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Zaterdag 2 november is het zover: 
 

Griezeltochten door de straten, 
   je hoort alleen je schaduw praten, 
  Twee bloeddoorlopen ogen, een kras op het gelaat, 
  Bloedkorsten, schrammen, stoppels, hij kijkt ontzettend kwaad. 
  Stille geesten in de nacht, 
  op iedere hoek houden ze de wacht. 
  Heksen, tovenaars, monsters of een kat 
  geef mij maar een spin of een rat…. 

 
Willen jullie lekker griezelen en gillen tijdens Halloween?!? Maak een groepje 
en geef je snel op samen met een begeleider! Jullie gaan dan samen met je 
vrienden/vriendinnen griezelen door de straten van Liempde.  Wat je daar zult 
zien…… 

Opgeven 
Datum : 24 oktober 2018 
Tijd  : tussen 19.00 tot 20.00 uur 
Waar  : Strijpenhof 13 
Kosten : € 2,50 per kind te betalen bij opgeven 
Gegevens : naam begeleider en telefoonnummer, namen kinderen 

 gemiddelde leeftijd, tijdstip van vertrekken 18.00 uur of 19.30 uur. 

Route en snoepzakken ophalen 
Datum : 1 november 2018 
Tijd  : van 19.00 tot 20.00 uur 
Waar  : Strijpenhof 13 
Wie  : begeleider 
 
De mensen bij wie je langs de deur gaat, vinden het erg leuk als jullie zelf ook 
verkleed zijn. Misschien kunnen jullie samen wel een spannend Halloweenliedje 
zingen? Vooraf krijgen jullie van je begeleider een snoepzak. Het kan natuurlijk 
zo zijn dat de mensen onderweg toch nog een snoepje willen uitdelen. Vergeet 
daarvoor niet een bakje of tasje mee te nemen. 
 
Let op: er kunnen maximaal 150 kinderen meedoen! VOL =VOL 
 
 
 
 
 
 

HALLOWEEN 

z.o.z. 
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Zoals jullie reeds eerder gelezen hebben, wordt op zaterdag 19  
oktober oude kleding en oud ijzer opgehaald. Van de opbrengsten 
kunnen we weer leuke activiteiten organiseren. 

 
Het bestuur is op zoek naar mensen die 1 of 2 keer per jaar mee willen 
helpen om deze oude kleding en oud ijzer op te halen. Heb je dus nog 
een paar uurtjes over, dan maken wij graag gebruik van je hulp. Je kunt 
dit kenbaar maken door even naar Frank Scheutjes te bellen. Hij is 
bereikbaar onder nummer 06 – 29 53 71 78. Vele handen maken   

                     immers licht werk  . 
 
 
 
 
 

 
Het geplande darttoernooi van 9 november aanstaande gaat niet door.  
 
  
 

 
 
 
 
Prijzen winnen met een volle kaart, of een volle rij? 
Het Sinterklaas-kienen staat voor de deur, ben jij erbij?  
 
Zit je in groep 5 tot en met groep 8? 
Dan word jij op vrijdagavond 22 november bij Pius X verwacht! 
 
De avond duurt van 18.30 tot 21.00 uur  
Ben jij klaar voor dit Sinterklaas-avontuur? 
 
Stuur dan vóór 1 november een mailtje naar activiteit@kerkeind.nu en meld je aan. 
Graag even vermelden dat je naar het Sinterklaas-kienen wilt gaan. 
 
En als laatste nog een belangrijke tip van Piet:  
Vergeet je eigen potlood niet! (pennen en stiften zijn niet toegestaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleding- en oud ijzer  

SINTERKLAAS-KIENEN 

Z.o.z. 

DARTEN  
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        Lieve kinderen van 0 jaar tot en met groep 4,  

 
Sinterklaas en zijn pieten komen weer naar Nederland, 
en ze schudden je dan graag de hand. 
Kom je naar dit superfeest? 
Vorig jaar ben je vast ook geweest! 
Kom op zaterdag 23 november, allemaal 
naar Het Wapen van Liempde, die gezellige zaal. 
Het feest wordt van 10.45 uur tot 12.00 uur gehouden, 
kun je dat goed onthouden? 
De zaal is vanaf 10.30 uur open, 
je kunt dan zo door de hoofdingang naar binnen lopen. 
De pieten zijn er, de snoepjes staan al klaar, 
en ook cadeautjes, reken maar! 
We gaan spelletjes doen en zingen, 
en nog een heleboel andere dingen. 
Dus kom met z'n allen, lieve kinderen. 
Laat je door niets of niemand verhinderen! 
Tot ziens dan maar! Tot gauw! 
Sint en zijn pieten verwachten jou. 

 
De Sint wil graag vooraf weten, 
welke kinderen die ochtend komen, en hoe ze heten. 
Meld je kind(eren) aan door een mailtje te sturen naar activiteit@kerkeind.nu 
en geef de naam door, de leeftijd en of het een jongetje of meisje gaat, per individu. 
Tot 2 november kun je de kinderen opgeven voor dit gezellige feest, 
Later inschrijven is niet meer mogelijk, dan is het voor de organisatie mooi geweest. 
 
 
 
 
 
Dinsdag 10 december 2018: Kerstworkshop volwassenen 
Woensdag 11 december 2018: Kerstworkshop kinderen 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

VOORAANKONDIGING ACTIVITEITEN 

SINTERKLAASFEEST 


