
          Spook tocht        

BUURTVERENIGING 
      “UT HART VAN CLUMME” 
 

Inschrijfformulier ( lever formulier zsm in want vol is vol)      .              

 

Wanneer  : Zaterdag 04-11-2017  
   Groepen vertrekken vanaf + 17.30 Uur  

   Minimaal 30 minuten voor aanvang aanwezig zijn! 

   Duur tocht ongeveer 2 uur, lengte + 6 km. 

 

Waar  : VV Hellas ( sportcomplex “de Schrub”): 

   Schoolstraat 45,  Klimmen. 

 

Kosten :   € 7.50  PP  
   Na betaling geen restitutie mogelijk. 

   Inschrijving definitief na betaling. 

 

Voor wie :  Mensen vanaf  10 jaar, (onder beleiding)  tot ……. 

Mensen zonder belemmering aan  bewegingsapparaat 

Mensen met stalen zenuwen  

Mensen met een sterke maag  

Mensen met incasseringsvermogen 

Mensen zonder engtevrees  

 

Groepen :  Min. 6 personen, max. 12 personen per groep. 
groepkinderen jonger dan 16 jr, Dan dient er per 5 kinderen minimaal 1 

begeleider te zijn die ouder  zijn dan16 jr. 

Inschrijven met minder kan maar naar gelang het totaal aantal groepen 

houd de organisatie zich het recht voor omgroepen bij elkaar te voegen. 

   (Afwijking mbt groepsgrote altijd in overleg) 

 

Kleding : Kleding wordt vies !!  

   Regenkleding ( tocht gaat altijd door) 

   Op temperatuur aangepaste kleding 

   Goed stevig schoeisel 

 

Wat mag U verwachten:  

Een leuke, gezellige avond vol spanning en sensatie. 

Wij gaan dit realiseren met een 50 tal spoken die u tijdens de wandeling door onze 

veldwegen en paden  om Klimmen zult  ontmoeten.  

Deze spoken, griezels, gespuis enz.  zorgen voor mooie taferelen, 

schrikmomenten, gepaste opdrachten  en .??? kortom alles wat u van een 

spokentocht  mag verwachten met onder weg een kleine versnapering met iets te 

drinken. Na afloop natuurlijk  ervaringen uitwisselen  met de binnenkomende 

groepen en dit natuurlijk  met  hapje en drankje .( eigen rekening)  



 

   

Wat verwachten WIJ van U : 

Een goed humeur , een flinke dosis motivatie en stalen zenuwen . 

Gelieve zo weinig als mogelijk zaklampen(gsm) te gebruiken dit ivm de beleving. 

U krijgt per groep 2 reflecterende hesjes, respectievelijk voor de eerste en laatste 

van de groep, draag deze voor u eigen veiligheid, met name als we op de openbare 

weg lopen!! Gooi geen rommel weg onderweg !! Hou het rustig in de bebouwde 

kom. Respecteer de spoken en geef gevolg aan hun aanwijzingen. 

 

Onthoud: deelname is op eigen risico! 

Deelnemers ( voor en achternaam vermelden) : 

 

Contactpersoon Naam        : 

 

E-mail**      ; 

 

  Telefoon:** ; 

 

  Bedrag        : €     Betaald per :  

 

1. Begeleider: 

 

2. . 

 

3. . 

 

4. . 

 

5. . 

 

6. . 

 

7. . 

 

8. . 

 

9. . 

 

10. . 

 

11. . 

 

12. . 

  
**  E-mail adres en telefoonnummer wordt gebruikt om jullie op de hoogte te houden over de spooktocht en om jullie je  

starttijd door te geven. Zorg er dus voor dat de contactpersoon regelmatig zijn/haar mail leest. Gegevens worden niet 

uitgeleverd aan derden. 

 

Inlever adres:  

Remigiusstraat 27 , Klimmen. 

Tel:045-4053457 
 

 

Bedankt voor Jullie inschrijving !! 

tel:045-4053457

