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Woord van de Voorzitter
Wat een mooi begin van dit 96e scoutingseizoen!
Wat een energie en actie. Het wil nog wel eens
gebeuren dat je na een grootse en succesvolle
activiteit -zoals een jubileumkamp naar Denemarkeneen beetje inzakt en wat achterover gaat zitten als
club. Dat is bij de Ferguson totaal niet het geval. Aan
de start van het nieuwe seizoen stond een mooi
groepsweekend, alle onderdelen draaien als
zonnetjes, de leden stromen binnen (er wordt
gefluisterd dat we al meer dan 100 jeugdleden
hebben - binnenkort meer hierover) en afgelopen

vrijdagavond een gezellige bierproeverij gehad met
leiding en ouders. Wat komt er aan in de komende
maanden? vanaf 16 november gaan we de Clan
opknappen (meld je aan voor de klusdag!) en naast
de Sint is er de jaarlijkse Ferguson Winterfair op 14
december. Dan is het alweer bijna tijd voor een
welverdiende kerstvakantie.
Voor de tussentijd:

Ernst-Jan

Herfstbok bierproeverij, dat smaakt naar meer!
Vrijdagavond 2 november vond er op de Clan weer een echte bierproeverij plaats. Vooral veel mannen, een aantal vrouwen
en heel veel buurmannen van Karel (de vader van Sam; Verkenners). De avond startte met een blindproeverij van vier
verschillende bokbieren die door iedereen beoordeeld werden op zaken als geur, smaak en presentatie. Dat leverde leuke
gesprekken op want ieder heeft uiteraard zijn eigen smaak.
Yvo leidde de proevers met veel enthousiasme door de avond en werd bijgestaan door de charmante assistenten: Desi,
Maaike en Patricia.
Na een korte pauze was het tijd voor het sterkere werk; drie heerlijke speciaalbiertjes. Tussen de bieren door werd de kennis
van het bier op de proef gesteld met een heuse quiz die met verve gewonnen werd door Rick.
Na al die heerlijke biertjes kon er onder het genot van een borrelhapje nagekletst worden rond een kampvuur, wat doorging
tot in de late uurtjes…
Een zeer geslaagde avond met gezellige deelnemers, tot de volgende keer?

Voor de laatste nieuwtjes en foto’s volg de Ferguson op Facebook!
https://www.facebook.com/scoutingferguson
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De Matcie: de materiaalmannen van “de Lippe”
Waar blijven na zo’n cool scoutingweekend met je onderdeel toch al die tenten, kookmateriaal, bijlen en pioniertouwtjes?
Hebben we stiekem een kelder onder de Clan? Nee, het goede antwoord is: “op de Lippe”.
Sinds jaar en dag heeft de Ferguson een grote opslagruimte aan de Lippe-Biesterfeldweg waar elke maandagavond een
speciale materiaalcommissie, ook wel de Matcie genoemd, bijeenkomt en de materialen opruimt, controleert, repareert en
klaarzet voor een volgend weekend of speciale activiteit.
De huidige matcie bestaat uit Jeroen Rutgers, Jeroen Kasten, Mark Rutgers en de broers Erik
en Koen Boes. Een goed op elkaar ingewerkt team met ervaren rotten in het vak, zoals
Jeroen die al meer dan 15 jaar lid is tot nieuwkomer Koen die zichzelf sinds twee weken
officieel tot matcielid mag rekenen.
Een complete inventaris van soeplepel tot zaag, je kunt het zo gek niet bedenken of het is
aanwezig op de Lippe. De leiding vraagt via een online aanvraagformulier de benodigde
materialen aan en de mannen van de matcie leggen op maandagavond alles keurig klaar en
controleren alles bij terugkomst. Zijn de tenten goed droog, moeten er spullen vervangen
worden? en wat voor verrassingen worden er nu weer aangetroffen in de keukenkisten?
Want zoals Jeroen het zo mooi zegt: “de keukenkisten blijven een heikel onderwerp”, het keukengerei goed schoonmaken is
niet bij elke Fergusonner een sterk punt.
Beroemde verhalen gaan er trouwens de ronde over “de Lippe”. Zo werd er een tijdje fanatiek indoor gegolft en
booggeschoten en is er een echt ere-matcielid in de naam van Lisander. De matcie is still going strong!
Mannen; jullie zijn top en van zeer veel waarde voor de groep!

De matcie heren zien trouwens graag de onderdelen een keertje op zaterdag langskomen zodat de jeugdleden met eigen
ogen zien hoe de spullen die zij gebruiken, worden onderhouden.
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Roffel roffel… de uitslag van de prijsvraag
Het enige juiste antwoord op de vraag; “hoeveel ramen zitten er in de Clan?” was:
Onder de vele inzendingen was er één antwoord die er echt heel dicht bij zat:

119

118 geantwoord door Anna & Nina van het onderdeel Kabouters
Gefeliciteerd dames met de prijs!

Wist je dat…
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Henk de hardnekkig stalkende naaktslak uit Denemarken gesignaleerd is in Zeist?
hij namelijk tijdens het Explorerweekend plotseling op het kopje van Desi opdook?
Desi , door dit verrassingseffect, Henk bijna als oester had verorberd?
de Explorers bezoek kregen van De Doos?
ze daar zo van schrokken dat ze de volgende ochtend de bus de verkeerde kant op namen?
de tostibar loopt als een speer?
de nieuwe enthousiaste bever ouders hier voor een deel aan bijdragen?
er zaterdagen bij zijn dat er meer dan 60 tosti’s verkocht worden?
de Tostibakkers echte toppers zijn!
onze voorzitter (Ernst-Jan) zijn tosti altijd eet zonder kaas maar met salami?
de redactie in het duister tast over dit kaasmysterie?
alle Padvindsters al weken heel lekker ruiken?
zij namelijk een paar weken geleden echte zeepjes hebben gemaakt?
wij een nieuwe secretaris en nieuwe groepsbegeleider hebben?
de nieuwe secretaris Bas Rutgers en nieuwe groepsbegeleider Joris van der Bol is?
zij bij de redactie ook wel bekend staan als De Koene Ridder en Boulie?
er dankzij de bierproeverij ruim 300 euro is opgehaald is voor het opknappen van het leiderslokaal?
in Den Haag en omstreken nu gedronken wordt uit echte Fergusonglazen?
er nog een paar van deze collector items over zijn?
je je hiervoor snel bij Yvo moet melden?

Fergusonner van de maand: Yvo
Vanuit het Twentse land kwam Yvo een aantal jaren geleden bij de groep en is
inmiddels een echte Fergusonner in hart en nieren.
Yvo is naast enthousiast en bevlogen explorerbegeleider ook de man achter een aantal
zeer geslaagde evenementen. Denk aan de Winterfair en de bierproeverijen.
Zijn inzet en enthousiasme wordt heel erg gewaardeerd en daarom is hij met recht;
Fergusonner van de maand!
Er ligt de komende zaterdagen een heerlijke tosti voor hem klaar!
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Verjaardagen in de maand
november

december

1
4
6
7
12
12
12
13
20
22
24
24

7
7
8
9
9
12
15
19
21
29
29

Esmeralda Toet (13)
Tymek Tam (7)
Sonja Lagendijk (23)
Dyami van der Heijdt (10)
Maarten van Dijk (28)
Olivier Oosterwijk Hernandez (8)
Thom Sluiter (8)
Ernst-Jan van Broeckhuijsen (43)
Silas Mattheyer (13)
Vince Looije (13)
Vivian Geraads (36)
Stan van Heerbeek (33)

Hans Bert Griffioen (64)
Femke Koek (29)
Sam van den Berg (12)
Jeroen Kasten (27)
Annie Regeer-Hijmans (83)
Kevin Storm (5)
Olivier van der Hoeven (13)
Kaj Planken (9)
Julia Oude Nijeweme (12)
Tiarnán O'Shea (6)
Bas Saraber (35)

Gezocht: handige vaders/moeders/leiding/NDLG-ers!
Op zaterdag 16 november vindt de jaarlijkse Ferguson opruim/klusdag plaats. Een gezellige actieve dag waarop de
de handen flink uit de mouwen worden gestoken.
Er wordt die dag een kluslijst opgehangen met kluswerk: van ramen wassen, verven, troep wegrijden naar de stort
tot kleine reparaties aan hang- en sluitwerk enz.
Helpt u ook een handje mee?
Zie voor meer informatie de aankondiging in de hal of spreek Erwin (beverleiding)
of Martin Spiering ( vader Lars; Verkenners & Isabelle; Explorers)aan.

Agenda
16 november opruim-/klusdag groepshuis
30 november Sinterklaasviering
14 december Winterfair (meer info volgt)

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 FergusonPost 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#3: 7 december 2013
Leuke ideeën, interessante verhalen? Schroom niet en mail de
redactie!
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