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,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.

Oktober:
4 oktober
17/18/19 oktober
11-19 oktober
29 oktober

Werelddierendag
JOTA / JOTI
Herfstvakantie
Groepsraad

November:
Natuurwerkdag

1 november
26 november

Groepsraad

December:
Vanaf 20 december

Kerstvakantie: GEEN OPKOMST

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:

Leiderdorp
Open op:

Waldeck Pyrmontkade 904
070-3106454
Woensdag
13.30 – 17.00 uur
Donderdag
19.00 – 21.00 uur
Zaterdag
09.00 – 12.00 uur
Heemraadsingel 129
010-4772395
Maandag
19.00 – 20.30 uur
Woensdag
12.00 – 17.00 uur
Vrijdag
16.00 – 20.30 uur
Zaterdag
10.00 – 13.00 uur
Breedeveld Buitensport, Draadbaan 17
071-5415443
Dinsdag/Woensdag
10.00 – 18.00 uur
Donderdag
10.00 – 18.00 uur en 19.00 – 21.00 uur
Vrijdag
10.00 – 18.00 uur
Zaterdag
9.00 – 17.00 uur

Hey iedereen!
Een nieuw scoutingseizoen staat weer op het punt om te beginnen. We beginnen natuurlijk
met het overvliegen, zodat alle kinderen bij hun nieuwe speltak kunnen beginnen. Iedereen is
al een aantal keer wezen kijken, en naar wat we hebben vernomen is dat erg bevallen.
Met kinderen die weggaan hoort ook een beetje afscheid. En dat doen we dit jaar niet alleen
van de kinderen. Een hele groep leiding heeft dit jaar besloten om na jarenlange dienst te
stoppen met leidinggeven bij de huidige groep. Natuurlijk blijven we deze mensen bij de JMC
wel zien, maar een kort bedankje is op zijn plaats.
Dus John, bedankt voor het jarenlange plezier die jij de gidsen hebt gegeven, de meiden
zullen je missen. Maar natuurlijk heel veel plezier en succes met de explorers, hier zul je je
handen aan vol hebben.
Chantal, nog niet al te lang leiding, maar doordat het niet te combineren is met school stopt
ze toch met leiding geven bij de gidsen. Chantal bedankt, de meiden hebben veel van je
geleerd.
Maaike, Sietske en Eric, na jarenlang een stoere en leuke kaboutergroep neer te zetten
stoppen jullie er nu mee. Gelukkig laten jullie een team achter dat jullie zelf hebben
opgebouwd, en vertrouwen we de meiden daar goed aan toe. Jongens, bedankt!
Jaco, Alwin en Femke, ook jullie geven na jarenlange ervaring te hebben met de explorers
het stokje door aan iemand anders. We hopen jullie nog vaak te zien bij de JMC. Ook jullie
bedankt!
Groetjes,
De Redactie

Hallo allemaal,
Ook vanuit de activiteitenbegeleiding heten we jullie van harte welkom in het nieuwe
scoutingjaar. Het wordt een jaar vol leuke activiteiten! We trappen dit jaar natuurlijk af met
het overvliegen. Het feest waarbij alle oudste kinderen van een speltak
over gaan naar hun nieuwe speltak.
Dit scoutingjaar wordt het voorbereidingsjaar op iets groots wat te
gebeuren staat in Nederland. Het 100 jarig bestaan van scouting! Wij
gaan samen met scouting Nederland dit jaar hard aan de slag om het jaar
erna een aantal leuke activiteiten te doen in het kader van dit 100 jarig
bestaan van scouting.
Daarnaast zullen we in het aankomende jaar doorgaan met een dit jaar
begonnen traditie. Deze traditie die nog geen traditie is maar wel moet worden is het houden
van een tweetal leidingweekenden per jaar. Het tweede leidingweekend, de eerste van dit
scoutingjaar zal dit jaar naar Austerlitz gaan, een erg mooi scoutingterrein in het midden van
ons land. Doordat de positieve verhalen van het eerste weekend zo goed zijn verteld gaan er
tot heden al 17 mensen mee, een al bijna verdubbeling van aantal mensen wat mee ging met
het eerste weekend. Super natuurlijk, en er is nog plek voor meer!
Ook een lijn die we afgelopen scoutingjaar hebben ingezet is een samenwerking tussen de
scoutinggroepen in Zoetermeer. We gaan deze samenwerking zeker doorzetten en misschien
komt er dan wel wat meer dan alleen een gezamenlijke nationale scoutingdag in het stadshart!
Wat dit meer dan zal gaan worden houden we nog even als een verrassing om niet meteen
alles te verklappen.
Zo, nu zijn jullie weer een klein beetje meer op de hoogte van wat er allemaal te gebeuren
staat. Houd jullie activiteitenkalender in de gaten (degene die wij rondsturen of degene te
vinden op de website) zodat jullie allemaal op de hoogte zijn en blijven en voor alle leiding,
kader en pivo’s en alle andere die bij onze groep betrokken zijn. Meld je aan als hulp voor de
activiteiten, we kunnen het niet alleen en kunnen alleen maar meer bereiken als jullie ons
helpen….
We hopen jullie te zien bij de eerstvolgende activiteit!
Eric en Sietske

Zaterdag 19 juli
De eerste dag van het kamp zit er al weer bijna op, en we hebben dan ook alweer
een hoop meegemaakt en beleefd.. Na lekker te hebben rond gespeeld en de boel
te hebben verkend zijn we met het programma begonnen. Als eerste de
bekendmaking van de regels, en de groepjes.. voor sommigen erg spannend met
wie ze in de tent zullen liggen! Daarna gelijk de tenten ingeruimd en ingericht…
“wie ligt waar?” en “hoe gaan we nou liggen?” is wat je veel uit de tent hoort
roepen… Iedereen heeft zijn bedje lekker neergelegd, en heeft een mooi plekje.
’s Middags lekker al even “voorketen” voor de avond die komen gaat…
’s avonds hebben we, hoe kan het ook anders, een kampdoop gehad… Rennen door het bos, lopen met een
boomstam, en goede vragen beantwoorden want anders krijg je misschien een waterballon op je hoofd!
Hierna nog even rustig wat drinken en voorlezen, tandjes poetsen en het klaarmaken voor de nacht… Rond
22:00 uur gingen de kinderen hun bed in om nog lekker lang te kunnen giebelen… ( maar niet te lang :-) )

Zondag 20 juli
Na een lang nacht weer op tijd opgestaan… 2e dag kamp ging vliegensvlug voorbij…
Vanmorgen hebben we bezoek gekregen van Zeus, de oppergod. Hij heeft met de
kabouters samen het Olympisch vuur aan gestoken en heeft de olympische spelen
geopend verklaard!

Zo hebben we dus vandaag ook veel spelletjes gedaan! ’s Middags hebben we geknutseld over de
olympische spelen, en hier nog meer te weten over gekomen… Marc, ons kokkie had weer heeeeerlijk
gekookt vonden de kabouters zelf! Ze hadden keus uit wel 4 soorten groente! En een hamburger erbij maakte
het ook al snel erg lekker…!
Na het corvee kwam de godin van de kruik…ze heeft samen met Zeus naar het bepalende slotspel gekeken,
wie de winnaar zou worden van de Olympische spelen, en reikte hierbij de laurierkrans uit. Goed gedaan!
Maar dan komt de godin van de kruik ineens aangerent….wat bleek….de kruik voor het Olympisch vuur is
gestolen!! We gaan op zoek en vinden een brief van Crimos( god van de onderwereld) in het bos…. We
moeten morgen een tocht lopen om op zoek te gaan naar een volgende brief om te horen te krijgen hoe we
onze kruik terug kunnen krijgen….
Op tijd naar bed vanavond, morgen weer een lang dag..

Maandag 21 juli
Vanmorgen vroeg uit de veren om de het stadspel te lopen en op zoek te
gaan naar de volgende brief. Het was een tocht met vooral de terugweg
veel regen, maar de kinderen hebben prima gelopen, geen 1 heeft er
geklaagd, super!! De brief is gevonden, waarin stond dat we door middel
van dukaten de kruik terug kunnen krijgen.. We hebben samen met Zeus
bedacht hoe we dit dan konden gaan doen…. Eric vertelde dat hij nog
lood in zijn auto had liggen, en hebben dit dat ook in vormpjes van
dukaten gesmolten..
Morgenochtend, nog voor het ontbijt leggen we de 20 dukaten bij het offerblok en
hopen we dat onze magische kruik daar weer te vinden is.. Vanmiddag hebben we
lekker even een uurtje gerust, kaartjes geschreven, wat spelletjes gedaan en
geknutseld.. Vanavond gedoucht en naar bed!

Dinsdag 22 juli
Vanmorgen vroeg (22-07)waren de kinderen iets later wakker dan normaal; half 7 ipv
6 uur… zullen de late uurtjes nu toch parten gaan spelen?
Na een lekker en rustig ontbijtje ging ieder weer zijn corvee doen. Ineens stond Zeus
weer voor onze neus! We zijn samen met hem naar de offerplaats gegaan en gekeken
of daar de kruik te vinden was… De kruik stond er niet…. Maar wel een brief! Crimos
was woedend! Met de zilveren dukaten die we aan hem hebben gegeven waren nep! Hij wil echte gouden
hebben! Zeus wist even niet hoe we dit nou weer op ging lossen, dus hebben we besloten de god van de
rijkdom op te roepen… De god van de rijkdom wil voor ons voor 20 gouden dukaten zorgen…MAAR,,,,,,
Wij moesten dan wel voor haar, de 15 ingrediënten vinden waar zij al naar op zoek was voor een feest..in
ruil daarvoor krijgen wij de dukaten.. 1 daarvan was chloorwater…zullen we dit misschien morgen kunnen
vinden?
Daarna hebben we onze wandelschoenen weer aangetrokken en zijn we op
zoek gegaan… we hebben alle ingrediënten gevonden! De kinderen hebben in
2 dagen tijd 16 km gelopen! Petje af.. Morgen de godin van de rijkdom weer
oproepen en hopen dat alle ingrediënten voldoende zijn..
Vanavond lekker en kampvuurtje en daarna naar bed… Morgen gaan we een
uurtje later op..zodat zowel kinderen als leiding een uurtje extra hebben :-)

Woensdag 23 juli
Vanmorgen lekker een uurtje later opgestaan, dit hadden de leiding en de kinderen
wel even nodig! Voor morgen is dit weer het plan… Na onze maagjes gevuld te
hebben, hebben we onze bikini’s aangetrokken en zijn we naar het zwembad gefietst.
De zon heeft vandaag helaas niet geschenen, maar het was droog en zeker warmer! Het was een heel leuk
binnen en buitenzwembad en hebben ons hier dan ook de hele dag vermaakt! Met dank aan ons kokkie..die
was erg actief met de kids!

Eric en Marc gingen iets eerder weg om de maaltijd te verzorgen, we aten namelijk pannenkoeken..
hmm..heerlijk! Vanavond kwam de godin van de rijkdom ook nog op bezoek om de ingrediënten op te halen
en de 20 gouden dukaten te brengen. Die hebben we goed verdiend! We hebben afgesproken dat de leiding
vanavond de dukaten naar het offerblok brengt, en we hopen dat we morgen dan eindelijk de kruik terug
krijgen……

Donderdag 24 juli
Vanmorgen (donderdag) weer een uurtje later opgestaan, dit bevalt prima dus houden we er maar in! Na een
ontbijtje en de tentinspectie kwam Zeus weer opdagen! We gingen samen met hem kijken of de kruik er lag.
Helaas…..alweer geen kruik.. Wel hing er een brief hoog in de boom. Crimos neemt geen genoegen met de
gouden dukaten, hij wil er wel 100!! Hier trappen we dus echt mooi niet in…. We hebben samen met Zeus
een plan bedacht hoe we dit op gaan lossen… Morgen, als Crimos tegen 17:00 uur zijn dukaten weer op wil
komen pakken nemen we hem te grazen… We gaan een hinderlaag bedenken!!
Vanmiddag zijn we naar het naastgelegen speeltuintje kitskenberg geweest… Erg gezellig! We hebben met
de vereniging die tegenover ons gebouw zit, de sterrenwacht, afgesproken dat ze vanavond een leuk
verhaaltje komen vertellen over de sterren etc… Het was erg interessant en leuk!
Vrijdag 25 juli
De laatste dag van het kamp is alweer aangebroken… wat is het ontzettend snel gegaan zeg… We hebben
vanmorgen een Engelse lunch gegeten wat de kinderen erg lekker vonden! Gebakken spek, eieren en
knakworstjes.. Hierna corvee, en tenten opruimen..
De zon scheen vandaag flink en het was dan ook erg warm! Na goed te zijn ingesmeerd hebben we eerst een
leuk spel gedaan.. Hierna waren de kinderen flink verhit dus hebben we de bikini’s aangetrokken en zijn we
water spelletjes gaan doen.
Daarna zijn de kinderen gaan oefenen voor de bonte avond.. Om half 5 zijn we het
bos in gegaan, want om 17:00 uur zou Crimos komen! Wat was het spannend!
De kinderen hebben zich verstopt en met hulp van Zeus hebben we Crimos te
pakken genomen! We hebben de kruik terug, eindelijk!!
Hierna zijn we lekker gaan bbq-en, en hebben we de bonte avond geopend. We
hebben ’s middags een t-shirt voor Marc gemaakt als bedankje voor het koken de
hele week, en deze heeft hij dan ook gekregen.
Hermen, onze voorzitter van JMC is ook nog even langs geweest om het kamp te
bezoeken, erg gezellig! Eric, Maaike en Sietske zullen als leiding bij de kabouters
stoppen na het overvliegen in september. Om deze reden kregen zij van Hermen
nog een leuk aandenken uitgereikt als dank voor de jaren als kabouterleiding.

Wij kijken allen terug op een zeer leuk, en geslaagd kamp!!! We hebben het ontzettend naar ons zin gehad
en het was gewoon een geweldig leuke groep kinderen om mee op kamp te gaan! Niets was te veel, nooit
gemopper gehoord, en alles was goed! Wij hebben zeer genoten!

Het Gidsenkamp van dag tot dag

Wie is de Mol?
Het thema voor dit jaar was bij de Gidsen “Wie is de Mol?” naar het
gelijknamige tv-programma. Middels diverse opdrachten, moesten de
Gidsen Vierduiten sparen en tegelijkertijd raden wie de Mol speelde.
De Mol was degene die alle opdrachten net iets anders uitvoerde dan
de bedoeling was, zodat opdrachten konden mislukken. De Mol was
vooraf hierover geïnstrueerd. Degene die bij het einde van alle
opdrachten het beste wist wie de Mol zou zijn, mocht de Vierduiten
in ontvangst nemen. In ruil hiervoor kreeg de winnaar bij terugkeer
in Zoetermeer een prijs uitgereikt.

Zaterdag
Na alle voorbereidingen van de afgelopen weken en het klaarzetten van de laatste spullen,
ging ons vertrek naar het kampterrein in Ommen. Een prachtige omgeving waar we onze
Gidsen eens flink aan de tand gingen voelen wat betreft ons thema. In de regen had de leiding
snel wat tenten opgezet en koffie klaargemaakt om de Gidsen en hun ouders, die langzaam
binnen druppelden, warm te verwelkomen. Gelukkig was het alweer droog op het moment dat
de meiden zelf hun tenten op moesten zetten. Anders dan de voorgaande jaren mochten de
meiden ook zelf kiezen met wie ze in de tenten wilden slapen en wanneer nodig met elkaar
uitwisselen gedurende de rest van de week. De groep was dit jaar niet heel groot, dus leek dit
ons een betere oplossing in plaats van de gebruikelijke rondes. Daarnaast kon de Mol ook in de
avond op onderzoek uit om eventuele verhalen op te vangen en haar rol tijdens kamp te
verbeteren en onopvallend te maken. Tijdens het opzetten van de tenten werden de meiden al
snel bij elkaar geroepen. Elkaar verdacht maken, lukt pas echt wanneer je ook weet met wie
je speelt. Ze moesten op een rechte lijn staan en een aantal meiden werden om de beurt
gevraagd een stap naar voren te doen. Welke kleur veters had Cindy in haar schoenen, wat
waren de figuurtjes op Esther haar haarband en wie had toch dat opvallend felroze T-shirt
aan? Met elk goed antwoord verdienden de meiden de eerste Vierduiten in hun geldpot.
Daarna snel weer verder met de opbouw van ons kampterrein. En als er hard gewerkt wordt,
gaat de tijd dat ook. Kortom, al snel stond de leiding achter de pannen om de hongerige
magen van de Gidsen van macaroni te voorzien. Nadat iedereen klaar was met eten werd het
Letterspel uitgelegd. Een spel dat misschien de hele week kon duren. Overal op het
kampterrein werden letters verstopt waarmee de meiden een hint bij elkaar konden sparen.

Goed puzzelen zou namelijk een stukje van de identiteit van de Mol bekend maken. De Mol
had dan ook als taak om alle verstopte letters op te sporen en kwijt te maken zodat deze uit
het spel waren. Gelukkig is de Mol daarin geslaagd, want op donderdag hadden de meiden nog
steeds niet de hint geraden. In de avond hebben we bij het kampvuur het spel Weerwolven
gespeeld.
Zondag
Het was alweer vroeg dat de wekker ging. Eerste taak was het afmaken van de keukens en de
spullen in de tenten ruimen. Ondertussen gingen John en Sander op pad om het Kastelenspel
voor te bereiden. Toen dat klaar was, hebben we de meiden eerst lekker laten lunchen bij
Kasteel Eerde. Vervolgens was het Kastelenspel een soort speurtocht naar andere bekende
kastelen die in Nederland zijn gebouwd. Met behulp van een GPS-apparaat gingen de meiden
op pad in de omliggende bossen. In het begin wat moeizaam, maar toen ze
eenmaal de smaak te pakken kregen, werd er steeds enthousiaster gezocht.
Vermoeid van het rennen en zoeken maar gelukkig ook met nieuwe Vierduiten
in de geldpot, keerden we vanuit het kasteel weer terug naar het
kampterrein. Vanavond werd er primitief gekookt. Op betrekkelijk eenvoudige
wijze, moesten de meiden gepofte aardappels, groente in blik en hamburgers
klaarmaken. Nadat alles netjes was opgegeten en de vaat was gedaan, hebben
we in het donker nog een potje Engels verstoppertje gespeeld. Daarna was
het helaas bedtijd.
Maandag
Nadat op zondagmiddag de eerste energie was gestoken in het
Kastelenspel, was het vandaag echt bikkelen tijdens het Vlottenspel.
Het bouwen van de vlotten verliep nog voorspoedig en de opdracht
tijdens het vlotvaren was in eerste instantie goed voor de Gidsen te
doen. De opdracht was het overbrengen van attributen als stukjes
oase, houtblokken en eieren. De groep die deze attributen droog en niet kapot aan ons konden
afgeven bij het kampterrein, wint. Helaas hadden de weergoden ons een beetje in de steek
gelaten en de regen viel dan ook met bakken uit de lucht. Al snel besloten we de Gidsen met
de vlotten aan de kant te zetten. Daar werden ze door Ylona en Chantal opgevangen om zich
om te kleden, warme thee te drinken en gezellig spelletjes te doen in de groepstent. Als een
stel sponzen kwamen vervolgens Sander en John teruggelopen, nadat
zij de vlotten en de boot weer aan wal hadden getrokken. Gelukkig
hebben de meiden alsnog een leuke dag gehad, want na de spelletjes in
de tent werd er met de Vrijbuiters nog een potje Dieren Stratego in
de avond gedaan.

Dinsdag
Vandaag werd het eerste stuk van de Hike gelopen. Na het ontbijt werden een aantal slippers
en ballerina’s op aandringen van de leiding verwisseld voor stevige wandelschoenen. Martijn
van de Vrijbuiters vond het ook dit jaar weer gezellig om zich bij de Hike aan te sluiten.
Onderweg werden de meiden langs diverse posten geleid en voorzien van limonade, snoep en
broodjes knakworst. Aangekomen op onze overnachtingsplek, in de buurt van de Lemelerberg,
werd de meiden gevraagd hun tijdelijke slaapplaats op te zetten. Vervolgens mochten ze hun
kunsten vertonen tijdens het pannenkoeken bakken. Dat moeten ze vaker hebben gedaan,
want er zijn grote stapels heerlijke pannenkoeken gebakken! Toch waren de buiken van een
aantal meiden verdacht snel gevuld. Een aantal leuke jongens uit het dorp was langsgereden
en had zijn aanwezigheid snel gewonnen. Tja, het hoort er allemaal bij natuurlijk! Nadat de
spullen van het eten waren opgeruimd en de meiden weer een beetje waren bijgekomen van al
die mannelijke aandacht, konden er voor het thema nog wat persoonlijke punten worden
verdiend. Snel en behendig reageren, leverde voor iedere Gids een aantal houten schijfjes op
met punten. Deze werden vervolgens bij de tussenstand opgeteld. Zo stegen de
hekkensluiters ineens boven de beste drie Gidsen uit! Een potje Weerwolven bracht deze
eerste dag van de Hike tot een einde.

Woensdag
Het tweede stuk van de Hike was voor de Gidsen zeker goed te doen. Enkel de ochtend was
voldoende om op basis van een GPS route terug te keren naar het kampterrein in Eerde. Het
weer werd met de dag ook steeds beter, de zon scheen volop. Reden genoeg om in de middag
erop uit te trekken naar Zwolle. In deze stad hebben we onze Mutsendag gepland en gaan we
nog een spel doen rondom het thema. Het shoppen in Zwolle was een geweldig succes. De
sfeervolle straten met winkels vormden voor onze Gidsen geen enkel bezwaar om bezocht te
worden. Vooral het ondergoed van het merk Pieces viel erg goed in de smaak, zoals de ouders
inmiddels in de wasmanden hebben terug kunnen vinden. Natuurlijk leent een stad als Zwolle
zich ook perfect voor een stukje cultuur. Als basis van het Fotospel werden de meiden het
centrum ingestuurd om foto’s te maken. Vervolgens moest een select groepje, dat was
achtergebleven bij de leiding, raden welke woorden op deze foto’s werden uitgebeeld. Ook
hiermee hebben de meiden uiteindelijk flink wat Vierduiten gewonnen.
Donderdag
Vanwege een thema dat wel erg intensief was opgezet, hebben de Gidsen deze ochtend lekker
kunnen uitslapen en kunnen doen wat ze zelf wilden. Vandaag was de zon op zijn best, dus was
dat nog een extra voordeeltje. In de middag zijn we naar het openlucht zwembad geweest.
Daar waren ook de Verkenners en Vrijbuiters, dus was JMC flink vertegenwoordigd in het
zwemwater. De meiden konden verder genieten van de zon, een tijdschrift lezen en muziek
luisteren. Tegen sluitingstijd zijn de meiden op pad gestuurd om boodschappen te doen voor

het avondeten. Vooral de shoarma was erg in trek, terwijl een ander groepje gelukkig koos
voor een wat origineler gerecht. De leiding boog zich over een grote pan gevuld met burito’s.
Wat de Gidsen niet wisten, was dat de Explorers van hun Hike waren gearriveerd in Ommen.
Speciaal voor ons, de Verkenners en de Vrijbuiters hadden zij een goed voorbereidde
spooktocht uitgezet. In de avond hebben we een aantal meiden daar flink mee op stang
gejaagd. Om de rust weer wat terug te krijgen, hebben de
Explorers bij ons nog gezellig een soepje en broodje meegegeten.
Daarna was het echt bedtijd voor een drukke vrijdag.
Vrijdag
Ter afronding van het thema werden vandaag nog twee spellen
gespeeld. In de ochtend zijn we eerst naar de Sahara geweest, een
stukje zandvlakte vergelijkbaar met Kootwijkerzand. Middels het klassieke seinen met
vlaggen, op basis van het Semafoor alfabet, moesten de meiden in groepjes, rijtjes met
woorden naar elkaar overseinen. Vooral Jamie maakte zich tijdens dit spel wel heel erg
verdacht als Mol, door van alles met de vlaggen te doen behalve hetgeen de bedoeling was. Na
snel te hebben geluncht, vertrokken we terug naar het kampterrein voor het Sleutelspel.
Tijdens het Seinspel in de Sahara was Cindy zo onverstandig om het geldkistje te verliezen.
Uiteraard maakte zij zich hiermee erg verdacht binnen de groep. Met het Sleutelspel kregen
de Gidsen de kans om grote delen van de verloren Vierduiten weer terug te verdienen.
Natuurlijk was het verlies van het kistje allemaal opzet vanuit de leiding. Met behulp van
sleutels moesten er maar liefst 9 andere geldkistjes worden teruggevonden en hopelijk ook
alle Vierduiten. Gelukkig werd dit spel tot een zeer goed einde gebracht. In de avond hebben
we lekker bij de barbecue gezeten en moesten de meiden alweer de laatste voorbereidingen
treffen voor hun bonte avond. Ook op het kampterrein is de aandacht voor jongens, van
andere scoutinggroepen, niet ontschoten. Er waren zelfs plannen om de jongens gezellig bij
ons bonte avond te betrekken, maar helaas was dat wat lastig om te realiseren. De meiden
hebben onderling wel genoten van elkaar door alle enthousiaste verhalen van iedere jongen
die ze hebben gezien. Tijdens de bonte avond hebben de meiden in elk geval ook genoten van
de optredens die ze voor elkaar hebben bedacht. Ook hebben we afscheid genomen van
Chantal als groepsleidster en hebben we bekend gemaakt wie nu de eigenlijk die Mol was. Met
heel veel verbazing en nog meer vragen, kregen de Gidsen te horen dat het hun eigen leiding
was die de rol van de Mol speelde. Toch was er ook een echte winnaar. De inzet en het
enthousiasme van Carlijn tijdens de spellen, maakte dat zij bij terugkomst in Zoetermeer
haar prijs in ontvangst mocht nemen. Na een heftige nacht vol stortregen en onweer, keerden
we zaterdagmorgen met zijn allen weer terug naar huis. De gezelligheid onderling, ondanks de
regen, en alle leuke dingen die we hebben gedaan, ook het thema, heeft ons kamp tot een
geweldig plezier gemaakt!!!
De Gidsen en Gidsenleiding.

Van 19 t/m 26 juli 2008 verbleven de verkenners in Eerde

Opening van het kamp,
de uniformen zijn nog
schoon.
Lekker koken tijdens
de hike.

Klaar voor de 2e dag van de hike.

Pannekoeken op kamp, wat een luxe.

Een echte kabelbaan op kamp.

Een zeer geslaagd kamp is na een zeer natte nacht weer voorbij. Iedereen krijgt, terug in de
Chute, een kamp herinnering.

Hoi scouts van JMC.
Wij zijn Marc en John, de nieuwe begeleiders van de Explorers.
Begin september hebben wij de groep over genomen van Femke,
Jaco en Alwin.
Na vele jaren hebben ze besloten om te stoppen met de explo's. Van
onze kant bedankt voor jullie inzet!
Ik (John) heb hiervoor 7 jaar bij de gidsen gezeten en Marc heeft veel bij de verkenners
gedaan.
Het leek ons erg leuk om eens de explorers te begeleiden.
Want "Ja, wij willen ook naar het buitenland op kamp", dachten wij zo.
We hebben inmiddels 3 opkomsten gehad en de oudste gidsen en verkenners
zijn wezen kijken.
Het waren 3 stoere opkomst met veel klim en klauterwerk, daarnaast hebben
we gepio'd en gekanood.
Om het vervolgens de derde opkomst af te sluiten met een groot vuur met veel
lekkers.
Hierbij een paar foto's om te laten zien wat de explo's zo al doen in de chute
en daaromheen.
Groetjes van de explo's

Hallo allemaal!!
Ook de pivo’s zijn dit jaar weer op kamp geweest. Omdat we ook een aantal pivo’s in de groep
hebben die leiding zijn, zijn we een week eerder dan de rest van de groepen gegaan.
Op vrijdag zouden we vertrekken. Helaas kregen we donderdag bericht dat 2 van de 3 auto’s
waarmee we wilden gaan rijden kapot waren. Een groot obstakel dus. Gelukkig was dit allemaal
voor vrijdag geregeld en zijn we met 1 hele luxe auto en 2 gewone auto’s vertrokken naar
belgië.
We verbleven op een scoutingterrein in zedelgem – loppem. De dagen ervoor had het erg veel
geregend, dus we moesten de karretjes door de modder heen duwen naar ons eigen terrein.
Maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben rustig onze spullen klaargezet, onze tenten
opgezet en zijn het terrein een beetje gaan verkennen.
Op dag 2, zaterdag hebben we nog steeds niet bijster veel gedaan. We zijn de stad in
geweest om boodschappen te gaan doen (en stiekem een verjaardagscadeautje voor een van
onze medescouts (jeroen) gaan kopen) en hebben lekker in het zonnetje gelegen. Zondag zou
onze wandeldag worden. We hadden een spannend programma, dat zou beginnen met
dauwtrappen en verder de hele dag lopen. Maar goed, de pivo’s zijn zo af en toe niet heel erg
fit, en wilden toch wel erg graag uitslapen. Dus verplaatsten we het begin van de tocht naar
na het ontbijt. We hebben een lekker stukje gelopen en zijn zelfs nog tevergeefs op zoek
geweest naar een cache die ergens in de buurt moest liggen.
Na de wandeling zijn de watjes lekker op het kampterrein in de zon gaan liggen en zijn de
bikkels door gaan wandelen. Toen het avondeten klaar was verschenen ook zij weer op het
kampterrein.
Maandag moest ons culturele dagje worden. Alleen kwamen we bij de aankomst bij het kasteel
erachter dat kasteel loppem op maandag gesloten was. Een lichte tegenvaller dus. Maar dat
mocht de pret niet drukken, want we zouden die middag naar een bierbrouwerij in brugge
gaan. In de bierbrouwerij hebben we van alles geleerd over bier, en mochten we ook het
befaamde brugse zot proeven. Uiteraard is hier ook het enige van mee terug naar zoetermeer
genomen.

Dinsdag is onze mutsendag geworden. Lekker de stad in, shoppen, Belgische chocolade eten,
Belgische frieten eten en nog meer shoppen. ’s Avonds zijn we nog in brugge uit eten geweest.
Deze vermoeiende dag hebben we afgesloten met een gezellig kampvuur (wat trouwens de
hele week niet uit is geweest)
Woensdag was onze laatste dag, en het enige wat we nog niet gedaan hadden was zwemmen,
dus dit stond voor die dag in de planning. Het zwembad ging iets later open dan dat we
hadden verwacht, dus hebben we het stadion van de brugse voetbalclub van binnen en van
buiten gezien (alle deuren stonden immers open).
Hierna zijn we het zwembad in gegaan. Na niet al te lange tijd zijn we hier ook weer weg
gegaan, want we vonden het niet heel erg jongerenvriendelijk. Na het zwembad was het
meteen door naar een dokterspost, want ons eerste ongeluk was binnen. En die doktersposten
zijn in België nog erg lastig te vinden! Na een aantal adressen te hebben geprobeerd is onze
gewonde jasper uiteindelijk geholpen in de plaatselijk psychiatrische inrichting. Gelukkig viel
het mee, 4 hechtingen.
Donderdag, onze laatste dag en vertrekdag hebben we opgeruimd, schoongemaakt, ingepakt
en het hele stuk terug naar Nederland gereden.
Terug op de chute bleef iedereen nog heel even nababbelen maar vond iedereen het toch ook
wel tijd om weer naar huis te gaan. Op de volgende bladzijde zie je een indruk van ons kamp.

Vliegeropkomst van de 3fjes

Na een korte en kille zomer starten we dit nieuwe seizoen weer met de 3fjes.

Op de planning staat vliegeren, met de zelf gemaakte vlieger. We hebben een aantal weken
geleden een grote vlieger gemaakt van bamboestokken en geel en rode poncho’s . Het moest
er uit komen te zien als een vuurvlam die door de lucht schoot. Klinkt heer spectaculair, maar
de 3fjes zijn dat zelf natuurlijk ook ……..
De plannen voor die avond waren niet helemaal duidelijk en ook afhankelijk van het weer op
dat moment. Na wat gedartel en getwijfel besloten we naar het Noord Aa te gaan. De pivo’s
hadden ook opkomst die avond en vonden het gezellig om mee te gaan. Hoe meer zielen hoe
meer vreugd. Heerlijk is dat er een aantal een auto hebben en we met 10 minuten bij het
Noord Aa waren.
De spectaculaire vuurvlam-vlieger was natuurlijk de eerste die we de lucht in wilde laten gaan.
Helaas was de afwerking van de vuurvlam niet zo spectaculair, er zaten geen touwtjes aan om
hem op te laten. ( Ja, sorry ik ben de schuldige) We hadden gelukkig nog een aantal vliegers
bij ons, en na wat gepuzzel met het in elkaar zetten konden we deze gebruiken.
De wind was geweldig om te vliegeren, twee deden het er erg goed!
Na anderhalf uur vliegertje oprapen en in de lucht gooien
werd het een beetje donker. Een aantal hebben lekker wat
gedronken bij het Aa zicht. De rest is richting huis gegaan.
Het was een goede en gezellige opkomst, alle stof is eruit
gewaaid en wij kunnen weer fris van start dit jaar.

Groetjes Marsha Overvliet (3fje)

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
Marc van Dinter

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
Selina Schipper
kabouters@johnmccormick.nl
Renate d’Anjou
kabouters@johnmccormick.nl
Rowan
kabouters@johnmccormick.nl
Pauline
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
Vrijbuiters – Jongens en meisjes vanaf 9 jaar - Vrijdag van 19:00 tot 21:00 uur
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
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
John hogebrug
exporers@johnmccormick.nl
Marc van dinter
exporers@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

