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
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.

Maart

April

3/8 maart
Collecte Jantje Beton
21/24 maart HIT
26 maart
Groepsraad
29 maart

Nationale Scoutingdag

5+6 april
25-27 april
23 april

58ste Duinenmars
RSW
Groepsraad

4 mei
5 mei
9-12 mei

Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
LSW

17-18 mei

Leidingweekend JMC

24-25 mei
28 mei

Scouting Fundays
Groepsraad

Mei

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!
Hier weer een stukje van de redactie. We zijn vandaag op de Nationale Scouting Dag (NSD).
Er is van alles aan de gang. Er zijn kinderen bezig met kanoën, er is een kampvuur waar
broodjes worden gebakken, er lopen vossen door het stadshart heen en nog veel meer. Alle
scouting groepen van Zoetermeer zijn vertegenwoordigt.
Natuurlijk is de Scoutiviteiten ook aanwezig vandaag. Met informatie over hoe de John
McCormick is ontstaan, leuke verslagen van de speltakken en een mooie kleurplaat zijn we
weer goed vertegenwoordigt.
Zoals jullie in de agenda al hebben kunnen lezen gaat er de komende tijd weer genoeg
gebeuren. Het begint met de Duinenmars op 5 en 6 april. Die wordt dit jaar alweer voor de
58e keer gehouden! Je kunt met de duinenmars verschillende afstanden lopen. Het kleinste
stuk is 5 kilometer, daarna volgt de 10 km, dan de 25 km en als laatst is er voor de diehards
de 40 kilometer.
Dan zijn eind april de RSW (regionale scouting wedstrijden). Dit zijn wedstrijden waarbij
scoutinggroepen uit heel de regio strijden om de eerste plaats. Dit evenement is voor de
leeftijd van 10 tot 14. Het thema voor dit jaar houden we nog even geheim, maar het wordt
weer een groot feest! Onderdelen van de wedstrijden zijn koken, pionieren, een hike en
samenwerken. Een deskundig team dat bestaat uit leiding zal bepalen wie dit jaar weer de
winnaar wordt. De winnaars mogen dan vervolgens door naar de landelijke scouting
wedstrijden (LSW) om daar te strijden voor de beste van Nederland.
We hopen dat jullie allemaal vandaag
een superdag gehad hebben en
natuurlijk hopen wij van de John
McCormick jullie snel weer terug te
zien in de Chute!
Groetjes van de Redactie

Op 17 maart 1946 werd het initiatief genomen tot het oprichten van een padvindersgroep in
Zoetermeer. Jan van Well, pastoor van de St. Nicolaasparochie, deed dit samen met Frans
Buytendijk (hopman) en Flip Rademaker. De groep kreeg de naam: St. Nicolaasgroep. De
opkomsten voor deze groep werden gehouden op de zolder achter het parochiehuis van de St.
Nicolaaskerk. In 1947 werd er ook een meisjesgroep gestart in Zoetermeer onder de naam
Reinilda. De opkomsten voor deze groep werden gehouden op een zolder tegenover de
parkeerplaats van het parochiehuis.
Vanaf de jaren zestig veranderde er veel in Nederland. Op allerlei terreinen kwam men
tot nieuwe inzichten. Vanaf 1971 was het toegestaan dat jongens en meisjes binnen de
Nicolaasgroep samen opkomsten draaiden.
In januari 1975 kreeg de Nicolaasgroep een nieuwe naam: scoutinggroep John
McCormick. John McCormick was in dienst van de U.S. Army Air Force tijdens de tweede
wereldoorlog. Op 23 juni 1944 kreeg de luchtmacht een geheime opdracht om de strijd aan te
gaan met Duitsland. Door ongelukkige omstandigheden stortte het vliegtuig neer vlak bij
Zoetermeer. De gehele bemanning overleefde de crash, maar ze waren nog niet veilig. Ze
moesten op verschillende plekken onderduiken. Op zondag 29 april 1945 werd de groep
mannen verraadden. Alle mannen werden doorgeschoten tijdens de inval. Op 4 mei 1945 werd
McCormick begraven. Elk jaar op 4 mei verzorgt de scoutinggroep die is vernoemd naar deze
man een kranslegging bij zijn graf. De naam John McCormick is gekozen voor de
scoutinggroep in Zoetermeer omdat hij iets heeft gepresteerd. Zijn motieven waren
vriendschap en vrijheid voor iedereen. En dat is ook het beeld wat de scoutinggroep John
McCormick vanaf dat moment wil voortbrengen.
Met deze nieuwe naam kreeg de JMC ook een eigen groepshuis. Met 65 jeugdleden
kreeg de JMC een vergunning om in het Van Tuyllsportpark een groepshuis met één spellokaal
te bouwen. Op 5 maart 1976 werd het nieuwe clubhuis officieel geopend. In 1987
waren het aantal leden zo erg gegroeid dat het clubhuis moest worden
uitgebreid. Toen dit af was kreeg het clubhuis ook een naam: De Chute. Het is
vernoemd naar de parachute van John McCormick en vanwege het puntdak dat
het gebouw had. Ook is de parachute vanaf dat moment het teken van de
scoutinggroep JMC.
Op 23 december 1995 volgde de oprichting van een nieuwe speltak: de vrijbuiters.
Deze speltak is bedoelt voor jongens en meisjes van 9 t/m 21 jaar met leer-, aandachts, en
contactproblemen. De vrijbuiters is een unieke speltak binnen Scouting Nederland.
In verband met de komst van een nieuwe schaatshal op de plek waar de toen huidige
Chute stond werd er een nieuw clubhuis gebouwd. Vele leden van de JMC groep hebben
meegeholpen aan de bouw van het nieuwe clubhuis en op 15 januari 2000 werd de nieuwe
Chute officieel geopend.

Tegenwoordig hebben we bij de JMC heel wat speltakken zitten. Een speltak binnen
een scoutinggroep is benaming die Scouting in Nederland gebruikt om een leeftijdsklasse aan
te geven waarin scoutingactiviteiten worden ondernomen.
Het begint bij de bevers. Dit zijn de jongens en de meisjes tussen de 5
en de 7 jaar oud. Met deze kinderen is alles vooral gericht op spelen, en jezelf
ontwikkelen. Alle spelletjes worden gespeeld in het denkbeeldige huis
Hotsjietonia. In dit huis wonen alle themafiguren. De leiding van de bevers
vernoemd zich naar de karakters uit huize Hotsjietonia. De bevers dragen een
rode trui.
Na de bevers komen de welpen. Dit zijn de jongens van 7 tot 10 jaar oud. Het
programma van de welpen is opgehangen aan het Jungle Boek van Rudyard Kipling. In
deze fase van scouting krijgen de kinderen op een speelse manier scoutingtechnieken
geleerd (knopen, pionieren, koken). De leiding is vernoemd naar personages uit het
jungleboek. De welpen dragen een groene scoutingbloes.
Samen met de welpen komen ook de kabouters. Dit zijn de meisjes van 7 tot 10
jaar oud. Zij spelen altijd in het land Bambilië, een geheimzinnig land dat ontdekt is
door een schrijver toen hij de weg kwijtraakte. In Bambilië bestaan verschillende
dorpjes, en daar in wordt door de kinderen gespeeld. De kabouters hebben net als de
welpen een groene scoutingbloes.
Vervolgens komen de verkenners en de gidsen. Dit zijn jongens en
meisjes van 10 tot 14 jaar. Hier krijgen de kinderen geen vast thema
meer, maar wordt er veel meer geprobeerd om de kinderen zelfstandig
te laten werken met scoutingtechnieken. Ook kan deze leeftijdsgroep
meedoen aan scoutingwedstrijden. Dit is vaak een weekend waarin scouts
hun skills laten zien, en er wordt bepaald welke scoutinggroep de beste
technieken heeft en wie het beste samenwerkt. De verkenners en de gidsen dragen een beige
bloes.
Tussen al deze leeftijden in hebben we bij de JMC nog een unieke groep, de
vrijbuiters. Deze speltak is voor jongens en meisjes van 9 tot 21 jaar met een achterstand.
Denk aan kinderen met extreme ADHD, autisme of bijvoorbeeld een leerachterstand. Deze
kinderen dragen ook een beige bloes.
Vanaf 14 jaar is er een speltak waar geen leiding meer bij is, maar
begeleiding. Deze groep wordt de explorers, of explo’s genoemd. Ze maken
zelf hun programma en worden daarin bijgestaan door hun begeleiding. Vanaf
deze leeftijd mogen ze ook meegaan naar de jamboree. De explorers dragen
een steenrode bloes.

Na de explorers volgen de pivo’s. Dit is een groep van 18 tot 23 jaar. Deze groep heeft
geen begeleiding meer en maakt zijn eigen programma. Vanaf deze leeftijd is het voor de
meeste mensen ook niet alleen scouting meer, maar ook echt een vriendengroep. De pivo’s
dragen net als de explorers een steenrode bloes.
Na de pivo’s volgens de 3F-jes. 3F-jes staat voor Friends Forever Friends. Dit is een
groep van 23+ en is bedoelt voor iedereen die het leuk vind om nog lekker bij scouting te
blijven hangen. Vaak draaien de pivo’s en de 3F-jes samen opkomst. Ze 3F-jes dragen ook een
steenrode bloes.
Als laatst hebben we bij de JMC de oud-pioniers. Dit is geen speltak, en zullen in
principe ook niet als lid van Scouting Nederland worden aangemeld. Het zijn mensen die als
leiding, medewerker of bestuurslid van JMC bestrokken zijn geweest of mensen die op een
andere manier belangrijk zijn geweest voor de JMC en graag betrokken willen blijven. Door
een dergelijke groep voor deze mensen op te richten blijven ze betrokken bij de JMC omdat
ze op de grote groepsactiviteiten uitgenodigd zijn en omdat ze het clubblaadje krijgen.

Hallo lieve bevers en andere geïnteresseerden,
Hier even een stukje over de bevers. Wat hebben de bevers de afgelopen maanden eigenlijk
zoal gedaan? Natuurlijk hebben wij in december een bezoek gehad van de Sint en twee
Pieten, en hebben wij een culinair kerstdiner gegeten, want ook de bevers houden van lekker
eten. In januari was er de boerenkoolmaaltijd, en hebben we leuke spelletjes gedaan. Toen
was het alweer februari de maand waarin Jack Vogeltrek en Creabea hun verjaardag vierden,
en we een dag samen met de bevers van de Pocahontasgroep avonturen beleefden. Verder
hebben we natuurlijk ook nog allerlei spelletjes gedaan en zijn alle bevers geïnstalleerd.
Nu zitten we alweer in maart en hebben de bevers hun
eerste weekend van dit jaar alweer achter de rug, samen
met de bevers van de Rustenburggroep uit Den Haag, maar
misschien is het wel leuk als ik nog even iets vertel over
wat zij dat weekend allemaal hebben beleefd.
Zaterdag 1 maart kwamen alle bevers rond een uur of één
binnen. Er werd eerst wat onwennig naar elkaar gekeken.
Zo van wie zijn dat en wat gaan we allemaal doen? Toen
alle bevers er waren, konden we gaan openen. Wat zou er
vandaag in onze kist zitten? Marijke wist het precies te
vertellen… maar er zat nog meer in…
Een brief van Jack, dat hij het jammer vond dat hij er niet bij kon zijn, omdat hij weer eens
op reis moest. Maar hij had wel een idee voor ons. Waarom zouden de bevers niet gewoon in
Hotsjietonia blijven en eens goed gaan kijken wie daar allemaal wonen? Om dit allemaal nog
wat leuker te maken, schreef Jack in zijn brief, dat hij bij alle bewoners eenzelfde
puzzelstukje voor beide groepen had achtergelaten. Als eerste gingen we naar Ssst, waar we
naar een verhaal over een tovenaar in Hotsjietonia gingen luisteren. Daarna gingen we bij
juffrouw Pompedomp wat drinken en mochten we eierkoeken versieren, zo mooi als je kon,
met lekker veel slagroom en snoepjes.

Toen we klaar waren met eten ontdekte Pompedomp, dat Peen het konijn uit zijn hok was
verdwenen. Natuurlijk gingen de bevers helpen met zoeken, maar dat leek een onmogelijke
zaak. Gelukkig kwamen we Vlerk Speurwerk tegen, zodat hij ons op het goede spoor kon
helpen.

Na een zeer lange zoektocht vonden we Peen
uiteindelijk. Hij was uit zichzelf weer terug
gegaan naar Huize Hotsjietonia. Na zo’n lange
zoektocht hadden de bevers wel een lekker
glaasje limonade verdiend en een uurtje vrijaf.
Toch konden de bevers niet lang stil zitten, en al
snel werd er hout verzameld voor een kampvuur,
en werd er een glijbaan gebouwd.

Na al dat harde werken was het etenstijd. De bevers smulden van de door Kokkie gemaakte
maaltijd van: gebakken aardappels, met peentjes, kippenpootjes, appelmoes, sla en vla. Maar
daarna was het dan ook de mindere kant van dat lekkere eten; Er moest worden geholpen bij
de afwas.

Toen de bevers daarmee klaar waren, mochten zij hun bed gaan klaar maken,
en buiten in het donker nog een spel spelen. Daarna was er nog even een
kampvuur en gingen we met Creabea nog wat moois kleien. En dan is het de
hoogste tijd voor een verhaaltje voor het slapen.

De volgende morgen werd er op verzoek nog wat voorgelezen, totdat Hippe Springveer de
bevers kwam halen voor wat ochtendgymnastiek. Daarna konden we dan eindelijk gaan eten en
deden we wat spelletjes met Snabbel en Babbel, Blub de vis, Tilt de robot, Sander de kater,
en Billie de circushond en gingen we samen met Lappenzak een mooie tent / hut bouwen.

Na al die spelletjes was het alweer tijd voor de lunch, en was de puzzel bijna compleet. Na de
lunch en het corvee, kwam Frederik Scheurenmaar er nog een gezellige bende van maken.
Gelukkig konden we hem er net op tijd van weerhouden, de laatste puzzelstukjes te
verscheuren. De puzzels waren compleet en Lange Doener vond dat zo knap, dat hij ons nog
een boekje over Hotsjietonia als aandenken mee naar huis gaf.

Zoals je ziet was het dus weer een erg geslaagd beverweekend!!
Groetjes Creabea

Hoi!
Ik ben Renate d’Anjou en sinds een paar weken loop ik mee als leiding bij de kabouters. Nu
vragen jullie je misschien af van wie is dat nou weer. Nou hier eventjes wat dingentjes over
mij.
Ik ben 16 jaar oud of jong, het is maar hoe je het bekijkt. Verder woon ik gewoon in
Zoetermeer. Ik zit op het Alfrink College en doe nu 4 HAVO. Ik heb al plannen voor een
vervolgopleiding. Ik zit namelijk al een paar jaar te denken aan de politieacademie. Verder
werk ik nog bij de Albert Heijn in de Leyens en ben ik flexwerker bij Amnesty International.
Ook heb ik nog hobby’s zoals volleyballen, creatief bezig zijn (tekenen en dat soort dingen),
zwemmen, skaten, koken, schrijven en nog wel meer, maar die kan ik niet zo snel verzinnen.
Het leuke aan de kabouterleiding is dat ze allemaal heel aardig en behulpzaam zijn. Het leuke
aan de kabouters zelf is dat het allemaal leuke, vrolijke meiden vol energie zijn. Hiervoor heb
ik zwemles gegeven aan lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassenen en
dan is dit wel weer eventjes wat anders. Beiden vind ik heel erg leuk, maar het zwemles geven
kon ik niet echt meer combineren. Met scouting/de kabouters lukt dit gelukkig wel!
Nou, ik hoop dat jullie nu wat meer over mij weten!
Groetjes van Renate
Van de kabouterleiding

Kabouterweekend (Hollands Glorie)
Niet zoals we normaal doen begon het weekend op vrijdagavond. Het zou dus 2 nachtjes
slapen in de Chute worden. Extra spannend! Ook omdat er 8 kabouters waren die nog nooit
een weekend hebben meegemaakt. Na een kleine intro van het weekend zijn we naar buiten
gegaan om het vuurtorenspel te gaan spelen. Je weet wel, zo’n ding die bij de kust staat om
boten de goede kant op te sturen. We hebben dit gedaan in het donkere bos naast onze
Chute, de kinderen hebben hier flink kunnen rennen en kruipen.
Zaterdagochtend werden de kinderen op een redelijke tijd wakker. In hoeverre je 7 uur
redelijk kunt noemen op de zaterdagochtend natuurlijk. Na het opstapelen van de bedden,
omdat we anders geen plek hadden om te eten, hebben we heerlijk gegeten. Dit was ook wel
nodig omdat we een hele drukke dag voor de boeg hadden.
Na het eten de eerste 2 activiteiten van vandaag. Koos
Gouweleeuw kwam langs om de kinderen te laten zien hoe
kaas gemaakt word en het maken van een Delfts blauw tegel.
De groep in 2 gesplitst om het gekrijs voor Koos niet te erg
te maken. Dus groep 1 ging aan de kaas en groep 2 ging aan
de tegels, daarna natuurlijk omgekeerd.
Na het middageten was het tijd voor wat beweging. De paden op de lanen in! De kabouters
moesten op zoek naar iets typisch Hollands, en wat is er meer Hollands dan de molen! Na een
moeilijke speurtocht zijn we toch op onze bestemming aangekomen. Probeer de molen eens
van meerdere kanten na te tekenen, dat was de opdracht van Kabouterleiding Maaike. De
kinderen gingen aan de slag en kwamen terug met verrassende
resultaten. Na dit evenement probeerde de kinderen met zijn
allen de wipkip uit die naast de molen stond, wat bleek, hierop
gingen niet meer dan 4 kabouters tegelijk. Veertien kinderen
tegelijk was toch iets te hoog gegrepen. Tijdens deze
recordpoging kwam er een vrijwilliger van de molen naar buiten
die vroeg of we het niet leuk zouden vinden om de molen eens
van binnen te bekijken! Natuurlijk vond iedereen dat heel erg
gaaf, dus wij met zijn allen de molen binnen! Na een rondleiding
van 45 minuten door een hele vriendelijke molenaar en de molen van binnen en van buiten
gezien te hebben moesten we maar weer eens op huis aan. Tijdens de terugtocht kwamen we
een man tegen die 17 groene blousejes toch wel erg interessant vond. Hij vroeg de kabouters
zich tegenover hem (omdat hij een zeeman was) te bewijzen door wat
knopen te leggen. Dit kon hij natuurlijk niet winnen, dus de snoeptrommel
werd er maar bijgehaald om de kinderen te belonen! Erg grappig….

Bij thuiskomst was het tijd voor wat lekkers. Weer snoep en limonade, heel vervelend. Omdat
de benen nu wel genoeg beweging hadden gehad, had Kabouterleiding Selina nog wat voor ze in
petto, het maken van Oudhollands speelgoed om de armpjes te kunnen trainen. Het werd een
soort van trektol, zo’n plaat die je door je armen naar elkaar toe te bewegen en weer van
elkaar af te doen heel hard kan laten draaien. De daarop getekende kleurtjes maken hard
draaiend de meest leuke figuren!
Het werd toen toch wel tijd voor het eten. Stefan Visser, die bijnaam kokkie 2 op zomerkamp
heeft verdiend had voor ons een heerlijke maaltijd voorbereid. Das was smikkelen.
Zoals elk weekend de traditie is werd de avond
gevuld met zang en dans, meer dans en toneel dan
eigenlijk. De kinderen hebben een stukje
ingestudeerd waar er tegelijk voor de leiding een
adempauze was. Na de grandioze optredens van die
avond werd er nog even afgesloten met een
limbodans waarbij de enorme lenigheid van sommige
kinderen duidelijk naar voren kwam. Daarna was het
toch echt tijd om naar bed te gaan.
De leiding had een idee, we kunnen ze een klein
verhaaltje voorlezen en dan ze lekker laten keten, waarna het nog lang onrustig zou blijven,
of we verzinnen wat anders. Wat het uiteindelijke plan was is dat we een tv in de slaapzaal
hebben gezet met daarop een leuke film. Kinderen die moe waren konden lekker slapen, en
diegene die daar nog zin in hadden konden een leuke film kijken.
Zondag opstaan was weer lekker vroeg, en hebben we ook eigenlijk niets bijzonders gedaan.
Lekker gegeten alles goed opgeruimd en daarna lekker naar huis!
Het was weer een geslaagd en gezellig weekend!
Kabouterleiding Eric

Voor de opkomst van 15 maart hebben de welpen een fotostrip gemaakt. Ze moesten eerst
zelf een verhaal verzinnen en daarna dit verhaal uitbeelden met foto’s. Dit zijn de resultaten:

Drie stoere mannen gingen op expeditie naar
de Noordpool. Zij waren warm gekleed en
hadden stokken en touw bij zich om hengels te
maken. Verder een rugzak met eten, een bijl
en een vlag om neer te zetten als ze daar aan
zouden komen.
Op de Noordpool aangekomen bouwden ze een
hut. Er lag veel sneeuw en ijs en de hele wereld
was er wit.
De volgende dag gingen ze vis vangen. Ze
hakten een wak, maakten hengels en daarna:
wachten maar. En ja hoor, niet lang daarna
hadden ze beet. Drie vette vissen!
Maar wat was dat? Ze waren zo druk met het
vissen dat ze de drie groene ijsberen niet
hadden zien aankomen. De drie beren kwamen
gevaarlijk grommend op hen af. De drie stoere
mannen doken samen in een hoekje en de beren
kwamen dichter en dichter bij.........
Maar de mannen besloten zich te verdedigen
en de beren weg te jagen. Ze gooiden hun net
gevangen vis naar de groene beren. Eén was er
in ieder geval raak. De beren schrokken.
Dit gaf de stoere mannen de kans om snel te
vluchten. Ze renden weg maar de groene
ijsberen kwamen achter hen aan. Eén van de
mannen viel bijna en een ijsbeer scheurde met
zijn klauw de rugzak kapot.

Maar wat gebeurde er? De grote ijsschots
waar de mannen en de beren op stonden
scheurde in tweeën. De mannen op de ene
schots en de beren op de andere. De beren
bleven grommen.
De mannen waren nu in ieder geval niet meer in
gevaar voor de beren. Maar nu zaten ze op de
ijsschots. Ze waren bang dat niemand ze ooit
zou vinden.
Maar na een tijdje klonk er een ronkend geluid.
Wat was dat? Het klonk als een helikopter. En
dat was het ook. De mannen werden gered
door de avontuurlijke helikopterpiloot. Ze
zwaaiden naar hem in zijn helikopter. Zo
kwamen de stoere mannen toch weer veilig
thuis.

Cast: piloot (Joey), ijsberen (Ferdinand, Jochem en Joshua), stoere mannen (Sem, Nick
en Pim)

Heel lang geleden waren de welpen lekker aan het spelen
in het bos. Maar ze kwamen een enge tovenaar tegen. de
tovenaar vertelde de welpen dat er spoken in het bos
leefden!
De welpen geloofden dit in eerste instantie niet, en
gingen lekker spelen. Maar toen ineens zagen ze in de
verte een spook aankomen! Ze schrokken zich een
hoedje.

De welpen besloten om toch maar naar het spook toe te
gaan. Ze zagen dat het spook een beetje aan het huilen
was. ‘Wat is er aan de hand?’ vroegen de welpen aan het
spook.
Het spookje vertelde dat hij zo eenzaam was en dus
gingen de welpen op zoek naar een vriendje voor het
spook.
Na een lange zoektocht kwamen de welpen aan in
spookjesland. Hier ontmoetten zij vele spookjes.

De welpen zochten het liefste spookje op en namen haar
mee terug naar het eenzame spookje.

De spookjes werden aan elkaar voorgesteld. Zo te zien
hebben ze het heel erg gezellig. Volgens mij worden ze
zelfs een beetje verliefd!

De spookjes werden inderdaad verliefd, en als spookjes
verliefd worden betekend dat dat er ook een
babyspookje bijkomt. Wat ziet hij er lief uit hé!

Maar wat een pech! De spoken zijn nu niet meer
verdrietig en besluiten om toch maar rond te gaan
spoken! Hebben de welpen niet voor niks het spookje
geholpen!

Cast: welpen (Mitch, Jorde, Jelle en fernando), papa spook (Patrick), mama spook (Miquel),
baby spook (Byron), tovenaar (Quinten)

Na de kerstvakantie begonnen we op 5 januari
met de boerenkoolmaaltijd. Dit is zoals elk jaar
weer een gezellig boel waarbij heel JMC samen
komt. Na het eten was er een snerttocht waar
de gidsen aan mee hebben gedaan.
In januari hebben we een aantal opkomsten
samen met de verkenners gedraaid.
We hebben een keer les gehad in pionieren
en in tochttechnieken van de verkennerleiding. Dit was erg leerzaam, de dingen die de
gidsen hebben geleerd kunnen ze goed
gebruiken op de RSW die er weer aankomt!
In februari hebben we tijdens een opkomst
Valentijnskaarten gemaakt! De meiden hebben
er behoorlijk wat gemaakt voor al hun vriendjes, haha ☺
Begin maart hebben we Jantje Beton gelopen, we hadden de buurt rondom het Piet Heinplein.
De meiden hebben erg hun best gedaan en ik denk dat we heel veel geld hebben opgehaald!
En we zijn bezig geweest met vlaggen maken voor de Nationale Scoutingdag. Op deze dag
gaan we ons ook bezig houden met leiding werven om ons team te versterken, dus we hebben
ook een vlag gemaakt om leiding te zoeken!
Heel veel scoutinggroetjes,
De leiding van de gidsen

Pivo/ ffjes weekend logboek 1 op 2 maart 2008
En ja hoor daar stonden we dan om 8.15 allemaal voor en bij de chute. Ons weekendje met
pivo’s en de ffjes zou gaan beginnen. Na een hoop voorbereiding en héél veel denk werk is het
er toch van gekomen. We zouden richting Bloemendaal gaan om daar in een mooie hooischuur
te overnachten.
Maar eerst moesten we spullen, eten en drinken en natuurlijk onszelf inladen. We hadden een
aantal auto’s en alles kon makkelijk mee. Toen alles was ingepakt dachten wij dat we konden
vertrekken, tot er 1 iemand bij de voordeur het alarm erop had gedaan en er achter nog een
deur open stond. Deze moest dicht en dus ging het alarm af. Dat begint al goed..

Op weg:
Een aantal mensen hadden TomTom, maar de gebroeders Christiaans doen daar niet aan en
moesten het op eigen coördinatie en navigatie doen. Het eerste stuk konden wij nog achter
Stefan en michiel aan rijden maar die vervolgde hun weg richting Den Haag en daar hadden
Niels en Tim geen zin in en vervolgde hun eigen weg.
Na een kort ritje van 30 tot 40 minuten, waren we dicht in de buurt bij de eind bestemming.
Femke belde de beheerder en die vertelde ons dat hij er zo zou aankomen, echter dachten
Niels, Tim en Femke dat ze zonder TomTom als laatste zouden aankomen, maar daar kwam
verandering in, als race tegen de klok, verloren we op 50 meter van Sietske en Eric..
Nog een probleem! We stonden bij het verkeerde adres en moesten dus een stuk verder zijn.
Dit was een erg kort stuk en we waren er zo, na aangekomen te zijn kwamen we
de beheerder tegen. 5 minuten later kwamen Stefan en Michiel ook aanrijden.
Toen iedereen er was werd ons het gebouw laten zien. Het was netjes en de
slaapruimte was lekker ruim.
Spullen neerleggen, even wat eten in het scoutinghok, waar de geur van bier en scouting vanaf
droop en daarna weer snel de auto in om ons te begeven naar Bloemendaal strand om daar een
GPS Tocht te lopen.
We merkte al snel op de het deze dag Erg hard waaide, dit werd ons
nog veel duidelijker toen we bij het strand aan kwamen. Golven van 2 a
3 meter hoog, zandstraling op je lichaam, mensen die volledig ingepakt
stonden. Maar wij moesten en zouden gaan lopen, we dachten dat die
wel met de coördinaten op de telefoon kon, maar dit werkte niet. Maar
omdat we wel iets aan onze tocht wilde hebben en ook niet thuis niks
wilde doen, besloten we om lekker over het strand te lopen

(welk strand? Die was bijna weg!). Na een leuke tocht gezellig met zijn alle liepen we terug.
Iedereen stapte in de auto, die ook vol met zand gewaaid was.
Terug op het terrein:
Iedereen was wel een beetje moe van de harde wind en wilde heel even rustig aan doen voor
het drukke middag programma dat we hadden.
Na een klein akkevietje met een wat slordig geparkeerde auto gingen we
verder met een actieve middag met lekker weer.
Na wat gegeten te hebben en lekker gerelaxt te hebben gingen we
beginnen aan de actieve middag. Op naar een groot veld. Deze werd
echter snel afgesloten door de sport vereniging, we moesten dus op zoek
naar iets anders, na een klein stukje lopen kwamen we bij een mooie zandvlakte waar we
konden gaan beginnen. We gingen Honkballen en Ultimate frisbee spelen. Na een iets wat
moeilijke uitleg gingen we beginnen. Eerst honkbal, de teams waren
gemaakt en iedereen was lekker fanatiek. Sommige iets te, maar dat maakt het wel erg
gezellig, he Femke..
Op dit moment kwam onze laatkomer Martijn aan. Hij voegde in bij een team en na een korte
pauze ging het spel weer door, maar omdat we ook nog Ultimate frisbee wilde doen, zijn we na
15 minuten gestopt. Tim gaf de uitleg en dezelfde teams als voorheen moesten klaar gaan
staan, de frisbee kwam in het veld en de chaos was begonnen. Ook in de recreatie sport
gebeuren ongelukjes en zo ook hier, door de fanatiekheid, belande Chantal per ongeluk op de
voet van Sanne. Dit voelde niet lekker en ging naar het gebouw om het daar te verzorgen en
rust te geven. De rest ging door en na een klein uur ons lekker uitgeleefd
te hebben, gingen we terug naar het gebouw. Iedereen rustte lekker uit,
er werd een vuurtje gemaakt en andere werkte mee aan de voorbereiding
voor het gourmette. Er was heel veel vlees gekocht en dit zouden we
nooit op gaan krijgen. Maar het eten was heerlijk!
Na alles opgeruimd te hebben, gingen we verder met het avond programma. Eerst
even lekker kampvuur waarbij gelijk alweer de verhalen naar boven kwamen. Iedereen
heeft hier erg genoten. Ondertussen had Sanne zoveel pijn dat ze er toch maar naar gingen
laten kijken, Sietske, Stefan en Sanne sprongen in de auto naar het dichts bijzijnde
ziekenhuis.
Maar omdat wij nog een avondspel hadden staan in het bos gingen wij op pad. We zochten een
geschikte plaat om het spel: ‘lamp in de boom in het bos spel’ te doen. De plaats was gevonden
en iedereen ging zich verstoppen, na een aantal keer dit gedaan te hebben, liepen er 2
beesten vlak bij ons die erg veel op zwijnen leken in het donker (Tim ook weer met zijn
verhalen). Uiteindelijk bleken het shetland pony’s. Tim was de zoeker en moest 100 tellen met
zijn ogen dicht op de grond zitten, na wat geluid, likte er 2 pony’s aan zijn hoofd. Erg lekker.
We waren in een bos met heel veel takken met naalden en weerhaakjes, iedereen zat er in
vast en Selena kreeg het voor elkaar om geen kant meer uit de kunnen zonder licht. Dit werd
snel verholpen door Eric. Omdat dit erg vervelend werd hebben we buiten de veeroosters een
goeie plek gezocht en hebben we daar al tijgerend en kruipend ons spel nog een kwartier
vervolgd. Bij thuiskomst was de geblesseerde er ook en die vertelde ons dat het hier weinig

zin had om te blijven omdat ze erg immobiel was. Dit was erg verstandig en zij gingen dus ook
naar huis.
Na wat lekkers te hebben gegeten en het vuur opgestookt te hebben, kwamen de verhalen pas
echt los, sommige vertelde hun angst bij jeugdkampen, sommige hadden het over 40 bij 40
doekjes en de 1 had het weer over zijn scootertijdperk.
Na een leuke en gezellig avond te hebben gehad dwaalde de meeste af naar bed en bleven de
Konan, Tokkie, Martijn en Jap over bij het kampvuur. Ook in de slaapzaal bleef het nog even
gezellig tot iedereen heerlijk zijn ogen sloot. Rust!
Na voor sommige een wat korte nacht ging de zon weer schijnen en stond iedereen op om zich
klaar te maken voor de schoonmaak en voor de laatste activiteit: Teambuilding spellen.
De slaapzaal werd schoongemaakt, de keuken, de wc’s en natuurlijk de Trap.
Eric kwam weer helemaal tot leven op de race motor van martijn en omdat we
allemaal lekker bezig waren ging dit erg snel en konden we snel aan de spellen
beginnen die georganiseerd waren door Femke en Ylona. Het doel van deze
spellen was het luisteren naar elkaar.
Na dit gedaan te hebben kwam de verhuurder en controleerde het pand,
iedereen zei elkaar gedag, auto’s waren ingeladen en we begaven ons tot Zoetermeer!
We kunnen terug kijken op een heel mooi en gaaf weekend, waar we naar mijn idee erg naar
elkaar zijn toe gegroeid.
Groetjes,
Tim Christiaans Pivo

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
Wilfred Lachman

rwlachman@zonnet.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
Renate d’Anjou
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
VACANT
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

