
Beste ondernemer,

Hierbij het draaiboek Halloween 2021 van de Werkgroep Detailhandel van het StOB.

Door middel van dit draaiboek krijgt u de gelegenheid om de activiteiten rondom Halloween

tot u te nemen en te delen met uw medewerkers.

Vrijdag 29 oktober gaan we weer lekker “griezelen” in het dorp. Ook dit jaar weer de 

lampionnenoptocht, de voorverkoop begint om 18.00 uur en de optocht start om 19.00 uur

op het St. Annaplein, na de optocht kunnen alle kinderen bij “Brownies en Downies” een glaasje 

chocomel nuttigen. 

Naast de optocht hebben we nog een 2-tal wedstrijden, waaronder de etalagewedstrijd met 

vleermuizen tellen en de leukst verklede persoon met uiteraard weer leuke prijzen voor de 

winnaars. De foto’s van de best verklede persoon mogen door de deelnemers zelf geplaatst 

worden op de Facebook pagina van Visit Baarle voor 31 oktober a.s., uit deze foto’s wordt een 

winnaar gekozen. 

De etalagewedstrijd begint na de lampionnenoptocht op 29 oktober en eindigt op  
31 oktober. Alle kinderen kunnen het formulier inleveren bij Toerisme Baarle.

Dit jaar hangen er in het dorp geen “spookjes” i.v.m. het aanbrengen van andere kerstverlichting,  

graag het verzoek aan alle winkeliers om vanaf half oktober zelf extra aandacht te besteden in de 

etalages/winkels aan Halloween.

Wilt u graag deelnemen aan de activiteit Halloween, dan kunt u het aanmeldformulier via de 

website van StOB invullen. Dit kan tot uiterlijk 15 oktober a.s.

Wij wensen jullie een griezelige en gezellige Halloween. 

Samen zijn we Baarle
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Draaiboek Halloween 2021 



Hieronder de kalender van de Halloween periode. De uitlever- en inlevermomenten gelden voor 

de ondernemers die zich hebben aangemeld voor deze actie.

INHOUD

PLAATSING VLEERMUIZEN
Het is van belang dat de vleermuizen voor kinderen zo zichtbaar mogelijk worden opgehangen. 

Daarom verzoeken wij de deelnemende bedrijven van de etalagewedstrijd uiterlijk 29 oktober 
de vleermuizen in uw etalage/winkel op te hangen. 

VERZOEK
Graag het verzoek aan alle deelnemende bedrijven om de activiteit “Trick or Treat” op 

29 oktober in de avond pas te starten vanaf 19.00 uur, dit i.v.m. de lampionnenoptocht. Ook 

willen wij u vragen om de “Trick or Treat” zoveel als mogelijk buiten plaats te laten vinden. Hou 

jezelf ook altijd aan de geldende corona maatregelen welke voor uw land van toepassing zijn.

De werkgroep heeft de organisatie geregeld en verzorgt de promotie. Om deze avond weer tot 

een succes te maken is ook uw inzet nodig. Denk aan het goed communiceren van deze actie 

aan uw medewerkers en klanten, het zichtbaar ophangen van de A3 poster en gebruik van social 

media.

Daarnaast zal de werkgroep zich richten op de media inzet rondom deze actie:

• De werkgroep maakt een event aan op de visitbaarle.com en promoot via Facebook en 

Instagram de pagina van Visit Baarle

• De werkgroep verspreidt A3 posters 

• In de aanloop naar Halloween wordt dit getoond op het LED-scherm op de Loswal

• Aankondiging in nieuwsbrief StOB

• Verzorgen van een redactioneel stuk in Ons Weekblad

• Daarnaast kunt u natuurlijk ook melding maken van Halloween op uw persoonlijke middelen 

zoals advertenties en socials

Wanneer? Waar? Wie?

Aanmelden uiterlijk 15 oktober U

Verspreiding vleermuizen/etalagewedstrijd 22 oktober t/m
27 oktober

Werkgroep

Verspreiding A3 Poster 15 oktober t/m
18 oktober

Werkgroep

Plaatsing vleermuizen in etalage/winkel 29 oktober U

Inleveren etalagewedstrijd formulier bij Toerisme Baarle uiterlijk 31 oktober Deelnemers

Prijsuitreiking etalagewedstijd/ leukst verklede persoon vanaf 1 november Werkgroep

KALENDER TIJDSPAD



U HEEFT NU NOG EEN PRANGENDE VRAAG OVER...?
1. Inhoudelijk actie -> Edgar Vlemminx (info@dedriedennen.nl)

Mieke Krijnen (info@krijnenrookwaren.be) 

2. Communicatie-uitingen -> Anke Raeijmaekers (administratie@bakkerijadams.be)

Bart de Bresser (bart.debresser@jumbo.com) 

3. Algemene vragen over de Werkgroep Detailhandel -> Bart de Bresser

(bart.debresser@jumbo.com)

TOT SLOT
We hopen dat u net zo enthousiast bent als de werkgroep Detailhandel over Halloween.

Wij gaan weer ons best doen voor alle ondernemers, kinderen, ouders en gasten in Baarle! 

Heel veel plezier, wij hebben er in ieder geval weer veel zin in. 

Groet, Werkgroep Detailhandel - StOB


