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Woord van groepsbegeleider Marc
We zijn weer begonnen!!!
Het nieuwe scoutingseizoen is weer begonnen en we
hebben het geopend met een spetterend groepsweekend.
De sfeer was goed, er waren leuke programma's, goed
eten, een gezellig kampvuur en ook nog een dropping!
Het begin van een seizoen betekent ook veranderingen.
Kinderen vliegen over naar andere onderdelen en ook
leiders vliegen over. Ik wens iedereen veel plezier bij het
nieuwe onderdeel. Er zijn ook leiders die even stoppen.
Natuurlijk blijven ze betrokken bij de groep (tosti's
bakken/materiaal/helpende hand met weekenden) maar

soms is het goed om even pas op de plaats te maken.
Sonja, Yannick, Vivian en Dewi: Veel dank voor jullie inzet
en tot gauw op de Clan!
Naast het even stoppen zijn er dit jaar veel nieuwe leiders
die net klaar zijn bij de Explorers. We zijn als groep er erg
trots op dat deze Explo's zo graag verder willen binnen de
groep als leider. Welkom!
Met veel vertrouwen en enthousiasme kijk ik het
komende seizoen tegemoet, want als het jubkamp de
perfecte afsluiter was dan was het groepsweekend het
perfecte begin.

Hoeveel ruiten/ramen zitten er in de Clan?
Schrijf je antwoord op een briefje ( 1 inzending per lid) samen met je naam en onderdeel en stop deze in de nieuwe
ideeën bus in de hal van de Clan. Onder de juiste inzenders verloten we een hele leuke prijs!
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Wist je dat…
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het scoutingseizoen met veel zonneschijn van start is gegaan?
de bevers last hebben van een jongensvirus?
als remedie hiertegen de bevers hard op zoek zijn naar echte bevermeisjes?
Silas zich tijdens het groepsweekend niet van de wijs liet brengen en 4 minuten op een mokje kon staan?
hij hiermee het aloude Ferguson-record aan gruzelementen heeft geslagen?
het opviel dat vooral de jongens met een hoop theater van hun mokje wisten te vallen?
het woord schwalbe hierbij viel?
de explorers getrakteerd werden op een dropping?
dat de bestellingen al van te voren gemaakt werden?
de explorers namelijk via een tussenstop bij de McDonalds de dropping voltooide?
alle kinderen spinazie lusten?
wij namelijk pasta met spinazie aten op het groepsweekend?
je als Fergusonner van de maand gratis tosti’s mag komen eten?
Menno voorzitter is geworden bij de explorers?
Amber secretaris is geworden bij de explorers?
Tobias nog maar kort explorer is en nu al penningmeester is geworden?
Cecilia, Demi, Isabelle en Suzanne in de eerste weekendcommissie zitten van de explorers?
zij verbaasd waren dat ze dan de locatie, de reis én het programma gaan organiseren?
Mark Rutgers een Ferguson tatoeage gaat laten zetten?
dit de Fergusoncrest is?
we wellicht in de volgende fergusonpost een foto ervan kunnen posten?

Beroemde (oud) Fergusonners
Naam: Maghen Hilgersum
Bekend van: The Voice of Holland
2013 aflevering 1
Waarschijnlijk is iedereen die op vrijdagavond de Voice of Holland kijkt de
eerste aflevering van zijn stoel geblazen door de fantastische blind audition
van Maghen Hilgersum. Een combinatie van Operazang & Ruth Jacott
zorgde ervoor dat alle vier de stoelen omdraaide en ze een staande ovatie
kreeg van jury en publiek. Het succes van Maghen komt niet uit de lucht
vallen, zo won ze in 2010 het tv programma “Una Voce Particolare” en
timmert ze al jaren in binnen en buitenland aan de weg als artieste. Niet
alleen als zangeres maar ook in de theaterwereld gooit ze hoge ogen.
Maghen en haar zusjes zijn jarenlang lid geweest van de Ferguson. Wij zijn
daarom heel erg trots op Maghen en zijn heel benieuwd naar de Battles die
binnenkort worden uitgezonden. Gaat ze door naar de liveshows? Mis het niet! Op
haar website kan je meer informatie vinden: http://www.maghenhilgersum.nl/
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Spetterend Groepsweekend Solleveld
Na het fantastische zomerkamp in Denemarken zijn we een aantal weken geleden vol nieuwe energie, en plezier met een
zonnig groepsweekend gestart op het Solleveld.
De zaterdag vloog letterlijk voorbij; na de opening, waarbij iedereen welkom werd geheten door Marc, werd er in vier
gemixte teams gestreden om de winst in een middag vullend spel. Mokje staan, touwtje springen, bokje springen,
overgooien; iedereen deed fanatiek mee. Want er kon tijd gewonnen worden die in het grote finale vlaggenspel van cruciaal
belang bleek te zijn.

In het kleurrijke finalespel moesten de groepjes de gewonnen tijd van de andere groepjes op nul krijgen door vlaggenposten
te veroveren die verspreid stonden op het grote veld. Een hoop rennen, vliegen, springen, vlaggen veroveren en lol. Kortom
de zonnige middag was zeer geslaagd! Dank aan Paul die het ingenieuze spel bedacht had, top!
Na een heerlijke pastamaaltijd met spinazie - gekookt door topchefs Fred, Kiki, Marc en Bas S - stond er een gezellig
kampvuur op het programma, daarna gingen de bevers lekker slapen en maakte de andere kinderen zich op voor een flitsend
avondspel waarbij er letters overgeseind werden, gevolgd door een ouderwets ragspel voor de middagonderdelen. Als kers
op de taart werden de explorers getrakteerd op een dropping. Oftewel van Vroondaal, via de McDonalds, terug naar
Solleveld wandelen.
De zondag was het tijd voor het grote overvlieg parcours, wat een stoere Fergusonners hebben we toch! Alle overvliegers
gingen met glans over het parcours, met als absoluut hoogtepunt uiteraard de beruchte zeepbaan! Top gedaan; Niels,
Louise, Guusje, Espen, Myrthe, Ayla, Lucy, Rosa, Chayenne, Adam, Floris, Olivier, Tobias, Isabelle, Demi, Cecillia, Suzanne,
Michelle, Rodin, Marloes, Taryn, Maxime, & Elske!
Daarna gingen de wolken open en werden we geheel volgens de groepsweekend traditie getrakteerd op wat fikse buien. Alle
tenten weer in recordtempo afgebroken en zo werd een geslaagd weekend afgesloten.
Seizoen 2013/2014 is geopend! Of zoals Yannick zou roepen:

Chikke, chikke, chikke……
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Fergusonner van de maand: Menno
De grote eer om de eerste officiële Fergusonner van de maand te worden viel ten deel
aan Menno van de Explorers. Hij verdient deze waardevolle titel omdat hij met zeer veel
enthousiasme aan zijn nieuwe taak als explorersvoorzitter is begonnen.
Menno zal dit seizoen de explorers door de woelige wateren
leiden en iedereen van raad en daad voorzien.
Wij wensen Menno heel veel succes en er ligt de komende
zaterdagen een heerlijke tosti voor hem klaar!

Verjaardagen in de maand oktober!
01: Brad Torenstra (6 jr)
01: Linda Rek (38 jr)
03: Mark Rutgers (41 jr)
04: Thom Wijnstra (12 jr)
06: Ezio Garay Sigaran (12 jr)
11: Nina Tom (9 jr)
11: Harry van Adrichem (48 jr)
13: Jop van Breugel (6 jr)
14: Luc Tom (6 jr)

18: Cheyenne van der Heijdt (11 jr)
19: Thea Bosman-Jeurgens (77 jr)
20: Cecilia Wusten (14 jr)
21: Timo Koster (9 jr)
22: Casper Boon (9 jr)
23: Hendrik Steenstra (15 jr)
24: Nils Been (7 jr)
29: Ayla Mattheyer (11 jr)
31: Sabre de Breed (9 jr

Agenda
- 19 & 26 oktober herfstvakantie (gewone opkomsten)
- 1 november herfstbok bierproeverij (informatie en aanmelding zie www.dsferguson.nl)

Colofon
De redactie behoudt zich het recht voor om ingebrachte stukken aan te houden, te verkorten of in lijn te brengen met de gevoelens van de Groep.
De redactie van de Ferguson Post wordt gevormd en bestierd door Boulie, De Wijze Woudloper, Stoffel en De Koene Ridder.
E-mail: secretaris@dsferguson.nl
Website: www.dsferguson.nl
Adres: Muurbloemweg 41, Den Haag (groepshuis aan paadje in bocht).
Oplage: 100 stuks; ca. 1 per lid. De krant verschijnt ook digitaal, dus check de website!
Verwachte verschijningsdatum FergusonPost#2: 9 november 2013
Leuke ideeën, interessante verhalen? Schroom niet en mail de redactie!
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