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Woord van de voorzitter
Even terug kijken naar…

Na een verrassende warme februarimaand kon het in maart/april zo maar gebeuren dat het
hagelde en sneeuwde! Tijdens het kamperen kon het dan soms plotseling erg koud zijn!
Tijdens NLdoet hebben vele handen weer heel wat werk verzet. Zo zijn er aardig wat liters
verf tegen de muur gegaan (er was zelfs te weinig…), heeft het TV meubel een kleurtje
gekregen (waarbij zelfs een handtekening is verstopt) en is het afdak voor de aanhanger
verbeterd en versterkt. Nogmaals dank aan alle vrijwilligers (ouders, leiders, NDLG-ers en
jeugdleden).
Bij de paaseitjesactie dit jaar zijn er enkele jeugdleden geweest die ENORM veel
hebben opgehaald. Echt ongelofelijk knap en bedankt! Als jullie je geheim verklappen
aan de andere leden belooft dat nog wat voor volgend jaar ;)
En als laatste ligt er eindelijk weer een verse ondergrond aan houtsnippers! Dit ziet er
weer netter uit dan de zandlaag en zorgt ervoor dat het binnen weer wat schoner
blijft. Speciale dank aan alle ouders die spontaan even meehielpen met scheppen!
Even vooruitblikken op…

Het organiseren van de kampen is al weer begonnen. Voor de leiding is dit altijd een drukke maar leuke tijd. Met z’n
allen een week weg of kamperen is het hoogtepunt van het scoutingjaar! Het helpt ons als we op tijd weten wie er
mee gaan (uiteraard hopen we dat alle kinderen meegaan), maar we begrijpen dat het voor ouders soms een
spannende tijd is. Daarom organiseren de onderdelen altijd ouderbijeenkomsten (de eerste is zelfs al geweest). En
mocht u een vraag hebben dan staan we allemaal voor u klaar!
Wat voor de leiding misschien spannend kan zijn, is het aankomende leidersweekend. Houd er allen rekening mee
dat er het weekend van 25 mei geen opkomsten zijn. Het bestuur organiseert voor alle leiding (en niet leiding
gevende die betrokken zijn geweest bij het jubileumkamp) een leuk , gezellig, spannend en soms uitdagend
weekend. Maar WAT de leiding precies gaat doen en WAAR ze naar toe gaan is een
groot geheim! En dit zorgt wel eens voor wat gespannen gezichten. Maar we
beloven dat ze 1 juni weer allemaal fris en fruitig voor jullie klaar staan!
Voor nu verder een fijne dag gewenst! Met scoutieve groet, Bas

Nieuws van de Bevers uit Hotsjietonia
Hallo,
Wij hebben de afgelopen periode heel veel leuke dingen gedaan bij de bevers. Zo hebben we spelletjes gedaan,
waarbij we konden kijken hoe sterk, snel en behendig iedereen was. Vorige week hebben de bevers een super
mooi Moederdag cadeau gemaakt. Mooi ingepakt in glanzend folie met een mooi gift bows erop.
Ook gingen we afgelopen week in het bos tikkertje, verstoppertje en anne-maria koekoek spelen. En tikkertje ging
super, fantastische tikkers en snelle renners kwamen er voorbij. Voor de komende periode staat het Beverkamp
nog voor de deur van 30 mei tot 2 juni! Waarbij we een fantastisch avontuur gaan beleven. In juni is er nog de bever
doe dag.
Groetjes, De Bevers en Beverleiding.
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Stierentroep - Scouts Jongens (Verkenners)
De Verkenners hebben weer een paar superleuke opkomsten achter de rug: we gingen op een
pionierweekend (dank aan Marc van B. voor zijn helpende hand!), waarbij de Verkenners het
pionierinsigne konden verdienen als ze konden bewijzen dat ze de belangrijkste knopen konden leggen. Het
eindresultaat was een leuke familieschommel. We aten lekker risotto uit de Dutch Oven en maakten een
kampvuurtje. De rest van het weekend werd er lekker geschommeld. Na de ochtendgym de volgende ochtend
moest de schommel natuurlijk ook weer afgebroken worden. Op zich geen probleem, maar de ervaring leert dat
het met 2 graden toch wat koud is aan de vingertjes. De Verkenners speelden Levend Stratego en deden een
compleet Zinloze opkomst! Voor de rest van het jaar staan er ook nog veel meer toffe dingen op het programma:
we gaan nog naar de RSW (Regionale Scoutingwedstrijden, red.) en in het weekend van 15-16 juni a.s. staat het
moeder-Verkennerweekend op de agenda! Komt allen, het worden mooie opkomsten.

Pagina 2

FergusonPost
seizoen 2018-2019 #4

Muurbloemen – Welpen Meisjes (Kabouters)
Afgelopen zondag was het natuurlijk Moederdag! Om de mama's te verwennen op deze dag hebben
wij een bonbon-mandje gemaakt met bijpassende chocolaatjes. Het doosje vouwen was niet erg
makkelijk (schaar en lijm mochten niet gebruikt worden), maar na wat gestuntel en hulp van de
leiding is het gelukt. Maar in een echt bonbon-mandje konden de bonbons natuurlijk niet ontbreken. Deze hebben
de Kabouters helemaal zelf gemaakt door ze in vormpjes te gieten, lekker! Natuurlijk mocht ook een mooi gedicht
niet ontbreken. Het resultaat is op de foto te zien en mag er wezen! Wij hopen dat de mama's erg blij waren met
hun mandjes en dat de Kabouters ze lekker verwend hebben op zondag.
Maar vaders wees maar niet bang, wij denken ook aan
jullie! Daarom mogen jullie binnenkort mee op een
(kampeer)weekend samen met de Kabouters!
Wat we gaan doen houden wij nog even geheim, maar
het zal zeker een leuk en gezellig weekend worden! Wij
hebben er in ieder geval zin in en hopen dat alle
Kabouters hun vader meenemen!
Groetjes,
Het Kabouterteam

Kilkerranhorde – Welpen Jongens
Hallo allemaal,
Afgelopen weken zijn de Welpen druk bezig geweest. Zo hebben ze onder andere een moederdagcadeau gemaakt,
routetechnieken geoefend, Levend Stratego in een speciale jungleversie gespeeld en een heleboel andere leuke
dingen. De komende tijd komen er nog een paar leuke opkomsten aan tot aan het zomerkamp. De leiding is al druk
bezig om te zorgen dat de Welpen zich in ieder geval niet vervelen! Bovendien staat er een leuk weekend op de
planning dat zal plaatsvinden op 15 en 16 juni a.s.
Wisten jullie dat de Welpenleiders op 11 mei alvast op
verkenning zijn gegaan op het zomerkampterrein? Na de
opkomst zijn ze snel de auto in gestapt op weg naar….. dat
houden we nog even geheim! Wat we al wel kunnen zeggen
is dat het groepshuis er fantastisch uitziet en de omgeving is
erg groen en rustig. De leiders hebben ook gelijk de hike
uitgezet en deze zal ook erg mooi en zijn! Ook zijn ze druk
bezig geweest met het zoeken naar een leuk
zwembad….Kortom: een kamp waar elke Welp bij wil zijn!
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Paradijsvogels – Explorers
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Nieuws van de Cobrastam
Hey allemaal!
De Cobrastam heeft elke vrijdag opkomst en doet elke week weer leuke dingen. Zoals een
leuke quiz, of een activiteit buiten De Clan. Zoals op 12 april, toen heeft Cobrastam een leuke
activiteit gedaan. Als eerste hebben we lekker met elkaar in een Italiaans restaurant gegeten om vervolgens in een
escaperoom te worden opgesloten. Een escape room is een kamer waarin je zit opgesloten, maar door middel van
puzzels te doen kan je uit de kamer komen, binnen een bepaalde tijd. Kortom: een gezellige avond!
Wist je al van de stam dat…
… ze heel creatief kunnen zijn?
… dat ze onlangs in 2 groepjes mooie
kunstwerken hebben gemaakt van
bierdopjes?
… het grootste deel van de Stam
leid(st)er is bij een jeugdonderdeel?
… ze ook gewoon op kamp gaan?
… dat ze dit jaar naar Praag gaan?
… dat dat de hoofdstad van Tsjechië is?
Wist je vast nog niet he? Nu wel!

De FerguZONner, Leon
In de weken voor pasen was de Scouting
Ferguson paaseitjes actie! En in deze editie
willen de absolute topseller graag in het
zonnetje zetten.
Met een recordverkoop van maar liefst 62
zakjes paaseitjes was er niemand die meer
paaseitjes heeft verkocht dan onze welp Leon!
Volgend jaar is er vast weer een paaseitjes
actie en we dagen iedereen uit om dan
minstens net zo veel paaseitjes als Leon te
verkopen.

Leon, je kan een overheerlijke tosti ophalen bij
de Clanbar!
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Doorgeefinterview - 5 vragen aan Timo
1 – Wie ben je en bij welk onderdeel zit je?
Ik ben Timo en zit bij de explorers.
2 – Hoe lang zit je al op scouting?
Ik zit al 9 jaar bij de scouting.
3 – hoe ben je op scouting gekomen?
Mijn vader en opa deden dit vroeger en toen wilde ik het ook proberen.
4 – Wat is je leukste scouting herinnering?
Mijn allereerste zomerkamp.
5 – Wie moet de volgende keer de vragen beantwoorden en waarom?
Paul (verkenners) omdat hij heel lang mijn leiding is geweest en ik wel wil weten wat hij op deze vragen antwoord.

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!

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 #5: 6 juli 2019.

Agenda
18-19 mei – RSW
25 mei - Leidersweekend - geen opkomst
30 mei tot 2 juni – Beverkamp
8-9 juni – LSW
15 juni – Beverdoedag

Voor de laatste nieuwtjes en foto’s volg de Ferguson
ook op Facebook
www.facebook.com/scoutingferguson
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6 juli – GroepsBBQ
20 -30 juli – zomerkampen

