Ledenadministratie en wachtlijstinformatie:
bij Cor van Rijn, tel. 010-5115957
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,Vanaf het 3de 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.

Mei:
5 mei
12 en 13 mei
25 t/m 28 mei
30 mei

Dodenherdenking
Scouting fundays in Walibi World
LSW in Baarn
Groepsraad

Juni:
2 juni
16 juni
16 en 17 juni
27 juni

JMC-dag (61e verjaardag van JMC)
Casinoavond voor alle gidsen en verkenners
Vrijwilligersweekend
Groepsraad

Juli:
21 t/m 28 juli
Vanaf 27 juli

Zomerkamp voor alle speltakken
21e wereldjamboree in Engeland

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

Hallo allemaal!!
Het is alweer een tijdje geleden dat de Scoutiviteiten voor het laatst is
uitgekomen.
Omdat onze drukker na vele jaren dienst ons blaadje niet meer kon drukken is
er vanaf deze uitgave alleen nog maar een digitale versie die jullie zelf thuis
kunnen uitprinten vanaf de site van JMC (www.johnmccormick.nl).
Dus bij dezen wil ik dan ook nog Wilfred en Cees bedanken omdat zij een hele
lange tijd ervoor hebben gezorgd dat de Scoutiviteiten werd gedrukt!
Er gebeuren veel nieuwe dingen bij de JMC de laatste tijd. We hebben
binnenkort een nieuwe penningmeester, EriC van der Ven. In deze Scoutiviteiten
kunnen jullie iets lezen over onze nieuwe aanwinst bij scouting.
Dat we een nieuwe penningmeester krijgen betekend dus automatisch dat de
oude penningmeester ons gaat verlaten. Dus ook voor Kees een bedankje!
In deze Scoutiviteiten vinden jullie alle spannende dingen die de mensen van
onze groep hebben beleefd de laatste paar maanden. Ik wens iedereen vast heel
veel plezier op kamp, en tot na de zomervakantie!
Groetjes,
De Redactie

Naam: EriC van der Ven (en nee die C is geen tikfout)
Geboorte: 6 april 1961 in Utrecht
Functie binnen John McCormick: penningmeester
Scouting verleden: geen.
Wel heb ik in de loop der jaren wat bestuurservaring opgedaan.
Tijdens mijn opleiding was ik voorzitter van het vakgroepsbestuur. Verder ben
ik 5 jaar penningmeester geweest bij EHBO/Bleiswijk en 5 jaar voorzitter van
The Flying Dutch (De Nederlandse Star Trek fanclub).
Dagelijkse bezigheden: Ik ben als docent verbonden aan De Kring, tegenwoordig
onderdeel van Melanchthon. Op de Kring geef ik les in de vakken nask,
natuurkunde en technologie. Ook ben ik roostermaker.
Haat: spruitjes, bonen en snert.
Drinken: géén alcohol (er moet tenslotte iemand nuchter blijven☺)
Lievelingsmuziek: 80´s en 90´s dus radio Veronica
Goede eigenschap: Ben nog zoekende, als iemand hem vindt graag even
doorgeven.
Slechte eigenschappen: Ben soms te fanatiek en teveel een terriër.
Hobbby´s: Lezen, dvd´s verzamelen en bekijken, SF (speciaal Star Trek) en
sinds kort bridge ik zeker twee keer in de week

Hallo allemaal,
Zoals jullie weten heeft John McCormick altijd een aantal activiteiten die wij
door het jaar heen organiseren. Ik heb me voorgenomen om als
activiteitenbegleider jullie in de nieuwe scoutiviteiten op de hoogte te houden
van de activiteiten die er aan zitten te komen.
Het eerste wat te gebeuren staat is de JMC-dag, ook wel de verjaardag van
JMC genoemd. Vorig jaar zijn wij met z’n allen op kamp geweest omdat John
McCormick 60 jaar bestond, dit jaar is dus alweer de 61ste verjaardag van JMC!
Wat gaat de tijd toch snel.
Natuurlijk gaan we dit jaar de verjaardag van JMC ook weer uitbundig vieren en
natuurlijk zijn jullie allemaal uitgenodigd om te komen! Het zal allemaal
gebeuren op zaterdag 2 juni van 12 tot half 4. Als het goed is hebben jullie dit
ook in een brief van jullie eigen leiding te horen gekregen.
Zoals we al vaker gedaan hebben zullen we tijdens deze speciale opkomst ook
een open dag houden. Zeg dus tegen iedereen die wel eens een kijkje zou willen
nemen bij scouting en dan in het bijzonder onze groep John McCormick dat ze
ze zaterdag 2 juni van harte welkom zijn.
Voor jullie hebben we natuurlijk deze dag ook allerlei leuke dingen verzonnen die
jullie kunnen gaan doen. Er zijn diverse spellen en andere leuke dingen, maar
natuurlijk mogen er ook een aantal scoutingonderdelen niet ontbreken. Ik denk
dat er wel een broodje te bakken zal zijn. Genoeg reden om te komen dus!
Ik hoop jullie op 2 juni allemaal tegen te komen bij de Chute...
Tot dan!
Eric van der Niet
Ohja, als je nog meer informatie wil, of leuke suggesties hebt, kan je me altijd
even mailen. Ik ben te bereiken met het emailadres:
groepsactiviteiten@johnmccormick.nl

Beverweekend Peter Pan 24 en 25 maart 2007
Toen we op 24 maart al een tijdje in de
chute waren hoorden we ineens iemand
roepen, we gingen kijken wie dat was en het
was Peter Pan! Tinkerbel stond er ook bij,
ze stonden op een boot en wij mochten er
allemaal op. De boot was om mee te vliegen
en dat kunnen wij niet zonder toverpoeder;
dat gooide Tinkerbel dus over alle bevers
en leiding heen en toen gingen we de lucht
in! Onze eindbestemming was Nooitgedachtland, wat mooi is het daar zeg!
In Nooitgedachtland kwamen we aan bij de Indianen, daar hebben we spelletjes
gedaan en hoofdtooien gemaakt.
Nadat we de bedden hadden opgemaakt kwam Tinkerbel een beetje in paniek
naar binnen rennen. Ze vertelde dat ze de piraten had gezien! We hebben nog
met haar gezocht maar wij zagen ze niet meer.
Even later nadat we een
spelletje hadden gedaan zagen
we wel ineens Kapitein Haak en
Vetje op het eiland staan, ze
waren aan het schreeuwen.
Door middel van een
speurtocht dachten we bij ze
uit te komen maar in plaats van
Kapitein Haak te vinden
vonden we de MacDonalds.
Daar hebben we lekker
gegeten ☺

Zondagochtend kwam de leiding met een brief en die vertelde ons dat Tinkerbel
was ontvoerd!! We gingen dus hard op zoek naar Tinkerbel, en we vonden haar op
het eiland en ze was vastgebonden aan een boom!

Toen we nog op het eiland waren zagen we ineens Kapitein Haak lopen, we zijn
erachter aan gerend want we waren natuurlijk erg boos omdat ze Tinkerbel
hadden ontvoerd, dat arme elfje had de hele nacht aan de boom vastgezeten!
Nadat we Kapitein Haak en Vetje hadden weggejaagd gingen we weer terug naar
de chute waar we van onze schrik konden bekomen.
We zijn met de boot teruggevlogen naar Hotsjietonia waar onze ouders de
bevers kwamen ophalen.
Het was een geslaagd weekend!
Groetjes, de beverleiding

Hallo allemaal!
Nog maar 2 maanden en dan gaan we
alweer op kamp! Dit jaar gaan de
kabouters samen met de welpen naar
Lelystad. Wij als leiding zijn er
zaterdag 12 mei naar toe gereden om
een
kijkje te nemen op het terrein en in de blokhut. Het is een prachtige omgeving,
dat kunnen we alvast verklappen, maar verder is alles natuurlijk nog TOP
SECRET!
De kabouters draaien op het
moment met een heel erg leuke en
sociale groep. De kinderen helpen
elkaar en kunnen goed samenwerken
en samen spelen. We hebben de
afgelopen tijd weer leuke dingen
gedaan zoals een bezoek aan het
Geertje met de jonge geitjes en we
zijn naar Ballorig geweest.
Natuurlijk hebben we de Duinenmars gelopen. Wel 5 kilometer en dat zonder
gezeur of gemopper. Uiteindelijk hebben veel meer gelopen want we gingen van
met de trein en bus en om die te vinden moet je ook de nodige meters afleggen!
Het was een super mooie warme dag, die 14 april!

We hebben een kookwedstrijd gehouden, waarbij de kinderen 4 verschillende
gerechtjes klaar moesten maken: worstje in een (bladerdeeg) korstje,
fruitsalade, appelflapje en een pannenkoek bakken. Ook hebben we natuurlijk
een moederdagcadeautje gemaakt en nog meer van dit soort leuke activiteiten.
De komende laatste weken alweer van dit scoutingjaar worden natuurlijk net zo
leuk en uitdagend als alle voorafgaande keren. We hebben nog wat uitjes voor
de boeg! En dan kunnen we op 21 juli met bijna alle kabouters een leuk en zonnig
zomerkamp te gemoed gaan! Wij hopen dat jullie er net zo veel zin in hebben als
wij!
Veel kabouterknuffels van ons allemaal!
De kabouters

Hey allemaal!
Alweer een tijdje terug hebben
wij een hele lange wandeling
gemaakt bij het noord A.
We kregen van de gidsen Aad
en Jetty een tour door de
bossen naast het noord A.
Gelukkig was het heerlijk weer
die dag!

Alle kinderen kregen een
verrekijker waarmee ze vogels en
vogelnesten moesten gaan zoeken.
Onze gidsen legden daarna uit wat
voor vogels het waren.
Het mooiste was nog dat een
mevrouw een periscoop had
meegenomen waarmee we vogels
van heel ver konden zien.
Iets dichterbij zagen we een schaap
op zijn rug liggen en heel erg
spartelen met zijn benen. Van onze
gidsen hoorden we dat als schapen op
hun rug vallen, ze niet meer overeind
kunnen komen. Een van de gidsen ging
het schaap dus helpen.

En toen was de wandeling al weer afgelopen. Nadat we onze gidsen uitvoerig
hadden bedankt zijn we lekker weer naar huis gegaan!
Heel veel groetjes van de welpen en hun leiding!

Hello everybody.
Daar zijn de gidsen weer…
Wat hebben wij allemaal gedaan, het afgelopen jaar.
Vorig jaar september zijn we lekker op weekend geweest naar het Bieslandse
Bos. Hier hebben we hele veel leuke spellen gedaan en ook een tochtje gelopen.

In december hebben natuurlijk Sinterklaas gevierd
met de meest ranzige surprises.
Zie foto’s hieronder☺

Aan het einde van 2006 hebben we nog een heel gezellig kerstweekend
gehouden. Dit bestond uit een heerlijk diner, filmpje kijken een stevige
dropping (ergens rond de randstadrail in bleiswijk) Yeah right!! En nog wat
andere leuke dingen.

Natuurlijk waren de gidsen aanwezig bij de nodige feestjes van scouting, zoals
het kerstdiner en de boerenkoolmaaltijd/snerttocht.

Na een kom snert, mochten de gidsen nog even een flinke
wandeling maken in het donkere, regenachtige westerpark.
Bikkels!!!!
In de maanden vanaf januari hebben de gidsen zich vooral bezig gehouden met
de voorbereidingen van de RSW oftewel de Regionale Scouting Wedstrijden.
Daarnaast zijn we ook bezig geweest met twee insignes en de Jantje Beton
collecte. Hieronder een paar foto’s van de RSW in ridderstijl
Daarnaast kun je ook een kijkje nemen op
http://www.doeteam.nl

Het thema van de RSW: De ridders van de vierkante tafel
De RSW bestond uit een hike, avondspel, keuken bouwen, tent opzetten, samen
eten maken en nog vele meer.
Volgens mij hebben alle gidsen het hier onwijs naar hun zin gehad.
En de leiding ook, hehe!!!!

Nog een paar weken en dan zit dit jaar er
alweer op.
Maar bij de gidsen gaan we nog wel een paar leuke dingen doen!
Zo hebben we nog onze stranddag, disco zwemmen en als klap op de vuurpijl
gaan we op kamp vlakbij de Belgische grens in Hoogerheide.
Dit wordt ook voorlopig mijn laatste stukje voor de scoutiviteiten, want zoals de
meeste wel weten, ga ik even stoppen met scouting voor mijn studie.
Groet John en natuurlijk een dikke knuffel van Ylona en alle gidsen ☺

Hallo allemaal!
Iedere vrijdagavond hebben wij opkomst van 7 uur tot 9 uur. Maar wat doen wij
nou eigenlijk allemaal op onze opkomsten? Wij maken altijd een 3 maanden
planning. En met wij bedoelen we ook echt de kinderen samen met de leiding.
We mogen dan allemaal dingen noemen die we leuk zouden vinden om te doen op
een opkomst en daarna gaan we kijken wanneer we dat kunnen doen. Een van ons
maakt er dan een mooie lijst van, zelfs met foto's zoals hieronder (hier staan
we niet allemaal op, omdat niet iedereen mee was op kamp). We proberen ons er
altijd aan te houden, maar meestal verschuift er weleens iets, omdat het weer
dan tegenzit of omdat er een opkomst uitvalt.
Dit is onze 3 maanden planning tot aan de zomervakantie:
11 mei

tenten uitzoeken en
netjes opvouwen
18 mei crea bea met hout
25 mei EHBO
1 juni
geen opkomst
2 juni JMC dag
8 juni pionieren (bij goed
weer vlotten maken)
15 juni film kijken
22 juni schommel maken
29 juni hout hakken en zagen
6 juli
kampvuur
13 juli kampvoorbereiden (kampkisten enzo)
21 juli kamp in Hoek van Holland!
We zijn ook bezig met een banketbakkersinsigne, maar dat gaan we op kamp
verder afmaken. Ook willen we een fluitenkoord maken, maar dat kost zoveel
tijd, dat we maar hebben bedacht om dat ook op kamp te gaan doen.
Nou, we hopen dat jullie zo een beetje een idee hebben gekregen van wat wij
allemaal doen. Wij hebben het in ieder geval erg naar ons zin op vrijdagavond!
Groetjes van alle Vrijbuiters

Hallo allemaal,
De meeste van jullie zullen wel weten dat ik kabouterleiding ben bij JMC, maar
dat ik ook fff-jes (spreek uit: 3f-jes) lid ben zal misschien niet iedereen weten.
Fff-jes staat voor friends forever friends, wat een aantal jaren geleden is
opgericht bij JMC. De groep is voor mensen vanaf 23 jaar.
Door omstandigheden is de groep een aantal jaren geleden gestopt, maar de
speltak bestond nog wel.
Het leek mij een goed initiatief om deze speltak weer nieuw leven in te blazen.
Afgelopen september zijn de fff-jes dan ook weer van start gegaan!
We zijn nu alweer bijna een scoutingseizoen verder en zitten helaas nog maar
met 3 leden. Volgend scoutingjaar zal voor mijn een rustigere periode zijn, hoop
ik mijn opleiding tot verpleegkundige te hebben afgerond, en kan ik meer tijd
besteden aan het werven van nieuwe leden. Op deze manier zullen de fff-jes ook
meer bekendheid krijgen!
Mocht je mensen hebben in je omgeving die eens een kijkje willen nemen??
Wij hebben 1x in de 2 weken opkomst op een dinsdag van 19:30 tot 21:30.
Wij draaien tijdelijk tot we meer leden hebben gezamelijk opkomst met de
pivo’s.
Bij genoeg leden gaan wij weer terug naar de woensdag van 19:30-21:30
Als je het leuk vind om een keer te komen kijken, geef dan even een belletje.
Groetjes, Sietske Stahlecker
Voorzitter fff-jes

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

079-3217227

bestuur@johnmccormick.nl

Secretaris groeps- en stichtingbestuur
Henk van Es

06-14895461

secretaris@johnmccormick.nl

Penningmeester groeps- en stichtingbestuur
Eric van der Ven

penningmeester@johnmccormick.nl

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

071-3616108
06-28066646
079-3516498
015-3697683
079-3423505

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

079-3313036

groepsbegeleider@johnmccormick.nl

Groepsbegeleider
Mark Nicolaï

Ledenadministratie en wachtlijstinformatie
Cor van Rijn

010-5115957

ledenadministratie@johnmccormick.nl

Beheerder groepsdassen en insignes
René van Aalderen

079-3163966

verkenners@johnmccormick.nl

Notulist bestuursvergadering / groepsraad
José van der Heyden

079-3436885

notulist@johnmccormick.nl

Materiaalbeheerders
Koos Gouweleeuw
Dennis Bosman

079-3316716
06-51043037

Beheerder clubhuis de Chute
John Hogebrug

079-3162452

beheerder@johnmccormick.nl

Verhuurder clubhuis de Chute
Paul van Strien

079-3437923 (18–21u)

verhuur@johnmccormick.nl

Technische commissie clubhuis de Chute
Rokus Akkermans

079-3421999

Webmaster en PR-medewerker
Edwin Albers

010-4232740

webmaster@johnmccormick.nl

079-163447
079-3413877
0182-521637
030-6064198
079-3618882

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

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

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
06-27077977
bevers@johnmccormick.nl
Chantal Votel
bevers@johnmccormick.nl
Michiel Brons
Selina
VACANT
Kabouters – Meisjes van 7 tot 10 jaar - Zaterdag van 09:30 tot 11:30 uur
Maaike Hanou *
06-10484642
kabouters@johnmccormick.nl
Sietske Stahlecker
079-3165663
3fjes@johnmccormick.nl
Eric van der Niet
071-3616108
groepsactiviteiten@johnmccormick.nl
Debby Neuteboom
079-3620626
kabouters@johnmccormick.nl
Welpen – Jongens van 7 tot 10 jaar - Zaterdag van 09:30 tot 11:30 uur
Martha Spruit *
079-3314900
welpen@johnmccormick.nl
Niels Christiaans
welpen@johnmccormick.nl
Femke Boerkamp
scoutiviteiten@johnmccormick.nl
Iris Tulkens
Vrijbuiters – Jongens en meisjes vanaf 9 jaar - Vrijdag van 19:00 tot 21:00 uur
Henk van Es *
06-14895461
vrijbuiters@johnmccormick.nl
Dennis Bosman
06-51043037
Tineke van der Bent
0174 –310801
vrijbuiters@johnmccormick.nl

Adviseur:
Arnold van Doorn

079-3614662

avandoorn@wanadoo.nl

Gidsen – Meisjes van 10 tot 14 jaar - Vrijdag van 19:00 tot 21:00 uur
John Hogebrug *
079-3162452
gidsen@johnmccormick.nl
Ylona Spiekman
gidsen@johnmccormick.nl
VACANT
Verkenners – Jongens van 10 tot 14 jaar - Donderdag van 18:30 tot 20:30 uur
Martijn Brus *
06-54303470
verkenners@johnmccormick.nl
René van Aalderen
06-12506823
verkenners@johnmccormick.nl
Vincent Brus
06-10054154
verkenners@johnmccormick.nl
Daan van Steveninck
Tim Christiaans
06-24111308
verkenners@johnmccormick
Explorers – Jongens en meisjes van 14 tot 18 jaar - Vrijdag van 19:30 tot 21:30 uur
Alwin Akkermans *
079-3160729
explorers@johnmccormick.nl
Jaco Gouweleeuw
06-48068217
Femke Akkermans
015-3805898
explorers@johnmccormick.nl
Lars van Elk
Pivo’s – Jongeren van 18 t/m 23 jaar – Dinsdag van 19:30 tot 21:30 uur
Patrick Kuiper (voorzitter Pivo’s)
pivos@johnmccormick.nl
3Fjes – 23+ jaar – ..dag van -- tot -- uur
Sietske Stahlecker (info)
079-3165663

3fjes@johnmccormick.nl

De vetgedrukte namen met een sterretje erachter zijn de teamleiders

