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Woord van de voorzitter
Even terugkijken naar... Op 5 januari hebben we met elkaar een bericht naar de toekomst
gestuurd! De avonden ervoor was er hard gewerkt om een enorm gat te maken. Na een
doldwaas spel in het bos en een lekker hapje boerenkool, al zeg ik het zelf, hebben de
winnaars van het spel de ton begraven. Ik wens mijzelf en iedereen over 20 jaar dan ook
heel veel plezier bij het teruglezen en kijken van alle berichten!
Even vooruit kijken naar... De winter is nog niet afgelopen, toch zijn we al bezig met de
voorbereidingen voor de grote lenteschoonmaak. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die op 16 maart tijdens
NLdoet mee kunnen helpen met de verschillende klussen. Zo gaan we deuren verven, de nieuwe bekasting van de
muurkrant lakken en het clubhuis eens grondig schrobben. Ouders, vrijwilligers of oud-leden... jullie kunnen je nu al
opgeven door te reageren op de site of ons een mailtje te sturen (oranjefonds.nl/nldoet-15-en-16-maart-2019). Naast
een gezellige dag staat er voor iedere vrijwilliger een heerlijke lunch klaar!
Tot zaterdag!
Scoutieve groet, Bas

Nieuwjaarsopkomst
Op 5 januari was de eerste opkomst van het nieuwe jaar: de traditionele nieuwjaarsopkomst. Deze opkomst stond
in het teken van de Highland games en het begraven van een nieuwe tijdcapsule “Het Vat”. Afgelopen zomer
hebben we namelijk de tijdcapsule “De Kist” uit het jaar 2000 opgegraven en zijn er mooie, grappige en soms vieze
herinneringen en verrassingen uit de grond gekomen.
De nieuwjaarsbijeenkomst was een mooie gelegenheid om een nieuwe tijdcapsule de grond in te laten gaan. Deze
keer dus in de vorm van een (whisky)vat dat we tijdens ons jubileumkamp in Schotland van Graaf Ferguson hebben
gekregen. Ter ere van deze festiviteit was Graaf Ferguson helemaal vanuit Schotland overgekomen om te helpen
het Vat te begraven. Alle onderdelen hebben in de afgelopen periode een bak gevuld met allerlei herinneringen van
nu (foto’s, filmpjes, brieven, een hamburger, bestek etc.). Het Vat is gevuld met al deze bakken die hermetisch zijn
afgesloten om over 20 jaar zo ongeschonden mogelijk weer uit het Vat te komen.
Graaf Ferguson nodigde ons uit om deel te nemen aan de Highland games om te bepalen wie de sterkste leden van
de groep zijn om te helpen het Vat met alle herinneringen in de grond te laten zakken. De Highland games
bestonden uit allerlei verschillende onderdelen, zoals paalwerpen, touwtrekken, een estafette, een stormbaan en
Kubben (een werpspel met houten blokken). Alle teams deden hun uiterste best om als sterkste uit de bus te
komen.
Ondertussen was de kookploeg druk in de weer met het bereiden van de traditionele boerenkoolmaaltijd. Wist je
dat er:
- 16,5 kilo spekjes is gebakken?
- 40 kg aardappelen en 19 kg boerenkool is gekookt?
- 7,5 liter jus is gemaakt?
Van al het spelen krijg je trek en dus liet iedereen zich de boerenkoolmaaltijd goed smaken. Nadat alle buikjes
waren gevuld, was het tijd om het winnende team bekend te maken. De scores lagen erg dicht bij elkaar, maar er
kan maar één de winnaar zijn en dat was het team “kastelen”. Dit team werd samen met Graaf Ferguson
vereeuwigd op een foto die natuurlijk ook met het Fergusonvat mee werd begraven.
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Het Fergusonvat ligt nu dus in de grond en zal over 20 jaar, om precies te zijn op 10 juli 2038, weer worden
opgegraven. “Het is de tijd die vliet, maar wat in het vat verzuurt niet!” (63e Rijmdicht, Millenniumcommissie –
bundel “FluitekruitKaboem”). Nu maar zien dat wat in het Vat zit ook inderdaad goed blijft. We hopen dat jullie er
over 20 jaar allemaal weer bij zijn!

Sunflowers - Scouts Meisjes
Onze meiden hebben weer meegedaan aan de traditionele nieuwjaarsduik in Scheveningen!

+
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Nieuws van de Bevers uit Hotsjietonia
Het zijn weer avontuurlijke en uitdagende weken geweest voor de Bevers. Rozemarijn en Professor
Plof vertelden ons hoe we taaitaai moesten maken. Daarvoor hadden we veel spullen nodig, die we
konden vinden via een speurtocht in het bos. Maar we moesten er eerst wat voor doen om die spullen te krijgen.
Ook hebben we allerlei oefeningen moeten doen om zwarte piet te helpen, bijvoorbeeld over daken lopen en dan
een cadeautje in de schoorsteen mikken.
We hebben ook een verjaardagsfeestje gevierd. Eierkoeken versieren, dat kunnen de Bevers wel! En een gevecht
met ballonnen gaan we niet uit de weg. De ballonnen moesten zo lang mogelijk in de lucht blijven. Oei, wat kunnen
die ballonnen hard knallen!
Plotseling was het spannend: er was een fles aangespoeld met een brief
erin. Die brief bleek van de piraten te zijn! We peuterden de brief uit de fles.
Er was een schat verstopt. Maar wat bleek, het was maar een halve brief.
Waar was de andere helft? Om de andere helft te vinden, moesten we
tussen de rotsen door varen en kwamen we op een eiland met allemaal
omgevallen bomen. Ook kwamen we slangen en hagedissen tegen die we
moesten ontwijken. Uiteindelijk hadden we de andere helft van de brief en
zo vonden we de schat.
Toen hebben de Bevers een brief ontvangen van Sterre en Steven Stroom.
We hebben een wereldreis gemaakt om allerlei producten te proeven en te
raden uit welk land het kwam. Ook hebben we de Eiffeltoren nagebouwd
van spekjes. We kwamen wel 1 meter hoog! Waar staat Japan om bekend?
Voor de hele slimme kinderen, hier het antwoord: 19-21-13-21-23-15-18-1920-5-12-1-1-18-19.
De Bevers hebben een overheerlijke kerstbrunch gehad met heerlijke hapjes.
Ook waren er prachtige taarten gemaakt en de ouders van de kinderen hebben
ook mee gesmikkeld. Iedereen was op zijn best gekleed. Het was een heel
feest.
Oei, Rozemarijn en professor Plof kwamen vertellen dat de waterleiding was
gesprongen en ze de plantjes en dieren geen water konden geven. De Bevers
maakten snel de losse stukken waterleiding aan elkaar.
Dit was het weer jongens en meisjes, met dank aan het topteam dat deze
mooie programma’s in elkaar heeft gezet!
Nala, Roe, Skipper en Mufasa

Voor de laatste nieuwtjes en foto’s volg de Ferguson ook op
Facebook www.facebook.com/scoutingferguson
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Kilkerranhorde – Welpen Jongens
Hallo allemaal! We hopen dat iedereen een fijne jaarwisseling heeft gehad, en
mooie plannen heeft voor het nieuwe jaar!
De Welpenleiders hebben dat ook, want we hebben veel zin in het nieuwe jaar. Zo komt er
binnenkort weer een Welpenweekend aan en zijn we in de tussentijd ook al druk bezig
met de voorbereidingen voor het zomerkamp. Waar zouden we dit jaar naar toe gaan?
Hebben jullie al een idee?
Afgelopen weken zijn steeds een paar stoere jongens wezen kijken bij de Welpen. En
dat vinden wij hartstikke leuk! Dus heb je een broertje of een vriend die tussen de 7
en 11 jaar is en die wel een beetje van avontuur houdt? Neem hem eens mee naar
een opkomst en misschien loopt hij binnenkort ook in een groene blouse rond!
Kortom: wij hebben veel zin in het nieuwe jaar, jullie ook?
Groetjes, Akela, Marala, Raksha, Junior, Chikai, Chill, Baloe, Lowie en Piko!

De Muurbloemen – Welpen Meisjes
Afgelopen weekend was het zover, de nieuwe
Muurbloemen (Davida, Anouk en Eline) werden
geïnstalleerd! Hierna hebben wij een bezoekje gebracht aan de
jungle van het Junglebook.
Hier hebben wij samen met Kaa, Bagheera,
Akela en Baloe verschillende opdrachten
uitgevoerd.
Zo hebben wij cupcakes gebakken,
armbandjes geknoopt, toneel stukjes gemaakt
en spelletjes gespeeld! Aan het einde van de
opkomst hebben de meiden de cupcakes
versierd en lekker opgegeten!
Al met al een geslaagde opkomst!
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De Stierentroep - Scouts Jongens
Wat gaat de tijd hard: de helft van het seizoen is inmiddels
alweer gepasseerd! Ook de afgelopen weken hebben de Scouts
Jongens weer leuke dingen gedaan.
Zo knutselden de Scouts Bristlebots (een
soort robotje, gemaakt van een
afwasborstel, wat tie-wraps en een
trilmotortje).
Ook hebben we een speciaal
kerstweekend gehad. Het kerstweekend
werd gehouden, zoals het echte Scouts
Jongens betaamt, in de tent, aangekleed
in kerstthema met een kerstboom
hangend in de nok van de tent, compleet met
kerstballen, slingers en natuurlijk lampjes. Als
kerstdiner was er een heerlijke kaasfondue,
afgewisseld met culinaire hoogtepuntjes van de
leiding. Ook hebben we een film gekeken in de
tent-bios en hebben we lekker bij het kampvuur gezeten.
Verder hebben de jongens een speciale StierentroepPost gemaakt, een
leuke krant met stukjes van en over de Scouts Jongens, voor in de
tijdscapsule, die we tijdens de nieuwjaarsopkomst hebben begraven en die
over 20 jaar weer boven de grond komt! Tot slot
hebben we spelletjes gedaan en hebben we
een kampvuurtje op de Clan gemaakt om
vervolgens Riddertjes te Paard te maken.

Voor de rest van het seizoen staan er nog veel meer
leuke dingen op het programma!
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Nieuws van de Cobrastam
Hallo Fergusonners!
In december hebben wij een leuk
weekend georganiseerd op de
Clan. Tijdens het
feestdagenweekend gaan we altijd eerst gezamenlijk
met elkaar eten om vervolgens een leuke activiteit te
doen. Dit keer zijn we naar De Uithof gegaan om
onder andere een potje voetbal te spelen met een
grote luchtbal om je heen. Klinkt lastig, maar het was
erg gezellig! Kortom: we hebben een tof weekend
gehad!
Op 23 november hebben we onze eigen ouders uitgenodigd om eens te laten zien
wat we nou eigenlijk doen bij de stam. De programmamakers hadden een leuke
opdracht bedacht: maak je eigen bier. In 2 teams hebben we met de ouders (en
leenouder :-)) 2 soorten bier gemaakt: Belgisch Blond en IPA. Hoe het bier heeft
gesmaakt kunnen we jullie helaas nog niet vertellen, omdat onze “brouwsels” 2
maanden moeten rusten, voordat we ze kunnen proeven. Wordt vervolgd dus!

De FerguZONner(s)
Er is weer een nieuwe FerguZONner en deze keer willen we Anne van de
Explorers letterlijk en figuurlijk in het zonnetje zetten! De afgelopen opkomst heeft
Anne bijna een uur in de wacht gezeten om informatie in te winnen over
busverbindingen naar zomerkamplocaties voor het aanstaande zomerkamp. Een
vertoning van dergelijk bovennatuurlijk geduld moet natuurlijk worden beloond! We
hopen dat de Explorers straks in de bus op weg naar zomerkamp er net zo
warmpjes bij zitten.
Anne, je kan een overheerlijke tosti ophalen bij de Clanbar!
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Paradijsvogels – Explorers
Het eerste halfjaar is bij de Explo’s voorbij gevlogen!
We begonnen het jaar met het Duinrellweekend.
Duinrell was ontzettend leuk! We baalden alleen een beetje van het
weer, want we hadden het gevoel dat we in Duinrell natter werden
dan in het Tikibad. Zeker toen we eenmaal van alle glijbanen af gingen
en genoten van het bubbelbad, zagen we de zon al flink schijnen. Ach,
als dat alles is, hadden we het eigenlijk behoorlijk leuk.
Maar we hebben uiteraard
nog veel meer gedaan. Zo
hadden we het
legendarische spel van
onder andere Barry en
Lars: De Oostblokopkomst. De dames (en
Yannick) gingen de boodschappen halen en de heren verzamelden hout
en maakten vuur. De dames (en Yannick) hielden zich dan ook bezig
met koken, terwijl de heren het vuur in de gaten hielden en af en toe in
de pan roerden. We hebben soep gemaakt die op zich oké was, zeker
met de middelen die we hadden.
In december was het plan eigenlijk om naar de vliegshow in
Scheveningen te gaan. Die ging helaas niet door wegens het
slechte weer. Last-minute hebben we er een Photoshopopkomst van gemaakt. Het eerste deel van de opkomst stond
in het teken van fotograferen en het tweede deel van de
opkomst hebben we de foto’s bewerkt. De mooiste creaties
kwamen eruit!
2018 hebben we afgesloten met het traditionele
feestdagenweekend. In één weekend hebben we onder
andere carnaval, kerst en oud en nieuw gevierd. We waren
enkel iets te enthousiast met de frituurpannen en andere
elektrische apparaten, waardoor de stroom toch wel voor een
paar uur niet beschikbaar was. Maar dankzij Jacqueline,
Tycho, Silas, Sander, Edith en Wouter verliep alles als een geoliede machine.
2019 begonnen we uiteraard met de
nieuwjaarsopkomst (net als iedereen) en het Vat
hebben we gevuld met een hoop spullen, waaronder
uiteraard een paar unicornspullen. Zullen we in 2038
nog weten waar het over gaat? Dit was in een zeer
korte samenvatting hoe we het eerste deel van het
seizoen hebben beleefd!
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Doorgeefinterview - 5 vragen aan Sanne
1 - Wie ben je en bij welk onderdeel zit je?

Ik ben Sanne en ik ben Padvindsterleiding. [Red. Scouts Meisjes]
2 – Hoe lang zit je al op scouting?

Ik zit vanaf de Bevers op scouting, maar dat was bij de Pépé-groep. Dit is
het derde jaar dat ik bij de Ferguson zit.
3 – hoe ben je op scouting gekomen?

Tycho heeft gevraagd of ik leiding wilde geven bij de Padvindsters. Na een
keer gekeken te hebben ben ik leiding geworden.
4 – Wat is je leukste scouting herinnering?

Het voorbereidingsweekend voor zomerkamp 😜
5 – Wie moet de volgende keer de vragen beantwoorden en waarom?

Rodin mag de volgende keer de vragen beantwoorden, omdat hij onze
gewaardeerde oud-medeleiding is.

16 maart NLdoet! Helpt u mee?
Voor zaterdag 16 maart zijn we weer op zoek naar ouders die mee willen helpen en klussen! Tijdens het landelijke
NLdoet zijn we op zoek naar ouders die mee willen helpen ons clubhuis weer eens grondig schoon te maken.
Als tweede klus staat het lakken van de deuren van het kluphok, de trapkast en de TV omkasting op het To-Do
lijstje. Voor de derde klus zoeken we wat technische ouders die samen met ons een afdak willen maken voor de
aanhanger. Ook moeten hier en daar wat lampen worden vervangen en gaan we proberen weer nieuwe
houtsnippers te regelen die over het terrein verspreid moeten worden.
We starten deze dag om 10.00 uur. Om 12.00 uur staat er voor iedereen
die meehelpt een tosti klaar.
Rond 15.00 uur verwachten we klaar te zijn met alle klusjes. Aanmelden
voor deze dag kan door een email te sturen naar
klusteam@scoutingferguson.nl Komt allen!

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 #3: 16 maart 2019.

Agenda
16 februari – Padvindster restaurant
9 maart – CPC-loop
16 maart – NLdoet klusdag
16 maart – Bevers Teddyberentocht
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