Trick or treat?!

HEUVELHOVE
KOOLSKAMP

Samen sidderen en beven, verkleed van deur tot deur gaan dat is griezelig gezellig!
Maar vergeet tussen al het plezier zeker de veiligheid niet!
BELANGRIJK!





De trick-or-treat gaat door van 17h30 tot 21h (+/- 1h(30u) wandeltijd),
is individueel en op eigen risico (inschrijven verplicht), heb je daarna zin om nog even
na te praten dan kan je terecht bij onze stand in ’t Zonneke (Ardooisetraat 12) vanaf
17h30 tot 23h00.
Respecteer ten alle tijde de rust van de buren!
Controleer altijd via de poster aan raam of deur wanneer de bewoners al of niet
deelnemen aan de trick-or-treat.
Wij vragen niet aan te bellen bij mensen die niet deelnemen!
WOON JE LANGS HET PARCOURS:







Voorzie voor de kinderen die aanbellen een snoepje
(het is de geste die telt, het hoeft niet duur te zijn!)
Geef geen geld of (alcoholische) drank of andere voorwerpen.
Het is altijd leuk als je de kinderen kunt doen schrikken of zelf een poets bakt.
Hang de affiche aan je deur. Je kunt deze ook downloaden op onze website, woon je
langs het parcours dan zal je deze in de brievenbus krijgen.
Geen snoepen meer? Draai dan je poster om naar de rode zijde.

Doen je kinderen mee aan trick-or-treat:
 Wijs ze er op dat ze zo veel mogelijk op het voetpad blijven en herhaal dat als ze
oversteken ze steeds moeten stoppen en zorgvuldig kijken.
 Laat ze steeds iets dragen dat reflecterend werkt zoals reflecterende stroken of
armbanden en voorzie ze van een zaklamp.
 Wees voorzichtig met kostuums en maskers, zorg er steeds voor dat je kinderen
voldoende bewegingsvrijheid hebben en dat ze steeds voldoende kunnen zien.
 Laat kinderen niet zomaar zonder toezicht van een volwassene alleen op straat!
Ben je een bestuurder:




Let goed op in onze wijk! Hoe sneller je rijdt, hoe kleiner de kans dat je een kind
opmerkt en hoe moeilijker het is op tijd te stoppen.
Rij voorzichtig van je oprit en kijk goed uit wanneer je een oprijlaan of parking inslaat.
Zie je kleine heksen, tovenaars, duiveltjes of andere creaturen op je weg, wees
voorzichtig, want kinderen verliezen de veiligheidsregels wel eens uit het oog met al
dat plezier.

Het comité wenst je een leuke trick-or-treat!
V.U. Wijkcomité heuvelhove – Diksmuidse Boterweg 9 - 8851 Koolskamp - 0477 / 65 86 69
wijkcomite-heuvelhove@hotmail.com

