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Hallo Martha, welkom bij de 
23e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Heb je een Scoutingnaam? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Hand en spandiensten bij 
allerlei scouting-brede 
activiteiten. Bijna 8 jaar 
(hoofd)leidster bij de welpen 
(jongens) t/m zomerkamp 
2013. Daarna gestart bij de 
Vrijbuiters tot nu. 
Dit jaar samen met Michiel, 
Kenneth, Jasper en Gwenny 
van de Palostam  
bijgedragen aan de  
HIT in Harderwijk  
met het organiseren en  
leiden van de Geocache-HIT. 

Scouting is… 

Super leuk en uitdagend. 

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

Kort en krachtig:  
de vrijwilligers. Uitleg: als je 
géén vrijwilligers hebt, heb 
je ook géén vereniging. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

De Chute is een mooi gebouw. 
Inmiddels zijn we bezig met 
onderhoud en vernieuwingen. 
We moeten zorgen dat De 
Chute een mooi en functioneel 
gebouw blijft. 
 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Het Van Tuyllpark is een 
mooie omgeving en ik hoop 
dat het een buitengebied blijft 
en niet vol gebouwd wordt. 

Wat vind je van onze site? 

De website bestaat al enige 
jaren en is duidelijk. Hij zou 
wat opgefrist/opgepimpt 
kunnen worden, wat 
moderner. 
 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter,  

Youtube en App? 

Een goed medium om te laten 
zien wat JMC is en doet. 

Tja, dat is eigenlijk gekomen 
door mijn zoon. Hij was een 
éénpittertje en ik vond dat hij 
wat meer met andere kinderen 
moest gaan leren spelen. 
Aangezien hij (nog steeds) een 
buitenkind is, leek scouting 
een goede optie. JMC zit dicht 
bij huis dus heb ik hem daar 
aangemeld bij de welpen. 
Helaas viel vrij snel daar de  

Bij de welpen Baloe,  
bij de Vrijbuiters géén 
scoutingnaam. 

 

Wat heb je in al die jaren 
bij Scouting gedaan? 

Hoelang zit jij al bij Scouting? 

Sinds najaar 2005,  
dus alweer bijna 12 jaar. 

Waarom zou je mensen 

scouting aanraden? 

Scouting is een mooie 
vereniging  waar je heel veel 
kan leren. Van samenwerken 
tot kamperen, van knopen 
leggen tot koken, van 
pionieren tot toneelspelen, van 
oude technieken tot moderne 
technieken. Eigenlijk komt 
alles aan bod in een gezellige 
omgeving. 
 

Waarom heeft scouting 
nog toekomst? 

In de huidige drukke (vaak ook 
egoïstische) maatschappij 
heeft scouting zeker nog 
toekomst. Scouting zorgt dat 

leiding weg en werd dit 
opgelost met een interim-team. 
In eerste instantie wilde ik wel 
wat hand en spandiensten 
doen maar dan bij een andere 
speltak of in het algemeen. 
Toen ook het interim-team 
aangaf te willen stoppen heb ik 
mij aangemeld om (voor zolang 
als nodig) de speltak te 
draaien. “Voor zolang als 
nodig” is dus een heel ruim 
begrip. Eigenlijk ben ik blanco, 
zonder scoutingervaring maar 
wel met de nodige outdoor 
ervaring, het diepe in 
gesprongen en blijven drijven. 
 

Op dit moment 
ben ik leidster bij 
de Vrijbuiters.  
Daarvoor was ik 
leidster bij de 
Welpen 
Dewanihorde. 
 

je regelmatig buiten bent en 
biedt je andere uitdagingen 
dan waar je normaal mee 
bezig bent. Je bent samen 
met anderen het scouting-
spel aan het spelen. 
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Vrijwilligerswerk is? 

Ik vind het leuk om een handje 
te helpen als dat nodig is. Bij 
JMC ben ik er dus zo’n beetje 
ingerold. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Tot nu toe heb ik alweer 11 
kampen meegemaakt. 
 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Super leuk en uitdagend.  
Het geeft veel voldoening. 

Doe je nog ander 

vrijwilligerswerk? 

Ja, maar dat vrijwilligerswerk 
is niet regulier. Als er iets op 
mijn pad komt dan speel ik 
daar (al dan niet) op in. Zoals 
bijvoorbeeld af en toe mijn 
vriendin helpen die leerkracht 
is op een basisschool en zij 
een handje extra nodig heeft 
bij een activiteit. Of onlangs 
een week de catering 
verzorgen voor een klim-
trainingskamp van mijn zoon. 
 

Ik denk dat we nog wel wat 
energie kunnen steken in de 
saamhorigheid binnen het 
Kader. Op dit moment is het 
nog een beetje dat elke speltak 
een toko-tje op zich is. Er zijn 
wel steeds pogingen om dit te 
bewerkstelligen, o.a. door 
(indertijd) leidingweekenden te 
organiseren en nu dan de 
leiding-/kaderavonden. Helaas 
is de opkomst bij deze activi-
teiten niet al te hoog en zie je 
meestal dezelfde mensen bij 
deze activiteiten. Het zou leuk 
zijn als bij dit soort activiteiten 
ook al het kader aanwezig is. 
 

Ik ben niet iemand om stil te 
zitten dus ik zal altijd wel bezig 
blijven met iets en mij vrijwillig 
ergens voor inzetten. Hoe en 
wat dat over 5 jaar zal zijn? De 

tijd zal het leren. 

Wat zou jij binnen JMC 
willen verbeteren? 

Mijn/ons eerste kamp was in 
2006: Het groepszomerkamp 
Asterix en Obelix in Capelle a/d 
IJssel, waar we 60 jaar 
Scouting JMC vierde. Deze 
foto heb ik uitgekozen omdat 
hier mijn zoon op staat (samen 
met welpenleiding Niels) en ik 
door hem uiteindelijk alweer 
zoveel jaar mijn steentje kan 
en mag bijdragen aan JMC. 

2007: Zuigerplasbos in 
Lelystad, Avatar kamp. Thema 
aarde, lucht, water en vuur. 
Tijdens dit welpenkamp kwam 
ik er achter dat iedere avond 
een snor en sik opplakken niet 
echt lekker is voor je huid. 
Ook lopen in het donker door 
het bos zonder bril is niet heel 
verstandig.  En altijd weer die 
lekkere hapjes van onze 
kokkie Stefan. 

2008: Scouting Ragay-Redoz 
in Harderwijk, Top secret! Een 
geheim agent op het kamp. 
Drie boeven worden gezocht. 
Welpen gaan uiteraard helpen 
de boeven te vangen.  
Femke en Iris, een heel fijn 
team om mee te werken. 

2009: Welpen: Blokhut Hendrik 
Hudson Groep in Hengelo, 
Piratenkamp, Met uiteraard 
een echte schatkist! En liedjes 
zingen bij het kampvuur. Het 
kamp werd afgesloten met een 
optreden van vuurvechters. 
Voor sommige kids was dat 
wel heel erg spannend. 
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2010: Scouting Montgommery 
in Huizen, Bert’s Quest.  
Bert was onze stagiair tijdens 
het zomerkamp en meteen 
gebombardeerd tot thema-
figuur. Bert was een boeren- 
zoon en wilde trouwen met de 
prinses van de stad Huizen. Dat 
kon alleen als hij alle 
opdrachten had volbracht. De 
welpen moesten hem daarbij 
helpen. Leuke herinnering aan 
de  bonte/ vrijgezellenavond 
waarbij de welpen allerlei 
opdrachten hadden verzonnen 
voor Bert en hij deze in een 
oranjevoetbaljurkje heeft 
uitgevoerd. 

weetje: Ridder Roon was bij 
zijn allereerste optreden bij 
het bukken compleet uit zijn 
broek gescheurd. 

2012: Scouting Allart van 
Heemstede in Vlaardingen, in 
het kamp van de ring. Hoe krijg 
je héél véél welpen in een wc-
hokje? De ring met kwade 
krachten door de wc spoelen. 

2013: Rover Crofts groep in 
Bilthoven, Smurfenkamp. Mijn 
laatste kamp bij de welpen en 
kom tot de ontdekking dat ik 
hier géén foto’s van heb. Dat is 
jammer. Wat ik nog wel weet is 
dat blauwe aardappelpuree 
géén succes is. 

gaan voor de allereerste keer 
een tweedaagse hike lopen en 
slapen ergens in een bos onder 
een zeil. Zo trots op de groep! 

2015: Grens Luxemburg/ Duits-
land omgeving Echternach, 
thema ViLeDouk (Vrijbuiters in 
Luxemburg en Duitsland op 
uitdagend kamp). Er waren 
veel uitdagingen tijdens dit 
kamp. Vertrouwen op elkaar: 
geblinddoekt in het donker een 
parcours lopen. Een twee-
daagse hike door het 
prachtige gebied dat Klein 
Zwitserland wordt genoemd. 
Met natuurlijk een overnacht-
ing in het bos onder een rots. 
Met een zelfgemaakt vlot de 
rivier een heel stuk afvaren. 
En  nog veel meer. 

2014: Sint Walrick in Over-
asselt, Tijdhopkamp. Mijn 
eerste zomerkamp bij de 
Vrijbuiters en maar meteen 
nieuwe dingen introduceren.  
We hopten van het ene tijdperk 
naar het andere. Zelf een boog 
met pijl maken en ermee schie-
ten. Dus voor het eerst met je 
eigen zakmes iets maken. Kip 
op blik geïntroduceerd. Een 
succes, dus komt dit elk jaar 
weer terug. De Vrijbuiters 

Dit was ook het laatste kamp 
van Dennis en Diana.  
De Vrijbuiters hadden een leuk 
parcours voor ze uitgezet en 
na afloop kregen ze de Gouden 
Leiding Award.  Gelukkig is 
Diana toch nog gebleven en 
draaien we met veel plezier 
nog steeds de Vrijbuiters. 
Inderdaad een gouden leiding 
die ik voor géén goud zou 
willen missen. 

2011: Gezamenlijk kamp bij de 
Hoge Rielen in Kasterlee 
België, Middeleeuwen.  
Op de foto sta ik als Koningin 
Machteld samen met Olav als 
Koning Urbanus. Die middag 
was ik weer herenigd met mijn 
echtgenoot en daarvoor was 
er ’s-avonds een feestmaaltijd 
met een varken aan het spit en 
een echte Troubadour. Erg 
veel gelachen met alle thema-
figuren. Met name Koning 
Urbanus en Ridder Roon 
waren erg aan elkaar 
gewaagd. Nog een leuk 



 

 
 
  
    
  

 
 

           J M C       Vrijwilligers Chat 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leukste kampthema? 

Leukste kampvuurlied? 

Heb ik niet maar ik vind het 
altijd heel gezellig als er 
gezongen wordt. Ik mis wel 
iemand die het geheel kan 
opluisteren met een gitaar. 

Lekkerste Kampvuurhapje? 

Tja, wat is er niet lekker? 

Hobby’s
? 

Ik heb (te) veel hobby’s. 
Vooral de hobby’s buiten in de 
natuur (bushcraft, survival, 
klimmen, trektochten maken, 
etc.) vind ik erg leuk. 

Muziek? 

Géén voorkeur. Dus van 
hardrock tot klassiek en 
smartlappen tot jazz. 

Zanger/zangeres/groep? 

Ook géén voorkeur. 

Radio? Heb ik bijna 

nooit aan. 

Boek / tijdschrift? 

Film? 

Ooit de film Jezus Christ 
Superstar. Onlangs naar de 
musical hiervan geweest met 
de acteur die toen ook voor 
Jezus speelde. Geweldig zoals 
deze musical aangepast is aan 

de huidige tijd. 

Drank? Rosé of Port 

Dier? 

Bloem/plant? 

Niet specifiek een bloem of 
plant. Ik moet in het voorjaar 
altijd wel ruiken aan de 
seringenstruik. 

Vakantieland? 

Ik heb niet een specifiek 
“vakantieland”. Het gaat mij 
voornamelijk om de natuur. Of 
het nu bergen zijn of bossen of 
hoogvlaktes of strand/kust 
gebieden, dat maakt niet uit. 
Je zal me in ieder geval niet 
tegenkomen op een stedentrip 
of een cruise. Noorwegen 
vindt ik wel heel erg mooi. 
Vooral de mogelijkheid om 
gewoon ergens je tentje in de 
vrije en ruige natuur op te 
zetten. Ik wil al heel lang naar 
Schotland en dat staat voor dit 
jaar op het programma. Ik heb 
begrepen dat je daar ook vrij 
kan kamperen. Uiteraard zijn 
er wel regeltjes waar je je aan 
moet houden. Nu maar hopen 
op redelijk weer en zien of dit 
aan mijn verwachtingen van 
vrij en ruig voldoet. 

Ik heb niet specifiek een 
activiteit die ik leuker vindt dan 
een ander. Kinderen (en ook 
leiding) uitdagen om net even 
iets anders te doen dan anders 

geeft veel voldoening. 

Tv-programma? 

Natuur programma’s en 

survivalprogramma’s. 

Een lastige vraag. Elk thema 
heeft mooie elementen. Soms 
loopt een thema wat beter als 
een ander. Wat ik belangrijk 
vindt is dat een thema 
gedragen wordt door de 
leiding en dat ieder zijn of haar 
steentje daaraan bijdraagt. 

Samen maak je een kamp. 

Géén voorkeur. Op 
dit moment hebben 
we een ondeugende 
jonge kat. 

Avonturenboeken. 
 

Sport? 

Wandelen en klimmen. 

Leukste activiteit? 

Spel? 

Een gezelschapsspel. 

Acteur/actrice? 

Ted Neely omdat hij zo 
waardig de rol van Jezus 
speelt en Whoopi Goldberg 

waar ik altijd om kan lachen. 
2016: Gezamenlijk kamp bij de 
Hoge Rielen in Kasterlee 
België, Let’s Party met een 
verhaal over Crampus (het 
feestbeest). Elke dag was een 
feestje. Jammer dat het 
verhaal wat minder speelde in 
de groep. We zijn er wel 
achter, dat als de nood aan de 
man is ze de leiding zullen 
beschermen. 
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Heb je tot slot nog foto’s van 
jezelf bij een leuke activiteit 
of bijzondere gebeurtenis  
bij de Scouting? 

Niet specifiek één persoon. Er 
zijn wel diverse mensen waar 
ik bewondering voor heb. 

Slechtste eigenschap? 

Ehhm, heb ik die? Nou vooruit, 
ik denk dat ik wel eigenwijs 
kan zijn. Als ik éénmaal een 
standpunt heb moet je met 
goede argumenten en/of voor-
beelden komen wil je me daar 
vanaf brengen. Aan de andere 
kant zeg ik tegen mijn zoon 

altijd: “eigenwijs is ook wijs”. 

Beste 
eigenschap? 

Zorgzaam. 

Stomste schoolvak? 

Dat was ooit geschiedenis. Ik 
zag het nut er niet van in om 
te weten wat er vroeger 
allemaal was gebeurd. 

Leukste schoolvak? 

Biologie op de Mavo. Zo’n 
geweldige leerkracht met heel 
veel passie en enthousiasme. 

Vieste eten? 

Geitost (een scandinavische 

geitenkaasje). 

Lekkerste eten? 

Heb ik niet specifiek. Je kan 
me eigenlijk alles 
voorschotelen. 

Schoenmaat? 37/38 

Geluksgetal? Heb ik niet. 

Kleur? Niet specifiek 
één kleur. 

Snurk je? 

Grootste wens? 

Dat er in de wereld wat meer 
respect komt voor elkaar. 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Om mee te doen met een 
survivalprogramma 
bijvoorbeeld The Island. 

Dat hoor ik niet want dan 
slaap ik. Van anderen heb ik 
begrepen dat ik heel erg kan 
snurken, een bouwvakker is 

er niets bij. 

Stopwoordje? 

Géén idee of ik een 
stopwoordje heb. 

Idool? 

Verkleed als spook bij een 
Halloween opkomst van de 

welpen in 2011. 

Bij de dodenherdenking in 
2015. Ik vind het altijd een 
eer om hieraan mee te 

kunnen en mogen doen. 

Tijdens het Smurfenkamp in 
Bilthoven in 2013 nam ik  
samen met Femke (Kaa) 
afscheid van de welpen. We 
hebben samen zo’n fijne tijd bij 
de welpen gehad. 
 

De Veteranen dag met Stefan. 
Ik heb een aantal keren bij het 
opspelden van de anjers bij de 
Veteranen dag gestaan. Super 
gezellig: samen met Stefan 
een dansje wagen op de live 

muziek in 2014. 

Thx Martha! 


