
Beste inwoner van Alem, 
 
De dagen worden weer korter. Het is bijtijds donker. Na 1,5 jaar minder activiteiten door corona, 
willen we de kinderen weer lichtpuntjes bieden. Letterlijk! Daarom organiseert Stichting De Alemse 
Rakkers op zaterdagavond 30 oktober de Alemse Halloweentocht. Wat is dat nu? Amerikaanse 
taferelen in ons kleine dorp? Niets is minder waar. Maar meedoen is heel makkelijk. Doen dus! 
 
Hoe kan ik meedoen aan de Halloweentocht? 
Wilt u de kinderen van de Alemse Rakkers een leuke Halloweentocht bezorgen? Dat kan op de 
volgende manieren: 

 Versier uw huis in het thema Halloween, denk dan aan iets griezeligs. Het hoeft niet heel 
eng te zijn, er doen ook kleinere kinderen mee aan de Halloweentocht. Houd het leuk! 
Voorbeelden: pompoenen, spoken, skeletten. Voor het leukst versierde huis is er een 
presentje beschikbaar. 

 Extra leuk: gebruik lichtgevende versiering, aangezien het donker is. 
 Schrijf uzelf voor zaterdag 16 oktober in door een e-mail te sturen naar 

secretariaat@alemserakkers.nl. Vermeld daarbij uw voor- en achternaam en adres, zodat 
we een route kunnen bepalen. Of vul onderstaand strookje in en lever het in bij Alemse 
Rakkers, t.a.v. Margriet de Wilt, St. Odradastraat 26 in Alem. 

 
Aangemeld en dan? 
Heeft u zich aangemeld? Wat leuk! Dan ontvangt u een kleine attentie en een A4-tje in het thema 
Halloween. Tipje van de sluier: de attentie en het A4-tje kunt u gelijk als versiering gebruiken 
tijdens de Alemse Halloweentocht. Hangt u dit buiten naast uw voordeur op zaterdagavond 30 
oktober? Dat is het teken voor kinderen dat ze dan mogen aanbellen voor ‘trick or treat’. Het komt 
erop neer dat u de kinderen die aanbellen wat lekkers (graag voorverpakt i.v.m. corona) geeft. 
 
Vragen? 
 
Heeft u nog vragen of ideeën nodig? Dan kunt u contact 
opnemen met Margriet de Wilt via telefoonnummer 06-
10671217. 
 
Alvast heel hartelijk dank voor de moeite.  
We hopen op een hele gezellige avond voor de  
kinderen uit ons dorp! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Marjan, Robina, Bertina en Margriet 
Alemse Rakkers 
Werkgroep Herfstactiviteit 
 
 

 
Ja, ik doe mee met de Halloweentocht op 30 okt. en mijn huis/tuin is vanaf 17.00 uur versierd in 
het thema Halloween. Het ingevulde strookje mag naar Margriet de Wilt, St. Odradastraat 26, 
Alem. 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Kinderen mogen aanbellen voor trick or treat (wat lekkers):  ja  /  nee (streep door wat niet van 
toepassing is) 
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