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Hallo Michiel, welkom bij de 
25e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Heb je een Scoutingnaam? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Ik ben begonnen als jeugdlid 
bij de vrijbuiters. In 2004 ben 
ik overgevlogen naar de 
explo’s. Hierna doorgegaan 
naar de pivo’s. In 2014 hebben 
we met de oudste pivo’s  
van die tijd de Palo stam 
opgezet. Waar ik nu  
nog steeds bij zit.  
Dit is de 18+ groep  
van JMC. 
                   Voor mijn opleiding  
                      SPW moest ik  
                      vrijwilligerswerk 
                      gaan doen. Dit heb  
                   ik gedaan bij de 
bevers. In 2005 ben ik bij de 
bever leiding geworden. Dit 
heb ik tot 2009 gedaan. Hierna 
ben ik een jaartje geen leiding 
geweest. In het nieuwe 
seizoen van 2010  
ben ik leiding  
geworden bij de  
verkenners.  
Na het zomerkamp  
in 2016 ben ik gestopt bij de 
verkenners. Toen zei ik dat ik 
het komende jaar even geen 
leiding zou geven en alleen  

Scouting is… 

Misschien een beetje uit de 
hand gelopen hobby. Maar 
wel één van de leukste, 
veelzijdigste hobby’s die je 
kan doen. Met de vele 
vrienden en contacten die je 

op doet. 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

Door de mensen. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Een mooi gebouw met een 
mooi terrein er omheen. 
Waar velen van ons aan mee 
hebben geholpen. 
 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Een mooi park met veel 
mogelijkheden. Jammer dat 
er veel leegstand is. 

Wat vind je van onze site? 

De website vind ik erg goed. 
Lekker duidelijk en je kan er 
veel informatie op vinden.   
Ik vind dat de site ook heel 
erg goed bijgehouden wordt. 
 

leuke activiteiten zou mee 
helpen. Dit is mij een half jaar 
gelukt. De vrijbuiters en hun 
leiding dachten er  
namelijk anders  
over. Sinds deze  
zomer ben ik  
officieel leiding 
bij hun. 
Samen met Martha, Kenneth,  
                   Jasper en Gwenny  
                   heb ik dit jaar  
                   een nieuwe HIT  
                   georganiseerd in 

Harderwijk. De Geocache-HIT. 

Vroeger bij de bevers 
was dat Jack Vogeltrek. 
 

Wat heb je in al die jaren 
bij Scouting gedaan? 

Hoelang zit jij al 
bij Scouting? 

Ik zit sinds 2000 bij scouting. 
Dus dat is 17 jaar. 

Waarom zou je mensen 

scouting aanraden? 

Bij scouting doe en leer je zo 
veel verschillende dingen. 
 

Waarom heeft scouting 
nog toekomst? 

Ik ben bij JMC terecht 
gekomen door een juffrouw 
van de basisschool. Zij zei 
dat scouting misschien wel 
een goede vrijetijds- 
besteding zou zijn. 

Ik ben leiding bij 
de Vrijbuiters en 
lid van de Palo 
stam.  
 

Scouting heeft nog toekomst 
omdat scouting ook met zijn 
tijd mee gaat. Dit komt denk 
ik doordat er steeds nieuwe 
vrijwilligers komen met 
nieuwe ideeën. Hierdoor 
wordt het alleen maar beter. 

Ik ben heel trots op dat wij 
elk jaar weer tijdens 
dodenherdenking met zo’n 
grote groep staan en dat we 
dit altijd heel netjes doen. 
 

Waar ben je trots 
op bij JMC? 
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Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter,  
Youtube en App? 

De JMC facebook is erg leuk. 
De meeste speltakken hebben 
ook hun eigen facebook en als 
daar iets op geplaatst wordt 
zie je dat vaak ook snel weer 
terug op de JMC facebook of 

op de site. Dit vind ik erg leuk. 

Vrijwilligerswerk is? 

Het is begonnen als een 
opdracht voor school. Maar ik 
vond het zo leuk om lekker 
bezig te zijn met die kids, dat 
ik ben gebleven. Het is heel 
leuk om jeugdleden binnen te 
zien komen. En dan ze zien 
groeien door de dingen die jij 
ze leert of mogelijk maakt. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

Leukste kampvuurlied? 

Ik ben niet zo van de 
kampvuurliedjes. 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Bij scouting, mijn hobby 
uitoefenen en de jeugd 
leden een leuke tijd geven 
en hopelijk ze ook nog het 

één en ander leren. 

Doe je nog ander 

vrijwilligerswerk? 

Nee naast scouting doe ik 
geen ander vrijwilligerswerk. 

Leukste activiteit? 

Ik zie mij zelf over 5 jaar nog 
steeds wel als vrijwilliger 
binnen JMC rond lopen. 

Het zijn er best veel.  
De Nationale Jamboree in 
2004. Ik had daar 2 scouts 
ontmoet van een andere 
groep. Ik ben toen grotendeel 
van het kamp met hun op 
schouw geweest. 
Maar ook in november 2015 
ben ik met Kenneth, Gwenny 
en Stefan naar Kandersteg 
International Scout Center 
geweest met de Dutch Work 
Party. We hebben daar voor 
het kampterrein een 
openingspoort gemaakt.  
De palen moesten de grond 
in. Uit de grond kwamen zulke 
grote stenen en puin van de 
naast gelegen trein tunnel. 
Dat het gat zo groot was 
geworden dat ik er helemaal 
in paste. 

naar Neuschwanstein in 
Duitsland (zie foto) en 
Kandersteg  in Zwitserland. 
En in 2016 hebben we een 
rond reis gemaakt door de 

Balkan. 

Ik heb best wel veel kampen 
meegemaakt. Zelf maar ook 
als leiding. Eigenlijk te veel om 
op te nomen. 
Met de Palo stam hebben we 3 
geocache trips gemaakt. In 
2014 was dit een reis door 
Europa. In 2015 ging de trip  

Tijdens een pivo kamp in 
Dwingelo in 2013 hadden we 
een andersom dag. We 
begonnen met een avond 
snack, daarna een toetje 
gemaakt op een kampvuur. 
Gevolgd door een lekker bbq. 
‘s Middags kwam natuurlijk 
de lunch en ‘s avond het 
ontbijt pannenkoeken. 
 

Tijdens een kamp vind  
ik de hike altijd een  
erg leuke activiteit.  
Tijdens het lopen kan  
je veel zien van de  
omgeving.  
Op vuur koken vind ik ook 
altijd leuk om te doen. 
bijvoorbeeld in een dutch 
oven of bbqen. 

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

Het meeste wat je boven een 
kampvuur maakt vind ik wel 
lekker. Met de stam hebben wij 
een aantal keer kaassoufflés 
gemaakt. Die smaken altijd erg 
goed. Martijn kan ze erg goed 
maken. 

Hobby’s
? 

Scouting 
natuurlijk,  
buiten zijn, 
kamperen. 

Muziek? Rock, sing and 
songwriters. 

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

Zanger/zangeres/groep? 

Mumford and sons, 

Jonathan Jeremiah. 

Drank? Koffie en bier. 

Dier? 

Bloem/
plant? Pannekoekplant. 

Vakantieland? 

Vorig jaar ben ik samen met 
mijn vriendin naar Ibiza 
geweest. We waren in het na 
seizoen. Er hing een heel 
relaxte sfeer. 

Slechtste eigenschap? 

Ik kan dingen heel goed 
uitstellen. 

Beste 
eigenschap? 

Mijn 
baard. 

Stomste 
schoolvak? Taal. 

Leukste schoolvak? 

Ik vond de creatieve 
vakken altijd wel leuk. 

Vieste eten? Spruiten. 

Lekkerste eten? Pasta. 

Schoenmaat? Maat kano 

oftewel 45 

Kleur? Rood. 

Snurk je? 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Nou liever niet.  
Ik slaap liever door. 

Dat heb ik 
zelf nog niet 
gehoord. 

Amerikaanse 
zee arend. 

Met de vrijbuiters 11 sept 2004 

Kerst 2014 met de Palo stam. 

In april 
2002, 
tijdens de 
Regionale 
Scouting 
Wedstrijden 
(RSW) in 
Pijnacker.  
 

JMC-dag 2 juni 2007. 

Thx Michiel! 

Spel? 

Weerwolven van 
Wakkerdam. Ik vind het 
vooral leuk om tijdens dit 
spel de verteller te zijn. 

Klaar voor de hike tijdens het 

groepskamp 2016 in België. 


