
Vrijdag, feestavond 1 april 2022

Eindelijk is het zo ver! Na veel voorbereiding kan het échte feest beginnen. Dank 

aan alle mensen die gekomen zijn, kaartjes hebben gestuurd en hebben gezorgd 

voor deze fantastische avond! Dit feest is voor 18+ kader, leiding, oud-leden en 

ouders. 

Bij aankomst op het terrein valt je blik direct op alle feestelijke bordjes die de 

weg wijzen naar de kapstok, fietsstalling, kampvuur en expositie. De feesttent 

heeft geen bordje nodig 😊.

In de tent hangen vlaggen en spreuken met herinneringen. Omdat de namen van 

de inzenders erbij staan levert dat ook leuke gesprekken op. En iedereen loopt 

omhoogkijkend een rondje door de tent. Oppassen dat je niet tegen iemand 

aanbotst dus…

Achter de bar staan vriendelijke scoutingleden en ook helpen een aantal ouders 

mee. Zij zorgen voor uitgifte van de drankjes. Buiten de tent worden later op de 

avond kroketten en frikandellen gebakken. Dat is best lekker met een broodje. De 

Uotha-bonnen vliegen dan ook over de toonbank. 



In de tent 

treedt Ruizzz drie keer op. 

Heerlijke muziek! De DC Stam staat op 

een rij armen over de schouders, dit verandert in een grote 

kring met DC en JvB-leden. Genieten van elkaar én proosten op 75 jaar 

Uotha. Niet iedereen wil dansen; ook bij het kampvuur staan sinds het 

begin van de avond veel mensen. De kampvuurkuil is overkapt, met 

tochtgat natuurlijk. Dat is fijn, want het weer is wat minder. Wanneer 

een touwtje door de warmte doorschroeid wordt dat snel gemaakt. 

Natuurlijk, we zijn bij scouting. Herinneringen ophalen én herinneringen 

maken. Wat een toffe avond!

Veiling



Vrijdagnacht – zaterdagochtend: 2 april 2022

En aan al het goede komt een eind. Veel van de scoutingleiding en kader 

slapen op het konijnenveld. Daar zijn al een aantal tenten opgezet. Wat fijn dat dat 

weer kan! Gezellig ook om samen in een tent te slapen. Rond 11 uur start de brunch 

en beginnen we met het klaarzetten van alles voor de tweede feestavond. Nu zijn de 

bevers, scouts, welpen en explorers aan de beurt voor hun feest!

Zaterdagmiddag: 2 april 2022

Alle kinderen melden zich bij hun eigen leiding. Met 75-jarig feestshirt aan gaan ze 

naar de feesttent om hun programma’s van de middag te kiezen of te krijgen. En dan 

naar het konijnenveld. Daar zijn hééééél vééééél tenten neergezet. Nog nooit is Uotha 

zo groot geweest. De openingskring wordt steeds groter en groter en uiteindelijk past 

iedereen in de kring.

Overal op en rondom ‘t Kompas zijn allerlei activiteiten te vinden. Een greep uit de 

mogelijkheden:

• Timmeren: spijkers, touwtjes, figuren maken;

• Routetechnieken: nog eens oefenen met smiley’s, hoe werkt een kompas, wat is een 

strippenkaart en erheen lopen. En natuurlijk is er dan een kompas wat naar het 

zuiden wijst i.p.v. naar het noorden… ;

• EHBO in het scoutslokaal;

• Dasring knopen: dit is ‘s ochtends bij het kampvuur al even geoefend, dus mocht je 

ook leiding zien met een nieuwe fleurige dasring… Die hebben ze zelf gemaakt!

Na een middag spelen heeft iedereen honger. Deze keer is het eten op een “niet 

scouting” manier. Hoe dan? Nou, alle 150 jeugdleden en kader zit in de tent, aan een 

tafel… Een beetje krap, maar een beetje goede wil en dat past! De tafels zijn versierd 

met mayo en curry en daaroverheen komt natuurlijk friet! Er zullen best wat mensen 

lang gewacht hebben bij de snackbar deze zaterdag. Bij drie snackbars in Uden was 

voor 60 personen friet besteld. En zo is er genoeg voor iedereen. Frikandel en kroket 

erbij. FEEST!

In de knoop



Zaterdagavond: 2 april 2022

Na de tafelfriet wordt de tent super snel omgebouwd tot een heuse 

quiztempel en als iedereen op zijn plek zit gaan we van start met “Ik hou van Uotha”.

Onze presentatoren Jan Janssen en Chantal Smit kregen gelukkig ondersteuning van 

Maxime Meijland die keurig de score bijhield. En ook onze reporters Giel de Jager en 

Nicky de Winter waren van de partij om live-verslag te doen van de doe-opdrachten.

In de quiztempel werden onder leiding van de teamcaptains Sven, Marianne, Verena, 

Robin en Jasper vragen beantwoord en gezongen.

Het was een spannende strijd met een uitslag die dicht bij elkaar lag. Uiteindelijk was 

het toch team groen die met de winst ervandoor gingen. 

Zondag: 3 april 2022

Koud in de tent? Nee, pyjama aan, kleren erover, muts op, even warm springen en dan 

de slaapzak in. De -4 graden Celsius is dan best te hebben. Wanneer je wakker wordt 

start de dag met een fantastisch feestontbijt: er is cake met slagroom en er zijn 

pannenkoeken!! De kookploeg is al om half zeven begonnen met bakken…. En lekker 

dat het is! 

Het grote grasveld staat gezellig gevuld met feestactiviteiten. Zoals:

• De mini-escaperoom wordt druk bezocht. Niet iedereen is er weer uitgekomen…

• Suikerspinnen zijn favoriet. De hele dag een rij… (pech voor mij dus)

• Een megabellenblaas: best lastig om met houtjes en touw een hele grote bel te 

maken.

• De hindernisbaan met autobanden en het hangnet is druk bezocht.

Ook de koffie-, thee-, ranja- en appeltaartententbemanning heeft zich niet 

verveeld. 

Als afsluiting de veiling. Een technische storing werd overwonnen: Joël en Ralf hebben 

alle veilingitems aan de man gebracht! De taxi-rit is al ingepland en de pop-up 

camping is volgeboekt. Ook de andere veilingitems gaan gepland worden. In de 

nieuwsbrief van April lees je nog meer over dit geweldige weekend. WAT EEN FEEST IS 

HET GEWEEST! 


