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Hallo Amber, welkom bij de 
18e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Ik ben Leiding 
bij de Gidsen. 
 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Mijn broers waren allebei 
verkenners en toen besloten 
mijn ouders mij als bever op 
te geven.  
Sindsdien ben ik niet meer 
weggeweest bij JMC. 

Scouting is… 

Een geweldige hobby! 
 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

De vrijwilligers en de leden, 
het gevoel van saamhorigheid. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Onwijs gaaf dat ik het als klein 
meisje nog gebouwd heb zien 
worden door veel vrijwilligers 
van JMC. En nu is het een fijne 
thuishaven voor alle JMC-ers, 
zeker met het vernieuwde 
buitenterrein, waar nog volop 
aan gewerkt wordt. 
 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Het was ooit een mooi groot 
park en kan me nog goed 
herinneren dat ik als gids op 
de grote speelvelden achter 
de Chute gave spellen heb 
gespeeld. Zo ontzettend 
jammer dat een groot deel van 
het park in de loop der tijd is 
veranderd en daardoor een 
stuk kleiner is geworden. Wel 
is het gezellig om de konijnen 
vaak rond te zien huppen. 

Wat vind je van onze site? 

Informatief en overzichtelijk. 
En sowieso is het fijn dat hij 

altijd up-to-date is! 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter, 

Youtube en App? 

Facebook gebruik ik dagelijks 
en daar komen de berichten 
van JMC regelmatig voorbij, 
wat erg leuk is. Zo blijf je goed 
op de hoogte van alles wat er 
gebeurt. 

Vrijwilligerswerk is? 

Op een gegeven moment heb 
je alle speltakken doorlopen en 
afscheid nemen van JMC kon 
ik niet. Bovendien heb ikzelf 
als lid een onwijs leuke tijd 
gehad en ook zeker veel 
geleerd. Toen ik 21 was vond 
 

Alle speltakken doorlopen, 
van bever tot pivo's/stam en 
daarna leiding geworden bij 
de gidsen. 
 

Wat heb je in al die jaren 
bij JMC gedaan? 

Sinds mei 1996,  
ruim 20 jaar dus. 
 

Scoutingnaam? 

Waarom zou je mensen 
scouting aanraden? 

Vooral in de huidige verharde 
maatschappij is scouting een 
fijne plek voor kinderen waar ze 
compleet zichzelf kunnen zijn 
en elkaar leren accepteren. 
 

Waarom heeft scouting 
nog toekomst? 

Tegenwoordig ben je van 
zoveel afhankelijk, vooral in 
het digitale tijdperk waarin we 
leven. Bij scouting leer je zelf-
standig te zijn en oplossingen 
te bedenken voor (soms 
kleine) problemen, zonder het 
gebruik van Google. ;-) 
 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Dankbaar "werk", 
waardevol, iets wat je doet 
met volle overtuiging. 

Volgens sommigen 
is dat Ambah. 
 

Hoelang bij Scouting JMC? 

Op 15 januari 2000 mocht ik 
als kabouter zelfs meehelpen 
met de officiële opening van 
het nieuwe clubhuis. 
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Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Voorlopig wel en dan het liefst 
nog steeds bij de gidsen. 
Maar de tijd zal het leren. 
 

Wat is je leukste 
herinnering aan scouting, 

wat blijft je altijd bij? 

De vriendschappen die zijn 
ontstaan door de jaren heen. 
 

Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

Pfoe, geen idee, genoeg in 
ieder geval. En elk kamp 
gebeurde er wel iets wat je bij 
blijft, al was het een 
ontzettend spannend thema of 
een het tegen een boom in 
slaap vallen tijdens de hike. 

Leukste kampvuurlied? 

Julia 

Spel? 

Halli galli, 30 seconds, 
hartenjagen. 

Muziek? 

Van The Backstreetboys tot 
Bon Jovi en van Andre Hazes 
tot Elliot Yamin en Armin van 
Buuren. 

Boek / tijdschrift? 

Film? 

Het liefst een (romantische) 
komedie. 

Website? 

De webshops van H&M, 
Omoda en Zalando. 

App? 

Drank? 

Het meest kan ik genieten 
van een ijskoud blikje Coca-
Cola (en absoluut geen light 
of zero). 

Vakantieland? 

Griekenland. 

Slechtste eigenschap? 

Eerlijkheid. Oh ja en "just tell 
me when and where and I'll 
be there ten minutes late". 

Beste eigenschap? 

Eerlijkheid. 

Stomste schoolvak? 

Scheikunde. 

Leukste schoolvak? 

Nederlands. 

Vieste eten? 

Spruiten. 

Lekkerste eten? 

Fastfood. 

Schoenmaat? 

37 

Geluksgetal? 

13 

Kleur? 

Officieel geen kleur, 
maar zwart. 

Tv-programma? 

The Blacklist, Suits, 

GTST en Friends. 

Whatsapp, 
LinkedIn, Facebook, 
Candy Crush, AD.nl. 

Een kamp zonder thema dat 
stiekem toch wel een thema 
had, waardoor iedereen 7 
kleuren scheet. 

Acteur/actrice? 

Russel Crowe en 

Gabriel Macht. 

Tijdens werktijd een wetboek 
en buiten werktijd bijvoorbeeld 
de boeken 'Robin van Persie', 
'Judas', 'Toen ik je zag',  
'Lieve edelachtbare'. 
 

Peter van der Vorst, 

Twan Huys. 

Presentator/presentatrice? 

Sport? 

Om zelf te doen: fitness.  
Om op tv te kijken: voetbal en 
formule 1. 

ik het dan ook tijd dat ik iets 
teruggaf aan de vereniging en 
leek het me leuk om bij  
te dragen aan de leuke  
tijd die de gidsen  
(hopelijk) hebben. 
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Heb je tot slot nog foto’s 
van een leuke activiteit of 
bijzondere gebeurtenis  
bij de Scouting? 

Snurk je? 

Grootste wens? 

Ik wil vooral zo lang mogelijk 
kunnen genieten van het leven 
in goede gezondheid samen 
met mijn vriend, vrienden en 
familie. 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Alleen als er iets ergs is 
gebeurd met familie/vrienden, 
anders moet je me vooral 
lekker laten slapen. 

Tijdens een weekend 
met de gidsen in 2002. 

Als kabouter overvliegen naar 
de gidsen tijdens het Harry 
Potter groepsweekend in 2001 
te Austerlitz, JMC was 55 jaar. 

Ja, en vaak ook als ik mijn 
vriend moet geloven. 

Stopwoordje? 
Ok 

Overvliegen naar 
de pivo's in 2009. 

Explorerkamp 2009, 
hier staan we ergens 
in/op de Eiffeltoren. 

Schaatsen met de gidsen 
tijdens een winterweekend 
in 2014. 

Vraag van Olav uit de vorige 
JMC-Vrijwilligers Chat:  
"Wat is volgens jou een 
mooie uitdaging voor JMC 

voor het komende jaar?" 

Vooral het zootje ongeregeld 
in het gareel houden!  
Nee, geintje natuurlijk.  
Ik denk dat het vooral een 
uitdaging is om zoals elk jaar, 
het aantal leden, maar vooral 
het aantal vrijwilligers omhoog 
te krijgen en daarmee JMC te 

laten groeien. 

Thx Amber! 

Gidsenkamp 2002:  
lopen van de hike en de 
Mutsendag in Antwerpen. 


