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Hallo Ruben, welkom bij de 
41e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Heb je een Scoutingnaam? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Leiding bij de Vrijbuiters en 

sinds kort ook bij Dewani. 

Scouting is… 

De perfecte balans tussen 
hobby en ontwikkeling. 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

De grootte van JMC, 
diversiteit van mensen en 
leeftijden en het hele kader 
bestaat uit gezellige mensen. 

Wat verbindt jou met JMC? 

Een typisch scoutinggebouw 
met een mooi achter terrein. 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Een spannende locatie. 

Wat vind je van onze site? 

Daar kijk ik nooit. 
 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter,  

Youtube en App? 

Leuk dat het gedaan wordt. 
Op deze manier kun je zien 
wat andere groepen doen en 
voor ouders is het ook heel 
leuk. 

Vrijwilligerswerk is? 

Om mijn hobby en kennis 
te delen met anderen. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Via social media kwam er een 
bericht voorbij dat er 
Vrijbuiterleiding gezocht werd. 

Daar heb ik op gereageerd. 

Shere-Khan  
(bij de Welpen). 

 

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 het een manier is om 
jezelf te zijn, waarbij je niks 
verplicht bent, maar waar 
heel veel mag. 
 

Waarom heeft scouting 
nog toekomst? 

Mensen blijven veranderen en 
scouting verandert mee. Het 
groeit dus mee met zijn tijd. 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Je belangeloos inzetten 
voor anderen. 

Doe je nog ander 
vrijwilligerswerk? 

Nee. 
 

Ik deel mijn enthousiasme 
en leergierigheid en sta 
altijd open om nieuwe 
dingen te leren. 
 

Wat kan jij brengen voor 
de leden van JMC? 

Ik ben leiding bij 
de Vrijbuiters en 
bij de Dewani 
welpen. 
 

Hoelang bij Scouting JMC? 

4,5 jaar (18 dec 2014). 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Dat ik dankbaar ben dat ik 
binnen deze vereniging 
kinderen en jongeren verder 
mag helpen in hun 
ontwikkeling. 
 

Waar ben je trots op bij JMC? 

Dat wij de Vrijbuiter groep 
hebben en hen een veilige 
plek bieden om deel te nemen 
aan scouting. 

Wat zou jij binnen JMC 

willen verbeteren? 

Hier kan ik geen antwoord 

op verzinnen. 
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Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

- Jubileumkamp 2015,  
Hoge Rielen, België  
(als Vrijbuiterleiding) 
- Zomerkamp 2017, 
Monschau, Duitsland  
(als Vrijbuiterleiding) 
 

Leukste kampvuurlied? 

Doe ik niet aan. 

Lekkerste Kampvuurhapje? 

Heb ik niet, ik houd 
het bij mijn biertje. 

Hobby’s
? 

Scouting, muziek, puzzelen 
en series kijken. 

Muziek? 

Van Pink Floyd tot Mayhem 
en van Art Blakey tot 
Shostakovich. 

Zanger/zangeres/groep? 

Zie vorige vraag, ik kan 
er niet één kiezen. 

Radio? Classic FM 

Boek / tijdschrift? 

Film? 

Winnie the Pooh, Airplane!, 
The Babadook, The Wall, 
Harry Potter, en alles van 
Tarentino. 

Drank? Lagavulin. 

Dier? 

Houthakken en zagen, omdat 
je fysiek bezig bent, maar ook 

veel kennis kan overdragen. 

Tv-programma? 

National Geographic Wild 

Ik zie niet de toegevoegde 
waarde van een thema op 
kamp, dus kan hier niet over 

mee praten. 

Welpen. 

Organic Chemistry 
 

Sport? Nee  

Leukste activiteit? 

Ja, maar over werkzaamheden 

kan ik nu nog niets zeggen. 

De badges 'Scouts met een 
beperking' (geel, met blauwe 
handjes) en het 'Rainbow 
Scouting teken'. 

Spel? LEGO Harry Potter 

Acteur/actrice? 

Geen voorkeur. 

Als ik zelf wat ouder ben, lijkt 
het me misschien wel leuk om 
bij de Explorers begeleiding te 

worden. 

Voor welke andere speltak 
zou je nog wel een keer 

leiding willen zijn? 

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

Dat ik na een groepsactiviteit 
altijd moe maar voldaan thuis 
kom. 

Wat is de meest bijzondere 
badge welke je van scouting 
hebt of hebt verdiend? 

Wat kan op een 
scoutingkamp in jouw 
tas niet ontbreken? 

M'n slaapzak. 

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

Een mes. 

Presentator/presentatrice? 

Kan me gestolen worden. 

Idool? 

Alexander Shulgin. 

Website? 

Netflix, WolframAlpha, 
en Wikipedia. 

App? Music en 

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

Bloem/plant? 

Zolang ik er niet van ga niesen 

Vakantieland? 

Slechtste eigenschap? 

Ongeremde nieuwsgierigheid. 

Beste eigenschap? 

Thailand. 

Stomste 
schoolvak? 

Economie. 

Leukste 
schoolvak? 

Scheikunde. 

Vieste eten? 

Champignons en durian. 

Lekkerste eten? 

Schoenmaat? 41. 

Geluksgetal? 

Doe ik niet aan. 

Kleur? Oranje. 

Snurk je? 

Grootste wens? 

PhD in psychofarmacologie, of 
deelname aan vooruitstrevend 
research in neurotransmitter-
gerelateerd 

farmacodynamiek/-kinetiek 

Waar kunnen we 
je ’s nachts voor 
wakker maken? 

Niet. 

Soms. 

Stopwoordje? 'True'. 

Deze zijn van het boomerang 
maken met de Welpen (mijn 
eerst zelf voorbereidde 
opkomst met de Welpen). 

Voor het vertrek van m'n 
eerste JMC zomerkamp 

(laatste jubileum kamp). 

Selfie met de vrijbuiters, waar 
ik bovenin het gepionierde 
kunstwerk sta (een driepoot in 
een driepoot). 
 

Tijdens de hike op zomerkamp 
met de Vrijbuiters. 

Thx Ruben! 

Ongeremde nieuwsgierigheid. 

Welk land wil je nog naar 

toe op kamp/vakantie? 

Schotland
. 

Wat wilde je als kind worden? 

Piloot/vlieger. 

Curry. 

Wat maakt jou 

aan het lachen? 

Vrienden. 

Verzin een vraag 

voor de volgende… 

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


