
Spoken laten kinderen gillen 
 
Door Gea Kreuze, Assen 29 oktober 2016 
 
Op zaterdagavond 22 oktober 2016 was de gezamenlijke spooktocht 
voor leden van Asser Boys en The Pioneers. De Activiteiten 
Commissie van The Pioneers hadden de verantwoording voor de 
route en de spoken op zich genomen. Asser Boys regelde de 
groepsindeling van de lopers en de verzorging van de mensen. Het 
vertrek en de inschrijving was in de kantine van Asser Boys.  
 
De figuranten waren goed vertegenwoordigd en er stonden ruim 35 
spoken en griezels in het bos die (ongeveer) 150 wandelaars in 25 
groepjes met begeleiding stonden op te wachten. Er werd veel 
gegild en gelachen op de paden in het bos. Bij de kantine van 
The Pioneers was spoken ranja te drinken en een afgehakte vinger 
te eten. Ook kon men hier in griezeldozen voelen. En met nog snel 
een griezelsnoepje konden ze verder met de route. Het eindpunt was 
weer bij de kantine van Asser Boys. Daar moest iedereen zich weer 
afmelden en kreeg men 2 muntjes voor een snack en een drankje.  
De ouderen die rond 23.00 uur binnen kwamen hebben samen met de spoken nog gefeest tot in 
de kleine uurtjes.  
 
Ook zijn er complimenten gekomen van de begeleiding en een jongere van de Topkids van Asser 
Boys over het opzetten van de route en de organisatie van de spooktocht. Net als vele andere 
complimenten die wij ontvingen van enthousiaste ouders en lopers, geeft dit ons weer een kick 
om volgend jaar weer zo’n onvergetelijke gezellige griezelige avond te organiseren. 
  
Ik wil bij deze dan ook namens de organisatie van Asser Boys en de activiteiten commissie van 
The Pioneers, iedereen bedanken die mee heeft meegewerkt aan deze super geslaagde avond. 
Hopelijk helpen jullie volgend jaar ook weer mee. Ook de lopers die meegelopen hebben bedankt 
en de spoken kijken er alweer naar uit om jullie volgend jaar te zien. 
  
Een verslag van de Topkids:  
Na enig twijfel, de horror clowns waren net in het nieuws, toch ons maar opgegeven voor de 
spooktocht. Zeker toen we hoorden dat Willem en zijn ouders Yvonne en Willem sr zich ook 
hadden opgegeven. Van te voren sloeg de fantasie soms een beetje op hol. Toch een beetje 
spannend kwamen we aan bij een in stijl versierde kantine. Ook Tjeerd van de Topkids deed mee 
en we vormden samen een groepje. We gingen starten en al bij de kleedkamers was het raak. Het 
eerst spook gesignaleerd. We kwamen steeds meer tegen. De één nog enger dan de andere. 
Schrikken deden we ook, soms zelfs van onszelf. Onderweg een kleine pauze in een mini 
kantine. Een enge doos om in te voelen, dat durfden we niet zo goed. Weer verder. Het begon nu 
echt donker te worden. Wie het spannender vonden? De kinderen of de ouders... Denk dat hier 
wel een discussie over kan ontstaan. Over begraafplaatsen, spoken die opeens opduiken, mensen 
die aan het opereren waren, levensecht! Overtuigd dat Jan Hennipman ook een spook was, maar 
we hebben hem niet ontdekt. Bonne is wel ontdekt door de Topkids, maar was die er werkelijk 
bij??? Na een spannend uur terug naar de kantine. Zere kelen van het gillen. Gelukkig was er 
drinken en een lekkere snack. Zowel de Topkids als de ouders vonden het een geweldige leuke 
tocht. Complimenten voor de organisatie. Misschien volgend jaar met een grotere 
groep Topkids en zeker ook begeleiding.   
Groetjes Wouter en Jolanda  
.  
 



    



 


