
 

 
    

 

 

 

J M C        Vrijwilligers Chat 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo Hermen, welkom bij de 
33e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Heb je een Scoutingnaam? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Ik ben bij Scouting JMC als 
vrijbuiterleiding begonnen, 
daarna overgestapt naar de 
bevers, het bestuur, en nu in 
het Doe team en vanuit Regio 
Delfland Landelijk Raadslid.  
En wellicht wel heel bijzonder, 
indertijd toen ik net voorzitter 
was, de vier Zoetermeerse 
Scoutinggroepen weer bij 
elkaar gebracht. Samen 
hebben we ook al veel aan 
elkaar gehad. We hebben ook 
samen het logo, de badge van 
Scouting Zoetermeer 
gemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze zit nu bij ieder scouting-
lid van de vier Zoetermeerse 
scoutinggroepen op de  
  Scoutfit. 
 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

Ja dat zijn natuurlijk onze 
leden en het team. En klinkt 
ook wel een beetje raar, voor 
mij tegenwoordig ook de 

ouders van de leden. 

Vroeger ben ik in Naaldwijk 
jeugdlid geweest als welpje, 
daarna vanaf mijn 16e of 17e 
geloof ik welpen/estaleiding in 
Honselersdijk. Daar hebben 
we volgens mij met een 
leidingteam van 5 personen 
een speltak van 42 kinderen 
gedraaid, en geweldige tijd!  
Ik studeerde indertijd in 
Haarlem, en het was de reistijd 
vanuit Haarlem, die hem 
uiteindelijk de das om deed. 
Nadat Roosje zwanger was 
van ons eerste kind, zijn we 
verhuisd naar Zoetermeer.  
En dan zie je hoe belangrijk 
communicatie, of reclame 
maken is, want bij de 
verloskundige praktijk hing 
een affiche dat JMC op zoek 
was naar leiding. En het was 
na een pauze van een paar 
jaar, toch behoorlijk weer 

gaan kriebelen. En dus contact 

ooohhh ja, dat is waar, bij de 
bevers heette ik Frederik 
Scheurenmaar. Daar was ik 
helemaal dol op het geluid 
van scheurend papier!  
Ik had zelfs een krant als pak 
 

Wat heb je in al die jaren bij 
Scouting JMC gedaan? 

Hoelang zit jij al bij Scouting? 

Al meer dan 30 jaar. 

Waarom zou je mensen 
scouting aanraden? 

Scouting is een beleving, waar 
ieder zichzelf kan zijn, en waar 
ieder zichzelf kan ontwikkelen. 
Zowel groot als klein. 
 

Waarom heeft scouting 

nog toekomst? 

Eeeuuuuhhhhh wat een rare 
vraag, is daar twijfel in dan? 
Het is van alle tijd, van toen, 
van nu, en van de toekomst! 
Je mag er zijn wie je bent, en 
worden wie je wilt zijn! 

opgenomen met JMC. Daar 
werd ik warm ontvangen door 
Henk Akkermans, en nu zijn 
we alweer 18 jaar verder. 

Ik ben lid van het 
Doe team, adviseur 
voor het bestuur 
en Landelijk 
Raadslid vanuit 
Regio Delfland. 

Hoelang bij Scouting JMC? 

Dat moet dan alweer 
18 jaar zijn. 

welke mijn moeder had 
gemaakt. 

Wat verbindt jou met JMC? 

Het is toch de groep waar 
ik heel wat jaren heb 
doorgebracht. Kids welke 
ik indertijd als Bever in de 
speltak heb gehad, die nu 
zijn opgegroeid, en soms 
ook zelfs leiding zijn 

geworden. 
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Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Een prachtig gebouw, en gaaf 
dat de leden ‘m indertijd zelf 
hebben gebouwd. 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Het van Tuyll sportpark 😉 Aan 

de ene kant jammer dat het 
ietswat afgelegen ligt, maar 
aan de andere kant is dat ook 

een voordeel, weinig buren  

Wat vind je van onze site? 

Heeel netjes! 
 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter,  

Youtube en App? 

Ik zit meer op facebook dan 
andere social media. En met 
veel plezier volg ik de pagina’s 
van de speltakken waar mijn 
kinderen bij zitten. Met kamp 
is dat ook een stuk 
makkelijker dan vroeger om 
het thuisfront op de hoogte te 
houden. 

In mijn beleving is het niet 
meer dan logisch dat je je 
inzet voor anderen. Ik vind het 
altijd al gaaf om mensen te 
zien groeien en ontwikkelen, 
daar kan ik echt van genieten. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

Jeetje, dat is niet meer 
bij te houden. 
 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Doe je nog ander 

vrijwilligerswerk? 

Ik ben de afgelopen jaren mee 
geweest met schoolkamp van 
groep 7&8 van de basisschool 
van mijn kinderen. Maar de 
jongste gaat nu ook naar de 
middelbare school, dus moet 
ik maar eens gaan bedenken 
wat het volgend jaar gaat 

worden.  

Vroeger in mijn tijd bij 
Scouting Honselersdijk, een 

ontvoering thema gedaan. 

Ja maar natuurlijk! 

Dat de speltakken nog wat 
beter met elkaar gaan samen-
werken, bijvoorbeeld de 
afstemming van de kampen, 
met vier kinderen in meerdere 
speltakken is het soms een 
uitdaging om de planning van 
droppen en ophalen goed te 
krijgen. 

Waar ben je trots op bij JMC?   

Dat we elk jaar tijdens de 
Dodenherdenking de bloemen 
mogen dragen naar het 
monument, en de bloemen 
mogen leggen bij het graf van 
John McCormick. De man waar 
onze groep naar vernoemd is. 
Daarnaast De Chute, het 
gebouw wat volledig in 
eigendom is. 

Wat zou jij binnen JMC 
willen verbeteren? 

die last van ons kunnen 
hebben. Ik hoop dat dat nog 
wel even zo blijft, al zijn er wel 
bouwplannen daar waar die 
volkstuintjes vroeger waren, 
en volgens mij een paar huizen 

rond de plas van Poot. Wat is je leukste herinnering 
aan scouting, wat blijft je 

altijd bij? 

Een hele bijzondere 
herinnering heb ik aan die keer 
dat we met de Zoetermeerse 
Scoutinggroepen in 2015 een 
programma hadden 
georganiseerd voor de 
vluchtelingen, welke in 
Sporthal de Veur zaten. Dat 
was zo ongelofelijk puur, goud 
eerlijke kinderen, die soms al 
heel veel akelige dingen 
hadden meegemaakt. En dan 
die jongen van een jaar of 18 
die vol trots de das droeg 
welke wij aan al de deelnemers 
hadden gegeven. Een witte 
das, met daarop de badge van 
Scouting Zoetermeer. 
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Hobby’s
? 

Ja, scouting 
natuurlijk en 

Geocachen. 

Muziek? Trance muziek 
of Deephouse. 

Zanger/zangeres/groep? 

John O’Callaghan, Emma 

Hewitt, Armin van Buuren. 

Radio? Op vrijdag de 
Slam! 
Mixmarathon. 

Boek / tijdschrift? 

Soms een beetje eigenwijs. 

Drank? 

Een lekker rood wijntje, of een 
Corona bij lekker warm weer. 

App? 

Vakantieland? Suriname? 

Slechtste eigenschap? 

Beste 

eigenschap? 
Enthousiast 

Vieste eten? Witlof 
denk ik. 

Lekkerste eten? 

Een echte lekkere schnitzel, en 
die kan niet groot genoeg zijn. 

Schoen-
maat? 

41, maar mijn 
voet is heel erg 
breed. 

Kleur? Blauw. 

Snurk je? 

Wat maakt jou aan 
het lachen? 

Vrolijke en oprechte mensen. 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Tja dat kun je beter aan 

Roosje vragen 😉 Het matras, met donzen 

dekbed en kussen natuurlijk. 

Tv-programma? 

Ik kijk graag films, Netflix is 

geweldig. Maar ook echt op tv 

Ik hoor het 
zelf natuurlijk 
niet. 

Stop-
woordje? Superdoei! 

Spotify, Netflix. 

De Donald Duck natuurlijk! 
 

Sport? Dwergwerpen. 

Wat is de meest bijzondere 
badge welke je van scouting 
hebt of hebt verdiend: In mijn 
geval is dat de ‘(F/T)opscout” 
badge. Die is door een 
leidingteam eigenhandig 
geborduurd, speciaal voor mij, 
omdat ik toch wel een beetje 
van luxe houd. 

Spel? Punniken? 

Acteur/actrice? 

Bruce Willis, Kim van Kooten, 
Fockeline Ouwerkerk. 

Eén van de vaste leiding kon 
niet de hele week met kamp 
mee, dus die ‘verdween’ op de 
eerste dag. Was best wel 
spannend natuurlijk. En dan de 
lokale politie die natuurlijk mee 
deed, en dan die leegstaande 
villa verder in het bos... alles 
paste in het verhaal. En 
uiteindelijk was ze gevonden, 
en was de boef gevangen. Die 
konden we dan ook nog 
bezoeken in de cel van het 
lokale politiebureau.  
Of die keer met het Jumanji 
thema, had iemand een echte 
jumanji spel nagebouwd, waar 
die steentjes ook met een 
magneet over dat bord 

bewogen. 

Wat kan op een 
scoutingkamp in jouw 
tas niet ontbreken? 

zijn programma met mooie 
documentaires, zoals die van 
Menno Bentveld over ‘De 
Muur’, of die van Ruben 
Terlou ‘Door het hart van 

China’. 

Film? 

Ik vond laatst ‘Taal is echt 

mijn ding’ ook echt heel leuk. 

Wat wilde je als kind worden? 

Toen was de serie Chips 
heel erg in, dus natuurlijk 

motoragent! 

Verzin een vraag 

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

Thx Hermen! 

Samen met Roosje tijdens het 
JMC Jubileumkamp in 2011 in 
het Belgische Kasterlee. Een 
gezamenlijke maaltijd in de 

Middeleeuwen. 

21 juni 2013 kwamen Koning 
Willem-Alexander en Koningin 
Maxima (beschermvrouw van 
Scouting Nederland) op 
bezoek in Zoetermeer. Alle 
scouts van Scouting 
Zoetermeer mochten bij dit 
spektakel in het Stadshart 
aanwezig zijn. Ik zat op de 

tribune voor de slotact. 

Als Fopscout tijdens de 
JMC-dag in 2013. 

Na 3 termijnen van 3 jaar 
voorzitterschap droeg ik na de 
groepsraad van 25 juni 2014 
de voorzittershamer over aan 
mijn opvolger. Statutair gezien 
was het tijd voor vernieuwing.  
Als dank voor mijn inzet 
ontving ik het 
Waarderingsteken van 
Scouting Nederland en ter  

herinnering een fotocollage. 

Het 100 jarig bestaan van 
Scouting Nederland vierden 
we met de 4 Zoetermeerse 
Scoutinggroepen gezamenlijk. 
Op 1 februari 2010 kreeg de 
gemeenteraad een taart 
aangeboden. Op 20 februari 
kregen alle 100 jarige 
Zoetermeerders een ontbijt en 
op 27 maart konden alle 
inwoners van Zoetermeer mee 
genieten tijdens de speciaal 
georganiseerde Sweetlake 
Jamboree in en rond het 
Stadshart en de Dorpsstraat. 

Na het uitreiken van de 
Gouden hamer, sleutel, 
agenda, camera, bijl en 
pollepel in de voorgaande 
jaren kreeg ik in 2014 zelf de 
'Gouden Stuurlui Trofee' 

uitgereikt. 


