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Hallo Mirthe, welkom bij de 
49e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Heb je een Scoutingnaam? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Ik ben begonnen bij de welpen, 
hierna de gidsen, explorers en 
pivo’s. Hiernaast heb ik 3 jaar 
leiding gegeven  
bij de bevers.  
En nu ben ik  
Explorer  
begeleiding. 
 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

De gezellige mensen. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Het Pivo hok. 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Mooi park waar genoeg 
ruimte is voor activiteiten. 

Wat vind je van onze site? 

Duidelijk, maar kan wel een 
opknappertje gebruiken. 
 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter,  

Youtube en App? 

Gebruik alleen Facebook, 
het is leuk om up to date te 
blijven over wat er bij JMC 
gebeurt. 

Ik had voor mijn 
maatschappelijke stage op de 
middelbare school 10 weken 
stage gelopen  
bij de bevers en  
kwam er achter  
dat ik dit toch  
wel heel leuk  
vond. 
 

Doe je nog ander 
vrijwilligerswerk 
naast Scouting? 

Via mijn stiefzus Renate, 
die toendertijd leiding 
was bij de welpen. 
 

Bij de bevers was dit Noa. 
 

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

Hoelang zit jij al 
bij Scouting? 

Waarom zou je mensen 
scouting aanraden? 

Ik zou scouting aanraden 
omdat het een leuke vrijetijds 
besteding is en je er veel van 
kunt leren. 
 

Waarom heeft scouting 

een toekomst? 

Omdat scouting met de 
tijd mee veranderd. 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Nee. 
 

Contact onder de 
verschillende speltakken. 

Wat verbindt jou met JMC? 

Dat ik veel vrienden heb 
overgehouden aan JMC. 
 

Waar ben je trots op bij JMC?   

De sfeer. 

Wat zou jij binnen JMC 
willen verbeteren? 

Scouting is… Gezelligheid 

Een mooi gebouw met 
genoeg ruimte. 
 

Vrijwilligerswerk is… 

Mensen zien ontwikkelen 
en het leren van nieuwe 
dingen. 
 

Wat is je favoriete 
plekje in De Chute? 

Ik ben Explorer 
begeleiding  

en Pivo. 

Sinds 2009. 

Wat kan jij brengen voor 
de leden van JMC? 

Gezelligheid 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Ja zeker! Waarschijnlijk 
nog bij de Explorers. 
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Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

Het eerste kamp was in 2012 
in Austerlitz met de Gidsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna: 
2014 Overasselt - Gidsen 
2015 Friesland - Gidsen 
2016 JMC Groepskamp 
Kasterlee - Explorers 
2017 Brexbachtal - Explorers 
2018 Jambville - Explorers 
2019 Rotterdel – Explorers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het laatste kamp was met de 
Pivo’s waarbij we op de fiets   
  naar Herentals in België  
     gingen. 
 

Hoofdlamp, zonder licht iets 
zoeken werkt meestal niet zo 
best. 

Expeditie Robinson, het hele 
kamp heb je een competitie 
gevoel. 

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

Daar vraag je me wat, iets wat 
ik altijd zal onthouden zijn de 
overnachtingen tijdens de 2 
daagse hike bij de Explorers. 
Aanbellen bij mensen in de 
hoop dat je er mag slapen. Zo 
hebben we een keer in een 
tuin geslapen van een 
Fransman, in de open lucht, 
dat bijna zo groot was als een 
voetbalveld.  
Ook het gidsenkamp in 
Overasselt blijft me bij. Hier 
waren we het hele kamp bezig 
met een watergevecht, heb ik 
wel wat littekens aan over 
gehouden haha.  
Wat trouwens ook echt heel 
tof was, was de LSW in 2012. 
 

Wat kan op een 
scoutingkamp in jouw 

tas niet ontbreken? 

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

Gidsen lijkt me ook wel leuk. 
 

Wat is de meest bijzonder 
badge van scouting? 

75jaar vrijheid 
 

Leukste 
activiteit? 

Lasergamen 

Wat is je mooiste 
pionierobject wat je 
hebt gebouwd? 

Hou niet zo van zingen. 
 

Lekkerste kampvuurhapje? 

Marshmallows. 

Hobby’s? 

Scouting, met 
vrienden afspreken. 

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

Powerbank 

Zou je ooit in de toekomst 
bestuurslid willen worden? 

Misschien later als ik het 
leiding geven zat ben, maar 

dat is voorlopig nog niet zo 😉 

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

Hiken door de bergen. 
 

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

Kanoën vind ik toch 
altijd wel erg leuk. 

Leukste kampvuurlied? 

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

bij de Scouting? 

Zanger/zangeres/groep? 

Khalid 

Radio? Q music 

Boek / tijdschrift? 

Drank? Ice Tea 

App? 

Vakantieland? Italië 

Slechtste 

eigenschap? 

Beste eigenschap? 

Behulpzaam 

Vieste eten? Warm fruit 

Lekkerste 

eten? 
Pasta 

Schoenmaat? 40 

Kleur? Turquoise 

Snurk je? 

Wat maakt jou 
aan het lachen? 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Niet, tenzij je me meeneemt 

voor een vakantie 😊 

Tv-programma? Expeditie 
Robinson 

Nee 

Stopwoordje? Oprecht 

WhatsApp 

Sport? Hardlopen 

Het behalen van mijn HBO 
diploma en het vinden van 
een leuke baan.  
En natuurlijk gezond en 

gelukkig blijven 😊 

Spel? Regenwormen. 

Acteur/actrice? 

Film? 

Wat wilde je als kind worden? 

Volgens mij had ik niet per se 
iets wat ik wilde worden, ik 
weet het nu nog steeds niet 
helemaal haha. 

Grootste wens? 

In gesprek gaan 
met diegene. 

5 

Overvliegweekend 

2011 

Presentator / 
presentatrice? Geen 

Idool? 

Website? Netflix 

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

Kamp: Denemarken, 

Vakantie: Amerika 

Chaotisch 

 Stomste schoolvak? 

Aardrijkskunde 

 Leukste schoolvak? 

Tekenen, economie 

Mijn vrienden 

Muziek? Top 40 

Dier? Hond 

Bloem/plant? Roos 

Geluksgetal? 

Verzin een vraag 
voor de volgende… 

Wat zou je nog eens willen 
doen/ willen meemaken op 
scouting gebied? 

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

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 
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Thx Mirthe! 

Overvliegweekend 2015 
 

Explorerkamp 2017- 
onderweg naar 
Brexbachtal 
 

Hier gingen we kanoën 
tijdens een explo kamp, 
we werden continu 
omgegooid door Marc en 
Edward. Het was dus 
eigenlijk meer zwemmen 
haha. 

Beverkamp 2017 

Explorerkamp 2019 
Rotterdell 
 


