Ledenadministratie en wachtlijstinformatie:
Bij EriC van der Ven, penningmeester@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
per jaar/ per kwartaal/ per maand
ste
Voor het 1 kind
€ 120,€ 30,€ 10,de
Voor het 2 kind
€ 108,€ 27,€ 9,de
Vanaf het 3 kind
€ 96,€ 24,€ 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.

1 januari
10 januari
15 januari
17 januari
28 januari

Nieuwjaarsdag
Nieuwjaarsreceptie vanaf 20.00 uur
Clubhuis de Chute bestaat 9 jaar
Boerenkoolmaaltijd/snerttocht 16.30-21.00 uur
Groepsraad

4 februari
22 februari
25 februari
28 februari

Workshop 19.30-21.30 uur
Baden Powell dag
Groepsraad
Houthakkersweekend

2-7 maart
18 maart
25 maart
28 maart
Vanaf 28 maart

Collecte Jantje Beton
Workshop 19.30-21.30 uur
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
Open op:

Rotterdam
Open op:

Waldeck Pyrmontkade 904
Woensdag
13.30 – 17.00 uur
Donderdag
19.00 – 21.00 uur
Zaterdag
09.00 – 12.00 uur
Heemraadsingel 129
Maandag
19.00 – 20.30 uur
Woensdag
12.00 – 17.00 uur
Vrijdag
16.00 – 20.30 uur
Zaterdag
10.00 – 13.00 uur

070-3106454

010-4772395

Hey allemaal!
De jaarwisseling is net voorbij, 2008 is afgesloten. Het was weer een superscouting jaar, een
jaar waarin we nieuwe leiding aan hebben zien komen, en afscheid hebben genomen van een
aantal leiding.
2009 begint al spetterend, met in de eerste paar weken een nieuwjaarsreceptie, de
boerenkool en snerttocht opkomst en natuurlijk het 9-jarig bestaan van ons gebouw, de
Chute.
Ook zal 2009 in het kader staan van verbouwen. Het buitenterrein zal een grote verandering
ondergaan, en ook de Chute zelf zal een likje verf krijgen. Maar niet alleen buiten zal er
geklust worden. De explorers en de pivo’s zijn op het moment druk bezig om hun hok een
nieuwe uitstraling te geven. Ben je benieuwd hoe het wordt? Ga vast kijken, want er is al veel
gedaan!
Als laatst mogen we melden dat er in 2009 twee buiken zullen gaan groeien. Femke
Akkermans en Iris Tulkens verwachten beide halverwege 2009 een nieuw JMC’ertje.
Beide dames (en de heren die erbij horen natuurlijk) van harte gefeliciteerd!
Groetjes,
De Redactie

Zo, 2008 is weer erg snel voorbij gegaan. We maken nog wel even van de gelegenheid gebruik
om iedereen te bedanken voor alle hulp die we tijdens de activiteiten ontvangen hebben. Zet
dit vooral door zodat we met zijn allen de activiteiten nog leuker kunnen maken!
Laten we met zijn allen er een onwijs gaaf 2009 van maken. Dus vanuit activiteitenbegeleiding
“de beste wensen voor 2009!”...
Wij gaan er in 2009 weer keihard tegenaan om voor jullie leuke en leerzame activiteiten te
organiseren. Zo zijn er natuurlijk de activiteiten die jullie allemaal kennen, maar we zullen dit
jaar ook proberen wat nieuwe activiteiten te organiseren. Niet alleen voor de leden proberen
we nieuwe dingen te gaan doen, ook voor de leiding van JMC willen we wat nieuws
introduceren. We willen in het nieuwe jaar een 3 tal “Workshops” organiseren. Dit moet geen
lessen worden zoals vroeger op school, maar een avond waar iedereen iets aan heeft en vooral
met elkaar ervaringen, tips en trucks kan uitwisselen. De data voor de workshops staan
aangegeven op de activiteitenkalender. We hopen jullie in grote getallen te kunnen begroeten.
Terug van weggeweest is ook het Houthakkersweekend. Voor degene die de verhalen nog
nooit gehoord hebben, dat is kamperen en werken op een scoutingterrein in Loenen! Koud,
afzien, maar super gezellig! Dit is een activiteiten voor mensen vanaf de Explorers, met de
kanttekening dat als je meegaat, er wel gewerkt moet gaan worden! We zien de aanmeldingen
alvast graag komen!
Nogmaals een goed jaar toegewenst, en houd de kalender in de gaten zodat je geen activiteit
mist!
Groepsactiviteiten
Eric & Sietske

Leidingweekend 3,4,5 oktober 2008
Vrijdagavond 3 oktober vertrokken een aantal mensen naar Austerlitz. We kwamen aan in de
schemering, dus moesten we snel zijn, om de tenten nog voor het donker op te zetten.
Dit lukte net en ook het spetteren wat het inmiddels deed, viel achteraf gelukkig wel mee.
Later op de avond kwam er nog een aantal mensen en dat maakte de groep natuurlijk alleen
maar gezelliger! We hebben lekker bij het kampvuur gezeten en toen het echt te koud en te
nat werd, zijn we in de slaapzak gekropen.
Na een korte, koude nacht, gingen we lekker ontbijten. De thee en koffie stonden na het
ontbijt eindelijk klaar, maar: beter laat dan nooit! Rond 10 uur wilden we beginnen met het
programma voor de ochtend, we wachtten alleen nog op een paar mensen die al snel
arriveerden.
We werden in groepjes van 4 man verdeeld en moesten voordat we aan de tocht met
opdrachten konden beginnen, een kubus op een bepaalde manier in elkaar zetten. Het eerste
groepje dat daarmee klaar was, mocht beginnen. Dat waren wij!
De opdrachten die tijdens de tocht gedaan moesten worden waren erg leuk! Dingen doen zoals
een rauw ei koken bij iemand thuis, een lintje afmeten op 30 cm. Iets ruilen voor een
paperclip etc. Dit hield de tocht spannend en uitdagend! Ik was met mijn groepje bij een stel
mensen beland waar we meteen bijna het hele lijstje uit konden voeren. Dat schoot dus lekker
op!
Rond het middaguur waren we allemaal zo goed als klaar met de opdrachten en werden de
meegebrachte spullen bekeken, gemeten en gewogen. Eric lette goed op dat alles eerlijk
verliep.
We wandelden met de hele groep in een keer terug naar het kampterrein waar we de lunch
nuttigden. Daar besloten we om het middagprogramma om te zetten in een bezoek brengen
aan een zwembad. Het dreigde namelijk te gaan regenen en het was ook nog eens erg koud.
Met zijn allen lekker in auto’s naar het zwembad, waar we heel lang in een bubbelbad gezeten
hebben met elkaar. Wat gezellig! Rond 17.00 uur waren we alweer terug op het terrein.
Sommigen gingen meteen hout sprokkelen voor een lekker kampvuur. Ondertussen werd er
gekookt door een aantal van ons, onder leiding van Marc. We hebben een heerlijke maaltijd
macaroni gegeten en oeps, het toetje is tot nu toe nog steeds niet genuttigd!
We wasten de boel af en gingen weer heerlijk warm langs het kampvuur zitten. Dit hebben we
eigenlijk de hele avond gedaan. Ondertussen nog wel een zeil gespannen want de buienradar
gaf niet veel goeds op. Gelukkig is het allemaal reuze meegevallen.
Nog voor 0.00 uur lagen de meeste mensen wel weer in hun warme slaapzak. We hadden
immers een energieke dag gehad zeg! Ha!
Eindelijk was het dan weer ochtend, want de nacht was weer lang met al die snurkers om je
heen! Maar gezellig was het wel weer geweest! Snel weer een boterham voor iedereen en voor
sommigen een eitje erbij (zonder zout: klein detail!). Omdat het weer begon te spetteren
hebben we alles snel ingepakt en opgeruimd om weer terug te keren naar de Chute. In de

Chute aangekomen heeft iedereen lekker geholpen met de tenten uithangen, afwassen en
uitpakken van alle spullen.
We waren weer lekker op tijd thuis, waar de ogen niet lang geopend bleven die middag. De
rest van de dag heeft het toch pijpenstelen geregend, dus een dutje doen kon geen kwaad!
Het was een zeer geslaagd en gezellig leidingweekend, met totaal 16 man.
De regen en kou hebben we weer overleefd en achteraf gezien hebben we het heel erg
getroffen met het weer!
Groetjes Maaike

Het winnende team!! →

We hebben met de bevers Sinterklaas gevierd was heel gezellig
waren 2 zwarte pieten gekomen en daar hebben we verschillende
spelletjes mee gedaan aan het einde hebben de kinderen
cadeautjes gehad en deze vonden ze allemaal leuk .

De opkomst daarna hebben we een spelletjes opkomst gedaan en daar
mochten de kinderen zelf een spelletje mee nemen er waren helen leuke
spelletjes mee genomen door de kinderen en daar hebben ze met ze allen
leuk mee zitten spelen .

Als laatste opkomst hadden we een kerstdiner en daar voor moesten de kinderen zelf
boodschappen doen samen met de ouders en de producten die zij gekocht hebben die zijn zij
‘s ochtends komen brengen en die hebben wij toen klaar gemakt en ‘s middags om 4 uur
kwamen de kinderen weer en die hebben eerst lekker even een paar leuke spelletjes gedaan
en om 10 voor 5 hebben we afscheid genomen van jack vogel trek en daarna zijn we gaan eten
en lekker met ze allen heerlijk zitten eten en aan het einde kregen alle kinderen nog een
cadeautje en toen gingen ze weer naar huis.
Groetjes de bevers en de bever leiding

De kabouters hebben al veel gedaan. Zo hebben ze gewerkt aan het communicatie-insigne.
Met als afsluitende opdracht een gesprek voeren via de zender op de Jota.
Er zijn drie kinderen en twee leiding geïnstalleerd. Bij de installatie moesten ze de platte
knoop leggen en de kabouterwet opzeggen voordat ze geïnstalleerd werden. En we hebben al
een weekend gehad.
Het weekend begon 21 november en duurde tot 23 november. Het thema was Bambilië, om de
kabouters kennis te laten maken met het fantasieland waar zij elke zaterdag in spelen.
Het weekend begon vrijdagavond met tante Roos die haar spullen aan het uitpakken was. Zij
was net terug van een reis. In de koffer van opa vonden de kabouters een kaart van Bambilië.
Tante Roos vertelde dat zij dat land nog nooit gevonden had. De kabouters besloten om de
volgende dag op zoek te gaan naar Bambilië.
Na het roosteren van marshmallows boven een waxinelichtje en het zingen van liedjes gingen
de kabouters naar bed.

De volgende dag na een lekker ontbijt op zoek naar Bambilië. Na een tocht komen we dan
eindelijk in Bambilië. Daar ontmoeten we Dorinka, een oude wijze vrouw. Zij heeft een
kennismakingspel over Bambilië voor ons. Daar zijn we tot de lunch mee bezig. Daarna
natuurlijk corvee, opruimen, vegen en piepers jassen!
`s Middags begint het te sneeuwen, dus jassen en wanten aan en een dikke sjaal om en het
sneeuwballengevecht kan beginnen!
Rond een uur of twee komt Dorinka nog langs om te vertellen over de warbollen, zachte lieve
pluizige beestjes die leven in Bambilië en hoe we die zelf kunnen maken.
`s Avonds eten we slastamppot met een hamburger en als toetje een vlaflip. Na de afwas de
bonte avond en nog liedjes gezongen.
De volgende dag opruimen en naar huis.
Verder hebben de kabouters een aantal opkomsten samen met de welpen gedraaid. 29
november kwamen er twee pieten langs en hebben we met zijn allen pietengym gedaan. Ook
hebben we met zijn allen genoten van een lekker kerstontbijt.

De Trail 2008
In het weekend van 29 en 30 november 2008 werd de
jaarlijkse trail georganiseerd bij Regio Delfland. De
Trail is een avond- wandeltocht die op zaterdag begint
en in de nacht van zaterdag op zondag eindigt.
Dit jaar was de start bij scouting Hedera en het
eindpunt bij scoutcentrum 't Kruithuis. Vanuit
Scouting JMC deden 2 rondes van de gidsen mee. 1 van
de rondes werd de winnaar van de Trail.

Uitslag Trail 2008
01 - John McCormick gidsen 1
02 - Ashanti verkenners 1
03 - Marco Polo scouts 1
04 - Ashanti padvindsters 1
05 - Hoek van Holland scouts 2
06 - Hoek van Holland scouts 3
07 - Impeesa verkenners 2
08 - Marco Polo scouts 2
09 - Impeesa verkenners 1
10 - John McCormick gidsen 2
11 - Hoek van Holland scouts 1
12 - Ashanti verkenners 2
13 - Ashanti padvindsters 2
14 - Ashanti scouts

Wat hebben de explorers de afgelopen tijd allemaal uitgevoerd?
Met een enthousiaste groep hebben we weer veel dingen gedaan, onder andere het
weerwolvenspel, wat we altijd op kamp deden. We hebben dit spel een beetje tot ‘ons’ spel
benoemt. Daarnaast hebben we ook een beetje onze kampvuurvaardigheden op proberen te
krikken. Bij de meesten ging dat aardig, en bij sommigen wat minder, maar zolang we maar
plezier hebben is alles goed, toch?;)

John, Marc, Renate, Roel en Jitske zijn ook
geïnstalleerd en ontgroend, dus zij horen nu
dan ook echt officieel bij de groep, en daar
zijn we dan ook super blij mee!

Tussendoor hebben we ook nog een
sinterklaas-opkomst gehad, waar weer lekker
veel vieze surprises tevoorschijn kwamen, en
grappige gedichten.

In hartje winter hebben deze bikkels ook
nog even een nachthike gelopen, gestart
in zevenhuizen en geëindigd in Capelle
a/d IJssel. Het was onwijs koud! Maar we
liepen met een onwijs gezellige hechte
groep, dus niks kon de pret bederven. We
begonnen om 20:45 met lopen en we
kwamen om 05:00 ongeveer aan bij de
eindbestemming. We hebben dus een
aardig stukje gelopen, en voor de grap
hadden John en Marc bedacht dat we het
laatste stukje wel even met een bootje
konden doen.
Normaal zit je in zo’n bootje met z’n zessen,
maar zij vonden dat wij er met tien man en
bagage wel in pasten. Met grote angsten
stapten we het bootje in, en uiteindelijk
hebben we onder veel spanning toch het einde
gehaald. Hier hebben we nog even gezellig met
zijn alle in een hutje met stapelbedden
geslapen, en om 11:00 uur gingen we weer
terug naar Zoetermeer. Iedereen was onwijs
moe en brak, maar het was wel onwijs gaaf!
Zeker voor herhaling vatbaar, maar dan
misschien wel als het wat lekkerder weer is.;)

De laatste opkomst van het jaar 2008 was ons kerstdiner,
iedereen had iets meegenomen waardoor we veel
verschillende lekkere dingen hadden, Alwin en Femke waren
er ook gezellig bij, dus er werd weer veel bij gekletst.
Tot nu toe een onwijs leuk seizoen achter de rug! En in 2009
hopen we met dezelfde leuke enthousiaste groep verder te
gaan.
Groetjes, de explorers.

Ambulance opkomst
3fjes
Vanavond bij aankomst stond er al een ambulance klaar voor de
chute. Niet om ons af te voeren, maar om te bekijken. Er was een
zeer vriendelijke bestuurder van de ambulance gekomen om ons
alles tot in de details te vertellen hoe zijn baan en ambulance er
uitziet.
Er was een combiopkomst met de pivo’s dus de opkomst was zeer
goed.
De bestuurder van de ambulance werkt voor de GGD in Zuid
Holland. Vanuit de centrale worden de ambulances gestuurd naar het ongeluk. Ze kunnen zien
welke ambulance het dichtst bij is. Als er een ongeluk is op straat nemen de
ambulancebroeders altijd een aluminium koffer mee. Daar zitten de spullen in die ze vaak
nodig hebben. Soms worden deze koffers ook gestolen, dus ze moeten altijd goed opletten.
In de ambulance is eigenlijk alles aanwezig om iemand zijn leven te redden, medicijnen om te
injecteren, beademingsapparatuur ,bandwonden behandeling, kinderkoffer, machine om
schokken toe te dienen en hartfilmpje (ecg) te maken.
Dat was natuurlijk erg interessant om dat is even te ondergaan, en Tim liet zich behandelen..
Tim trotseerde de kou en trok direct zijn shirt uit. Er werden kleine plakkers op zijn borst
geplakt en aangesloten op de hartmachine. Er werd een ecg gemaakt, en als aandenken kreeg
Tim een afdrukje van de ecg mee naar huis, hij is gelukkig gezond verklaard en kon weer gaan.
Er werd verteld dat als sommige jongeren het tijdens het stappen iets te wild hadden
gemaakt, en daarbij de ambulance bevuilde het zelf moeten schoonmaken.
Dus jullie zijn gewaarschuwd jonge lui!
Groeten Marsha 3fje
Tim in behandeling….→

Inhoud van de koffer →

18 en 19 oktober 2008: JOTA bij JMC
In het weekend van 18 en 19 oktober 2008 (het derde volle weekend van oktober) werd
wereldwijd de 51e 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. Twaalf 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 17 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 17 oktober om 22.00 uur
begon de 51e JOTA, met dit jaar als thema 'Back to Basic'.
Met de call "PA0BDW/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 18 oktober hielden de bevers,
kabouters en welpen 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 geven 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, gidsen en vrijbuiters 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. Ook zij
gingen zenden, solderen, naar het bord voor
het kiezen van een nieuwe activiteit, APRS,
vossenjacht en morse
Het avondeten in de kampvuurkuil →
Later op de avond was er nog een spel 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
Natasja Schotel
Paul de Vreede
Rob Overvliet

groepsactiviteiten@johnmccormick.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
Marc van Dinter

079-3437923 (18–21u)

verhuur@johnmccormick.nl

Webmaster en PR-medewerker
Edwin Albers

webmaster@johnmccormick.nl

Medewerkers
Jacques Bosman
Wilfred Lachman
Clubhuis – hier bel je naar toe wanneer je niet kunt!

rwlachman@zonnet.nl
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
Rob Planken
bevers@johnmccormick.nl
Peggy Scholtes
Kabouters – Meisjes van 7 tot 10 jaar - Zaterdag van 09:30 tot 11:30 uur
Pauline *
kabouters@johnmccormick.nl
Selina Schipper
kabouters@johnmccormick.nl
Renate d’Anjou
kabouters@johnmccormick.nl
Rowan Chander
kabouters@johnmccormick.nl
Welpen – Jongens van 7 tot 10 jaar - Zaterdag van 09:30 tot 11:30 uur
Martha Spruit *
welpen@johnmccormick.nl
Femke Boerkamp
scoutiviteiten@johnmccormick.nl
Iris Tulkens
welpen@johnmccormick.nl
André Koot
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
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
Selena Amiabel
gidsen@johnmccormick.nl
Sander Wareman
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
John hogebrug*
explorers@johnmccormick.nl
Marc van dinter
explorers@johnmccormick.nl
Amber (voorzitter explo’s)
explorers@johnmccormick.nl
Explorers
explo@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

