
Leden
Anet, Anita, Anton, Dick, Dirk, Eline, Erik, Freddie, Gratje, Jeroen, 

Jeroen, Karin, Leida, Maarten, Margot, Marianne, Marianne, 
Marjolein, Marleen, Michelle, Nicky, Ralf, Ronald, Sven, Tessa, 

Teun, Twan, Willeke, Sven en Marielle
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SPELTAK SPECIAL 
De JvB Stam is een 25+ stam. Naast leiding, zitten er ook ouders bij van kinderen 
op scouting om op deze manier betrokken te zijn bij de club. Iedereen ouder dan 
25 jaar is natuurlijk van harte welkom bij de JvB Stam:  kom gerust een keertje 
mee kijken. De eerste vrijdag en de derde zaterdag van de maand, hebben we 
leuke activiteiten! We hebben een aantal leden vragen laten beantwoorden.

Crazy88
Zo nu en dan is het tijd voor een activiteit bij de Jan van Brabant Stam, zo ook de 

laatste vrijdag van de kerstvakantie. Dit keer hadden 
twee leden bedacht om het spel Crazy 88 voor te 
bereiden voor de rest van de groep. Vanuit de trein (ja, 
onze organisator was nog onderweg terug naar Uden) 
werden opdrachten per Whatsapp naar de twee teams 
gestuurd. Deze moesten de opdracht op foto vast 
leggen en per Whatsapp weer terug sturen. Eenmaal 
een opdracht ingeleverd, dan kwam er een nieuwe 
opdracht terug. Creativiteit en enig strijdgevoel waren 
de elementen waarmee de teams op pad gingen. 
Leuke foto’s kwamen voorbij, deze werden allemaal 
bekeken toen de teams terug kwamen bij het clubhuis. 
Benieuwd naar wat er is gedaan? We hebben een paar 
foto’s toegevoegd.

Ik ben bij de JVB 
Stam omdat...

...het voor mij een gezellige avond uit is.

...we gekke en gave activiteiten met elkaar doen

...we heel veel leuke activiteiten doen! 

...omdat het een ontzettend gezellige groep mensen bij 

elkaar is!

...er een echte seizoensbierenkaart is.

...er nieuwe actieve vrijwilligers bijgekomen zijn.

...het altijd gezellig is.

...je nooit meer te oud bent om lid te zijn van 

Scouting Uotha.

...je je jong kunt blijven voelen en gave scouting-

activiteiten onderneemt.

...er geen wachtlijst is, dus kom gezellig een keer 

langs.

Interviews
Karin Beek van Bergen 
46 jaar 

Heb jij als kind bij scouting gezeten? 
Jazeker, Mn eerste jaren bij de kabouters van Jeanne d’Arc en toen ik naar de 
gidsen overvloog moest ik naar Uotha. 

Hoe was wist jij van het bestaan van de JvB stam? 
Ehmmm wat enthousiaste mede scoutinggenoten vertelde dit een keer. En 
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SPELTAK SPECIAL 
ineens zat ik in de appgroep, 😉

Waarom ben jij lid geworden bij de JvB Stam?
Omdat de sfeer bij Scouting Uotha heerlijk is en omdat 
ik ook graag de activiteiten wil doen zoals tot voorheen 
alleen jeugdleden konden. 

Wat vind jij het leukste wat je tot nu toe gedaan hebt bij 
de JvB? 
Met z’n allen naar het sportpark, we namen palen en 
andere voorwerpen mee. Wat werden we daar raar 
aangekeken door de hangjeugd haha.

Eline van Willigen  
46 jaar
Heb jij als kind bij scouting gezeten? 
Vanaf 7 jaar bij scouting de kabouters in Maarn. Daarna bij de padvindsters in 
Scherpenzeel. Welpenleiding in Scherpenzeel en bij Uotha van 1993-1997. Later 
als ouder bij Uotha terug en in het bestuur gekomen.

Hoe wist jij van het bestaan van de Jvb Stam? 
Als bestuurslid was ik natuurlijk op de hoogte van de JvB Stam.

Waarom ben jij lid geworden bij de JvB Stam? 
Het is leuk om hier en daar deel te kunnen nemen aan scoutingactiviteiten. Daar 
waar het in de agenda past, zonder verplichtingen.

Wat vind jij het leukste wat je tot nu toe gedaan hebt bij de JvB? 
Het leukste vond ik zelf het sinterklaasavond organiseren en uitvoeren. Dat was 
een leuke avond. Verder ben ik nog niet zo heel veel avonden geweest door 
verplichtingen thuis.

Marielle Arts  25 jaar

Heb jij als kind bij scouting gezeten? 
Ja, ik zat op de scouting in Boekel, waar ik toen woonde. Ik begon bij de 
Kabouters (nu de Welpen) en daarna de Gidsen (nu Scouts) dat was elke 
zaterdagochtend een feestje om naar toe te gaan. Grootste feest was het 
zomerkamp. Helemaal naar Ledeacker, dat was als kind zijnde best ver (15km).

Hoe wist jij van het bestaan van de JvB stam? 
Ik hoorde het op de ouder-kind-dag (installatie nieuwe bevers) op zaterdag 18 
november. Dat was een gezellige dag, samen met mijn zoon en andere ouders 
en bevers. Alles in het teken van leuke en uitdagende 
activiteiten: de touwbrug, kratjes stapelen, vuurtje maken 
ect. Die dagen waren er ook de “helpende handjes” 
van een aantal JvB Stamleden/leiding. Nicky en Dirk 
vertelden dat er ook een scouting stam is voor 25+. En 
van het een kwam het ander. Ik kwam een keertje langs 
bij een “opkomst” en was meteen verkocht.

Waarom ben jij lid geworden bij de JvB Stam? 
Door de overtuigingskracht van Nicky en Dirk. Het is 
tweewekelijkse leuke en gezellige activiteit in mijn 
vrije tijd, voor ontspanning, naast mijn (drukke) werk- 
en privéleven. En zo kan ik als vrijwilliger een steentje 
bijdragen voor Scouting Uotha.
 
Wat vind jij het leukste wat je tot nu toe gedaan hebt 
bij de JvB? 
Sjors Sportief (mee) organiseren en zelf lekker 
meedoen op die dag. Leukste activiteit van de JvB was 
de Crazy 88, en de iScout op 3 maart komt eraan! Ik 
hoorde van velen dat dat nog leuker is, beetje alla Ujese 
Kwis maar dan samen met duizenden andere scouts.

Crazy88

Crazy88

JVB-Stam-logo


