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Maatschappelijke stage bij de Ferguson 

Maatschappelijke stages kun je prima doen bij een scoutinggroep. Sander 

van der Kooij (13 jaar), zit in de tweede klas van het Hofstad Lyceum en loopt 

momenteel stage bij onze groep. Hij vertelt zijn verhaal. 

 

“Sinds mijn zevende ben ik al lid van scouting ds. Ferguson. Voor school moet 

ik een maatschappelijke stage (MAS) volgen van in totaal 30 uur, en bij een 

non-profit organisatie. Dat wilde ik graag bij scouting doen omdat ik het daar 

erg leuk vind. De bedoeling van de stage is om je in contact te brengen met 

andere mensen en met vrijwilligerswerk. Tijdens de opkomsten leer je nuttige 

dingen die handig zijn (koken, kompas lezen enz.) voor nu en later en wat is er nou leuker om van je hobby je stage 

te maken? 

 

Ik zal gaan meelopen bij de bevers, het materiaalbeheer en de tostibar. Ik ben inmiddels al gestart met tosti's 

bakken (zoals jullie wellicht gemerkt hebben). Tot nu toe vind ik het erg leuk en leerzaam. Op deze manier hoop ik 

ook wat ervaring op te doen in leiding geven want het lijkt mij leuk om later leiding te gaan geven. 

 

Dus Fergusonners, jullie zijn voorlopig nog niet van mij af!” 

 

 

Van de voorzitter 

Beste Scouts, beste Fergusonners, ouders, familie en vrienden! 

Allereerst grote dank vanuit het bestuur voor het massaal invullen van de enquete 

voor de groepsscan. Vrijdag 11 april ontvangen we met alle leiding de resultaten. 

We zijn er benieuwd naar de uitkomsten; welke zwakke en sterke punten van de 

groep komen naar boven?  Op 12 april de Natuurspeurtocht; komt allen! Lekker 

wandelen, leuke speurtocht; het wordt een mooie dag! Op zondag 13 april brengt 

het bestuur een bezoek aan de Nederlandse Clan Ferguson. Deze afdeling van de 

Schotse Ferguson familie viert zondag 13 april haar jubileum; we nemen namens de groep een cadeautje mee die 

kant op. Zoals je ziet wordt het weekend van 11-13 april een mooi scouting weekend. En zo komen er nog een 

aantal weekenden aan.  

 

Ten aanzien van het gebouw gaan we de komende maanden een paar grote activiteiten uitvoeren: het toilet en 

douchegroep worden opgeknapt, de verbouwing van het leiderslokaal "de Jail" is bijna klaar, de buitenkant van 

het gebouw gaan we (laten) schilderen en aan het dak worden enkele reparaties uitgevoerd. 

 

Genoeg te doen, genoeg uitdaging!  

Met scoutinggroet, 
 

Ernst-Jan 
 

Voor de laatste nieuwtjes en foto’s volg de Ferguson ook op Facebook!               

https://www.facebook.com/scoutingferguson 
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Krant in een krant 

De padvindsters hebben op 22 februari echte Sunflower-kranten 

gemaakt! Helaas kunnen we niet de hele kranten plaatsen in deze 

Fergusonpost. Wel hebben we een selectie gemaakt uit de vele leuke 

artikelen! 

 

Interview met PatriciaInterview met PatriciaInterview met PatriciaInterview met Patricia    ; padvindsters leiding; padvindsters leiding; padvindsters leiding; padvindsters leiding    

Hoelang zit je op scouting?Hoelang zit je op scouting?Hoelang zit je op scouting?Hoelang zit je op scouting? 

29 jaar 

HoevHoevHoevHoeveel kampen heb je mee gemaakt?eel kampen heb je mee gemaakt?eel kampen heb je mee gemaakt?eel kampen heb je mee gemaakt?    

33 kampen 

Vind je jezelf streng?Vind je jezelf streng?Vind je jezelf streng?Vind je jezelf streng?    

nee 

Wat vond je het leukste kamWat vond je het leukste kamWat vond je het leukste kamWat vond je het leukste kamp, wat voor onderwerp p, wat voor onderwerp p, wat voor onderwerp p, wat voor onderwerp 

was het?was het?was het?was het?    

Het dropkamp in 1987.  

Wie vind jeWie vind jeWie vind jeWie vind je    het aardigste van de leiding?het aardigste van de leiding?het aardigste van de leiding?het aardigste van de leiding?    

Iedereen 

Welk kamp vond je het stomst?Welk kamp vond je het stomst?Welk kamp vond je het stomst?Welk kamp vond je het stomst?    

Het welpenkamp in Heerlen 

Welk onderdeel vond je het leukst?Welk onderdeel vond je het leukst?Welk onderdeel vond je het leukst?Welk onderdeel vond je het leukst?    

Het leiding gevenHet leiding gevenHet leiding gevenHet leiding geven    

Wat weet je nog van je padvindsterstijd?Wat weet je nog van je padvindsterstijd?Wat weet je nog van je padvindsterstijd?Wat weet je nog van je padvindsterstijd? 

We zaten met 15/16 padvindsters, 8 gingen mee 

naar de explo’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En een echt Padvindsters stripverhaal; 

over slapende verkenners.....  

 

 

Agenda 

 

5 april 

 Duinenmars  

12 april 

 Natuurspeurtocht 

26 april 

 Koningsdag (geen opkomsten) 
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De Fergusonners van de maand: Maaike Steenstra! 
Wie de nieuwe Fergusonner van de maand zou worden was al gauw duidelijk. Het kon niet 

anders dan Maaike Steenstra die eer te gunnen. Maaike is een rasechte Fergusonner en 

groeit zo langzamerhand uit tot het moederfiguur van onze groep.  Ze draait al jarenlang 

als (team)leidster het onderdeel Kabouters (welpen meisjes) en dat doet ze met veel 

plezier en passie. Daarnaast is zij een van de drijvende kracht achter allerlei 

evenementen en acties; denk aan de meest recente; de Ferguson capuchontruien! 

Kortom; wat zou de Ferguson zijn zonder haar?  

Er ligt de komende zaterdagen een heerlijke tosti klaar voor Maaike! 

 

Grootste onderdeel wisselbokaal 
 

Deze keer is wederom de Kilkerranhorde het grootste onderdeel met maar 

liefst 23 jongenswelpen. 

Welk onderdeel pakt die bokaal van ze af? Neem zo veel mogelijk vriendjes en/of 

vriendinnetjes mee zodat jouw onderdeel misschien wel de grootste wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Wist je dat… 

� De middagonderdelen met veel enthousiasme en 

vakmanschap de City Pier City hardlopers van water hebben 

voorzien? 

� De middagonderdelen dit al sinds jaar en dag met veel plezier 

doen?  

� De mobiele scoutshop aanwezig is op het Duinenmars 

start/finishterrein op 5 en 6 april?  

� Dit reuze handig is, mocht je een nieuwe scoutfit of andere 

scoutingspulletjes willen aanschaffen? 
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Paaseieren zoeken 

Rara, hoeveel zijn er ‘verstopt’?? 
 

We hebben in deze FergusonPost een heleboel paaseieren ‘verstopt’!  

Sommige heel makkelijk, andere wat moeilijker. Kan jij alle eieren vinden? 

Als je denkt dat je ze allemaal hebt schrijf dan het aantal eieren en je naam 

op een briefje en stop het in de ideeen-bus.  

Wie weet win jij wel die supercoole zaklamp! 

 

De kleurwedstrijd uit de vorige FergusonPost is met glans gewonnen door 

Sjoerd van het onderdeel Welpen Jongens.  

 

 

 

Sjoerd, 

Gefeliciteerd met je prijs! 

 

 

 

 

  

 

 

Colofon 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingebrachte stukken aan te houden, te verkorten of in 

lijn te brengen met de gevoelens van de Groep. De redactie van de FergusonPost wordt gevormd en 

bestierd door Boulie, De Wijze Woudloper, Stoffel en De Koene Ridder. 
E-mail: redactie@dsferguson.nl 

Website: www.dsferguson.nl 

Adres: Muurbloemweg 41, Den Haag (groepshuis aan paadje in bocht). 

Oplage: 100 stuks; ca. 1 per jeuglid. De krant verschijnt ook digitaal, dus check de website! 

Verwachte verschijningsdatum FergusonPost#7: 26 April 2014 

 

Leuke ideeën, interessante verhalen? Schroom niet en mail de redactie!  

Verjaardagen in april  
01 Fleur Leloux (26) 

02 Sophie van der Burg (13) 

02 Lars Spiering (13) 

02 Dewi Mattheijer (19) 

03 Dani Vrolijk (11) 

04 Lisander Maas (42) 

08 Jacqueline Mattheijer (49) 

09 Paloma Mauries (12) 

12 Taryn Buis (18) 

14 Daniel Witvliet (16) 

14 Sander Kooij (14) 

19 Mike Torenstra (10) 

21 Bart Vrolijk (9) 

23 Adam Bekei (12) 

23 Patricia Hulst (40) 

26 Giorgia Garay Siraran (9) 

27 Lukas Kudelka (13) 

28 Irma de Haan (84) 

 


