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Woord van de voorzitter…
Allerbeste ouders, verzorgers, leden, leiding, staf,
bestuur EN opa's en oma's,

Wat voor deze keer mijn uitsmijter is: binnen een paar weken
hebben we als groep een eigen film, het blijft nog even een
geheim maar het wordt super!

Tijd voor het 97e scoutingjaar van de Ferguson!
We zijn weer los! Wat waren die zomerkampen mooi en prachtig
(veel tekort) en we hebben daarna heel even rustig aan gedaan
maar nu is er weer een nieuw seizoen gestart.
Alle leiding en jeugdleden hebben er veel zin en we zijn zeer goed
begonnen met een fantastisch groepsweekend! Veel leden zijn
overgevlogen naar een nieuw onderdeel; nieuwe mensen, nieuw
spel en nieuw avontuur! Met de groep gaat het meer dan goed;
we zijn het nieuwe seizoen gestart met bijna 180 leden, er kunnen
er nog een paar bij maar dan zitten we echt vol.
De eerstvolgende grote activiteit is de opa en oma dag: Graag
vraag ik ieders aandacht, medewerking en betrokkenheid bij
zaterdag 3 oktober: Dan is het Opa en Oma dag bij de Ferguson.
We zien alle Opa's en Oma's dan graag op bezoek komen!

In de tussentijd: kies je
uitdaging! (alle leiding, staf en
bestuur gaan de uitdaging
aan op 19 september; we
gaan een weekend wadlopen
- helaas dus dan geen
opkomst voor jeugdleden)
Met scoutinggroet van de
voorzitter,

Ernst-Jan

De zomerkampen waren top!
nieuw

Agenda

Voor de laatste nieuwtjes en foto’s volg de Ferguson op Facebook
https://www.facebook.com/scoutingferguson
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19 september
Geen opkomst
(Leiding gaat wadlopen)
3 oktober
opa- en omadag!
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Mis het niet!
Op 21 november runnen de
padvindsters na de middagopkomsten
eenmalig een heus pop-up restaurant.
Iedereen is van harte welkom!
Voor het voorgerecht en hoofdgerecht
zijn er twee keuzes waar je uit kunt
kiezen waarvan er 1 vegetarisch is.

Meer informatie volgt binnenkort
maar je kunt je nu al
aanmelden om
zeker te zijn van een
plekje in dit unieke
restaurant.

Wist je dat…
... er onder de leiding & NDLG-ers een ware run is op dit soort schoenen?
... zij deze nodig hebben voor de wadlooptocht naar Ameland op 19 september?
... de kabouters op kamp een kauwgomprobleem hadden?
... de kauwgom zelfs aan de lichtknopjes en badmintonrakets werd gesmeerd?
... de Stam naar Tsjechie op kamp is geweest?
... Michèle het ontbijt iedere ochtend wist klaar te zetten?
... de Padvindsters een hangmattentoren op kamp hadden gemaakt?
...dé Ferguson film zijn voltooiing naderd?
...Yannick & Joris de masterminds achter dit supercoole project zijn?
...onze jongste Fergusonner 66 dagen jong is?
...dit Olaf van der Bol ( zoon van Joris & Ilse) is?
...er ‘Creepers’ rondliepen op het groepsweekend?
...deze irritante hyperactieve groene mannetjes uit waren op ijzer, steen en hout?
...de Fergusonners zich uiteraard niet uit het veld lieten slaan hierdoor?

We tellen af tot 100 jaar Ferguson....
Nog maar 2 jaren, 11 maanden en 12 dagen want op 17 augustus 2018 is het zo ver!
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Dé Fergusonner van de maand: Judith van Dijk
Dat Judith de eerste Fergusonner van
de maand van het nieuwe seizoen
zou gaan worden is voor niemand
een verrassing!
Ze is al bijna 27 jaar lid van de Ferguson,
is de oudste van de beroemde ‘van Dijk
familie’ en is nadat ze stopte met
leidinggeven al heel wat jaartjes actief
binnen het bestuur.
Elk jaar organiseert en
stuurt ze de groepsbrede
activiteiten aan. Iets wat
ze fantastisch en met
veel succes doet!
Denk aan het afgelopen
groepsweekend, de nieuwjaarsviering, het
leidersweekend en nog vele andere activiteiten.
Kortom het werd de hoogste tijd om Judith eens goed in het zonnetje te
zetten. Judith; je ben goud waard voor de Ferguson!
Er ligt de komende zaterdagen een heerlijke tosti
klaar voor Judith.

De Allewiejo Yell
Allewiejo,Allewaajo! Allewiejo waajo woef !
Wie de lof, wie de bof, wie de boeda, wie de pest, wie de dan, wie de
mark, wie de lof-bof-bof
Alewiejo, alewaajo, alewiejo waajo woef!
Scoutwiki: Wie de dan wie de mark, slaat op Danmark (Denemarken), Boeda en Pest slaat op Boedapest.
Deze yell is waarschijnlijk ontstaan op de Wereld Jamboree in Denemarken, 1924.

Colofon
De redactie van de FergusonPost wordt gevormd door:Boulie, De Wijze Woudloper, Stoffel en De Koene Ridder.
E-mail: redactie@scoutingferguson.nl Website: www.scoutingferguson.nl Muurbloemweg 41, Den Haag
Leuke ideeën, interessante verhalen? Schroom niet en mail de redactie!
Verwachte verschijningsdatum FergusonPost nr. 2: 10 oktober 2015
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