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Waarom zou je mensen
scouting aanraden?
Hallo Wilfred, welkom bij de
11e JMC Vrijwilligers Chat.
Wat doe jij bij Scouting JMC?
Ik ben lid van
het Doeteam.
Hoelang bij
Scouting?
Vanaf 1957 in Suriname en
aansluitend vanaf 1987 in
Nederland.
Hoe ben je bij JMC beland?

Eigenlijk om precies dezelfde
redenen, om wat het voor mij
betekent: tijd voor jezelf,
uitlaatklep.

Vanaf 1987, dus ruim 28 jaar.
Wat heb je in al die jaren
bij JMC gedaan?

Wat maakt JMC de (leuke)
vereniging die hij is?
Geeft ieder kind de kans en
mogelijkheden om zich op zijn
/ haar niveau en kunnen te
ontplooien door mee te doen.
Wat vind je van
clubhuis De Chute?
Ideale locatie,
zo in de natuur.
Wat vind je van het
Van Tuyllpark?
Veel groen, mooi.
Wat vind je van onze site?

Leider bij de ochtend- en
later bij de middagwelpen
en nu lid van het Doe-team.
Had je een scoutingnaam?
Chil,
de wouw
(vogel).

Scouting is…
Bewust sociaal bezig zijn, een
uitlaatklep en ontspanning.

Ik wilde iets betekenen
voor de medemens.

Doe je nog ander
vrijwilligerswerk?

Via een familielid.
Hoelang bij JMC?

Waarom ben je vrijwilliger
geworden?

Geeft veel en genoeg
informatie.
Wat vind je van de JMC
Facebook, Twitter,
Youtube en App?
Ik zit niet op social media.

Vrijwilligerswerk is?
Een steentje bijdragen
aan de maatschappij.

In het bestuur van een
ouderenvereniging en
begeleiding van ouderen.
Zie je jezelf over 5 jaar nog
steeds als vrijwilliger?
Als mijn gezondheid
het toelaat.
Wat is je leukste
herinnering aan scouting,
wat blijft je altijd bij?

De Gilwell cursus op Trinidad.
(Gilwell is een avontuur waarin
je samen met andere scouts
stilstaat bij jezelf en jouw rol in
een team of groep.
Gilwell is leren door te doen,
een unieke ervaring!
Het is groeien zodat je
achteraf trots kunt zijn op je
welverdiende Gilwell-kralen.
Dit zijn slechts twee
kralen aan een touwtje,
maar er zit wel altijd
een verhaal aan vast!
Iedereen die de kralen
draagt, heeft zijn eigen
verhaal. De Gilwelltraining bestaat al
sinds 1919, en wordt
sindsdien wereldwijd
uitgedragen.
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Hobby’s?

Acteur / actrice?

Scouting, voetballen,
kaarten.

Heel veel. Zelf denk ik aan
minimaal 60 kampen.

Website?

Spel?

Youtube.

Leukste kampthema?
Het Circuskamp in 1993 in
Diessen. Mijn eerste kamp met
de middagwelpen. Met Koos,
Paul en Edwin. En Annemarie
als Circusdirecteur.

Arnold Schwarzenegger.

Trefballen.
App?
Sport?

WhatsApp.
Voetballen.

Drank?
Spa rood.

Muziek?
Dier?
Klassiek Oosterse muziek en
liederen uit de oude doos.
Zanger/zangeres/groep?

Hond.
Bloem/plant?
Dahlia.

Marco Borsato.
Vakantieland?
Tv-programma?
Suriname.
Voetbal International.
Presentator / presentatrice?

Wilfred Genee.

Leukste activiteit?
Kampplaats helpen
opbouwen, samen met
de andere leiders.
Leukste kampvuurlied?

Geroosterde marshmallows

Eigenzinnigheid.
Beste eigenschap?

Radio?
Actualiteiten programma’s.
Boek / tijdschrift?

Hoofd, schouder, knie…….
Lekkerste Kampvuurhapje?

Slechtste eigenschap?

Harry Potter.
Film?

Sociaal zijn,
hulpvaardigheid.
Stomste schoolvak?
Tekenen.
Leukste schoolvak?

Harry Potter.
Reken/ wiskunde.
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Vieste eten?
Spruitjes.
Lekkerste eten?
Nasi.
Schoenmaat?

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

Wat themafiguren tijdens de
welpenkampen:
Beul, Ridderkamp 2005 in
Diessen. Medicijnman,
Indianenkamp 1994 in
Bilthoven. Bam-Bam,
Flintstonesweekend 1999 in
Pijnacker. Piraat,
Piratenkamp 2003 in Bladel.

40
Geluksgetal?
5

Even fietsen tijdens het
Overvliegfeest van 2004.

Kleur?
Groen
Snurk je?
Jaaaa!!!!!!!!!!!

Actief in de keuken tijdens één
van de vele groepsactiviteiten.

Natuurlijk hoort er een
kampvuur bij als vrijwillige
brandweerman. Hier tijdens
het jubileumkamp 2006 in
Capelle a/d IJssel.

In het kader van 70 jaar
Scouting JMC in 2016 blikken
we ook terug naar een paar
oude interviews uit clubblad
Scoutiviteiten met vrijwilligers
die nog steeds actief zijn
binnen de groep.
Ook jouw interview uit 1990 is
te bekijken op onze website.

Stopwoordje?
Sjongejongejonge
Waar kunnen we je ’s nachts
voor wakker maken?
Een magnum.
Grootste wens?
Gezond oud worden.

Leuk om terug te zien.
Thx Wilfred!

