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Woord van de voorzitter 
Beste ouders, leden en leiders, 
 
Traditiegetrouw zijn we het jaar begonnen met de 
nieuwjaarsbijeenkomst. Gezellig met elkaar aan tafel het 
nieuwe scoutingjaar starten. Voor het eten hadden de 
ochtendonderdelen een spannend spel in het bos. De 
middagonderdelen zouden na het eten hun spel spelen. 
Tussendoor werd stilgestaan bij een zeer bijzonder 
jubileum. Annie Regeer is dit jaar namelijk 70 jaar lid van 

de groep! Vlak voor het eten hebben we onze Ere-Akela dan ook op een speciale 
manier geëerd. Op de Welpen totem, van het onderdeel waar haar hart ligt, 
eren we haar jubileum met een speciaal gedenkplaatje. Beste Annie het was 
weer en enorme eer je te mogen ontvangen!  
 
Met elkaar gaan we van 2020 weer een mooi scoutingjaar maken. Zo wordt het 
100 jarig bestaan van het Welpenonderdeel landelijk gevierd. Wij gaan daarom 
samen met welpen van andere scoutinggroepen een feestje bouwen. NLdoet 
komt er weer aan. Op zaterdag 14 maart hebben we tijdens NLdoet, de jaarlijkse 
voorjaarsschoonmaak gepland. Daarnaast willen we eens flink onderhoud 

plegen aan het hekwerk rondom het terrein. Heeft u als ouder 
zin om samen met ons de handen uit de mouwen te steken? 
Dan bent u van harte welkom! Maar ook als je als scout een sociale stage dag moet doen, is NLdoet 
een goede keus! Aanmelden kan door te mailen naar: klusteam@scoutingferguson.nl 
 

Ik kijk uit om met elkaar te genieten van deze activiteiten. En wie weet wat er allemaal nog gaat komen. 
Dus, tot zaterdag!  

                                                                                          Scoutieve groet, Bas 

 

Uitgave Ferguson boek 

 

 

Hou uw e-mail in 

de gaten want 

meer informatie 

over de prijs en 

manier van 

bestellen volgt 

spoedig! 

  

mailto:klusteam@scoutingferguson.nl
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Nieuwjaarsopkomst 11 januari 2020 
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Nieuws van de Bevers uit Hotsjietonia 
De Bevers zijn inmiddels alweer fris gestart 
in 2020, maar ook 2019 is mooi afgesloten. 
Dankzij allemaal lekkere hapjes die de 

Bevers hadden gemaakt was de kerstbrunch een groot 
succes.  Tijdens de quiz 
konden de papa's en 
mama's laten zien hoe 
veel ze wel niet wisten 
van Hotsjietonia, maar 
gelukkig waren de 
Bevers zelf nog altijd 
beter.  

 
 
 

De eerste opkomst van 2020 was een opkomst met alle 
ochtendonderdelen waarin de Bevers de weerwolven van 
Clannerdan hebben weten te ontmaskeren. Deze opkomst 
werd natuurlijk afgesloten met de jaarlijkse 
boerenkoolmaaltijd. In de week erna zijn de Bevers op een 
reis rond de wereld geweest met spelletjes zoals de Chinese 
muur en de Spanjaard met de sinaasappel. Ze hebben toen 
ook zelf echt Frans stokbrood gebakken boven een vuurtje. 

Nieuws van de Cobrastam 
Hallo allemaal, 
Op 18 januari zijn we met 
de gehele stam naar 
Tilburg gegaan voor een 

lekker weekendje. We hebben eerst een 
escape hotel uitgespeeld (we hadden ruim 
4 minuten over!) zijn we naar het 
groepshuis gegaan in Gilze wat we 
gehuurd hadden. Daar hebben we lekker 
gegeten en hebben we het nog lang 
gezellig gehad. Op de zondag hebben we 
het groepshuis weer netjes achtergelaten 
en zijn we weer teruggegaan naar Den 
Haag. 
 
Kortom, we hebben een fijn weekend 
gehad! 
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Kilkerranhorde – Welpen Jongens 
Hallo allemaal, 
Na de traditionele nieuwjaarsopkomst zijn de Welpen lekker bezig. 
We zijn bijvoorbeeld druk bezig met kikkers, want in 2020 bestaat 

het Welpen 
onderdeel 100 jaar! 
We gaan onder 
andere een 
bijzonder spel doen 
in maart, en nog meer leuke dingen! Verder zijn we 
elke zaterdag in het bos te vinden, en doen we altijd 
wat anders! 

Wist je dat we het altijd leuk vinden als je een 
broertje, vriendje meeneemt naar de Welpen? Hij 
mag altijd gezellig bij ons komen kijken en wie weet 
loopt je vriendje straks ook in de groene Welpen 
blouse rond! 

Stierentroep – Scouts Jongens 
De Scouts Jongens gingen 25 en 26 januari op een heus 
winterweekend, in het mooie Austerlitz. 
Het weer zat enorm mee en de zon scheen het grootste deel van 

de tijd. Dit had alleen één nadeel, koude nachten. Wat stiekem goed past bij 
een winterweekend. 
Tijdens het weekend hebben de jongens leren hakken en zagen, om er 
vervolgens een mooi vuur van te maken. Als avondeten hebben ze een stoofpot 
in de Dutch oven gemaakt, met als kers op de kaart s'mores als toetje. 
's Nachts zijn ze bij de piramide gedropt met een GPS om zo hun weg terug te 
vinden naar het kampvuur, waar ze nog even konden genieten van een chipje 
en een warm drankje. 
De volgende morgen stond in het thema van ontspanning en onthaasten. Na 
een rustige puzzelsessie moesten de Scouts Jongens zich ontpoppen tot echte 
wierook-kenners.  
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Spaghetti Taco’s met de Explorers - Geschreven door Cheyenne  - 

Enkele weken terug hadden de programmamakers besloten om te kijken of het zou lukken om weer 
eens een keer te gaan koken met de Explorers, natuurlijk werd dit geen normaal recept want dat is 
dan weer te saai. 

We hadden het er op kamp al over gehad dat het ons heel grappig zou lijken om spaghetti taco’s te proeven, het 
zogenaamde recept kwam uit de serie iCarly en was eigenlijk nooit gemaakt als een echt recept maar meer als grap 

om te gebruiken in de show… des te meer reden om het ook daadwerkelijk te proberen vonden wij      . 

De hele opkomst werd in het thema iCarly gezet, en we begonnen met een talenten 
show. De Explorers en de Bug (begeleiding) kregen enkele minuten om zich voor te 
bereiden en daarna moest iedereen zijn/haar talent aan de rest laten zien, wat 
allemaal echt hilarische dingen bleken te zijn. 

Na de talenten show werden de groepjes gemaakt en elk groepje moest opdrachten 
voldoen om te bewijzen dat zij het beste groepje waren, en het misschien nog wel 
het leukste was dat ze helemaal los mochten gaan maar alles moesten vloggen. 
Het maken van de spaghetti taco’s verliep net zoals gepland; niet zo soepel. De 
keuken stond vol met mensen en boven was het uitgelopen tot een spaghetti 
gevecht en er lag spaghetti overal. Maar uiteindelijk, tot onze grote verbazing was 
het elk groepje gewoon gelukt om voor iedereen een complete spaghetti Taco te 
maken en daarbij kwam ook nog dat de taco’s nog eens lekker waren ook. We raden 
iedereen aan om het te proberen dus hierbij delen we ook gelijk het recept, Eet 
smakelijk! 

 

iCarly’s Spaghetti Taco recept 
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Muurbloemen – Welpen Meisjes 
Het nieuwe Scouting jaar is weer begonnen en voor de 
Muurbloemen staan er weer een aantal leuke dingen op het 
programma. Zo hebben ze 2 kijkdozen gemaakt, met de 

thema's jungle en zwembad. En in het zwembad zit echt water. Verder 
weten de meiden hoe je een ei zo moet verpakken dat je het van een dak 
kan afgooien en toch nog heel blijft. 
Op 15/16 februari hebben de Muurbloemen een weekend. Wat er dan 
allemaal gaat gebeuren is nog een groot geheim. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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:  
4 april 2020  

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

 

8 maart – CPC-loop 

14 maart – NLdoet klusdag 

4 april – Duinenmars  

 

 Agenda  

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

