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Hallo Stefan, welkom bij de 
16e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Kookstaf welpen / 
help waar nodig in 
de keuken /  
Doe team. 

Hoelang bij Scouting JMC? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Via Robert Gouweleeuw. Hij 
was mijn klasgenootje en 
vertelde over kamp en dat heb 
ik aan mijn moeder verteld. Zij 
was ook scout geweest in 
Heemstede en was daarna 
snel lid. Ze vond het leuk dat ik 
op scouting wilde omdat zij dat 
ook had mee gemaakt. Kan het 
iedereen aanraden. 

Scouting is… 

Jezelf sociaal, mentaal, fysiek 
ontwikkelen en een hoop 
vaardigheden aanleren waar 
je in je volwassen wereld je 
zelfstandig en redzaam kan 
staande houden. Terug kijken 
op momenten waar je met 
mede scouts iets meemaakt 
en dat later kan delen rond 
een kampvuur. Deze mooie, 
slechte of  soms leerzame 
momenten zorgen wie je bent 
en zullen onderdeel van je 

identiteit vormen. 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

Dat is gewoon zo!  
Geen discussie! 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Mis soms de oude Chute met 
de ladder naar de zolder en 
middenwand. Maar heb 
meegebouwd aan het 
nieuwe. Heb met Patrick (k.) 
er ooit samen een tent in 
opgezet en nachtje 
opgepast tijdens de bouw. 
Dat verbindt wel aardig. 
 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Was een mooi park. Mis de 
velden en vlaggen roof wat 

we er vaak speelde. 

Wat vind je van onze website? 

Edwin doet het al jaren met 
passie en is duidelijk qua 
opzet. 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter, 

Youtube en App? 

Tof. 

Vrijwilligerswerk is? 

Belangrijk en contact met 
mensen met hetzelfde doel 
hebben is gewoon leuk. 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Als je jeugdlid bent en je de 
hele route van Welp naar 
Pivo meemaakt is dat geen 
vraag! Dan doe je dat! 
 

Doe je nog ander 
vrijwilligerswerk? 

Als lid genoten van mijn eigen 
ontwikkeling waar ik nu veel 
aan heb.  
Kort groepsbegeleider 
geweest, toen ik het kon 
combineren met werk (helaas 

een grote uitdaging al jaren).  

25 jaar nu (dacht ik)?  Met een 
pauze van 2 jaar i.v.m. werk. 
Mijn eerste kamp was 
Arabierenkamp Zandvoort in 
1991 met de welpen. De vlag 
hangt nog aan het plafond in 
de Chute. 

Wat heb je in al die jaren  
bij JMC gedaan? 

Scoutingnaam? 

Visser / Kokkie 2 / Stefan. 
 

en Kokkie 2 bij de welpen 
jongens sinds 2007 en Doe 
team (iets met keuken met 
Jose, Natasja, Paul, Wilfred 
en rest). 
 

Waarom zou je mensen 

scouting aanraden? 

Je bent altijd ergens goed in. 
Bij specifieke sporten moet 
je goed in 1 ding zijn. Bij 
Scouting ben je altijd goed in 
iets. 

Waarom heeft scouting 
nog toekomst? 

Omdat je iets leert over jezelf 
en dat in je werkende leven 
dat zetje kan geven. 
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Ik kook soms samen met LVB 
(licht verstandelijk beperkt) 
jongeren die tijdelijk niet 
thuis kunnen wonen, bij een 
gezinshuis van een goede 
vriend, waar ik soms een 
weekend aanwezig ben als 
het nodig is. 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Ja, liefst in de kleine ruimte 

die keuken heet. 

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

Kampen, alles wat ik nu 
geleerd heb. Maar vooral de 
HIT (https://hit.scouting.nl/) 
Pasen hikes die ik met Maarten 
Altena heb volbracht. 
 

Hoeveel kampen  
heb je meegemaakt? 

Veel en waren allemaal leuk. 
 

Leukste kampthema? 

Die kan ik zonder nadenken 
beantwoorden: 1995 
Monniken kamp  in Arcen met 
de Verkenners. Met leiding 
René, Daan, Vincent, Martijn 
en Kookstaf Nico (Brus) en 
Marc. Dat was zo spannend en 
alles klopte. Daarnaast 8 
dagen kampvuur gehad! 
 

Leukste kampvuurlied? 

De fouragemeesterstent en 
10 kleine visjes, omdat de 
rowans dat altijd zongen 
(Lars, Jaco, Anthony, Alwin 
en Perry zal ook wel van de 
partij zijn geweest) en kon 
de tekst als welp niet 
onthouden (inmiddels wel). 

Lekkerste Kampvuurhapje? 

Brood op een stok met suiker. 
 

Leukste activiteit? 

Koken! 

Hobby’s? 
Genieten 

van eten. 

Spel? 

 Stratego of vlaggen roof. 

Sport? 

Klimmen. 

Muziek? 

Als ik het luister 
vind ik het leuk. 

 Zanger/zangeres/groep? 

Maar De Heideroosjes, 
Osdorp Posse en Sick Of It All 
vind ik wel leuk. 

Presentator / presentatrice? 

David Attenborough, 
Andrew Zimmern, Gordon 
Ramsay en Frans Bromet. 

Radio? 
3FM 

Boek / tijdschrift? 

Eckart’s Notes - 
Eckart Wintzen. 

Film? 

And Now You See Me! 

Website? 

Even vals spelen: 

www.hapjezoetermeer.nl 

Drank? 

Lokaal gebrouwen bier 

met een verhaal. 

Dier? 

Vogelspinnen/ slangen / 

daggekko’s 

Bloem/plant? 

Orchidee 

Beste eigenschap? 

Schoonmaken. 

Stomste schoolvak? 

Frans. 

Tv-programma? 

Geen tv aanwezig. 

Idool? 

Mijn Vriendin. 
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Thx Stefan! 

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

Leukste schoolvak? 

Biologie. 

Vieste eten? 

Gemiddelde welpen lijstje: 
spruiten, witlof, 
boerenkool, bieten, etc… 
 

Lekkerste eten? 

Wilfred zijn Nasi! 

(complimenten aan zijn vrouw) 

Schoenmaat? 

 47 (in formaat kist). 

Geluksgetal? 

Geen idee. 

Kleur? 

Groen. 

Snurk je? 

Minder hard dan Martha 
en volgens vriendin te 
hard. 

Stopwoordje? 

Kan je beter aan welpen- 
leiding en Doe team vragen. 

Grootste wens? 

Dat JMC lang blijft bestaan 
met vrijwilligers en dat de 
leden ervaringen leren waar 

ze later iets mee kunnen. 

Waar kunnen we je ’s nachts 

voor wakker maken? 

Als de wekker is gegaan 
en ik nog lig te slapen. 

Wat heb jij bij JMC geleerd 
waar je later profijt van had? 
 
Mijn eigen antwoord hierop:  
Leren eten! Na 15 km lopen 
lust je als welp een hoop en 
die Zoete Bami van Olav was 
ook niet verkeerd! 

Verzin een vraag voor de 
volgende JMC Vrijwilligers 

Chat. 

Meehelpen met de 
dodenherdenking en  
de Veteranenavond. 
 

Zaterdag 4 juni 2016:  
Hoop lol op 70 jarige reünie. 
Onder andere verhalen van 
de Nationale Jamboree 2000 
gedeeld. 

Scout: Be proud and tell it! 
(I've got nothing to prove, 
nothing to lose). 

Mijn installatie als welp in 
1991 door José (Baloe). 
 

Als Kokkie de Afwas Party 
tijdens welpenkamp 2012. 
 

Met het Doe team koken 
tijdens de 
groepsactiviteiten. 
 


