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Woord van de voorzitter 
 

Even terug kijken naar... 

Een verrassende warme februari maand waarin alle jeugdleden konden genieten van 

buitenprogramma's! De normaal grauwe grijze wintermaanden verliepen rustig en vol 

zonneschijn! 

De padvindsters hebben hun succesvolle pop-uprestaurant weer gehouden, met zelfs 

op het laatste moment nog enthousiaste aanmeldingen. Het mooie weer hield niet 

stand en zo is helaas de City Pier City (CPC) verwaaid... 

 

Even vooruitblikken op... 

Het is leuk om betrokken reacties te krijgen voor NL-Doet! Mocht u trouwens iets voor de groep kunnen 

betekenen, dan is alle hulp enorm welkom! Alle leiding staat elk weekend als vrijwilliger klaar om weer 

een fantastisch programma of weekend te draaien. Mocht u ons dus een keer kunnen helpen met het 

heen en weer rijden van spullen van kinderen op een weekend? Of u kunt vanuit uw beroep ons helpen 

met een bepaalde klus? Laat dit ons weten, we waarderen de hulp enorm! 

 

Dit jaar zullen we na het succes voor het jubileumkamp weer paaseitjes gaan verkopen als groepsactie. Zie de 

oproep hieronder. Er is zelfs een speciale website waar de paaseitjes besteld kunnen worden! De 

paaseitjesverkoop is een groepsactiviteit waarbij het geld gebruikt wordt voor allerlei groepsdoelen (zoals nieuw 

materiaal; onderhoud aan het gebouw, groepsactiviteiten etc.). 

En ondertussen zijn de onderdelen al weer bezig met de eerste voorbereidingen voor de zomerkampen! Heel  

spannend waar iedereen dit jaar weer naar toe gaat. 

 

Ik hoop jullie allemaal weer op de zaterdagen weer te zien!  

Scoutieve groet, Bas 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Paaseitjesactie 2019 
  
Van 16 maart t/m 13 april 2019 verkoopt de Ferguson Paaseitjes! Het geld dat we hiermee 
ophalen wordt gebruikt voor gave groepsactiviteiten. 
 
Wat wordt er precies verkocht? 

De paaseitjes zijn per 15 stuks in een net organzazakje verpakt.  
De prijs van de zakjes is €2,00 per stuk. Koopje toch? 
 
 
Wil je direct online een bestelling plaatsen? 

Online bestellen van de Paaseitjes kan via https://paaseitjes.scoutingferguson.nl 
 
Je kunt je bestelling dan op zaterdag 6 of 13 april ophalen op de Clan. Bezorging is ook 
mogelijk; wij bezorgen de paaseitjes bij je thuis op zaterdag 13 april tussen 10 uur ’s 
ochtends en 5 uur ’s middags. 
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De Stierentroep - Scouts Jongens 
 

De Scouts Jongens hebben weer leuke opkomsten achter de rug! Zo 

gingen we lekker naar het strand, bakten we chocolade koekjes, gingen 

we op zoek naar een schat en gingen we op CPC-weekend! De CPC 

ging helaas niet door, maar we hebben lekker gekookt, bordspellen gedaan en op oude 

consoles gespeeld! Tevens deden we een opkomst om te ervaren hoe het is om om te 

gaan met een beperking: we speelden voetbal met 

beperkt zicht, we maakten portretten alleen met 

de mond en een whiteboard-marker en deden Pictionary door alleen gebruik te 

maken van een kwast en je voeten: voetschilderen 

dus! Best een uitdaging, en het leverde hilarische 

situaties en uitkomsten op! 

Er staan natuurlijk ook nog mooie dingen op het 

programma: 

er komt nog 

een insigne 

aan, we 

gaan nog op 

een pionierweekend en natuurlijk het moeder-

zoonweekend staat nog op de agenda. Kortom: 

een divers, uitdagend Scoutsprogramma! 

 

Groetjes, De Scouts Jongens leiding! 

 

 

Paradijsvogels – Explorers 
 

Afgelopen weken zijn er weer mooie dingen gebeurd bij de Explo’s. We hebben onze nieuwe 

Explorers geïnstalleerd (Jip, Lars, Nina, Casper, Kaj en Timo)! Cashley hoort er natuurlijk ook helemaal bij, maar zij 

was helaas toen verhinderd. Cashley gaan we nog apart installeren! Ook zijn we uit waar we naartoe gaan op 

zomerkamp. Het wordt een vliegreis naar Tsjechië! Voor velen is het koek en ei en voor anderen een nieuwe 

ervaring. We zijn druk bezig met voorbereiden, maar het gaat goed komen! Het belangrijkste is gebeurd: de 

vliegtickets en de locatie! En we hebben afgelopen weken ook nog krukjes geverfd. Als je ze in het echt wil 

aanschouwen, moet je even kijken in ons lokaal naar de nieuwe en verse krukjes! 
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Nieuws van de Bevers uit Hotsjietonia 
 

Op 9 & 10 februari hebben de Bevers het laatste oefenweekend voor kamp gehad. We begonnen  

‘s- ochtends gewoon met een normale opkomst waar we onder andere een leuke slinger met aapjes 

hadden geknutseld om alvast in de stemming te komen voor het middagprogramma. We gingen namelijk met z’n 

allen naar Monkey Town. Wat was dit een groot succes! De Bevers hebben door 

heel Monkey Town geklommen en hebben de leiding er ook doorheen gesleurd. Als 

extraatje mochten de Bevers ook nog Lasergamen, wat was dit stoer. Alsof het 

weekend nog niet extra leuk was door het uitje, gingen we ook nog eens 

pannenkoeken eten. We sloten de dag af met de film Madagascar. De Bevers 

sliepen gelukkig lekker snel, ook niet zo gek na zo’n lange dag! De volgende dag 

hielden we het dierenthema erin en hebben we nog wat geknutseld en spelletjes 

gedaan. Om 2 uur werd iedereen weer opgehaald en was iedereen eigenlijk best wel 

moe, inclusief de leiding ;-). Maar het was een groot 

succes en iedereen is klaar voor kamp! Laat dat 

maar komen! 

 
Vandaag (16 maart) hebben de Bevers een speciale 

opkomst, namelijk de Teddyberentocht. Om hier 

goed voorbereid op te zijn hebben we vorige week veel gedaan wat met de ruimte 

te maken heeft. Zo hebben we astronautentikkertje gedaan waarbij je vrij was als je 

in een planeet ging staan.  

Steven Stroom heeft per ongeluk een verrekijker gekocht i.p.v. een telescoop. 

Steven heeft een brief gestuurd met de bestelling, waar een handtekening van de 

Bevers voor nodig was, zodat we hem aankomende week 

alsnog in huis h ebben.  

De “astronauten bevriesdans” hebben we gedaan en dit 

konden de bevers heel goed. Stoelendans hoorde er ook 

toch beetje bij en dat ging beter dan de bevriesdans, door 

de zwaartekracht, denk ik.  

We moesten ook nog de uitnodiging voor zaterdag 

zoeken om überhaupt mee te mogen doen met de 

Teddyberentocht, dit was wel even zoeken!  

Ook hebben we nog maanstenen verplaatst, wat zijn de 

Bevers sterk met zijn allen! Kortom, een hele volle en 

drukke opkomst, maar we zijn wel helemaal 

klaargestoomd voor de Teddyberentocht! 

 

 

Gezocht: foto’s en filmpjes van de afgelopen tijd! 
 

Voor het Ferguson Archief zijn we weer hard op zoek naar 

foto’s en filmpjes die gemaakt zijn tijdens de afgelopen 

maanden gedurende de opkomsten, weekenden, installaties en 

andere scoutinggerelateerde activiteiten. 

Heb je leuke foto’s en/of filmpjes? Stuur ze dan in en help zo 

mee aan het uitbreiden van het Ferguson Archief! 

De foto’s en filmpjes mogen gestuurd worden naar: yannick.putz9@gmail.com 

   Alvast veel dank! 

mailto:yannick.putz9@gmail.com
mailto:yannick.putz9@gmail.com
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Kilkerranhorde – Welpen Jongens 
 

Hallo allemaal! De Welpen Jongens leiders hebben op 9 maart een speciale opkomst georganiseerd, 

waarbij de Welpen hun vader of moeder mochten meenemen! Want vertellen hoe het er bij de 

Welpen aan toe gaat is natuurlijk leuk, maar dat papa of mama zelf mee mag doen is natuurlijk veel leuker! Na de 

opening hebben de Welpen en hun ouders eerst het spel “De Chinese muur” gespeeld om vervolgens naar het bos 

te gaan om diverse spelletjes te spelen. De Welpen en hun ouders hebben erg van de opkomst genoten. Al met al 

een gezellige opkomst! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer foto’s zijn te vinden op onze eigen Facebook pagina: https://www.facebook.com/Kilkerranhorde/ 

 

Ook hebben de Welpen een heleboel leuke dingen op de planning staan! Wisten jullie bijvoorbeeld dat: 

● wij dit jaar ook weer de Duinenmars gaan lopen? De leiding heeft er alvast weer veel zin in! 

● wij op 30 en 31 maart op weekend gaan? Dit keer blijven we niet op de Clan, maar gaan we naar het 

groepshuis van het Haagse Hout! 

 

Verder willen we nog een oproep aan iedereen doen: voor de opkomst van 20 april zijn wij op zoek naar heel veel 

toiletrolletjes! En als we veel zeggen, dan bedoelen we ook VEEL. Dus als je lege rolletjes hebt, neem ze mee en 

help de Welpen! Speciaal voor de wc-rolletjes en keukenrollen hebben we een mooie doos waar je ze in kan doen! 

Alvast ontzettend bedankt voor de hulp! 

 

De FerguZONner(s) 
 

Door hun leiding zijn de 4 gidsen van de welpen genomineerd voor de titel FerguZONner. Hierbij werden zeer 

overtuigende argumenten gegeven. De gidsen leiden hun groepjes namelijk erg goed en de leiding is daarom dik 

tevreden. Bovendien zijn de welpen van 5 naar 4 nesten gegaan en zijn de nesten dus groter geworden. Al met al 

een lastige taak Voor de gidsen! De welpen leiding denkt ook dat de 4 gidsen later wel eens zelf hele goede welpen 

leiding kan worden! Zo zijn Piko, Baloe, Junior en Lowie ook vroeger welp geweest voor dat ze leiding werden!  

 

 

 

Bij deze zetten we dan ook       Kasper             Ando              Nilan        en        Figo         in het zonnetje! 

 

https://www.facebook.com/Kilkerranhorde/
https://www.facebook.com/Kilkerranhorde/
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Nieuws van de Cobrastam 
 

Hi allemaal, 

In de vorige FergusonPost berichtten we al dat we met de 

ouderopkomst zelf bier hadden gemaakt. Na lang wachten 

hebben we op 15 februari eindelijk ons zelf gemaakte bier kunnen proeven, met 

de ouders erbij. De stam en de ouders waren erg tevreden over het resultaat. 

Een geslaagd experiment dus! 

 

Op 1 maart hadden we een kijkopkomst voor de Explorers die na het 

zomerkamp bij ons komen. De programmamakers hadden bakjes met eieren, 

meel, boter en suiker klaargezet en gezorgd voor bakvormen. Het doel? Een 

lekkere cake maken. Alleen is dit wat simpel voor de Stam, dus hadden ze een 

moeilijkheid bedacht: bakken zonder recept! 

 

Uiteindelijk hebben 2 van de 3 groepjes een mooie (en lekkere) cake gemaakt, 

de andere cake was helaas gesneuveld in de oven :-(. De jury heeft de cakes 

geproefd (zie foto) en heeft uiteindelijk één groepje gewonnen. We hopen dat 

Barry, Lars, Anne en Charmaine genoten hebben van de leuke opkomst en 

hopen hen na het zomerkamp bij de Cobrastam te verwelkomen! 

 

Een tip voor als je zelf een cake wil maken: gooi niet alle 6 eieren, 1 heel bakje 

boter en 300 gram suiker met maar 400 gram bloem in 1 cake!! 

 

  

De Muurbloemen – Welpen Meisjes 
 

Afgelopen zaterdag hebben wij twee nieuwe Welpen Meisjes geïnstalleerd: Bobby en Abby. Zoals 

jullie allemaal wel zien, zijn wij met een gezellig grote groep!  

Hierna hebben wij een Ninja-opkomst gedaan. Wij hebben onder andere Ninja-hoofdbanden gemaakt. Marloes vond 

ze wat saai, dus bedacht zij dat er ook ballonen op konden. Wij denken dat Elke wel de mooiste had! Helaas waaide 

de Ninja-banden door de ballonen buiten wel weg. Sander was een beetje lui, hij vond in de kast nog een oude 

pietenmuts en gebruikte deze als Ninja-hoofdband. Het was een gezellig en drukke 

opkomst met wel 31 aanwezige dames! 

Dit weekend (16-17 maart) gaan wij een nachtje slapen in 's-Gravenzande. Wij 

beginnen het weekend op de Clan en na een speurtocht naar de Avonturia gaan wij 

met het openbaar vervoer richting 's-Gravenzande. Het belooft een weekend vol plezier 

en AVONTUUR te worden! 
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Doorgeefinterview - 5 vragen aan Rodin  
 

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

Ik ben Rodin, ik heb in totaal 5 jaar lang met veel lol leiding gegeven aan de Welpen en de 
Padvindsters. Daar ben ik sinds dit jaar mee gestopt en sindsdien zit ik alleen nog bij de Stam. 

2 – Hoe lang zit je al op scouting? 

Ik ben in 2004, bij de Welpen, op de groep gekomen dus dat is nu bijna 15 jaar. 

3 – hoe ben je op scouting gekomen? 

Mijn juffrouw in groep 4 raadde mij en een vriend van mij aan om een keer bij de scouting te 
kijken. Ik vond het bij de eerste paar keer kijken zo leuk dat ik ben gebleven. 

4 – Wat is je leukste scouting herinnering? 

Mijn leukste scouting herinnering is toch wel mijn eerste zomerkamp bij de Welpen. Ik was aan het einde van kamp 

helemaal kapot, maar ik heb er de tijd van mijn leven gehad. 
5 – Wie moet de volgende keer de vragen beantwoorden en waarom? 

Timo van de Explorers. Hij is een van de eerste kinderen aan wie ik leiding heb gegeven en nu nog op de groep zit, 
dus ik ben benieuwd wat zijn antwoorden op de vragen zijn. 
 

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 #4: 18 mei 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.facebook.com/scoutingferguson 
 

 
6 april - Duinenmars 

27 april - Koningsdag - geen opkomst 

25 mei - Leidersweekend - geen opkomst 

30 mei tot 2 juni - Beverkamp 

 Agenda  
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