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Hallo Marit, welkom bij de 45e 
JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Heb je 
een 
Scouting
naam? 

Hoe ben je bij 

JMC beland? 

Leiding gegeven. 
 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

De mensen die er 
rondlopen. 

Wat vind je van 
clubhuis  

De Chute? 
Mooi! 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Toffe plek voor een 
scoutingvereniging. 

Wat vind je van onze site? 

Kan wel een update gebruiken. 
 

Wat vind je van de 
JMC Facebook, 
Twitter, Youtube 

en App? 

Prima! 

Omdat er leiding nodig 
was bij Dewani. 
 

Zie je jezelf over 5 
jaar nog steeds 

als vrijwilliger? 

Dankzij 
Stefan. 

Ik ben  
Mang, 
de vleer- 
muis,  
bij de 
welpen. 
 

Wat heb je in die 3 jaar bij 
Scouting JMC gedaan? 

Hoelang 
zit jij al bij 
Scouting? 

Waarom zou je mensen 

scouting aanraden? 

Je krijgt er een 
nieuwe familie bij. 

Waarom heeft scouting 

een toekomst? 

Omdat iedereen 
familie nodig heeft. 

Waarom ben je vrijwilliger 
geworden? 

Doe je nog ander 
vrijwilligerswerk? 

Dansles geven. 

   3 
jaar 

Ja. 
Communicatie. 

Wat verbindt jou met JMC? 

Mijn leidingteam en Stefan. 
 

Waar ben je  
trots op bij  
JMC?   

Dat we zo’n  
hechte groep  
jongens hebben  
bij de welpen. 

Wat zou jij binnen JMC 
willen verbeteren? 

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

Ik heb nog niet zo’n lange 
scoutinggeschiedenis, maar 
op het zomerkamp in Sprang 
Capelle liep ik mee met de 
hike, omdat er onvoldoende 
leiding was. Stefan heeft mij 
en mijn welpen toen verkeerd 
laten lopen, terwijl we onze 
locatie gestuurd hadden.  

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

Alles is leuk, maar 
geen ambities. 

Scouting 
is… 

Samen nieuwe dingen 
ontdekken en je grenzen 

verkennen. 

Wat kan jij brengen 
voor de leden van JMC? 

Een veilige (leer)omgeving 
waar ze zichzelf mogen zijn. 
 

Vrijwilligerswerk is… 

Je inzetten voor anderen, 
waardoor de ander en ook 
jijzelf kan groeien. 
 

Ik ben leiding bij de 
Dewani welpen. 

Zou je ooit in de toekomst 

bestuurslid willen worden? 

Nee, die ambities heb ik niet. 
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Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

2019 – Driebergen  
Thema: Schatzoekers. 
2018 – Oosterhout  
Thema: Er was eens… 
2017 – Ridderkerk 
Thema: Oertijd (4 dagen 
geholpen i.v.m. leidingtekort).  
2016 – Kasterlee 
Groepskamp (3 dagen 
geholpen met koken). 
2015 – Sprang Capelle  
Thema: Detective kamp   
(3 dagen geholpen, omdat 
Femke ziek was). 
 

Zanger/zangeres/groep? 

Nightwish. 

Radio? Geen.   

Boek / tijdschrift? 

Drank? Energy drink. 

App? 

Vakantieland? 

Alle landen zijn mooi.   

Mijn knuffel (net als bij 
de kinderen). 

Tv-programma? NCSI. 

Schatzoekers, omdat we zo’n 
beetje alles in het thema 
hebben verwerkt. Van klimmen  

 Whatsapp. 

De bijzondere kinderen van 

mevrouw Peregrine. 

Sport? Dansen. 

Spel? Gaga-bal. 

Acteur/actrice? 

Wat kan op een 
scoutingkamp in jouw 

tas niet ontbreken? 

Film? Lord of the Rings. 

Wat is de meest bijzonder 
badge van scouting? 

Ik ben trots op al mijn badges, 
maar die van zoka 2018 is 
bijzonder, die hebben Stefan 
en ik samen gemaakt.  
Dat was mijn eerste 

zelfgemaakte badge. 

Leukste activiteit? 

Vlottenbouwen, door al die 

blije kindergezichtjes! 

Leukste 
kampvuurlied? 

Heb ik 
niet. 
 

Lekkerste 
kampvuurhapje? Broodjes. 

Hobby’s? 

Dansen, lezen, scouting, 

Presentator / 
presentatrice? 

Geen.   

Idool? Mensen waar ik 

van kan leren. 

Website? google. 

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

Er zijn zoveel mooie landen, 
ik kan niet kiezen. 

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

Een mes. 

Muziek? Van alles. 

Dier? Kat en vleermuis. 

Bloem/plant? Roos 

We eindigden diep in een bos 
en zagen een stuk voor/onder 
ons de snelweg en het 
Eftelinghotel. We kwamen er 
toen achter dat we ver om 
hadden gelopen en terug 
moesten.   

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

Al mijn scoutingervaringen 
zijn nieuw! 
 

in een klimbos, tot schatkistjes 
timmeren en een ware 
casinoavond met je zelf 
verdiende ‘geld’. 

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

zijn? 

Ochtendgymnastiek. 

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

Slechtste eigenschap? 

Beste eigenschap? 

Empathisch. 

Vieste eten? Kerrie. 

Lekkerste eten? 

Poffertjes en spinazie. 

Schoenmaat? 38. 

Kleur? Paars. 

Snurk je? 

Wat maakt jou 
aan het lachen? 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Vooral niet doen… 

Nee. 

Stopwoordje? Dus dat. 

Dat ik gezond oud mag worden 
met de mensen die ik lief heb 
zo lang mogelijk om me heen. 

Wat wilde je als 
kind worden? 

Juf. 

Grootste wens? 

Voor het eerst een hike (in 
Sprang Capelle) waarbij we 
de Fruitkraam van de kokkies 
tegen kwamen. Zo is lopen 
niet vervelend! 
 

Duinenmars met de welpen 
en mijn broertje uit mijn JMC 
familie. 

Welpen water geven, in de 
hoop dat ze groeien.  
Na een lange en warme hike 
terug op het kamphuis, om er 
achter te komen dat alles op 
slot zit, omdat de kokkies nog 
boodschappen aan het doen 
zijn. Dan maar zo afkoelen… 

9. 

Heel wat meters boven de 
grond tijdens het 
vooronderzoek voor zoka 
2019. We staan hier met het 
halve leidingteam boven op de 
Dom in Utrecht. Uiteindelijk 
hebben alle 20 welpen hem 
ook beklommen tijdens 
zomerkamp. 

Teveel bezig zijn met wat 
anderen vinden. 

 Stomste 

schoolvak? 
Engels. 

 Leukste schoolvak? 

Geschiedenis. 

Vrienden. 

Geluksgetal? 

Verzin een vraag 
voor de volgende… 

Wat is je favoriete 

plekje in de Chute? 

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

Door er over te praten 

met elkaar. 

Thx Marit! 

’s Avonds een boek 
voorlezen voor de welpen. 
Dan slapen ze beter en 
komen wij ook aan slapen 
toe. Een standaard ritueel bij 
weekendjes en zoka. 
 


