
Spreuk van de dag door #BB’94: 
 

‘Laat wat je niet kunt, niet in de weg staan van wat je wel kunt’ 

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

D’n Weetsnor 
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Spellen op zondag 

’s Middags stond voor de pinvissen levend 

ganzenbord op het programma. De groepjes 

moesten alle nummers van het ganzenbord zien 

te vinden. De oudste jeugd gingen de 

traditionele verkenningstocht lopen. Niet zo heel 

traditioneel waren ze alweer binnen een uur 

terug. Wat ze in dit uur precies hebben gedaan, 

is de redactie niet bekend. Ze speelden wel 

allemaal vals, dus het was eerlijk.  

In de avond stond het vieze handen spel gereed. 

Alleen kreeg je hierbij meer vies dan alleen je 

handen. Iedereen kreeg een vuilniszak aan ter 

decoratie en vervolgens rode, groene, blauwe of 

gele verf gesmeerd op haar of zijn gezicht. 

Vooral het groene team was erg actief, het 

blauwe vooral slachtoffer, aldus waarnemingen 

van de redactie. Al met al was dit spel een groot 

succes! 

Gezocht: 

- Paar badslippers 

- Zak paprikachips 

- Sparring partner voor Finn G.  

- Rainshower en droge kleding 

voor Mees T. 

- Sprokkelhout 

- Enkelbrace voor Nick H. 

- Grote dweil voor M5-6-7 

 

Dillemma van de dag met ??? of ??? 

- Lever unne nate slaopzak of unne druge douche?   
- Lever constant ut geveul of se mos nieze, of de hik? 

- Lever un nate onderboks of nate zûk? 

- Suzan of Freek? 

De zondagse menukaart: 
o Friet mét (of zonder) 

o Frikandel/Kroket/Kaassoufflé/Bami 

o Goije zin 

 HET WEER VANDAAG 

Temperatuur: 23 graden. Zon op: 05:52 Zon onder: 

21:40. Maan op 08:19. Maan onder: 23:24. 

Zuidwestenwind, kracht 3. UV-level = 3.  

Morgen zelfde weer als vandaag      

Op naar het kamp! 

Bepakt en bezakt verzamelde de meute bij 

het clubgebouw alwaar bij de 12e slag van 

de Lommse kerktoren koers gezet werd 

richting Wellerlooi. 19 leden met 4 man als 

fietscrew op weg naar het kampterrein. 

Willo had het vooraf goed inschat, want na 

2 psychologische pitstops arriveerde de 

meute om 12:55 op het kampterrein. 

Aangezien 1/3 van de kampdeelnemers 

nooit eerder mee geweest is op kamp, 

volgde o.l.v. de Gied en Luigi een 

uitgebreide rondleiding. Snel daarna 

werden de eerste chips tûte en snoepzakken 

weer soldaat gemaakt.  

Na de middagspellen kwam als verrassing 

de frietwagen op bezoek. Met als resultaat 

weer overheerlijke krokante friet en een 

serene rust op het kampterrein…  

De weergoden waren ons ’s avonds echter 

minder goed gezind. Vanuit Lomm 

kwamen donkere wolken aanzetten waarna 

de hemel al snel openbrak. Flash en 

Thunder wisselden elkaar in hoog tempo 

af; het carré veranderde in een modderpoel. 

Een aantal tentgroepen hadden last van wat 

lekkages, maar ja, wat wil je ook na zo’n 

stortvloed. Na de regen komt zonneschijn 

en voor een enkeling een nat pak. Met het 

avondspel ten einde begon het grote geel-

groen-blauw-rode poetsspel. Het bleef 

traditioneel nog lang onrustig op het 

kampterrein… 

 

Wist u dat…? 

➢ Maud fan is van fifty shades of 

legertint 

➢ Hazelwormen graag tussen de 

bagage rondscharrelen 

➢ Tim van ’t Zandkasteel liever 

slagbalt met de broodjesplank 

als bal en de bal als plank 

➢ Jelle last had van plaatselijk 

hoog(gelegen)water 

➢ Je op de jongenshudo na een 

flinke regenbui kunt genieten 

van een heerlijk vrij uitzicht 

➢ Nick zijn zaklamp in de Hudo 

gevallen is 

➢ Willo die zaklamp er weer met 

een trapladder heeft uitgehaald 

➢ Het zwembad na een 

regendouche al door J8-1+ 

ingewijd is 

➢ Daan H. zijn baas hem zelfs op 

de Hudo weet te vinden 

➢ Volgens de stôkmeister het 

geschikte sprokkelhout al bijna 

op is 

➢ Het Limburgs volkslied (zie 

hiernaast) bij de meeste leden 

onbekend is 

➢ De oudste groepen dit met een 

kwaakconcert van ‘Lomm is de 

allerfenste plats’ om 24:00 uur 

’s nachts ruimschoots 

compenseren 

➢ Dit nogal vals klonk Bericht van de dag: Limburg mijn vaderland  
Door : Henri Tijssen  
Waar in ’t Bronsgroen Eikenhout, ’t nachtegaaltje zingt 
Over ’t malse korenveld, ’t lied des leeuweriks klinkt 
Waar de hoorn des herders schalt, langs der beekjes boort 
Dáár is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord (2x) 
 
Waar de brede stroom der Maas, statig zeewaarts vloeit 
Weelderig sappig veldgewas, kostelijk groeit en bloeit 
Bloemengaard en beemd en bos, overheerlijk gloort 
Dáár is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord (2x) 


