Spooktocht@night

in het centrum van Nederweert
Zaterdag 17 oktober 2015
van 16.00 - 21.00 uur
Winkels in het centrum van Nederweert hebben een huiveringwekkende
koopavond voor u in petto met leuke acties voor jong en oud.
Vanaf 16.00u is uw aankoopbon uw kans om één van de betoverende prijzen
in de wacht te slepen.
Om 21.30u zal, geheel in stijl, de trekking zijn op de Lambertushof in Nederweert.
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Acties ondernemers:
Ijssalon Florence: Speciaal voor deze avond, gruwelijk lekkere Pompoenijs.
Pleunis mode: Maak kans met je aankoopbon op een fotoshoot bij Fotostudio Ton.
Carool: Gratis foto na een “spookachtige”metamorfose.
Shoeby: Raddraaien voor spookachtige verrassingen.
Bollen modeschoenen: Schoenen pimpen.
Papilio: Magische toverstenen knutselen.
Kaasshop Vurrukkulluk: Heerlijk “spookbroodje”en spook knutselwedstrijd.
Meora: Maak kans op een griezelig mooie armband van Uno de 50.
Alda Creatief: Kinderen kunnen iets creatiefs maken.
In-Btween: Leuke attentie voor iedere klant.
Kussensenzo: Kortingactie op alle hoofdkussens.
Facebook: Spookdorp-Nederweert
Info: mail spooktocht-nederweert.papilio@outlook.com

Ben jij moedig en heldhaftig?
Dan zijn wij op zoek naar jou……
Al 300 jaar heerst er een vloek over Nederweert.
Op 17 oktober 2015 tussen 16.00 en 21.00 uur kan deze vloek ongedaan worden gemaakt, maar daar is veel durf voor nodig.
Maak een huiveringwekkende tocht door Nederweert en maak kennis met waarzeggers,
kwaadaardige monniken, heksen, kwakzalvers, en moordlustige clowns en landlopers.
Kunnen wij op je rekenen?
Deelname: € 5,00 per persoon. Leeftijd 6 t/m 16 jaar.

Naam:
Adres:
Telefoon:
Email:
Leeftijd:
Aantal personen:
Wil je deelnemen met je vriendengroep, geef je dan samen op voor 10 oktober 2015.
Opgave kan via deze flyer, in te leveren bij Papilio Kerkstraat 45 Nederweert,
of mail naar spooktocht-nederweert.papilio@outlook.com

De spooktocht wordt verzorgd door www.spooktocht.com

