
Beste leden en niet-leden van ´ VV Hellas´ en buurtvereniging ´t hart van 
Clumme´ 
 

Wij, VV Hellas en de buurtvereniging ´t Hart van Clumme, organiseren al een paar jaar een 

spokentocht. Deze wordt goed bezocht door zowel mensen uit het dorp als daarbuiten. 
Ook  dit jaar organiseren we weer samen een spokentocht. De start en het eindpunt is de kantine van 

´VV Hellas´ te Ransdaal. 
We zijn als organisatie op zoek naar mensen die tijd en zin hebben om mee te werken aan deze 
spokentocht. 
 

Wat zoeken wij en waar hebben we hulp bij nodig: 
 
Wij zoeken mensen die ons team willen versterken met het organiseren van de spokentocht maar 

ook mensen die op de dag zelf, zaterdag  3 november 2018, willen meehelpen bij het opzetten 

en/of afbreken van de spokentocht. Dit mag ook een paar uurtjes zijn, dat geef je zelf aan. 
Tevens zoeken we ook mensen die als spook willen fungeren. Dit mogen zowel volwassenen als ook 
kinderen zijn als zij dit niet eng vinden om ‘s avonds  te spoken en dit in overleg met de organisatie 
en de ouders van het kind. Jullie kunnen je opgeven bij de volgende personen: 
 
John van den Bosch 06-22369206 (045-4051931) of mail: j.hazelhof@home.nl 
Lisette van den Bosch 06-38316306 (045-4051931) of mail: j.hazelhof@home.nl 
Guy Cremer  mail:  guycremer@home.nl 
Jos Kevers  mail: jkevers@gmail.com 
Sandra Dohmen mail: sandra.dohmen@ziggo.nl  
Petra Crombag  mail: petra.crombag@ziggo.nl 
 
of bij het bestuur van ´ VV Hellas´ of de buurt vereniging ´t Hart van Clumme. 
 

Verder zijn wij ook op zoek naar mensen die de komende jaren willen helpen 
bij het organiseren van de spooktocht. Hieronder verstaan wij het bedenken 
van de spooktocht en het uitwerken hiervan. 
 
Dus als je interesse hebt, meld je dan aan bij de personen als boven vermeld of bij een lid van jullie 
bestuur. 
 
Groet  
De spoken organisatie. 
 
 

mailto:j.hazelhof@home.nl
mailto:j.hazelhof@home.nl
mailto:guycremer@home.nl
mailto:jkevers@gmail.com
mailto:sandra.dohmen@ziggo.nl
mailto:petra.crombag@ziggo.nl

