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Hallo Tim,  
Welkom bij de achtste  
JMC Vrijwilligers Chat.  

Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Ik ben begeleider 
bij de Explorers, 
en coördineer de  
4 mei Doden-
herdenking en 
Veteranendag  
in Zoetermeer. 
 

Hoelang bij Scouting  JMC? 

Hoe bij JMC beland? 

Door de moeder van een jeugd 
vriendje (Harria de Steur). 
Deze mevrouw gaf aan, dat 
voor een druk jongetje zoals 
ik, het scouting wezen wel 
goed zou zijn. Geen 

onverstandige keuze achteraf.  

Scouting is… 

Een positieve afspiegeling 
van de maatschappij. Waarin 
iedereen zijn ding kan doen 
binnen bepaalde normen en 
waarden. 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

Dit vind ik een hele lastige 
vraag. Dit komt mede omdat 
ieder zijn ‘eigen’ clubbie het 
leukste vindt. Ik ben bij deze 
vereniging opgegroeid en zal 
daar dan denk ik ook altijd 
een zwak voor blijven 
houden. Los van dat, is JMC 
gewoon een club waar 
iedereen terecht kan, maar 
waar ook iedereen gelijk is. 
Een mooi teken denk ik. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Ik vind ons huidige clubhuis 
enorm mooi. Vooral op zo’n 
leuke locatie. 
 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Het van Tuyllpark is in de loop 
van de tijd wel veranderd. 
Voorheen hadden we een 
heel groot speelveld achter 
de Chute. Dit is helaas 
verkocht aan onze buren, de 
wildwaterbaan, maar het blijft 

een leuk park. 

Wat vind je van onze 

Website? 

Mooi, informatief en overzich-
telijk. Mede daarom word hij 
denk ik vaak bekeken. 
 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter, 

Youtube en App? 

Om mee te blijven gaan met 
de tijd moet je hier wel aan 
mee doen. Ook om bekend-
heid te houden. Dus leuk! 

Vrijwilligerswerk is? 

Passie, eerlijkheid 

en gedrevenheid. 

Waarom ben je 

vrijwilliger geworden? 

Nadat ik alle speltakken als 
jeugdlid had doorlopen wist 
ik het zeker. Ik wil ook leiding 
worden binnen deze 
vereniging. En iedereen 
dezelfde gave tijd geven die 
ik ook heb gehad.  
 

Doe je nog ander vrijwilligers 
werk naast Scouting? 

Ik help een collega die een 
ziek zoontje heeft met 
sponsoracties. Dit geeft ook 

veel voldoening. 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 

steeds als vrijwilliger? 

Ik kan me eerlijk gezegd 
nog geen leven  voorstellen 
zonder JMC. Sinds vorig 
seizoen ben ik begeleiding 
bij de Explorers. Dit wil ik 

nog wel even blijven doen. 

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

Ik ben begonnen bij de 
welpen. Hier heb ik 3 kampen 
meegemaakt. Sinds 1995 heb 
ik geen kamp gemist. Na de 
welpen heb ik alle speltakken 
doorlopen en alle leuke en 
minder leuke dingen binnen 
JMC meegemaakt. Na mijn tijd 
als jeugdlid, ben ik bijna 10 
jaar verkennerleider geweest, 
met een tussenpose van 1,5 
jaar bij de vrijbuiters. Verder 
heb ik een aantal jaar geleden 
het stokje van Alwin 
Akkermans overgenomen als 
coördinator van de 4 mei  
Dodenherdenking en de 
lokale Veteranendag. 

Sinds 1995, 20 jaar dus  
 

Wat heb je in al die 
jaren gedaan? 
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Een aantal van mijn leukste 
herinneringen aan mijn 
scouting tijd zijn, de Nationale 
Jamboree 2004 in Boxtel en 
mijn prijs als vrijwilliger van 
het jaar in 2011. Verder maak 
je zoveel mee. Het is allemaal 
wel leuk. Kijk maar op de site 
of kom langs ;-) 
 

Welke 20 kampen  
heb je meegemaakt? 

Als welp: 
1996: Groepskamp J.M.C. 5.0 
in Drunen, 
1997: Alkmaars filmfestival,  
1998: Middeleeuwenkamp in 
Diessen. 
 

Als verkenner: 
1999: Zuid Limburg, 
2000: Ommen,  
2001: Arnhem, 
2002: Rotterdel in Duitsland. 
 

Als explorer: 
2003: België, 
2004: Nationale Jamboree in 
Boxtel,  
2005: Dudelange Luxemburg, 
2006: groepszomerkamp in 
Capelle aan de IJssel. 
 

Als verkennerleider: 
2007: Rotterdel in Duitsland, 
2008: Eerde,  
2009: Overasselt,  
2010: Arcen.  
 

Als vrijbuiterleider: 
2011: groepszomerkamp in 
Kasterlee, België, 
2012: Austerlitz. 
 

Als verkennerleider: 
2013: Dwingeloo,  
2014: Overasselt.  
 

Als explorerbegeleider: 

2015: Herentals in België. 

Leukste kampthema? 

In 2009 hebben we met de 
verkenners een thema gehad 
wat erg goed liep en water-
dicht was. Maar dat thema is 
natuurlijk niet verzonnen, 
maar een echte legende;-) 
 

Kampvuurlied? 

Vlivlavlo 

Kampvuurhapje? 

Bananen in aluminiumfolie 
met chocolade in het vuur  
en de Mac Brus. 

Leukste activiteit? 

Teambuildings activiteiten en 
ouderwets pionieren met een 
paar fanatiekelingen. 

Hobby’s? 

Mountainbike en 
outdoor activiteiten 

Spel? Spotdropping 

Sport? Fietsen 

Muziek? Allerlei 

 Zanger/zangeres/groep? 

Queen, top 40, MJ, 
Enigma en Pink Floyd 

Tv-programma? 

Flikken Maastricht 

Radio? Sky radio en 
Q music 

Idool? 
MacGyver. 
Overal een 
oplossing voor. 
 

Boek / tijdschrift? 

Literatuur over WOll 

Film? 
Men of Honor. 

Acteur/actrice? 

Denzel Washington 

Website? 

Wikipedia 

App? Google 

Drank? 

Whisky en borreltje-cola 

Dier? Kat 

Bloem/plant? 

Geen specifieke maar veel 

planten in het voorjaar… 

Vakantieland? 

Nog niks vasts 

Slechtste eigenschap? 

Soms te gedreven en 
kan moeilijk nee zeggen. 

Beste eigenschap? 

Eerlijk, oprecht en 
probeer voor iedereen 
klaar te staan. 



 

 
 
  
    
  

 
 

          J M C       Vrijwilligers Chat 

 
   

Thx Tim! 

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

Stomste schoolvak? 

Wiskunde 

Leukste schoolvak? 

Gym, aardrijkskunde en 
economie. 

Vieste eten? 

Spruiten 
 

Lekkerste eten? 

Poffertjes 

Schoenmaat? 

Groot, zo groot dat ik altijd 
teveel geld kwijt ben. 

Geluksgetal? 

7 

Kleur? 

Groen 

Snurk je? 

Soms. 

Stopwoordje? 

Ja Precies 

Grootste wens? 

Met mijn gezin mooie 
reizen maken en bovenal 
Indonesië zien. 

Waar kunnen we je ’s nachts 

voor wakker maken? 

Chocola en appelflap 

Waarom zou je mensen 
scouting aanraden? 

Verzin een vraag 

voor de volgende. 

Mijn 1e installatie in 2006 
bij de verkenners.  
Mooi moment. 

Mijn 1e kamp, het groeps-
kamp J.M.C. 5.0. in Drunen 
in 1996. Als welp vlag 

hijsen en skippyballen. 

Uitreiking vrijwilligers award. 
De feestelijke prijsuitreiking 
op 8 oktober 2011 was de 
afsluiting van de campagne 
Oog voor de jeugd en van de 
prijsvraag Meer dan handen  
awards, waarmee de 
gemeente jonge vrijwilligers in 
het zonnetje wilde zetten.  Met 
de leus ‘Zoetermeer zoekt 
kanjers’ had de gemeente 
organisaties en verenigingen 
opgeroepen om hun 
vrijwilligers tussen de 12 en 25 
jaar te nomineren.  
De prijsvraag bestond uit drie 
categorieën: passie, 
competentie en verbinding.  
Ik won in de categorie 
competentie onder meer 
omdat ik bij Scouting JMC 
leiding gaf aan kinderen met 
een leerachterstand. 


