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Hallo Jolande, welkom bij de 
47e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Heb je een Scoutingnaam? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Ik ben vanaf de Bevers alle 
speltakken afgegaan, heb bij 
de jongens welpen leiding 
gegeven en nu bij de explo’s. 
 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

Door de gezellige mensen 

die je om je heen hebt. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Het hok van de pivo’s. 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Een grote open plek waar je 
lekker kan spelen. 

Wat vind je van onze site? 

Overzichtelijk, maar toe aan 
een nieuw tintje. 
 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter,  

Youtube en App? 

Dat het allemaal goed 
gebruikt word. 

Omdat ze mensen bij de 
welpen nodig hadden en ik 
graag wat voor JMC wilde 
doen. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Door mijn ouders. 
 

Heb ik niet echt.  
Bij de welpen was ik 
Hathi, de olifant. 
 

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

Hoelang zit jij al 
bij Scouting? 

Waarom zou je mensen 

scouting aanraden? 

Omdat je jezelf blijft 
ontwikkelen. 
 

Waarom heeft scouting 
een toekomst? 

Omdat er altijd nieuwe 

uitdagingen zijn. 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Jazeker, en ik verwacht nog 
hetzelfde te blijven doen. 
 

Dat iedereen helpt bij 
het opruimen. 

Wat verbindt jou met JMC? 

De mensen, mijn vrienden en 
mijn geschiedenis. 
 

Waar ben je trots op bij JMC?   

Het sociale contact 
tussen iedereen. 

Wat zou jij binnen JMC 
willen verbeteren? 

Voor welke andere speltak 
zou je nog wel eens leiding 

willen zijn? 

Misschien verkenners 
of gidsen. 
 

Scouting is… 

Leuk en uitdagend. 
Mooi en praktisch gebouw. 
 

Vrijwilligerswerk is… 

Genieten en mensen 
laten genieten. 
 

Ik denk 12/13 jaar. 

Explo-begeleiding 
en normaal lid bij 
de pivo’s. 

Wat is je favoriete 
plekje in De Chute? 

Wat kan jij brengen voor 
de leden van JMC?  

Plezier en energie. 

Doe je nog ander vrijwilligers 

werk naast Scouting? 

Nope. 
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Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

14.  
Mijn eerste kamp was het 
groepskamp van 2006 in 
Capelle aan de IJssel met 
Asterix en Obelix thema. 
 

Mijn make-up… 

Asterix en Obelix, want daar 

weet ik nog het meest van. 

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

Te veel om op te noemen, maar 
ik denk mijn 1e explokamp 
(laatste groepskamp) of mijn 
gidsenkamp in Overasselt. Bij 
mijn explokamp waren we aan 
het experimenteren wat we 
allemaal konden doen en 
vooral niet doen. Toen hebben 
we midden in de nacht achter 
het wc-huisje nog ballonnen 
staan opblazen om in Marc zijn 
tent te stoppen, want die was 
jarig en hielp de 
Verkennerleiding al te graag 
mee. En in Overasselt was het 
vooral een gezellig en rustig 
kamp waar Mirthe, Nina en ik 
ongeveer het hele kamp op een 
heuvel zaten te kijken naar wat 
iedereen aan het doen was 
(wat de verkenners aan het 
doen waren). 
 

Wat kan op een 
scoutingkamp in jouw 

tas niet ontbreken? 

Wat is de meest bijzonder 
badge van scouting? 

Mijn PST (Programma Scouting 

Talent) dasbadge. 

Leukste activiteit? 

In een speliobox kruipen bij 
100 jaar welpen. Ik ben er 
30+ keer in gegaan en het 

blijft zoeken naar de uitgang. 

Leukste kampvuurlied? 

Ik heb geen bananen en 
Julia, Julia, Julia. 
 

Lekkerste kampvuurhapje? 

Banaan met chocola. 

Wat is het meest handige 
scouting product volgens 
jou en kan niet ontbreken in 
iemands uitrusting? 

Een hoofdlamp.  

Zou je ooit in de toekomst 
bestuurslid willen worden? 

Ik heb de ambities nog niet, 
maar misschien ooit. 

Wat heb je weleens 
meegemaakt bij scouting dat 
je nog nooit ergens anders 
hebt meegemaakt? 

Dat mensen het leuk vinden 
om Lange tochten te lopen 

met volle bepakking… 
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Zanger/zangeres/groep? 

Alles. 

Radio? 538.  

Boek / tijdschrift? 

Drank? Zoete witte wijn. 

App? 

Vakantieland? Frankrijk. 

Slechtste 
eigenschap? 

Beste eigenschap? 

Mensen elkaar laten 
begrijpen. 

Vieste 
eten? 

Champignons. 

Lekkerste eten? 

Watermeloen, Macaroni en 
zelfgemaakte sla. 

Schoenmaat? 40 

Kleur? Rood. 

Snurk je? 

Wat maakt jou 
aan het lachen? 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Watermeloen, anders 

lekker laten slapen. 

Tv-programma? 

Flikken Maastricht. 

Stopwoordje? 

Heb ik niet. 

Whatsapp, 
Facebook en 
Google 

Boeken van Suzanne Vermeer 

of James Patterson. 

Sport? 
Paardrijden. 

Spel? Weerwolven. 

Acteur/actrice? 

Film? 

In Time, Careful what you 
wish for en alles van Nicolas 

Sparks. 

Wat wilde je als kind worden? 

Politie te paard. 

Iemand apart nemen en het 
rustig uitspreken met elkaar. 
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Hobby’s? Scouting. 

Presentator/presentatrice? 

Geen. 

Idool? Geen.  

Website? 

web.whatsapp.com 
en netflix.com 

Naar welk land wil je nog 
heen op kamp/vakantie? 

Kamp: Zwitserland 

Vakantie: Hawaï. 

Bot 
overkomen. 

Stomste 

schoolvak? 
Frans. 

 Leukste schoolvak? 

 Wiskunde/Biologie. 
Mijn vrienden. 

Muziek? Alles.  

Dier? Paarden. 

Bloem/plant? Roos. 

Geluksgetal? 

Als je één ding mocht kiezen 
wat je zeker op een kamp 
moet doen, wat zou dat dan 
zijn? 

Een hoogteparcour 

(sorry Mirthe). 

Wat is de meest efficiënte 
manier om je ongenoegen 
met een ander of in een 
situatie te delen? 

Geen.  

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

Bij de politie gaan. 

Thx Jolande! 

Grootste wens? 

De laatste groepsfoto van 
mijn laatste Explokamp. Het 
was in de buurt van de 1000 
graven van Normandië 
genomen. Erg bijzonder. 

Op het kamp van Overasselt 
vonden Mirthe, Nina, 
Stephanie en ik het een goed 
idee om op de bonte avond 
allemaal hetzelfde shirt aan te 
doen. Shirt ligt nog steeds in 
de kast, nooit meer 
aangetrokken.. 
 

Dit was mijn 1e 
kennismaking met 

JOTA/JOTI in 2007. 

Verzin een vraag 

voor de volgende… 

Welke uitdaging heb je 
met hulp van scouting 
overwonnen? 

Doe opdrachten tijdens 
iScout 2020 met andere 

scouts uit Zoetermeer. 

Met de pivo's gingen we 
in augustus 2019 op de 
fiets op kamp naar 
kampterrein De Brink in 

Herentals te België. 

Op het vlot met 
de kabouters. 

Overvliegen met 

de gidsen. 


