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Hallo Sietske, welkom bij de 
30e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Ik ben bij de bevers begonnen. 
Daar heb ik een aantal 
opkomsten mee gedraaid en 
kon ik eigenlijk al snel over-
vliegen naar de kabouters. Ik 
heb in de jaren eigenlijk alle 
speltaken wel doorlopen. Na 
de Pivo’s kwam er in mijn tijd 
helaas geen speltak meer 
achteraan, omdat ik niet wilde 
stoppen bij een speltak hebben                
                    we de 3Fjes (Friends  
                        Forever Friends,  
                          een stam speltak)  
                          met een aantal  
                         weer opnieuw  
                       opgestart, deze  
speltak was een aantal jaar 
daarvoor door te weinig animo 
uit elkaar gegaan. Verder ben 
ik 6 jaar kabouterleiding 
geweest en heb dit  
met veel plezier  
gedaan. Helaas  
door mijn werk,  
toen kinderver- 
pleegkundige in het  
LUMC, werd het steeds moei-
lijker te combineren met mijn 
werk in het weekend. Hierna 
heb ik samen met mijn inmid-
dels man, Eric van der Niet,  

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

de mensen en de cultuur en 
de sfeer die er hangt is 

voornamelijk positief. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Gewoon een mooi gebouw! 
(Op de foto: eind juni 2009 
gaven we De Chute een 
nieuwe verflaag). 
 

Waar ben je trots op bij JMC? 

Dat er veel diversiteit is 
binnen JMC wat mensen 
vanuit hun beroep kunnen. 
Iedereen kan of weet wel iets. 

Wat heb je in al die jaren 
bij Scouting gedaan? 

Hoelang zit jij 
al bij Scouting? 

Sinds 
1989. 

Waarom zou je mensen 
scouting aanraden? 

In scouting vind je zo 
ontzettend veel: 
Vriendschappen voor het 
leven, sociale contacten, 
leuke activiteiten, leren elkaar 
te accepteren hoe je bent, 
spelen met elkaar en leuke 
avonturen beleven. 
 

Waarom heeft scouting 
nog toekomst? 

Scouting zal maar mijn idee 
altijd blijven, misschien zelfs 
juist groter gaan groeien. 
Scouting is voor alle kinderen 
goed; maar ook voor kinderen 
met een beperking wordt 
scouting erg aangeraden door 
diverse instanties. 

de groepsactiviteitenpost van 
JMC overgenomen, dit bleek 
veel makkelijker te combi-
neren met mijn beroep en was 
een nieuwe leuke uitdaging. 
Ook dit heb ik ongeveer 6 jaar 
gedaan, totdat onze zoon 
Lars geboren werd. Toen 
hadden we een andere kleine 

uitdaging 😊 

 

Ik denk de communicatie 
onderling tussen de 
speltakken. Ik denk dat er een 
hoop van elkaar te leren valt. 
 

Wat zou jij binnen JMC 
willen verbeteren? 

Ik ben Doe-Team 
lid en ik ga mee 
met de weekenden 
en kampen van de 
Explorers. 
 

Ik ben bij JMC beland door 
met een kindje uit de klas 
mee te gaan. Ze is zelf na  
de bevers gestopt. Ik ben 
doorgegaan tot de dag van 
vandaag. 

JMC zorgt voor elkaar.  

Veel betrokkenheid bij 

Wat verbindt jou met JMC? 

Ik ben op dit moment niet 
meer ontzettend veel bij JMC 
aanwezig, dit komt deels door 
Lars waar ik ervoor wil zijn. 
Na groepsactiviteiten te 
hebben overgedragen is mijn 
leven erg veranderd. Wel vind 
ik het erg leuk om nog tijdens 
de groepsactiviteiten te 
komen en met de Explorers 

leuke dingen te doen. 
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Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Ik vind het nog steeds erg 
jammer dat we ons grote 
speelveld hebben af moeten 
staan aan Dutch Water 
Dreams, zeker nu dit ook leeg 
staat. We hadden daar een 
prachtig veld waar we veel 
gebruik van hebben gemaakt. 

Wat vind je van onze site? 

Mooi, overzichtelijk, 
informatief en uitdagend 
om verder te kijken. 
 

Vrijwilligerswerk is? 

Omdat ik zelf als lid altijd 
superleuke begeleiding heb 
gehad, dit wil ik ook 
overdragen aan de kinderen 
en jongeren van nu. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Groepskamp in Kasterlee  in 
2011 vond ik erg leuk. Eric en 
ik hebben hier ontzettend veel 
werk in gestoken, en om dan 
te zien wat de uitwerking 
daarvan is, gewoon super. 
 

Lekkerste Kampvuurhapje? 

Banaan met chocolade. 

Hobby’s
? 

De laatste tijd wat minder, 
maar ben een periode erg 
creatief bezig geweest. Ik zit 
er soms over te denken dat 
weer op te pakken. 

Muziek? 

Houd van veel soorten 
muziek, niet 1 specifiek 
soort, het nummer moet 
me “grijpen”. 

Wat kan op een scouting-
kamp in jouw tas niet 
ontbreken? 

Een zaklamp en een Kruik 😊 

Radio? 3FM. 

Film? The Green Mile. 

Drank? Pepsi Max 
en Malibu. 

Dier? 

Tv-programma? 

Op dit moment,  
De Luizenmoeder. 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Super (leuk) om te doen!  
Fijn om wat te kunnen 
betekenen voor een ander 
en voor elkaar. 

Doe je nog ander 
vrijwilligerswerk? Nee. 

 

Kat. 

Sport? 

2x in de week Cardio/Fitness 
en wandelen regelmatig in 

de natuur. 

Ik heb echt geen idee.  
Ik blijf bij het doe-team en 
de Explorers betrokken 
zolang als dat mogelijk is 
en ik er plezier uithaal. 

Sinds 1989, 1 kamp vorig jaar 

over moeten slaan vanwege 
een ziekenhuisopname, hier 
nog wel een paar dagen “op 
bezoek” geweest terwijl het 
eigenlijk niet zo verstandig 
was. Voor de rest elk jaar op 
kamp geweest. Dat zijn er wel 
heel erg veel geweest hoor. 
Mijn allereerste kamp was 
Pinkeltjeskamp bij de 
Kabouters in 1990. Ik heb niet 
zo’n super goed geheugen 
hoor, al die kampen houd ik 
niet meer uit elkaar, maar ik 
weet nog wel dat ik altijd veel 
lol heb gehad. Met name bij 
de Explorers en de Pivo’s veel 
avonturen meegemaakt op 
kampen die je niet zomaar 

vergeet. 

Website? 

www.JohnMcCormick.nl 

natuurlijk! 😊 

Wat is je leukste herinnering 
aan scouting, wat blijft je 
altijd bij? 
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Heb je tot slot nog foto’s van 
jezelf bij een leuke activiteit 
of bijzondere gebeurtenis  
bij de Scouting? 

Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitsersland. 

Vakantieland? 

Slechtste eigenschap? 

Mezelf te veel weg cijferen. 

Beste eigenschap? 

Mijn geduld. 

Naar welk land wil je 
nog naar toe op 
kamp of vakantie? 

We gaan met de Explorers 
naar Frankrijk, en we gaan 
zelf met het gezin naar 
Tsjechië dit jaar, steeds wat 
nieuws. 

Wat wilde je als kind worden? 

Weet ik niet en wist ik ook 
later nog niet goed; maar 
de zorg is wel een schot in 
de roos. 

Vieste eten? 

Spruitjes. 

Lekkerste eten? 

Shabu-Shabu  
(nog bedankt voor de tip 

Femke, jaren geleden). 

Schoenmaat? 39 

Geluksgetal? 7  

Kleur? Geel. 

Snurk je? 

Grootste wens? 

Gezond en gelukkig 
blijven en graag nog wat 
gezinsuitbreiding. 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Liever niet 😊 

Niet zo erg meer nadat 
mijn keelamandelen zijn 

verwijderd. 

Stopwoordje? Heb ik 
niet. 

Samen met Maaike tijdens 
het Jubileumfeest met 
Reünie op 1 april 2006: 60 
jaar Scouting JMC en samen 
met John tijdens het bezoek 
van het koningspaar aan 
Zoetermeer op 21 juni 2013. 

Tijdens het Explorerkamp 
2017 in het Duitse Neuwied 
een dagje naar Koblenz. 

In de tent tijdens het Jubileum 
kamp in het Belgische 
Kasterlee op 1 juli 2011. 
 

Zelf in 1989 begonnen bij JMC 
bij de bevers en in januari 
2018 samen met mijn eigen 

bever op ouder-kind weekend. 

Thx Sietske! 

Samen met Lars Eric 
uitzwaaien voor het 
Explorerkamp in 2012. 


