
03-07-2021- seizoen 2020-2021 #5 

FergusonPost 

 

   
 

 
 
   
   

1 
 

 

Woord van de voorzitter  
    

 
Beste Fergusonners! 

 
Het is al weer tijd voor de laatste Fergusonpost van dit seizoen. En we kijken uit 
naar het mooiste moment van het scoutingseizoen: het zomerkamp!  
De leiding is druk bezig met de laatste voorbereidingen. Natuurlijk gaan we daar 

eerst van genieten. Maar voor daarna wil ik iedereen alvast een fijne zomervakantie 
wensen. Dank aan alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet. Dank ook aan 
al die vrijwilligers die wegens de Coronamaatregelen minder fysiek aanwezig waren, maar 
wel altijd klaar staan als ze nodig zijn! Dank ook aan alle ouders die zich ook aan al die Coronaregels hebben 
gehouden.  
Geniet van de vakantie. Geniet van de rust. Het mooie weer, en geniet van elkaar. Tot ziens in het nieuwe jaar. 
Het jaar waarin we eindelijk weer bij elkaar kunnen zijn. We kijken als bestuur er naar uit iedereen volgend jaar 
weer te zien en te ontmoeten op de Clan!  Tot dan! 
 
Wij zijn Ferguson!  
 
Bas Saraber 

 
 

 
 

The Masked Ferguson Singer  
 

Op zaterdagavond 3 juli organiseert Scouting Ferguson de eerste online editie van The Masked Ferguson 

Singer! 

Uit elk onderdeel zal één van de leiding zich verkleden, vermommen en optreden. 

De opnames van deze optredens zullen vanaf ca. 20.00u op onze website en sociale media 

kanalen verschijnen. 

Aan jullie de taak om te achterhalen wie deze Masked Singers zijn. Vergeet niet om jouw 

antwoord in de comments achter te laten!  

Tijdens de herkansing van de groepsBBQ op zaterdag 2 oktober zullen de Masked Ferguson 

Singers onthult worden! 

We zijn heel benieuwd of jullie ze allemaal zullen herkennen, veel kijkplezier!   
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Muurbloemen – Welpen Meisjes  
Het afgelopen seizoen was natuurlijk wel een beetje gek. Het leidingteam heeft het beste ervan gemaakt 

met leuke reacties erop terug. Toen we weer mochten draaien hebben we heel veel leuke dingen weer 

gedaan. Zoals op weekend eindelijk weer. De Welpen Meisjes vonden het heel leuk en toch een beetje 

spannend omdat het voor veel meiden het eerste weekend was. Het weekend was zeer geslaagd. We hebben iets 

heel leuks voor vaderdag gemaakt: strijkkralen als bier/koffie onderzetter. Hier waren ze heel enthousiast over. 

We kregen de week daarop hele leuke reacties van de vaders dat ze het heel leuk hadden gemaakt. De laatste 

opkomst was in het thema EK en WK alvast en natuurlijk hebben we gevoetbald. Dit vonden ze erg leuk, stiekem 

was de leiding het fanatiekst. We hebben met z’n allen heel veel zin in het zomerkamp. We gaan in tegenstelling 

tot vorig jaar een weer op kamp. Alle meiden hebben er zin en we hebben nu al zin in het volgende seizoen! 

 

 

 
.  
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Hopman Vertelt door Johan van Alphen 
 

Hallo Fergusonners, 

Elke scout draagt bij de ScoutFit een groepsdas. Jouw ScoutFit is niet compleet zonder die das. Scouts 

dragen die al vanaf het allereerste begin van scouting. Baden Powell (ja, zie een vorige FP, je kent hem nu) vond 

het een belangrijk deel van wat toen nog het padvindersuniform heette. Het was niet alleen een handige manier 

van onderscheid tussen groepen met verschillende kleuren, maar er waren veel handige dingen mee te doen. Hij 

heeft het eigenlijk afgekeken van de cowboys en gaucho’s in Noord- en Zuid-Amerika, die droegen al een 

halsdoek. 

Er waren scoutingorganisaties in de beginperiode van scouting in Nederland waarbij de kleuren van de dassen 

werden bepaald door de volgorde van oprichting; zo had de oudste groep in een stad of dorp een paarse das, de 

groep daarna een oranje, de volgende blauw, dan geel, dan rood. Dat is allang niet meer zo en groepen kiezen 

een eigen kleur en motief. 

Er zijn veel verschillende scoutingdassen en meestal dragen we een groepsdas; maar er zijn ook andere soorten 

dassen. Zo kunnen scoutingregio’s, trainersteams en organisatieteams voor scoutingactiviteiten een eigen das 

hebben. Er zijn ook landelijke dassen in oranje en groen, dassen voor de waterscouts in licht- en donkerblauw en 

dassen voor het Nederlandse contingent voor wereldjamborees. Last but not least is er de Gilwelldas voor de 

leiders die de Gilwelltraining met goed gevolg hebben afgerond. Maar wat nu met die prachtige groepsdas van 

Scouting Ferguson? 

Tussen 1918 en 1938 droeg onze groep een witte das, 

zoals alle CJMV-padvindersgroepen in Den Haag. Toen 

onze groep in 1938 de naam van dominee Ferguson als 

groepsnaam mocht gaan dragen van mevrouw 

Ferguson-Jens (de weduwe van dominee Ferguson), 

kregen we van haar ook het recht de tartan van de clan 

Ferguson als groepsdas te dragen. Dat recht gaf zij 

maar een één scoutinggroep, omdat zij wilde dat de 

naam Ferguson in scouting bekend bleef.  

Het woord is al gevallen, onze das is in het patroon en 

de kleuren van de clan (familie) Ferguson uit 

Schotland. De Schotten noemen zo’n ruitpatroon een 

tartan. De tartan Ferguson is verbonden aan de clan en 

het is eigenlijk erg onbeleefd om met het patroon en 

de kleuren rond te lopen die niet bij jouw clan horen. 

Gelukkig is onze groep aangesloten bij de Nederlandse 

clan Ferguson en mogen we met trots de tartan 

Ferguson als onze groepsdas dragen. 

Hoe draag je nou die groepsdas? Allereerst zorg je ervoor dat je jouw groepsdas altijd netjes en schoon houdt. Als 

die das per ongeluk toch vuil wordt gooi je ‘m in de was. Voordat je de das omdoet rol die netjes op, zodat de 

beide uiteinden even lang zijn. Je doet de kraag van je ScoutFitblouse omhoog en doe de das om, met de 

driehoekige punt in je nek. Gebruik een dasring om de das op z’n plek te houden en doe de kraag omlaag over de 

das heen. Kijk even in een spiegel of ‘ie goed zit en je kan naar de opkomst. Veel plezier! 

 

Figuur 1 Tartan Ferguson 
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Kilkerranhorde – Welpen Jongens 
 

Over 18 dagen is het eindelijk zover en gaan de Welpen Jongens op zomerkamp!! Dit jaar mogen wij 

gelukkig weer een hele week op kamp. De leiding heeft een erg leuke kamplocatie uitgezocht en zijn al op 

verkenningstocht geweest. Ook is de leiding op dit moment hard bezig met de laatste voorbereidingen om 

alle Welpen een mooie week te bezorgen. Kortom, wij gaan er een geweldig kamp van maken! 

Om alvast in de stemming te komen, hebben de Welpen op 12 en 13 juni nog een leuk weekend gehad 
op de Clan. De Welpen zijn als uitje naar JumpXL geweest en hebben hier een heleboel lol gehad. 
S’avonds hebben wij heerlijke macaroni gegeten een leuke film gekeken. Wij hebben het weekend 
afgesloten met het Among Us bosspel, terwijl de ouders een informatiebijeenkomst voor zomerkamp 
hadden. Het was zeker een geslaagd weekend en wij hopen alle Welpen weer op kamp te zien!!! 
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Sunflowers – Scouts Meisjes 
5 en 6 juni zijn we met de padvindster op de fiets naar de Bieslandse bos toegegaan. Om half 1 vertrok het 
eerste groepje en doormiddel van een fietshike kwamen de eerste Sunflower 3 uur later aan op het 
kampeerterrein.  

Voor de meeste was het de eerste keer met de tent en dan moet je hem ook nog zelf in elkaar zetten.... Maar het 
leek er op alsof ze stiekem al een keer geoefend hadden, de tenten stonden super snel ! 

Na het eten eerst de gezamenlijke afwas, daarna kampvuur en een tof Glowsticksmokkelspel. De volgende 
ochtend afbreken en op de fiets weer terug. Het was een super geslaagd weekend! 
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Stierentroep– Scouts Jongens 
Hey allemaal! De Scouts Jongens sluiten dit seizoen met 15 mannen op verkennersweekend-rantsoen. Een 
halve brood per maaltijd in ruil voor het fietsen in groepsverband, dat zorgde voor 'dat kan je niet maken 
leiding!-tramalant’. Zelfs 3 volle borden in de avond was te skir, waardoor de sperziebonentosti was 

geboren, dat smaakte zeker naar meer. (Recept te verkrijgen bij de Scouts zelf) 

 
Over een meer gesproken.. daar viel afgelopen zaterdag de voetbal regelmatig in. Door het oplossend vermogen 
op korte termijn, zorgde het voor veel gelach en gein. Wie oh wie ging nu de bal halen en voorzichtig naar de 
modderige afgrond afdalen? Uiteindelijk hebben de Scouts ongens een mooie score neergezet, met creatieve 
moves, het samenspel, hebben ze vast een plekje in het NL elftal bezet. (er is nog een openstaande vacature). 
 
Binnenkort gaan we het zomerkampavontuur beleven, vooral veel lol hebben, genoeg eten en droog blijven is ons 
streven. Wees jullie ouders maar dankbaar en blijf de lift naar het kampterrein bietsen, anders hadden jullie naar 
het kampterrein in groepsverband moeten fietsen. 
 
Het Eurovisiesongfestival output krijgen jullie nog op kamp te zien, zal jij de verkenner idool worden misschien?  

  
 

 

 

 

 

Duinknagertjes – Bevers 
 

De Bevers zijn de laatste weken van het 

scoutingseizoen weer erg actief geweest in 

en rondom het clubhuis. Ze hebben de post 

rondgebracht naar de verschillende figuren in 

Hotsjitonia en zijn op zoek geweest naar vermiste 

Disney figuren in het Meer en Bos. Ook waren de 

Bevers vaak te vinden in de speeltuin waar de 

draaimolen toch wel het favoriete toestel is. Vooral 

als de leiding de draaimolen zo hard mogelijk laat 

draaien. Verder werd er nog flink geknutseld en de 

verjaardag van Nala gevierd. Er zijn zelfs nog wat 

nieuwe bevers bijgekomen in de laatste weken. 

Helaas nemen we wel afscheid van Dex, Nolan en 

Elma. We wensen jullie veel plezier bij de Welpen 

jongens en Welpen Meisjes volgend jaar. 
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Cobrastam – Roverscouts 
Hallo allemaal! 

Sinds een paar weken mag de Stam ook weer fysiek bij elkaar komen. na ongeveer 1 ½ jaar online 

opkomsten gehad te hebben, mochten we eindelijk weer elkaar offline zien! 

We hebben onder andere al een gezellige strandopkomst gedaan, hebben natuurkundige proefjes met 

huishoudartikelen gedaan en hebben onder andere een rondleiding door de binnenstad van Den Haag gedaan. 

Door middel van een Engelstalige tour liepen we anderhalf uur in het centrum van de stad, en liepen langs 

bijzondere gebouwen en plekken. Zeer interessant! 

Natuurlijk gaat ook de Stam op kamp. Omdat het 

grootste deel van de Stam leiding geeft (Welpen 

Meisjes, Welpen ongens en Scouts ongens), gaan 

wij een week later op kamp dan de andere 

onderdelen. Dit jaar blijven we lekker dicht bij huis 

en gaan we het gezellige Limburg onveilig maken :-) 

De Cobrastam wenst iedereen een fijn kamp en een 

mooie zomer toe! 

  
 

 

 

 

  

Paradijsvogels - Explorers  

 

We zijn de laatste tijd heel druk bezig geweest met de 

voorbereidingen van het kamp. De laatste periode van het seizoen 

zijn wel chiller geworden nu er meer versoepelingen zijn gekomen. 

Voor ons was 26/27 juni de één na laatste opkomst en zijn we op 

weekend gegaan. Ook om onze tenten te testen voor het echte 

zomerkamp We hebben vuur gemaakt, een smokkelspel gehad en, 

omdat dit het eerste weekend was in meer dan een jaar, hebben 

we het vrij laat gemaakt. Was supergezellig, was ook weer 

superlaat en alle tenten zien er goed uit. Op naar het zomerkamp!  
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Waar gaat iedereen op kamp naar toe?  
 

 

 

  

 

 

 

Welpen Jongens - Oudewater   

  

       Explorers- Enschede  

 

 

Bevers – Clan 
(al op kamp geweest)       

 

          

 

Scouts Jongens- Hoenderloo 

 

 

 

Scouts Meisjes – Nijmegen 

 

 

 

 

Welpen Meisjes – Eindhoven 

Stam- Mook 

 

 

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! 

 

Wij wensen iedereen een heel mooi kamp   
en een heerlijke zomer toe! 
 

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

