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Hallo Femke,  
Leuk dat je als 4e mee doet 
met de JMC Vrijwilligers Chat.  

Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Tot en met het 
zomerkamp was 
ik leiding bij de  
Dewaniwelpen. 

Hoelang bij  Scouting? 

Hoe bij JMC beland? 

Bijna 21 jaar.  
Ik heb alle speltakken 
doorlopen (van bevers t/m 
pivo's) en alleen bij de welpen 

heb ik leiding gegeven. 

Ik moest van mijn 
ouders op scouting  

Hoeveel kampen 
meegemaakt? 

20 kampen en ontelbaar 
veel weekenden! 

Leukste kampthema? 

Ik heb geen voorkeur. 
Er is nog nooit een 
kampthema geweest 

dat ik niet leuk vond! 

Ik heb ooit een keer sushi 
bij het kampvuur gekregen. 
Dat was niet zo zeer het 
meest lekkere hapje maar 
wel het meest bijzondere  

Hobby’s? Lezen, 
rolschaatsen, 
en scouting. 

Buitenspelen met de welpen. 
Lekker ravotten in het bos. 

Kampvuurhapje? 

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

Binnen de JMC zijn een 
aantal dierbare 
vriendschappen 
ontstaan. Het is een 
club waar je je gewenst 

en betrokken voelt. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Een prachtig gebouw. Ik ben 
er nog steeds trots op dat we 
(hoewel ik zelf niet zo’n grote 
bijdrage hieraan heb 
geleverd) de Chute zelf 
hebben gebouwd! 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Geinig park. Jammer dat er 
nu een leeg wildwaterpark 
staat. Maar volop 
mogelijkheden voor 
spelletjes en speurtochten! 

Wat vind je van onze 

Website? 

Overzichtelijk, netjes. 
Weet nog dat we een 
paar jaar terug er een 
prijs voor wonnen! 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter, 

Youtube en App? 

Ik ken alleen de Facebook. 
Dat is super! Het is een 
prima manier om met 
ouders/leden/andere 
vrijwilligers te 
communiceren. 

Vrijwilligerswerk is? 

Waardevol, leuk 
en uitdagend. 

Doe je nog ander 
vrijwilligerswerk 
naast Scouting? Nee.  

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

Zomerkamp 2005 in 
Dudelange (met explorers). 
Naast het feit dat dit een 
fantastisch kamp was heb ik 
hier mijn man leren kennen! 

Leukste activiteit? 

Waarom ben je 
vrijwilliger geworden? 

Dat is gewoon zo 

gegroeid. 

Wat is je 
Scoutingnaam? 

   Ik was ‘Kaa’  
bij de welpen,  
dat is de slang. 

Kampvuurlied? 

Keesje de Jordaan 
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Spel? 

Sport? Rolschaatsen 
en bootcampen 

Muziek? Top 40 

Radio? Welke het 
leukste liedje 
speelt  

Martini Drank? 

Frietjes 

Dier? Alle dieren die 
je tegenkomt in 
de dierentuin. 

Bloem/plant? 

Geen voorkeur, als er 

maar veel kleur in zit! 

Slechtste eigenschap? 

Niet tegen mijn 

verlies kunnen. 

Beste eigenschap? 

Mensgericht 

Stomste 
schoolvak? Ik was 

geen fan 
van 
scheikunde Leukste 

schoolvak? 

Tekenen en maatschappijleer 

Vieste eten? 

Kip, patat en appelmoes  

Lekkerste eten? 

Zuurkool 
 

Schoenmaat? 40 

Geluksgetal? 6 

Kleur? Alle kleuren!! 

Snurk je? 
Soms 

Grootste wens? 

Vrede op aarde enzo 

Ik heb zelf niet zo veel foto's 
van het kamp in 2005, waar 
ik mijn man Frits heb leren 
kennen, maar wel van onze 
trouwdag op 11 juni 2015 in 
Rotterdam. 

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

Ik kan niet zo goed tegen 
mijn verlies dus houd niet 

zo van spelletjes 

Boek / 

tijdschrift? 

De 100-jarige man 
die uit het raam 
klom en verdween. 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Feesten tijdens de 
Jungleboek voorstelling in 
Utrecht ter viering van het 
100-jarig bestaan van 
Scouting Nederland. 
Scouts2day, 15 mei 2010. 

Welpenselfie!!!   Tijdens het 
welpenweekend in januari 
2015  op de kinderboerderij. 

Thx Femke! 

App? 

Whatsapp is erg handig, 
zeker om alles door te 
spreken voor de welpen. 

Website? 
Lang leve 

Google! 

Stopwoordje? 

Dat verandert per week 


