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Hallo Edwin, welkom bij de 
15e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Ik ben website 
beheerder en pr-
medewerker en 
maak daarvoor 
vele foto’s tijdens 
de groepsactivi-
teiten. Daarnaast 
maak ik de JMC 
Vrijwilligers Chat 

Hoelang bij Scouting? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Mijn zus zat al eerder bij 
scouting. Toen wij vanuit 
Utrecht naar Zoetermeer 
verhuisden ben ik ook gaan  
kijken en koos vanwege de 
sfeer voor Scouting JMC. 

Scouting is… 

Een verslaving! 
Voor iedereen, leerzaam, 
uitdagend, veelzijdig, leuk… 

Wat maakt JMC de (leuke) 
vereniging die hij is? 

De sfeer, het mogen 

zijn wie je bent. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Een mooi gebouw waar heel 
wat uurtjes werk in zitten. 
Elke balk wel een keer in 
mijn handen gehad met de 
bouw in 1999. 
 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

De Chute ligt op een mooie 
plek met gras, bos en water. 
Al was er voor de komst van 
DWD meer ruimte voor 

grotere spelen. 

Wat vind je van onze site? 

Ik vind de site mooi en 
informatief. Tegenwoordig 
zijn er met sociale media wel 
meer mogelijkheden 
waardoor die eigenlijk 
vernieuwd moet worden. 
Alleen zitten er na zo veel 
jaar wel heel veel pagina’s 
aan die dan verloren gaan.  

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter, 

Youtube en App? 

Leuk om mee bezig te zijn en 
iedereen op de hoogte te 
houden van alle mee-

gemaakte avonturen bij JMC. 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Na het overvliegen wilde ik  
graag welpenleider worden.  
Ik ben dan ook op vrij jonge 
leeftijd mee gaan draaien.  
Ik vond de lol die we met het 
leidingteam bij het bedenken 
van de programma’s hadden 
geweldig. En daarna maakte 
we alle verzonnen avonturen 
nogmaals mee met de 
kinderen. Na ruim 15 jaar elke 
zaterdag opkomsten draaien 
werd het tijd voor andere 
activiteiten die ik ook meer op 
afstand kon doen doordat ik 
naar Rotterdam was verhuisd. 

Ik ben begonnen als welp. 
Daarna overgevlogen naar de 
verkenners, rowans en pivo’s. 
Ik ben van januari 1988 t/m juli 
2003 (team)leider geweest bij 
de welpen. Ik heb een tijd bij 
de gidsen en de vrijbuiters 
meegedraaid ter ondersteu-
ning van de leidingteams. Ik 
heb meegeholpen met het 
organiseren van Florkator.  

Sinds 2 mei 1981, dus nu al 
35 jaar! De helft van de 70 
jaar heb ik dus meegemaakt. 

Wat heb je in al die jaren 
bij JMC gedaan? 

Het grootse zomerkamp voor 
600 Zoetermeerse kinderen in 
1992 in het Van Tuyllpark, 
waar ik subkamphoofd van de 
Elfen (4 t/m 6 jarigen) was.  
Ik heb vele groepsactiviteiten 
en meerdere leidingweeken-
den georganiseerd. Het 
regiospel naar Zoetermeer 
gehaald. Vele jaren de Oud 
Papier Actie en de Jantje 
Beton collecte geregeld en 
clubblad Scoutiviteiten 
gemaakt. Sinds de deelname 
aan de Wereld Jamboree in 
1995 verzorg ik de 
persberichten voor de groep. 
Sinds 2001 beheer ik de 
website van Scouting JMC en 
later ook van Zoetermeer. 
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Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Wie weet. Ik vind het nog 
steeds leuk om de foto’s 
tijdens groepsactiviteiten te 
maken en daarna op de 
website en facebook te 
zetten en te gebruiken voor 
de pr. Het blijft een kick om 
berichten in de krant te 
krijgen. Niet alles wordt  
geplaatst en het is altijd 
afwachten wat er van de 
ingezonden tekst overblijft. 
 

Wat is je leukste 
herinnering aan scouting, 

wat blijft je altijd bij? 

Met het voorbereiden van de 
reünie kwamen vele 
herinneringen boven met het 
digitaliseren van de oude 
foto’s en krantenberichten. 
Natuurlijk met stip op 1 de 
zomerkampen en weekenden. 
Het spelen van themafiguren 
als koning, spook, indiaan, bal, 
Asterix, Stach, archeoloog, 
zwerver in Amsterdam met 
een vogelnestje op mijn hoofd, 
maar ook Sinterklaas voor de 
verhuur bij de explorers. 
De nachtjes buiten slapen met 
de overvliegers.  
De gesprekken met Paul. Te 
veel om op te noemen… bekijk 
zelf de vele foto’s op internet. 

Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

Elk kamp heeft zijn leuke, 
mooie, bijzondere momenten. 
Het Goudkoortskamp in 1989 
in Harderwijk was één van 
mijn eerste kampen als leiding 
waardoor alles nieuw is en je 
het intens beleefd. Een mooi 
verhaal met de zieke Koning 
en het goudklompjes zeven.  
 

Leukste kampvuurlied? 

Het jubileumlied? 

Lekkerste Kampvuurhapje? 

Alle zoete hapjes zoals 
Marshmallows roosteren. 

Hobby’s
? 

Scouting, dingen 
uitwerken op de 
computer, 
fietsen.  Spel? 

Het dobbelsteenspel en later 
het sleutelspel vond ik bij de 
welpen altijd leuk. 
 

Muziek? Van alles. 

Zanger/zangeres/groep? 

Voor nu Adele en Racoon. 

Radio? 

Radio 538 met Edwin Evers 

luister ik onderweg in de auto. 

Boek / tijdschrift? 

Ik ben geen grote lezer maar 
door het Harry Potter 
groepsweekend in 2001 ben 
ik wel alle boeken gaan lezen. 

Film? Dan ook de Harry 
Potter reeks. 

Tv-programma? Wie is 
de Mol. 

Van welp tot nu totaal 30 bij JMC  
 

Als welp: 
1981: Amersfoort, 
1982: Naarden,  
1983: Smurfenkamp Nijmegen, 
1984: Sleutelkruidkamp Dongen. 
 

Als verkenner: 
1985: Teteringen, 
1986: Drunen,  
1987: Wiltz, Luxemburg. 
 

Als Rowan (met de Sherpa’s): 
1988: Bladel, 
1989: Oosterhout. 
 

Als welpenleider: 
1988: Regenboog- 
kamp Amsterdam, 
1989: Goudkoorts- 
kamp Harderwijk,  
1990: Tijdkamp Bavel,  
1991: Arabierenkamp Zandvoort, 
1992: Florkator Zoetermeer, 
1993: Circuskamp Diessen, 
1994: Indianenkamp Bilthoven, 
1995: Sleutelkruidkamp 
Ugchelen, 
1996: J.M.C.5.0 Drunen, 
1997: De Middeleeuwen Diessen, 
1998: Alkmaars Filmfestival, 
1999: De mysterieuze zwarte kist 
Bennekom, 
2000: Indianenkamp Ugchelen, 
2001: Koning van Katoren 
Diessen, 
2002: Asterix en Obelix 
Bennekom, 
2003: Piratenkamp Bladel, 
2005: Ridders van de vierkante 
tafel Diessen.  
 

En verder: 
1995: programleader Troep Van 
Gogh Wereld Jamboree Dronten, 
2000: leider vrijbuiters Nationale 
Jamboree Dronten, 
2006: Asterix en Obelix 60 jaar 
JMC Capelle a/d IJssel, 
2011: De Middeleeuwen  65 jaar 
JMC Kasterlee, België. 
 
En dan komt 2016 er nog bij. 
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Thx Edwin! 

Heb je tot slot nog foto’s 
van een leuke activiteit of 
bijzondere gebeurtenis  
bij de Scouting? 

Website? 

Johnmccormick.nl 

natuurlijk  
App? 

Drank? Ik drink veel 

thee en sapjes. 

Dier? 

Bij de welpen was mijn 
scoutingnaam Bagheera, dus 
ga ik voor de zwarte panter.  

Bloem/plant? Orchidee 

Vakantieland? 

Elke vakantie ergens anders 

Slechtste eigenschap? 

Eigenwijs. 

Beste eigenschap? 

Behulpzaam en rustig 

Stomste 
schoolvak? 

Buitenlandse 
talen. 

Leukste 
schoolvak? 

Biologie. 

Vieste eten? Tuinbonen. 

Lekkerste eten? 

Ik ben een zoetekauw, maar 
gewoon een patatje geniet ik 

ook van. 

Schoenmaat? 46. 

Geluksgetal? 14. 

Kleur? Rood. 

Snurk je? 

Grootste wens? 

Vrede op aarde. Meer liefde 

en respect voor elkaar. 

Waar kunnen we je ’s nachts 

voor wakker maken? 

Wanneer het echt nodig is. 

Op 20 december 1986, tijdens 
een revue in de Graanschuur 
ter gelegenheid van het 40 
jarig bestaan, mocht ik als 
verkenner samen met mijn zus 
Bianca het nieuwe logo van 
Scouting JMC onthullen. Sinds 
die tijd draagt elk lid dit 

embleem op de groepsdas. 

De ScoutingApp van JMC. 
Heb je hem al gedownload? 

In het kader van 70 jaar 
Scouting JMC in 2016 blikken 
we ook terug naar een paar 
oude interviews uit clubblad 
Scoutiviteiten met vrijwilligers 
die nog steeds actief zijn 
binnen de groep.  
Ook jouw interview uit 1994 is 
te bekijken op onze website. 

Ja, de laatste in de reeks. 
Leuk om te lezen. 

Samen met Stefan Visser 
(ooit oud welp) tijdens de 
Jubileumkampen in 2006 in 
Capelle aan den IJssel en in 
2011 in Kasterlee gewerkt 
aan de kampkrant. Ook in 
2016 ga ik weer mee voor 
het maken van de foto’s, de 
kampkrant en de website. 

Tijdens de nieuwjaarreceptie 
op 8 januari 2011 kreeg ik de 
‘Gouden Camera’ uit handen 
van voorzitter Hermen van 
Dalen. Als dank voor alle 
persberichten en het 
bijhouden van de website 

met onder andere vele foto's. 

Soms. 


