
 

Verslag Activiteitenweek 2020 Lomm  

 

Maandag 13 juli 

 

De activiteiten week is begonnen. Groep 5,6,7 

begon aan hun week met verschillende sporten en 

spellen op het voetbalveld van rkdso, dso bedankt dat we deze week nog gebruik mogen 

maken van het sportpark, ook bedankt voor de lekkere traktatie. Er werd druk getikt, 

gevoetbald en geslagbalt en dit met heerlijke zomerse temperatuur. 

 

Na de eigen meegebrachte lunch zijn we richting schoolplein vertrokken waar enkele leiding 

een heel arsenaal aan spellen had klaargezet. Een heel circuit met een combi van kracht, 

snelheid, techniek en tactiek waardoor niet te voorspellen was welk groepje als dagwinnaar 

uit de strijd zou komen. Mede dankzij het warme weer waren de waterspellen wel favoriet al 

was het maar om wat te vetzakken. 

 

Voor groep 8, 1+, 2+ en 3+ ging de activiteitenweek pas 's middags van start. Zij begonnen 

met vlotten bouwen bij het strandje. De groepjes probeerden zo snel mogelijk een vlot in 

elkaar te zetten en hiermee naar de overkant en terug te varen. Sommige creaties hielden 

zich beter dan anderen om het maar kort even te omschrijven. Na het spel konden de 

kinderen nog even zwemmen om af te koelen van het warme weer. 

 

's Avonds was er voor de oudste groepen nog een klein toernooi klepschieten georganiseerd. 

Hierbij moesten ze met een luchtbuks proberen om klepjes, die bovenop een hoge paal 

bevestigd zijn, omver te schieten. Omdat de vrijwel niemand dit ooit gedaan had, werd er dan 

ook vaker mis dan raak geschoten. 

 

Al met al was het een geslaagde eerste dag. De puntentelling is vanaf vandaag te zien op het 

bord bij de club. 

 

 

   
 

 

 



 

Dinsdag 14 juli 

 

Vandaag was de tweede dag van de activiteiten 

week. 

 

's Middags hadden de pinvissen hadden het grote 

varkens-truffel-zoek-in-het-bos spel. In twee teams moesten onze varkens in het bos van 

het andere team de truffels gaan zoeken zonder getikt te worden. De neus van onze varkens 

zat vol met aarde verstopt want er werd slechts 1 truffel gevonden. 

 

Voor de walvissen stond dinsdag middag de sportactiviteit op de planning. Met een iets 

mindere weersvoorspelling dan de maandag maar wel nog zeer goede zin gingen we aan de 

slag. een voetvolley competitie bij DSO was voor velen een eerste keer. Desalniettemin ging 

iedereen ijverig aan de slag. Nadat de teams bekend waren kon het inspelen beginnen. Ook al 

was het voor sommige de eerste keer kwamen sommige toch met verborgen talent naar boven. 

De eerste echte wedstrijden begonnen. Op dit moment begon de lucht boven lomm ook water 

te lekken. Maar alleen de scheidsrechters haden hier last van. Na de eerste ronde bleken de 

teams goed tegen elkaar opgewassen met bij elke wedstrijd niet meer dan 2 punten verschil. 

Na de volgende rondes kwamen er grotere verschillen in de scores. Na de derde ronde een 

korte pauze met wat krachtvoer (zakje chips) en het (on)nodige en onverwachte 

veldonderhoud gingen we de conpetitie afronden. Na de laatste ronde werd de winnaar 

bekend gemaakt en kon iedereen naar huis om zich af te drogen en voor te bereiden op de 

smokkeltocht. 

 

's Avonds was er voor iedereen een smokkeltocht georganiseerd met een thema. Lomm, 1943. 

Zuchtend onder de Duitse bezetting proberen de Lommse inwoners er het beste van te 

maken. Diverse mensen zitten ondergedoken in de bossen en worden door koeriers van het 

verzet bevoorraad met o.a. zeep, soepblikken, fiets binnenbanden en, niet te vergeten, 

sokken. 

 

Deze avond werden de kinderen in groepjes als heuse koeriers van het verzet op pad 

gestuurd om de onderduikers in de bossen te bevoorraden. Bij de oude boerderij Op de Diep 

wachtte Jan Hegger als hoofd van het Lommse verzet hen op. Samen met Tummer Sjeng gaf 

hij hen de smokkelwaar mee het bos in. Onderweg moesten de groepjes proberen om Duitse 

patrouilles te vermijden, hun Ausweis bij een controle post te laten zien (plus met Duitse 

soldaten op de foto - wie wil dat nou niet) én de blikken soep bij de hongerige onderduikers 

op de Witteberg af te leveren. De meeste groepjes lukte dit vrij aardig. Één groep heeft de 

hele tocht al sluipend en tijgerend door het bos afgelegd en werd nauwelijks gespot ("alleen 

wat gekraak gehoord" aldus Soldat Heinz). Veilig en wel keerden alle groepjes tenslotte terug 

op het clubgebouw voor een lekker broodje knak. De avond was weer geslaagd! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Woensdag 15 juli 

 

 

Vanmiddag stonden er waterspellen op het 

programma. Niet alleen voor de pinvissen maar ook voor de guppies van Gr 1 t/'m 4. Niet 

alleen het weer was zonnig maar ook het humeur van de kinderen was zonnig. Na het inmiddels 

gebruikelijke desinfecteren met desinfectieprut werd er met groot enthousiasme begonnen 

met de verschillende waterspellen compleet met buikschuif, sumo worstel, spons gooien en 

zelfs een heus slijm bad. Na een pauze met een lekker ijsje gesponsord door José en Lei v. 

Helden van de gelijknamige versboerderij ging het gevetzak nog even door waarna de Kids nat 

en alvast ingevet met groene zeep weer naar huis gingen. 

 

Voor het oudste deel van de schare jeugd stond woensdagmiddag "Expeditie Lomm aan de 

Maas" op het programma. Aan het geulstrandje volgde een heuse uitputtingsslag in drie 

rondes. Ronde 1 vormde het opwarmertje: een triatlon in estafettevorm, waarbij de kinderen 

in willekeurige volgorde een stuk moesten fietsen, zwemmend de geul oversteken en 

vervolgens een stuk rennen. Iedereen die het koud had, was nu wel opgewarmd. In ronde 2 

streden de teams tegen elkaar in allerlei spellen zoals hellingtrekken, kruiwagen race en 

'graaf je teamlid in'. Vermoeid maar nog steeds vol goede moed startte ronde 3, de kers op 

de taart van deze "Lommse Expeditie": de free-for-all kloot- en vetzakronde. O.a. Tijgeren, 

teamfoto-met-mosterd-eieren(schaal)-pindakaas en het zoeken van dominostenen in een 

modderbad vormden de afsluiting van het spel. Uiteindelijk hadden we een morele winnaar 

(het groepje met de beste teamfoto) en een daadwerkelijke winnaar: het groepje dat er met 

de punten vandoor ging. Wij als leiding zijn ervan overtuigd dat de meeste deelnemers goed 

gebruik van hun nachtrust zullen hebben gemaakt! 

 

Al met al was het weer een geslaagde middag! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Donderdag 16 juli 

 

Donderdagmorgen was voor de pinvissen en de 

walvissen allebei het 077-spel georganiseerd. De 

kinderen werden in groepen verdeeld en moesten 

opdrachten doen om adressen te krijgen. Op deze 

adressen hingen cijfers die ze moesten opschrijven. Uiteindelijk maakten ze met 10 

verzamelde cijfers een telefoonnummer dat ze op moesten bellen. De eerste groep die dat 

lukte kreeg de locatie door van een verstopte schat. Alles verliep soepeltjes en de kinderen 

hebben flink wat door het dorp gerend. Nogmaals bedankt namens de leiding en de kinderen 

aan iedereen die wij gevraagd hadden of ze mee wilden werken met dit spel door een cijfer 

op te hangen. 

 

Donderdagmiddag stond voor de pinvissen de crazy professor race op het programma, in de 

bossen bij op de diep. Het spel werd met twee groepen gespeeld. Ieder groepje kreeg 250 

punten en een aantal kaartjes met professoren op die allemaal een andere waarde hadden. 

Door elkaar te tikken en elkaars kaartjes te vergelijken kon men een kaartje van de ander 

afpakken. Daarna moest men het gewonnen kaartje naar de post van de tegenstander 

brengen. Als dit lukte werden de punten in mindering gebracht. Het groepje dat als eerste de 

tegenstander op 0 punten had gespeeld was de winnaar. Nadat alle professoren getikt en 

weggebracht waren konden we gezellig in de gestaag vallende regen weer terug naar ut durp. 

 

Verder stond er voor de walvissen 'ut Rowwen Héze spel' op het programma. Een spel met 

een knipoog naar het Slot Concert van Rowwen Héze. Als team moet je ervoor zorgen om zo 

min mogelijk varkensstiften op jouw eigen post te krijgen van andere teams. Tactieken 

werden bedacht en uitgevoerd. Uiteindelijk mocht team geel de winst zegevieren. 

 

Vrijdag 17 juli 

 

Op vrijdag stond als laatste activiteit voor de gehele bubs (groep 1 tot en met de derde klas) 

een traditionele vossenjacht gepland. Dit keer de primeur in de Lommse bossen. Leiding werd 

vervomd als verschillende dieren (en niet te vergeten de Mexicaan). Kinderen kregen hints 

welke 'vos' ze mochten zoeken. Bepaalde leiding had zich wel erg goed verstopt in het bos. 

Uiteindelijk slaagden twee teams erin om alle leiding te vinden. 

 

Na deze activiteit werd de week afgesloten op het kerkplein onder het genot van een frietje 

en een snack. Hier werden ook de winnaars bekend gemaakt die in het algemene klassement 

de meeste punten verdiend hadden. 

 

Wij willen nogmaals iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd voor het organiseren 

van en uithelpen bij dit alternatieve kamp! 


