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Hallo Evelien, welkom bij de 
24e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Heb je een Scoutingnaam? 

Ik ben begonnen op mijn 7de 
bij de welpen bij mijn oude 
groep. Hier heb ik tot mijn 
12de gezeten. Daar had ik het 
niet meer naar mijn zin, maar 
ik wilde wel lid blijven bij 
scouting. Een vriendin van mij, 
Carlijn, zat toen al lang bij JMC 
en toen ben ik een keer met 
haar mee geweest. Dit vond ik 
gezellig en ik ben gebleven. Bij 
JMC ben ik begonnen bij de 
gidsen. Ik ben overgevlogen 
naar de explorers voor een 
geweldige tijd. Daarna heb ik 
nog 1 jaar bij de pivo’s 
gezeten. Toen ik nog explo 
was ben ik ook leiding gaan 
geven bij de jongenswelpen. 

Scouting is… Samen 
plezier 
maken! 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

De vele actieve mensen 
die alles met passie doen. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Mooi gebouw. Vooral de 
verbeteringen zoals de 
geluidsinstallatie zijn goed! 
We maken daar veel gebruik 
van tijdens de opkomst. 
 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Leuk park, maar jammer dat 
het zo stil is door de sluiting 
van DWD. Ik hou van het eiland 
omdat je daar altijd leuke 
spellen kan spelen. In het 
bosje achter de Chute kunnen 
de welpen leuk vrij spelen. 

Wat vind je van onze site? 

Leuk! Mooi up to date.  
Kunnen andere 

verenigingen wat van leren! 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter,  

Youtube en App? 

Ik gebruik vooral facebook en 
vind het leuk om alle berichten 

te lezen en foto’s te bekijken. 

Vrijwilligerswerk is? 

Vanaf dat ik welp was wilde ik 
al leiding worden. Ik vind het 
geweldig om kinderen 
hetzelfde plezier te geven wat 
ik vroeger ook gehad heb. 
Toen ik dus leiding mocht 
gaan geven ben ik dit gelijk 
gaan doen. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 

steeds als vrijwilliger? 

Wel vrijwilliger maar voor nu 
niet bij JMC. Ik heb het druk 
 

Bij de welpen Mor (de pauw) 
en veel noemen  
mij ook Eefje. 
 

Wat heb je in al die jaren 
bij Scouting gedaan? 

Hoelang zit jij al bij Scouting? 

Sinds 2005. 

Waarom zou je mensen 

scouting aanraden? 

Bij scouting is het gezellig 
en kan je jezelf zijn. 
 

Waarom heeft scouting 
nog toekomst? 

Kinderen missen 
tegenwoordig het buiten 
spelen en bij scouting 
doen we dit volop. 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Betekenisvol zijn. 
 

Doe je nog ander 
vrijwilligerswerk? Nee  

 

Dat er in leidingteams 
verschillende leeftijden van 
leiding zitten zodat er een 
groei in leiding is. 
 

Wat zou jij binnen JMC 
willen verbeteren? 

Afgelopen jaren 
was ik leiding bij 
de jongens 
welpen. I.v.m. mijn 
verhuizing en 
studie ben ik in 
juni gestopt.  
Er is dus ruimte 
voor nieuwe 
vrijwilligers… 
 

Hoelang 
bij JMC? Sinds 2011. 
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Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

Leukste kampvuurlied? 

In die grote stad 
Zaltbommel. 

Lekkerste Kampvuurhapje? 

Gesmolten marshmallow 
tussen twee kaakjes! 

Hobby’s
? 

Scouting, bakken en volleybal 

Presentator/presentatrice? 

Geraldine Kemper 

en Tim Hofman. 

Boek / tijdschrift? 

Film? 

Ik kijk weinig films maar vond 
The fault in Our stars erg mooi. 

Drank? Fanta.  

Dier? 

Bloem/plant? Tulpen. 

Vakantieland? 

Ik hou van warme landen 
en vond Mallorca afgelopen 

jaar erg leuk. 

Slechtste eigenschap? 

Te hard praten/lachen op het 
verkeerde moment. 

Beste eigenschap? 

Als iemand hulp nodig heeft 
maak ik tijd om te helpen. 

Stomste schoolvak? 

Geschiedenis. 

Leukste schoolvak? 

Rekenen. 

Vieste eten? Ananas. 

Lekkerste eten? Pizza. 

Ik vind een dropping erg leuk. 
Het is gezellig en het rijden in 
de auto geeft spanning! 

Tv-programma? 

Je zal het maar hebben. 

Dat was mijn allereerste 
zomerkamp. We waren op 
kamp in Apeldoorn en er was 
een aapje ontsnapt uit de 
Apenheul. Wij gingen hem 
zoeken, maar het aapje deed 
gekke dingen zoals ons 
bestek stelen. Ik geloofde dit 
verhaal helemaal! 

Geit. 

Spark your Dream. 
 

Sport? Volleybal. 

Leukste activiteit? met mijn studie en woon nu in 
Leiden. Ik wil graag nog wel 
actief blijven binnen scouting. 
Misschien wil ik wat gaan doen 
bij mijn studentenvolleybal 

vereniging. 

Spel? 

Levend Stratego. 

Acteur/actrice? 

Britt Scholte. 

Wat is je leukste herinnering 
aan scouting, wat blijft je 

altijd bij? 

Ik kan niet een ding bedenken. 
Het allerleukste vind ik altijd 
de zomerkampen.  
Je doet alles samen en het is 
een week vol lol! 

12 zomerkampen en  
nog veel weekenden. 
 

2006, Apeldoorn 
2007, Putten 
2008, Alkmaar 
2009, Sprang-Capelle 
2010, Uitgeest 
2011, Hoge Rielen, België 
2012, Austerlitz  
2013, Brexbachtal, Duitsland 
2014, Reizen met de trein door 
België en Luxemburg 
2014, Alkmaar 
2015, Herentals, België 
2016, Hoge Rielen, België 
 

Website? www.google.nl 

App? WhatsApp, 
Facebook en 

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

Schoenmaat? 39 

Geluksgetal? 3 

Kleur? Licht groen. 

Snurk je? 

Grootste wens? 

Voor nu is mijn wens mijn 
studie doorlopen omdat ik 

het erg naar mij zin heb. 

Waar kunnen we je ’s nachts 

voor wakker maken? 

Eigenlijk hou ik erg 
van slapen. 

Nee. 

Stopwoordje? Kak. 

Wat kan op een 
scoutingkamp in jouw 

tas niet ontbreken? 

Foto Landelijke Scouting 
Wedstrijden (LSW) 2012. 

Ik vond het super om mee te 
doen aan zo’n groot landelijk 
evenement.  
Ook super leuk dat de gidsen 
dit jaar weer mee konden 
doen aan de LSW! 
 

Foto welpen Ghana 2016. 
Vanuit Scouting Nederland 
kan je mee doen aan Ghana in 
je groep. Hierbij kregen we 
allemaal materialen. Ik vind 
het leuk om de welpen met zo 
veel aandacht naar alles te 

zien kijken. 

Thx Evelien! 

Verzin een vraag voor 
de volgende… 

Bij de explorers maakte John 
altijd geweldige selfies met de 
hele groep! 
Zoals op zomerkamp en bij de 
Duinenmars in 2014. 

Foto welpen installatie.  
Ik heb zelf als jeugdlid veel 
installaties mee gemaakt. Dit 
was mijn eerste keer welpen 
installeren. Best spannend… 
 

In 2013 hielden we met de 
explorers een binnen 
stormbaan in de Chute. 

Mijn eerste zomerkamp bij de 
gidsen van JMC, het 
groepskamp in 2011 in 
België. De laatste nacht 

sliepen we onder een zeiltje. 


