JMC

Hallo Paul, welkom bij de 13e
JMC Vrijwilligers Chat.
Wat doe jij bij Scouting JMC?

Ik ben lid van
het Doeteam.

Hoelang bij
Scouting?
Vanaf juli 1989.
Hoe ben je bij JMC beland?
Voor het kampspel
programma bij de verkenners
in Drunen hadden ze een
“mummie” nodig voor de
laatste kampdag.
Ben toen gevraagd door een
collega of ik dit wilde spelen
en zo ben ik bij JMC gekomen.

Vrijwilligers Chat

Wat maakt JMC de (leuke)
vereniging die hij is?
De saamhorigheid /
er voor gaan.

Wat vind je van
clubhuis De Chute?

Mooi veelzijdig gebouw.
Waar ik zelf ook menig balkje
van heb neergelegd en ook
weer van A naar B gelegd. 
Ik was penningmeester van
het hele bouwproject in
1999. Zo nam ik op de foto
hieronder een cheque in
ontvangst van het verdiende
lotengeld van de welpen.

Had je een scoutingnaam?
Bij de welpen
was ik Sahi het
stekelvarken.

Vrijwilligerswerk is?
Leuk om te doen en
gedaan te hebben.
Waarom ben je vrijwilliger
geworden?
Ben er toevallig in
gerold en gebleven.

Doe je nog ander
vrijwilligerswerk?

Nee. Ben ook niet zo vaak
meer aanwezig bij JMC,
alleen de wat grotere
evenementen, werk nu ook
op zaterdag.

Wat heb je in al die jaren
bij JMC gedaan?
Begonnen bij de verkenners
en in september 1992 naar
de middag welpen t/m juli
2005. Daarna Doeteam.

Bekijk af en toe Facebook
en zie dingen langs komen,
maar ben er niet echt actief
mee.

Zie je jezelf over 5 jaar nog
steeds als vrijwilliger?
Wat vind je van het
Van Tuyllpark?
Jammer dat er destijds
zoveel van bebouwd is.

Wat vind je van onze site?
Een compliment aan
onze webmaster!

Ik weet het niet.
Merk wel dat de binding met
de groep minder wordt.
Wat is je leukste
herinnering aan scouting,
wat blijft je altijd bij?
De zomerkampen en de
weekenden. Vaak ook de
voorpret in de voorbereiding.

Scouting is…
Veelzijdig. Leerzaam.
Voor jong en oud.

Wat vind je van de JMC
Facebook, Twitter,
Youtube en App?

Hoeveel kampen
heb je meegemaakt?
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Mathijs van Nieuwkerk.

Heel veel, denk wel rond
de 18 en dan nog alle
weekenden.

Radio?

Leukste kampthema?

538

Idool?

Ze waren altijd allemaal even
leuk. Maar wanneer ik er echt
één moet kiezen dan kies ik
het zomerkamp met de welpen
met als thema: Alkmaars
Filmfestival 1998. Waarbij elke
dag in het teken stond van een
bepaald soort film. Met
audities, catering, opnames,
nominaties en de uitreiking
van de Festivaltrofee.
Tijdens dit kamp nam ik voor
de eerste keer afscheid.

Boek / tijdschrift?
Leukste kampvuurlied?
Harry Potter / Roots.

Te veel om op te noemen.
Lekkerste Kampvuurhapje?

Film?
Documentaires.

Stokbrood.
Hobby’s?

Website?
Lezen, zwemmen,
wandelen.

NU.nl, NOS.nl.
App?

Spel?

Levend
Cluedo

Nooit gehad.

Waar ik mee kan winnen.
Tijdens de zomerkampen
was mijn digitale Yahtzee
populair bij de leiding.
Met de welpen was het
leukste spel levend stratego.

Buienradar
(Om te kijken of ik mijn
werk droog kan doen).
Drank?

BACO

Dier?

Muziek?

Vissen.

wat ze draaien op 538.
Bloem/plant?
Zanger/zangeres/groep?
Adele.
Leukste activiteit?
Vond het altijd leuk om met
de welpen die overvlogen
naar de verkenners een
nachtje buiten te
bivakkeren in de openlucht.

Tv-programma?
Wie is de Mol, DWDD.
Presentator / presentatrice?

Kerstboom.
Vakantieland?
Fuerteventura.
Slechtste eigenschap?
Geen nee kunnen zeggen.
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Waar kunnen we je ’s nachts
voor wakker maken?

Beste eigenschap?
Geen nee
kunnen zeggen.

Liever laten slapen.
Grootste wens?

Stomste schoolvak?
Buitenlandse talen.
Leukste schoolvak?
Wiskunde.

Dat de wereld eens wat
vredelievender wordt!
Heb je tot slot nog foto’s
van een leuke activiteit of
bijzondere gebeurtenis
bij de Scouting?

Corveeën tijdens het kamp…
Pleeduiken tijdens het
Piratenkamp in 2003 in
Bladel en afwassen tijdens
het Ridderkamp in 2005 in
Diessen.

Vieste eten?
Zuurkool
Lekkerste eten?
Chil’s Nassi
(wanneer weer?)

Schoenmaat?

39

Geluksgetal?

November 1997 met
Natasja, Wilfred, Lars,
Corine en Edwin op de rug
van Hathi de Olifant.

Weet niet. Win nooit.

Kleur?

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 1992 is
te bekijken op onze website.

Blauw.

Snurk je?
Ik word er zelf
niet wakker van.
Stopwoordje?
Mag ik niet opschrijven.

Als Indiaan tijdens het
Indianenkamp in Ugchelen
in 2000.

Ja, leuk om dat oude
interview te lezen.
Thx Paul!

