
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special edition 



                                   

 

Kinderspeelweek 2020 

 

 

Eigenlijk niet anders dan andere jaren begonnen we weer in januari met vergaderen. Het thema was 

voor ons al bekend, dus tijd om stappen te maken. We hadden er weer zin in! Maar dan niet veel 

vergaderingen later slaat de sfeer om. We hadden afgesproken dat het alleen tijdens de 

kinderspeelweek zou gaan griezelen, maar het begon over de hele wereld te griezelen. Zo kunnen we 

het wel noemen.. Na even uitzoeken hoe het moest, konden we als bestuur met elkaar beeldbellen. Met 

6 schermen en 7 gezichten konden we het kort houden. Kinderspeelweek Overschild 2020 gaat door 

de maatregelen en het Coronavirus niet door.   

 

Tja en dan.. De tent hoeft niet uit de schuur. De ene na de andere vergunning wordt van de baan 

geschoven. Het is jammer, maar het is niet anders. Iedere persconferentie stond de bestuursapp op 

actief. Komen er versoepelingen? Gaat het alweer wat beter in de wereld? Na verloop van tijd werden 

we steeds enthousiaster. En terecht!  

 

De buitentemperatuur werd steeds beter, dus op 26 juni 2020 kwamen we voor het eerst weer bij 

elkaar als bestuur. Wel even wennen zo.. op 1,5 meter afstand van elkaar. Conclusie van de avond was 

wel… het gaat door! Hoe weten we nog niet precies maar we gaan elkaar de komende weken nog veel 

zien/spreken. We werden er blij van en we wilden het zo graag! Het ging vrij snel. Dat moest ook wel, 

want zoveel tijd was er niet meer. De vergunning was binnen… Yes Yes Yes!!! Er ontstond bijna een 

file in Overschild aan bestelbusjes.. maar de nieuwe shirts, boodschappen, griezelspullen en ga zo nog 

maar even door kwamen binnen! Na veel getoeter en gezwaai was het voor elkaar. De week is 

ingericht, de schuur staat vol, een enthousiast bestuur, de ene na de andere aanmelding komt binnen… 

dus we gaan er voor! 

 

 



We houden ieder jaar bij hoeveel opgaves er zijn. Dit jaar waren er 56 kinderen en 37 (bijna) 

volwassen vrijwilligers. En dan de rest van de vrijwilligers niet te vergeten. Dus niet heel anders dan 

andere jaren. Dat laat ons zien dat wat er ook gebeurd.. we genieten er met z’n allen van. Daar zijn wij 

ontzettend trots op!  

We hadden er mooi weer bij dit jaar, dus het opbouwen verliep goed en snel. Het heeft ons wat extra 

tijd gekost om te bedenken hoe we het veld Corona proof konden maken, maar wij zijn er klaar voor!  

 

Met onze eigen speelweek boa.. *tromgeroffel* Mark van Maar! 

Je deed het top Mark! 
 

 

 

 

 



Tijd om jullie niet langer op te houden en jullie mee te nemen naar de  

39e editie van de Kinderspeelweek Overschild. 

 

Op vrijdagavond 31 juli was de vergadering voor de vrijwilligers. De opkomst was prima, dus daar 

zijn wij heel blij mee! De muziek kon weer aan, de bar was los, het was gezellig dus zo sloten we de 

eerste avond met een goed gevoel af. Voor het eerst, maar wel heel erg fijn hadden wij als bestuur ook 

nog 2 dagen om op te laden.. want maandag is het zover! (Lees: andere jaren zetten we alles in 2 

dagen klaar, nu was dit vrijdagavond al klaar, omdat we eerder begonnen waren).  

 

Maandagochtend 9.15 uur heeft Jochem Myjer ons weer zoals gewoonlijk gewekt. Wakker worden.. 

Wakker worden… Wakker.. Wakker.. Wakker.. Wakkerwordeeeeuh!! Is iedereen er klaar voor? JAA! 

Het is ondertussen half 10. Dus tijd om de kinderen het Kosterserf op te laten komen. Sandra had nog 

maar net alle 6 groepen voorgelezen en iedereen ging vol enthousiasme richting de stapels pallets. Ze 

lagen nu niet rechts, maar links op het veld.. even wennen! We hebben namelijk vanaf dit jaar ons 

eigen toiletwagen! In verband met de riolering waren we dit jaar noodgedwongen om onze toiletwagen 

op een andere plek te zetten, maar we doen er alles aan om dit volgend jaar weer andersom neer te 

zetten. Dan kunnen de kinderen ook weer vrij op en rondom de wipwap spelen.    

 

 

 

Even om te showen en omdat we 

hier natuurlijk trots op zijn 
 

 

 

 

 

 

 

 

Er werd getimmerd, gezaagd, gesleept, gespeeld, gekleurd, gelachen en ga zo nog maar even door. 

De ochtend ging snel voorbij. De weersvoorspelling voor de middag was niet zo goed. Er zou regen 

komen en dat zou betekenen dat we de middag niet door kunnen laten gaan. Maar het leek uiteindelijk 

toch mee te vallen, de hutten zijn wel overdekt er mist alleen nog wat kleur dus we kunnen door! In de 

middag werd er weer traditioneel geverfd. Buiten het verven (kliederen) om konden de kinderen 

geschminkt worden door Anna. Dus nu waren niet alleen de hutten in kleur, maar ook de kinderen. 

Leuk toch! Na een spannende stoelendans en nog een aantal weekopdrachten was het alweer 16.00 

uur. We mochten dit jaar helaas het welbekende Speelweeklied niet zingen, maar desondanks konden 

de kinderen met blije koppies 

weer het veld verlaten. Op naar 

dag 2!  

 



Dinsdagochtend 4 augustus.. de kisten waren niet aan te slepen, want voor we het wisten stonden ze 

alweer in de tenten. De hutten moesten anders, mooier, praktischer. Ja dat is heel belangrijk, want wie 

vrijdag de mooiste hut heeft krijgt ook weer punten voor de groep. De kinderen worden in de tent 

geroepen. De opdracht is om een griezel te knutselen. Degene wie wint, krijgt er ook weer extra 

punten bij voor zijn/haar groep.  

  

Toen de uitslag hiervan bekend was, gingen we al snel door met het maken van uitnodigingen voor de 

vrijdagavond waar iedereen welkom is. Groot en klein, gekleurd of alleen geschreven. Per groep 

werd het kleine maar O zo gezellige dorp Overschild verdeeld. De vrijdagavond kan eigenlijk niet 

ontbreken na zo’n gezellige week. We hebben begrepen dat niet alle uitnodigingen even duidelijk 

waren, maar de kinderen hebben hun best gedaan en wat vonden ze het leuk.  

 

Dit jaar ook een beetje anders, ging iedereen iedere dag tussen de middag naar huis. Opgeladen en 

weer door.. dinsdagmiddag stonden rijen auto’s klaar op de Meerweg.  

We gingen dit jaar met z’n allen naar Appingedam. Op het kruispunt verdeelde de rij auto’s zich. Een 

groot gedeelte ging rechtsaf naar Stammenhof en de rest linksaf naar de vijver bij de Jumbo. De 

hengels staken nog net niet uit de ramen, maar klaar om te gaan vissen met zwemdiploma was 

iedereen wel! Dit jaar hebben we 3 fantastische prijzen gesponsord gekregen van Dierenspeciaalzaak 

Dries van de Bunte uit Schildwolde. Ze werden als volgt verdeeld:   

 

Iris Cock werd 1e met in totaal 63cm aan vissen. De 2e plaats werd veroverd door Rutger Nienhuis 

met 54cm. Als 3e eindigde Swen van Dijken met 27cm.  

 

Dag 3 begon op woensdag 5 augustus. Het veld kleurde rood en oranje. Dus net als gistermiddag 

betekend dat we weer op pad gaan met z’n allen. Toen we het thema Griezelen bedacht hadden, 

hadden we ook al eens contact gehad met de Spooktocht groep uit Appingedam. Ondanks dat we 

laat konden zeggen dat het toch door kon gaan dit jaar, waren zij reuze enthousiast om verschillende 

acts neer te zetten tijdens de spookspeurtocht door ons eigen Overschild. Het was veel werk, maar er 



stonden verschillende locaties klaar om de kinderen (en leiding natuurlijk) een spannende dag te 

bezorgen. Het zag er als volgt uit:  

- Bij de hervormde kerk 

zaten de takkenvrouwen. 

Na het woordspel opgelost 

te hebben en heksenranja 

uit de ketel te hebben 

gedronken door naar de 

volgende locatie.  

 

- Opeenvolgend op 3 

verschillende locaties aan 

de Graauwedijk waren het 

voelspel, de geweldige 

Griezelschuur en het 

monsterslijm maken. Een 

gekke griezel die steeds 

aanwijzingen geeft, het 

verschuifbare bed, de 

flikkerende lampjes, de 

harige spin voelen, de elektrische stoel en het glibberige slijm maken.. hoe spannend kun je 

het maken? En wat volgt er nog?  

 

- Nou.. op de kanaalweg waren meerdere piraten die het de kinderen niet makkelijk maakten bij 

het zoeken naar de verschillende 

schatkisten. In 1 van de kisten zaten 

namelijk meerdere letters. Na zoveel 

mogelijk griezelwoorden gemaakt te 

hebben, lieten de piraten de kinderen toch 

maar weer vrij.  

 

- Bij de molen moest iedereen door de neon-

tent. Door het emmerspel te spelen werden 

de spinnen weer verdeeld.  

 

- Aan de andere kant van de Graauwedijk 

was het ‘pijn is fijn’ spel. Des te meer pijn.. 

des te meer spinnen. En dat was wel 

duidelijk te zien!  

 

- In de keet op de ijsbaan waren de waarzegster en de gebochelde zoon klaar om het griezelige 

spinnenverhaal te vertellen. De spinnen vlogen letterlijk de lucht in! Iedere groep moest raden 

hoeveel spinnen er pot zaten en als je de keet nog niet uitgerend was van de schrik mocht je 

wandelend de keet nog verlaten.  

 

- We gaan dichterbij het Kosterserf. Op de Meerweg konden de kinderen skelethoofden kleien. 

Wie het mooiste skelethoofd gemaakt had, kreeg 5 punten voor de groep en dat was Loïs 

Gasconge.  

- Op het jaarlijks omgebouwde Kostererf-Kinderspeelweek veld zelf moest iedere groep 

verschillende schmink creaties maken, natuurlijk ook weer voor punten voor de groep.  

 



Op verschillende locaties waren bij de 12 

verschillende spellen spinnen te winnen en 

uiteraard de groep met de meeste spinnen 

wint. Dit jaar was groep… het beste en 

gelukkig heeft iedereen de griezel-speurtocht 

met een blij gezicht (geschminkt als spook, 

Dracula, heks, tijger, clown of indiaan) af 

kunnen sluiten! Onze dank gaat uit naar 

Spooktocht Appingedam en de rest van de 

vrijwilligers in Overschild om deze dag 

mogelijk te maken!  

 

Het lijkt wel alsof het steeds warmer wordt! 

Daarom hebben we het programma iets over 

de kop gegooid en zijn we donderdag 6 

augustus met z’n allen op het sportveld begonnen aan de zeskamp. De 6 onderdelen waren: de mega 

stormbaan, eieren gooien, het voetbalspel, het kruiwagen parcour en wc-borstel gooien. 

 

Het zesde onderdeel werd in de middag op het Kosterserf gehouden, namelijk het buik glijden! En het 

was natuurlijk in de middag ook tijd voor verkoeling, dus daar heeft de brandweer ons een handje bij 

geholpen. Rennend en dansend kon iedereen onder de brandweerdouche heen.  De tijd is 

voorbijgevlogen en zo hebben we de 4e dag afgesloten met nog een aantal waterspellen. Uitslag van 

de zeskamp:  

Nummer 1- Groep 1 

Nummer 2- Groep 3 

Nummer 3- Groep 4 

Nummer 4- Groep 6 

Nummer 5- Groep 5 

Nummer 6- Groep 2  

 

 

 

 

 

 

 

 



Met een dubbel gevoel begonnen we vrijdagochtend met het afbreken van de hutten.  

Jammer want de speelweek is dan alweer voorbij, maar anderzijds is het slopen toch ook zo’n leuk 

klusje. Skelters met aanhangwagens kwamen 1 voor 1 het veld op.  

De ochtend is in een rap tempo voorbij gegaan. Het was te warm voor de reuze stoelendans, dus de 

tuinsproeier ging aan en er werden nog een aantal weekspellen gedaan.   

 

Iedereen heeft heel erg zijn best gedaan.. dus het is tijd om bekend te maken welke groep de 

weekwedstrijden heeft gewonnen:  

 

 GROEP 6 WINT! Met maar liefst 57 punten. 

 Groep 5 werd tweede, met 40 punten. 

 Groep 4 werd derde, met 29 punten. 

 Groep 1 werd vierde, met 25 punten. 

 Groep 3 werd vijfde, met 12 punten. 

 Groep 2 werd zesde, met 6 punten.  

 

Met een mega bellenblaas gingen de kinderen van groep 6 samen met de anderen naar huis. Even 

bijkomen van de hele week en dan gauw weer de verkleedkist in duiken. Het bestuur heeft alles alweer 

klaar staan voor de laatste avond van de kinderspeelweek. Het werd een gezellige vrijdagavond, 

waarbij (zoals ieder jaar) iedereen welkom is! DJ Nico zorgde voor een gezellige sfeer, er waren 

hamburgers te koop, drankjes af te halen bij de bar en het belangrijkste.. de kinderen waren fantastisch 

verkleed voor de verkleedwedstrijd.  

 

 De 1e prijs ging naar Iris van de Goot 

 De 2e prijs ging naar Yana Ritsema  

 De 3e prijs ging naar Emilliano Booij 

 

 

Om te noteren!!  

 De 40e editie van de kinderspeelweek zal plaatsvinden van 9 t/m 13 augustus 2021. Dus 

noteer dit alvast in jullie agenda! Dit is week nr.32!! 

 Vrijdagavond 13 augustus 2021 is er een gezellige avond voor iedereen! Ook als je niet bij 

de speelweek bent geweest, niet in Overschild woont maar wel zin hebt in een gezellige avond 

om nooit te vergeten.. Kom langs op het Kosterserf in Overschild! Let wel op: ouders zijn zelf 

verantwoordelijk voor de kinderen! De avond begint om 19.00 uur. Tot dan!  



Jammer genoeg..  
Na jarenlang actief te zijn geweest als bestuurslid heeft Willy besloten te stoppen. De laatste jaren 

stond Willy bekend als cameraman, materialenman, hield hij de website en het logboek van de 

speeltuin bij! Willy… na bijvoorbeeld je geweldige rijlessen (de inzittenden weten zelf wel wat we 

bedoelen) en nog zoveel meer wat je altijd deed gaan wij jou als bestuur, leiding en kinderen erg 

missen! Willy bedankt voor alles!  

 

We hebben besloten om voorlopig met z’n zessen als bestuur door te gaan.   

 

Bedankt en tot volgend jaar! 

Namens deze weg willen wij iedereen (de sponsoren, vrijwilligers, kinderen & ouders) nog een keer 

heel erg bedanken die ons geholpen hebben om de kinderspeelweek weer tot een groot succes te 

maken. In het bijzonder willen we de Plus in Schildwolde hier nog benoemen voor jullie geweldige 

service!   

 

Hierna volgen er een aantal verslagen die de groepen hebben gemaakt. Voor een ieder die verder nog 

zaken wil nalezen en foto’s wil bekijken kan je naar onze site gaan, 

www.kinderspeelweekoverschild.nl. Volg ons ook op Facebook!  

  

Ps. De website is nog niet helemaal up-to-date. Mark gaat deze taak van Willy overnemen. We hopen 

zo snel mogelijk een vernieuwde versie van onze site in de lucht te hebben!  

 

Pps. De eerste opgave voor volgend jaar is alweer binnen (toch Joël?). Wees erbij!  

Groetjes en tot volgend jaar, 

 

Bestuur kinderspeelweek Overschild 

Johan, Martijn, Sandra, Mark, Fleur en Marleen  



  
 
 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


