
seizoen 2019-2020  #2 

FergusonPost 
   

 
    
      
    

Pagina 1 
 

Woord van de voorzitter 
 

Beste kinderen, leiders, leden, ouders en vrienden van de Ferguson! 

 

2019 is bijna ten einde en we kunnen terugkijken op een mooi 

scoutingjaar. Afgelopen weekend hebben we nog genoten van een 

gezellig Sinterklaasfeest. En deze feestelijke stemming nemen we 

mee het nieuwe jaar in.  

2020 gaat vast en zeker een mooi jaar worden. Een jaar waarin de plannen voor de 

verbouwing steeds meer vorm gaan krijgen. Een jaar met zeker weer geweldige zomerkampen. En wie 

weet ook het jaar dat er een heel bijzonder boek uitgebracht gaat worden... 

 

Namens het bestuur wil ik iedereen hele fijne feestdagen wensen en een gelukkig en scoutief 2020! 

 

Met scoutieve groet, Bas 

 

                           Sinterklaas 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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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Sunflower Nieuws – Scouts Meisjes 
 

De Sunflowers hebben ook de afgelopen maand weer een hoop leuke dingen 

gedaan. Ze hebben tijdens een opkomst zo veel mogelijk punten verdiend door een 

lijst met opdrachten te voltooien, zoals een Scouts Jongen ten huwelijk vragen, op 

de foto met een kassière en 20 seconden dansen met een bejaarde!  

Bij een andere opkomst hebben ze geprobeerd een moord op te lossen in een potje Levend Cluedo en 

vorige week hebben ze in hun onesies met een bak popcorn kunnen genieten van de film Home Alone. 

We hebben iedere week wel iets leuks te doen! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Uitnodiging Nieuwjaarsopkomst 11 januari 2020 
 

 

Op zaterdag 11 januari 2020 vieren wij met alle 

leden van de groep het begin van het nieuwe 

jaar met de traditionele Nieuwjaarsopkomst. 

De ochtendonderdelen worden die zaterdag om 14:45 uur op de 

Clan verwacht. Zij mogen na de overheerlijke traditionele 

boerenkool om 18:15 uur opgehaald worden. 

De middagonderdelen worden om 17:00 uur op de Clan verwacht. 

Zij eten ook gezellig mee, waarna zij een spannend spel zullen 

spelen in het bos. Om 21:00 uur sluiten we met hen de dag af. 

Verder zijn alle overige leden van Scouting Ferguson van harte welkom om rond 17:00 uur aan te schuiven 

voor de maaltijd. 

  

Het spel speelt zich af in het bos - zorg dus voor warme (waterdichte) kleding die tegen een stootje kan 

en schoeisel waar je gemakkelijk mee kunt rennen. 

 

Is uw kind niet aanwezig bij deze nieuwjaarsviering, laat 

dit dan weten aan de eigen leiding (net als eventuele 

speciale dieet wensen).  Tot de 11e!  
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Muurbloemen – Welpen Meisjes 

Afgelopen zaterdag kwam Sinterklaas 

langs. Na het openen hebben we de bank 

voor Sinterklaas versierd. Ja ja, geen stoel maar een 

echte bank. Naast de bank hebben de we ook de rest 

van het lokaal versierd. Dit hebben we gedaan met 

slingers, crêpepapier, ballonen en nog veel meer leuke 

dingen. Toen we klaar waren met versieren zijn we naar 

buiten gegaan en op dat moment kwam Sinterklaas aan 

met zijn pieten.  Er werd vrolijk een liedje gezongen en 

iedereen kreeg superlekker snoepgoed van de Pieten.  

Voordat Sinterklaas bij ons onderdeel kwam, zijn 

we eerst gaan knutselen. We hebben een trekpop 

gemaakt met als lichaam een zwarte Piet. 

Tussendoor kwam Sinterklaas langs om over elk 

kind een leuk verhaaltje te vertellen. Nadat de 

kinderen een hand hadden gegeven, mochten ze 

een handje pepernoten halen bij zwarte Piet. 

Tijdens de verhaaltjes was ineens de staf van 

Sinterklaas kwijt. Het bleek dus dat de leiding 

deze had verstopt omdat ze hem zo mooi vonden! Gelukkig is hij door de Pieten en de kinderen weer 

gevonden en kon Sinterklaas snel weer verder.  

Aan het einde van de opkomst hebben de kinderen een grote zak vol met cadeautjes gevonden. Deze 

werden met veel plezier uitgepakt! Het was een superdrukke maar enorm leuke opkomst en iedereen 

heeft er veel van genoten! 

                     

                     Hoera, er is een nieuwe Fergusonner geboren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Erwin, Dionne en Timme, gefeliciteerd met de geboorte van Fenne! 
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Explorers nieuws 

 

Weekendverslag geschreven door Explorers Pieter en Casper. 

 

We gingen met het weekend ergens in het Westland. We gingen eerst naar de Clan 

en we gingen toen een programma doen over 

bewegen. Dat was leuk, we moesten ons eigen 

ochtendgymnastiek work-out bedenken en dat was wel grappig.  

Na dat programma gingen we naar Jumpsquare in Rijswijk. Dat vond 

ik erg leuk, het was ook mijn eerste keer dat ik dat had gedaan. 

Daarna gingen we naar een clubhuis in het Westland en gingen we 

eten. We aten toen gewoon simpel Turks brood met shoarma. Na het 

eten gingen we afwassen en toen gingen we een programma doen. 

We deden toen een smokkelspel. Dat was wel leuk, alleen werkte 

het niet helemaal. We gingen na het spel gewoon wat praten in het 

gebouw en daarna naar bed. De volgende dag gingen we door met 

het programma en na het programma gingen we naar huis. 

 
                         
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

1 februari 2020  
 

De redactie wenst iedereen mooie feestdagen en 

een prachtig 2020 toe!  

28 december – geen opkomst (tenzij anders aangegeven) 

4 januari – geen opkomst (tenzij anders aangegeven) 

11 januari – Nieuwjaarsopkomst  

 

 Agenda  

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

