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Hallo Maaike,  
Welkom bij de zevende  
JMC Vrijwilligers Chat.  

Hoelang zit jij bij Scouting? 

Sinds mijn  
12e/13e jaar dus...  

Al ruim 21 jaar! 

Wat doe jij bij 
Scouting JMC? 

Ik ben begonnen als padvind-
ster in de oude Chute.  Daarna 
naar de scouts (Met o.a. Olav 
als leiding!), explorers, pivo's, 
7 jaar kabouterleiding met m'n 
beste vrienden Siets en Eric, 
even groepsbegeleider en 
Scoutiviteiten gemaakt en nu 
al 2 jaar gidsenleiding. 
 

Hoe bij JMC beland? 

Via een vriendinnetjes 
opkomst. Ik ging met 
vriendin Marjolein mee die 
al lid was. We gingen toen 
figuurzagen haha. 

Wat is scouting voor jou? 

Een deel van mij. Een deel van 
mijn vrienden, mijn 
uitlaatklep, energiebron, 
ontspanning dmv inspanning. 
Even tijd voor mezelf! 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

De locatie, de oude rotten 
in het vak die er nog altijd 
zijn (met respect!), de 
samenwerking op 
groepsactiviteiten. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Een mooi gebouw aan  
de buitenkant op een 
prachtlocatie. 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Ik mis het grote grasveld, de 
bokkiespring-boomstammen, 
de ouderwetse cardiobaan. 
Maar zo aan het water met de 
prachtige wilgen en de 
zoninval vind ik, prachtig! 

Wat vind je van onze 
Website? 

Daarmee is de relatie tussen 
John en mij begonnen zo'n 15 
jaar geleden! Wij bouwden 
toen als pivo de website.  
Om eerlijk te zijn vind ik hem 
ouderwets qua kleuren en 
opzet. Maar dat is dus 'mijn 
eigen schuld' haha. 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter, 

Youtube en App? 

Facebook: helemaal prima 
en altijd up-to-date door jou 
Edwin! 

Vrijwilligerswerk is? 

Investeren en ontvangen. 

Waarom ben je 
vrijwilliger geworden? 

Ik zie het als een hobby.  
Ik hou ervan om met 
kinderen en jongeren en 

grote mensen te zijn. 

Doe je nog ander vrijwilligers 
werk naast Scouting? 

2 kleintjes opvoeden, 
telt dat ook? 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 

steeds als vrijwilliger? 

Ik ga daar wel van uit ja! 
Bij de gidsen dus. 

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

De skikampen in Slowakije 
toen ik 14,15 jaar was. 
Dat was een ervaring!  
Alleen de busreizen al. 

Hoeveel kampen 
meegemaakt? 

pffffff ehm een stuk 
of 17 denk ik? 

Leukste kampthema? 

Asterix en Obelix. Tijdens  
het 60 jaar Scouting JMC 
Groepszomerkamp in 2006  
in Capelle aan den IJssel.  
Ik heb enorm gelachen om 
Hermen van Dalen en Marc 
van Dinter als themafiguren. 
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Kampvuurlied? 

Onze kat wiedewiedewat, 
heeft een staart... 

Kampvuurhapje? 

broodje met suiker! 

Leukste activiteit? 

Teveel om op te noemen. In 
ieder geval het hout zoeken 
op pivokampen, slaap-
plaatsen vinden op zolders en 
schuren, koken in de Duinen, 
kamp in Drunen met toen m'n 
vriendje Remco, hudo 
plassen, foto's afdrukken in 
een zelfgemaakte doka, 
feestjes in de oude Chute, de 
kabouterkampen en nu de 
enorme lol en humor met en 

om de gidsen met Amber. 

Hobby’s? 

Lezen, tekenen, muur 
schilderingen maken, 
slapen, uit eten, lachen, 
zwemmen met m'n 
kindjes, fietsen op een 
mooie voorjaarsdag, 
dansen! 

Spel? 

Smokkelspel, zoek 

in de Chute spel. 

Sport? Zumba  

Muziek? 

Club dance, salsa, Sade, 
kinderliedjes, Norah Jones, 
Allanis Morissette, etc etc 

 Zanger/zangeres/groep? 

Sade  

Tv-programma? 

Dans programma’s. 

 Presentator/presentatrice? 

Chantal Jansen. 

Radio? 

Decibel, Sky, 

Slam FM 

Idool? 

BRAD PITT  
10 jaar geleden 
haha. 

Boek / 

tijdschrift? 

Kindervoorleesboeken 

Film? 

Heel veel, lekker veel actie, 
spanning, humor, maar 

geen enge dingen! 

Acteur/actrice? 

Brad Pitt 

Website? 

Facebook 

App? 

ING (zal ik vandaag 
miljonair zijn geworden? Oh 
nee ik koop nooit een lot. 

Drank? 

Sapjes, water, theeeeeee, 
rode wijn, likeurtjes. 

Dier? 

Tijger, hamster 

Bloem/plant? 

Alles wat krachtige 
kleuren heeft. 

Vakantieland? 

Canada
. 

Slechtste eigenschap? 

Ongeduldig. 

Beste eigenschap? 

Humor. 

Stomste schoolvak? 

Begrijpend lezen. 

Leukste schoolvak? 

Taal en tekenen. 

Vieste eten? 

Zuurkool, vis. 
 

Lekkerste eten? 

Lekker vlees, groenten, bami, 

pannenkoeken, stamppot. 
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Thx Maaike! 

Groepsfoto van het Groeps-
zomerkamp 1996 in Drunen .  
Waarbij een grote 83 inch 
flop werd gevonden met het 
softwareprogramma   
J.M.C. 5.0.   
We gingen de strijd aan 

tegen de computervirussen.  

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

Schoenmaat? 
40 

Geluksgetal? 

23 

Kleur? 

Blauw 

Snurk je? 

Als ik verkouden ben 

Stopwoordje? 

Dat ja maar.... Super...... 
Zo gezegd.... 

Grootste wens? 

Dat m'n kindjes net zo'n leuke 
jeugd krijgen als ik heb 
gehad. Als ze willen ook bij 
scouting. En dat ze net als ik 
nu met mijn broer, ook later 
samen opgroeien en uit eten 
gaan en heel veel lol hebben 
om en met elkaar. 

Waar kunnen we je ’s nachts 

voor wakker maken? 

Huilend kindje. 

Zou je het allemaal weer 
zo doen als je het over 
mocht doen? En zo ja 

wat dan absoluut? 

Verzin een vraag 

voor de volgende. 

Foto van de Nieuwjaars-
opkomst op 14 januari 2006.  

Foto van de Nieuwjaars-
opkomst met boerenkool-
maaltijd op 5 januari 2008 
samen met Sietske.  
Met beide foto’s heb ik ook in 
de krant gestaan. 

Met Eric en met de kabouters 

Met man en kind tijdens  de 
World Scout Scarf Day. 

Afgelopen zomerkamp met de 
gidsen en met Amber. 


