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inhoud 

Wij zagen opeens dat de 

moeder van Giel (StukTV) 

dicht bij ons woont. 

Mijn zusje en zus die gingen 

dus even langs om loten te 

verkopen. 

Zij hoorden dat ze bij Scou-

ting zat dus kwam ik later 

terug om wat vragen te stel-

len. 

Ze begon bij de Scouts 

(Verkenners) en was toen 

10. 

Toen ze 17/18 was werd ze 

leiding tot haar 25ste  

Ze zat bij Scouting Sint Pete-

rus (Uotha) 

De zonen die waren er niet 

erg fan van, Chris Thijs Giel 

en Jules die vonden Scouting 

maar niks.  

Na hopeloze pogingen van de 

moeder gingen ze alsnog niet 

bij Scouting. 

 

Ze was niet zo heel goed in 

Insignes. Ze was er meer voor 

plezier. 

Ze heeft wel de Kampeer in-

signe gehaald. 

Je kreeg een plastic zeil en 

een blik eten. Succes verder! 

Geef mij maar een tent slaap-

zak en een telefoon. Ik haal 

wel een pizza dat is makkelij-

ker en eenvoudiger. 

 

Giel bleek ook 4de van Neder-

land te zijn met hardlopen.. Is dat de reden waardoor hij 

zo snel rent op de youtube video’s?  

Interview moeder Giel van stuktv! 

 

Een kleine eencellige organismen. 

Het is geen schimmel plant dier of Chromisten 

Maar een klein wezen. 

Mischien is het een alien? Ik zou het niet weten.. 

 

Het dier van de week de protozoën !!! 



 

 

Wedstrijden! 
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Das             kamp 

Leiding       scouting  

stam           scouts 

Welpen      zomerkamp 

Friet           Uden 

Uotha         Uje 

friettent 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Deze krant is gemaakt door Tijs Beek met 

hulp van Floor en Kim Beek.  

 

Deze speciale editie van de DV krant is ge-

maakt voor de fancy fair van Scouting Uotha 

27 mei 2018.  

 

Deze krant is dan voor een klein bedrag te 

koop.  


