HULP VAN GRIEZELAARS & SPOKEN GEVRAAGD
Beste (toekomstige) vrijwilliger,
Op zaterdag 27 oktober organiseert Tienerwerk Laarbeek o.l.v. Yammas (Tienerwerk
Mariahout) de 2018 editie van de jaarlijkse Laarbeekse Halloween Spooktocht. Tussen 19.00
en 23.00 uur gaan groepen jeugd onder leiding van volwassen begeleiders in de bossen op
spooktocht. De vertreklocatie is Groepsaccommodatie Van Lierop aan de Sparrendreef 1 in
Mariahout.
Op hun toch door het griezelbos komt elke groep bij diverse posten waar hen de stuipen op het
lijf wordt gejaagd. Voor deze posten zoeken wij vrijwillige griezelaars en spoken. Ben jij
griezelig, wil jij spoken en kun jij de 27e? Dan zouden wij het superfijn vinden als je als
vrijwilliger vanuit Tienerwerk De Boemerang Beek en Donk je bijdrage wilt leveren.
Hoe je invulling geeft aan je griezelpost is helemaal aan jou. Wel is het fijn als je niet helemaal
in je eentje op de post staat. Met twee personen is echter al voldoende. Meer mag ook.
Je kunt zelf voor het schminken zorgen (of je draagt een masker o.i.d.), maar je kunt je ook
laten schminken. De grimeurs zitten vanaf 16.00 uur klaar bij de vertreklocatie (Sparrendreef 1).
Als je geschminkt wilt worden, dit graag even doorgeven en zo vroeg mogelijk aanwezig zijn.
Het is de bedoeling dat je sowieso uiterlijk om 18.00 uur aanwezig bent. De organisatie geeft
je dan de nodige instructies. Ook brengen ze je naar je post. Als je een hele stellage bij hebt, of
veel materialen die moeten worden opgebouwd, dan is het natuurlijk fijn als je er wat eerder
bent. Maar simpel is ook goed. Als de kids maar de bibbers krijgen.
We moeten tijdig onze vrijwilligers doorgeven aan de organisatie vanuit Mariahout. Dus als je
als griezelaar of spook je bijdrage wilt leveren… Graag zo spoedig mogelijk een seintje.
Uiterlijke inschrijving 1 oktober.
Alvast bedankt voor de hulp!

Wendy Aikema & Diego Bloemendaal
Tienerwerk De Boemerang Beek en Donk

INSCHRIJFFORMULIER

JA IK WIL ALS GRIEZELAAR EEN POST TIJDENS DE SPOOKTOCHT BEMANNEN

Naam vrijwilliger 1 : ....................................................................................................................
Naam vrijwilliger 2 : ....................................................................................................................
Totaal aantal vrijwilligers die de post zal bemannen : .................................................................

Wij willen WEL / NIET geschminkt worden (Wel schminken dan liefst om 16.00 uur aanwezig)

Wij hebben WEL / NIET extra ruimte en tijd nodig om iets op te bouwen

Korte omschrijving van wat jullie plan is :....................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Overige zaken : .........................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Uiterlijk 1 oktober inleveren op Ten Bleek 13 te Beek en Donk
OF insturen naar info@boemerangbeekendonk.nl

