
Verslag van de zomerweek 2022 

In de laatste week van de Onvergetelijke zomer in Lewenborg stond de zomerweek van Overstag op 

het programma. Het overkoepelende thema was “superhelden”. Elke ochtend was er kidsclub voor 

jongeren tot 10 jaar en ’s middags en ’s avonds was er sport en spel voor de verschillende leeftijden. 

Dit was allemaal te beleven op het schoolplein en het voetbalveldje van de Swoaistee. De grote tent 

van de Oude Bieb deed ook nu weer goede dienst, deze keer was het vooral fijn dat je daar een 

plekje in de schaduw had. En we genoten natuurlijk van de overheerlijke kopjes koffie, cappuccino, 

thee en limonade die er geschonken werden. Daar kwamen vooral ouders op af waardoor we veel 

mensen gesproken hebben. 

Kidsclub 

Elke ochtend werd gestart met een dansje. Daarna was iedereen wel klaar voor het echte werk. De 

eerste dag stond het verhaal van David en Jonathan centraal. Daar hoorden we dat je een pijl en 

boog niet alleen kunt gebruiken als wapen, maar dat je daar ook een vriend mee kan redden door 

hem te waarschuwen. Na de limonade ging iedereen geconcentreerd aan de slag om 

vriendschapsbandjes te maken. Dat viel nog 

niet mee, maar na wat gepuzzel en met 

veel geduld waren er allerlei prachtige 

bandjes te zien. Sommigen maakten ze 

voor elkaar of voor papa en mama, 

broertjes en zusjes. Ook kon je een 

pijlenkoker maken.  

De hele week was er een gevarieerd 

programma met elke dag een andere 

superheld waardoor er steeds dag iets 

anders te beleven viel. 

Sportcommunity 

’s Middags en ‘s avonds was er sport en spel o.l.v. 

jongeren van de Sportcommunity van Overstag, 

aangevuld met jongeren van NextMove uit andere 

plekken. Het overkoepelende thema was ook hier 

“superhelden”. Elke ochtend kwam deze groep bij 

elkaar in Kerkenheem. Daar werd het Bijbelverhaal 

en het thema van die dag verder uitgediept en met 

ze besproken en voorbereid.  

Ook waren er workshops. ‘s Middags werden ze 

door de jeugd, die soms al ruim een half uur van 

tevoren aanwezig was, met ongeduld opgewacht. 

Met veel inzet en oog voor iedereen begeleidden 

ze de spellen en het sporten. Verschillende ouders waren verrast door het enthousiasme en de 

positieve benadering van deze jonge begeleiders. Ook viel het hun op dat er tijdens de activiteiten 

nauwelijks jongeren rondliepen met oog voor hun smartphone. Niet bij de leiding en niet bij de 

deelnemers. De week werd afgesloten met een zeskamp voor iedereen, ook was er een 

poffertjeskraam die over drukte niet te klagen had.  

Isaäc, Arie-Pieter, Judith, Jolanda, Mayke en Annie 


