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Hallo Selena, welkom bij de 
32e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Ik ben begonnen bij de gidsen, 
maar eigenlijk meteen 
overgevlogen naar de 
explorers. Toen ik eenmaal bij 
de stam zat ben ik ook 
begonnen als leiding bij de 
gidsen. Met de stam ben ik 
inmiddels al heel wat jaren 
gestopt, maar bij de gidsen 
ben ik altijd blijven hangen. 
Zelfs toen ik in Amersfoort 
woonde ging ik nog elk jaar 

mee op kamp. 

Scouting is… 

Samen met anderen een 
super leuke tijd hebben! 

Wat zou jij binnen JMC 
willen verbeteren? 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Een fijn gebouw, waar ieder 
zijn eigen plekje kan vinden. 
Ook met het opknappen van 
het achterterrein en de 
keuken wordt het weer een 
steeds mooier plekje! 
 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Het blijft zonde dat we zo’n 
stuk kwijt zijn geraakt, maar ik 
denk dat we een mooi plekje 
hebben buiten de woonwijken. 

Wat vind je van onze site? 

Duidelijk en overzichtelijk. 
 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter,  

Youtube en App? 

Ik volg zelf alleen de 
Facebook. Leuk om alle 
actuele berichten te zien, 
maar soms ook juist de 
‘flashbacks’. 

Vrijwilligerswerk is? 

Ik ben er eigenlijk gewoon 
ingerold. Ik zou af en toe een 
opkomst komen helpen en 
eigenlijk werd dat al snel elke 
opkomst. 
 

een bbq bij ons thuis was, was 
dat toch wel weer heel gezellig 
en ben ik na de zomer ook bij 
JMC gestart. 

Wat heb je in al die jaren 
bij Scouting gedaan? 

Hoelang zit jij 

al bij Scouting? 

Ik ben als bever begonnen 
met scouting in Den Haag. 
Toen wij verhuisden van Den 
Haag naar Zoetermeer ben 
ik 2 jaar geen lid geweest, 
maar gelukkig ging dit toch 
wel weer kriebelen. 

Waarom zou je mensen 

scouting aanraden? 

Je doet er zo veel 
verschillende activiteiten en 
het is echt een plek waar je 
lekker vrij kan zijn. 
 

Waarom heeft scouting 
nog toekomst? 

Omdat het zo divers is. We 
hebben actieve opkomsten, 
maar een andere keer gaan we 
koken, iets knutselen of juist 
bezig met echte scouting 
activiteiten als kampvuur 
maken en pionieren. Geen 
enkele opkomst is hetzelfde. 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Een mooie manier om iets 
bij te kunnen dragen. 

Om als kader ook leuke 
activiteiten samen te doen, 
waar dit jaar al een mooie 
start mee is gemaakt! 
Zo hadden we op 23 februari 
de 1e Pub quiz georganiseerd. 

Ik ben leiding 
bij de gidsen. 
 

Hoelang bij JMC? 

Ik was 14 toen ik bij JMC 
kwam, vlak na de kampen. 
Dus dat is deze zomer 14 
jaar geleden. 
 

Mijn moeder was al leiding bij 
JMC. Toen er na de kampen 
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Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger en 
dan met dezelfde of andere 
werkzaamheden? 

Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

Pffff, een hoop! Zowel als 
jeugdlid en leiding al een hoop 
kampen meegemaakt. Komend 
zomerkamp wordt alweer mijn 
10e kamp met de gidsen! 
 

Lekkerste Kampvuurhapje? 

Marshmallows. 

Hobby’s
? 

Scouting, modelbouw, 
spelletjes spelen. 

Muziek? 

Echt van alles! Maar Sia 
en Dua Lipa zijn 
momenteel wel favorieten. 

Radio? 

Q-music, slam en decibel. 

Film? Belle en het beest. 

Dier? 

Bloem/plant? 

Pioenrozen! 

Vakantieland? 

Zuid-Afrika was zo bijzonder! 

Slechtste eigenschap? 

Onzeker.  

Beste eigenschap? 

Eerlijk. 

Toch kamp altijd, hier bouw je 
het hele jaar naartoe met de 
groep. Een mooie afsluiting 

van het jaar elke keer. 

Tv-programma? 

Zondag met Lubach. 

Elk thema heeft zijn eigen 
charme, maar een spannend 
thema vind ik toch altijd het 

gaafst. 

Katten! Heb er thuis ook 4 

rondhuppelen. 

Sport? Fitness. 

Leukste activiteit? 

Als ik nog binnen JMC ben 
over 5 jaar denk ik nog 
steeds als gidsenleiding. 

Spel? 

Exploding kittens, 

regenwormen, smallworld. 

Voor welke andere speltak 
zou je nog wel een keer 

leiding willen zijn? 

Als ik dan toch zou wisselen, 
zou ik denk ik de overstap 
maken naar de explorers. Wat 
meer zelfstandigheid van de 
kinderen, maar ook nog 
genoeg uitdagingen juist! 

Wat is je leukste herinnering 
aan scouting, wat blijft je 

altijd bij? 

Er zijn zoveel leuke activiteiten 
om op terug te kijken, maar 
het meest waardevolle vind ik 
de mensen die ik bij JMC heb 

leren kennen. 

Wat kan op een 
scoutingkamp in jouw 

tas niet ontbreken? 

Mijn zaklamp, anders zie 
ik niks in het donker haha! 

Presentator/presentatrice? 

Arjen Lubach. 

Website? 

App? 

Pinterest. 

Instagram. 

Naar welk land wil je 
nog naar toe op kamp  

of vakantie? 

Er zijn nog zoveel plekken 
waar ik nog naartoe zou 
willen, maar een rondreis door 
Amerika staat nog wel hoog op 
mijn lijst. 

Wat wilde je als kind worden? 

Dierenarts, maar toen kwam 
ik er achter dat dat niet zo 
handig is als je bang bent 
voor naalden, haha. 
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Heb je tot slot nog foto’s van 
jezelf bij een leuke activiteit 
of bijzondere gebeurtenis  
bij de Scouting? 

Lekkerste eten? 

Stamppot rauwe andijvie 
met spekjes 

Schoenmaat? 38 

Snurk je? 

Grootste wens? 

Dat wij bij JMC nog vele 
jaren de kinderen een 
mooie tijd kunnen 

bezorgen. 

Alleen als ik verkouden ben, 
maar ik praat wel soms in 
mijn slaap. 

Wat maakt jou 

aan het lachen? 

Wandelen is niet echt mijn 
ding, maar de hike’s bij de 
explorers blijven mij altijd bij! 
Hier tijdens het 

Jubileumkamp in 2006. 

Jullie favoriete gidsenteam. 
Altijd leuk en gezellig met 
elkaar! 
 

Kampvuur en broodjes bakken 
blijft heerlijk, maar het liefst 

nog met marshmallows. 

Thx Selena! 

Verzin een vraag 

voor de volgende… 

De installatie bij de pivo’s in 

november 2010. 

Gezellig eten bij het kerstdiner 
met de gidsen in 2017. 

Het crazy 88 zomerkamp 
van de gidsen in juli 2017 
in Bentveld.  


