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Hallo Sharon, welkom bij de 
44e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Heb je 
een 
Scouting
naam? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Ik ben begonnen bij de gidsen, 
daarna heb ik bij de explorers 
gezeten en nu bij de pivo’s. 
Verder ben ik bij de bevers als 
‘hulpleiding’ begonnen toen ik 
nog een gids was,  
daar ben ik blijven  
hangen en zit ik er  
nu al ongeveer 4  
jaar bij. 
 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

JMC heeft heel erg veel 
groepsactiviteiten en de 
locatie van het clubgebouw 

maakt ook erg veel mogelijk. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Ik vind het clubhuis erg mooi. 
Vooral de grote ruimte’s zijn 
erg fijn met activiteiten.   

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Het Van Tuyllpark is een erg 
mooie locatie, we hebben 
ook zeker geluk met deze 
mooie locatie waar de Chute 
staat. Helaas hebben we wel 
wat gebouwen in het Van 
Tuyllpark die iets minder 

leuk zijn. 

Wat vind je van onze site? 

Ik vind de website erg 
goed onderhouden. 
 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter,  

Youtube en App? 

Ik gebruik alleen de JMC 
facebook en ik vind dat erg 
leuk, je ziet zo alles wat er 
gedaan wordt met de leden 
van JMC. 

Ik ben bij JMC beland door een 
jeugd vriendinnetje haar 
moeder (Pauline). Ik ben toen 
een aantal keer mee naar de 
Chute geweest en heb een 
paar opkomsten meegedraaid 
met de welpen. Vervolgens 
vond ik dat zo leuk dat er 
besloten was dat ik niet bij de 
welpen zou beginnen voor nog 
maar een jaar, maar gelijk 
naar de gidsen mocht, omdat 
de gidsen groep toen erg klein 
was en er ze er wel een gids 

bij konden gebruiken. 

Bij de  
bevers  
heet ik  
Sterre  
Stroom. 

 

Wat heb je in al die jaren bij 
Scouting JMC gedaan? 

Hoelang zit jij al 
bij Scouting? 

Ongeveer 8 jaar, ik ben 
begonnen bij de gidsen toen ik 
10 jaar was, nu ben ik 18 jaar 
en zit ik bij de pivo’s. 

Waarom zou je mensen 

scouting aanraden? 

Ik raad scouting aan, omdat 
je erg veel leert van scouting 
wat je de rest van je leven kan 
gebruiken en natuurlijk het 
plezier wat je hebt. 
 

Waarom heeft scouting 

een toekomst? 

Scouting heeft een toekomst, 
omdat er nog zoveel mogelijk 
is. Denk bijvoorbeeld aan 
digitalisering van de wereld. 
Verder blijven de activiteiten 
altijd leuk, omdat er altijd 
mensen blijven die 
gezelligheid zoeken. 

Momenteel zou ik het niet 
precies kunnen opnoemen, 
maar er zijn altijd dingen die 
verbeterd kunnen worden. 

Wat verbindt jou met JMC? 

Vriendschappen die ik heb 
opgebouwd. 
 

Waar ben je trots op bij JMC?   

Ons mooie clubhuis. 

Wat zou jij binnen JMC 
willen verbeteren? 

Scouting 
is… 

Veel uitdaging en gezelligheid. Wat kan jij brengen 

voor de leden van JMC? 

Leuke activiteiten. 

Ik ben jeugdlid bij 
de Pivo’s en ik geef 
leiding bij de 
bevers. 
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Ik ben vrijwilliger geworden, 
omdat ik het erg leuk vond om 
ook iets bij te dragen en vind 
het werken met kinderen erg 
leuk. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

Met de bevers meegerekend 7, 
wat ik nog weet is met de 
gidsen groepskamp in 
Kasterlee, met de Explorers 
kamp in Brexbachtal, met de 
Pivo’s kamp in Herentals en 
met de bevers als voorbeeld in 
Reeuwijk en Boskoop. 
 

Zanger/zangeres/groep? 

Shawn Mendez en Khalid 

Mijn powerbank of hoofdlamp. 
Ervaring leert zonder licht in 
een tent iets proberen te 
zoeken is geen succes. 

Tv-programma? 

Expeditie Robinson 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Ruimtewezenkamp 2018 met 
de Bevers. Ik weet eigenlijk 
niet waarom ik dat het leukste 
thema vond, maar we konden 
met het thema erg leuke 
dingen doen, zoals alien 

voedsel als avond eten. 

Sport? Fitness 

Ik zie mezelf over 5 jaar zeker 
nog als vrijwilliger, maar ik 
weet nog niet of dat nog steeds 
als beverleiding gaat zijn of 
iets anders. Het leiding geven 
bij de gidsen trekt mij ook erg 

aan. 

Spel? Weerwolven met 
een grote groep. Zou je ooit in de toekomst 

bestuurslid willen worden? 

En waarom/waarom niet? 

Mijn leukste herinnering aan 
scouting is het explorer kamp 
2017. We zijn toen naar 
Brexbachtal in Duitsland 
geweest. Ik heb een 
ontzettend leuk kamp gehad 
met de andere Explorers en 
de activiteiten die we gedaan 
hebben. 
 

Wat kan op een 
scoutingkamp in jouw 

tas niet ontbreken? 

Voor welke (andere) speltak 
zou je nog wel eens leiding 
willen zijn? 

Gidsen en Explorers. 

Leukste activiteit? 

Ik vind veel activiteiten erg 
leuk, maar als ik moet kiezen 
toch wel de kampen. 

Leukste kampvuurlied? 

Ik zou het niet weten met 
de bevers zingen we zoveel 
liedjes… 
 

Lekkerste kampvuurhapje? 

Marshmallows 

Hobby’s? 

Scouting en gezellig met mijn 
vrienden iets doen. 

Vrijwilligerswerk is… 

Super leuk om te doen, maar 
heeft natuurlijk ook minder 
leuke kanten. 
 

Muziek? Top 40 

Wat is je leukste herinnering 
aan scouting, wat blijft je 
altijd bij? 

Ik zou misschien in de 
toekomst wel bestuurslid 
willen worden als 
groepsbegeleider, maar 
daar heb je natuurlijk meer 
ervaring voor nodig. 
 

Wat is de meest bijzondere 
badge welke je van scouting 
hebt of hebt verdiend? 

Ik heb best veel badges 
door de jaren verdiend, 
maar de leukste vind ik van 
de weekendjes en kampen. 
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Heb je tot slot nog foto’s van 
jezelf bij een leuke activiteit 
of bijzondere gebeurtenis  
bij de Scouting? 

Radio? Radio 538 

Boek / tijdschrift? 

Drank? 

Frisdrank is altijd lekker 

App? 

Vakantieland? 

Griekenland en Spanje 

Slechtste eigenschap? 

Beste eigenschap? 

Ik hoor vaak van andere 
mensen dat ik zorgzaam ben. 

Vieste eten? Olijven. 

Lekkerste eten? 

De 4 p’s natuurlijk (pizza, 
pasta, pannenkoeken en 

patat). 

Schoenmaat? 42 

Kleur? Ik hou erg 
van Blauw en 
Turquoise. Snurk je? 

Wat maakt jou 
aan het lachen? 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Zeker niet voor eten haha, 
maar voor een leuke activiteit 
zou het kunnen. 

Nee, ik heb het nog nooit 
van iemand gehoord dat ik 
dat doe haha. 

Snapchat 

Ik ben niet zo’n fan van lezen. 

Uiteindelijk mijn eigen 
verloskunde praktijk starten. 

Acteur/actrice? 

Geen idee er zijn veel 
leuke acteurs en actrices 

Film? 

Ik heb niet echt een 
lievelingsfilm om op te 
noemen, maar ik kijk vooral 
naar de genre’s Actie en 
Romantiek. 

Wat wilde je als kind worden? 

Ik wilde toen ik heel klein was 
altijd juffrouw worden en later 
Verloskundige wat nu nog 

steeds zo is. 

Grootste wens? 

Presentator/presentatrice? 

Heb ik niet echt. 

Idool?  Geen idee 

Naar welk land wil je 
nog heen op vakantie? 

Op kamp lijkt mij Zwitserland 
erg gaaf en gewoon op 
vakantie lijkt mij Australië erg 

gaaf. 

Ik ben bang voor spinnen 
haha. 

 Stomste schoolvak? 

Engels, ik was daar altijd 
erg slecht in. 

 Leukste schoolvak? 

Wiskunde en Scheikunde. 

Gezellige 

kampvuuravonden. 

Dier? Parkiet 

Verzin een vraag 

voor de volgende… 

Als je één ding mocht kiezen 
wat je zeker op een kamp 
moet doen, wat zou dat dan 
zijn? 

Hier werd ik geïnstalleerd 
als beverleiding. 
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Thx Sharon! 

Hier staat het  
Beverteam 2018,  
maar helaas mist  
Professor Plof. 

 

Hier liep ik samen met Nina 
als gids de dodenherdenking. 

Dit is een groepsfoto van 
het beverkamp 2019 in 
Reeuwwijk. Het thema was 
Pippi langkous. 

Dit is een foto van mijn eerste 
explorer weekendje. Ook wel 
het bekende ‘bootweekendje’. 
Ik vond dit mijn leukste 
weekend bij de explorers. 


