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Hallo Natasja, welkom bij de 
9e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Ik ben lid van  

het Doeteam. 

Hoelang bij 
Scouting? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Via een advertentie in het 
Streekblad of Postiljon, er 

werd nieuwe leiding gezocht. 

Scouting is… 

Veelzijdigheid. Je kan er 
zoveel doen. Bijna alles is 
eigenlijk wel mogelijk. Als je 
een sport beoefend, ben je 
daar alleen mee bezig. Bij 
Scouting kan je sporten, 
toneelspelen, creatief bezig 
zijn, technieken leren etc. 

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

Dat je jezelf kan/mag zijn. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Mooi gebouw. Geweldig dat 
het ook door vrijwilligers in 
elkaar is gezet. Daar gingen 
heel wat uurtjes in zitten! 
 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Leuk park, maar er mag wel 
wat meer uitdaging in komen. 

Wat vind je van onze site? 

Altijd up to date! En duidelijk. 
Van mensen van buitenaf 
gehoord dat ze dat heel fijn 
vinden. Andere sites worden 
vaak verwaarloosd. Maar 
deze niet. 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter, 

Youtube en App? 

Ik zit alleen bij Facebook. 
Leuk om te zien. Veel informa- 
tie, en altijd de nieuwste 
berichten. Met het andere ben 
ik niet bezig. Maar bij die App 
ga ik mij aansluiten. 

Vrijwilligerswerk is? 

Heerlijk om te doen. 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Ik was gestopt met Scouting 
bij Impeesa vanwege mijn 
opleiding. Dat kostte gewoon 
te veel tijd. Maar ik wilde 
daarna wel weer verder. 
Toen las ik die advertentie in 
de krant en het balletje is al 
snel weer gaan rollen.  
Scouting blijft gewoon in je 
zitten. Of je nu wil of niet  

Doe je nog ander 

vrijwilligerswerk? 

Ik ben kaderlid van vakbond 
CNV bij het onderdeel 
Onderwijs. Daar organiseer 
ik zo’n 6-7 keer per jaar 
bijeenkomsten voor de 
provincie Zuid Holland. Dan 
zijn er diverse workshops die 
ons weer wat extra kunnen 

leren binnen het onderwijs. 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Voorlopig wil ik niet stoppen. 

Zou het teveel gaan missen. 

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

De zomerkampen. Gewoon het 
sfeertje wat er dan hangt. 
Uiteindelijk helemaal gesloopt 
thuis komen, maar wel met een 
heleboel leuke herinneringen. 
 

Gestart als leidster bij de 
Esta’s, toen deze speltak werd 
opgeheven met de jongens 
meegegaan naar de Welpen, 
en nu alweer vele jaren lid van 

het Doe Team. 

Bij JMC als sinds 1993, 
daarvoor ben ik  lid geweest 
van Impeesa. Als Gids, 
Sherpa, en een korte tijd 

leiding bij de Kabouters. Ik 

kwam bij de Impeesa terecht 
door een klasgenoot die daar 
al zat. Ik ben eens met haar 
meegegaan, en toen blijven 
plakken. 

Wat heb je in al die jaren  
bij JMC gedaan? 

Had je een scoutingnaam? 

Lotus (bij de Esta’s) en 
Raksha (bij de welpen), 
Kokkie bij de Bevers, maar nu 
geen speciale naam meer. 
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Hoeveel kampen  
heb je meegemaakt? 

Ik ben de tel even kwijt  
maar het zijn er redelijk wat. 
 

Leukste kampthema? 

Welpenkamp met als thema 
Asterix en de verdwenen 
gouden sikkel. Dat was van 20 
t/m 27 juli 2002 in Bennekom 
en heel gezellig!  
Ik weet nog wel dat we 
verkleed in dat bos liepen op 
zoek naar de rode Mare-
takken die in de verdubbel-
toverdrank van Panoramix 
moest om de Romeinen te 
kunnen verslaan. 
 

Leukste kampvuurlied? 

In de fouragemeesterstent 

Lekkerste Kampvuurhapje? 

Gewoon met een stok en wat 
brooddeeg zelf je broodje 
bakken. 
 

Leukste activiteit? 

Iedere activiteit heeft wel 
wat, maar in het donker bij 
het kampvuur liedjes zingen 
is wel speciaal. 

Hobby’s? 

Miniaturen maken voor het 
poppenhuis, lezen, koken, 
tekenen en schilderen, 
kaartjes sturen naar wild 
vreemde waar ook ter wereld 
via Postcrossing, en 
kaartjes sturen naar mijn 
postmaatje in Alkmaar  
(via Postmaatje,nl, kan je 
gekoppeld worden aan 
iemand in een verzorgings -
tehuis, die weinig contact 
heeft met familie of de 
buitenwereld. Die persoon 
stuur je gewoon regelmatig 
een kaartje, met de dingen 
die je gewoon in het 
dagelijks leven meemaakt) 
Gewoon even extra aandacht 
voor iemand. 
 

Spel? 

Yahtzee 

Sport? 

Zwemmen en golf 

Muziek? 

Klassiek, muziek 
uit de jaren 60 

 Zanger/zangeres/groep? 

Shania Twain, the Corrs 

Presentator / presentatrice? 

Floortje Dessing 

Radio? 

Radio 10 gold, Classic FM 

Boek / tijdschrift? 

De boeken van Tess 
Gerritsen, en Thea 
Beckman. Voor de 
tijdschriften, de 

Libelle en Margriet. 

Film? 

De hele Star Wars reeks, 
Patch Adams. 

Acteur / actrice? 

Judi Dench, Audrey 

Hepburn en Merel Streep. 

Website? 

Google en Pinterest. 

App? 

Ik heb geen favoriet. Heb pas 
sinds kort een I-Phone, ben 
nog alles aan het ontdekken. 
Maar ik heb weinig met Apps, 
mijn mobiel ligt vaak vergeten 
in mijn tas. Ik heb weinig met 
dat ding. Ik stuur liever via de 

ouderwetse manier post  

Drank? 

Melk 

Dier? 

Konijn 

Tv-programma? 

Stargate SG-1, the Librarians, 
Torchwood, Sanctuary, 
Flikken Maastricht. 
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Thx Natasja! 

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

Bloem/plant? 

Tulpen 

Vakantieland? 

Frankrijk 

Slechtste eigenschap? 

Afwachtend / onzeker. 

Beste eigenschap? 

Geduldig 

Stomste schoolvak? 

Natuurkunde 

Leukste schoolvak? 

Geschiedenis en tekenen 

Vieste eten? 

Venkel 
 

Lekkerste eten? 

Pasta, maar ook een goede 

salade vind ik heerlijk. 

Schoenmaat? 

43 (helaas) 

Geluksgetal? 
12 

Kleur? 

Blauw 

Snurk je? 

Ik woon alleen, dus zelf 
merk ik het niet, maar 
anderen hebben  mij wel 

verteld dat ik snurk. 

Stopwoordje? 
uh 

Grootste wens? 

Dat ik altijd nog iets te 
wensen zal overhouden. 

Waar kunnen we je ’s nachts 

voor wakker maken? 

Liever niet wakker maken. 
Mijn nachtrust is mij heilig!!!! 

Wat zou je graag nog eens 

willen doen binnen JMC? 

Verzin een vraag 

voor de volgende. 

Gezellig tijdens het 
welpenkamp bij het 
kampvuur liedjes zingen. 
 

Zaterdag 5 januari 2013 werd 
het Doeteam extra in het 
zonnetje gezet door voorzitter 
Hermen van Dalen voor de 
jarenlange inzet tijdens 
groepsactiviteiten, zoals voor 
het bereiden van de 
nieuwjaarsmaaltijd. Zo kreeg 
ik samen met  Paul de Vreede, 
José van der Heijden,  Wilfred 
Lachman en Olav Wirtz de 
Gouden Pollepel uitgereikt. 

Computerweekend met de 
welpen in mei 2003. 
 

Voornemen voor 2016? 

Meer tijd voor mij zelf 
inplannen. Gewoon wat 

rustige momenten. 


