
Spooktochten van Zeerijp 2018. 
 

Zeerijp, het pittoreske dorpje op het Hoogeland van Groningen, was vrijdag 16 en zaterdag 17 

november weer het middelpunt van het jaarlijks terugkerende evenement dat het plaatsje steeds 

weer op haar grondvesten doet schudden. Ieder jaar vindt in november de bijeenkomst plaats van 

alle duistere machten, donkere krachten en gedrochten uit de schaduwzijde van de wereld. Het 

dorpje wordt hierbij overspoeld door allerlei zombies, heksen, trollen, geesten, spoken, killerclowns 

en meer van dit soort enge verschijningen. Om dit allemaal in goede banen te leiden en de inwoners 

van het lieflijke dorpje enigszins te beschermen, heeft de organisatie van de Spooktochten van 

Zeerijp een pact met de griezels gesloten: Ieder jaar in november wordt een route uitgezet, 

waarlangs de lugubere taferelen geposteerd worden en belangstellenden worden uitgenodigd de 

route te lopen en te zien wat er zich allemaal afspeelt in de wereld waarvan we normaal liever niets 

willen weten. 

Dit jaar, voor de dertiende keer op rij, waren de Spooktochten van Zeerijp ook weer een daverend 

succes. Ruim 1000 (duizend!) deelnemers hadden zich vooraf ingeschreven om de route vanuit het 

Dorpshuis “Bij Jacobus” Zeerijp te gaan lopen. De vooraf ingedeelde groepjes hadden ruim van 

tevoren al doorgekregen hoe laat ze zich in het dorpshuis konden melden om de tocht te 

aanvaarden. Vanaf ’s avonds half acht vertrok om de 5 minuten een groepje van ca. 10 deelnemers 

om de tocht van ruim 5 kilometer af te leggen en om na zo’n 5 kwartier weer (heelhuids) terug te 

keren in het dorpshuis. Per avond waren er 55 groepen die het aandurfden en langs de 15 acts langs 

de route gevoerd werden. Dat dit niet zomaar een wandeling zou worden wisten ze eigenlijk wel, 

maar gezien de zeer wisselende reacties naderhand, waren er toch veel deelnemers die niet 

verwacht hadden dat het zo heftig zou zijn! In de bossen, bij de molen, maar ook in de straten 

werden ze verrast door soms hele enge, maar vaak ook hele mooie acts. Grote bouwwerken waren 

opgebouwd, om plaats te bieden aan de griezelige spookfiguren, een schuur bleek een heus 

Spookhuis, de molen was ineens niet meer dat prachtige monument en zelfs op de paden kon je 

zomaar ineens overvallen worden door zombies en andere engerds. Ook al was het voor velen 

misschien wel te spannend, de reacties waren louter positief! 

Reden voor het 4 koppige bestuur, bestaande uit Geja Smid, Johannes Schollema, Bouko Zijlstra en 

Bart van de Kleut en ca. 100 vrijwilligers, om nu alweer plannen te maken voor volgend jaar: Op 

vrijdag 15 en zaterdag 16 november 2019 staat de volgende editie van de Spooktochten van Zeerijp 

alweer gepland! De website www.spooktochtzeerijp.nl is inmiddels weer up to date en de eerste 250 

deelnemers hebben zich al ingeschreven. Omdat de Spooktochten van Zeerijp ieder jaar weer 

volgeboekt zijn, moet je er snel bij zijn, wil je zeker zijn van deelname. Schrijf je in door het 

inschrijfformulier op de website in te vullen en begin vast met jezelf voor te bereiden… Het duurt nog 

even, maar ze komen er aan: De Spooktochten van Zeerijp!... Tik…tik…tik… 

http://www.spooktochtzeerijp.nl/

