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Beste Fergusonners,
Astjeblieft; De gloednieuwe FergusonPost! Deze keer een compacte versie maar zoals vanouds bomvol nieuwtjes, foto’s en
verslagen. Heel veel leesplezier! Wij hopen iedereen trouwens op de groepsBBQ op 25 juni te mogen begroeten.
Tot dan!
Groet, de FergusonPost redactie

Nieuws van de Explorers: winnaars kookwedstrijden
Afgelopen zaterdag was het weer zo ver, de
jaarlijkse kookwedstrijden voor de
middagonderdelen.
Na lang zoeken werd er
een deskundige jury
geselecteerd die niet bang
was voor een mogelijke
voedselvergiftiging... Je
weet tenslotte nooit wat
je voorgeschoteld krijgt.
Nadat alle boodschappen
gedaan waren begonnen alle groepjes aan de voorbereidingen voor hun gerechten. De
eerste voorgerechten stonden al snel voor de jury op tafel. De gerechten waren divers en
de jury kreeg van alles te proeven van kipkluifjes van de grill tot een Griekse salade met gegrilde groenten en kip. Ook de
hoofdgerechten waren allemaal van hoog culinair niveau en de jury werd getrakteerd op verschillende hamburgers, macaroni
met broccoli en kruidige kip met rijst.De toetjes waren natuurlijk het gerecht waar de jury watertandend naar uit keek. Helaas
was de milkshake van team anti-climax omgevallen maar zij hebben zich goed herpakt door een creatie met ijs, kleurige
spikkels en oreokoekjes! Verder kwam de gouwe ouwe vlaflip ook langs en werden er schijven ananas gegrild met een zoete
dressing! Het zou een moeilijke beslissing worden voor de jury maar na lang beraad hebben zij toch een winnaar kunnen
aanwijzen. De winnaar van de kookwedstrijden 2016 is geworden: Team America van de Explorers!
Van harte gefeliciteerd met de overwinning!

Agenda

Voor de laatste nieuwtjes en foto’s volg de Ferguson
op Facebook www.facebook.com/scoutingferguson
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14-16 mei LSW Baarn
21 mei Natuurspeurtocht
25 juni GroepsBBQ
9 juli Op kamp!
27-28 augustus Start Seizoen &
Groepsweekend Solleveld
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Bevers - Zomerkamp 2016 Delft
Afgelopen week zijn de Bevers op zomerkamp geweest in Delft.
Bij aankomst kwamen ze terecht in een heuse circustent, alleen was er
geen circusartiest te bekennen.
Omdat er nog niet veel te doen was, zijn de kinderen toen maar eerst
Guppy gaan aanmoedigen bij de hardloopwedstrijd die vlak langs het
clubgebouw liep. Dit zorgde ervoor dat Guppy nog harder liep!
Aan het eind van de middag kwamen ineens twee kibbelende clowns de circustent binnen
lopen: clown Kees en clown Bertha, een echt clownstelletje. Zij moesten die zondag een
voorstelling geven in de circustent, maar waren al hun artiesten kwijt.
Konden de bevers misschien helpen? Dit wilden ze wel en daarom hebben de Bevers de
rest van de dagen hard geoefend op hun circusacts om op zondag een spetterende show te kunnen geven aan de ouders.
Tussendoor hebben de Bevers natuurlijk ook nog andere dingen gedaan: zo zijn ze naar de waterspeeltuin geweest om af te
koelen en hebben ze geklommen en geklauterd in Kids' Playground. Het was een gaaf kamp!

#Onsfeest3: Rewind
In 2018 bestaat de Ferguson 100 jaar. Dat willen we natuurlijk vieren met zoveel mogelijk Fergusonners, zij die
goede herinneringen hebben aan de Ferguson, maar niet (of misschien al 10 jaar niet) meer bij de Ferguson
betrokken zijn. Daarom zoeken we in de aanloop naar het jubileumjaar oud-leiding, oudjeugdleden, oud beeldmateriaal en: herinneringen! In het kader hiervan wordt er een
serie feesten georganiseerd door de #onsfeest commissie (Dijk, Mark, Yannick, Tycho en
Maarten).
Op zaterdag 23 april was het zo ver. De Clan was omgebouwd tot ‘de tijd van vroeger, herinneringen, de oude Wijndaeler’, er
was een Ferguson-museum (dank aan Johan voor het beschikbaar stellen van het archief), een hele berg aan oude films en
foto’s (uit de jaren 40 en 50) en er waren heel veel Fergusonners en oud-Fergusonners. Een kleine sfeerimpressie:
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Interview met een bijzondere Fergusonner: Maarten van Dijk
Wie ben je en wat is je connectie/huidige rol/verleden bij de Ferguson?
Ik ben Maarten van Dijk, en ik ben inmiddels een jaar of vijfentwintig lid van de groep.
Na een jaar of honderd Stam gedaan te hebben heb ik een paar jaar (vier?) leiding
gegeven bij de Padvindsters (Scouts meisjes), het grootste deel samen met Patricia en
Mark Rutgers - echt een wereldtijd gehad! Het heeft even geduurd voor ik daar mijn
draai een beetje in gevonden had
(vraag maar aan de dames
er zitten er nu een hoop bij de
Stam!) maar ik vond het altijd erg
leuk. Hier een foto van de keuken
die we in 2009 hadden gebouwd
(Ommen) - het bouwen was een
flinke klus, maar hij deed het
prima.
Welke bijzondere titel heb je kortgeleden binnengehaald en wat ga je de komende tijd doen in Geneve?
Ik ben in 2012 gestopt met leiding geven om een droom van mij verder achterna te rennen - werken aan de deeltjesversneller
in Geneve, bij het CERN. Dat heb ik drieënhalf jaar gedaan, vanuit Engeland, aan de Universiteit van Bristol, en even terug heb
ik mijn dissertatie ingediend, dus nu ben ik geloof ik Doctor (PhD), als alle administratie in Bristol tenminste al verwerkt is. Ik
werk nu nog een jaar verder aan hetzelfde project (TORCH), voor de universiteit van Oxford, en sinds twee maanden woon ik
eindelijk samen met mijn vriendin in Geneve. Ik hoop in ieder geval nog een paar jaar voor het CERN te blijven werken, ik vind
het werk echt onwijs gaaf!
Wat betekend de Ferguson voor jou?
De Ferguson is voor mij altijd een manier geweest om een beetje op de grond te blijven. Ik besteed heel veel tijd met mijn
neus in de boeken, en dan is het bij tijd en wijlen ook wel eens goed om gewoon een flink eind hout te hakken en er een lekker
fikkie van te bouwen! Nog steeds als ik op de Clan kom zijn er altijd mensen om gezellig mee te ouwehoeren. Momenteel ben
ik trouwens actief (zij het op afstand) binnen de Ferguson in de #Onsfeest commissie. Als ik weer in de regio ben dan ga ik
zeker weer kijken of ik ook op andere vlakken weer actief kan worden. Maar ik heb geen idee hoe lang dat nog kan duren :)
Groetjes uit Geneve! Maarten

Dé Fergusonner van de maand: Desi Regeer
Dat Desi de Fergusonner van de maand zou worden, is voor velen geen verrassing.
Desi heeft onwijs lang de Kabouters leiding gegeven, en is nu Explorer begeleider, iets
wat ze al 8 jaar vol overgave doet. Daarnaast is ze er altijd bij alle groepsactiviteiten,
Stamfeesten en vergaderingen en ze zet zich enorm in voor de groep.
Kortom, hoog tijd dat Desi Fergusonner van de maand wordt. Het heeft al veels te lang
geduurd!

Er ligt voor Desi deze maand een heerlijke tosti klaar!
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Scouts Meisjes: Op naar de LSW!
De afgelopen weken zijn de Padvindsters flink druk geweest.
16 en 17 april zijn ze niet alleen net als vorig jaar knap eerste geworden op de RSW ( de Regionale Scouting
Wedstrijden), ook hebben ze weer de tweede plek weten te veroveren! En dus
reizen ze dit weekend weer af naar de LSW (de Landelijke ScoutingWedstrijden)
in Baarn. Waar ze samen met 115 andere patrouilles aan meedoen.
En we zijn natuurlijk erg benieuwd of ze hun 34e en 64e plek van vorig jaar gaan
verbeteren. Zet hem op meiden!
Doen:
Op de website: https://lsw.scouting.nl/ kan je dit weekend alle belevenissen
van onze meiden volgen. Iedere ploeg krijgt zijn eigen pagina waarop je
berichtjes en aanmoedigingen kan achter laten. Dat vinden ze erg leuk om te
krijgen, stuur jij ook een berichtje?
Zoek op: ploeg 33 ‘de Windmolentjes” in subkamp Abu Simbel en op ploeg 64
“Groen moet je doen” in subkamp: Walhalla.

Verjaardagen tot volgende
FergusonPost editie
14 mei Yanniek Plompen
17 mei Sofie Brinksma
19 mei Mirjam van Dijk
19 mei Sybrand Adringa
19 mei Tjalling Adringa
23 mei Rick de Roode
23 mei Nova Kapteijns
1 juni Yvo Visscher
1 juni Dennis Verhaar
2 juni Charlotte Chriffioen
4 juni Laura van der Mieden

We tellen af tot 100 jaar Ferguson....

6 juni Rodin Jagga

Nog maar 2 jaren, 3 maanden en 3 dagen want op
17 augustus 2018 is het zo ver!

8 juni Rein van Rossum

Colofon

9 juni Marjon van Heerbeek

8 juni Tobias Sommer

De redactie van de FergusonPost wordt gevormd door:
De Wijze Woudloper & 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. 9: 25 juni 2016; op de groepsBBQ!
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9 juni Bas Reijmerink
16 juni Flora Ellens
19 juni Maaike Steenstra
22 juni Puk van der Zwart

