogd op pad voor TRICK or TREAT   

 
We starten om 18:30 tot 19:30 uur. Aanmelden is niet nodig. 



We lopen een kleine route. Laagakkerstraat / Orduynenstraat/ Schanswetering. 
Zie de kaart. 
 

  
 
  
We eindigen weer bij Cello waar we van elkaar afscheid nemen en de kinderen een 
extra  traktatie ontvangen 
 

 
 

Voor de Stoere en Puzzelgrage:  Kinderen van 7 – 12 jaar 
 
Kinderen van 7 – 12 jaar mogen zelf op pad een ouder/voogd mag natuurlijk als 
begeleiding meelopen.  
Kinderen gaan verkleed als griezels lang de deuren. Ze mogen aanbellen bij huizen 
die d.m.v. een poster hebben aan gegeven dat ze mee doen aan de Trick or Treat.  
 
 
Wanneer ze goed griezelen zullen zij beloond worden met 
(gezonde) snoep / traktatie. 
 
Daarnaast zitten er allerlei puzzelstukken en opdrachten 
verborgen in het gebied  
 
Aanmelden is wel nodig. 

Cello  



Meld je aan vóór 25 oktober via onderstaande strook.  
 

Naam: ……………………………………………………………….. 
Leeftijd: ……………………………………………………………… 
Telefoonnummer ouder /voogd: ………………………………….. 
 
Doe de ingevulde strook in de brievenbus van Laagakkerstraat 18. 
Of stuur je gegevens naar info@bcfo.nl 

 
Programma:  
 
We beginnen strak om 18:30 uur met een klein binnen programma in de Cello. 

We geven dan ook uitleg over de Griezel Puzzel Tocht en de kinderen ontvangen 

allemaal een tasje.  
 
Alle kinderen vormen dan groepjes van ong. 4-5 kinderen. 
 
We vertrekken om 19:00 gezamenlijk naar het startpunt alwaar de groepjes zelfstandig 

aan de Griezel Puzzel Tocht in combinatie met TRICK or TREAT beginnen  

 
Zie op de kaart het gebied:  (eerste gedeelte zullen ze van 19:15-19:45 griezelen en 
dan gaan ze allen naar het tweede gedeelte) 
 

 
Vanaf 21:00 uur zullen alle kinderen zich weer melden bij de Cello als eindpunt.  
 
Door alle puzzelstukken en opdrachten te verzamelen en de oplossing te laten zien,  
kunnen de kinderen bij het eind punt een extra traktatie ontvangen 

Cello : 

verzamelen 

en eind 21:15 

 

Start 

route  

19:15

0  

Oversteek begeleid 

mailto:info@bcfo.nl


 

 
Veiligheid kinderen:  
 

In het  TRICK or TREAT lopen griezels met een act, die tevens ook een oogje in het zeil 

houden. Wanneer een kind een probleem heeft kan deze altijd bij hen terecht. 
Daarnaast loopt ook de organisatie van de activiteiten groep van de buurtcommissie 
rond in de trick or treat gebieden. Bij calamiteiten is er snel hulp ter plaatsen. 
 
De oversteek schanswetering wordt uiteraard begeleid.  

 
 

Het weer: 
Een beetje regen zal ons niet afschrikken. Als echte griezels gaan we gewoon door. 
Kleed uw kind erop.  
Wanneer het te slecht weer is, en wij van mening zijn dat het niet verantwoord is de 
Halloween Trick or Treat en GriezelPuzzeltocht door te laten gaan, dan zullen we dat 
tot uiterlijk 1 uur van te voren 17:30 uur  aangeven op de website van de BCFO. 
De huizen die hebben aangegeven mee te doen d.m.v. een flyer achter raam of deur 
zullen wij persoonlijk inlichten.  

 

Wij hebben er zin in , jullie ook? 
Wilt U zelf actief meedoen als Griezel(act) aanmelden kan  

vóór 15 oktober via mail info@bcfo.nl 

 

 



TRICK or TREAT 
 
Trick or Treat houdt in dat kinderen langs de deuren gaan om (gezonde) snoep op te 
halen. 
 
Als uw woning in het Trick or Treat gebied gelegen is tijdens deze Halloween avond 
van de BCFO op 29 oktober. Zou het leuk zijn als u deel neemt als snoep griezelhuis. 
 

Mogen de kinderen tijdens de Halloween avond bij uw huis aanbellen 
voor Trick or Treat? 

 

Ja?!  Super leuk dat u mee doet! 

Hang dan de flyer (zie onderstaand) goed zichtbaar op het raam of de deur. Zo zien 
de kinderen dat u mee doet en dat ze bij u mogen aanbellen. Aanmelden is niet nodig. 
 
Het allerleukste zou zijn als u mee griezelt door uzelf te verkleden of door uw voordeur 
of voortuin griezelig te versieren! Zo maken we er een superfeest van voor de kinderen! 

IK DOE MEE 

 
 

Op 29 oktober is Orthen een griezelwijk 
Wij vinden het super leuk als je mee doet! 

 


