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Welkomswoordje

Hallo allemaal!
Nog maar heel even en iedereen gaat alweer op zomerkamp! 
De bevers hebben hun kamp al gehad. Daar lees je meer over 
in deze Scoutiviteiten. 

Afgelopen jaar heb ik met plezier de taak van groepsbegeleider 
samen met Marc Nicolai en de redactie van de scoutiviteiten 
op me genomen. Ik ben op zoek naar kinderen en/of leiding die 
me in de laatste taak willen ondersteunen. Meld je aan!

Ik wens iedereen een heel gaaf zomerkamp én zomervakantie 
toe met mooi weer en veel gezelligheid met elkaar! 
Tot volgend scoutingjaar!

Heb je vragen over groepsactiviteiten mail naar
groepsactiviteiten@johnmccormick.nl
Heb je vragen over een speltak, mail naar 
groepsbegeleider@johnmccormick.nl
Heb je overige vragen, mail naar bestuur@johnmccormick.nl

Heb je opmerkingen of ideeën voor de scoutiviteiten, 
mail ze naar scoutiviteiten@johnmccormick.nl!

Veel leesplezier!

Groetjes Maaike Hogebrug
groepsbegeleider 
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Van de voorzitter

Hallo allemaal,

 Dit is alweer de laatste scoutiviteiten van het seizoen dat in 
het teken staat van het 100 jarig bestaan van Scouting Neder-
land. Volgend jaar viert John McCormick feest. Wij worden dan 
65 jaar! Daarmee zijn wij dan ook de oudste groep van Zoeter-
meer.

Het afgelopen seizoen is een mooi seizoen geweest. Het ver-
nieuwde welpenthema hebben jullie bij de Scouts2Day in 
Utrecht mogen meemaken. De Bevers hebben het dorp Hosjie-
tonia bij de Bever-doe-dag met nieuwe figuren zoals Stuiter, 
Sterre, Steven Stroom en vele anderen ontmoet. Bij de Jubi-
leum Jamboree in Roermond zal het vernieuwde thema van de 
Scouts te zien gaan zijn.

De komende tijd zullen ook de trainingen voor de leiding wor-
den verbeterd en aangepast naar de nieuwe thema’s.

Wij kijken daar enorm naar uit, jullie ook?

Met vriendelijke groet,

Hermen van Dalen
Voorzitter verenigings-
 en stichtingsbestuur
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Om te kleuren



Groepsactiviteiten

Hallo allemaal, 

Hier een stukje van groepsactiviteiten. We kijken even terug 
naar de afgelopen activiteiten sinds de vorige uitgave van de 
Scoutiviteiten en we kijken natuurlijk naar de activiteiten die 
komen gaan. 

Eerst de Sweetlake Jamboree in het stadshart en de dorps-
straat, onze 100-jaar activiteit. Met vier scoutinggroepen in het 

Stadshart en de Dorpsstraat leuke activiteiten doen, hoe gaaf 
is dat! Een springkussen, tijdmachine, tafelvuur, kanoschans, 
enorme toegangspoort, en vletten zijn enkele van de vele ac-
tiviteiten waaraan mensen mee konden doen of konden bekij-
ken. Er was zelfs een echte schiettent! Het weer was mooi, en 
de kinderen hebben het volgens ons goed naar hun zin gehad. 

scoutiviteiten 2010 pag 6

gr
oe

ps
ac

ti
vi

te
it
en



scoutiviteiten 2010 pag 7

Kortom wij hebben het als grandioze dag ervaren, en laat ik 
meteen vertellen dat onze activiteit is uitgeroepen als 1 van 
de 3 beste 100-jaar activiteiten van de regio! Iedereen die zich 
hiervoor heeft ingezet, enorm bedankt! 

Ook is het bij scouting soms tijd voor serieuzere zaken. 
4 mei hebben onze scouts weer meegelopen tijdens de 4 mei 
herdenking. Het lijkt wel of het aantal bloemenstukken en 
kinderen elk jaar meer wordt! Voor de ouderen was er nog tijd 
voor een hapje en een drankje in “School” om nog even na te 
praten.

Jeetje, wat gaat de tijd toch snel! JMC 64 jaar! Maar zoals Her-
men tijdens de opening van JMC-dag al meedeelde, we gaan 
nog lang niet met pensioen hoor! We hebben deze verjaardag 
zeker weer op een gepaste wijze gevierd, in het thema van het 
WK, oud-Hollandse spelletjes! 
Het weer heeft ook enorm 
meegewerkt, en er waren veel 
kinderen met vriendjes en 
vriendinnetjes, kortom een 
geslaagd feestje.
 
Voordat jullie allemaal op 
zomerkamp gaan zijn er geen 
groepsactiviteiten meer. De eerste groepsactiviteit die plaats 
gaat vinden is na de vakantie en dat is het overvliegen! We 
wensen jullie dan ook een onwijs gaaf zomerkamp toe! Beleef 
veel plezier, en wees lief voor de leiding. 

Groetjes, 
Groepsactiviteiten JMC 
Eric & Sietske gr
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Aantal foto’s van de JMC dag op 5 juni 2010
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En de trouwe hulp van ons doe-team!
Bedankt Natasja, Wilfred en Paul!



Nieuws van de speltakken

BEVERS

Alles is anders kamp
Sprookjeskamp- sprookjes door elkaar

Sam werd een echte bever 
op kamp. Alle papa’s en 
mama’s werden uitgezwaaid. 
Toen begon het echte kamp. 
We kregen een brief van 
Klein Duimpje, de brief zat 
in de mand. De mand van 
Klein Duimpje moesten we 

naar grootmoeder brengen. We moesten de gelaarsde poester 
zoeken door pootafdrukken te vol-
gen. We hebben hem gevonden en 
moesten opdrachten doen: 1e lek-
ker eten - pannenkoeken, heel erg 
lekker. 2e spel; kledingrace. Slapen 
en 3e test: spel

Alle testen/ opdrachten waren goed 
gegaan. Toen gingen we naar groot-
moeder, die al de hele tijd lag te 
slapen met de gelaarsde poester. Hij 
kuste grootmoeder op haar neus en 
toen werd ze wakker. Grootmoeder 
ging een drankje maken. Hiervoor 
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had ze de staart van Rapoenzel nodig. 
Na goed zoeken in het bos, vonden we 
de staart liggen. We brachten de staart 
naar grootmoeder, en was er erg blij 
mee, zodat ze een drankje voor woud-
reuzen kan maken. Als de woudreuzen 
het gingen drinken werden ze hele lieve 
kleine dwergen. Toen gingen we terug 
naar ’t 
club-

huis. Toen kwam Rapoenzel 
heel erg verdrietig langs. Ze 
was helemaal kaal, omdat 
ze haar staart kwijt was. We 
gingen haar opvrolijken door 
een snoephuisje te maken 
met heel veel lekkers. Tijdens 
het eten van het snoephuisje 
hebben we ook nog gezon-
gen.
Toen gingen we een bed voor 
Rapoenzel maken. Ze had 
wel 7 matrassen + 4 slaap-
zakken, maar er lag een erwt 
onder, dus ze sliep niet lekker. Was weer 
blij en ging wachten tot haar haar gegroeit 
was in haar torenkamer. Toen spelletje 
gedaan en gegeten en corvee en daarna 
slapen. 

Milan
De volgende morgen vonden de bevers 
een brief van de 7 geitjes. Hun huisje was be

ve
rs
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weggeblazen. Of de bevers 
een mooie hut voor ze wilden 
bouwen!
Natuurlijk deden ze dit, maar 
terwijl ze bijna klaar waren, 
kwam er een raar figuur dat 
riep dat het te vroeg was. De 
bevers volgden hem en kwa-

men weer iemand tegen. Die waarschuwde ze dat dit de be-
vervanger van het Delftse Hout 
was en begon te huilen. De man 
vertelde dat hij een sprookjes-
schrijver was, en dat toen hij 
klaar was de grote boze wolf de 
sprookjes door elkaar had ge-
blazen, en nu wist hij niet meer 
hoe hij de sprookjes weer goed 
moest maken. De bevers vertel-
den hem dus maar hoe de sprookjes echt moesten zijn en de 
schrijver ging toen alles weer in orde maken. Daarna kwamen 
al snel de papa’s en mama’s om de bevers weer in hun armen 
te sluiten. Er werden nog wat herinneringen en gevonden voor-
werpen uitgedeeld en toen was het kamp weer afgelopen.

Creabea
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KABOUTERS
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Nieuws van de speltakken

WELPEN

De welpen hebben laatst samen met de kabouters een op-
komst gehad, hierbij hebben we een tocht gelopen. onderweg 
kwamen we langs de monstertruck show en we konden het 
niet weerstaan om er even bij te gaan kijken.



Nieuws van de speltakken

GIDSEN
  

RSW 2010 Gidsen JMC

We hebben een weekend gehou-
den met alle scouting groepen.

Vrijdag
We begonnen met de tenten en 
keuken opzetten en pionieren. 
Toen gingen we openen. Daarna 
op jongensjacht, en Sascha heeft Tino weer gevonden. Ze heb-

ben heel het weekend liggen 
knuffelen.. Ik zag ook een leuke 
jongen. Toen lekker een avond-
spel doen. Toen gingen we wel 
lekker naar bed. Ze hadden het 
goed voor elkaar gekregen ons 
bekaf te maken.

Zaterdag
We werden weer eens hard 
wakker gemaakt maar we heb-
ben lekker rustig aan gedaan 
met aankleden en optutten. 
Toen gingen we ontbijten. Dat 
deden we dan wel aan onze 
eigen keuken. Toen gingen we 
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wandelen. Een hike. We hebben 
onderweg wel anderhalf uur 
fout gelopen, maar ja, dat hoort 
er bij. Dachten we dat post 2 de 
laatste post was moesten we er 
nog vier.. We zijn geholpen door 
een ander groepje die wij ook 

hebben geholpen. 
Eenmaal weer aan-
gekomen heel even 
uitrusten en dan 
weer in de avond een 
avond spel gedaan. 
Eigenlijk snapten we 
van beide spellen 
het doel niet, maar 
dan ook het hele spel 
niet, maar we hebben wel gezellig met de vieren naast (aan) el-
kaar gelopen: Tino, Sascha, Lydia (ik) en Esther. Daarna hebben 
we een aantal jongens uitgenodigd om bij ons  die avond nog 
in de tent te komen, en ze kwamen ook. Toen Stijn (Esther’s 
nieuwe liefde toen thomas pasé was) eruit was gestuurd bleef 
tino (stiekem) achter. We hebben daarvoor ook nog gehoord 
dat Janneke een vriendje had (Dennis) toen gingen we slapen. 

Zondag
We werden met pannen en 
lepels wakker gemaakt. In die 
herrie. Maar wij waren al op. 
Toen gingen we ontbijten. 
Tomatensoep met stokbrood. 
Ik had er een tosti bij. Toen 

scoutiviteiten 2010 pag 22



scoutiviteiten 2010 pag 23

gi
ds

en

gingen we beginnen met de 
tent opruimen en de keuken uit 
elkaar halen. Maar toen we nog 
(lang) niet klaarwaren moesten 
we alweer een spel gaan doen. 
Een soort circuit met allemaal 
spelletjes. Na een hele tijd spel-
letjes gedaan te hebben moch-
ten we eindelijk weer verder met onze afbrekingen. De ouders 
stonden er al. Toen we eindelijk klaarwaren met alles mochten 
we naar huis. Maar eerst nog sluiten. Een leuke RSW was het.

Groetjes Lydia van de Gidsen!
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VRIJBUITERS

LEIDING GEZOCHT

Speltak de vrijbuiters is dringend op zoek naar nieuwe leiding. 
De vrijbuiters zijn jongens en meisjes van 9 t/m 21 jaar met 
leer-, aandachts- en contactproblemen en houden hun 
opkomst op vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in en om 
clubhuis De Chute. 

Voor informatie en opgave van (bege)leiding bel 
Mark Nicolaï op 079-3313036 of mail naar 
groepsbegeleider@johnmccormick.nl

vr
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Nieuws van de speltakken
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Nieuws van de speltakken

EXPLORERS 

Druk, druk, druk, druk, wat zijn we toch weer druk geweest bij 
de explo’s..!! 

Wij zijn erg druk bezig geweest met ons kamp, want wij gaan 
heel leuk naar Engeland, maar ja, dat gaat niet vanzelf. Het 
kampterrein moest geboekt worden, de planning van wat we 
de hele week gaan doen, gezondheidsformulieren die moesten 
worden aangepast, kosten die we moesten bekeken, bootreis 
die moest worden geboekt. En naast al die kamp dingen, had-
den we natuurlijk ook nog gewoon opkomsten.

John & Maaike zijn getrouwd, als 
cadeautje hadden we allemaal wat 
geld bij elkaar verzameld, om daar 
allemaal lekkere bad spulletjes van 
te kopen en nog wat geld over te 
houden als bijdrage aan hun reis 
naar Canada.

Ook hebben we weer meegedaan aan de dodenherdenking 
die elk jaar is. Dit jaar waren we met voor zover ik me het kan 
herinneren toch wel een aardig aantal, en naast dat het goed 
ging, en gelukkig niet al te warm was, was het na afloop ook 
erg gezellig.

De EHBO-opkomst is ook eindelijk geweest. René heeft deze ex
pl

or
er

s



scoutiviteiten 2010 pag 26

cursus gegeven en iedereen die er was vond het erg interessant 
en gezellig. Hij heeft eerst allemaal dingen uitgelegd, en daarna 
mochten we zelf gaan experimenteren met Henkie. We heb-
ben reanimatie, AED, botbreuken, simpele verbanden en noem 
maar op behandeld.

De installaties moch-
ten natuurlijk ook niet 
vergeten worden. Marc, 
Lisanne en Tyler zijn 
nu ook officieel lid van 
de explorers van JMC. 
Helaas, de ontgroening 
moest nog even wach-
ten, want we moesten 
nog wat kamp dingetjes 
doen, maar dat komt helemaal goed op zondag, de eerste dag 
van kamp!!

Afgelopen 4 juni zijn we naar het Noord-Aa geweest. Het was 
heerlijk weer en we hebben eigenlijk niet zo heel veel gedaan, 
beetje liggen kletsen, met een soort rugby strand bal ding over-
gegooid en nog een soort ultimate frisbee voor de liefhebber.

Komende opkomsten zullen eigenlijk in het thema kamp staan, 
we gaan de laatste dingetjes regelen, en de puntjes op de i zet-
ten. We hebben er weer zin in!!

Tot de volgende keer!!

 Liefs, Jitske
 namens deExplo’s
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Nieuws van de speltakken

PIVO’S

Met de pivo’s hebben we laatst beauty producten gemaakt. 
de heren maakten gel en de dames hebben lipgloss gemaakt. 
beide goedjes waren van natuurlijke materialen en dat zorgde 
ervoor dat de gel erg plakkerig was en de lipgloss na een paar 
dagen begon te schimmelen. desondanks hebben we een erg 
leuke opkomst gehad.
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Advertenties

Deze scoutiviteiten is gesponsord door het Oranje Nassau College 
Parkdreef. Hartelijk dank hiervoor!
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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 5 euro. 

Bestellen kan via de speltakleiding.

HIER
had uw advertentie 

kunnen staan!

Neem contact op met 
bestuur@

johnmccormick.nl
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Lidmaatschap

Voor nieuwe leden bedraagt het inschrijfgeld € 25,-, te voldoen bij 
de eerste contributie betaling.
Zoals bij elke vereniging is de contributie de belangrijkste bron van 
inkomsten. Scouting JMC streeft ernaar de contributie zo laag mo-
gelijk te houden om deelname aan het scoutingspel voor iedereen 
mogelijk te maken. Bent u in het bezit van de voordeelcheques van 
de ZoetermeerPas, dan kunt u deze ook bij Scouting JMC inleveren. 
Voor nieuwe leden bedraagt het inschrijfgeld € 25,-, te voldoen bij 
de eerste contributie betaling.

De contributie bedraagt € 120,- per jaar / € 30,- per kwartaal /
 € 10,- per maand
- voor het tweede kind betaalt u maar € 108,- per jaar / € 27,-  
 per kwartaal / € 9,- per maand
- vanaf het derde kind betaalt u maar € 96,- per jaar / € 24,-   
 per kwartaal / € 8,- per maand

Het kampgeld is € 110,- en dient uiterlijk 1 juni 2010 betaald te zijn.
Het inschrijfgeld dient samen met de eerste contributiebetaling te 
worden voldaan. 

De contributie dient vooruit betaald te worden 
per automatische overschrijving. 

Opzeggen van het lidmaatschap gebeurt schriftelijk, met inachtne-
ming van 1 maand opzegtermijn, bij de ledenadministrateur. 

Betalingen kunnen worden voldaan per bank op nummer 
16.01.94.296 ten name van: Stichting Scouting John McCormick 
te Zoetermeer. lid
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Speltakleiding

Bevers:  Jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar 
    Zaterdag van 13.00-15.00 uur
Crea Bea  06-27077977 Jacqueline Amiabel  
Juffrouw Pompedomp   Renate d’Anjou
vacant 

Meld je tijdig af, wanneer je niet kunt komen!
De Chute  Van der Hagenstraat 5 (is geen postadres)
  079-3310442

Kabouters:  Meisjes van 7 tot 11 jaar 
    Zaterdag van 09.30-11.30 uur
Roetsi   079-3318507  Pauline Strijers
Lenta     Selina Schipper  
Filip     Rob Planken      
Woepsi     Karin van Deventer  

Welpen:  Jongens van 7 tot 11 jaar 
    Zaterdag van 09.30-11.30 uur
Baloe   079-3314900  Martha Spruit
Kaa     Femke Boerkamp
Raksha     Iris Tulkens 
Mang     André Koot

Gidsen:  Meisjes van 11 tot 15 jaar 
    Donderdag van 18.30-20.30 uur
gidsen@johnmccormick.nl  Selena Amiabel
    Ylona Spiekman 
    Jitka Levert

Verkenners:  Jongens van 11 tot 15 jaar 
    Donderdag van 18.45-20.45 uur
  06-12506823  René Van Aalderen   
  06-54303470  Martijn Brus   
  06-10054154  Vincent Brus   
   06-24111308  Tim Christiaans
    Daan van Steveninck    sp
el
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Explorers:  Jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar 
    Vrijdag van 19.30-21.30 uur
  06-22369222  John Hogebrug
    06-28066646  Marc van Dinter
    06-51521858  Eric van der Niet
    (voorzitter) Mandy 

Vrijbuiters:  Jongens en meisjes vanaf 9 jaar 
    Vrijdag van 19.00-21.00 uur 
  06-14895461  Henk van Es 
    Dennis Bosman
    vacant     
  079-3614662  Adviseur Arnold van Doorn

Pivo’s:   Jongeren van 18 tot 23 jaar 
    Dinsdag van 19.30-21.30 uur  
  06-24111308  Tim Christiaans 

Speltakleiding

scoutiviteiten 2010 pag 33

3F’jes:   23+ opkomst 
    Dinsdag van 19.30-21.30 uur
      Contactpersoon ?

Bestuur
Voorzitter   079-3217227 Hermen van Dalen 
Secretaris  079-8881059 René Van Aalderen  
Penningmeester   06-43008372  EriC van der Ven
Groepsactiviteiten 06-51521858  Eric van der Niet / Sietske Stahlecker
Groepsbegeleider 079-3313036  Mark Nicolaï  
   079-3162452 Maaike Hogebrug-Hanou sp
el
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Medewerkers

Ledenadministratie/wachtlijstinformatie  ledenadministratie@johnmccormick.nl
EriC van der Ven     06-43008372
 
Beheer groepsdassen en -insignes  penningmeester@johnmccormick.nl 
René Van Aalderen     079-8881059

Materiaalbeheerder    materiaalmeester@johnmccormick.nl
Koos Gouweleeuw    079-3316716

Materiaalbeheerder    materiaalmeester@johnmccormick.nl
Dennis Bosman
 
Materiaalbeheerder     materiaalmeester@johnmccormick.nl
Rob Overvliet      079-3423505

Verhuurder de Chute    verhuur@johnmccormick.nl
Paul van Strien     079-3437923

Beheerder de Chute    beheerder@johnmccormick.nl
John Hogebrug   

Website en PR-medewerker   info@johnmccormick.nl
Edwin Albers      010-4232740

Lid team groepsactiviteiten 
Paul de Vreede     015-3697683

Lid team groepsactiviteiten 
Natasja Schotel      079-3516498

Lid team groepsactiviteiten 
Rob Overvliet      079-3423505

Medewerker 
Wilfred Lachman   m
ed

ew
er

ke
rs
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Spelletjes & kleuren
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Worden we wereldkampioen?

Kleur de mandela in.
Knip hem uit, plak hem op een stevig stuk papier of karton en 
maak er een touwtje aan. Leuk voor op je kamer of tegen een 
raam!
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Kinderrecept: een heerlijke 
zomerse fruitsalade

Lekker en makkelijk recept vol vitamines.
•2 in stukjes gesneden 
appels
•banaan in stukjes
•100 gram verse aardbeien
•75 gram gehakte walnoten
•100 ml vanille yoghurt
•1 theelepel kaneelpoeder

Meng de vruchten in een kom en roer hier de yoghurt doorheen. Bestrooi-
en met kaneel en je zomerse salade is klaar.

Kinderrecept – Shoarmabroodje Gezond
Een heerlijk recept voor een kinderfeestje of gewoon lekker tussendoor.
Ingrediënten:
•200 g varkensfiletlapjes, in stukjes
•50 ml slagroom
•2 eetlepels Japanse sojasaus
•4 shoarmabroodjes (pak a 8 stuks)
•1 komkommer, in blokjes
•2 romatomaten, in plakken
•1 winterwortel, geraspt
•1 eetlepel olie
Bereiden:

1.1. Verhit de olie in een koekenpan en bak hierin de stukjes varkensfilet 
bruin en gaar. Schenk de slagroom erbij, laat deze even inkoken en breng 
op smaak met sojasaus.

2.2. Rooster de shoarmabroodjes in een broodrooster lichtbruin, snijd ze 
open en schep het vlees ertussen. Zet de gesneden groenten ernaast op 
tafel, zodat iedereen zelf rauwkost naar keuze in het shoarmabroodje kan 
doen. Dichtklappen en opeten maar! re
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Voor de puzzelaars
onder ons: Sudoku
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Jarigen

ja
ri

ge
n

Juni
1 Martha Spruit Welpenleiding
2 Maaike Hogebrug Groepsbegeleider
9 Ylona Spiekman Pivo 
12 Patrick Kuiper 3F’je
13 Marijn v. Deventer Welp
14 Edwin Albers Website en PR-medewerker
18 Christy Mets Gids
23 Nick Dullaart Verkenner
25 Esther van Strien Kabouter
27 Jasper van Roon Pivo
27 Byron Scholtes Welp

   Juli
   3 Hugo van Gigch Welp
   3 Jelle Sanders Welp
   10 Jeffrey Lurling Welp
   11 Marc van Dinter  Explorerbegeleiding
   14 Jeroen Kok 3F’je
   19 Mandy v/d Broek Explorer
   19 Hermen van Dalen Voorzitter   

   

Augustus
6 Paul van Strien Chuteverhuurder
8 Sander Lansink Welp
9 Sven Wouters Welp
12 Jochem v. Deventer Welp
14 Sietske  Stahlecker Groepsactiviteiten
18 Iris Tulkens Welpenleiding
22 Fabian v/d Meer Verkenner
25 Rob Planken Gidsenleiding en pivo
28 Timo van Knijf  Bever
28 Brenda Verdoold Kabouter
29 Femke Boerkamp Welpenleiding en Pivo

gefeliciteerd!
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Agenda

Juni
4 t/m 6 juni     Scouting Fundays 
5 juni JMC-dag   (64ste verjaardag Scouting JMC) 
12 juni 2010    Bever-doe-dag: 25 jaar Bevers! 
20 juni    Vaderdag 
23 juni    Groepsraad
26 juni    Veteranendag

Juli/augustus
vanaf 3 juli    Zomervakantie basis en voortgezet 
    onderwijs 
3 t/m 10 juli     Zomerkampen JMC  
vanaf 26 juli    Jubileum Jamboree in Roermond 
t/m 4 augustus   

t/m 15 augustus   Zomervakantie basisonderwijs 
20 t/m 22 augustus  Leidingweekend
t/m 22 augustus   Zomervakantie voortgezet onder-  
    wijs 
25 augustus    Groepsraad 

September
25 september   Overvliegfeest   
29 september   Groepsraad 
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