
In het land van Swentibold…. 

 

De jaarlijkse scrabble-bebbeldag van Scrabbleclub vond dit jaar plaats in het liefelijk dorpje 

Grevenbicht, dat net als Buchten (waar onze scrabbleclub gevestigd is) gelegen is in het Land van 

Swentibold. De naam komt van Koning Swentibold, koning van Lotharingen, die in het jaar 900 

gestorven in deze streek. Allerlei zaken zijn genoemd naar deze koning; een tankstation, basisschool, 

voetbalvereniging, etc. En Swentibold is ook een nummer van de Belgische band Clouseau! Maar u 

kent deze naam allen van onze scrabbleclub: Swentibold! 

 

Grevenbicht is de moeite waard om te bezoeken. Het is een dorp vol tradities en het 

verenigingsleven speelt een belangrijke rol. Het dorp heeft ook veel cafés. Wij waren op deze dag 

neergestreken bij Café Aurora. Er werd bij aankomst nog flink gepoetst: de Janse Bagge-band had er 

de avond ervoor opgetreden. 

 

Bijna alle leden waren present op deze dag. De groep werd verdeeld in 4 groepen, die in  het 

ochtendgedeelte tegen elkaar moesten strijden. Zij kozen zelf een naam: de Kampioenen, de Nifty’s, 

BABS en Hardrock.  

Uiteraard begonnen we onze dag met een heerlijk stuk Limburgse vlaai. Alle calorietjes moesten er 

ook weer af, dus werd er gewandeld – een puzzeltocht, waarbij we allerlei wetenswaardigheden over 

het dorp (b.v. de watermolen), de tradities (b.v. gàwstrekke = ganzentrekken), geschiedenis (b.v. de 

Jodenberg, gelegen op een Romeinse tumulus) en het Grensmaasproject te weten kwamen. Het 

weer zat mee, dus dat onderdeel was heel geslaagd. 

 

Helaas was er nog niet veel beweging in de strijd: iedere groep had 10 punten. De groep BABS had 1 

vraag gemist en is zelfs nog een stuk van de route opnieuw gaan lopen om geen enkel punt te 

missen. 



Maar daarin kwam snel verandering, want deel 2 van de ochtend bestond uit een pubquiz van 2 

ronden. De groepen bogen zich 10 minuten lang over 10 vragen (algemene kennis en emoji-rebussen 

van filmtitels). 

 

De groep BABS had gewonnen! Zij mochten als eersten een prijsje uitzoeken, maar ook voor de 

verliezers was een prijsje beschikbaar, dus zó erg was het niet om te verliezen… . 

Na een heerlijke lunch begonnen we met een scrabblepartijtje. Voor dit onderdeel had de 

activiteitencommissie aan de plaatselijke middenstand gevraagd om een prijsje te sponsoren. Het 

was geweldig: 18 bedrijven hadden heel spontaan een prijs gesponsord. De hoofdprijs was een 

levensmiddelenpakket van Albert Heijn in Grevenbicht – er zaten wel 25 producten in! Tonny had 

gewonnen en kan nog weken genieten van dit pakket! Maar ook nu: iedereen had een prijs(je), dus 

ook nu was verliezen niet zó erg. 

We kijken terug op een zeer gezellige scrabbledag! 

 

Activiteitencommissie Scrabbleclub Swentibold 


