
HALLOWEEN	

1 NOVEMBER 2014 

ZATERDAG 1 NOVEMBER 2014 NA CHRISTUS  !
14u52  we ontbinden onze duivels 
15u13   schminken van het klein en groot addergebroed  
15u16   satanische kaartspelletjes met Koffie Anan,  
            giftige bloedwijn, knoflooksoep, 
            hete chocolade, helse jenever en 666 wafels 
15u46  de kindjes snijden pompoenen waarin veel lichtjes 
            kunnen gezet worden  
15u47  Doki is bij den duivel te biechten gegaan en bouwt een spiritueel  
            vlot om het goed te maken 
18u19  zonsondergang 
18u20  den advocaat van den duivel geeft het 
           startschot van een bangelijke "trick or treat"  
19u30  BBQ aangeboden door I.S.* 
21u01   Holi Festival of Colours and Love inwijden van de Next Generation  
            een kleurrijke manier om onze familieband te verstevigen, 
            dicht bij onze geliefden in den hemel te komen en alle demonen te bannen ** 
21u15  ook het vlot van Doki bekent kleur  
21u16  dijken met tewaterlating van ons gekleurd vlot gevolgd door het oplaten  
            vandewallle van witte lichtballonnen naar de Tantekes in den Hemel 
22u03   peerwerpen naar de kop van Poetin. Indien hij niet aanwezig kan zijn,                    
            wordt hij vervangen door de gierige pinnen die minder dan € 11  
            in den hoed hebben gelegd  
              
middernacht: loop nu allemaal naar den duivel (FIN)  !
ZONDAG 2 NOVEMBER 2014  !
13u32   opruimen, afwassen, opkuisen, nakaarten, katers verzorgen !
*  Iet Sanders 
**  hiervoor gebruiken wij veilig, vegetaal, niet vlekkend gekleurd poeder  
          iedere deelnemer is volledig vrij om aan de ceremonie deel te nemen  
          mooiste resultaat op een wit T-Shirt  !
verdien een stukje van uwen hemel en … 
kom helpen opbouwen op vrijdag - laat iets weten aan Jean-Marc  
kom helpen afbouwen op zondag - laat iets weten aan Ernst  
doe mee aan ons Holi Festival en trek iets wits aan  
doe een milde gift als we met den hoed rondgaan  
stel je kandidaat om den toog een uurtje te bemannen - laat iets weten aan Annick  
maak een leuk gerechje, bak wafels, taart, maak soep, … - laat iets weten aan 
Annick  
kom op tijd zodat het vanaf de namiddag al gezellig wordt  


