
D’n Weetsnor
Weez’ner 

Op naar het kamp! 

Klokslag twaalf uur liep de hele Lommse 

bevolking uit om hun kroost nog één laatste 

knuffel te geven en vervolgens uit te zwaaien. 

Onder leiding van de ervaren Sirene-fietsploeg 

vertrok het gezelschap op weg naar het verre 

Weeze. Rob S. en Luc P. hadden de route 

uiteraard weer verkend en besloten om de 

toeristische variant door Duitsland te nemen. 

Om alvast in stemming te komen voor de WK 

finale? We zullen het nooit weten… Op het 

kamp aangekomen kon het grote ‘Leider- 

meuge-weej-bagage?’ spelletje weer beginnen.  

Nadat alle groepen hun tent hadden ingeruimd, 

werd iedereen welkom geheten tijdens het 

eerste Carré van deze week. Vervolgens konden 

de spellen beginnen: voor de Pinguïns was dit 

het Drakenspel, voor de Walrussen de 

KlootSchiet-VerkenningsTocht. Na het 

avondeten stond voor de Pinguins de lokaal 

beroemde Lammetjesroute op het programma, 

de Walrussen mochten zich uitleven met het 

vieze handenspel. Zie ook hiernaast.   

Lokaal nieuws  

Column: Recreatiemogelijkheden op kamp
 

Ook dit jaar hebben we weer vele recreatiemogelijkheden

natuurlijk de welbekende hangmat. Hierbij wordt er extra veel

toegankelijkheid enkel voor (“gecertificeerde” hulp-) leiding natuurlijk! Zij maken vermoeiende 

dagen en nachten mee. Hierbij hebben ze toch wel een klein plekje voor zichzelf nodig om te 

kunnen uitrusten en chillen. Volgens Carin en Lynn is het geen aanrader om er met z’n tweeën in te 

gaan liggen, maar probeert u dat zelf maar uit… De tweede recreatiemogelijkheid is, niet te missen, 

het spetterende en verfrissende zwembad. Helaas moet het zonnetje hiervoor nog komen. En nee, er 

zijn helaas nog geen mensen in gegooid. De redactie is benieuwd h

zullen vallen.   
 

Rectificatie: Rectificatie: Rectificatie: Rectificatie: Sanne heeft haar mening van gisteren bijgesteld ten aanzien van het br

week: Ralf B. wordt nu ingewisseld voor Screech aka Skaak aka Dennis P. 

 
 

Ook iets te melden? Neem contact op met de mouw van de redactie.  

 

Interview van de dag met Sam

Sam is voor de 6e keer mee op kamp; dit is de 3e avond dat hij hier is. Hij vindt het wel jammer dat hij 

dit jaar voor de laatste keer mee is als lid, maar hij wil (uiteraard) hulpleider worden. Natuurlijk weet 

hij wat hij als hulpleider zijnde moet aanbieden, namelijk: amusant zijn, behulpzaam en hard 

werkend. Tijdens ons amusante gesprek vertelde hij dat de macaroni op kamp de allerbeste is. Beter 

dan die van mama thuis. Hij gaat mee op kamp omdat je het niet kunt maken om niet mee te gaan

Anders val je simpelweg buiten de boot. Onder het interview dr

hij gewonnen bij het viezige-vieze-handen-spel. De grootste kampblunder van Sam was dat hij 

afgelopen vrijdag gegild heeft als een gillende keukenm

spinnetje. Zijn kampspreuk is: vals spelen en verraad, zolang Ralph Tangelder de leiding maar niet 

verlaat. Verder denkt hij dat Screech en Mandy het stelletje van de week worden, en wenst hij 

iedereen nog een fantastisch kamp toe en dat iedereen nog jarenlang mag

wereldberoemde kampmacaroni.     

Het Vieze H

Voor de Walrussen stond zondagmiddag het 

vieze

is het de bedoeling dat de groep de schat vindt. 

Daarbij kan de hulp ingeroepen worden van de 

magiër, de dorpsgek en de medicijnman, zo 

heeft de redactie zich laten vertellen. We laten 

enkele ooggetuigen aan het 

De medicijnman:

“Ik had het spel zelf nog nooit gedaan, maar ik 

geef graag enkele geheimen prijs. De verf vloog 

overal langs me heen, dat vond ik best eng. Ik 

zat zelf ook helemaal onder

was ik de helft van het spel ook onzichtbaar. 

had daarnaast ook last van examenstress, omdat 

het mijn eerste keer was.

De dorpsgek bleek overigens erg creatief met 

het vastbinden van mensen aan afzetlintjes, 

maar wilde verder geen commentaar geven. 

 

En oja,

heeft 

de redactie meer dan terecht. 
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Recreatiemogelijkheden op kamp 

Ook dit jaar hebben we weer vele recreatiemogelijkheden, met als een van de hoogtepunten 

er extra veel aandacht besteed aan de 

) leiding natuurlijk! Zij maken vermoeiende 

dagen en nachten mee. Hierbij hebben ze toch wel een klein plekje voor zichzelf nodig om te 

en Lynn is het geen aanrader om er met z’n tweeën in te 

gaan liggen, maar probeert u dat zelf maar uit… De tweede recreatiemogelijkheid is, niet te missen, 

Helaas moet het zonnetje hiervoor nog komen. En nee, er 

De redactie is benieuwd hoeveel slachtoffers er deze week 

Sanne heeft haar mening van gisteren bijgesteld ten aanzien van het bruidspaar van de 

week: Ralf B. wordt nu ingewisseld voor Screech aka Skaak aka Dennis P.  

Sam de Rörker 

avond dat hij hier is. Hij vindt het wel jammer dat hij 

dit jaar voor de laatste keer mee is als lid, maar hij wil (uiteraard) hulpleider worden. Natuurlijk weet 

hij wat hij als hulpleider zijnde moet aanbieden, namelijk: amusant zijn, behulpzaam en hard 

werkend. Tijdens ons amusante gesprek vertelde hij dat de macaroni op kamp de allerbeste is. Beter 

dan die van mama thuis. Hij gaat mee op kamp omdat je het niet kunt maken om niet mee te gaan. 

Anders val je simpelweg buiten de boot. Onder het interview dronk onze Sam uit een pul. Deze had 

spel. De grootste kampblunder van Sam was dat hij 

afgelopen vrijdag gegild heeft als een gillende keukenmeid om een opvallend glow-in-the-dark-

verraad, zolang Ralph Tangelder de leiding maar niet 

hij dat Screech en Mandy het stelletje van de week worden, en wenst hij 

iedereen nog jarenlang mag genieten van de 
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HET WEER VANDAAG

Het blijft droog. Wel is het wat

hier en daar wat zon.

graden, met een matig briesje, kracht 2

het westen. ’S Avonds kan er een spatje 

regen vallen.

 

 

Het Vieze Handen Spel 

Voor de Walrussen stond zondagmiddag het 

vieze-handen-spel op het programma. Hierbij 

is het de bedoeling dat de groep de schat vindt. 

Daarbij kan de hulp ingeroepen worden van de 

magiër, de dorpsgek en de medicijnman, zo 

heeft de redactie zich laten vertellen. We laten 

enkele ooggetuigen aan het woord. 

De medicijnman: 

“Ik had het spel zelf nog nooit gedaan, maar ik 

geef graag enkele geheimen prijs. De verf vloog 

overal langs me heen, dat vond ik best eng. Ik 

zat zelf ook helemaal onder de verf. Daarom 

was ik de helft van het spel ook onzichtbaar. Ik 

had daarnaast ook last van examenstress, omdat 

het mijn eerste keer was.  

De dorpsgek bleek overigens erg creatief met 

het vastbinden van mensen aan afzetlintjes, 

maar wilde verder geen commentaar geven.  

En oja, voor wie het nog niet wist, Duitsland 

eeft de WK finale  gewonnen met 1-0. Volgens 

de redactie meer dan terecht.     

Wist u dat…?Wist u dat…?Wist u dat…?Wist u dat…?

� Helaas zijn door een 

redactiefoutje de Wist

van maandag spoorloos 

verdwenen

� Ja, wij vinden dat ook jammer, 

maar weinig aan te doen...
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HET WEER VANDAAG 

blijft droog. Wel is het wat bewolkt met 

hier en daar wat zon. Het wordt zo’n 23 

met een matig briesje, kracht 2-3 uit 

’S Avonds kan er een spatje 

regen vallen. 

Wist u dat…?Wist u dat…?Wist u dat…?Wist u dat…?    

Helaas zijn door een 

redactiefoutje de Wist-je-datjes 

van maandag spoorloos 

verdwenen 

Ja, wij vinden dat ook jammer, 

maar weinig aan te doen... 


