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Woord van de voorzitter 

Beste kinderen, ouders, leiders en NDLG-ers, 

 

Waarschijnlijk zit bij iedereen nog het afgelopen jubileumkamp nog vers in 

het geheugen. Toch zijn we geheel in Fergusonstijl in volle vaart en met veel 

energie begonnen aan het nieuwe scoutingjaar! Met drie nieuwe 

teamleiders (gefeliciteerd!) en vele nieuwe gezichten (welkom!) zijn we met 

elkaar de uitdaging aangegaan om spetterende, fantastische, geweldige, 

bijzondere scoutieve programma's te maken en te beleven! 

En aankomende tijd staan er ook hele bijzondere dingen te gebeuren, waar 

jullie in deze Fergusonpost meer over kunnen lezen. Zo is er nieuws over de 

Fergusonpost en over het maken van een nieuwe tijdcapsule! Geen tijd te 

verspillen dus!  

 

Forza Ferguson! 

 

Scoutieve groet, Bas 

 

 

Noot van de redactie 

Na het immers geslaagde en reeds veelbesproken jubileumkamp, is de redactie even in retraite 

gegaan om zich weer op te laden om dit scoutingseizoen weer een reeks spetterende edities van de FergusonPost 

uit te brengen.  

 

En dit is hem dan, de eerste editie van de geheel vernieuwde FergusonPost! 

 

 

Nou ja, geheel vernieuwd… Natuurlijk brengen we nog steeds verslag uit van 

de vele activiteiten die door onze scoutinggroep worden ondernomen met 

daarbij uiteraard veel leuke weetjes, een FerguZONner en foto’s! 

Wel hebben we moeten besluiten om niet meer voor elk lid een krant te 

printen. Dit komt doordat onze printsponsor heeft aangegeven niet meer de 

zeer grote oplage te kunnen leveren. Het printen is daardoor niet alleen 

kostbaar, maar is daarnaast ook wel een beetje zonde van al dat papier, dus 

leveren we nu een betere bijdrage aan het milieu!  

Daarom wordt de FergusonPost in een beperkte oplage, op het groepshuis 

per onderdeel uitgedeeld.  

De FergusonPost wordt natuurlijk nog steeds op de website en onze 

facebookpagina gezet, zodat hij voor geïnteresseerden en ouders ook thuis 

digitaal te lezen is. 

 

Veel leesplezier! 
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Installatiefeest bij alle onderdelen! 
 
Er zijn de afgelopen weken vele leden en leiders geïnstalleerd! Dat is natuurlijk altijd een feestelijke gebeurtenis!  

Bij deze willen we jullie van harte feliciteren en heel veel succes en plezier wensen bij je nieuwe onderdeel! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

www.facebook.com/scoutingferguson 

 

http://www.facebook.com/scoutingferguson
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De Muurbloempjes – Welpen Meisjes 

De Welpen Meisjes hebben de afgelopen 3 maanden een hoop leuke dingen gedaan, zoals levend 

ganzenbord, filmpjes gemaakt en een hike naar het strand gelopen. Ook zijn de 3 overgekomen 

Bevers geïnstalleerd en horen Yenthe, Elouise en Anna nu helemaal bij de  Welpen Meisjes!! 

Het hoogtepunt van de afgelopen 3 maanden was natuurlijk het logeerweekend van 3 en 4 november. In de 

ochtend kregen de Welpen Meisjes bezoek van Klaas de Klusser en hebben we allemaal spelletjes gedaan om te 

laten zien hoe goed we zijn in o.a. touw hangen. Daarna hebben alle Welpen Meisjes heerlijk geluncht met een 

broodje knakworst. Later zijn we met 25 kinderen en 7 leiding met de tram naar de Kinderwerkplaats gegaan en 

hebben de kinderen heerlijk gespeeld en geknutseld. We kunnen zeggen dat de meiden super goede klussers zijn! 

In de avond hebben Desi, Maxime en Elske broodjes shoarma voor ons gemaakt en dat smaakte erg goed na al het 

spelen. De volgende morgen hebben alle met z’n alle ontbeten en hebben we nog een spel in het bos gedaan. Met 

andere woorden: het was een gezellig weekend! 
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Kilkerranhorde – Welpen Jongens 
 
Hallo allemaal, 

Afgelopen periode zijn ook de Welpen Jongens druk 

bezig geweest! Hieronder een paar hoogtepunten: 

Op 13 oktober hebben de Welpen Jongens samen met alle andere 

Welpen uit Den Haag Mowgli geholpen met het vinden van Baloe! 

Baloe was midden in het bos de weg kwijtgeraakt, omdat zijn 

junglekaart was verscheurd door de apen. De Welpen hebben Baloe’s 

kaart compleet gemaakt, waardoor Baloe weer samen met Mowgli kan 

zijn!  

 

Op 27 oktober en 2 november zijn de Welpen Jongens druk bezig geweest om het insigne 

‘weer’ te halen. Dit hebben ze onder andere gedaan door een weermeter te maken, een ren 

je het heen en weer te spelen, en in het bos een variant op spons water vuur te spelen; 

namelijk water, ijsblokje en heet water.  

 

Foto’s zijn terug te vinden op onze eigen Facebookpagina: 

www.facebook.com/Kilkerranhorde 

Op 10 en 11 november hebben de Welpen Jongens een gaaf eerste 

logeerweekend gehad op De Clan. Bij het openen hebben we gelijk Chill 

(Patricia) geïnstalleerd, nu hoort ze er officieel bij! Na een lekkere lunch, 

hebben de Welpen Jongens  samen met de Scout Jongens gemidgetgolft 

en in de avond de film Junglebook gekeken! Kortom: een geslaagd 

weekend! 

 

 

 

 

 

  

http://www.facebook.com/Kilkerranhorde
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Wat in het Ferguson Whiskyvat zit verzuurt niet! 

Wees erbij 5 januari 19:00 - de nieuwe tijdscapsule gaat de grond in tot…2038 

Afgelopen zomer hebben we de tijdcapsule “De Kist” uit het jaar 2000 na 18 

jaar opgegraven en zijn er mooie, grappige en gekke herinneringen en 

verrassingen uit de grond gekomen. 

 

Nu is het tijd om een nieuwe tijdcapsule de grond in te 

laten gaan! Op 5 januari 2019 om 19:00 uur zal het 

laatste Ferguson Whiskyvat als tijdscapsule begraven 

worden. Dit vat hebben wij van Graaf Ferguson gekregen en vanuit Schotland op de boot 

mee terug genomen naar Nederland. Een stuk van onze historie wordt deel van onze 

toekomst. Deze tijdscapsule zal over exact 20 jaar op zaterdag 10 juli van het jaar 2038 

worden geopend. 

 

Er zijn acht dozen, voor elk onderdeel één en een algemene voor de groep (bestuur). De dozen zijn uitgereikt aan de 

leidersteams van de onderdelen. Acht gevulde dozen gaan op elkaar gestapeld in het Ferguson Whiskyvat. 

Wij vragen alle Fergusonners per onderdeel de dozen te vullen en uiterlijk op vrijdag 4 januari aan te leveren. Wat je 

er in doet, hoe je hem versiert en op welke manier je hem hermetisch afsluit voor de reis van 20 jaar is aan jullie 

zelf. Bedenk wat je wil herinneren over 20 jaar. Heb je een wens voor de groep, of jezelf? Alle mooie herinneringen 

aan het jubileumjaar moeten we er natuurlijk in stoppen. Hoe ziet de wereld er over 20 jaar uit? Wie zijn er nog lid 

van de groep? En, en…. verzin het maar! 

 

De Millenniumcommissie, 

Mark, Marc en Ernst-Jan  

Het is de tijd die vliet, 

maar wat in het vat zit verzuurt niet! 

Anderen gingen teloor, 

maar Ferguson rolt altijd door! 
 

(63e Rijmdicht, Millenniumcommissie – bundel “FluitekruitKaboem”) 
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De Stierentroep - Scouts Jongens nieuws 
 

Het seizoen is inmiddels weer kin volle vaart en de Scouts Jongens hebben al een hoop leuke 

dingen ondernomen. Zo gingen we op expeditie Ferguson en werkten we aan ons insigne 

“Internationaal”. We moesten allemaal vragen opzoeken en beantwoorden over verschillende 

steden over de hele wereld en deden opdrachten en spelletjes afkomstig uit bepaalde landen en werelddelen. Een 

pittige uitdaging, maar als je goed je best had gedaan, toch goed voor het insigne. 

Zoals je verder misschien wel is opgevallen, zijn de Scouts Jongens opgefleurd met nieuwe fluitkoorden. En niet 

zomaar fluitkoorden; met het handje in elkaar geknoopt! Voor sommige  Scouts Jongens een eitje, voor andere 

Scouts Jongens (en leiding!) best een beproeving. 

We hebben ook nog onze kooktechnieken op de proef gesteld, met de opkomst “Hoot Kwuisine” gingen we onze 

zintuigen prikkelen en een aantal heerlijke gerechtjes maken. Haricots verts, omwikkeld met gebakken spek, 

gebakken aardappeltjes met een gevulde kipfilet en als toetje: Crêpes met verse aardbeien en vanille-ijs.  

 

Een goed begin van het seizoen dus, alleen maar leuke dingen! 
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Nieuws uit Hotsjietonia 

De Bevers hebben al heel veel leuke dingen gedaan. We hebben 

Hotsjietonia en hun verschillende inwoners beter leren kennen. Dit door 

allemaal leuke spelletjes te doen. We hebben een pyjamaweekend gehad, waarbij 

iedereen er in zijn/haar mooiste pyjama kwam. We hebben geslapen op de clan, want 

het was het allereerste logeerweekend voor de Bevers. Best spannend, maar ook heel 

leuk door de film en leuke spelletjes. Er is ook een Halloweenopkomst geweest en 

daarbij werden de Bevers als mummie versiert met wc papier.  

De afgelopen opkomst is een vriendje(s) en vriendinnetje(s) opkomst geweest. Veel 

vriendjes en vriendinnetjes waren er mee. We gingen allemaal spelletjes doen, maar je 

wist pas welk spelletje, als er gegrabbeld was.  

Tot de volgende keer! 

Groetjes, De Bevers 

De FerguZONner(s) 

De FergusonPost komt niet meer elke maand uit en het is dus lastig om een Fergusonner van de maand uit te 

roepen. Maar daar hebben we iets op bedacht! Voortaan roepen we iemand uit tot de FerguZONner en wordt deze 

persoon letterlijk en figuurlijk in het 

zonnetje gezet.  

De eerste FerguZONners zijn: De 

JUBCIE bestaande uit Patricia,  Bas, 

Maaike, Eline, Charlotte en Erwin. 

Uiteraard voor hun inzet tijdens de 

voorbereidingen en gedurende het 

jubileumkamp naar Schotland.  

Jullie kunnen een overheerlijke tosti 

ophalen bij de Clanbar! 

 

Vermist!  

Op 27 oktober is er een belangrijk ‘persoon’ uit het welpen Meisjes/Explorers 

lokaal verdwenen. Het gaat om Truus Barbara Petra, beter bekend als TBP. TBP is 

275cm lang en 130cm breed. Ze ziet wit, mogelijk door de stress die ze ervaart als 

mensen op haar gaan zitten of als ze geknuffeld wordt. Er is een foto bijgevoegd, 

zodat jullie allemaal kunnen uitkijken naar TBP. Mochten jullie haar hebben gezien 

of zelfs gevonden kom dan snel naar de Scouts Meisjesleiding en wie weet krijg je 

een lekkere traktatie. 
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Groepshuis ‘De Clan’ groter, mooier, beter!? 

Voor de zomervakantie hebben we een oproep gedaan om ons te laten weten hoe 

jouw ideale groepshuis eruit ziet. Blijkbaar was iedereen veel te druk met zijn/haar 

vakantie, want we hebben helaas nog geen inzendingen binnen gekregen. We 

verlengen daarom de termijn om jullie kunstwerken in te dienen! 

Maak de komende maanden een tekening, collage of 

ander kunstwerk met daarin jouw ideeën van hoe je 

zou willen dat het perfecte groepshuis voor Scouting 

Ferguson eruit zou zien. Onder de mooiste 

inzendingen verloten we een prijs! 

Je kan je kunstwerk op 5 januari tijdens de nieuwjaarsopkomst bij ons inleveren. 

Wie weet inspireer je met jouw kunstwerk ons wel om ons groepshuis inderdaad groter, mooier en beter te maken. 

Doorgeefinterview - 5 vragen aan Maaike 
 

1 – Wie ben je en bij welk onderdeel zit je? 

Ik ben Maaike, ben 31 jaar oud en geef leiding bij de Explorers. 
2 – Hoe lang zit je al op scouting? 

Ik zit sinds 1994 (?) op scouting. In september 2002 ben ik leiding geworden bij de 
Bevers en na een aantal jaar ben ik overgevlogen naar de Kabouters (Welpen Meisjes). 

Nu ben ik alweer 3 jaar bug (begeleiding) bij de explo's. 
3 – hoe ben je op scouting gekomen? 

Mijn vader heeft vroeger zelf, in Groningen, op scouting gezeten en via hem ben ik er 

dus terecht gekomen bij de leukste groep van Den Haag. 
4 – Wat is je leukste scouting herinnering? 

In al de jaren dat ik lid ben heb ik zoveel meegemaakt dat ik eigenlijk niet goed kan kiezen wat mijn leukste 
herinnering is maar ik denk dat het ruimtekamp met de Kabouters wel heel hoog in mijn top 3 staat net als de 

jubkampen naar Denemarken en Schotland. 
5 – Wie moet de volgende keer de vragen beantwoorden en waarom? 

Oh ik geef het stokje graag door aan Sanne ( Scouts meisjes leiding) omdat zij 
nog niet zo lang Fergusonner is maar zich wel heel enthousiast inzet voor de 

groep en haar onderdeel! 

 
 

Colofon 

 

De redactie van de FergusonPost wordt gevormd door:  
De Wijze Woudloper, De Koene Ridder & El Mouso.  
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 #2: 19 januari 2019.  

 

1 december: Sinterklaas 

komt op bezoek! 

29 december: Geen 

opkomsten i.v.m. 

kerstvakantie 

5 januari: 

Nieuwjaarsopkomst 
 

 Agenda  

mailto:redactie@scoutingferguson.nl
http://www.scoutingferguson.nl/

