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Hallo Martijn, welkom bij de 
27e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Heb je een Scoutingnaam? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Ik ben begonnen bij de 
Verkenners waar ik 1 jaar heb 
gezeten. Toen naar de 
vrijbuiters gegaan. In 2013 
naar de Pivo’s gegaan waar 
we met de oudste in 2014 de 

Palo Stam mee zijn begonnen. 

Scouting is… 

Samenwerking, buiten zijn en 

je grenzen verleggen. 

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

Leuke groepsactiviteiten 
en 1 keer per 5 jaar het 

groepskamp. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Mooi gebouw maar her en 
der kan het wel opgeknapt 
worden. 
 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Jammer dat ze Dutch Water 
Dreams hebben gemaakt was 
vroeger mooi stuk park waar 
je leuke spellen kon spelen. 

Verder wel een leuk park. 

Wat vind je van onze site? 

Kan wat overzichtelijker 
verder mooie website met 
regelmatig updates. 
 

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

Leuk dat op facebook alle 
foto’s staan. 

Vrijwilligerswerk is? 

2 jaar geleden was er het 
JMC groepskamp waar de 
stam niet naar toe ging.  
Aangezien de groepskampen 
het leukste zijn wou ik er 
graag naar toe. 
Toen hoorde ik dat de 
Sioniehorde extra mensen 
kon gebruiken ben ik daar als 
leiding mee gegaan. En dat 
beviel mij zo goed dat dit 
alweer mijn tweede seizoen 
als leiding is. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 

steeds als vrijwilliger? 

Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

17 + 3 geocachetrips met 
een deel van de stam. 
 

Via school, die vonden 
scouting een goed idee 
voor mij, om sociale 

contacten op te doen. 

Bij de welpen  
heet ik  
Bagheera, de 
zwarte panter. 
 

Wat heb je in al die jaren 
bij Scouting gedaan? 

Hoelang zit jij 
al bij Scouting? 16 jaar. 

Waarom zou je mensen 

scouting aanraden? 

Omdat je makkelijk nieuwe 
mensen leert kennen en je 
eigen grenzen verleggen. 
 

Waarom heeft scouting 

nog toekomst? 

Omdat het leerzaam is en met 

de tijd meegaat. 

Waarom ben je vrijwilliger 
geworden? 

Je inzetten zodat andere 
wat leren en een leuke tijd 
hebben. 

Doe je nog ander 
vrijwilligerswerk? Nee. 

 

Waarschijnlijk wel met 
dezelfde werkzaamheden. 

Ik ben leiding bij 
de Sioniehorde 
en lid van de 
Palo Stam. 
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Leukste kampthema? 

Leukste kampvuurlied? 

Geen, kan niet zingen. 

Lekkerste Kampvuurhapje? 

Kaassoufflés en ijshoorntje  
met marshmallows, chocolade, 
aardbeien en banaan in 
aluminiumfolie als toetje. 

Hobby’s
? 

Scouting, verder houd ik 
erg van reizen. 

Muziek? Pop rock, Metal. 

Zanger/zangeres/groep? 

Metallica 

Radio? Radio Veronica 

en Radio 10.   

Boek / tijdschrift? 

Film? Fast en the Furious 

Drank? 

Facebook. 

Dier? 

Bloem/

plant? Dieffenbachia. 

Vakantieland? 

Probeer elk jaar een ander 
land te bezoeken.  
Tot nu toe Finland. 

Slechtste eigenschap? 

Snel afgeleid. 

Beste eigenschap? 

Eerlijk /betrouwbaar. 

Stomste schoolvak? 

Geschiedenis 

Leukste schoolvak? 

Kookles en topografie. 

Vieste eten? 

Groene olijven, maar als het 
ergens doorheen zit eet ik 
het wel. 

Lekkerste eten? 

Mexicaans. 

Schoenmaat? 44 

Geluksgetal? 21 

Kleur? Groen. 

Snurk je? 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Nergens voor. 

Boomklimparcours in 
Luxemburg tijdens mijn eerste 
Pivo kamp. Ik durfde als enige 
de tarzan te doen. Dat is naar 
een net springen/Slingeren 
waar je op tijd het touwennet 
moet pakken en dan omhoog 
klimmen. 

Tv-programma? 

Herman & Martijn:  
Op de proef gesteld. 

Nee, ik praat wel in mijn slaap. 

Afgelopen kamp als thema 
Oertijd. Ik vond dit thema leuk 
uitgewerkt. Vooral de 

toneelstukjes tussen door. 

Stopwoordje? 
Morgen. 

Dinosaurussen. 

Donald Duck. 

Sport? Geen.  

Leukste activiteit? 

Spel? Smokkelspel. 

Acteur/actrice? 

Paul Walker. Helaas is die 4 
jaar geleden overleden. 

Website? Treinpunt. 

App? 

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

Grootste wens? 

Een rondreis door Australië 
en Nieuwzeeland. 

Treinmachinist of kok. 

Installatie bij de 
Palo Stam in 2016. 

Samen met mijn broertje  
koekhappen tijdens de 
JMC-dag in 2005. 
 

Vlotvaren tijdens de 

JMC-dag in 2013. 

Thx Martijn! 

Wat wilde je als kind worden? 

In het vliegtuig naar  
de Balkan voor de  
3de geocachetrip.  
2016. 

Mijn eerste weekend als 
Sioniehorde leiding met 
als Thema Villa 

Birckenstock in 2016. 

Overvliegen naar 
de Pivo’s in 2013. 


