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Hallo John, welkom bij de 20e 
JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Ik ben Groeps-
begeleider en 
bestuurslid. 
 

Hoelang bij JMC? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Omdat er geen pivo’s waren 
bij Impeesa, ben ik pivo 
geworden bij JMC en hulp 
explorerbegeleiding bij 
Impeesa. Enige tijd hierna 
ben ik helemaal overgestapt 
naar JMC. 

Scouting is… 

Jezelf goed leren kennen 
en vrienden maken voor 
het leven! 
 
 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

JMC wordt gemaakt door de 
mensen die er wekelijks 
rondlopen. Zij zijn voor mij 
JMC en daar zet ik mij 
keihard voor in. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Een interessant gebouw 
welke ik met veel liefde al 
jaren onderhoud en verbeter 
om het goed en uitdagend te 
houden voor de toekomst. 
 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Een mooi stukje groen om 
ons gebouw waar kinderen 
veilig kunnen spelen en 
waar ze uitgedaagd kunnen 
worden. 

Wat vind je van onze site? 

De website waar we allemaal al 
jaren naar kijken heb ik ooit 
zelf gebouwd samen met 
Maaike (mijn vrouw). Sterker 
nog, de website is het begin 
van onze liefde geworden. 
Door mijn technisch inzicht en 
Maaike haar creativiteit is hij 
ontstaan. De website is 
inmiddels 16 jaar oud en draait 
nog op HTML 1.0.  
Ik bewonder Edwin ( onze 
webmaster) dat hij er nog 
zoveel uit weet te halen. Maar 
misschien wordt het eens tijd 
voor een update. (niet mijn 
relatie, maar de site ). 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter,  
Youtube en App? 

Ik ben erg trots en blij als ik 
weer een bericht van JMC 
voorbij zie komen. Op die 
manier raak je de verbinding 
met JMC nooit kwijt en gaat 
het vaak kriebelen bij mensen 
die al langere tijd weg zijn bij 
JMC. 

Vrijwilligerswerk is? 

Welpen, verkenners, 
explo’s, pivo’s,  
beverleiding, gidsenleiding, 
explorerbegeleiding en nu 
alweer 1 jaartje 
groepsbegeleider. 
 

Vlak na zomerkamp 5.0 
gestart, dus in 1996. 
 

Wat heb je in al die jaren 
bij Scouting gedaan? 

Hoelang zit jij al 
bij Scouting? 

Sinds 25-04-1987  
(Dus bijna 30 jaar!) Ik ben 
gestart als welp bij Impeesa. 
 

Scoutingnaam? 

Geen, misschien ooit eens 
gehad als beverleiding, 
maar die ben ik kwijt. 
 

Waarom zou je mensen 
scouting aanraden? 

Omdat het heel anders 
is dan een sport,  
dit was ook mijn reden. 
 

Waarom heeft scouting 
nog toekomst? 

Het is eigentijds en blijft 
interessant voor iedereen. 

Het mooiste en meest gewaar-
deerde werk wat er is, zou er 
ook nooit mee kunnen stoppen. 
Ik zoek mijn waardering ook in 
de kleine dingen, zoals een 
verkenner die zijn telefoon aan 
de radio in een lokaal heeft 
gehangen en voor een groepje 
muziek staat te draaien. 
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Eerst omdat het mij gevraagd 
werd, hierna omdat ik het een 
logische stap vind. Je krijgt 
heel veel mee van al je eigen 
leiding en als je vervolgens 
hetzelfde terug kan doen bij 
de jeugd, dan geeft mij dat erg 
veel voldoening. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 

steeds als vrijwilliger? 

Vrijwilliger blijf je volgens mij 
je hele leven, dus zeker de 
komende 5 jaar. Wat ik over 5 
jaar exact doen, dat weet ik 
nog niet. Misschien nog in het 
bestuur, misschien weer 
leiding, of toch alleen 
klusjesman. Ik zie wel. 
 

Wat is je leukste 
herinnering aan scouting, 
wat blijft je altijd bij? 

Als je al bijna 30 jaar op 
scouting zit, heb je zoveel 
leuke en stoere herinneringen. 
Maar 1 kamp springt er toch 
zeker bovenuit. Dit was 1 van 
mijn kampen met de gidsen in 
Bergen op Zoom. Met Danny, 
Gertjan en Kim gingen we met 
de fiets hier naar toe. Tijdens 
het kamp ging we naar Antwer-
pen met de fiets en trein. 

Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

28x en in de volgende landen: 
Nederland, België, 
Luxemburg, Franrijk, 
Duitsland, Engeland, Tsjechië 
en Slowakije. 
 

Leukste kampvuurlied? 

Kunnen wij een 

sneeuwpop maken? 

Lekkerste Kampvuurhapje? 

Kampvuurtosti 
blijft erg lekker. 

Hobby’s
? 

Scouting, organiseren van 
activiteiten, klussen overal 
waar het kan. 

Spel? 

Libibs (Lamp In Boom In Bos 
Spel) Volgens mij door Danny 
verzonnen, omdat we even 
geen materialen hadden voor 
grotere spellen.  
En het mooie is, dat het nog 

steeds gespeeld wordt. 

Muziek? 

Mega veel, alleen niet 
echt fan van Metal en div. 

Zanger/zangeres/groep? 

Blof. 

Kabelbaan bouwen en 
gebruiken blijf ik erg leuk 
vinden. 

Tv-programma? 

Marooned with Ed Stafford. 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Doe je nog ander 

vrijwilligerswerk? 

In onze straat ben ik lid van 
de straatvereniging waarmee 
we jaarlijks een straatfeest, 
paasfeest, Halloween, 
tentavontuur en diverse 
organiseren. 
 

De verdwenen soldaat omdat 
dit thema ook heel goed uit de 
verf kwam, ook al geloofden 
ze het eerst niet. Na een 
aantal dagen lagen de gidsen 
met 8 man in een tent van 4 
personen, omdat ze het zo 
eng vonden. Jaren later kreeg 
ik nog steeds vragen hoe het 
nu echt zat. 

Gerard Ekdom. 

Presentator/presentatrice? 

Sport? Hardlopen. 

Leukste activiteit? 

Tijdens de terugreis werden 
Danny en ik opgepakt door de 
Belgische spoorwegen, 
omdat we muntjes op de rails 
neer legden. Om een lang 
verhaal kort te maken, wij 
moesten uiteindelijk aangifte 
doen tegen de spoorwegen 
en werden met gillende sirene 
terug gebracht naar 
Nederland. Raar volk die 
Belgen, haha! 
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Thx John! 

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

Radio? 

Dit was jarenlang 3FM, 
maar wordt nu meer 

Radio 2, Sky, 538 en div. 

Boek / tijdschrift? 

Meerdere mannen die zich 
bezighouden met survival 
en bushcraft. 

Film? Intouchable.
s 

Website? 

iculture.nl  

(Alles over Apple). 

App? 

Drank? Maco 

Dier? 

Bloem/plant? Hortensia 

Vakantieland? Canada 

Slechtste eigenschap? 

Alles goed willen doen 
en af willen maken. 

Beste eigenschap? 

Sta open voor iedereen. 

Stomste 
schoolvak? 

Duits 

Leukste schoolvak? 

Maatschappijleer 

Vieste eten? Sushi 

Lekkerste 
eten? Varkenshaar 

Schoenmaat? 46 en 47 

Geluksgetal? 

23 en 08 (geboorte dag van 
beide kids, trouwdag en 

geboortedag van mijzelf). 

Kleur? Paars 

Snurk je? 

Grootste wens? 

Blijven genieten 
zoals ik nu doe. 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Een mooie vakantie 
naar een ver land. 

Mail, iculture, omt, week cal, 
safari, maestro. 

Mijn Installatie 
bij de welpen 
van Scouting 
Impeesa in 1987. 
 

Als ik heel erg verkouden 
ben (en een borreltje 

teveel op heb ). 

Stopwoordje? 

Geen idee eerlijk gezegd. 

Herten en egels. 

Acteur/
actrice? Jason Statham. 

Idool? 

100 meest interessante 
plekken van Floortje Dessing. 
 

Koken op 
kamp met 
Femke in 
2002 en  de 
installatie 
van Lisette in 
2007 bij de 
gidsen. 
 

Wereld 
dassen 
dag met 
vrouw 
en kind 
in 2015. 

Actief 
tijdens 
Zondag in 
’t Park, 
14-8-2016. 
 

Kamp explorers 2014, tijdens 
de hike in de Ardennen. 


