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Hallo Judith, welkom bij de 
46e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Heb je een Scoutingnaam? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Spoelen van leidingen in 
clubhuis De Chute ivm 
Legionella en Doe-team en 
inspringen waar het nodig was 
en zwarte Piet spelen. 
 

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

De mensen en de vrijheid en 

het vertrouwen 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Vlak naast het koffie apparaat 
met een vers bakkie.  

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Mooi park, beetje jammer dat 

het soms zo’n bende is. 

Wat vind je van onze site? 

Mooi overzichtelijk. 
 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter,  
Youtube en App? 

Ja geweldig ben er 
helemaal fan van !!! 

Ik ben gedwongen hahahahah 
nee ik zag dat er mensen 
nodig waren en wilde helpen. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Door Pauline die vroeg of ik 
het spoelen wilde overnemen 
en dochter Tessa zat toen bij 
de Welpen en toen ben ik 

begonnen als Doe-teamlid. 

Heb ik niet Helaas. 
 

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

Hoelang zit jij al 
bij Scouting? 

Waarom zou je mensen 

scouting aanraden? 

Het geeft energie en nieuwe 
ideeën en gezelligheid. 
 

Waarom heeft scouting 

een toekomst? 

Omdat er zoveel te beleven is. 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Ik hoop van wel!! op dit 
moment ben ik met een cursus 
EHBO bezig en er staan er nog 
een paar op mijn lijstje die ik 
graag zou willen doen om te 
leren.  
(Lees ik ga het hele lijstje af) 

Nog betere samenwerking 
met de speltakken en de 

andere verenigingen. 

Wat verbindt jou met JMC? 

De Mensen en Kinderen. 
 

Waar ben je trots op bij JMC?   

Hahha de Verkenners 
natuurlijk !!! 

Wat zou jij binnen JMC 
willen verbeteren? 

Scouting is… 

Geweldig leuk en gezellig 
en zeker een uitdaging. 

Een gezellige knusse hut. 
 

Vrijwilligerswerk is… 

Je inzetten voor een goed 
doel met veel plezier. 
 

Ik ben Teamleider 
bij de Verkenners. 

Bijna 4 jaar. 

Wat is je favoriete 
plekje in De Chute? 
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Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

1,3… 
2016: 1 dag in de Hoge Rielen 
2018: 2 dagen in de 
Malpiesche Bergen Borkel en 
Schaft en natuurlijk 2019: 
Baarn mijn eigen eerste kamp. 
 

Lekker kussentje en deken 

Expeditie Baarn omdat ik 
echt alles zelf gedaan heb 
met hulp maar van het begin 
tot het einde de touwtjes in 

handen had. 

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

Oja zeker mijn laatste 
boerenkool maaltijd waar ik 
die mooie waardering beker 
kreeg !!!!! 
 

Wat kan op een 
scoutingkamp in jouw 

tas niet ontbreken? 

Voor welke (andere) speltak 
zou je nog wel eens leiding 
willen zijn? 

Geen !! nee echt niet. Ik ben 
een Verkenner, das echt de 
leukste speltak. (knipoog) 

Wat is de meest bijzonder 
badge van scouting? 

De Vrijheidsbadge van 5 mei 
en de blauwe handjes en de 
LHTB regenboog badge en de 
laatste van kamp. 
 

Leukste activiteit? 

Klimmen in het klimbos, tja 

vetspannend natuurlijk. 

Leukste kampvuurlied? 

Julia is zo mooi. 
 

Lekkerste kampvuurhapje? 

 Ananas met spek. 

Zou je ooit in de toekomst 
bestuurslid willen worden? 

Ik zou uiteindelijk 
praktijkbegeleider 

willen worden.  

En de Jota tafel in de hal waar 
iedereen zijn punten in komt 

leveren, helemaal mijn ding. 

En de Trail winnen, dat was 
echt een gave Herinnering 
super trots op die jongens.  

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

De complimenten/cadeau’s 
die je krijgt van ouders dat de 
kinderen het zo naar hun zin 
hebben. 
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Zanger/zangeres/groep? 

Heb je niet genoeg ruimte de 
hele hitlijst !!! zal maar 

zeggen de top 4000. (smile) 

Radio? Q music 

Boek / tijdschrift? 

Drank? Koffie 

App? 

Vakantieland? 

Overal en Nergens maar als 
ik er eentje moet noemen is 
het Engeland. 

Slechtste 

eigenschap? 

Beste eigenschap? 

Mensen kunnen vergeven.  

Vieste eten? 

Ja dat heb ik niet maar als ik 
echt moet kiezen Andouillette 
en Fladder (je hoeft niet te 
Googelen het zijn darmen en 
ingewanden) ik eet ze op als 
het moet maar liever niet. 

Lekkerste 

eten? Chinees 

Schoenmaat? 41  

Kleur? Roze 
Tv-programma? 

Expeditie Robinson. 

Whatsapp 

De Linda en spannende 
Nederlandse boeken.  
 

Sport? 

Helaas ben ik daar allergisch 
voor vreselijke uitslag krijg ik 
daarvan. 

Spel? Klaverjassen. 

Acteur/actrice? 

Daniel Graig. 

Film? 

Thelma en Louise ,Top Gun, 
The green Mile, Forrest Gump 

Soldaat van Oranje. 

Wat wilde je als kind worden? 

Kapster. 

32 

Hobby’s? 

Tja zoveel tijd heb ik niet 
meer over de laatste tijd 
maar mijn Gezin, vakantie en 
slapen is wel mijn First Goal. 

Presentator/presentatrice? 

Matthijs van Nieuwkerk. 

Idool? Remco van 
der Vlis. 

Website? Facebook 

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

Op kamp Duitsland en op 
vakantie America 

Roken. 

 Stomste schoolvak? 

Gym, tja van wegen mijn 
allergie (knipoog). 

 Leukste 
schoolvak? 

Wiskunde 

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

Scherp mes en pleisters. 

Muziek? 

Van alles als het maar goed 
klinkt dus van klassiek tot aan 

hardrock en jaren 80. 

Dier? Siamees 

Bloem/plant? 

Gerbera en Tulp en dan het 
liefst in verschillende 
kleuren in een vaas. 

Geluksgetal? 

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

Gezellig rond het vuur en 
lekker kletsen en Klimmen in 
het bos. 
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Heb je tot slot nog foto’s van 
jezelf bij een leuke activiteit 
of bijzondere gebeurtenis  
bij de Scouting? 

Snurk je? 

Wat maakt jou 
aan het lachen? 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Een reisje New York 

Ik heb mij zelf nog niet 
horen snurken maar 
volgens Remco kan ik het 

wel hahahaha. 

Stopwoordje? 

ECHT HE !!! en F*CK 
als het heel erg is. 

Gezond blijven. 

Thx Judith! 

Grootste wens? 

Met dochter Tessa in de 
kampvuurkuil even een 
bericht of Facebook plaatsen  
 

Ten alle tijden eerlijk 
te blijven en kunnen 
vergeven. 

Een selfie met de 
burgemeester van 
Zoetermeer  
Charlie Aptroot.  

Mijn installatie als leiding 
bij de verkenners door 
Rob van Hoogenhuizen.  

Eigenlijk lach ik snel en 
overal om maar het ergste is 
gewoon dat ik het niet kan 
helpen als er iemand door 
zijn eigen stommigheid valt 
niet kan stoppen met lachen 
je kent het wel echt zo een 
funniest home video moment  

Verzin een vraag 

voor de volgende… 

Wat vind je van de vraag? voor 
verzin een vraag voor de 
volgende ? 

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

Een vossenjacht tijdens 
de JMC-dag.  

Een bloemstuk dragen bij 
de Dodenherdenking. 


