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Hallo Martijn, welkom bij de 
14e JMC Vrijwilligers Chat.  

Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Ik ben vandaag de 
dag lid van het 
Doeteam (om het 
een naampje te 
geven) en doe 
onder andere de 
catering 
verzorgen bij de 
Snerttocht, 4 mei 
en als kookstaf 
tijdens kamp. 

Hoelang bij  Scouting? 

Hoe bij JMC beland? 

Inmiddels 35 jaar. 

Als 9 jarige in 1981 lid 
geworden bij de Welpen, 
vervolgens alle speltakken 
doorlopen en daarna leiding 
bij de Verkenners geworden. 

Hoeveel kampen 
meegemaakt? 

Zal tegen de 40 lopen 

Leukste kampthema? 

Het zijn er zo veel geweest 
dat het moeilijk te zeggen is 
wat de leukste was. Het is 
wel gaaf als een thema loopt 
zoals je het bedacht hebt en 
de kinderen er helemaal in 
meegaan. 

(Team)leiding bij de 
Verkenners, lid  van het 
Doeteam, diverse werk-
groepen, tijdje clubblad 
Scoutiviteiten gemaakt,  
kookstaf…. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Mooi gebouw waar ik heden 
ten dage helaas weinig kom. 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Helaas niet meer wat het 
ooit geweest is… 

Wat vind je van onze 
Website? 

Mooie site met veel info 
over John McCormick en 
ook veel oude foto’s… 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter, 

Youtube en App? 

Facebook en Twitter maak 
ik geen gebruik van… 

Doe je nog ander 
vrijwilligerswerk 
naast Scouting? 

Nee.  

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

De kampen zijn en blijven 
voor mij altijd het leukste om 

mee te maken… 

Waarom ben je 
vrijwilliger geworden? 

Ik ben geen vrijwilliger 
geworden met een bepaalde 
reden of uit een bepaald 
ideaal. Na jeugdlid te zijn 
geweest was de stap naar een 
functie als Leiding een 

logische en natuurlijke stap. 

Had je een  

Scoutingnaam? 

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

Nee.  

Scouting is… 

Een superleuk tijdverdrijf 
voor jong en oud… 

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

JMC is de vereniging die hij 
is door de vrijwilligers die er 
tijd en energie in steken. Dat 
zijn de mensen die het voor 
de jeugd mogelijk maakt om 
deze leuke hobby te hebben. 

Waarom zou je mensen 

scouting aanraden? 

Ik denk dat ik scouting niet 
hoef aan te  raden…kinderen 
en ouders met interesse 
weten deze vorm van hobby 
zelf heel goed te vinden. 
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Bij voorkeur 
“niet”… 

Samen met mijn broer 
Vincent zorgen we voor de 
warme dranken, broodjes 
worst en erwtensoep tijdens 

de Snerttocht in 2014. 

Heb je nog foto’s van leuke 
activiteiten of bijzondere 
gebeurtenissen bij de 
Scouting? 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Samen met René en Daan 
tijdens het 100-jarig 
bestaan van Scouting 
Nederland in 2010. 

Een groepsfoto tijdens mijn 
eigen verkennerkamp in 
1986 in Drunen.  
Ook Edwin en Marc waren 
hier toen bij. 
Hieronder een foto van de 
zelfgebouwde hudo die we 

tijdens het kamp gebruikte. 

Thx Martijn! 

Een groepsfoto tijdens het 
zomerkamp in 1988 met de 
Rowans en Sherpa’s in 
Bladel.  
Olav en Edwin zaten toen 
ook bij de Rowans. 

In het kader van 70 jaar 
Scouting JMC in 2016 blikken 
we ook terug naar een paar 
oude interviews uit clubblad 
Scoutiviteiten met vrijwilligers 
die nog steeds actief zijn 
binnen de groep.  
Ook jouw interview uit 1993 is 

te bekijken op onze website. 

Ja, lang geleden.  
De goeie ouwe tijd. 

Tot ziens bij  
de reünie op 
zaterdag 4 juni! 


