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Woord van de voorzitter 
Beste kinderen, ouders, leiders! 

 
Scouting doe je samen! En is het dan ook niet geweldig om te zien dat we dit als 

Fergusonners blijven doen? Ja ook wij zitten thuis... Maar zoals jullie straks kunnen 

lezen in deze speciale Fergusonpost, houdt ons dat niet tegen. We zijn dan niet 

fysiek samen... Toch doen we dingen samen. En we doen samen iets voor een 

ander! Ik ben trots op deze veerkracht en creativiteit binnen de groep!  

Laten we ons de komende tijd blijven inzetten dat iedereen scouting mag beleven. 

Dat we op zaterdagen leuke nieuwe dingen leren. Daag jezelf en anderen uit! En 

help diegene die wat extra hulp nodig heeft. En blijf vooral zorgdragen voor elkaar.  

Want... 

 

Wij zijn de Ferguson!                                                                                      

 

Vragen en antwoorden over Scouting en het coronavirus  

Scouting Nederland adviseert alle Scoutinggroepen en –organisaties in Nederland om alle activiteiten tot 

en met 31 mei niet door te laten gaan. Indien de overheid op een eerder moment tot minder zware 

maatregelen besluit waarbij scouts veilig weer samen kunnen komen, past Scouting Nederland haar 

advies daarop aan. 

Sinds maandagavond 23 maart gelden nieuwe maatregelen van de 

overheid in de aanpak van het coronavirus. Eén van deze maatregelen 

betreft dat alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, ook met minder 

dan 100 mensen. Daarnaast blijft de overheid aandringen op het beperken 

van sociale contacten, stimuleert ze dat mensen thuis blijven werken en 

1,5 m afstand houden. Met bovenstaand advies sluit Scouting aan bij de 

maatregelen die de overheid heeft afgekondigd. 

 

Op de website van Scouting Nederland staat actuele informatie en wordt antwoord gegeven op meer 

vragen waarmee we als scoutinggroep te maken krijgen: 

https://www.scouting.nl/nieuws/1856-vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-het-coronavirus-covid-19 

  

https://www.scouting.nl/nieuws/1856-vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-het-coronavirus-covid-19
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Brief van Jaap Boot, voorzitter Scouting Nederland 

Beste scout, 

Natuurlijk ben je bij Scouting om toffe activiteiten te ondernemen, 

vrienden te maken en mooie dingen te leren. Daarnaast wil 

Scouting ook een bijdrage leveren aan een betere wereld, iets wat 

hard nodig is in deze crisistijd rond het corona-virus. Zo doe je als je 

bij Scouting gaat een belofte: “Ik zal iedereen helpen waar ik kan, je 

kunt op mij rekenen.” Ook onze koning Willem-Alexander en 

premier Rutte roepen op om goed voor elkaar te zorgen in deze 

crisis, zodanig dat niemand zich in de steek gelaten voelt. 

Wat kun jij doen als scout in de crisis? 

Juist in tijden van crisis kunnen we als scouts laten zien waar we voor staan en bijdragen aan een betere 

wereld. Misschien ben je al in actie gekomen. Of vraag je je misschien af: hoe kan ik als scout op dit 

moment een bijdrage leveren in deze coronacrisis? 

Op de eerste plaats kun je al veel betekenen door je goed te houden aan de richtlijnen die de overheid 

geeft en ook je leeftijdsgenootjes daarin het goede voorbeeld te geven. In je contacten binnen Scouting 

houd je je aan de richtlijnen die Scouting Nederland geeft. Dat betekent dat we voorlopig geen opkomsten 

of andere activiteiten kunnen houden waarbij je elkaar fysiek ontmoet. 

Als jouw groep online activiteiten organiseert, is het natuurlijk heel erg leuk als je meedoet! Vraag ook 

vrienden en vriendinnen die geen lid zijn van Scouting om mee te doen, zij vervelen zich misschien omdat 

ze veel thuis zitten. Sommige groepen komen samen in actie voor mensen die het moeilijk hebben. En 

anders kun je misschien kijken hoe jij zelf in jouw omgeving anderen kunt helpen, op een veilige manier 

voor jou en anderen. Deel je actie op social media met #scoutstegencorona. Als het nodig is dat je naar 

buiten gaat, ga met maximaal twee mensen op pad en houd je daarbij wel aan de 1,5 meter afstand! 

Tot slot vragen we je de toffe poster #Ikscoutthuis, op het raam te 

plakken en een foto daarvan op social media te posten. Lees hier over 

de actie en download de poster. Laten we samen in actie komen en 

bijdragen aan een betere wereld. Gewoon omdat we scout zijn. 

Veel sterkte in deze crisistijd en dankjewel dat je scout bent.  

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van Scouting Nederland, 

 

Jaap Boot, voorzitter  

https://www.scouting.nl/nieuws/1859-van-offline-naar-online-programma
https://www.scouting.nl/nieuws/1859-van-offline-naar-online-programma
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Kilkerranhorde – Welpen Jongens 
 

Hallo allemaal, 

 

Voor ons als leiding is het een beetje een gekke tijd. Voorlopig geen scouting op de zaterdag. Maar naast 

scouting kunnen we een heleboel niet. Alleen thuisblijven. Wij als leiding hopen dat jullie dat ook allemaal 

doen. Maar dat scouting even gestopt is betekent niet dat er helemaal geen scouting is, we gaan gewoon 

door! 

 

De leiding is op het moment druk bezig om een leuk programma te maken dat jullie thuis kunnen doen. 

Er is ook wat leuks te melden! Graag willen we nog een paar leuke foto's met jullie delen. Op 7 maart 

bijvoorbeeld, toen hadden we een "goud opkomst". Het doel was om zoveel mogelijk goud te verzamelen 

om te verkopen door middel van opdrachten. Zoals bijvoorbeeld een wc-rol zo lang mogelijk uitrollen. 

Klinkt makkelijk, maar als hij de grond niet mag raken en niet mag scheuren wordt dat best nog wel eens 

lastig! Zeker als de toiletrollen (verrassend genoeg) niet allemaal even lang zijn! Alle nesten hebben hard 

hun best gedaan en er is heel wat goud verzameld! 

 

Groetjes, 

De welpen leiding 
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Stierentroep – Scouts Jongens 
De scoutsleiders hebben ook van een nood een deugd gemaakt en de situatie gebruikt om 

de scouts eens goed uit te dagen! Er waren veel en soms best moeilijke opdrachten 

bedacht die via Google Classroom moesten worden ingeleverd. 

 

De redactie snapt er niet veel van maar het ziet er wel erg leuk uit! 
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Nieuws van de Bevers uit Hotsjietonia en de           

Muurbloemen – Welpen Meisjes 
 

 
 

Door leiding van de Bevers en Welpen Meisjes is aan de leden een oproep gestuurd om kaarten te 

knutselen voor familie, maar ook voor ieder ander die het in deze tijden wel verdient om een kaartje te 

ontvangen. 

 

Wil je de oproep ook zien? Klik dan op onderstaande link: 
  

https://youtu.be/ZRCgQTSq2Lo 
 
Er zijn ondertussen al veel kaarten gemaakt en de leiding gaat zorgen dat deze een goede bestemming krijgen. 
 
 

 

 
  

https://youtu.be/ZRCgQTSq2Lo
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Explorers 

 
Zoals iedereen weet is scouting ons leven. Het was dan ook best even slikken toen bleek 

dat de normale opkomsten komende periode niet door kunnen gaan. Gelukkig besloten we 

al snel dat er genoeg andere manieren zijn om toch opkomst te houden zonder dat we bij elkaar hoeven 

zijn. 

 

Afgelopen zaterdag hebben we allemaal de app: Happening gedownload en zaten de meeste Explo's om 

13.30 uur klaar om met elkaar verschillende spelletjes te spelen, foto opdrachten te doen en records te 

verbreken.  

 

Komende periode zullen er nog meer alternatieve opkomsten volgen zodat we elkaar niet teveel hoeven 

missen. 
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Help jij de dokter een medicijn te vinden tegen het 

coronavirus? 
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Online leidersborrel 

Onze leiders missen niet alleen de leuke opkomsten op de zaterdag, maar ook de gezellige borrel 

achteraf. Daarom was er een online leidersborrel. Konden ze gelijk mooi oefenen met het gebruik van de 

webcam op de computer, tablet of telefoon. Het was erg gezellig maar een rondje geven was er helaas 

niet bij. 

 

 

Let goed op elkaar en blijf veilig! 
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:  

2 mei 2020  

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

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

