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Haloween vrijdagavond 2 november
Om half 7 verzamelen we met de jeugd bij
familie Bruijsters. Hier zal een vriendelijke
heks aanwezig zijn die vertelt dat we op zoek
moeten gaan naar ingrediënten voor de soep.
De kinderen gaan met een lampion, die we
uitreiken, en hun ouders en/of oudere
kinderen naar 3 locaties in het dorp waar ze
een spelletje spelen voor een ingrediënt.
Daarnaast zal er een spookhuis (waar
kinderen niet in hoeven maar wel mogen :-))
en “trick or treat” locatie zijn.
Rond 8 uur zullen we bij familie Bruijsters
afronden. Er wordt ook een prijs uitgereikt
voor wie de mooist versierde, enge of
uitgeholde pompoen heeft meegebracht!
Om 9 uur is er voor de oudste jeugd een echt
eng verhaal bij het kampvuur met een heks.
De jongste jeugd is dan al naar huis.
Aan alle bewoners van het dorp willen we
vragen om mee te doen als je wil en op welke
manier dan ook. Heb je een of meerdere
pompoenen en wil je die uitlenen aan de
jeugd: graag! Of wil er zelf een aan de weg
leggen, ook leuk. Of misschien wil je wel
versieren?! Allemaal leuk!
Wil je doorgeven of je komt en met wie je
komt. Aanmelden kan via de mail:
wendy@hedikhuizen.nl .

Sint Nicolaas in Hedikhuizen
De Sint krijgt het steeds drukker. Zoveel
mensen ……. zoveel verschillende wensen.
Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de planning
van de bezoeken. Ook voor onze kinderen in
Hedikhuizen! De Regelpiet heeft besloten dat
de Sint en een bijzondere Piet dit jaar op
zaterdag 24 november om 13.00 uur naar
Hedikhuizen komt. Hij zal de kinderen en hun
ouders dan bij de familie Verhoeven aan de
Hoge Maasdijk 13 ontvangen. Alhoewel de
Sint zich vooral richt op de kinderen tot en
met groep 5 is andere jeugd ook welkom. De
betreffende gezinnen worden nog benaderd
om het programma af te stemmen.
Kerststukjes
Ook dit jaar krijgen de inwoners van 65 jaar
en ouder een Kerststukje. Deze geste wordt
enorm
gewaardeerd
hebben
enkele
ontvangers aangegeven dat zie liever hebben
dat zij liever hebben dat het de uitgaven voor
hun kerststukjes liever aan andere activiteiten
besteed zien worden.
Wenst u geen kerststukje te ontvangen? Geef
dat door aan: ria.kimenai@hedikhuizen.nl .
Agenda:
15 december: In de Leerfabriek is een
Kerstconcert dat wordt verzorgd de Harmonie
De Eendracht en het Engelens Kadekoor.
Nadere informatie volgt in de volgende flyer.

