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Voorwoord 
 

Voor je ligt het handboek dat we gemaakt hebben naar aanleiding van ons ‘Happyween-avontuur’ in 
Barendrecht. Met een geweldig team van enthousiaste vrijwilligers hebben we in Barendrecht een prachtig 
concept bedacht voor een feest dat overal gevierd kan worden. 

Jullie staan misschien ook op het punt om Happyween te organiseren. Dat zou fantastisch zijn! Als 
‘ervaringsdeskundigen’ willen we je bemoedigen en aanmoedigen om ervoor te gaan. Richt je in het 
organiseren van Happyween op de eenheid met elkaar, waarbij God centraal staat. Dan zal je merken dat 
God zelf voor jullie uit gaat.  

Het is ons verlangen dat er Happyween activiteiten door heel Nederland georganiseerd gaan worden. We 
bidden dat hierdoor veel kinderen en hun ouders aangeraakt zullen worden door Gods liefde, vreugde en 
kracht. Juist ook degenen die nauwelijks iets over God gehoord hebben. 

We hopen dat dit handboek hiertoe als bron van inspiratie zal dienen; daarom bieden we het gratis aan. 
Het kan een mooi hulpmiddel zijn bij jullie organisatie. Informatie, programma’s en tips; je vindt het 
allemaal in dit handboek.   

 

We wensen je veel ‘lees’ plezier & succes met de organisatie! 

 Hartelijke groet namens Happyween team Barendrecht, 

 

Corma Bezemer 

Visiedrager en Coördinator Jeugd met een Opdracht Rotterdam 
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Visie  

Happyween is ontstaan vanuit het verlangen om tijdens Halloween een alternatief voor griezelfeesten te 
bieden. Een feestweek vol gezelligheid in plaats van griezelen. Op deze manier bieden we ouders een keuze 
aan: laat je je kind meedoen met Halloween of met Happyween.  

Door middel van Happyween wil initiatiefnemer Jeugd met een Opdracht Rotterdam samen met diverse 
kerken Gods overweldigende liefde aan kinderen en hun ouders bekend maken op een laagdrempelige 
manier. Tegelijkertijd willen we dit feest niet alleen in Barendrecht vieren maar met andere 
belangstellenden meedenken, zodat Happyween in elke plaats gevierd kan worden.  

Programma 

De inhoud van het programma is veelzijdig. Denk aan een kidsmiddag met een Bijbelverhaal en 
knutselwerkjes of een avond met knutselen, muziek, kinderspelen, een springkussen en een bijzondere act 
of een gezellige lichtjesoptocht op weer een andere avond. Er is in Barendrecht voor een programma 
gekozen dat over verschillende dagen wordt verspreid.  

Doelgroep 

De doelgroep is kinderen van de kleuterschool en de basisschoolleeftijd. We verwachten dat Happyween 
indirect ook effect heeft op de familie van deze kinderen.   

Iedereen is welkom! 

Ieder kind is welkom en alle ouders zijn welkom. Zij hoeven niet te geloven of naar een kerk te gaan om 
deel te kunnen nemen aan Happyween-activiteiten. We vragen ouders van kinderen die verkleed willen 
komen om in een vrolijke outfit te komen. Kinderen of ouders die in griezel-outfit komen, vragen we om 
hun masker of schmink af te doen zodat niemand erdoor wordt afgeschrikt1. 

Locatie 

Wij willen kinderen en hun ouders ontmoeten op plekken waar zij zich comfortabel voelen. Hierbij houden 
we rekening met het programma, de weersomstandigheden en de ligging van de locatie. Denk hierbij aan 
basisscholen die hun plein of gebouw ter beschikking stellen, een ontmoetingscentrum of een sporthal.  

Kosten  

Alle activiteiten van Happyween worden volledig gratis aangeboden. Om dit te realiseren maakt 
Happyween gebruik van een sponsorprogramma. 

Gebed en Bijbellezen 

Gebed is een belangrijk onderdeel van Happyween, zowel in het voortraject als tijdens Happyween. We 
hebben gemerkt dat samen bidden en een vergadering beginnen met een stukje uit de Bijbel sowieso een 
verbindende uitwerking binnen het team heeft.  

 
1 We hebben meegemaakt dat ouders met kinderen om te provoceren in griezel-outfit en eng geschminkt naar een 
activiteit kwamen. We hebben ze vriendelijk te woord gestaan en uitgelegd dat ze meer dan welkom waren, maar dat 
Happyween griezelvrij is. Het was hun keuze om onder onze voorwaarden – dat wil zeggen in ieder geval met verwijdering 
van de schmink - te blijven of om weg te gaan. 
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Kennis over Halloween 

We hebben gemerkt dat veel mensen niet weten waar Halloween vandaan komt. Sommige christenen 
denken zelfs dat het een christelijk feest is. We willen mensen dan ook meer leren over de wortels en de 
kern van Halloween. 

Geloofsovertuiging  

Wij zien voor ons dat elke Christen uit welke kerkstroming dan ook Happyween in zijn of haar woonplaats 
kan organiseren. Wij zijn zeer dankbaar voor de samenwerking en eenheid tussen verschillende 
kerkstromingen in Barendrecht. Activiteiten worden georganiseerd op een manier dat verschillende 
stromingen achter ‘hun’ Happyween-activiteit kunnen staan. Ook het evangelisatiemateriaal werd per 
activiteit uitgekozen door de organiserende kerken.  
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Informatie Halloween 
Wij vinden het belangrijk dat je allereerst basiskennis over Halloween hebt voordat je aan de slag gaat met 
Happyween.  

De basis 

Halloween werd al ver voor de middeleeuwen gevierd door de Kelten: inwoners van het huidige Frankrijk, 
Engeland en Ierland. In het leven van de Kelten speelden doden en geesten een belangrijke rol. Op 31 
oktober was het de nacht van ’Samhain’, de God van de doden. De Kelten geloofden dat deze nacht de 
geesten van de doden van dat afgelopen jaar terugkwamen om bezit te nemen van een levend lichaam. 
Om zich daartegen te beschermen, verkleedden mensen zich als ‘dode’ en/of droegen ze enge maskers. 
Op deze manier probeerden ze de geesten op een dwaalspoor te zetten of af te schrikken. Vandaar dat 
Halloween nu nog ‘gevierd’ wordt op 31 oktober. 

Allerheiligen en Allerzielen  

Eeuwen later kreeg het christelijk geloof steeds meer invloed in Europa. Daarmee gingen ook de katholieke 
feestdagen een rol spelen. In het jaar 609 na Christus werd door paus Bonifatius de 4e op 13 mei 
‘Allerheiligen’ op de kalender gezet. Allerheiligen was bedoeld om de heiligen te herdenken. Heiligen zijn 
overleden christenen die op een bijzondere manier Gods liefde hadden uitgedragen en soms zelfs hun 
leven daarvoor hadden gegeven. 

Veel Kelten gingen in de God van de christenen geloven, maar ze bleven ook ‘Samhain’ vieren. Daarom 
werd in het jaar 835 na Christus door paus Gregorius de 4e de datum van Allerheiligen verschoven van 13 
mei naar 1 november. Hij hoopte dat de volken met Keltische gebruiken het katholieke feest over zouden 
nemen. Alleen in de praktijk gebeurde dit echter niet. Daarnaast werd 2 november door de katholieken 
uitgeroepen tot Allerzielen, een dag om de overige doden te gedenken.  

Halloween 

Zo ontstond er een vermenging van feesten. De avond voor Allerheiligen werd Halloween. ‘Hallow’ 
betekent heilig en ‘een’ komt van avond: Heilige Avond. De verwarring was compleet. Nu, eeuwen later, 
kennen we deze geschiedenis nauwelijks nog en zijn er mensen die denken dat Halloween van oorsprong 
christelijk is. De vijand is een meester in het zaaien van verwarring.  

Halloween heeft géén christelijke oorsprong 
 
Als organisatie willen we deze kennis graag opnieuw verspreiden. Misschien denk je ‘lekker belangrijk’, 
maar met de geestelijke wereld valt volgens ons niet te spotten. Er blijven kwaadaardige/heidense 
invloeden in dit ‘feest’ zichtbaar. De manier waarop Halloween momenteel gevierd wordt heeft niets te 
maken met Allerheiligen maar met de basis van Samhain.  

Mensen zijn de kroon op Gods schepping en de vijand heeft maar 1 doel en dat is de kroon op Gods 
schepping vernietigen. Jezus heeft uitkomst gegeven en de macht van de vijand tenietgedaan. Aan ons nu 
de keuze welke macht(en) we toelaten in ons leven. 
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Startfase  
Nu we het waarom van Happyween hebben verteld, gaan we in op de startfase van de organisatie.  Stel: Je 
hebt het verlangen om Happyween te organiseren: waar begin je dan? Om meteen maar met de deur in 
huis te vallen komt hier onze eerste tip: 

Tip 1: kies een ‘kartrekker’, hij of zij wordt de coördinator van jullie Happyween. Ga samen op zoek naar 
mensen die zich ook achter deze visie willen scharen. 

In Barendrecht heeft Corma, de coördinator van Jeugd met een Opdracht Rotterdam, de taak van 
kartrekker op zich genomen. Belangrijk voor de kartrekker/coördinator is dat deze voldoende tijd wil en 
kan investeren. De eerste taak is het leggen van contacten.  

Contact leggen 
De kartrekker kan een kernteam van coördinatoren voor diverse activiteiten om zich heen gaan 
verzamelen. Het mooiste is als dit mensen zijn uit zoveel mogelijk verschillende kerken. Het is ook praktisch 
als er een kernteam van coördinatoren gevormd wordt die bestaat uit mensen die samen een groot lokaal 
christelijk netwerk hebben. 

 Je kan een mail sturen naar de scriba’s of evangelisatiecommissies van verschillende kerken, maar onze 
ervaring leert dat contact zoeken met de kerkgangers zelf het beste werkt2. 

Het kernteam gaat met elkaar beslissen wat jullie gaan doen en wanneer. De leden van het kernteam gaan 
vervolgens als coördinator of deelnemer deel uitmaken van een zelf samen te stellen voorbereidingsteam. 
Het voorbereidingsteam gaat met elkaar het evenement uitwerken en vrijwilligers werven voor de dag van 
het evenement.  

Voorbede 
Wat wijzelf belangrijk vonden is om – via de verschillende personen in het kernteam – zo vroeg mogelijk 
gebedsgroepen in de regio te activeren. Gebedsgroepen kunnen op de hoogte worden gebracht van de 
plannen en aangemoedigd worden voor Happyween te bidden. Er is onder andere gebed nodig voor de 
samenstelling van en samenwerking in de organisatie, voor de ontwikkeling en uitvoering van de 
activiteiten en natuurlijk voor het geestelijke klimaat rondom het evenement. Het beste is om 1 persoon 
binnen het kernteam verantwoordelijk te maken om gebed rondom Happyween te stimuleren en contact 
te onderhouden met de – eventueel verschillende – gebedsgroep(en).  

  

 
2 Bijlage 1: Voorbeeld introductiebrief Happyween 
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Informatiebijeenkomst 
Wanneer er belangstellenden zijn om aan het project mee te werken is de volgende stap: informeren.  

Het doel van een informatiebijeenkomst is lokaal geïnteresseerde christenen op de hoogte te brengen van 
de plannen voor een Happyween, te schetsen hoe dat eruit kan zien en wat daarvoor nodig is. Vervolgens 
wil je hen ook activeren om deel te nemen aan de voorbereidingen.  

In Barendrecht is er een informatieavond georganiseerd door Corma Bezemer, zij begon als initiatiefnemer 
en werd later hoofdcoördinator. Tijdens de informatiebijeenkomst werden geïnteresseerden geïnspireerd 
en uitgenodigd om mee te denken over de mogelijkheden.  

Brainstormsessie 
In Barendrecht zijn we begonnen met een brainstormsessie. Vanuit haar rol als missionair werker heeft 
Corma een groot netwerk van mensen uit verschillende kerken. Deze mensen werden per email 
uitgenodigd om samen na te denken over wat we als kerken in Barendrecht zouden kunnen doen. Tijdens 
de avond kwam dus een brainstormsessie op gang. Hier was bewust voor gekozen om de persoonlijke 
betrokkenheid zo groot mogelijk te maken. We kozen ervoor om in de week van Halloween het volgende 
te doen: 

- Zaterdag voor Halloween: PR dag in de winkelcentra met kidsactiviteiten (schminken) en flyeren  
- Woensdagmiddag - kidsmiddag 
- Vrijdagavond - lichtjestocht 
- Zaterdagavond - slotfeest 3 

Nadat bekend was wat we wilden organiseren, werden teams geformeerd met elk hun eigen kartrekker/ 
coördinator. Zoals eerder genoemd neemt deze kartrekker/coördinator plaats in het kernteam.  

In Barendrecht maakten we de volgende teams: 

- een PR team 
- een team voor de kidsmiddag 
- een team voor het organiseren van een lichtjestocht 
- een team voor het organiseren van een slotfeest/zeskamp 

Kijk naar ieders gaven en talenten en zoek naar een goede verdeling in de teams. 

De voornaamste taken van het kernteam: 

- Nieuws/informatie over Happyween verspreiden in het eigen netwerk 
- Meedenken in het bepalen van het programma, voorstellen aandragen 
- Indien nodig meerdere mensen uitnodigen om mee te werken in een team 
- Voorbereiding en uitvoering van toegewezen activiteit in het voorbereidingsteam coördineren  
- Vrijwilligers werven voor de activiteit zelf 
- Sponsors werven 

 
3 In 2021 hebben we gekozen voor een zeskamp i.p.v. slotfeest. Hierover later meer informatie. 
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- PR (spandoeken, flyers/ posters maken, krantenberichten schrijven en versturen, online media 
benutten etc.) 

- Financiën stroomlijnen 

In Barendrecht is de hoofdcoördinator degene die overzicht houdt over alle taken, die de PR op zich neemt 
en de eindverantwoordelijkheid heeft over de financiën. De hoofdcoördinator nam ook een deel van de 
fondsenwerving voor haar rekening. Verder hebben mensen uit de verschillende kerken bij hun eigen kerk 
gevraagd om officieel deel te nemen en een financiële bijdrage te leveren aan Happyween. Tot slot heeft 
ieder teamlid in zijn of haar achterban mensen benaderd met de vraag of zij Happyween wilden sponsoren.  

Als bekend is hoe het programma eruit gaat zien en welke teams dat gaan voorbereiden, dan is het goed 
om 1x in de 2 maanden als kernteam bij elkaar te komen om door te spreken hoe dingen verlopen en wat 
er nog gedaan moet worden.  

Tip 2: start elke bijeenkomst/vergadering met gebed en een korte bijbelse overdenking. Dit kan iedere keer 
door iemand van een andere kerk gedaan worden. Dit bevordert de saamhorigheid en benadrukt 
tegelijkertijd dat God zelf de reden is van samenkomen. Samen willen we verschil maken in onze 
omgevingen. 
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Vergunningen 
Als programma, data en locaties bekend zijn, dan is het zaak om zo spoedig mogelijk vergunningen aan te 
vragen en/of een melding te maken bij de gemeente4. Houd rekening met de doorlooptijd die in iedere 
gemeente anders is. Informeer hen daarom op tijd!  

In Barendrecht werden de activiteiten uiteindelijk georganiseerd in twee winkelcentra, een 
activiteitencentrum, een sporthal, een aantal scholen en op een schoolplein. Heb altijd een slecht-weer-
scenario achter de hand. In verband met weersomstandigheden konden wij bijvoorbeeld uitwijken naar de 
aula van een school. 

Voor de activiteiten in openbare ruimten zoals de winkelcentra is het belangrijk om de winkeliersvereniging 
op de hoogte te stellen. Als zij toestemming geven, heb je voor die plek verder geen vergunning nodig.  

Voor activiteiten in een gebouw of op een schoolplein is vaak wel een vergunning nodig. Bereid een 
situatieschets/plattegrond met een veiligheidsprotocol voor (zie hoofdstuk veiligheidsprocedures) en denk 
na over het aantal bezoekers dat je verwacht of kunt ontvangen. Het aantal bezoekers zal een indicatie zijn 
voor de gemeente over de grootte van het evenement. Denk ook vast na over BHV en het gebruik van 
(openbare) stroompunten. Als je het echt groot aanpakt, zijn er bijvoorbeeld ook beveiligers en toiletten 
nodig. 

Wil je muziek draaien, dan heb je naast toestemming van de gemeente ook een aparte vergunning nodig 
van Buma/Stemra. Wil je iets met voedsel doen zoals een foodtruck, dan heeft de foodtruck ook een 
vergunning nodig. Voor opblaastoestellen voor kinderen heb je een certificaat van de leverancier nodig. 
Check bij het verhuurbedrijf hoe zij dit geregeld hebben. 

We laten hier  informatie zien m.b.t. een vergunningaanvraag van de gemeente Barendrecht:  

Evenementen worden in klassen opgedeeld: 0-evenement en A-, B- en C-evenementen. De klasse wordt 
bepaald door de risico's op het gebied van openbare orde en veiligheid, de gevolgen voor de gemeente en 
de mogelijke gevolgen voor het verkeer. 

Een klein evenement valt in de klasse 0-evenement. Voorbeelden van een 0-evenement kunnen een 
straatfeest of een buurtbarbecue zijn. U hoeft hiervoor geen vergunning aan te vragen. Wel moet u online 
een melding doen bij ons. Is het een groter evenement (A-, B- of C-evenement)? Vraag dan een 
evenementenvergunning aan. Aan 0- en A-evenement en B- en C-evenement voor een ideëel doel zijn geen 
kosten verbonden.  

In Barendrecht hoefden we alleen een evenementenvergunning aan te vragen voor het slotfeest.  Dus: 
zoek uit waarvoor je een vergunning/melding nodig hebt. Weet je het niet zeker, laat je dan door jouw 
gemeente informeren, en zorg vooral dat je dat op tijd doet! In Barendrecht moet een vergunning minimaal 
3 maanden van tevoren aangevraagd worden.  

 

 
4 Op de dag van de activiteiten dien je de melding en/of vergunning bij je te hebben. Een voorbeeld vind je in bijlage 2. 
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Verzekering 

Tot slot: denk na of je een evenementenverzekering wilt afsluiten. Je probeert alles goed te regelen, maar 
wat er precies gebeurt tijdens een evenement weet je nooit. Een bezoeker stelt je aansprakelijk voor 
schade, door nieuwe coronamaatregelen kan het feest niet doorgaan of noodweer legt je evenement stil. 
Dat kost geld. Hiervoor kun je een evenementenverzekering afsluiten. Wij hadden voor het slotfeest een 
evenementenverzekering via AON. Zie www.evenementenverzekering.nl voor meer informatie. 
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Promotie & Communicatie  
Een succesvol evenement valt of staat bij goede promotie en communicatie. Vandaar dat we er in 
Barendrecht een apart team voor hadden gevormd.  

We hebben een website gebouwd met de naam: www.happyween.nl. Voor de toekomst kunnen we dit 
uitbreiden met een overzicht per locatie. Zo kunnen wij bijvoorbeeld PR gaan doen met de naam 
www.happyween.nl/Barendrecht en op aanvraag kunnen we een pagina maken met de naam van jullie 
woonplaats. Lees voor meer informatie hierover het aansluitende sub-hoofdstuk over beschikbaar 
promotiemateriaal. Maak je je eigen website, dan kun je het ons laten weten zodat we de naam ervan 
kunnen vermelden op onze website.  

Belangrijk is om jezelf zo zichtbaar mogelijk te maken. Zowel online als op straat. Zorg er dan ook voor dat 
je in september gaat beginnen met verschillende manieren van promoten. Denk hierbij aan: 

- Posters ophangen in winkels, op scholen, in sportcentra, bij huisartsen, etcetera (In Barendrecht 
hebben we 125 posters verspreid over de hele stad.) 

- Persberichten plaatsen in de lokale krant.5 
- Advertentie plaatsen in de lokale krant. 
- Plaatselijk online nieuws op de hoogte brengen. 
- Flyers uitdelen op drukbezochte plaatsen (2500 besteld, ongeveer 2000 verspreid*). Hier kun je 

ook een kleine spelactiviteit bij aanbieden zoals ballonvouwen of schminken om extra mensen te 
trekken.  

- Bij de lokale radio-omroep radiotijd vragen. 
- Happyween presenteren aan onze deelnemende kerken en daarbij mensen aanmoedigen te 

komen en ook niet-christenen mee te nemen naar de activiteiten. 
- Plaatselijk Happyween insta en facebook account aanmaken 
- Vanaf 2 weken vóór de activiteiten banners/spandoeken ophangen op zichtbare plekken bij 

rondwegen, rotondes en dergelijke. Dit moet van tevoren aangevraagd worden bij de gemeente. 
In Barendrecht hebben we 8 grote banners 2 weken lang opgehangen op locaties die de gemeente 
hiervoor heeft aangewezen.  

- Wij hebben tot slot na afloop van de activiteiten een tasje met ons logo als goodiebag uitgedeeld. 
Daarin zat onder andere ook een sleutelhanger met ons logo en een traktaat. Iedere activiteit had 
verder zelf de tasjes gevuld.  

*De aantallen achter de te bestellen promotiematerialen zijn gebaseerd op een woonplaats ter grootte van 
48.000 inwoners. Het aantal flyers wat je besteld is ook afhankelijk van het aantal mensen wat bereid is 
om ze te verspreiden.  

Tip 3: Vergeet vooral de Social Media platforms niet. Dit is een belangrijk communicatiemiddel. Let per 
platform op hoe je promoot. Elk platform heeft haar eigen publiek. Facebook is bijvoorbeeld meer een 
platform voor ouders geworden, Instagram voor (jong)volwassenen, Snapchat voor jongeren en TikTok 
voor jongeren en kinderen. Op elk van deze platforms zal je je promotietactiek moeten aanpassen. Vergeet 

 
5 In bijlage 3 vind je een persbericht van de aankondiging van Happyween om te versturen naar onder andere: kranten, 
online nieuwsplatforms, lokale organisaties, bedrijven en kerken.  
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ook zeker LinkedIn niet om te zoeken naar lokale bedrijven en organisaties om jullie Happyween te 
sponsoren. 

Als organisatie merkten wij dat de plaatselijke middenstand erg blij werd van het alternatief Happyween. 
In eerste instantie vroegen sommigen zich af of het niet bedoeld was om te evangeliseren. Maar na uitleg 
dat we graag een alternatief wilden bieden voor iedereen en dat het niet uitmaakt of mensen wel of niet 
geloven, wilden ze graag bijdragen en dit feest meevieren. Vergeet hen daarom zeker niet te betrekken in 
jullie plannen.  

Beschikbaar promotiemateriaal 
Wij bieden als Happyween Barendrecht voor een financiële bijdrage ons logo, poster, flyer, banner en 
ruimte op onze website aan. Inclusief contact met de webdesigner die jullie pagina in orde kan maken. 
Daarnaast willen we graag met je meedenken.  

Wij bieden een standaard Happyween-pakket aan voor € 500. Je ontvangt hiervoor: 

- Het Happyween logo om af te drukken 
- Ontwerp van Happyween poster inclusief aanpassingen naar wens 
- Ontwerp van Happyween flyer inclusief aanpassingen naar wens 
- Ontwerp van Happyween banner inclusief aanpassingen naar wens 
- Paginaruimte op de website (De link naar de eigen pagina komt er bijvoorbeeld als volgt uit te zien: 

www.happyween.nl/oud-beijerland) 
- 4 uur gebruik van onze webdesigner. Informatie voor jullie pagina kun je bij hem aanleveren. Hij 

zorgt voor plaatsing en draagt zorg voor een goedwerkende site waarop je je activiteiten kunt 
promoten. Alle overige uren die hij op verzoek van de locatie aan de website besteedt, zal hij bij 
de betreffende locatie in rekening brengen.  

Liever compleet maatwerk? 
Neem dan contact met ons op voor je vragen.  

Kijk op de website www.happyween.nl voor meer informatie en onze contactgegevens. Of stuur een email 
naar info@happyween.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met jullie op. 
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Financiën  
Alle activiteiten van Happyween bieden we volledig gratis aan. Dat neemt niet weg dat er wel kosten 
worden gemaakt in de organisatie van dit feest. Om een indicatie te geven hebben we een financieel 
overzicht van Happyween Barendrecht toegevoegd. Let op: sommige kosten zijn eenmalig en de materialen 
die hiermee zijn aangeschaft kunnen in volgende jaren weer ingezet worden. Wij hebben alle inkomsten 
ontvangen van kerken en lokale sponsors. In Barendrecht is de coördinator werkzaam bij Jeugd met een 
Opdracht Rotterdam. Giften voor Happyween konden overgemaakt worden naar de ‘Jeugd met een 
Opdracht’ rekening (ANBI). Hierdoor waren giften voor Happyween belastingaftrekbaar. Bedenk wat in 
jullie woonplaats mogelijk is.   

Je zou ook nog kunnen kijken of je subsidies kan aanvragen. In het volgende hoofdstuk kun je hier meer 
over lezen. 

BEGROTING HAPPYWEEN   
  Toelichting  
FLYERS € 51,- 2500 stuks A5 via drukwerkdeal 
POSTERS € 75,- 125 stuks A3 via drukwerkdeal 
WEBSITE MAKEN € 500,-  
KOSTEN DOMEINNAAM JAARLIJKS € 80,-  
LOGO, FLYER, POSTER, BANNER ONTWERPEN € 250,-  
BANNERS € 300,- 8 stuks (4M x 0,8M) vlaggendoek via drukwerkdeal 
ADVERTENTIE LOKALE KRANT EN OP 
FACEBOOK 

€ 467,- Halve pagina in huiskrant de Schakel 

VERGOEDING VLOGS € 200,- Voor online promotie  
VERGUNNINGEN € 0,-  
EVENEMENTENVERZEKERING € 109,-  
VULLING VOOR GOODIEBAGS € 467,-  
PR DAG € 93,-  (Schmink-)materialen, catering + bedankje voor 

vrijwilligers 
KIDSPROGRAMMA € 224,- Verteer en knutselwerkjes 
LICHTJESTOCHT € 399,- Inclusief fanfare 
SLOTFEEST € 939,-  
TRAKTAATJES € 96,-  
OVERHEAD € 75,-  
OVERIGE KOSTEN € 500,- Vergoeding voor Jeugd met een Opdracht voor 

kantoorartikelen, kantoorkosten, reiskosten, 
verteer vergaderingen, aanschaf materialen, 
vergoeding gebruik apparatuur 

TOTAAL UITGAVEN € 4825,-  
 

INKOMSTEN HAPPYWEEN   
 Organiserende kerken  
1  € 350,- 
2  € 300,- 
3  € 300,- 
4  € 500,- 
5  € 750,- 
 Bedrijven en 

organisaties 
 

1  € 250,- 
2  € 250,- 
3  € 75,- 
4  € 75,- 
 Particulieren totaal  
  € 2040,-  
TOTAAL INKOMSTEN  € 4925,- 
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Sponsors6 

 

Tip 4: Start op tijd met het werven van sponsors 

Zonder sponsors geen Happyween. Alle activiteiten van Happyween bieden wij zoals eerder vermeld 
geheel gratis aan voor de deelnemers. Maar hoe kom je aan sponsors?  

Allereerst kan ieder bij de eigen kerk een beroep doen op een bijdrage bij de kerkenraad of 
evangelisatiecommissie.  

Tegelijkertijd kun je sponsorbrieven verspreiden. Een sponsorbrief voor bedrijven en een sponsorbrief voor 
particulieren. Hiervan zijn voorbeelden toegevoegd in bijlage 4 en 5.  

Wat het voor bedrijven interessanter kan maken om bij te dragen aan Happyween, is de plaatsing van hun 
logo op de homepagina van de website en verspreiding van hun logo op reclamemateriaal. Wij boden aan 
het bedrijfslogo op de poster en flyers te plaatsen als bedrijven ons sponsorden met een bedrag van 
minimaal € 250,-. Het bedrijfslogo moet vervolgens aangeleverd worden in EPS formaat (geschikt voor 
afdrukken). De logo’s van de overige bedrijven werden elders op de website getoond. 

Kijk ook naar bedrijven die in goederen zouden kunnen sponsoren. Voor de kidsmiddag hebben wij 
bijvoorbeeld fruit gesponsord gekregen en een ander bedrijf heeft  1000 tasjes met het Happyween logo 
gesponsord. 

Subsidies en fondsenwerving 
Sommige initiatieven sluiten zo goed aan bij doelstellingen van de overheid (gemeente, provincie of 
Rijksoverheid) dat ze in aanmerking komen voor subsidie. Happyween kan bijvoorbeeld aansluiten bij de  

 
6 Ben je per ongeluk in dit document beland en wil je dit initiatief graag sponsoren? Jouw bijdrage mag overgemaakt 

worden naar NL 38 RABO 0326 5210 62 t.n.v. Stichting Jeugd met een Opdracht o.v.v. ‘gift voor Happyween – YWAM 
Rotterdam’. 
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kaders Cultuur en Welzijn en Maatschappelijk ondernemen. Subsidies worden door elke gemeente anders 
verdeeld, maar je kan altijd navragen of dit initiatief bij jouw gemeente in aanmerking komt voor subsidie. 

Hiernaast zijn er ook verschillende fondsen waar je eenmalig subsidie kan aanvragen. Fondsen leveren 
graag een bijdrage aan maatschappelijke initiatieven. Vaak zijn deze subsidies een aanvulling op de 
voornaamste bron van financiering. De subsidies zijn bedoeld om initiatieven van de grond te krijgen of 
vernieuwend werk mogelijk te maken. Zoek eens in Google naar christelijke fondsen en je krijgt een hele 
lijst. Wij hebben ons in Barendrecht nog niet beziggehouden met deze tak van sponsoring. Daarom 
kunnen wij daar verder niet in adviseren.  
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Programma  
In dit hoofdstuk kun je een kijkje nemen in de activiteiten die Happyween Barendrecht heeft georganiseerd. 
Dit hoofdstuk dient vooral ter inspiratie. Je hebt veel vrijwilligers, financiën en tijd nodig om een 
activiteitenweek te organiseren. Misschien is dat niet haalbaar, maar is het wel mogelijk om een onderdeel 
of dag te organiseren in jouw woonplaats. 

Omdat ons programma meerdere activiteiten omvat, hebben we voor elke activiteit een 
voorbereidingsteam gecreëerd. Deze teams zijn zelf op zoek gegaan naar vrijwilligers voor de dag van de 
activiteit. Sommige vrijwilligers hielpen bij meerdere activiteiten mee en sommige leden van het kernteam 
of een voorbereidingsteam hielpen weer vrijwillig mee met andere activiteiten van Happyween. 

In Barendrecht hebben we samengewerkt met kerken van uiteenlopende stromingen. Niet iedere stroming 
kon zich in iedere activiteit vinden. We hebben het toen zo bedacht dat de kidsmiddag werd vormgegeven 
door de Gereformeerde Gemeente in samenwerking met de Hersteld Hervormde Gemeente en de 
Christelijk Gereformeerde Gemeente. Het slotfeest en de lichtjestocht werden georganiseerd door de 
overige kerken. Dit was verder geen enkele belemmering. Samen vormden de activiteiten 1 geheel en we 
hielpen elkaar bij de verschillende onderdelen.  

Tip 5: Zorg goed voor de vrijwilligers. Zorg bijv. altijd voor iets lekkers te eten en te drinken en een 
kleinigheidje achteraf als waardering. 

Bij elk programmaonderdeel zijn de teams begonnen met het maken van een draaiboek voor de activiteit. 
Vervolgens werden de taken verdeeld binnen het team, zodat het draaiboek volledig gerealiseerd kon 
worden. In de week voor het programmaonderdeel werden alle vrijwilligers per email op de hoogte gesteld 
van wat er van hen verwacht werd bij het programmaonderdeel.  

In coronatijd zijn we gaan werken met verplicht aanmelden vooraf. Ouders kregen een week voor de 
activiteit nog een email met bevestiging van de opgave en eventueel overige informatie. Let op: de ervaring 
leert dat mensen hun kinderen tot op het laatste moment nog aan willen melden. Ook op de dag zelf nog. 
Bedenk hoe je hier mee om wilt gaan.  

Evangelisatie 

We hebben ervoor gekozen om evangelisatie niet leidend te laten zijn bij Happyween. Het feit dat we als 
christenen uit verschillende kerken samen een vrolijk feest organiseerden als alternatief voor Halloween is 
al een getuigenis op zich. En Happyween laat ook zonder woorden het hart van God zien.  In verschillende 
kranten en radio-uitzendingen konden we meer delen over ‘het waarom’ van Happyween. We hebben 
hierbij continu de nadruk gelegd op het feit dat we geen tegengeluid wilden laten horen, maar een 
alternatief wilden bieden.  

Ieder team heeft vervolgens zelf besloten of en hoe ze handen en voeten wilden geven aan evangelisatie. 
Dit werd dan vooraf ook duidelijk gemaakt in de PR. Zo werd tijdens de kidsmiddag een bijbelverhaal 
verteld waardoor het evangelie werd verkondigd. Bij deze activiteit kregen de kinderen ook een boekje 
mee over het christelijk geloof. Dit boekje was materiaal van de organiserende kerken zelf. Het was 
materiaal wat een andere kerk misschien weer niet zou gebruiken. Zo hebben we elkaars geloofsrichting 
gerespecteerd.  
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Tijdens de lichtjestocht was er verder geen evangelisatie, behalve dat de kinderen een sleutelhanger met 
een lichtje kregen waarop ‘Jezus is Het Licht’ stond. En tijdens het Slotfeest was er een groepje christenen 
die met ouders van kinderen in gesprek gingen aan de hand van een ‘gespreksbord. Zie de foto’s hieronder. 
Op dit bord hangen 9 kleine plaatjes met iets wat iemand nodig kan hebben. Denk hierbij aan liefde, 
erkenning of een helpende hand. Ouders werd gevraagd of ze iets nodig hadden in een bepaalde categorie. 
Hierna mochten ze het bordje omdraaien en daarna werd hen gebed aangeboden. Hier zijn een aantal 
mooie gesprekken uit voortgekomen. 
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PR dag 
Voorafgaand aan de activiteiten hebben we een PR dag verzorgd om het programma nog meer onder de 
aandacht te brengen. 

Naast PR via social media, kranten, televisie, banners en eigen netwerken, hebben wij ervoor gekozen om 
op de zaterdag voor Halloween in de 2 winkelcentra van Barendrecht te flyeren en een leuke activiteit aan 
te bieden waarmee we het verdere programma onder de aandacht brachten.  

In 1 van de winkelcentra hebben verschillende ondernemers zelf spontaan een leuke activiteit 
georganiseerd in het kader van Happyween. Zo hadden zij naast een poster van Happyween ook ballonnen 
opgehangen op de winkelruit en hadden ze via de krant en social media mensen laten weten dat kinderen 
daar een snoepje op konden halen of een kleine activiteit konden doen (bijv. grabbelton).  

Zelf hadden we in 2019 voor de kinderen een schmink activiteit in beide winkelcentra. Drie volwassenen 
hebben tussen 10.30 en 15.30 uur gratis gezichten van kinderen geschminkt. Wij hebben ervoor gekozen 
om alleen vrolijke, kleurrijke, niet griezelige gezichten te schminken. Tijdens het schminken van de kinderen 
zijn we met hun ouders in gesprek gegaan en hebben we flyers uitgedeeld met het programma van de 
komende activiteitenweek. In 2021 was schminken geen optie i.v.m. Covid. We hebben toen een artiest 
ingehuurd met een papegaaien-act en kinderen konden verkleed op de foto in verschillende fotoframes. 

Tip 6: koop goede schmink! (ter voorkoming van allergische reacties) en kies 6 tot 8 schminkvoorbeelden 
die gemakkelijk te maken zijn. Bijvoorbeeld: een tijger, prinses, vlinder, vos, clown, kat, hond en konijn. 

Maak ook een klein draaiboek voor deze dag. Dat kan er zo uitzien: 

DRAAIBOEK PR DAG       
 Tijd  Wie  Opmerkingen/nodig 
ONTVANGST VRIJWILLIGERS 10:00 Allen  Op afgesproken plek 
VOORBEREIDINGEN 10:10  Schminkstation: tafel, tafelkleed, 6x stoel, 

keukenpapier, 3 bekers, water, kwasten & 
schminksponzen, schmink, 3x uitspoelkom, 2x lege 
emmer, 3x spiegel, schminkvoorbeelden, bord met 
Happyween logo en tekst ‘gratis schminken’ 
Snoepjes voor de kinderen, eten en drinken voor de 
vrijwilligers.  

START RONDE 1 10:30-
12:30 

3x schminker 
+ animator 

Animator met vrijwilligers (Wij hadden iemand in een 
levensecht struisvogelpak) die rondliep. Vrijwilligers 
daaromheen deelde snoepjes uit 

FLYEREN 10:30-
12:30 

 Alle beschikbare vrijwilligers 

PAUZEREN 12:30-
13:25 

 Elke schminker 20 minuten pauzeren na elkaar 

START RONDE 2 13:00-
15:30 

Ballonvouwer Animator, wij hadden iemand die ballonfiguren kon 
vouwen van ballonnen 

AFBOUW 15:30 Allen Iedereen helpt mee 
AFSLUITEN MEDEWERKERS 15:45 Allen Gezamenlijk afsluiten en napraten onder het genot 

van een drankje met wat lekkers als bedankje 
 

Tip 7: zorg dat 1 persoon deze dag beschikbaar is voor hand- en spandiensten en om toezicht te houden. 
Achteraf hadden wij meer vrijwilligers kunnen gebruiken rondom de schminkactiviteit, omdat de 
opkomst hoog was.  
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Kijk op de website bij de impressies van Happyween of kijk via YouTube naar het filmpje: Happyween 
schminken in winkelcentrum Barendrecht. 

Kidsmiddag  
Iedere kidsmiddag kan anders ingevuld worden. Hieronder geven we een impressie van de middag in 
Barendrecht. Er kwamen rond de 120 kinderen op af. We hebben op 3 verschillende locaties hetzelfde 
programma gedraaid.  

Tip 8: Geef de middag een thema. Dit geeft samenhang in het programma van de middag. In Barendrecht 
kozen we voor het thema ‘Licht’.   

Ieder kind van de basisschoolleeftijd is van harte welkom. Tijdens de kidsmiddag konden de kinderen 
luisteren naar een mooie, korte vertelling over Jezus en daarna leerden ze een bijpassend lied. Na dit 
‘serieuze’ gedeelte was er ruimte voor een knutselopdracht en korte activiteiten in spelvorm. Er werd 
natuurlijk voor iets lekkers gezorgd voor de kinderen. 

Na afloop van de middag kreeg ieder kind een gevulde tas met daarop het  logo van Happyween mee naar 
huis. In de tas zat een sleutelhanger met lampje waarop stond ‘Jezus is het Licht’, een kleurplaat, een 
traktaat (informatieboekje voor kinderen over het christelijk geloof) en 2 stuks fruit. 

We geven je hier een impressie van een draaiboek voor de dag zelf. 

TAKENLIJST 
KIDSMIDDAG 

  

 
Deadline  Wie  Opmerkingen  

LOCATIE 01-okt-21 Karina Boerhaavelaan, Vrijenburgschool, Hof van 
Maxima 

VERTELLER 01-okt-21 Karina  Merel, Arjan, Yvette, Tara, Jessica, Karina 
VERTELLING 08-okt-21 Karina  Mattheüs 8: 23 t/m 27; Markus 4: 35 t/m 41; 

Lukas 8: 22 t/m 25, Thema: waar ben je veilig? 
KNUTSELWERKJE GROEP 1-4 (A) 16-okt-21 Ellie  

 

KNUTSELWERKJE GROEP 5-8 (B) 16-okt-21 Ellie  
 

VERZAMELEN GEGEVENS OPGEGEVEN 
KINDEREN 

27-okt-21 Karina  
 

VERZAMELEN GEGEVENS OPGEGEVEN 
LEIDING 

19-okt-21 Erald  
Richten op ongeveer 30 medewerkers 

PROMOTIE KIDSMIDDAG (WEBSITE, 
FACEBOOK, SCHOLEN, EIGEN KERK) 

n.v.t. Commissie 
Happyween 

In eigen kerk ouders uitnodigen om kinderen 
mee te nemen die niet kerkelijk zijn 

AANSCHAF DRINKEN, SNOEPJE, KOFFIE ED. 27-okt Pieternel Let op: per locatie meer aanschaffen dan het 
aantal kinderen (voor het geval er extra 
kinderen komen bv). Wat over is kan naar de 
lichtjesoptocht op vrijdag. 

TASJES BESTELLEN (100) 01-okt Janneke 
 

MATERIAAL VOOR IN TASJES: 
1. PEN 
2. FRUIT 
3. KLEURPLAAT 
4. BOEKJE  
5. SNOEPJE 

27-okt  
1. Pieternel 
2. Janneke 
3. Janneke 
4. Janneke 

1. Pennen zijn door Corma besteld 
2. Aan Petra gevraagd 
3. Janneke/Karina  
4. Hellolight is besteld bij EVGG en ontvangen 
5. Snoep vragen aan Pieternel (verpakt bv 
marsje of mentosrolletje) 

KNUTSELBENODIGDHEDEN (ELLIE?) 
MEENEMEN (KINDERCLUBS) 

18-okt Ellie/kinderclub Benodigdheden kunnen Janneke/Karina van 
Het Lichtpunt meenemen of Erald via hun 
evangelisatie/ kerk 

STOELEN/ TAFELS  
 

n.v.t. stoelen en tafels zijn per locatie 
voldoende aanwezig. 

E-MAIL MET INFORMATIE AAN KINDEREN 
STUREN 

26-okt Karina  Gegevens van hoofdcoördinator ontvangen 
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E-MAIL MET INFORMATIE AAN 
MEDEWERKERS TOESTUREN 

25-okt Erald  
O.a. draaiboek en uitleg 

SPELLEN VOOR BOVENBOUWGROEP 
BEDENKEN 

 Karina  Party en Co printen 

MAKEN GROEPSVERDELING 
MEDEWERKERS 

23-okt Erald/Karina  Per groep 4 mensen, per locatie 1 'vliegende 
keep'. Totaal 9 per locatie 
B: 1 op 6 
C: 1 op 7 

OPSTELLEN CORONAPROTOCOL 18-okt Karina  
 

ZORGEN VOOR DESINFECTANS (DOEKJES 
EN POMPJES) 

23-okt Karina  Ophalen in De Arend 

MEENEMEN SPELLETJES 
KINDEREVANGELISATIE 

15-okt Janneke/ Karina  
 

MEENEMEN SPELLEN UIT DE KERK 14-okt-21 Janneke/Karina  
 

BEAMERS VERZORGEN 15-okt-21 Janneke 1 van Bart, 3 kinderclub, 2 van Janneke/ Let 
op: veel locaties hebben beamer of smartbord 
beschikbaar. Volgend jaar evt navragen. 

SPULLEN KOPEN VOOR INSCHRIJVEN 27-okt-21 Erald 2 kleuren stiften, breed afplakband, pen 
6 X UITDRAAI NAMEN KIDS (PER 
GROEP/LOCATIE) 

 Karina  
 

PARTY & CO MEENEMEN  Erald/Karina  
 

THERMOSKAN VOOR DE SCHOLEN  Erald/Karina  Koffie/thee voor de medewerkers + koek op 
alle locaties voor medewerkers 

VERSIERING ZALEN EN BUITEN  Karina  Vlaggenlijnen/slingers van club (in kerk 
ophalen) 

 

KIDSMIDDAG DRAAIBOEK   
 Tijd Wie Opmerkingen  
VOORBEREIDING 12.30 Allen  Tassen vullen, spullen klaarzetten, ook voor de 

andere locaties.   
SPULLEN NAAR SCHOLEN BRENGEN 13.45 Erald/Karina Tassen, eten/drinken, spellen, 

knutselwerkje/spullen 
VERZAMELEN MET MEDEWERKERS 14.15 

 
  

OPENING MET MEDEWERKERS 14.30 Janneke Welkom, opening, Toelichting draaiboek, 
taakverdeling, groepsverdeling, knutselwerkje 

KLAARMAKEN LOKALEN 14.45 a. Merel 
b. Yvette 

Ingedeelde medewerkers in lokalen, onder 
verantwoordelijkheid van verteller/ leiding, 
binnen/buiten versieren, werkjes klaarleggen, 
pennen en vragenbladen klaarleggen 

INSCHRIJVEN KINDEREN 15.10 a. Anneke 
b. Christal 

Kinderen kunnen buiten spelen of bij regen naar 
eigen ruimte, coronacheck bij inschrijftafel 

KINDEREN NAAR LOKALEN BEGELEIDEN 15.25 
 

Kinderen direct naar de goede groep 
toebrengen 

BEGINNEN IN GROEPEN 15.30 a. Merel 
b. Yvette 

Inhoudelijk: uitleg Happyween, vertelling 

DRINKEN MET LEKKERS 16.10 
 

  
KNUTSELWERK MAKEN 16.15 Allen Eventueel aanvullen met spelletjes  
SPELLEN DOEN MET KINDEREN Aansluitend 

 
  

AFSLUITEN MET KINDEREN 16.45 a. Merel 
b. Yvette 

Gevulde tas meegeven 

KINDEREN NAAR HUIS 17.00 Allen Alle medewerkers: Ruimtes opruimen 
  Aansluitend   Lokalen/spullen opruimen, alles terugzetten 

zoals het stond. Tafels en toiletten 
desinfecteren, zo nodig vloer vegen/zuigen, 
ramen/deuren sluiten, zonwering omhoog ed. 

AFSLUITEN MET MEDEWERKERS 17.25 Janneke Afsluiten met medewerkers 
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Lichtjestocht 
Met Happyween willen we Gods Licht verspreiden in onze omgeving en hoe kan dit nu beter dan met een 
lichtjestocht J. Vooraf hebben we scholen een brief gestuurd met voorbeelden van lampions en de vraag 
of zij met de kinderen een vrolijke lampion wilde knutselen met de kinderen. Veel scholen hebben hier 
gehoor aan gegeven.  

Er zijn een aantal dingen van belang bij het organiseren van een lichtjestocht: 

- Kies een start- en eindpunt. Dit kan een schoolplein zijn.  
- De tocht uitstippelen, waarbij je rekening houdt met kleine kinderen. Een afstand van 2,5 km is 

meer dan genoeg. Je zou ervoor kunnen kiezen om met ‘glow in the dark’ tape of breaklights de 
route extra te verlichten. Dit moet dan wel van tevoren worden geregeld en naderhand weer 
worden opgeruimd.  

- Bedenk of je gebruik wilt maken van een (lokale) fanfare of drumband. Dit zorgt voor wat meer 
sfeer onderweg. 

- Zorg voor goede verkeersregelaars en een vergunning7.  
- Laat tijdens de tocht iemand vooroplopen die de route goed kent en er goed herkenbaar 

(flamboyant) uitziet. 
- Geef aan in de PR hoe laat je verzamelt, dat enge kostuums/schmink niet wordt gewaardeerd en 

dat men van thuis een lampion of iets anders lichtgevends meeneemt. LET OP: geen lampions met 
vuur! 

- Zorg dat je wat lampions en lampionstokken op voorraad hebt, zodat kinderen die toch niets 
hebben iets uit kunnen zoeken. Deze mogen ze na de tocht weer inleveren. 

- De vrijwilligers8 zijn allemaal gastheer en gastvrouw. Zij verwelkomen de deelnemers, maken een 
praatje en zorgen dat mensen zich echt welkom voelen. Daarnaast hebben alle vrijwilligers 
specifieke taken waar ze vooraf voor gevraagd zijn. 

In Barendrecht hebben we ervoor gekozen om deelnemers te verzamelen om 18:45u zodat we om 19:00u 
konden vertrekken. Het startsein werd gegeven door de fanfare band.  

Op de algemene website hebben wij vooraf een aantal tips voor ouders gezet en hebben we de route 
geplaatst. Zie website: https://www.happyween.nl/programma-2019/ 

Deelnemers hoefden zich vooraf niet op te geven. Tijdens de optocht werd er halverwege snoepjes 
uitgedeeld en de optocht eindigde bij het startpunt met warme chocolademelk voor de kinderen, koffie en 
thee voor de ouders en meer lekkers. We hebben ook een prijsuitreiking gedaan voor het leukste kostuum 
en de vrolijkste lampion.  

Hieronder als voorbeeld ons draaiboek: 
 
 
 
 

 
7 Zie hiervoor het hoofdstuk vergunningen (pagina 10). 
8 In bijlage 6 vind je een brief die je kan gebruiken als inspiratie om je vrijwilligers te informeren voorafgaand aan een 
programmaonderdeel. 
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Taakverdeling opbouw in ochtend (10:00) 
 

WAT WIE 
TENTEN KLAARZETTEN (IVM KANS OP REGEN) 
TAFELS BUITENZETTEN (AANKLEDING IN AVOND) 

Annet en Alex 

TENTEN VERSIEREN MET SLINGERS EN LEDVERLICHTING  Annet en Alex 
CHECK: ALLES AANWEZIG (SEH TAS, STROOM, 
GELUIDSBOXEN, MUZIEKLIJST, PANNEN, ELEKTRISCHE 
KOOKPLATEN, PERCOLATOR, LAMPIONNEN, 
VERGUNNING, SNOEP/BEKERS/SUIKER/MELK/THEE ETC.) 

Annet en Alex 

 
Het draaiboek zag er zo uit:  
 

DRAAIBOEK LICHTJESTOCHT     
 Tijd  Wie  Opmerkingen/ nodig 
VERZAMELEN 18:00 Alex Alex start vrolijke kindermuziek over de box 
BRIEFING 18:15 Allen  Hawaï slingers en fluorescerende hesjes uitdelen voor 

vrijwilligers, waardevolle spullen opbergen, 
programma doornemen 

LAATSTE VOORBEREIDINGEN 18:30 Allen Binnen 15 minuten op afgesproken plek staan 
AANKOMST FANFARE 18:30 Fanfare + 

Annet 
Annet wijst de fanfare naar een kleedruimte  

AANKOMST DEELNEMERS 18:45 Allen  
WELKOMSTWOORD 18:55 Marnix Stand-by voor microfoon en muziek 
VERTREK LICHTJESTOCHT 19:00 Alex + Marnix Alex loopt voorop, dan fanfare, dan jonge kinderen 

dan de rest. Team loopt tussendoor. Marnix stand-by 
met megafoon* 

VRIJWILLIGERS NAAR ‘SNOEPLOCATIE’ 19:00 Christal + Ellie 
met 3 tieners 

Team snoep vertrekt in auto naar plek in het midden 
van de route om snoepjes uit te delen 

CATERING KLAARZETTEN 19:00 Annet, 
Janneke + 
Petra  

Drinken opwarmen, lekkers klaarzetten, limonade 
inschenken, prijzen klaarleggen** 

STRUISJE OP EINDLOCATIE 19:30 Andrea en 
Kevin 

 

CATERING DRAAIEN 20:10 Janneke + 
Petra 

Drinken uitdelen en blijven bijzetten met team 

PRIJSUITREIKING 20:10 Marnix, 
Yvette en Alex 

Laten weten waar prijsjes liggen. Marnix is host, juf 
Yvette kiest wie wint. Alex stand-by voor microfoon 
en muziek 

AFSLUITEN DEELNEMERS 20:30 Marnix Deelnemers uitzwaaien en starten met opruimen 
(iedereen helpt) 

AFSLUITEN VRIJWILLIGERS 22:00 Annet + Alex Evaluatie en vrijwilligers bedanken 
 

*Marnix heeft megafoon mee voor onvoorziene omstandigheden. Hij loopt mee vooraan in de stoet. 

** Bij grote opkomst kan er nog iemand extra boodschappen halen op dit moment 
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Slotfeest 
De activiteitenweek werd in 2019 feestelijk afgesloten met een avond vol plezier: het Happyween slotfeest! 
Zoek allereerst tijdig naar een locatie waar genoeg ruimte is voor leuke activiteiten9. Voor het slotfeest 
hebben wij bijvoorbeeld een schoolplein van een school in Barendrecht mogen gebruiken. Maar het zou 
ook de plaatselijke sporthal kunnen zijn zoals in 2021. Zorg wel altijd voor een binnen optie. De gymzaal of 
hal van de school zou geschikt kunnen zijn, maar regel dit altijd van tevoren! Waar je rekening mee moet 
houden is de mogelijkheid voor vrijwilligers om naar het toilet te kunnen gaan en om waardevolle spullen 
op te slaan. Verder is het belangrijk om te overleggen of je stroom van school mag gebruiken.  

Zorg voor een locatie die goed te bereiken is en waar voldoende parkeermogelijkheid is. Je kan ervoor 
kiezen om verkeersregelaars in te schakelen zoals we in Barendrecht ook gedaan hebben. Vrijwilligers 
worden verzocht om zover mogelijk door te rijden met hun auto of om met ander vervoer te komen. Zo 
blijft er voor alle andere bezoekers zoveel mogelijk parkeergelegenheid in de buurt van het schoolplein. 
Wij hadden het geluk dat er een parkeerterrein nabij het evenemententerrein gelegen was.  

Bij de oprit van het parkeerterrein stond één vrijwilliger om de bezoekers aanwijzingen te geven. Hierbij 
brachten we de bezoeker op de hoogte dat het verlaten van het evenement alleen via deze zelfde weg kon. 
De tweede vrijwilliger zorgde ervoor dat hij op de plek stond waar de auto geparkeerd moest worden. Je 
voorkomt met een parkeerplan dat er overal op non-reguliere plaatsen geparkeerd wordt (voorkomen van 
chaos). 

Naast verkeersregelaars vraagt dit onderdeel van Happyween waarschijnlijk om de meeste vrijwilligers en 
voorbereidingen. Er zijn namelijk ook een aantal verhuurbedrijven (denk aan kraampjes, stormbaan) en 
andere organisaties (professionals + showelement) bij betrokken.  

Er zal muziek gedraaid worden en er zal een toestroom van mensen zijn. Zorg daarom ook voor dit 
onderdeel voor een vergunning. In verband met de aard van de activiteiten hebben we er voor gekozen 
om voor deze activiteit een evenementenvergunning aan te vragen. 

 
9 Zie bijlage 7 voor een overzicht van alle spelonderdelen 

TAKEN IN VOORBEREIDING VAN 
SLOTFEEST 

    

 Deadline Wie  Opmerkingen  
LOCATIE 10 okt Annette Christelijke scholen benaderen en  

Uitwijkmogelijkheid bepalen 
VRIJWILLIGERS VRAGEN 15 okt Allen  
BEDANKJE VRIJWILLIGERS 1 nov Karina   
CATERING VRIJWILLIGERS 1 nov Annette Broodje knakworst, ham en kaas 
TRACTATIE KINDEREN 19 okt Karina  Snoepketting en lampje 
BENODIGDHEDEN 10 okt Allen Arie: stempelkaarten en stempels + gebedshoek 

+ pionnen 
Michelle: Stormbaan + broodjes bakken + 
marktkraam + winterblokhut + stoelen en tafels 
Stefanie: versiering + Koek en Zopie 
Karina: Crea tafels + circusplein 

LUDIEK SHOWELEMENT 2 okt Karina  Vuurshow circus Kabel  
EHBO EN VERKEERSREGELAARS 
REGELEN 

10 okt Stefanie  

LICHT EN GELUID 17 okt Stefanie  
GROEPSVERDELING VRIJWILLIGERS 
EMAIL STUREN VRIJWILLIGERS 

26 okt 
26 okt 

Arie 
Annette 
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DRAAIBOEK SLOTFEEST     
 Tijd  Wie  Opmerkingen/nodig 
OPBOUW 16:00 Allen aanwezig Broodjes bakken - Michelle, Laura (Larry bezorgt 

brandhout) 
Stormbaan - Stolk verhuur (Hanneke) 
Creatafel 1 &2 - Karina, Aad 
Circusplein - Circus Kabel (Jennie) 
Koek en zopie - Matthew 
Licht en geluid - Stefanie, Jacco 
Gebedshoek - Annette, Matthew 
Kraam stempelkaarten - Annette, Matthew 
Eten klaarmaken vrijwilligers - Corma, Michelle 
Banner en slingers - Stefanie en Jacco 
Pionnen plaatsen - Annette 

AANKOMST CIRCUS KABEL 16:15 Karina & Jennie Karina wijst circus de plek en instructies 
AANKOMST VERHUURBEDRIJF 16:15 Michelle & Hanneke Michelle geeft aan waar welk onderdeel moet 

komen 
ETEN 17:30 

18:00 
Allen in 2 shifts  Het evenemententerrein is altijd bewaakt, dus 

eten we in 2 shifts 
AANKOMST OVERIGE VRIJWILLIGERS 18:15 Allen  
BRIEFING 18:30 Arie Vrijwilligers bij de diverse spelonderdelen krijgen 

een hesje, een Hawaïslinger en een stempel 
LAATSTE VOORBEREIDINGEN 18:40 Allen  
MUZIEK AAN 18:50 Stefanie  
VRIJWILLIGERS NAAR SPELONDERDELEN 18:55 Allen Iedereen op zijn/haar plek. 
AANKOMST DEELNEMERS BIJ 
MARKTKRAAM 

19:00-
20:00 

Arie & Jessica  Iedere deelnemer krijgt een stempelkaart, zonder 
stempelkaart geen deelname! Zo weten we 
hoeveel deelnemers we hebben 

CREA TAFEL TEXTIEL* 19:00 Renée & Hanneke Biertafel + banken, tasjes, textielstiften, 
tafelkleed, voorbeelden, karton, stempel 

CREA TAFEL HOUT* 19:00 Annelies & Larry Biertafel + banken, houten plankjes, spijkers, 
hamers, garen, voorbeelden, stempel 

BROODJE BAKKEN* 19:00 Hidde & Corma 
Michelle & Steven 
Wilma & Jan-Pieter 

Nodig: 3x vuurton, brandhout, 16 stokken, 100 
afbakbroodjes, 100 servetten, afvalzak, 
buffettafel, 3x emmer water, 3x stempel 

STORMBAAN 19:00 Jacco, Juul & Lynn  
KOEK & ZOPIE 19:00 Matthew & Aad  Blokhut, bekers, roerstaafjes, 2x statafel, 

chocomelk, appelsap, koekjes, snoep, afvalzak, 
stempel 

CIRCUSPLEIN 19:00 Karina   
GEBEDSHOEK 19:00 Lenneke, Roeleke & 

Naomi 
Bord, visitekaartjes, evangelisatieboekje, 
getuigenisboekje  

VUURSHOW 20:00-
20:10 

Circus kabel Alle andere activiteiten worden tijdelijk 
onderbroken 

AFSLUITEN DEELNEMERS  20:30 Stefanie Deelnemers uitzwaaien en starten met opruimen 
AFBOUW 20:30 Michelle 20:45 ophalen: crea tafels, buffettafel, stormbaan 

21:00 ophalen: winterblokhut, marktkraam 
Rest spullen verzamelen bij basketbalpaal 
Afval verzamelen bij grijze deur schoolplein 

AFSLUITEN VRIJWILLIGERS 22:00 Arie + Corma Evalueren, vrijwilligers bedanken en naar huis 
 

*vanaf 20:15 worden er geen kinderen meer toegelaten bij deze activiteiten. 
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Het slotfeest heeft het meest uitgebreide draaiboek. Om 16:00u zijn de voorbereidingen van het slotfeest 
in Barendrecht begonnen zodat er tussen 19:00u en 20:30u een prachtig programma gedraaid kon worden. 
Voor de vrijwilligers die al vroeg aanwezig waren, hebben we iets simpels geregeld voor het eten.  

Tip 10: vraag altijd aan je vrijwilligers of er allergieën zijn als je met elkaar gaat eten. 

LET OP: laat je terrein nooit onbewaakt achter. Zeker speeltoestellen zijn erg aantrekkelijk voor kinderen. 
In verband met storm die avond mochten wij uitwijken naar de gelukkig ruime hal van de school. Dit was 
tegelijkertijd gemakkelijker om overzicht te houden. Het enige dat aangepast moest worden, was de 
stormbaan. Dit werd vervangen door een springkussen.  

Zowel voor de lichtjestocht als voor het slotfeest hebben we aan alle vrijwilligers een Hawaïslinger en een 
fluorescerend hesje uitgedeeld, zodat bezoekers wisten bij wie ze terecht konden. Aan de vrijwilligers 
hebben we duidelijk gemaakt wie de aanspreekpunten van de organisatie (kernteam Happyween) waren 
op twee centrale punten. Als vrijwilligers tijdens het evenement hun plek (tijdelijk) verlaten, moest dit altijd 
bij iemand van de organisatie gemeld worden. In verband met de veiligheid is het niet verstandig om 
plekken onbemand achter te laten. De organisatie zorgde ervoor dat bij ieder onderdeel altijd een 
volwassene aanwezig was. Er was ook een tienergroep uit 1 kerk die het team versterkt heeft. 

Tip 11: vraag de tieners van jouw gemeente om mee te helpen!  

Het slotfeest is net zoals de andere Happyween activiteiten speciaal voor kinderen van de 
basisschoolleeftijd. Er werden bij de ingang stempelkaarten uitgegeven, dit omdat het een gratis en open 
evenement was en wij niet wisten hoeveel kinderen we konden verwachten. Wel hebben we vooraf via de 
PR gevraagd aan ouders om hun kinderen aan te melden, maar we hebben dit niet verplicht gesteld. We 
zijn bij de voorbereidingen uitgegaan van ongeveer 100 kinderen.  Uiteindelijk kwamen er 180 kinderen.  
Instrueer vrijwilligers om bij drukte de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Zo kan ieder kind genieten 
van alle activiteiten. Doordat er na deelname van een activiteit een stempel op de kaart wordt gezet, 
voorkom je dat kinderen vaker hetzelfde onderdeel doen. Stempelkaarten helpen goed bij het inspelen op 
drukte. Daarnaast mag een kind de stempelkaart aan het einde van het evenement inruilen voor een 
cadeautje. Door het inruilen van de kaart kun je bijhouden welk kind al voorzien is van een cadeautje en 
hoeveel kinderen er uiteindelijk meegedaan hebben. 

Bij een evenement met sportieve spellen moet er altijd uit voorzorg minimaal één BHV’er aanwezig zijn op 
het terrein. Maak aan je team van vrijwilligers bekend wie dit is en waar deze persoon te vinden is. Bij grote 
calamiteiten bel je 112.  
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Zeskamp 
In 2021 hadden we i.v.m. Covid met heel wat maatregelen te maken, waardoor er andere keuzes gemaakt 
moesten worden. Zo werd ons vanuit de gemeente geadviseerd om van het slotfeest geen open evenement 
te maken, maar met aanmeldingen te werken (zo ook voor de andere activiteiten). We hebben toen 
besloten een zeskamp met diverse spellen te organiseren en kinderen te verdelen in verschillende 
leeftijdsgroepen.  

Eén van de organiserende kerken had een abonnement bij BSW uitleen (zie https://www.bswuitleen.nl) 
waar men voor een klein bedrag per jaar het hele jaar door gratis spellen en tegen een zachte prijs grote 
luchtkussens kon bestellen. Hier hebben we gebruik van gemaakt. BSW uitleen is in meerdere regio’s 
beschikbaar. Check of je ook in jouw/ jullie regio gebruik kunt maken van BSW uitleen.  

Tip 12: We merkten dat er ook kinderen onder de 4 jaar werden aangemeld voor de zeskamp, wees hier 
alert op en houdt er rekening mee in de communicatie. Wij hebben contact opgenomen met deze ouders 
en uitgelegd hoe de avond eruit zou zien en duidelijk gemaakt dat 3 jaar helaas echt te jong is voor een 
avond als deze.  

Hieronder valt te lezen aan welke voorbereidingen je moet denken bij het organiseren van een zeskamp. 
Als het mogelijk is, kun je ervoor kiezen om in de middag voor jonge kinderen (4-6 jaar) de activiteit te doen 
en in de namiddag/avond voor oudere kinderen (7-11 jaar). Wij kozen voor 1 evenement waarbij we 2x6 
spellen neer hebben gezet, zodat de kleine en grote kinderen tegelijktijdig een zeskamp konden doen en 
broertjes en zusjes ook enigszins bij elkaar konden blijven. In de bijlage kun je een overzicht van de spellen 
vinden, met daarbij de opzet van de spelmiddag en een scorekaart voor een groepje.10           

De spellen voor een zeskamp kun je zo spectaculair of eenvoudig maken als je zelf wilt. Wij hebben een 
aantal grote attributen besteld zoals een stormbaan en een gigantisch dartbord, en we hadden een aantal 
eenvoudige kleine spellen.  Als je zes spellen hebt, dan kun je maximaal twaalf groepen maken. Zorg dat er 
in iedere groep minimaal 4 tot 6 mensen zitten. Heb je meer kinderen, wees dan creatief en maak 
bijvoorbeeld een station ‘drinken en snack’. Wij hadden bijvoorbeeld als tussenonderdeel ook een 
springkussen waar 2 groepen tegelijk op konden springen. Je kunt de groepen ook nog iets groter maken, 
maar houdt er dan rekening mee dat een spelonderdeel langer duurt. Onze zeskamp duurde uiteindelijk 1 
uur, dus effectief 8 minuten per spel en 2 minuten om te wisselen.  

Zorg voor het tijdig bestellen van spelonderdelen, het reserveren van een locatie en voldoende vrijwilligers. 
Afhankelijk van het spelonderdeel heb je 2 of meer vrijwilligers nodig per spel onderdeel. Bij de stormbaan 
hadden we zelfs 6 vrijwilligers. Bij de bibberspiraal stond weer 1 vrijwilliger. Daarnaast heb je een 
vrijwilliger die het overzicht houdt, een vrijwilliger voor de muziek, 2 vrijwilligers voor de catering en evt. 
iemand voor een act als gezamenlijke afsluiting. Tot slot zijn er nog 3 vrijwilligers nodig die vrij rondlopen 
en die bijvoorbeeld met 2 personen met een kind mee naar het toilet kunnen. Wij hadden deze avond in 
totaal 30 vrijwilligers.  

 

 

 
10 Zie bijlage 10 
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VOORBEREIDINGEN ZESKAMP    
 

Deadline  Wie Opmerkingen 

WATERPORT RESERVEREN 01-09-2021 Corma We kunnen vanaf 15:00u terecht voor de opbouw 

VERGUNNING AANVRAGEN 01-09-2021 Corinne   

VERGUNNING DOORNEMEN, 
WELKE ACTIES VOLGEN 
HIERUIT? 

01-09-2021 Corinne Bewoners en gebruikers van nabijgelegen woningen en 
bedrijven dienen minstens een week van tevoren op de 
hoogte te worden gesteld van de activiteiten. 

VERGUNNING DOORNEMEN, 
WELKE ACTIES VOLGEN 
HIERUIT? 

01-09-2021 Corinne Het luchtkussen moet zijn opgebouwd volgens het bij het 
luchtkussen behorende productcertificaat.  

VERGUNNING DOORNEMEN, 
WELKE ACTIES VOLGEN 
HIERUIT? 

01-09-2021 Corinne U bent verplicht ervoor te zorgen dat er tijdens het 
evenement: 
- tenminste 2 gediplomeerd EHBO-ers (richtlijn 2 per 500 
bezoekers) en; 
- adequate EHBO- of verbandtrommels aanwezig zijn; 
- U voldoet aan de Hygiëne richtlijnen 
publieksevenementen van het Landelijk Centrum Hygiëne 
en Veiligheid (LCHV 

VERGUNNING DOORNEMEN, 
WELKE ACTIES VOLGEN 
HIERUIT? 

01-09-2021 Corinne Voor activiteiten die afwijken van de bestaande 
gebruiksvergunning/gebruiksmelding van een gebouw 
moet u een tijdelijke gebruiksvergunning/gebruiksmelding 
kunnen tonen. 

TIJDEN OPBOUW EN AVOND 
BEPALEN 

01-09-2021 Corinne 15:00u zaal beschikbaar. 6 vrijwilligers aanwezig. 15:30u 
komt stormbaan en overige spellen. Overige vrijwilligers 
komen 18:00u 

VRIJWILLIGERS WERVEN 01-09-2021 Allen 
 

BRIEF OMWONERS MAKEN 21-10-2021 Alex  Michelle verspreiden 

BRIEF VRIJWILLIGERS MAKEN 
EN EMAILEN 

21-10-2021 Alex 
 

SPELLEN BESTELLEN BIJ 
UITLEEN 

21-10-2021 Alex Gedaan door Karina. Nog bevestiging ontvangen 

SPRINGKUSSEN, NAVRAGEN 
HOEVEEL VERMOGEN  

21-10-2021 Michelle  
 

VERMOGEN CHECKEN WAT 
SPORTHAL AANKAN 

21-10-2021 Alex Rob navragen, evt. verlengsnoeren bij huren 

LAMPEN VAN MARTIN 
REGELEN 

21-10-2021 Alex Corma en Alex meenemen  

MUZIEKPLAYLIST 
LICHTJESTOCHT  

21-10-2021 Alex Op laptop Alex 

PRIJSJES REGELEN 22-10-2021 Mark  
 

BOODSCHAPPEN 22-10-2021 Michelle, 
Mark 

Lijst maken, sponsoring vragen bij supermarkt. Let op, evt. 
kannen meenemen voor siroop 

GOODIEBAGS VULLEN 22-10-2021 allen  28/10 in de avond 

SPELLENUITLEG MAKEN + 
TEAMKAARTEN VOOR 
DEELNEMERS EN 
VRIJWILLIGERS 

22-10-2021 Mark   

SPONSORDOEKEN 
VERZAMELEN VAN SPONSORS  

28-10-2021 Alex    

OVERZICHT AANMELDINGEN 
OPVRAGEN EN PRINTEN 

28-10-2021 Alex  Via Corma 

SPELLEN HALEN BIJ BSW 
UITLEEN 

29-10-2021 Michelle Om 15:00u afgesproken. BSW brengt de spellen naar 
sporthal, tegelijk met de stormbaan die we gehuurd 
hebben 
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MEGAFOON, EHBO TAS 
REGELEN EN BHV-ER REGELEN 

29-10-2021 Corma 
 

VAKKEN MAKEN VOOR DE 
TEAMS 

30-10-2021 Mark Kinderen naar begeleiders met groepsnummer verwijzen 
bij inschrijven 
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Veiligheidsprocedures 
Veiligheid tijdens een evenement is ontzettend belangrijk. Daarom hebben we onderstaande afbeelding 
toegevoegd om goed door te nemen. Verspreid dit onder je vrijwilligers voorafgaand aan een activiteit. Je 
kunt evt. mensen van de brandweer, politie of beveiliging in je netwerk vragen om zich bezig te houden 
met de veiligheid tijdens je evenement. 
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Bijlage 1 - Voorbeeld introductiebrief Happyween 
 

Beste, 

Deze mail stuur ik om te onderzoeken of wij als christenen uit verschillende lokale kerken samen 1 of 
meerdere evenementen kunnen organiseren rondom Halloween. Mijn naam is … (vertel iets over jezelf).  

Ik merk dat in onze omgeving Halloween steeds uitbundiger gevierd word. Er zijn mensen die het leuk 
vinden om deze periode rond te lopen als levende doden/ geesten/ spoken en zij genieten ervan om 
elkaar zoveel mogelijk angst aan te jagen. Het lijkt misschien alsof de meeste mensen dit leuk vinden, 
maar feit is: niet iedereen is hier blij mee! Ook onder niet-christenen zijn er genoeg mensen die dit feest 
niet waarderen om verschillende redenen.  

In Barendrecht zijn verschillende kerken in 2019 van start gegaan met Happyween, zie 
www.happyween.nl . Het zou geweldig zijn als we ook in onze woonplaats een ander geluid kunnen laten 
horen. In liefde, want God is Liefde. God is ook Licht: in Hem is geen spoor van duisternis zegt de Bijbel. 
Hoe mooi zou het zijn als we vanuit onze kerken daarom rondom Halloween een feest van Licht kunnen 
bieden aan jong en oud. 

In plaats van ons te richten op duisternis en angst, kunnen wij Gods hart aan de mensen laten zien door 
verschillende activiteiten te organiseren die in het teken staan van ontmoeting en vreugde, van leuke 
dingen, dingen die Leven brengen en het beste in mensen naar boven halen.  

Als kerken hebben we onze verschillen, maar als ons fundament de Heere Jezus is zijnde de Weg, de 
Waarheid en het Leven, dan kunnen we in mijn beleving prima samenwerken. Ik wil jullie bij deze dan 
ook vragen of je zelf interesse hebt in een brainstorm, of anders de mail door wilt sturen naar de mensen 
binnen je gemeente die mogelijk iets samen willen organiseren. Denk aan de mensen die gaan over het 
kinderwerk, het jeugdwerk, of de evangelisatiecommissie etc.  

Graag nodig ik iedereen uit om (DAG, DATUM,TIJD,PLAATS) samen te komen met christenen uit andere 
kerken, om samen te brainstormen over hoe wij ook tijdens Halloween verschil uit kunnen maken in onze 
omgeving.  

 

Met vriendelijke groet,  

NAAM EN TELEFOONNUMMER 
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Bijlage 2 - Voorbeeld vergunning 
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Bijlage 3 - Persbericht 11 
 

 

Persbericht voor [vul hier uw woonplaats], inclusief flyer in bijlage 

Happyween 2021 

Wij vieren Happyween! Vier je met ons mee? 

Happyween is ontstaan vanuit het verlangen om een feest vol gezelligheid te organiseren als alternatief 
voor griezelfeesten. Niet iedereen houdt tenslotte van griezelen en duisternis. Wij ook niet. Wij houden 
van het Licht. En we geloven in de God van de levenden. Die God is Liefde en in Hem is geen duisternis 
staat er in de bijbel. Die God is trouwens ook een God van feesten. En daarom organiseren wij nu 
Happyween. Wij zijn Christenen uit verschillende kerken in Barendrecht. En of jij nu gelooft of niet, dat 
maakt ons niet uit. We nodigen alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar uit om gezellig Happyween 
met ons mee te vieren. En weet je wat ook goed nieuws is? Alle activiteiten zijn gratis! 

Programmaoverzicht: 

- Woensdag 30 oktober Kidsmiddag van 14.30 tot 16.00u Locatie:  
- Vrijdag 31 oktober Lichtjestocht, start om 19:00u, verzamelen vanaf 18:45u bij Boerhaavelaan 

11. We vragen kinderen om hun eigen vrolijke lampion met licht te knutselen en mee te nemen. 
Verkleden hoeft niet, mag wel, zolang het maar niet eng is voor anderen. We hebben een prijsje 
voor de vrolijkste lampion en degene die het leukst verkleed is.  

- Zaterdag 1 november eindfeest van 19:00u tot 20:30u op het schoolplein van het Hof van 
Maxima 

Wil je inhoudelijk meer weten over het programma? Kijk dan op www.happyween.nl.  
Nog vragen? Email dan naar info@happyween.nl. Wij zien naar je uit! 

Belangrijk: voor sommige activiteiten is aanmelden verplicht. Houd de website in de gaten of volg ons op 
Facebook of Instagram. Door weersomstandigheden kan het programma wijzigen! 

Contactgegevens: 
[vul hier naam van coördinator]  
[emailadres coördinator]  
[telefoonnummer coördinator]  

  

 
11 Lees het persbericht goed door voor verzenden en verander het waar nodig voor jouw eigen Happyween. 
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Bijlage 4 - Sponsorbrief bedrijven 
 

Van 26 oktober t/m 2 november organiseren diverse kerken binnen Barendrecht Happyween. Hiermee bieden 
wij een alternatief voor Halloween. Barendrecht heeft 48.688 inwoners (januari 2019) waarvan 19.9% 
kinderen tot 14 jaar. In totaal zijn er 18.789 huishoudens waarvan bijna de helft met kinderen. Wij willen deze 
groep ouders en kinderen bereiken via banners, posters, flyers, social media en mond-tot-mondreclame. Daar 
hebben we u bij nodig! Lokale bedrijven en organisaties geven wij de mogelijkheid om Happyween te 
sponsoren. Voor een relatief klein bedrag komt het logo van uw bedrijf op onze reclame-uitingen.  

Banners 
Onze banners zullen in de week van 26 oktober opgehangen worden op alle verschillende plekken waar in 
Barendrecht banners mogen hangen.  

2500 A5 flyers 
Deze flyers zullen zowel voor als tijdens Happyween uitgedeeld worden op verschillende locaties. Onder 
andere in de winkelcentra van Barendrecht.  

125 A3 Raamposters 
Deze posters zullen zichtbaar opgehangen worden op plekken waar onze doelgroep zich bevindt. Denkt u 
hierbij aan scholen, winkels, speeltuinen, supermarkten en andere drukbezochte plekken.  

Sponsorpakket 1 
Dit pakket is beschikbaar voor 5 bedrijven. Logovermelding op: 2500 A5 flyers, 125 A3 raamposters, website 
homepage + mede mogelijk gemaakt pagina. Let op: logo moet uiterlijk 29 september aangeleverd zijn! 
Kosten: 250 euro 

Sponsorpakket 2 
Vermelding met logo op www.happyween.nl. Deze website zal op alle reclame-uitingen gepromoot 
worden. De website is hét mediakanaal voor Happyween. Kosten: 75 euro 

Het is ook mogelijk Happyween met een ander bedrag te sponsoren. Uw bijdrage mag overgemaakt 
worden naar: NL 38 RABO 0326 5210 62 t.n.v. JmeO Heerde o.v.v. ‘Sponsoring Happyween YWAM 
Rotterdam’. Laat u ons weten wat uw keuze is?  

Op onze website www.happyween.nl is er een speciale pagina waar alle sponsoren genoemd worden 
vanaf 75 euro sponsorschap. Hiervoor dient u uw logo aan te leveren via info@happyween.nl. 

Huis-aan-huiskrant ‘De Schakel’ zal tevens een flyer en persbericht plaatsen ter grootte van een halve 
pagina met vermelding van uw logo. Deze krant heeft een oplage van 23.750 exemplaren. 

Ook bij overige vragen kunt u contact opnemen via info@happyween.nl of bellen naar Corma Bezemer 
(coördinator) via 06 -12773287.  
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Bijlage 5 - Sponsorbrief particulieren 
 

Donateurs gezocht 

Van 26 oktober t/m 2 november organiseren diverse kerken binnen Barendrecht ‘Happyween’. Hiermee 
bieden wij een alternatief voor Halloween. De kosten voor de activiteiten en de PR zijn beraamd op € 4500. 
We willen u vragen of u hieraan bij zou willen dragen.  

Doelgroep:  

Barendrecht heeft 48.688 inwoners (januari 2019) waarvan 19.9% kinderen tot 14 jaar. In totaal zijn er 18.789 
huishoudens waarvan bijna de helft met kinderen. Wij willen deze personen bereiken via banners, posters, 
flyers, Social Media, mond-tot-mondreclame, een advertentie en persbericht in ‘de Schakel’ en een website. 

Wat gaan we doen? 

26 oktober 10:30 – 16:30u Flyeren en kinderen schminken op de Middenbaan en Carnisseveste 

30 oktober 14:00 – 15:30u  Kidsmiddag met knutselwerk in basisschool De Rank 

31 oktober 18:30 – 21:30u  Deelnemende kerken laten het licht branden in hun kerkgebouwen 

1 november 18:30 – 20:30u Lampionoptocht onder begeleiding van een brassband  

2 november 19:00 – 20:30u  Diverse activiteiten op schoolplein Hof van Maxima 

Om deze activiteiten onder de aandacht te brengen, verwijzen we mensen naar de website 
www.happyween.nl. Binnen de website is er een speciale pagina waar alle sponsoren en donateurs genoemd 
kunnen worden. Heeft u een eigen bedrijf dan kunt u het logo in EPS aanleveren via info@happyween.nl.  

Overmaken 

Mocht u ‘Happyween’ waarderen en financieel bij willen dragen dan zijn we daar heel blij mee.  
Uw bijdrage mag overgemaakt worden naar: NL 38 RABO 0326 5210 62 t.n.v. JmeO Heerde o.v.v. ‘Sponsoring 
Happyween YWAM Rotterdam’. Deze actie wordt gecoördineerd door Corma Bezemer van Jeugd met een 
Opdracht Rotterdam.  

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via info@happyween.nl of bellen naar Corma Bezemer via 
06 -12773287. Alvast veel dank! 

Hartelijke groet,  

Kernteam Happyween 
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Bijlage 6 - Brief over Lichtjestocht voor scholen 
 

Barendrecht, oktober 2019 

Beste meesters en juffen, 

Graag willen we jullie vragen of je met de kinderen een vrolijke lampion zou willen maken.  

Op vrijdagavond 1 november wordt er een bonte lichtjestocht onder leiding van een drumband 
gehouden in Barendrecht. We starten om 18:45u (Start –en eindpunt Boerhaavelaan 11 Barendrecht).  

Het zou super zijn als er in de klas hiervoor een lampion gemaakt wordt. Hierbij vind je wat ideeën. 
Natuurlijk kun je ook zelf een lampion bedenken. 

We hopen op een gezellige lichtjestocht en danken jullie voor je medewerking! 

Hartelijke groet, 

Het Happyween team 

 

p.s. We delen deze avond ook 2 prijsjes uit:  

- voor het kind met de vrolijkste lampion en 

- voor het kind dat op een ludieke manier verkleed is en anderen daarmee aan het lachen maakt.  

www.happyween.nl 

info@happyween.nl 

M: 06 12773287 
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Voorbeeld van lampion onderbouw 

 

Benodigheden 

- 2 borden van papier 
- Verf 
- Potlood om figuren te tekenen 
- Prikpen/ priklap 
- Vliegerpapier 
- IJzerdraadje om het lampje aan vast te maken 

Voorbeeld lampion middenbouw 
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Benodigdheden 
- Wc rolletje 
- Papier 
- Touwtje of ijzerdraadje om lampion aan je stok vast te maken. 

Voorbeeld van lampion Middenbouw/bovenbouw 

 

Benodigdheden: 
- Twee A4 blaadjes in een mooie kleur (de blaadjes mogen ook groter of 
kleiner zijn).  
- De lampion blijft beter staan als het papier dikker is. 
- Schaar 
- Lijm 

 

Stap 1 

Leg een stevig A4 blaadje in de breedte voor je. Vouw het blaadje dubbel van onderen naar boven. Maak 
de vouwlijn goed scherp, door er met je nagel er overheen te gaan. 
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Stap 2 

Vouw ongeveer de bovenste 2 cm van het papier naar onderen en weer terug. 

 

Stap 3 

Knip vanaf de onderkant strookjes in het papier tot aan de vouwrand gemaakt in de vorige stap. Je mag 
zelf weten hoe breed je de strookjes maakt, ongeveer een centimeter breed geeft een mooie lampion. Je 
kunt eerst met een potlood en liniaal streepjes zetten waar je de strookjes wilt knippen, maar het kan 
ook uit de losse hand. 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 4 

Vouw het papier weer open. 
Doe nu een beetje lijm op de punten aan één kant van het papier. Pak het papier dan op aan beide 
kanten en breng de uiteinden naar elkaar toe zodat je een cirkel krijgt. Plak de uiteinden netjes op elkaar. 
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Stap 5 

Pak een tweede A4 blaadje en knip er een strookje af van ongeveer 2 cm breed. 
Lijm het strookje aan de binnenkant van de lampion vast om een handvat te maken. Om er zeker van te 
zijn dat het papier niet loskomt, kun je eventueel ook een nietmachine gebruiken. 

  

Klaar! 
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Bijlage 7 - Brief voor omwonenden 
 

Barendrecht, 18 oktober 2019 

Betreft: lichtjestocht Happyween 1 november 2019 

Beste, 

Graag willen wij u als omwonende informeren. Op vrijdagavond 1 november organiseren wij een vrolijke 
lampionoptocht met als start- en eindpunt het parkeerterrein van de Boerhaavelaan. We verzamelen bij 
goed weer om 18:45u en vertrekken 19:00u onder leiding van een drumfanfare.  

Rond 20:00u hopen we weer terug te zijn, waarna we warme chocolademelk en snoepjes uitdelen en een 
kleine prijsuitreiking hebben. De avond eindigt rond 20:30u.  

Tijdens het verzamelen en uitdelen van de chocolademelk zullen we een aantal vrolijke liedjes laten 
horen. We hebben voor dit alles een vergunning van de gemeente Barendrecht. We zullen ons best doen 
om overlast te beperken en nodigen u bij deze van harte uit om met ons mee te lopen. Heeft u nog 
vragen, dan kunt u ons bereiken via info@happyween.nl 

Hartelijke groet,  

Organisatie Happyween 

www.happyween.nl 
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Bijlage 8 - Vrijwilligers informatie Lichtjestocht 
Beste vrijwilliger, 
 
Geweldig dat je wilt helpen met de Happyween lichtjestocht! Een vrolijke avond die niet door had 
kunnen gaan zonder jouw inzet. Dank je wel! In dit document vind je alle informatie over deze avond. 
Houd dit document aan en lees het goed door. Heb je nog vragen, stel ze gerust! 
 
Wat:   Happyween lichtjestocht 
Wanneer: Vrijdag 1 november 
Waar:  Boerhaavelaan 11 Barendrecht 
Tijden:  18:45 tot 20:30 uur voor deelnemers 

Graag om 18:15 aanwezig zijn voor de laatste instructies!  
Naderhand zou het super zijn als je wil helpen met opruimen. Dan kunnen we met 
elkaar 22.00u weer naar huis. 

 
Kleding: 
Voor alle vrijwilligers hebben wij een gekleurde Hawaii bloemenslinger die je bij aankomst uitgereikt 
krijgt door Alex. Hang deze meteen gezellig om je nek. Op die manier kunnen deelnemers zien bij wie ze 
terecht kunnen met hun vragen.  
Voor de vrijwilligers die meelopen met de optocht hebben we veiligheidshesjes, zodat ook tijdens de 
tocht duidelijk is voor deelnemers wie er bij de organisatie horen. Het zou verder heel leuk zijn als je nog 
iets kunt geks kunt verzinnen om aan te trekken of op te zetten. We willen er graag een vrolijke boel van 
maken J. Let op, het kan koud zijn, neem iets warms mee! 
 
Doelgroep: 
Happyween is speciaal voor basisschoolkinderen. In de stoet zullen de 4 tot 6-jarigen met hun ouders 
vooroplopen. We hebben lampionnen, lichtstokken en batterijen achter de hand voor kinderen die 
zonder lampion aankomen. Je kunt de lampion gratis meegeven en vragen of ze hem aan het einde weer 
inleveren. Mochten er ouders komen met kinderen die zich griezelig verkleed/geschminkt hebben, dan 
zal Martijn ze in eerste instantie te woord staan. Bij calamiteiten hebben we het wijkteam achter de 
hand, te bereiken via Johan Terdu (TELEFOONNUMMER). 
Deelnemers mogen op de startlocatie naar het toilet.  
 
Organisatie: 
Aanspreekpunten van de lichtjestocht zijn: 

• Corma Bezemer (TELEFOONNUMMER) 
• Alex Huijgen (TELEFOONNUMMER) 

Heb je vragen, dan kun je bij hen terecht. We hebben een vergunning voor deze optocht. Deze is 
aanwezig op de startlocatie. Mocht de politie er tijdens de tocht naar vragen, verwijs ze dan door naar 
Boerhaavelaan 11, naar Corma Bezemer. 
  
EHBO: 
Verkeersregelaars Barendrecht zullen de optocht begeleiden. Zij zullen zorgen dat er een EHBO-tas in de 
buurt is. Als je deze nodig hebt bel TELEFOONNUMMER. Bij grote calamiteiten bel je 112.  
 
Overig: 
- Jeannette neemt grote pan, maatbeker en soeplepel mee 
- Corma neemt 3 grote pannen en maatbeker mee 
- Voor alle anderen: Als je thuis een grote soeplepel hebt en een maatbeker, wil je die dan meenemen? 
Dan kunnen we warme choco gemakkelijk in bekers schenken. Let op: plak je naam op alles wat je 
meeneemt. We hebben geen enkel idee hoeveel kinderen we kunnen verwachten, vandaar dat we graag 
wat extra aanwezig hebben.  
- Neem bij de lichtjestocht echt je plaats in, overleg veelvuldig en spring in waar nodig. 
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Taakverdeling lichtjestocht (18:15 – 20:30u) 
 

TAAK WIE 
HOSTEN VAN DE AVOND  Marnix 
GASTHEER/ GASTVROUW Iedereen 
BEVEILIGER  Martijn  
VERANTWOORDELIJKE MUZIEK Alex 
ROUTE BEGELEIDER Alex  
TEAM DAT MEE LOOPT MET OPTOCHT Marnix, Yvette, Martijn 
ONDERWEG SNOEPJES UITDELEN Christal en Ellie met tieners, Demi en Mishaela 
CATERING  Petra, Jeannette, Corma (Christal bij terugkomst) 
DRINKEN UITDELEN  Jeannette, Ellie, Martijn 
PRIJZEN UITREIKEN Yvette en Marnix 
STRUISJE DE STRUISVOGEL Andrea  

 
DRAAIBOEK LICHTJESTOCHT     
 Tijd  Wie  Opmerkingen/ nodig 
VERZAMELEN 18:00 Alex Alex start vrolijke kindermuziek over de box 
BRIEFING 18:15 Allen  Hawaï slingers/hesjes uitdelen, waardevolle spullen 

opbergen, programma doornemen 
LAATSTE VOORBEREIDINGEN 18:30 Allen Binnen 15 minuten op afgesproken plek staan 
AANKOMST FANFARE 18:30 Fanfare + 

Corma 
Corma wijst de fanfare naar een kleedruimte  

AANKOMST DEELNEMERS 18:45 Allen  
WELKOMSTWOORD 18:55 Marnix Stand-by voor microfoon en muziek 
VERTREK LICHTJESTOCHT 19:00 Alex + Marnix Alex loopt voorop, dan fanfare, dan jonge kinderen 

dan de rest. Team loopt tussendoor. Marnix stand-by 
met megafoon* 

VRIJWILLIGERS NAAR ‘SNOEPLOCATIE’ 19:00 Christal + Ellie Team snoep vertrekt in auto naar plek in het midden 
van de route om snoepjes uit te delen 

CATERING KLAARZETTEN 19:00 Corma, 
Janneke + 
Petra  

Drinken opwarmen, lekkers klaarzetten, limonade 
inschenken, prijzen klaarleggen** 

STRUISJE OP EINDLOCATIE 20:00 Andrea Moment voor een foto 
CATERING DRAAIEN 20:00 Janneke + 

Petra 
Drinken uitdelen en blijven bijzetten met team 

PRIJSUITREIKING 20:10 Marnix en 
Yvette 

Zet de prijsjes klaar; Stand-by voor microfoon en 
muziek 

AFSLUITEN DEELNEMERS 20:30 Marnix Deelnemers uitzwaaien en starten met opruimen 
AFSLUITEN VRIJWILLIGERS 22:00 Corma + Alex Vrijwilligers bedanken, samen naar huis 

 

*Marnix heeft megafoon mee voor evt. onvoorziene situatie, hij loopt voorop in de stoet. Martijn sluit de stoet af. 

** bij grote opkomst kan er nog iemand extra boodschappen halen op dit moment 
 
Taakverdeling Afbouw (20:30-22:00) 
 

WAT WIE 
ALLES QUA TECHNIEK OPRUIMEN Corma en Alex 
WAT ER OP DE TAFELS STAAT NAAR BINNEN BRENGEN 
EN BINNEN ALLES OPRUIMEN 

Ellie, Yvette, tieners 

TAFELKLEDEN AFHALEN EN OPRUIMEN Jeannette 
SLINGERS EN LEDVERLICHTING OPRUIMEN (AFGEVEN BIJ 
CORMA) 

Marnix en tieners 

TAFELS NAAR BINNEN  Martijn en Christal 
TENTEN OPRUIMEN Martijn, Petra, Christal, Alex en Corma 
HAND EN SPANDIENSTEN Jeannette en Petra 
STOFZUIGEN IN PAND Ellie 
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Bijlage 9 - Spelonderdelen Slotfeest 
 
Stempelkaarten  
Marktkraam  
200 stempelkaarten 
200 concertlampjes met opdruk 
Snoepkettingen 
Stempels  
 
Ieder kind van de basisschoolleeftijd mag deelnemen aan alle activiteiten. Voordat een kind aan de 
activiteiten begint moet hij of zij bij de marktkraam een stempelkaart halen. De vrijwilliger geeft aan 
ieder kind 1 stempelkaart met daarbij een korte uitleg. Vergeet daarbij niet te vermelden dat de 
stempelkaart aan het einde ingeleverd kan worden in ruil voor een leuk presentje. Zonder stempelkaart is 
het niet mogelijk een presentje te ontvangen. Bij inleveren van de stempelkaart wordt de kaart 
afgetekend. 
Ook is bij deze kraam altijd iemand van de organisatie aanwezig zodat vrijwilligers hier altijd terecht 
kunnen met vragen.  
 
Broodjes bakken  
3x vuurton 
Brandhout 
20 stokken 
100x afbakbroodjes 
100x servetten 
Tafel  
Afvalzak   
3x emmer water 
3x stempel 
  
Per vuurton is er 1 volwassene en 1 tiener om te helpen met het bakken van de broodjes. Per ton 5 
kinderen tegelijk. Geef de kinderen die willen bakken een stok met daaraan een broodje geprikt. Plaats 
de kinderen op een veilige afstand van het vuur. Is een broodje klaar, wikkel dit dan in een servet en geef 
het mee aan het kind. Teken de stempelkaart af. De stok kan weer gebruikt worden voor een volgend 
kind.  
 
Stormbaan 
Opblaasstormbaan 19 meter lang 
Stempel  
 
Bij de start van de stormbaan staat een vrijwilliger. Eén vrijwilliger staat aan het einde en de derde 
vrijwilliger bevindt zich op de stormbaan op de heuvel. Er mogen twee kinderen per keer door de 
stormbaan. De persoon op de stormbaan helpt waar nodig de kinderen omhoog of motiveert ze door te 
klimmen naar het einde. De persoon aan het einde geeft een teken naar de voorste persoon als de 
kinderen eraf zijn.  Vergeet niet de stempelkaart af te stempelen. Kinderen die meerdere malen over de 
stormbaan willen, sluiten achteraan de rij weer aan.  
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Koek en Zopie 
Winterblokhut 
100x Bekers 
100x Roerstaafjes 
2x statafel 
Chocomelk  
Appelsap 
Koeken 
Snoep 
Afvalzak  
Stempel 
 
Alle kinderen mogen met hun stempelkaart een beker warme chocomelk halen en een koekje. Vergeet 
niet hun stempelkaart af te tekenen. Ouders mogen dit ook maar hoeven geen stempelkaart af te 
tekenen. Kinderen die aangeven geen chocomelk te lusten kunnen als uitzondering appelsap krijgen. Dit 
bieden we niet standaard aan. Ook zal in de blokhut de laptop staan vanwaar de muziek gespeeld wordt. 
Voor de vuurshow wordt de muziek gewisseld (ook beschikbaar op de laptop).  
 
Crea tafel Textiel 
Biertafel met 2 banken 
75 lege tasjes met het Happyween logo 
40 textielstiften 
Tafelkleed 
Voorbeelden 
10 kartonnen voor in de tas (i.v.m. doordrukken) 
Stempel 
 
De kinderen mogen kiezen aan welke creatieve activiteit zij deelnemen. Aan de tafel is plek voor 
ongeveer 8 kinderen tegelijk. In verband met de breedte van de tafel kun je het beste de kinderen om-en-
om laten zitten zodat ze elkaar niet in de weg zitten (tafel 60 x 220 cm). De vrijwilligers helpen de 
kinderen met het maken van een tekening op een tas. Dit kan aan de hand van een voorbeeld of een 
eigen idee. De tas mag meegenomen worden als hij af is. Vergeet na het maken van de tas de 
stempelkaart niet af te tekenen en het karton uit de tas te halen.  
 
Crea tafel Houtbewerken 
Biertafel met 2 banken 
50 houten paneeltjes van ongeveer 20 x 20 cm 
50 x 25 spijkertjes 
Gekleurde garen 
8 x hamer 
Voorbeelden 
Stempel 
 
De kinderen mogen kiezen aan welke creatieve activiteit zij deelnemen. Aan de tafel is plek voor 
ongeveer 8 kinderen. De vrijwilligers helpen de kinderen met het maken van een vorm op het hout aan 
de hand van spijkers. De houten paneeltjes variëren enigszins. We hebben ongeveer 25 spijkers per 
creatie nodig. Daarna mag een kind met garen de spijkers met elkaar verbinden. De kinderen mogen te 
werk gaan aan de hand van voorbeelden of zelf een vorm verzinnen. Denk aan bijvoorbeeld een hart, 
letter of ster. Het houten paneel mag meegenomen worden als het klaar is. Vergeet na het maken van de 
houten creatie de stempelkaart niet af te tekenen.  
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Circusplein 
7 vierkante meter ruimte 
Circusattributen (via Jennie) 
Stempel 
 
Kinderen mogen oefenen in een kleine circusschool. Voor dit onderdeel hebben we voor een kleine 
bijdrage professionals gevraagd mee te helpen. De professionals (3 personen) die ook de vuurshow 
geven, zullen de kinderen hierin begeleiden. Als vrijwilliger zorg je dat alle kinderen die mee willen doen 
in een rij komen te staan om zo een volgorde te hanteren. Ook teken je de stempelkaarten af als een kind 
geoefend heeft bij het circus.   
 
Gesprek en gebed 
Schildersezel  
Bord ‘Wat heb jij nodig?’ 
Getuigenisboekje 
Evangelisatieboekjes  
Visitekaartjes gebedspunt 
 
Happyween wordt georganiseerd vanuit meerdere kerken en heeft een Christelijk karakter. Om die reden 
willen wij ouders/kinderen ook de gelegenheid bieden om gebed te ontvangen. Hiervoor hebben we een 
schildersezel met een houten bord erop. Op dit bord hangen 9 kleine plaatjes met iets wat iemand nodig 
kan hebben. Denk hierbij aan liefde, erkenning of een helpende hand. Mensen worden gevraagd om hier 
eens naar te kijken en een plaatje te kiezen van iets wat ze nodig hebben. Zo willen we het gesprek 
openen. Hierbij is het mogelijk om een woord van God te ontvangen. De vrijwilligers hebben ervaring in 
het bidden voor mensen nodig. Het ontvangen van gebed of een profetie is volledig vrijblijvend en zal op 
geen enkele manier worden opgedrongen. Mochten er geen mensen zijn die hier behoefte aan hebben 
dan zullen de bidders voorbede doen voor de avond. 
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Bijlage 10-spellen en scorekaart zeskamp 
Algemeen 

Elke groep heeft een scorekaart. Bij het begin van het spel geeft de groepsbegeleider deze aan de 
vrijwilliger bij het spel. Deze persoon houdt de score bij en geeft de kaart na het spel weer terug aan 
de groepsbegeleider. Alleen bij de puzzelaap voor de kleintjes doet de begeleider de uitleg en 
puntentelling. 

Doordat ouders hun kinderen aan moesten melden, konden we vooraf al groepjes maken. Bij 
aankomst kregen de kinderen te horen in welke groep ze zaten. We hadden hierbij alleen geen 
rekening gehouden met vriendjes en vriendinnetjes, dus een aantal van hen wilde wisselen. 
Aangezien het even puzzelen is hoe de groepjes eruit komen te zien, is het goed om de kinderen een 
kwartier eerder te laten arriveren. Na het aanmelden gaan ze alvast naar de vrijwilliger van hun 
groepje. Zorg dat de vrijwilligers iets hebben wat ze tijdens het wachten kunnen doen met de 
kinderen. Denk hierbij aan steen, papier, schaar of simpele spelletjes waar je verder geen materialen 
bij nodig hebt.  

Elk spel duurt 7 minuten waarbij een groep zoveel mogelijk punten moet verzamelen. Begin met een 
speluitleg en de manier waarop de groep punten kan verdienen. Laat de kids in een rij staan 
(volgorde) en start het spel. Na 7 minuten klinkt een signaal om te wisselen. Stuur de groep naar hun 
volgende spel. Motiveer kids om niet te lang na te denken en gewoon te doen/ proberen (anders 
stagneert de boel). 

Overzicht 

 4-6 jaar (Blauwe kaart) 7-12 jaar (rode kaart) Vrijwilligers per spel 
1 Ballengooien  Ringwerpen  1 
2 Pinguïns voeren Voetbalspel  1 
3 Puzzel aap   1 
  Stormbaan   3 
4 Midgetgolf  Darten  1 
5 Bibberspiraal  Bibberspiraal  1 
6 Hindernisbaan  Hindernisbaan  2 

 

De vrijwilliger bij een spel heeft dus een spel voor de jongere kids én een spel voor de oudere kids. De 
jongste kids hebben een blauwe scorekaart, de oudste kids een rode.  

Na het derde spel hadden we een gezamenlijke pauze van ongeveer 10 minuten.  Nadat we alle spellen 
gespeeld hebben, zijn we 2 liedjes met bewegingen met de kinderen gaan doen en daarna was de 
prijsuitreiking. 
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Ballengooien - Speluitleg voor 4-6 jaar 
Aantal vrijwilligers: 1  

Attribuut 

Houten bakker op metalen voet met bal aan elastieken koord. Hoofd van de bakker en de vlaai zijn 
scharnierend. 

Speluitleg en puntensysteem 

Gooi de bal tegen het hoofd van de bakker of tegen de vlaai totdat een van beide omklapt. Elk kind 
mag 3 keer achter elkaar gooien. Gooien ze alleen het hoofd of de taart = 1 punt, gooien ze in een 
beurt zowel de taart als het hoofd = 3 punten. Na elke beurt de omgeklapte onderdelen weer recht zetten. 
Doorgaan tot de tijd om is, dus elk kind sluit weer achteraan in de rij aan. 
 

Ringwerpen - Speluitleg voor 7-12 jaar 

Aantal vrijwilligers: 1  

Attribuut 

Ringwerpen stier bestaat uit een houten voet met daarop de kop van een stier en 2 plastic ringen 

Speluitleg en puntensysteem 

Geef de kop van de stier een zetje zodat hij gaat bewegen. Probeer vanaf ongeveer 7 meter de ringen om de 
horens van de stier te werpen. Per ring krijg je 10 punten. Gaan ze er allebei omheen, dan krijg je 40 punten in 
een keer! Elk kind mag 2 ringen werpen en dan start de volgende. Je kan de kinderen zelf de ringen laten halen 
als deze gegooid zijn. 

Pinguïns voeren - Speluitleg voor 4-6 jaar 

Aantal vrijwilligers: 1  

Attribuut 

Pinguïns voeren bestaat uit 3 pinguïns met bakjes met puntverdeling 10, 25 en 50. 

Speluitleg en puntensysteem 

Gooi van ongeveer 5 meter visjes naar de pinguïns (streep op de grond/pion). Je kunt de meeste punten 
verdienen door je visjes in het kleinste bakje te gooien. Om de beurt gooien ze een visje, als een vis in een 
bakje gegooid wordt, laat je het daar liggen. Pas als alle visjes in een bakje zitten komen ze weer in het spel. 
Blijf de punten bijhouden, schrijf de eindscore op het formulier van de groep. 

Voetbalspel - Speluitleg voor 7-12 jaar 

Aantal vrijwilligers: 1  

Attribuut 

Doelschietwand bestaat uit een houten paneel met metalen voet en 1 bal 
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Speluitleg en puntensysteem 

Schiet van ongeveer 5 meter de bal naar het doel (streep op de grond/pion). Om de beurt schieten de kids een 
bal. Blijf de punten bijhouden, schrijf de eindscore op het formulier van de groep. Onderste gat is 10 punten, 
het gat daarboven 25 of scoor 50 punten als de bal net niet door de handen van de keeper wordt gered. 

Puzzel aap - Speluitleg voor 4-6 jaar 

Aantal vrijwilligers: 1  

Attribuut 

Puzzel aap bestaat uit een metalen frame met haken en 6 panelen die de afbeelding 
vormen van een aap 

Speluitleg en puntensysteem 

Rol de dobbelsteen. Het stuk met het corresponderende cijfer mag op de juiste plek worden opgehangen. Is de 
puzzel compleet, dan begin je weer opnieuw. Elke keer als de puzzel compleet is krijgen ze 10 punten. De 
laatste stukken per stuk 1 punt. Mochten kids afhaken na een rondje ( wordt het dus te saai), dan kunnen ze 
even naar het springkussen MET begeleider. 

Stormbaan - Speluitleg voor 7-12 jaar 

Aantal vrijwilligers: 3> 1 voor, 1 achter, 1 op de heuvel om kinderen omhoog te helpen  

Attribuut 

Stormbaan  

Speluitleg en puntensysteem 

Maak een rij van kinderen, zodra de eerste bovenop de ‘heuvel’ is mag de volgende van start. Ze rennen terug 
via de zijkant en sluiten weer achteraan de rij. De vrijwilliger achteraan noteert hoeveel kinderen er overheen 
gaan. Elke keer 1 punt.  

Let op, misschien kunnen/willen de kleintjes hier met de grote kinderen meedoen, dat mag!! 

Midgetgolf - Speluitleg voor 4-6 jaar 

Aantal vrijwilligers: 1  

Attribuut 

Midgetgolfbaan, met veranderbare hindernissen 

Speluitleg en puntensysteem 

Kids krijgen om de beurt kans om in 5x de bal in de hole te krijgen. Lukt dat? Dan krijgen ze per bal in de hole 5 
punten. Als alle kinderen een keer geweest zijn komt er een hindernis bij op de baan. Doorgaan tot de tijd om 
is. 
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Darten- Speluitleg voor 7-12 jaar 

Aantal vrijwilligers: 1  

Attribuut 

Levensgroot dartbord  

Speluitleg en puntensysteem 

Probeer per keer 3 pijlen vanaf 7 meter afstand op het levensgrote Dartbord te gooien. Tel per beurt de 
punten bij elkaar op. 

Bibberspiraal - Speluitleg voor 4-6 jaar 

Aantal vrijwilligers: 1  

Attribuut 

Spiraal op batterij op een tafel. 

Speluitleg en puntensysteem 

Probeer zo snel mogelijk de stang aan de andere kant van de spiraal te krijgen! Voor de kleintjes: je mag 3x een 
foutje maken. Anders moet je terug naar het begin met de stang en mag de volgende het proberen. Lukt het 
om de spiraal naar de overkant te brengen: dan heb je 25 punten verdiend! Is de spiraal aan de andere kant, 
dan begin je daar weer met de volgende (hij hoeft niet weer naar de overkant). 

Bibberspiraal - Speluitleg voor 7-12 jaar 

Aantal vrijwilligers: 1  

Attribuut 

Spiraal op batterij op een tafel. 

Speluitleg en puntensysteem 

Probeer zo snel mogelijk de stang aan de andere kant van de spiraal te krijgen! Voor de grote kids: je mag 1 
keer een foutje maken, anders moet je terug naar het begin met de stang en mag de volgende het proberen. 
Lukt het om de spiraal naar de overkant te brengen: dan heb je 25 punten verdiend! Is de spiraal aan de 
andere kant, dan begin je daar weer met de volgende (hij hoeft niet weer naar de overkant).  

Hindernisbaan - Speluitleg voor 4-6 jaar 

Aantal vrijwilligers: 2 

Attribuut 

Met de funslang moeten ze via bepaalde lijnen een parcours lopen 

Speluitleg en puntensysteem 

Spelers staan achter elkaar in de funslang met zeil onder hun voeten en boven hun hoofd. Zij verplaatsen zich 
door het zeildoek naar voren te schuiven en tegelijkertijd te lopen, hoe vaak lukt het ze om het parcours af te 
maken? Per ronde 10 punten. 
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Hindernisbaan - Speluitleg voor 7-12 jaar 

Aantal vrijwilligers: 2 de 2e vrijwilliger helpt de kids overstappen naar het volgende attribuut en brengt het 
eerste attribuut terug naar de startpositie. 

Attribuut 

Met de rupsen moeten ze via bepaalde lijnen een parcours lopen, ze stappen over op de 
trekmat halverwege het parcours. 

 

Speluitleg en puntensysteem 

5 Spelers zitten achter op de rupsen, hiermee gaan ze naar een volgend punt waar ze 
overstappen op de trekmatten. Hoe vaak lukt het ze om het parcours af te maken? Per ronde 
10 punten. Bestaat het team uit meer dan 5 kinderen, dan wisselen ze na de rondes af.  

 

 

GROEP 1  
1.namen 
2. 
3. 
4. 
5 
6 
7 
8 

Telefoonnummer ouders 
 

SPEL SCORE 
1.Ballengooien  *de spellen wisselen per groep in 

volgorde zodat een roulatie plaats vind 
2.Pinguïns 
voeren 

 

3.Puzzel aap   
4.Midgetgolf   
5.Bibberspiraal   
6.Hindernisbaan   

 


