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Spellenprogram dinsdag 

Vandaag stond er zwemmen bij het Leukermeer 
(eigenlijk Seurenheide) op het programma. Het 

weer was lekker fris, waardoor we (bijna) het 

hele meer voor ons alleen hadden. Er werd 
gezwommen, gevoetbald, gemölkyd (is dat een 

woord?) en flink wat vette friet naar binnen 

gewerkt. Een flink buitje ‘dwong’ ons om tegen 

vieren weer terug naar het kampterrein te fietsen. 

Na de avondbik stond het ‘Lommse Gildespel 

2nd Edition’ op het programma. Hierbij werd 
door de jongsten en oudsten in gemengde 

groepjes gehandeld met bekende Lommse 

ondernemers zoals Ed Hegger, Lei van Helden 
(met overall) en de pastoor, want die verkocht 

bijbels. Producten werden echter na verloop van 

tijd illegaal, waardoor de groepjes met verboden 
waar, aangehouden konden worden door de 

schutters. Deze brachten de ‘criminelen’ 

vervolgens naar de Gildemeesters, die passende 
straffen verzonnen. Opvallend genoeg zaten na 

verloop van tijd de nodige mensen onder de nep-

tattoos. Helaas viel na ruim een uur spelen, het 
spel letterlijk in het water; we werden 

getrakteerd op een stortbui. Toch waren de 

groepjes erg fanatiek, met uiteindelijk een 
terechte?? Winnaar.  

 

De uitslag: 

Groep 7 (Nick): € 1.780   

Groep 3 (Nicole): € 2.660 

Groep 6 (Roos): € 4.435 
Groep 2 (Jill): € 4.940 

Groep 4 (Ties) € 5.265 

Groep 5 (Morris): € 6.345 
Groep 1 (Sem): € 6.475 

 

Spreuk van de dag door #BB’94:  
 

‘Wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat domheid kost’ 
 

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

 

 

Interview van de dag met Tuur 

Allereerst:  

Maar Tuur Omsels, 

Stretcher | Veldbed 

Aspirant hulpleider | Hulpleider 

2017 | 2019 

Stukjes vlees | Worst 

Wonen op de Kolckwei | Wonen op de Bosbergstraat 

De Voort | ’t Hanik 

Goudeerlijk maisbrood | Goudeerlijk pitbrood 

Lucy | Hair by Stylish 

Lipton ice tea | Ice tea green 
In Japan werken en in Lomm wonen | Nooit meer naar huis mogen 

Noord-Korea | Zuid-Korea 

Olympisch kampioen paalstok hoogspringen | 2de worden op WK Voetbal 

Communie | Vormsel 

1ste lezing | 2de lezing 

Bart | Tim 
Radio Gaga | Dancing queen 

Badslipper | Teenslipper 

Ondergewicht | Overgewicht 

Dorpspel | Bosspel 

 

Je werkt bij provincie en er is hoogwater. Wat doe je als eerste: mensen die hekken neerzetten waar 
met zonder gaten en het nieuws bellen. Oja en een kamp maken waar mensen kunnen blijven als huis 

onderstroom is. 

De dinsdagse menukaart: 
o Erpel mit jus 

o Poulet 

o Buuntjes 

o Salatbar 

o Un choco pudding toetje 

 
HET WEER VANDAAG 

Bewolkt met een aardige kans op regen. 22 graden. 

Neerslag 72% kans, luchtvochtigheid 83%. Wind: 6 

km/h.   

 

Weersverwachting: Bewolkt, 22 graden.  

 

 

 

Lokaal nieuws: 

huisdieren op kamp 

Tot nu toe zijn er gelukkig nog geen tekenbeten 

gesignaleerd. Het lijkt erop alsof de 

hazelwormen de teken hebben opgevreten. Ook 
valt het ontzettend mee met de processierupsen. 

Het enige dat niet meevalt zijn de muggen. Het 

aantal muggenbulten is ontelbaar en de voorraad 
DEET is bijna op. O jee…  
 

Quizje: zelf invullen!! 

Tot nu toe zijn er … broden opgegeten; 
… kilo aardappelen geschild en … toetjes 

gemaakt.  

Er zijn … olielampen verspreid over het 
kampterrein en er is al … liter benzine voor de 

aggregaten verbruikt.  

Verder is er … meter touw gespannen. Ook zijn 
er … zeiltjes opgehangen en … tenten opgezet.  

 

 
Schattig uitgelicht: De Bounty’s in het meer bij 

dagstrand Seurenheide 

 

Wist u dat…? 

➢ Er ondanks het niet doorgaan 

van de vrije middag, toch 

genoeg Schloek is ingeslagen? 

➢ Daarmee het ADHD/suiker 

gehalte weer gestegen is 

➢ Er de nodige tattoo-boys en 

tattoo-girls gesignaleerd zijn 

➢ Daar ook glow-in-the-dark 

exemplaren tussen zitten 

➢ “Screech is gevaccineerd, nou 

liek hae nog mier op un peerd” 

aldus d’n hopman 

➢ M5-6-7 een heuse kikkerfarm 

gestart is 

➢ Maud en Milan vinden dat ze 

met hun eigen wist-u-datje in de 

kampkrant moeten komen 

➢ De redactie vond van niet 

➢ Morris het graag hogerop zoekt 

➢ Jesper en Niels op eigen 

initiatief het zwembad hebben 

opgezocht 

➢ Ralf B. een nieuw ver/zwaar 

gezocht veldbed op de kop getikt 

heeft 

➢ Freek, Ralf B. en Jelle G. 

vervolgens aan stretcher-ruil 

gingen doen 

➢ Je een ei toch echt met een 

handdoek kunt opvangen 

➢ Groep 8 meiden graag als een 

paar kleuters in de hoek staan 

➢  


