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Houd afstand!                    Was je handen! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Woord van de voorzitter   

 

Onder de landelijke slogan #ikscoutthuis zijn al onze leiders de afgelopen weken 

creatief vanuit huis bezig.  

Dat kost veel tijd, flexibiliteit en natuurlijk energie. Daarom, natuurlijk op gepaste afstand (of 

gewoon via de brievenbus) hebben we al die kanjers getrakteerd op een lekkere reep! Hou 

vol! Blijf gezond! En blijf al die kinderen uitdagen! 

                                  

Scoutieve groet, Bas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luister t/m 31 mei dagelijks naar ScoutFM 

via https://live.scoutfm.nl 

Klik hier voor de weekendprogrammering.  

 

Belangrijke coronavirus mededeling! 
 

 

Op dinsdag 21 april is door de overheid aangekondigd dat na 28 april kinderen weer 

buiten onder begeleiding mogen sporten. Op de website van Scouting Nederland staan 

ondertussen de voorwaarden die dan moeten worden nageleefd. Een van deze 

voorwaarden is dat ook de gemeente toestemming moet verlenen en er is ondertussen 

vanuit de Scouting Regio Den Haag al contact gelegd met de gemeente. Ook wordt binnen 

het bestuur en door onze leiders al volop nagedacht hoe de opkomsten dan kunnen worden 

gehouden. Er volgt spoedig een e-mail met meer inhoudelijke informatie! 

 

 

  

https://live.scoutfm.nl/
https://scoutfm.nl/programmering/
https://live.scoutfm.nl/
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Muurbloemen – Welpen Meisjes  

 

Hoi Fergusonners! 

De afgelopen zaterdagen heeft de leiding weer een paar leuke dingen verzonnen voor de kids om 
thuis te doen. Zo hebben ze onder andere de “Flip Je Das” challenge geprobeerd. Het resultaat 
verschilde erg; zo bakten een paar leiding er niks van terwijl de meeste meiden de challenge met 
succes volbrachten. Het resultaat is in het filmpje hieronder te zien. 

#flipjedas challenge leiding                         #flipjedas challenge meiden 

        

https://youtu.be/OhgqZdgmdes                      https://youtu.be/VSyEV4LuGz4 

Verder zijn er een hoop paaseieren versierd waarbij verschillende technieken zijn gebruikt, zoals 
gewone verf maar ook natuurlijke producten! Er werd zelfs kurkuma, maar ook uienschillen en 
koffie gebruikt om de eieren een leuk kleurtje te geven. 
De leiding heeft ook aan allemuurbloemen (en leiding) die wilden meedoen een stuk kleurplaat 
thuisbezorgd. Als je dan alle stukken inkleurt en aan elkaar plakt, dan krijg je één grote lange 
tekening die de muren van het lokaal gaan opvrolijken. 
Alles leuk en aardig natuurlijk, maar het is heel belangrijk om je knooptechnieken te blijven 
oefenen, anders ben je ze vergeten als de opkomsten weer gaan beginnen. Daarom heeft de 
leiding ook een aantal filmpjes opgenomen waarin wordt uitgelegd hoe je verschillende knopen 
legt. Sommigen waren wat moeilijker dan de anderen, maar er werd hard geoefend en de leiding 
zag veel goede resultaten voorbij komenVoor deze zaterdag is weer iets heel leuks voorbereidt, 
maar daar lees je meer over in de volgende Ferguson Post! 
 
Groetjes van de muurbloemenleiding  

 
 

https://youtu.be/OhgqZdgmdes
https://youtu.be/VSyEV4LuGz4
https://youtu.be/OhgqZdgmdes
https://youtu.be/VSyEV4LuGz4
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Houd afstand!                    Was je handen! 

 

Plaatjes draaien 
Je kunt twee verschillende tekeningen maken. Bijvoorbeeld van een vogel en van een 

kooi. En deze op een satéprikker plakken. Wat gebeurt er als je de prikker snel ronddraait? 

 

Nodig  
dun karton 

rond glas 

potlood 

schaar 

satéprikker 

lijm 

 

Stappen 
1. leg het karton voor je neer 

2. trek op het karton het glas twee keer om met het potlood, zodat je twee rondjes krijgt 

3. knip de twee rondjes uit 

4. teken in het midden van het ene rondje een kleine vogel 

5. teken in het midden van het andere rondje een grote kooi 

6. smeer de achterkanten van de rondjes in met lijm 

7. plak de satéprikker van boven naar beneden tussen de rondjes 

 

Vragen 
vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je de satéprikker met de rondjes draait? 

Draai de satéprikker met de rondjes snel rond 

vraag 2: Wat gebeurt er? 

vraag 3: Hoe denk je dat dit komt? 

 

Ga naar www.proefjes.nl voor de antwoorden en uitleg!  
 

Do try this at home - www.proefjes.nl  

 

https://www.proefjes.nl/uitleg/216
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Paradijsvogels – Explorers 
Wij hadden twee weken geleden een bingo-opkomst! 

Dus de bingosetup was een computer met het 

videobellen, het bijhouden van de scores en 

whatsapp als back-up voor wanneer het echt mis 

zou gaan. En een tablet met een bingo-app! We 

hadden drie rondes gespeeld. 

De eerste ronde had Pieter/Lars gewonnen! 

En wonderbaarlijk had Nova de tweede en derde 

ronde gewonnen. 

             Uiteraard hadden we ook een poedelprijs voor de verliezers.  

               Dat waren helaas Floris en   Casper. Volgende keer beter! 
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Houd afstand!                    Was je handen! 

 

 
 

 

Maak een zo creatief mogelijke 

scoutingselfie en stuur deze 

samen met je naam en een 

korte uitleg aan de redactie via 

redactie@scoutingferguson.nl 

en wie weet komt jouw selfie 

op deze plek te staan in een 

van de volgende edities van de 

Ferguson@Home. 

 

 

Puzzelpret 

Kan jij deze Scouting Emoji puzzels oplossen? 

1.                            

2.                       

3.                      

4.               

5.                             

6.                       

7.              

8.                

9.                       

10.           

11.                                    

12.             

13.                 

14.                    

15.                  

Klik hier voor de antwoorden.  
 

Scoutingselfie Challenge 
 
 

 
                                                        

 

 

 

 

mailto:redactie@scoutingferguson.nl
https://www.scoutingferguson.nl/images/fp/weblinks/emoji_rebussen.jpg
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Houd afstand!                    Was je handen! 

 
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! 

 
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

