
 

 
    

 

 

 

J M C        Vrijwilligers Chat 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo Kenneth, welkom bij de 
29e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Welpen, verkenners, 
explorers, pivo's  
en daarna met  
4 anderen de  
Palo-stam  
Opgericht. 

Scouting is… 

Zoveel meer dan alleen maar 
een hobby, je kan bijna alles 
doen binnen scouting en 
ontzettend veel mensen leren 

kennen. 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

Er is een hoop doorzettings- 
vermogen als er iets moet 
gebeuren, daarnaast een 
hoop vrienden. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Een geweldig gebouw. 
 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Een mooi park, ondanks dat 
het jammer is dat er en stuk 
ingenomen is voor DWD. 

Vrijwilligerswerk is? 

Na een aantal jaar aandringen 
van anderen heb ik toch maar 
eens wat tijd vrijgemaakt om 
donderdag bij de gidsen langs 
te komen. En dat vond ik zo 
leuk dat ik ben blijven komen. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger en 
dan met dezelfde of 
andere werkzaamheden? 

Mijn leukste herinneringen 
zijn de geocache trips die we 
met de stam een aantal keer 
gemaakt hebben. Ieder jaar 
proberen we een nieuw en 
avontuurlijk kamp te 
bedenken. 
 

Mijn ouder hebben JMC 
uitgezocht, waterscouting 
was geen optie, en JMC had 
toen de mooiste omgeving en 

clubhuis. 

Wat heb je in al die jaren 
bij Scouting gedaan? 

Hoelang zit jij al 
bij Scouting? 

Ruim 16 jaar. 

Waarom zou je mensen 

scouting aanraden? 

Het is goed voor sociale 
contacten, leuke dingen doen 
en spannende reisjes maken.  
 

Waarom heeft scouting 

nog toekomst? 

Omdat het altijd zijn eigen 
identiteit houdt maar ook 
mee veranderd met de 
samenleving.  

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Je tijd en je kennis inzetten 
om anderen net zo een leuke 
tijd te geven als dat ik 
vroeger heb gehad. 

Doe je nog ander 
vrijwilligerswerk? Nee. 

 

Ja, en de tijd zal het leren. 

Ik ben leiding bij 
de gidsen en lid 
van de Palo-stam. 
 

Waar ben je trots 
op bij JMC? 

Dat we leuke mensen hebben 
die creatief denken om mooie 
kampen neer te zetten. 

Wat zou jij binnen JMC 
willen verbeteren? 

Dat we moeten proberen 
vernieuwend te zijn, en durven 
nieuwe ontwikkelingen te 
verwelkomen. 
 

Wat is je leukste herinnering 
aan scouting, wat blijft je 
altijd bij? 
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Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

Leukste kampvuurlied? 

Vlaamse meisjes. 

Lekkerste Kampvuurhapje? 

Kaassoufflé van het kampvuur. 

Hobby’s
? 

Klimmen/boulderen, bushcraft, 
kamperen, reizen, bordspellen. 

Muziek? 

Rock maar andere 

muziek is ook goed. 

Radio? Veronica. 

Boek / tijdschrift? 

Film? Actie films. 

Drank? Rum cola of bier. 

Bloem/plant? Peper 
plantje. 

Vakantieland? 

Noorwegen of iets 
dat bergen heeft. 

Stomste schoolvak? 

Levensbeschouwing. 

Leukste schoolvak? 

Geschiedenis. 

Vieste eten? Witlof en 
kokos. 

Lekkerste eten? Nachos
. 

Naast geocachen, vooral het 
in de natuur bevinden. 

Tv-programma? Actie 
series. Geocachetrip omdat  

geocache je naar de  
tofste locaties kan  
leiden, daarnaast  
verbaasd Gwenny ons iedere 
keer met zeer creatieve 
slaapplaatsen en dergelijke. 
Je ontmoet mensen, je ziet 
hele gave plekken, dus wat mij 
betreft het beste thema. 

Historia. 
 

Sport? 

Klimmen en boulderen 
en af en toe hardlopen. 

Leukste activiteit? 

Spel? Trefbal, Bulldog, 

Munchkin. 
Zo zijn we de eerste keer naar 
Monaco en terug gereden, 
tweede keer zijn we naar slot 
Neuschwanstein , Duitsland en 
Kandersteg, Zwitserland 
geweest en de derde keer 
hebben we een roadtrip door 
Servië, Monaco, Kosovo, 
Albanië, Montenegro en 
Bosnië Herzegovina gemaakt. 

Stuk of 16. Welke ik me kan 
herinneren:  
Welpen: Harry Potter jubileum 
weekend, Koning van Katoren. 
Verkenners: een Duister 
thema (grenspaal 500) en 
jubileum kamp Asterix en 
Obelix (Capelle a/d IJssel).  
Explorers: fietskamp naar 
Dwingeloo, hike van 1 terrein 
naar het volgende, kamp in 
Jambville (Parijs), en kamp in 
Engeland nabij Londen (plus 
WK wedstrijden kijken waar wij 
in de finale kwamen tegen 
Spanje!).  
Pivo's: jubileum kamp (Hoge 
Rielen), Dwingeloo,  
1e geocache trip (Nederland, 
Duitsland, Oostenrijk, 
Liechtenstein, Zwitserland, 
Italië, Monaco, Frankrijk, 
Luxemburg en België), … 

2e geocachetrip 
(neuschwangau Duitsland, 
Kandersteg internationaal 
scouting terrein Zwitserland), 
3e geocache trip (de Balkan 
landen). 
Gidsen: jubileum kamp (Hoge 
rielen), crazy 88 (Staalduinen).  
GeocacheHIT: Harderwijk 
(2017 eerste keer, en dit jaar 
weer rond Pasen).  
 

Wat kan op een scoutingkamp 
in jouw tas niet ontbreken? 

Vrij veel maar vooral mijn mes. 
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Heb je tot slot nog foto’s van 
jezelf bij een leuke activiteit 
of bijzondere gebeurtenis  
bij de Scouting? 

Schoenmaat? 46 

Geluksgetal? 8 

Kleur? 

Volgens Moon niet  

(maar zelf twijfel ik nog). 

Snurk je? 

Grootste wens? 

Mooie reizen maken 
met mijn vriendin. 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Gaat je niet lukken. 

Oranje. 

Stopwoordje? 

Details, details. 

Voor welke (andere) speltak 
zou je nog wel een keer 

leiding willen zijn? 

Op kamp zou ik heel graag 
naar Dolomieten willen en 
nogmaals een keer naar 
Kandersteg. 
Zelf wil ik nog naar vrij veel 
landen. Onder andere 
Patagonië in Argentinië, 
Schotland, Canada (wel al 
geweest), Australië, Georgië, 

Mongolië, en nog veel meer. 

Met de welpen gingen we in 
2001 naar Reptielenzoo Serpo 
in Delft waar we uitleg kregen 
van een jonge Freek Vonk.  
 

Dutch Work Party eind 
oktober 2015 in Kandersteg, 
Zwitserland met de stam. 

Thx Kenneth! 

Naar welk land wil je nog  

naar toe op kamp /vakantie? 

Verzin een vraag voor 
de volgende… 

Bij de verkenners tijdens het 
Asterix en Obelix jubileum 
kamp in 2006 de tent opzetten. 

Met de explorers aan de start 
van de hike bij het jubileum 
kamp in 2011 in België. 

Vuurspuw act als afsluiting 

van het jubileumkamp in 2016. 

iScout 2016. 

JOTA 2015. 

Op 9 januari 2016 bij de 
nieuwjaarsopkomst samen 
met Michiel in het zonnetje 
gezet omdat we 15 jaar lid van 
Scouting JMC waren. 


