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Hallo Jurita, welkom bij de 37e 
JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Heb je een 
Scoutingnaam? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Eerst ben ik begon- 
nen bij de explorers  
als jeugdlid, later  
ben ik bij de bevers  
als leiding aan de  
slag gegaan en  
sinds zo’n twee  
jaar doe ik alleen  
de weekenden bij  
de bevers.  
Daarnaast regel ik de zaken 
rondom de Jantje Beton 
Collecte. Eind februari,  
                      begin maart gaan  
                      de speltakken weer  
                      de straat op om  
                      te collecteren. 
 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

Ik denk dat JMC de 
vereniging is door de 
mensen. Binnen de verenging 
is er altijd plek voor iemand 
die er graag bij wilt horen. 
Iedereen vindt zijn/haar 
plaats wel. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Ik ben tevreden met het 
clubhuis. We staan op een 
mooie plek met onze prachtige 
blokhut. Wat wil je nog meer? 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Het van Tuyllpark is een 
prachtig park met alles binnen 
handbereik. De nachtclubs die 
er momenteel gebruik van 
maken zijn wat minder maar 

daar wordt aan gewerkt. 

Wat vind je van onze site? 

De website is duidelijk. Edwin 
doet het zeker goed, echter 
zou ik persoonlijk de website 
iets mooier maken. Ik zou een 
ander font kiezen voor de 
website zelf. Nu lijkt de 
website uit elke website van 
het jaar 2000. Misschien 
kunnen we een keertje kijken 
of we niet een font kunnen 
gebruiken van Wordpress. 
(Lijkt op word erg handig vind 
ik persoonlijk). 
 

Lotte, voormalige explorer 
nam mij een keertje mee 
omdat ik wel nieuwsgierig was. 
 

Rebel. 
 

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

Hoelang zit jij al 
bij Scouting? 

Sinds mijn explorer tijd 

dus zo’n 5 jaar. 

Waarom zou je mensen 

scouting aanraden? 

Scouting is alles wat van A tot 
en met Z te maken heeft. Het is 
zo diverse je doet bijna nooit 
hetzelfde. Alleen als het heel 
leuk is natuurlijk. De ene keer 
kan je met de Bevers koekjes 
staan bakken en de andere 
keer sta je ergens in het bos 
een boomhut te maken. 
 

Waarom heeft scouting 

nog toekomst? 

Scouting heeft toekomst 
omdat het elkaar verbindt. Ben 
je een scout dan eindig je met 
extra vrienden eigenlijk je 
eigen aparte kleine extra 
familie. Niks & niemand is 
raar. In plaats van te gaan 
voor exclusie omdat je iets niet 
kan zoeken wij naar inclusie en 
kijken we naar wat je wel kan. 
 

Momenteel zou ik niks binnen 
JMC willen verbeteren. Ik werk 
niet nauw samen met alle 
mensen binnen JMC dus het is 
niet mijn plaats om naar 
verbeteringen te zoeken. 

Jantje Beton 
organisator & 
Weekend leiding 
bij de Bevers. 

Hoelang bij Scouting JMC? 

Ik ken niks anders dan JMC 

dus ook zo’n 5 jaar. 

Wat verbindt 
jou met JMC? De mensen 

Waar ben je trots op bij JMC?   

Zie antwoord “waarom heeft 
scouting toekomst”. 

Wat zou jij binnen JMC 

willen verbeteren? 

Vrijwilligerswerk is? 

Werken samen met 
vrijwilligers om mensen een 
geweldige dag te geven. 
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Ik ben vrijwilliger geworden 
omdat ik het erg leuk vind om 
kinderen, de bevers in dit 
geval, te helpen met hun 
ontwikkeling en te zien 
groeien. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

Ik heb nu bij de explorers 2 
kampen meegemaakt en bij de 
bevers ben ik de tel 
kwijtgeraakt. 
 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Doe je nog ander 

vrijwilligerswerk? 

Ik heb een tijdje lang in een 
team gezeten hierbij hebben 
we twee keer een weekend 
georganiseerd, dat is zeker 
een van de leukste dingen die 
ik ooit gedaan heb. Daarnaast 
heb ik een half jaar 
vrijwilligerswerk gedaan 
vanuit VTV delft, erg leuk en 

nieuwe mensen leren kennen. 

Het jubileumkamp Let’s Party 
in 2016 in het Belgische 
Kasterlee met elke dag een 
ander feest. 

Pppffffff geen idee, ik vind het 
momenteel gezellig en leuk 
binnen het beverteam dus ik 
denk zeker dat ik daar nog een 
tijdje blijf. 

Wat is je leukste herinnering 
aan scouting, wat blijft je 

altijd bij? 

Ik denk toch mijn Explorer tijd. 
Hierbij zijn we met zijn alle 
naar Tsjechië gegaan een van 
de mooiste dingen die ik ooit 
heb meegemaakt. En ik denk 
dat iedereen het nog wel 
weet…. De Explorers die 
overnachten op het vlot, ook 
daar mocht ik deel van 
uitmaken. 
 

Ik kijk altijd heel erg uit naar 
het kampvuur. Misschien is dit 
wel de meest relaxte activiteit 
maar voor mij zeker het leukste 
 

Voor welke andere speltak 
zou je nog wel een keer 
leiding willen zijn? 

Momenteel wil ik geen nieuwe 
uitdagingen aan gaan. Ik focus 
mij nu voornamelijk op mijn 
school. 

Wat is de meest bijzondere 
badge welke je van scouting 

hebt of hebt verdiend? 

Dat is toch de JMC 
jubileumkamp badge.  
Zoveel mensen, zoveel 
verschillende activiteiten 
maar toch een geheel. 

Leukste activiteit? 

Leukste kampvuurlied? 

Stiekem wil ik helemaal geen 
kampvuurliedjes want ik 
luister veel liever naar het 
knetterende vuur. 

Lekkerste 
kampvuurhapje? Smores! 
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Hobby’s
? 

Muziek maken (ook al ben ik 
er niet heel goed in) lezen & 
dingen ondernemen met 
vrienden. 

Muziek? Pop/rock maar 
af en toe ook 
klassiek. 

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

bij de Scouting? 

Zanger/zangeres/

groep? 
Demi 
Lovato 

Radio? 

Mijn Eigen Spotify Play list, 
door alle reclames ben ik na 
zo’n 10 minuten wel weer 
klaar met de radio. 

Bloem / plant? 

Mensen soms onderbreken 
als ik erg enthousiast en 
gepassioneerd ergens over 
ben. 

Drank? 

Momenteel is dit een Aloë 
Vera plant want die overleefd 
het wel bij mij thuis. 

App? 

Naar welk land wil je nog  

naar toe op kamp /vakantie? 

Toneel. 

Slechtste eigenschap? 

Beste 
eigenschap? 

Humor. 

Vieste eten? Paprika. 

Lekkerste eten? 

Ik heb een zwak voor 
McDonalds omdat ik dat 

associeer met gezelligheid. 

Schoenmaat? 39 

Kleur? Donkerrood. 

Snurk je? 

Wat maakt jou 
aan het lachen? 

Goeie 
grappen 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Kampvuur met 

gezelligheid en smores 

Een extra deken. Ik heb een 
oude legers deken en daar 
doe ik echt van alles mee. 

Tv-programma? 

Kat. 

Alleen als ik 
verkouden 
ben…denk ik. 

Stopwoordje? 

Dit veranderd per half jaar 
ongeveer, momenteel heb ik 

er volgens mij geen. 

WhatsApp. 

Naar een land met 
mooi uitzicht. 
 

Sport? Zwemmen. 

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

Dier? 

Orphan 
black. 

Leukste 
schoolvak? 

Ik heb geen geluksgetal, ik 
verloor ook altijd met Bingo. 

Thx Jurita! 

Wat kan op een 
scoutingkamp in jouw 
tas niet ontbreken? 

Stomste schoolvak? 

Reflecteren over jezelf. 

Wat wilde je als kind worden? 

Dolfijnentrainster. 

Verzin een vraag 

voor de volgende… 

Zomerkamp explorers 2013 in 
Neuwied (Duitsland) en 
Jubileumkamp 2016 met de 

bevers in Kasterlee (België). 

ice-teaaaaaaa 

Geluksgetal? 

Grootste 
wens? 

Lekker cliché; 
gezond oud 

worden. 


