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Welkomswoordje
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Hallo allemaal!

De eerste scoutiviteiten van 2011. Dit jaar bestaat JMC 65 jaar! 
Nog een aantal maanden en dan zal ons gezamelijke groeps-
kamp gaan plaatsvinden! Hopenlijk hebben jullie er al net zo 
veel zin in als de organisatoren van dit kamp! Zij zijn al maan-
den voor jullie bezig om een geslaagd kamp in elkaar te draai-
en. Maar zover is het nog niet! De lente is pas begonnen!

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!

  Groetjes Maaike Hogebrug

 Redactie scoutiviteiten
        &
 groepsbegeleider 



Even voorstellen

Hallo allemaal,

Mijn naam is Johan Batenburg ( chil )en er was mij gevraagd 
om een iets over mezelf te schrijven dus…
Wel ik ben geboren in Bennekom op 23-11-1965, dit ligt in 
Gelderland, ik heb ongeveer 42 jaar in Den Haag gewoond en 
woon sinds maart 2010 in oosterse Zoetermeer en bevalt me 
prima. Sinds ik bij jullie op de scouting zit heb ik het gevoel dat 
na iedere opkomst ik mij een beetje jonger voel en de normen 
en waarden weer vind. Ik heb het erg naar mijn zin en hoop dat 
de kids ook veel plezier beleven aan mij. In het dagelijkse leven 
was ik verwarming monteur maar vanwege medische gronden 
mocht ik gen zwaar werk meer doen dus ben ik maar achter de 
computer gedoken en ben ik nu een 
technisch tekenaar voor de ver-
warming, mijn laatste project was 
het nieuwe winkelcentrum hier in 
Oosterheem.

Met vriendelijke groeten, 

Johannes Willem Batenburg 

(Dewanihorde welpen)
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Vacatures JMC
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Wekelijks zetten tientallen vrijwilligers zich in, onder andere 
voor uw kind! Dit doen zij met heel veel plezier. Bepaalde taken 
blijven soms liggen ivm het tijdgebrek. Kijkt u gerust naar de 
functies en vraag naar de bijbehorende vacature. Neem con-
tact op met een van de groepsbegeleiders Mark Nicolai of 
Maaike Hogebrug: groepsbegeleider@johnmccormick.nl  

- Hovenier   
 ongeveer 4 tot 6 keer per jaar
- Coordinator Buitenterrein 
 ongeveer 80-120 uur per jaar
- Beheerder pionierhout en  touw
 ongeveer 20-30 uur per jaar
-  Klusteam 
 flexibele tijdsbelasting
- Kleermaakster/naaister
 ongeveer 20 uur per jaar
- Notulist 
 tijdens vergadering 1x per maand 3 uur
-  Veiligheidscoördinator 
 4-6 keer per jaar 1-2 uur
- Opstellen meerjaren onderhoudsplan 
 ongeveer 8-10 uur
-  Verzekeringsexpert 
 ongeveer 8-10 uur
-  Kascontrolecommissie 
 1 keer per jaar 2 uur
-  Coordinator Fondsenwerving 
 ongeveer 10-20 uur per jaar



Groepsactiviteiten

Afgelopen tijd zijn er weer een aantal activiteiten geweest 
waarvan we jullie even willen vertellen. Ook zijn wij druk met 
zomerkamp, daarover in het laatste stukje meer.

We maken ons wel wat zorgen om het volgende:

Er duiken tegenwoordig stukken kaart op. 
Tijdens activiteiten, opkomsten is er nu al een paar keer een 
monnik opgedoken met een vaag verhaal. Hij levert elke keer 
een stuk papier af. Niemand weet nog wat hier de bedoeling 
van is. We houden het scherp in de gaten! 
Wat kan het te betekenen hebben!?

Boerenkoolmaaltijd/nieuwjaarsopkomst
Op zaterdag 8 januari hield scouting JMC haar jaarlijkse Nieuw-
jaarsopkomst. De kabouters en welpen verzamelde zich bij 
Centrum West voor een tocht met opdrachten richting clubhuis 
de Chute. Het 
eerste deel van 
de tocht bestond 
uit rebussen die 
moesten worden 
opgelost. Daarna 
volgde een ole-
aat, een lijn op 
een doorzichtig 
stuk papier die 
op een bepaalde 
manier op een 
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kaart gelegd moest worden voor de juiste route. Op de helft 
van de tocht sloten de bevers vanaf de Dorpsstraat aan met 
een fototocht. In de tussentijd werd in de Chute natuurlijk hard 
gewerkt aan de boerenkool en de snert!
Rond etenstijd keek voorzitter Hermen van Dalen terug op het 
afgelopen jaar. 

2010 was een feestelijk jaar omdat Scouting Nederland 100 
jaar bestond. Het jubileum werd groots gevierd met allerlei lan-
delijke activiteiten en vernieuwingen. In Zoetermeer lieten de 
scouts de inwoners zien wat Scouting allemaal te bieden heeft 
tijdens de speciaal georganiseerde Sweetlake Jamboree in het 
Stadshart en de Dorpsstraat. 
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Het jaar 2010 had voor scouting JMC een 
droevig einde met het overlijden van vrijbui-
terleider Henk van Es en oud scout leider Kees 
Molenaar in december. 

...........................................................................

Ook werd er door de voorzitter vooruit gekeken omdat de 
scoutinggroep opnieuw een feestelijk jaar tegemoet gaat. In 
2011 bestaat Scouting JMC zelf namelijk 65 jaar en is de web-
site www.johnmccormick.nl al weer 10 jaar online.
Hermen bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet.

Edwin Albers (pr-medewerker en website beheerder) kreeg als 
dank een gouden camera voor alle persberichten en de uit-
werking, met onder andere vele foto’s, van de website die in 
2010 in de top 5 stond van beste Scoutingsites van Nederland.
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Vervolgens werd het 
door de verkenner 
leiding en Rinus Mans-
veld gerestaureerde 
bord getoond wat 
weer op de voorkant 
van het clubhuis zal 
gaan pronken. Hermen 
zelf werd ook bedankt 
en kreeg van de Pivo’s 
uit handen van Tim 
een 100% TOP scout-insigne en een fotocollage. 

Vervolgens werd de traditionele Nieuwjaarsmaaltijd genut-

tigd maar helaas ging het steeds harder regenen waardoor 
er uiteindelijk binnen verder gegeten moest worden. Na de 
maaltijd liep de avond door in de nieuwjaarsreceptie voor de 
oudere scouts, alle vrijwilligers en oud-pioniers met een hapje 
en drankje bij het kampvuur.  



Snerttocht
Zaterdag 15 januari was er voor de gidsen en verkenners een 
snerttocht georganiseerd. De tocht begon op de parkeerplaats 
van Ayers Rock. De kinderen kregen hier de uitleg over de tocht 
en wat er precies van ze verwacht werd. Er waren totaal 3 groe-
pen die de tocht liepen. De toch bleek voor 1 van de groepjes 
moeilijker dan verwacht! Ze zijn al snel verkeerd gelopen en 
kwamen uit bij discotheek Locomotion! De 2 andere groepjes 
hadden minder moeite met de tocht en liepen wel goed. Toen 
alle groepjes weer  terug waren hebben ze kunnen genieten 
van een lekker warme kop soep, of chocomelk en een koek. 
Moe maar voldaan ging de scouts weer huiswaarts…

Kamp 
Iedereen moet het nu wel weten. JMC gaat met de complete 
groep op zomerkamp. De voorbereidingen zijn in volle gang. 
Keukens worden in gereedheid gebracht, tenten geplakt en 
schoongemaakt, vrachtwagens worden geregeld. De 
Vooralsnog verloopt alles op schema. Natuurlijk is iedereen 
al bezig met het verzamelen van materialen en benodigdhe-
den voor zomerkamp. Maar hier nogmaals een oproep goed 
in je omgeving te kijken naar mensen die ons zouden kunnen 
helpen. Heeft je tante een lunchroom, misschien wil ze ons 
wel zoet beleg sponsoren. Staat je moeder met groente op 
de markt, misschien kan ze ons wel voor een mooie prijs aan 
groente helpen. Heeft je schoonvader een fietsenwinkel, mis-
schien wil hij ons wel helpen aan een aantal plaksets! Kijk ajb 
goed om je heen en draag het bij ons aan!
We laten snel weer van ons horen!

Groepsactiviteiten 
Sietske en Eric
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Nieuws van de speltakken

SIONI HORDE WELPEN

Er is weer veel gebeurd. Als eerst hebben we een heel leuk 
kerstdiner gehad.
We hebben gegourmet, het was wel even improviseren  want 
het verlengsnoer had het begeven en we moesten in alle hoe-
ken ons eten gaan maken. Ondanks dit heeft het eten ons goed 
gesmaakt en was het toch erg gezellig.

In het week-
end van 22 op 
23 januari zijn 
wij in Bambilië 
de grens over 
gegaan naar de 
Jungle.
We hebben eerst 
een tocht gelo-
pen met spel-
letjes en we kwamen bij de natuurspeeltuin en toen weer naar 
de Chute. Na de lunch hebben we een Junglemobiel gemaakt. 
Ook is er alvast voor het avondeten gezorgd, hete bliksem. De 
dames hebben gerepeteerd voor de bonte avond, die na het 
avondeten plaats vond en het was erg leuk en de dames heb-
ben hard geoefend. De volgende ochtend was er een tocht op 
zoek naar de ingrediënten voor pannenkoeken. Die hebben 



we dan ook lekker opgepeuzeld. Hierna waren we moe maar 
voldaan weer naar huis toe gegaan.

De leiding hebben dan ook andere namen gekregen en wel 
de volgende  Roetsie is Sona geworden, Filip is Riki Tiki Tavi en 
Woepsi is Oe geworden.
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Helaas hebben wij ook op 12 februari afscheid genomen van 
Lenta/ Wontola, zij heeft het veel te druk met haar studie en 
heeft geen tijd meer voor de Welpen. Wij hebben wel een 
afscheidscadeau gemaakt voor haar. Iedere Welp hadden we 
een foto mee laten nemen en op een vel papier laten plakken 
en de dames zelf hebben en zelf iets bij geschreven, getekend 
en geplakt. Lenta/ Wontola was er erg blij mee en wij wensen  
haar veel succes met haar studie.

Namens de Sionihorde welpen,
Oe.
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Nieuws van de speltakken

DEWANI HORDE WELPEN
De Dewani horde welpen hebben met de Sioniehorde welpen 
en de bevers carnaval gevierd. Er is een mooie fotoreportage 
gemaakt. Ze hebben spelletjes gespeeld en carnavalsmaskers 
geknutseld met de kinderen. 
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CARNAVAL 2011
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VRIJBUITERS

Na het tragische bericht over het overlijden van Henk van Es, 
hebben Dennis en Diana besloten om de vrijbuiters weer op te 
pakken. Ontzettend fijn!

Zij worden ondersteund door Sietske Stahlecker (groepsac-
tiviteiten) op administratief en sociaal emotioneel vlak. Tim 
Christiaans ondersteunt het huidige vrijbuiterteam op de 
vrijdagavonden. De kinderen vinden het heel erg prettig dat de 
vrijbuiters blijven bestaan!

Nieuws van de speltakken
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EXPLORERS

Heey hallo, daar zijn we weer!

De afgelopen tijd hebben wij weer allemaal leuke dingen ge-
daan. Er is een opkomst 
kaas- en chocolade fondue 
geweest,    

We zijn ook weer eens op 
weekend geweest. Er was 
nog plek op het scoutcen-
trum de Buitenzorg in Baarn 
(waarschijnlijk bekend voor 
de wat oudere scouts onder 
ons). Daar zijn we vrijdag avond naartoe gegaan en zondag 
middag weer vertrokken. Het weekend was niet heel erg inten-
sief, maar we hebben lekker gezwommen en zaterdag avond 

heerlijk een winter bbq 
gehouden. (met heel 
veel vlees.. heel erg 
veel.) ’s avonds en ’s 
nachts was het goed 
koud, maar gelukkig leed 
de gezelligheid er niet 
onder. Kortom het was 
een geslaagd weekend!

Nieuws van de speltakken



De komende tijd hebben wij weer allerlei leuke dingen in petto. 
We zijn van plan om, als het wat warmer is, lekker te gaan 
surfen, er komt misschien nog een EHBO-opkomst aan, er moet 
nog een kookwedstrijd worden gehouden... Genoeg leuks om 
ons dus weer goed 
bezig te houden!

Liefs,
De explorers
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Nieuws van de speltakken

PIVO’S

op 15 februari hebben 
we pannenkoekenap-
peltaart gemaakt omdat 
selena jarig was. pannen-
koeken bakken, appels 
schillen en daarna lekker 
honing eroverheen en 
smullen maar! er was 
door kenneth nog wat 
aluminiumfolie gevon-
den. Daar wist hij een 
mooi masker van te 
maken. 

groetjes Femke
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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. 
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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
Keet Kleur    Cindy Blignaut

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

Sioniehorde welpen:  Meisjes van 7 tot 11 jaar 
    Zaterdag van 09.30-11.30 uur
Sona   079-3318507  Pauline Strijers 
Riki Tiki Tavi    Rob Planken      
Oe     Karin van Deventer  

Dewanihorde 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 
Chil    Johan Batenburg     

Scouts:  Meisjes van 11 tot 15 jaar 
    Donderdag van 18.45-20.45 uur
gidsen@johnmccormick.nl  Selena Amiabel
    Jitka Levert
    Melissa Scholtes en Ylona Spiekman

Scouts:  Jongens van 11 tot 15 jaar 
    Donderdag van 18.45-20.45 uur
  06-12506823  René Van Aalderen    
   06-24111308  Tim Christiaans
    Daan van Steveninck  
    Michiel Brons
    Rinus 



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) Jitske 

Vrijbuiters:  Jongens en meisjes vanaf 9 jaar 
    Vrijdag van 19.00-21.00 uur 
    Dennis Bosman
    Diana Holthuizen     
  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
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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



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
  

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   
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Er is 1610,86 euro opgehaald 
tijdens de Jantje Beton Collecte!

Daarvan gaat de helft naar het 
groepskamp.
Tijdens de groepsraad van 30 
maart wordt bekend 
wie er de XBox gewonnen heeft!

Jarigen van de maand 
(zover bekend)

1 maart  Stephanie  Welpen (sionihorde)
15 maart  Anouk & Kim  Bevers
18 maart  Marijke  Welpen (sionihorde)  
29 maart  Cherokee  Welpen (sionihorde)

26 april  Thijmen  Bevers

5 mei   Mirthe   Welpen (sionihorde)
9 juni   Justin   Bevers
18 juni   Christy   Welpen (sionihorde)
27 juni   Robin   Bevers
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Advertenties

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

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.

OPROEP!
Voor het groepskamp 2011 zijn wij op zoek naar 

leesboekjes, tijdschriften, knutselmaterialen, 
lego en dergelijke! 

Ook zijn we op zoek naar allerlei soorten kussentjes 
voor de lounge-hoek!

Bel groepsbegeleider Maaike: 06-10484642
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Agenda

Maart 2011
7 t/m 12 maart   Collecte Jantje Beton 
30 maart    Groepsraad 

April 2011
5 april    Klus- en naaiavond
9 en 10 april    61ste Duinenmars 
15,16, 17 april     RSW bij Regio Delfland 
23 april   Sponsorloop Illion
22 t/m 25 april     HIT 
22 april     Goede Vrijdag 
23 april    Sint Jorisdag 
24 en 25 april    Pasen 
27 april    Groepsraad 
vanaf 30 april    Meivakantie 
30 april    Koninginnedag 

Mei 2011
4 mei     Dodenherdenking 
5 mei     Bevrijdingsdag 
22 april t/m 8 mei    Meivakantie 
8 mei     Moederdag 
13 t/m 15 mei   Leidingweekend (voorbereiding kamp) 
25 mei    Groepsraad 
28 mei    65ste Sint Jorismars te Oegstgeest 

1 t/m 7 Juli 
groepszomerkamp 2011


