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Hallo René,  
Welkom bij de zesde 
JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Ik ben speltakleider 
bij de Scouts; 
verkenners. 
Daarnaast  beheer 
ik  de installatie-
pakketten  
 

Hoelang bij  Scouting? 

Sinds augustus 1992.  
Ik ben als verkennerleiding 
binnengekomen met het 
Florkator kamp dat in het Van 
Tuyllpark werd gehouden in 
het jaar dat de Floriade  in 
Zoeterneer was. 
Al vrij snel heb ik het beheer 
van de installatiepakketten 
overgenomen, dat doe ik nu 
nog steeds. Daarnaast ben ik 
3 jaar secretaris van het 
bestuur geweest. Af en toe 
heb ik bijgedragen aan 
commissies die grote 
activiteiten hebben 
voorbereid. Zo heb ik namens 
JMC in de voorbereiding van 
de eerste Sweetlake 
Jamboree in 2006 gezeten. 
En ik heb in de programma-
commissie van 2 
groepskampen gezeten. 

Scouting is? 

Voor mij een manier van 
leven waarbij je respect hebt 
voor je medemens, altijd 
hulpvaardig wilt zijn voor hen 
die hulp nodig hebben en wilt 
bijdragen aan een beetje 
betere wereld. 

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

JMC biedt kinderen de 
ruimte hun mogelijkheden 
te ontdekken en geeft ook 
kinderen met een rugzakje 
kansen mee te doen in het 

scoutingspel. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Wij hebben een prachtig 
clubhuis op een ideale 
locatie. Het zou wel mooi zijn 
als we meer vrijwilligers 
zouden hebben om mee te 
helpen met beheer en 
onderhoud van het gebouw. 

Het Van Tuyllpark is in de 
loop der jaren erg achteruit 
gegaan door vele 
bouwactiviteiten. Hierdoor 
hebben we veel speelterrein 
moeten prijsgeven als 
scoutinggroep. Gelukkig 
kunnen we met wat 
creativiteit toch nog veel 
doen in de directe omgeving 
van ons gebouw. 

Wat vind je van onze 
Website? 

De website is erg informatief. 
De huidige opzet vind ik ook 
best wel overzichtelijk. 
Hoewel ik eerlijk moet 
zeggen dat ik niet veel op de 
website kijk. 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter, 

Youtube en App? 

Deze media gebruik ik weinig. 
Sinds 2 jaar heeft mijn speltak 
ook een eigen facebook 
pagina, het beheer daarvan 
laat ik graag aan mijn 
medeleiding over. Dat we ook 
op twitter en YouTube zitten 
wist ik eerlijk gezegd niet. De 
app gebruikt de verkenner 
leiding ook zeer actief. 
 

Vrijwilligerswerk is? 

Voor mij een wezenlijk 
onderdeel van mijn leven, 
vrijwillig, maar niet 
vrijblijvend. Ik vind dat 
iedereen vrijwillig iets zou 
moeten doen om een steentje 
bij te dragen aan een iets 
betere wereld in de vorm van 
iets doen voor een ander. Ik 
vond het initiatief van de 
maatschappelijke stage in 
beginsel ook heel goed.  

Waarom ben je 
vrijwilliger geworden? 

Ik wil met mijn vrijwilligers-
werk iets betekenen voor 
anderen. Als iedereen dat zou 
doen zou onze wereld er een 
beetje beter uit zien. Ik vind 
dat iedere vorm van 
vrijwilligerswerk er iets toe 
doet, hoe klein ook. Vele 
druppels vullen ook een 
emmer. Ik vind scouting ook 
een heel educatieve en 
speelse manier voor sociale 
ontwikkeling van kinderen en 
ik werk heel graag met 
kinderen. Voordat ik bij 
scouting kwam heb ik ruim 10 
jaar ervaring opgedaan bij 
het Instituut voor 
natuurbeschermingseducatie 
(IVN) en Natuurmonumenten. 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 
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Hoeveel kampen 
meegemaakt? 

Inmiddels heb ik 23 zomer-
kampen bij scouting mee-
gemaakt (1 heb ik gemist 
omdat mijn oudste dochter 
toen net geboren was), 
talloze weekendkampen en 
inmiddels al weer 4 
internationale kampen. 
Buiten scouting heb ik ca 12 
natuurwerkkampen als 
leiding begeleid. 

Leukste kampthema? 

Een kaneelbroodje met jam 
of een zelfgemaakt satehtje. 

Het   
 JMC  
    lied  

Lekkerste kampvuurhapje? 

Doe je nog ander vrijwilligers-

werk naast Scouting? 

Naast de scouting bij JMC ben 
ik ook actief in de Medische en 
EHBO Stam, MES. Deze 
verzorgt hulpverlening op 
grote evenementen binnen en 
buiten scouting en geeft ook 
EHBO-opleidingen voor 
scoutsleiding. Ik doe binnen 
de MES hulpverlening en ik 
geef daar EHBO-les. Buiten 
scouting ben ik al meer dan 25 
jaar actief binnen de EHBO-
vereniging Zoetermeer waar ik 
ook hulpverleningen voor 
draai en les geef. Daarvoor 
was ik al 10 jaar actief bij 
andere EHBO-verenigingen. 
Ook doe ik af en toe wat hand 
en spandiensten voor de 
reddingsbrigade Zoetermeer. 
Sinds kort ben ik lid van de 
werkgroep Hartveilig wonen 
die samen met de stichting en 
de gemeente de burgerhulp-
verlening bij reanimaties 
uitrolt in Zoetermeer. Sinds 
2006 ben ik lid van een SIGMA-
team, dat kan worden opge-
roepen indien er grootschalige 
eerste hulp geboden moet 
worden bij ernstige incidenten 
Tot slot loop ik nog collectes 
voor Brandwondenstichting, 
Longfonds en Stichting 
Kinderhulp. 

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

Steeds weer ben ik blij als ik 
tijdens een opkomst of een 
kamp jongens zie genieten 
van de activiteiten die we 
doen. Wat mij het meeste bij 
zal blijven is een enorm 
kampvuur dat de verkenners 
in de Drunense duinen ooit 
tijdens een kamp hadden en 
de verschillende 'geesten' 
die onze kampen hebben 
bezocht.  
Wat ook altijd zal bijblijven 
zijn de moeilijke momenten. 
Eenmaal werd tijdens een 
opkomst een verkenner 
opgehaald omdat die avond 
bij zijn moeder de beademing 
zou worden uitgezet. 
Tweemaal heb ik de 
verkenners moeten vertellen 
dat een zeer actief en 
gewaardeerd lid was 
overleden. Nico Brus en 
Henk van Es. Het schrijven 
van een In memoriam viel mij 
steeds heel zwaar. 

Leukste activiteit? 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger 

Ja, vrijwilligerswerk is een 
deel van mijn leven. Ik zal 
zolang mijn gezondheid dat 
toestaat iets willen 
betekenen voor anderen. 
Zolang het gaat zal ik 
verkennerleiding blijven, 
maar ook mijn andere 
vrijwilligersactiviteiten zal ik 
zoveel mogelijk blijven doen. 

Leukste 
kampvuur 

lied? 

De JOTA/JOTI vind  
ik door het jaar toch  
wel een van de meest 
sprekende activiteiten,  
maar ook de natuurwerk-
dagen en de zomerkampen 
behoren absoluut tot leuke 
activiteiten 
 

Het leukste kampthema 
vond ik de Witte wieven 
omdat we daar met inzet 
van derden echt een 
behoorlijk spannend 
verhaal van konden maken. 

Binnen deze organisaties heb 
ik een aantal bestuursfuncties 
bekleed en heb ik onder 
andere gewerkt als 
Natuurgids, begeleider van 
Natuurwerkdagen en natuur-
werkkampen en het bouwen 
en bemensen van grote 
tentoonstellingen en beurs-
presentaties om informatie 
over natuur uit te dragen. 

Voor de laatste heb ik een 
aantal jaren de collectes in 
Zoetermeer georganiseerd. 

Het overlijden van een staflid 
tijdens Intercamp 2015 heeft 
mij ook diep geraakt omdat ik 
in 2014 zelf per ambulance 
intercamp heb verlaten. 
 



 

 
 
  
    
  

 
 
 
 
 

 

Hobby’s? 

Mijn hobby is mijn werk.  
Ik denk nu meteen aan de 
conferance: EHBO, mijn lust 
en mijn leven. Dat gaat bij mij 
wel een beetje op. Daarnaast 
heb ik echter ook nog steeds 
veel plezier in wandelen in de 
natuur en bezoek ik jaarlijks 
een midwinterkamp. Koken  
mag ik ook graag doen, lekker 
Indisch of in de Dutch Oven. 

Spel? 

Sport? 
Wandelen. 

Muziek? 

Ik heb een brede muziek-
smaak, maar houd vooral van 
new age en folkmuziek 

Zanger(es) / groep? 

Ennia en Enigma 

Tv-programma / Radio? 

Ik houd niet van TV kijken en 
luister nooit radio. 
 

Koffie of een berenburg 

Drank? 

Dier? 

Olifant. Een dier dat staat 
voor trouw, wijsheid en 
familieband. Waarden die 

voor mij erg belangrijk zijn. 

Bloem/plant? 

Orchidee. Een bloem die 
voor mij de schoonheid en 
complexiteit van de natuur 
weergeeft. 

Vakantieland? 

Belgische Ardennen, ruig , 
natuurlijk en ontzagwekkend. 

Slechtste eigenschap? 

Ik kan moeilijk dingen uit 
handen geven en ben 

nogal eigenwijs. 

Beste eigenschap? 

Ik geef veel om anderen en 
ik denk dat ik door mijn 
rustige uitstraling vaak 

mensen kan helpen 

Stomste 

schoolvak? Frans 

Leukste schoolvak? 

Biologie, mijn 
oorspronkelijke beroep. 

Vieste 
eten? 

Vies eten 
bestaat niet. 

Lekkerste 
eten? 

Indisch 
eten. 
 

Schoenmaat? 

Maat stoomschip. 

Geluksgetal? 7 

Kleur? Groen 
 

Snurk je? 

Ik hoor mezelf nooit snurken, 
maar ik weet niet wat 
anderen ervan vinden. 

Grootste wens? 

Mijn grootste wens zal niet in 
vervulling gaan, die houd ik 
voor mijzelf 

Ik heb een hekel 
aan spelletjes. 

Boek / tijdschrift? 

Stam van de holenbeer 

Thx René! 

Idool? 

Ik heb altijd veel ontzag gehad 
voor Majoor Boshardt omdat 
zij altijd aandacht en 
interesse voor anderen had. 

Voor mij is zij een voorbeeld. 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Soep of koffie. 

Tot slot een paar leuke foto’s  
bij de Scouting… 


