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Woord van de voorzitter 
 

Het nieuwe scoutingjaar is begonnen! De start was in een nieuw jasje 

gegoten. Met als grootste succes het grootste aantal deelnemers ooit!  Dat we 

niet alles in de hand hebben werd bewezen door het slechte weer. Gelukkig 

konden we het redelijk snel oplossen door het overvliegen in een nabij gelegen 

sporthal plaats te laten vinden. 

Ik weet zeker dat dit jaar vol leuke uitdagende en scoutieve opkomsten zal zitten 

en wens eenieder veel plezier toe! 

 

Tot zaterdag!  
 

Met scoutieve groet, Bas 
 

Kilkerranhorde – Welpen Jongens 
 

Hallo allemaal, 

Het nieuwe scoutingjaar begint gelijk goed bij de Welpen. Er zijn namelijk 3 Bevers overgevlogen naar de 

Welpen. Welkom Anon, Joa en Nicolas! Ook hebben we een aantal kijkers te gast en we hopen natuurlijk 

dat zij het ook erg naar hun zin hebben bij de Welpen. Naast een boel nieuwe Welpen, zijn er ook 2 

nieuwe Welpenleiders erbij dit seizoen: Tabaqui & Rama! 

Op 28 september is aan de Welpen Jongens en Welpen Meisjes de feestdoos geïntroduceerd. Dit omdat 

2020 een bijzonder jaar wordt, want het Welpenonderdeel bestaat dan in Nederland 100 jaar! Tijd voor 

een feestje dus! Het aankomende jaar gaan we een heleboel bijzondere activiteiten doen, allemaal in het 

thema van 100 jaar Welpen.  

  

  

 

Speciaal voor het feestjaar is er een nieuwe junglefiguur aan het verhaal toegevoegd, namelijk  

Dahinda de brulkikker. Dahinda maakt altijd geluid, behalve als ze in gevaar is. Zo weten ook de andere 

dieren wanneer zij moeten oppassen voor het gevaar. Honderd jaar geleden verdween 

Dahinda en sindsdien heeft niemand haar meer gezien. Ga mee op avontuur en ontdek 

wat er met Dahinda is gebeurd! Dahinda houdt van avontuur en is soms een beetje 

ongehoorzaam. Dahinda is bijna nergens bang voor, behalve voor Shere Khan. 

Vriendschap is voor Dahinda erg belangrijk.  

Wil je meer weten over 100 jaar Welpen? Kijk op: https://100jaarwelpen.scouting.nl/ 

 

https://nl.scoutwiki.org/Tabaqui
https://100jaarwelpen.scouting.nl/
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Nieuws van de Bevers uit Hotsjietonia 
 

Het nieuwe seizoen is weer begonnen, De 1e opkomst was meteen de groepsdag, oftwel 

iedereen verzamelen op Solleveld. Een leuke dag met een groot verdienspel voor alle 

kinderen en natuurlijk het overvliegen naar het volgende onderdeel. Voor de Bevers die zijn overgevlogen 

was het extra spannend. Voordat ze gingen overvliegen kregen ze natuurlijk nog een afscheidscadeautje. 

Daarna was het toch echt tijd om naar hun volgende onderdeel te gaan, ook al zullen we ze wel heel erg 

missen, we wensen jullie wel heel veel plezier! 

De volgende opkomsten zijn we gelijk weer aan de slag gegaan met Hotsjietonia. Zo zijn we de eerste 

opkomst bij alle bewoners langs geweest en hebben we iedereen leren kennen aan de hand van 

spelletjes. Verder hebben we heerlijke koekjes gebakken met Rozemarijn die de Bevers daarna prachtig 

versierd hebben met al het glazuur en glitters die we konden vinden. De Bevers zijn samen met Bas Bos 

de herfst goed begonnen, zo hebben ze prachtig bomen geverfd met wattenstaafjes en hebben ze er alles 

aangedaan om alle spinnen die in Hotsjietonia waren weg te jagen. Als afsluiter hebben we een mooie 

boom uit het bos gehaald en die zo mooi mogelijk versierd! 

 



seizoen 2019-2020  #1 

FergusonPost 
 

 
    
      
    

Pagina 3 
 

Nieuws van de Cobrastam 
 

Hi allemaal, 

De Cobrastam heeft 4 nieuwe leden mogen 

ontvangen! Namelijk Anne, Barry, Lars en Charmaine! Ze zijn 

overgevlogen van de Explorers en hebben zich gelijk de 1ste 

Stamopkomst moeten bewijzen. Ze hebben namelijk 10 zware 

opdrachten moeten uitvoeren, om te laten zien dat ze echte 

Stammers zijn. De 10 proeven zijn uiteindelijk met goed 

resultaat behaald en vanaf nu horen ze er echt bij: proficiat! 

 

Foto’s van de Explorers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de laatste nieuwtjes en foto’s volg Scouting Ferguson ook op Facebook    
www.facebook.com/scoutingferguson 

  

http://www.facebook.com/scoutingferguson
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Muurbloemen – Welpen Meisjes 

Het seizoen is alweer een tijdje bezig, voor de 

Welpen Meisjes is het wel even wennen, want 

er zijn 10 meiden overgevlogen naar de Scouts 

Meisjes! 10!  

Op de foto met Merlijn zijn alle overvliegers te zien.  

 

Er zijn 3 Bevers overgevlogen naar 

ons en hierdoor hebben wij weer 

plek voor nieuwe leden.  

 

We hebben de eerste opkomsten van het seizoen al veel gedaan. Zo hebben we 

een speurtocht naar de kinderboerderij en de speeltuin bij het Meer en Bos 

gedaan. Ook hebben we Michèle haar verjaardag uitgebreid gevierd. En we 

hebben zelfs bijna een gehele opkomst gespendeerd aan het maken van onze 

fantasie dierentuin. Wij hebben onwijs zin in het seizoen en zelfs al stiekem in 

het zomerkamp!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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:  

7 december 2019  

 
30 november – Sinterklaas 

11 januari – Nieuwjaarsopkomst 

 

 Agenda  

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

