Ledenadministratie en wachtlijstinformatie:
bij Eric van der Ven, ledenadministratie@johnmccormick.nl
opgave van en/of info voor (bege)leiding bij voorzitter
Contributie:
Zoals bij elke vereniging is de contributie de belangrijkste bron van
inkomsten. JMC streeft ernaar de contributie zo laag mogelijk te
houden om deelname aan het scoutingspel voor iedereen mogelijk te
maken. Bent u in het bezit van de voordeelcheques van de
ZoetermeerPas, ook deze kunt u bij JMC inleveren.
Voor nieuwe leden bedraagt het inschrijfgeld € 25,00, te voldoen bij
de eerste contributie betaling. Met ingang van 1 januari 2005 zijn de

tarieven als volgt:
De contributie bedraagt
Voor het 1ste kind
Voor het 2de kind
Vanaf het 3de kind

per jaar/
€ 120,€ 108,€ 96,-

per kwartaal/
€ 30,€ 27,€ 24,-

per maand
€ 10,€ 9,€ 8,-

Na 4 opkomsten is contributie verschuldigd, u ontvangt van ons een
bevestiging.
Betaling van de contributie dient plaats te vinden per bank,
Banknummer: 16.01.94.296, t.n.v. Scoutinggroep John
McCormick te Zoetermeer, onder vermelding van het
lidmaatschapsnummer. Na de eerste contributiebetaling dienen de
volgende betalingen vooruit plaats te vinden via periodieke
overschrijving bij uw bank.
Het kampgeld bedraagt € 90 en dient uiterlijk 1 juni betaalt te
zijn. Ook voor het kampgeld is het mogelijk dit per maand (€
7,50) of per kwartaal (€ 22,50) te betalen. Afmelding voor het
kamp dient vóór 1 juni plaats te vinden. Bij afzeggingen na 1 juni
wordt € 20 per kind ingehouden i.v.m. al gemaakte kampkosten.
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk plaats
vinden, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, bij de
ledenadministrateur.

Januari:
1 januari
t/m 6 januari
5 januari
15 januari

Nieuwjaarsdag
Kerstvakantie
Nieuwjaarsopkomst
Clubhuis De Chute bestaat 8 jaar

Februari:
22 februari
27 februari

Baden Powell dag
Groepsraad

Maart:
3 t/m 8 maart
21 t/m 24 maart
23 en 24 maart
26 maart
29 maart
Vanaf 29 maart

Collecte Jantje Beton
HIT
Pasen
Groepsraad
Nationale Scoutingdag
Nationale Scouting Loterij

Bij het landelijk bureau kan je 24 uur per dag telefonisch materialen uit de
ScoutShop bestellen, tel: 033-4960282, fax: 033-4960222. Binnen 10 dagen
zijn dan de spullen in huis. Kijk ook op internet adres www.scoutshop.nl of ga
naar één van de volgende regio scoutshops:
Den Haag
3106454
Open op:

Rotterdam
4772395
Open op:

Waldeck Pyrmontkade 904

070-

Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Heemraadsingel 129

13.30 – 17.00 uur
19.00 – 21.00 uur
09.00 – 12.00 uur
010-

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

19.00 –
12.00 –
16.00 –
10.00 –

20.30 uur
17.00 uur
20.30 uur
13.00 uur

Hallo allemaal!
We hebben het toch maar weer gedaan, we zijn aangekomen bij
2008! Na alle feestdagen die voor het meeste bestaan uit je mooi
aankleden en lekker eten kunnen we nu weer lekker vol aan het
volgende jaar beginnen. En waar beter mee te beginnen dan met de
traditionele boerenkoolmaaltijd en snerttocht?
In deze oplage van de scoutiviteiten kijken we terug naar het
afgelopen jaar, de laatste feesten en de laatste opkomsten. We
horen een paar verhalen over wat mensen van scouting vinden en
natuurlijk krijgen jullie nog wat informatie over hoe de JOTA is
verlopen.
En nu lekker gaan beginnen aan het nieuwe scoutingseizoen! Een
gelukkig nieuwjaar!!!!
De Redactie

Hallo allemaal,
Zo op de valreep van 2007 nog even een stukje schrijven voor de
Scoutiviteiten over de bevers, dat valt niet mee hoor. Maar ik zal
mijn best doen…
Wat is er sinds de zomervakantie allemaal bij de bevers gebeurd?
Als eerste natuurlijk het overvliegen. Hierdoor raakten wij bij de
bevers maar liefst 6 leden kwijt. En hielden we er slechts 4 over.
Maar niet getreurd, na wat heen en weer gebel zaten er de week
erna alweer 8 bevers. Dus dat gaat de goede kant op, en we blijven
groeien. In oktober was er de JOTA voor alle leden en in november
hielden we voor bevers en hun ouders voor de tweede keer alweer,
een ouder-kind-weekend. Jack Vogeltrek moest toen een
multicultureel feest voor de burgemeester organiseren. Maar Jack
moest daarvoor zoveel doen, dat wij hem maar zijn gaan helpen.
Hiervoor moesten we wel in een dag de hele wereld rond.

Ook Flip de Beer maakte de hele reis mee, want Marijke moest dat
weekend op Flip passen en dat deed ze goed. We kwamen zo in
Engeland, waar we op de thee gingen bij de koningin. In Egypte aten
we shoarma, in Griekenland leerden we de Sirtaki en in Brazilië

vierden we carnaval. Zo zijn we echt in alle werelddelen geweest.
In Frankrijk gingen we zelfs aan de champagne en moesten we een spel met de
glazen doen.
Toen we klaar waren met het verzamelen van alle feestartikelen, gingen we snel
terug naar ons eigen kikkerlandje, want de bevers hadden zelf ook nog een
feestje voor de boeg. Rory Loïs moest nog geïnstalleerd worden. Dus na de
nodige voorbereidingen en met een lekkere Belgische (wafels) lunch in onze buik,
konden we gaan installeren. Daarna namen we afscheid en ging iedereen naar
huis.

De week erna gingen we met de bevers kijken bij de intocht van Sinterklaas.
Rory Loïs mocht zelfs met de Pieten meedansen en jumpen. Daarna stond alles
natuurlijk in het teken van Sinterklaas, tot het grote sinterklaasfeest op 2
december. Waarbij de Sint in eigen persoon samen met twee zwarte pieten ons
met een bezoek vereerde. En natuurlijk had hij voor alle bevers cadeautjes
meegebracht.

De week erna werd Hotsjietonia snel in kerstsfeer gebracht, door middel van
vele mooie kerst-knutsels. Een week voor kerst hebben we nog even samen met
Hippe Springveer onze lichamen in conditie gebracht na alle snoepgoed die we
van de Sint gekregen hadden, om de week daarna onze buiken weer vol te eten
aan een overheerlijk culinair kerstdiner. Met dank aan de papa’s en mama’s, die
voor een groot deel voor onze boodschappen hebben gezorgd. Het was een zeer
geslaagd diner, met voor een ieder wel iets lekkers. Zo zie je maar, de bevers
hebben weer veel leuke dingen beleefd. Rest mij alleen nog iedereen het
allerbeste voor 2008 te wensen en er samen een topjaar van te maken.

Hallo allemaal!
Op zaterdag 22 december hadden de
kabouters en de welpen een gezamenlijk
kerstontbijt in het welpenlokaal. De leiding had
het lokaal mooi versierd en er waren genoeg
verschillende lekkernijen om voor iedereen een
lekker ontbijt van te maken.
Na een uurtje keurig aan tafel gezeten te
hebben met zo’n 35 mensen, was er nog even
tijd over om een leuke creatieve opdracht uit
voeren.

te

Eric vertelde een verhaal:
“ Doe allemaal je ogen dicht. Je loopt in een groot bos. Je bent alleen. Je hebt
al 2 dagen niet gegeten en je rammelt van de honger. Je moet nu snel iets te
eten vinden want alle voorraad die je meegenomen hebt, heb je in de afgelopen
2 dagen op gegeten. Je loopt maar alleen in dat bos en je weet niet of je wel
goed loopt. Je bent ook erg moe van dat lopen en omdat je honger hebt, voel je
je ook niet heel sterk. Ineens stoppen de bomen en je loopt het bos zomaar uit.
Je komt uit op ene groot grasveld. Er is helemaal niets te zien, alleen een grote
berg in het midden van het veld. Je loopt naar de berg, en loopt erop. Het is
eigenlijk een grote heuvel. Wat denk je te zien, als je aan de top bent van die
heuvel? Wat denk je dan te zien? Teken wat je denkt wat er achter de heuvel
te zien is.”
Dat was het verhaaltje van Eric. De kinderen zijn meteen allemaal aan het werk
gegaan en er zijn mooie en bijzondere tekeningen gemaakt.
Van de tekeningen van de kabouters is een selectie gemaakt uit de 15
tekeningen.
Hieronder zie je de tekeningen en er is duidelijk te zien wat deze kabouters
voor fantasiebeeld hadden toen ze de tekening maakten.

Tessa
Nummer 1!
Tessa haar gedachtes waren
dat er een zee aan de andere
kant van de berg was.

Michelle
Nummer 2!
Michelle hoopte dat er een stad was aan
de andere kant zodat ze daar lekker kon
gaan eten en slapen in het hotel!

Mandy
Nummer 3!
Mandy hoopte dat de kerstman
haar op stond te wachten, zodat ze
in zijn arrenslee mee kon vliegen
naar haar huis.

We zijn nu met een groep van 16 kinderen, en dat is eigenlijk best een mooi
aantal. Sinds het overvliegen hebben we vier Bevers erbij gekregen, voor hen
was het soms een beetje wennen, maar ze doen al geweldig mee. Ook hebben we
twee nieuwe leden erbij gekregen: Joshua en Jordi. Zij kenden al een paar
Welpen en dat maakt het natuurlijk wat gemakkelijker, ze passen prima in de
groep.

Samen met de Kabouters hebben we
Sinterklaas gevierd. Twee Pieten kwamen
ons vertellen dat ze pepernoten tekort
kwamen en dat Sinterklaas wel heel boos
zou zijn als ze geen pepernoten
meebrachten. Zouden de Welpen en de
Kabouters ze misschien kunnen helpen?
Met zijn allen zijn we hard aan de slag
gegaan om een flinke hoeveelheid
pepernoten te bakken, beetje boter, beetje pepernotenkruiden, nog wat andere
ingrediënten en nu maar kneden! Het bleek een geslaagd beslag te zijn, maar nu
moesten er nog pepernoten van gemaakt worden. Gelukkig hadden de Pieten nog
wel wat originele pepernoten meegenomen uit Spanje en zo wisten de kinderen
precies hoe groot ze de pepernoten moesten maken. Nadat de kinderen dit
gedaan hadden hebben we ze in de oven gestopt, waar al gauw bleek dat ze iets
sneller rezen dan wij verwacht hadden. Terwijl de kinderen buiten aan het
spelen waren, is de leiding samen met de Pieten er toch nog in geslaagd om een
grote hoeveelheid pepernoten uit de oven te halen. De Pieten konden
Sinterklaas weer onder ogen komen dankzij de Welpen en Kabouters!

We zijn een opkomst naar Ballorig geweest,
dit was voor de Welpen natuurlijk een groot
feest, want waar vind je nou nog zo’n grote
ballenbak? De leiding is ook nog even in de bak
geweest en Kaa en King Lowie hebben samen
met de kinderen tikkertje gespeeld. Het valt
nog niet mee om met 2.02m door een
kinderparadijs te rennen...!

Ook hebben we met de Kabouters een kerstbrunch genoten, iedereen was
netjes gekleed en het eten was heerlijk. De kinderen hebben na het eten nog
een paar mooie tekeningen gemaakt.’
Namens de Welpen en hun leiding wens ik jullie in 2008 een goede jacht!
King Lowie (Niels)

Een nieuw scoutingjaar is weer begonnen, wat betekend een hoop veranderingen
bij de gidsen. Eerst maar even een kleine update. Na het
zomerkamp is John gestopt als gidsenleiding, maar
gelukkig komt hij nog wel af en toe eens om het hoekje
kijken. Chantal is na de zomervakantie er als gidsenleiding
bijgekomen. Verder zijn we met de opkomsten naar de
donderdag avond verschoven, waardoor we helaas een
paar gidsen zijn verloren. Ook hebben we de afgelopen
periode hulp gehad van Eric van der Niet (kabouterleiding
en bestuurslid), waar we
erg blij mee waren.
In september hebben we het overvliegen gehad
en we hebben toen één van onze gidsen
uitgezwaaid en hebben acht kabouters
opgevangen. Natuurlijk was het weer een groot
spektakel en kwam niemand droog of schoon
over.
In november heeft Mark Nicolai (groepsbegeleider) Chantal geïnstalleerd als
gidsenleiding en hebben wij zes van de acht gidsen geïnstalleerd.
December was natuurlijk weer een feestmaand!
Eerst 6 december Sinterklaas gevierd door middel
van lootjes trekken en surprises maken. Iedereen
moest een cadeautje kopen, een surprise en een
gedicht maken. Natuurlijk waren er leuke,
grappige, gekke en
vieze surprises.

Een week later hebben we meegedaan aan de trail. De trail is een
avondwandeltocht die op zaterdag begint en in de nacht van zaterdag op zondag
eindigt. Tijdens de trail gebruik je een aantal tochttechnieken. Deze tocht loop
je samen met je ronde. Mocht je er met je ronde niet meer uitkomen, dan bel je
de noodtelefoon en word je verder op weg geholpen. Ook rijden er auto's rond
van het DOE-team die je kunnen helpen of zelfs op halen. Slapen gebeurt in een
gebouw samen met scouts van andere groepen. Warm aangekleed en voorzien van
snoep, drinken, eierkoeken en pannenkoeken gingen de meiden op pad. Bij drie
van de vier rondes ging dit erg goed!
En natuurlijk hebben we ook dit jaar weer afgesloten met een kerstdiner.
Omdat de rondeleidsters bezig zijn met een insigne organisatie hebben zij de
opdracht gekregen dit te organiseren. Zo zijn de meiden een aantal weken van
te voren begonnen met wat ze wilde doen. Grillen, gourmetten of een buffet.
Daarna zijn de meiden verder gaan
organiseren met betrekking tot de
taakverdeling enz. Uiteindelijk is daar
een heerlijk kerstdiner uit
voortgekomen en hebben we met z’n
alle heerlijk gegeten en het jaar
afgesloten.
Alle gidsen wensen iedereen een goed
uiteinde en een knallend nieuwjaar!
Groetjes de gidsen.

Op de opkomst hebben we dingen gedaan zoals kampvuur, kaart en
kompas, pionieren en EHBO. We maken elke keer een 3 maanden
planning. Hierbij mag iedereen zeggen wat hij leuk vindt en dan maken
we er een planning van.
Martijn
30 November hebben we eerst geopend en toen hebben we een balspel
gedaan. Na het balspel hebben we een kampvuur gemaakt. De vlammen
kwamen heel erg hoog. Toen hebben we nog een spelletje gedaan en
later hebben we weer gesloten en het was hartstikke leuk.
Groeten van de Vrijbuiters
Kari
16 november 2007
Hadden we banket. Toen hebben we kruidnootjes gemaakt. (en daarna
het banketbakkers-insigne gekregen! jummie!)
Marjon
Ik vond het leuk dat ik geinstalleerd wordt.
Ricardo
Ik vind de scouting erg leuk, vooral kampvuur maken, pionieren,
spelletjes doen, op weekend gaan, koken en fluitenkoord maken.
Van het fluitenkoord is nog niks gekomen, om dat we er geen tijd voor
hadden.
Op weekend gaan vind ik erg gezellig, omdat je dan met een heleboel bij
elkaar de nacht doorbrengt.
De opkomst begint vaak met een spelletje, zoals trefbal, bussiekruit
(verstoppertje met de bal) of iets anders. Daarna gaan we doen wat op
het dagprogramma stond. Dit hebben we gepland in een drie
maandenplanning. Soms volgen we de planning niet, als het niet uitkomt.
Bijvoorbeeld als het weer slecht is of dat er iemand van de leiding ziek is.
Stefan

Goh zeg, wat doen we toch veel op de opkomsten. Zoals jullie op de
cartoon van Maarten kunnen zien, houden we ook nog steeds van de
“ouderwetse scouting-activiteiten”. Zo zijn we dus veel met kaart en
kompas bezig, maar proberen we het iedere keer weer een nieuw jasje te
geven, zodat het niet gaat vervelen.
Ook laten we de kinderen de insignes uitkiezen die ze willen halen, zoals
dus het banketbakkers insigne. Dit heeft wel even een tijdje geduurd,
omdat de vorige keer de koekjes waren aangebrand… Tja, en dat geld
natuurlijk niet voor je insigne!
Met het fluitenkoord zijn we ondertussen gestart, dus dat gaat ook de
goede kant op.
Verder hebben we het erg naar ons zin op onze vrijdagavond!
de leiding

Beste mede-jmc’ers,
Wat is het afgelopen jaar weer ontzettend snel gegaan zeg… Hoop
scoutingplezier gehad, en hoop dingen gebeurd. Zo hebben 2 van onze leden van
de fff-jes een prachtige dochter gekregen, gefeliciteerd Patrick en Marsha!
Het gaat goed met beide kids!
Ook hebben we weer een hoop leuke opkomsten beleefd, zo zijn we wezen
karten wat de meiden heel erg spannend vonden! Zij deden dit namelijk voor
het eerst, maar vonden het achteraf superstoer !! Wanneer gaan we weer??
dan kunnen de dames de heren verslaan, we weten nu hoe het moet! ☺
Ook zijn we creatief geweest met het maken van een brug van spaghetti, heel
leuk.
Het komende jaar staan er ook weer een hoop leuke dingen op de planning. In
maart gaan de fff-jes samen met de pivo’s een weekendje weg naar
Bloemendaal. We slapen in een boerderij van een scoutingvereniging. Wat we
precies gaan doen zijn we nog mee bezig. In ieder geval wordt het een leuke
activiteit, bbq-en en een nachtspel.
Ook gaan we met de pivo’s samen op kamp. Hoe en wat we precies gaan doen
blijft nog even een verassing, ook voor ons. ☺
Om het jaar af te sluiten hebben we lekker en gezellig weer gezamenlijk
gegourmet…

De fff-jes wensen iedereen een heel gezellig en gezond 2008!

Omdat de fff-jes niet zo’n hele grote groep zijn doen we soms activiteiten
samen met de pivo’s, vooral met grotere activiteiten. Wel zijn we allebei een
eigen groep, die eigen beslissingen nemen, maar erg goed en gezellig samen
activiteiten kunnen doen! Wij zijn nu met een club van 7 man. Mocht je iemand
weten die het leuk vind om een keer te komen kijken of om onze groep wat
groter te maken?? Bel gerust!
Groetjes Sietske, Eric, Martijn, Patrick, Marsha, Stefan en Niels

20 en 21 oktober 2007: JOTA bij JMC
In het weekend van 20 en 21 oktober 2007 (het derde
volle weekend van oktober) werd wereldwijd de 50e
JOTA gehouden. JOTA staat voor Jamboree On The
Air. Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord van een
Wereld Jamboree. Tijdens zo'n kamp komen rond de 30.000 Scouts van over de hele wereld
bij elkaar. Tijdens de Jamboree On The Air blijft iedereen in zijn eigen land, maar praten elk
jaar ongeveer 500.000 Scouts een weekend lang met elkaar via de radio. De radiostations
worden bemand door zendamateurs. Zij begeleiden de kinderen bij het zenden. In 1958 werd
de eerste JOTA gehouden en sindsdien hebben vele duizenden Scouts van over de hele
wereld via de radio kennis gemaakt met elkaars cultuur en gewoontes. Elf jaar geleden is daar
de JOTI (Jamboree On The Internet) bijgekomen waarbij, je raadt het al, de Scouts met
elkaar communiceren via internet.
Bij Scouting JMC werd vrijdag 19 oktober begonnen met het pionieren met houten palen en
touw van een zo hoog mogelijke zendmast. Hierin werd een antenne geplaatst. Verder werden
er draadantennes opgehangen voor een goed internationaal bereik. In clubhuis De Chute werd
de benodigde apparatuur geplaatst die de signalen opvangen en omzetten in geluiden die
kunnen worden verstaan. Op vrijdag 19 oktober om 22.00 uur begon de 50e JOTA, met dit
jaar als thema 'Around the world in 50 hours'.

In verband met het 1000 jarig bestaan van de gemeente Zoetermeer heeft Scouting JMC
een speciale call aangevraagd. Met de call "PA1000ZTM/J", plaatsten de zendamateurs een
algemene oproep om contact te maken. Na wat zoeken en draaien voor de juiste frequentie
werd het contact via de ether gelegd. De aanwezige scouts konden dan het gesprek
overnemen en van alles vragen en zeggen. Aan het eind van elk gesprek wordt een adres
uitgewisseld voor een 'QSL', een kaart die wordt opgestuurd als herinnering aan het gesprek.

Op zaterdag 20 oktober hielden de bevers, kabouters, welpen en vrijbuiters van 10.00 t/m
13.00 uur hun opkomst. Naast het zenden waren er ook tal van andere activiteiten te doen
zoals het solderen van een bouwpakket, een Morsespel, een vossenjacht op zoek naar
zendertjes en APRS waarbij de groepjes in de Chute via de portofoon opdrachten gaven aan
de groepjes buiten Zo krijgen ze te horen waar ze heen moeten lopen en wat ze daar moeten
doen. Wanneer je klaar was met een onderdeel kon je op het JOTA-bord zien waar je daarna
heen kon.
De verkenners en gidsen waren van 14.00 t/m 22.30 uur in en om clubhuis De Chute te vinden.
De explorers, pivo's en 3F-jes waren het gehele weekend aanwezig.
Later op de avond was het lichtjesspel voor de ouderen en de leiding.

TE KOOP
De enige echte, in rood met gele opdruk uitgevoerde,
JMC T-shirts.

Ze zijn er in de maten 128/140, 152, M, L, en XL.
Een goede kwaliteit voor maar 7 euro.
Bestellen kan via de speltakleiding.

Voorzitter groeps- en stichtingbestuur
Hermen van Dalen

voorzitter@johnmccormick.nl

Secretaris groeps- en stichtingbestuur
René van Aalderen

secretaris@johnmccormick.nl

Penningmeester groeps- en stichtingbestuur
EriC van der Ven

penningmeester@johnmccormick.nl
bestuur@johnmccormick.nl

Coördinator & leden team groepsactiviteiten
Eric van der Niet
Marc van Dinter
Natasja Schotel
Paul de Vreede
Rob Overvliet

groepsactiviteiten@johnmccormick.nl
marcvandinter@wanadoo.nl
n.schotel@wanadoo.nl
pdevreede@wxs.nl
overvlietrob@zonnet.nl
doeteam@johnmccormick.nl

Groepsbegeleider
Mark Nicolaï

groepsbegeleider@johnmccormick.nl

Ledenadministratie en wachtlijstinformatie
Eric van der Ven

ledenadministratie@johnmccormick.nl

Beheerder groepsdassen en insignes
René van Aalderen

verkenners@johnmccormick.nl

Notulist bestuursvergadering / groepsraad
René van Aalderen

notulist@johnmccormick.nl

Materiaalbeheerders
Koos Gouweleeuw
Dennis Bosman
Rob Overvliet

materiaalbeheer@johnmccormick.nl
overvlietrob@zonnet.nl

Beheerder clubhuis de Chute
John Hogebrug

beheerder@johnmccormick.nl

Verhuurder clubhuis de Chute
Paul van Strien

079-3437923 (18–21u)

verhuur@johnmccormick.nl

Webmaster en PR-medewerker
Edwin Albers

webmaster@johnmccormick.nl

Medewerkers
Jacques Bosman
Hans van Leeuwen
Ed Peters
Wilfred Lachman
Kees Boerkamp

hansvanleeuwen@zonnet.nl
kaey99nick98@yahoo.co.uk
rwlachman@zonnet.nl
fesamaji@wanadoo.nl

Clubhuis – hier bel je naar toe wanneer je niet kunt!

De Chute: 079-3310442

Bevers – Jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar - Zaterdag van 13:00 tot 15:00 uur
Jacqueline Amiabel*
bevers@johnmccormick.nl
Michiel Brons
bevers@johnmccormick
Rob Planken
VACANT
Kabouters – Meisjes van 7 tot 10 jaar - Zaterdag van 09:30 tot 11:30 uur
Maaike Hanou *
kabouters@johnmccormick.nl
Sietske Stahlecker
3fjes@johnmccormick.nl
Eric van der Niet
groepsactiviteiten@johnmccormick.nl
Selina Schipper
kabouters@johnmccormick.nl
Welpen – Jongens van 7 tot 10 jaar - Zaterdag van 09:30 tot 11:30 uur
Martha Spruit *
welpen@johnmccormick.nl
Niels Christiaans
welpen@johnmccormick.nl
Femke Boerkamp
scoutiviteiten@johnmccormick.nl
Iris Tulkens
welpen@johnmccormick.nl
Vrijbuiters – Jongens en meisjes vanaf 9 jaar - Vrijdag van 19:00 tot 21:00 uur
Henk van Es *
vrijbuiters@johnmccormick.nl
Dennis Bosman
Tineke van der Bent
vrijbuiters@johnmccormick.nl

Adviseur:
Arnold van Doorn

vrijbuiters@johnmccormick.nl

Gidsen – Meisjes van 10 tot 14 jaar - Vrijdag van 19:00 tot 21:00 uur
Ylona Spiekman*
gidsen@johnmccormick.nl
Chantal Votel
gidsen@johnmccormick.nl
Verkenners – Jongens van 10 tot 14 jaar - Donderdag van 18:30 tot 20:30 uur
Martijn Brus *
verkenners@johnmccormick.nl
René van Aalderen
verkenners@johnmccormick.nl
Vincent Brus
verkenners@johnmccormick.nl
Daan van Steveninck
Tim Christiaans
verkenners@johnmccormick.nl
Explorers – Jongens en meisjes van 14 tot 18 jaar - Vrijdag van 19:30 tot 21:30 uur
Alwin Akkermans *
explorers@johnmccormick.nl
Jaco Gouweleeuw
Femke Akkermans
explorers@johnmccormick.nl
Pivo’s – Jongeren van 18 t/m 23 jaar – Dinsdag van 19:30 tot 21:30 uur
Tim Christiaans (voorzitter Pivo’s)
pivos@johnmccormick.nl
3Fjes – 23+ jaar – ..dag van -- tot -- uur
Sietske Stahlecker (info)

3fjes@johnmccormick.nl

De vetgedrukte namen met een sterretje erachter zijn de teamleiders

