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Zaterdag 7 december 2013

Woord van de voorzitter
Beste leden, ouders/verzorgers,
Ik begin vandaag met een Bijzondere Mededeling: Vandaag zaterdag 7 december hebben we 165 leden!
Dat vraagt om een taartje! Dit aantal is sinds 1983 niet meer voorgekomen en we zijn er daarom erg trots op dat we in de
afgelopen periode zijn gegroeid naar dit leden aantal. En het einde is nog niet in zicht!
Vooral bij de jongste onderdelen lopen er nog kijkers rond. Dit is een positieve ontwikkeling voor alle
leden, leiding, staf, bestuur en ouders/verzorgers - we hebben dit met elkaar gedaan. Door er als één
groep te staan, door veel te ondernemen binnen en vooral ook buiten de club, door steeds de juiste
sfeer en gezelligheid te creëren, hebben we laten we zien dat de Ferguson een mooie club is om lid van
te worden.
Iedereen bedankt; De taart staat klaar op de koffiebar! Op naar de 200 (want; laat je uitdagen, ook in
2014).
Tot zaterdag 14 december: Winterfair op het De Savornin Lohmanplein!
Met scoutinggroet,
Ernst-Jan

Ds. Ferguson Winterfair zaterdag 14 december
Aanstaande zaterdag is de ds. Ferguson Winterfair!
Iedereen is welkom tussen 9:30 en 14:30 uur op het veld tegenover
winkelcentrum De Savornin Lohmanplein. De bevers en welpen draaien
tussen 10:00 en 12:30 en de scouts draaien tussen 11:30 en 14:30.
Nodig al je familie, buren, vriendjes en vriendinnetjes uit zodat we er met z’n
allen er een heerlijk winters feestje van kunnen maken. Tot dan!

Sinterklaas en pieten op bezoek 30 november
Een sfeer impressie van de gezellige ochtend!
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De Ferguson klusdag was een succes!
Een groep enthousiaste Fergusonners en ouders heeft zaterdag 16 november flink de handen uit de
mouwen gestoken om het groepshuis weer eens flink op te schonen. Ook de Explorers &
Kabouterleiding zagen hun kans schoon om hun eigen opslagruimtes eens flink door te spitten en
dat resulteerde in een aanhanger vol rommel voor de stort.
Daarnaast zijn er gloednieuwe krukjes in elkaar gezet, zijn alle banken en tafels nagelopen, enorm
veel ramen gewassen en heeft de voorzitter Ernst-Jan eigenhandig de boomwortels onder het plein
weggehaald. Erwin en Marc inspecteerden ten slotte het dak en als klap op de vuurpijl werd er nog
wat hang en sluitwerk vernieuwd.
Een echte najaarsschoonmaak maar dan maatje XL en zeg nou zelf; wow wat glimmen al die 119 ramen weer mooi!
Alle ouders en Fergusonners die geholpen hebben; Jullie zijn toppers, bedankt!
Er wordt trouwens rond de jaarwisseling gewerkt aan het verbouwen van het leiderslokaal en daarna krijgt het sanitair een
opknapbeurt, een mooie start van het nieuwe jaar!

Voor de laatste nieuwtjes en foto’s volg de Ferguson op Facebook!
https://www.facebook.com/scoutingferguson
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Wist je dat…?
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

er 7 nieuwe bevers geïnstalleerd worden?
we een record aantal Fergusonners hebben van wel 165!?
en dit er dus alleen nog maar meer gaan worden!
er op 10 november 5 verkenners zijn geïnstalleerd?
de verkenners een energiemaatschappijenspel hebben gespeeld?
u voor adviezen dus terecht kunt bij onze verkenners!
de padvindsters fotostrips hebben gemaakt?
deze op onze website zijn te bewonderen?

Fergusonner van de maand: Noa de Kruyff
Helaas gaat padvindster Noa de Kruyff onze groep verlaten en dat vinden wij
natuurlijk heel erg jammer. Noa heeft laatst een leuk stukje geschreven over het
padvindsterprogramma van 16 november. De padvindsters hadden een echt
schoonheidsprogramma compleet met maskertjes, nagellak, make-up en de
prachtigste kapsels.
Wie nieuwsgierig is kan haar stukje op onze website lezen!
Er ligt de komende zaterdagen een heerlijke tosti voor Noa klaar!

Gezocht!
door de padvindsters:
•
•
•

Voor een EHBO programma zoeken we; oud verbandmateriaal, denk aan zwachtels,
verbandjes, mitella’s etc.
Wie o wie heeft er nog een draagbare radio/cdspeler thuis staan waar niks mee
gedaan wordt? Je maakt de meiden er erg blij mee!
En last but not least is de padvindstersleiding héél hard op zoek naar een
(mannelijke) leiding om het superteam te komen versterken. Meld je aan!

contact: padvindsters@dsferguson.nl

Hoe hoog is de vlaggenmast in centimeters?
TIP: http://www.knutselidee.nl/knippen/hoogte.htm

Doe je antwoord voorzien van je naam en je onderdeel in de ideeënbus op de bar!
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Verjaardagen in de maand:
december

januari

7
7
8
9
9
12
15
19
21
29
29

02
04
06
11
14
17
18
21
30

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)

Myrthe de Haan (11)
Julien de Man (13)
Merlijn Vervoorn (19)
Finn Pilon (7)
Lars Been (10)
Gijs Mars (6)
Kirsten Büchner (39)
Kiki Julizar (38)
Paul van der Lucht (25)

Agenda
14 december - Winterfair
28 december - Kerstvakantie (geen opkomsten!)
4 januari - Kerstvakantie (geen opkomsten!)
11 januari - Nieuwjaarsviering

Sinterklaas heeft na pakjesavond de Kerstman de hand geschut en is weer
lekker naar huis! En omdat er voor de aankomende feestdagen geen
FergusonPost meer zal verschijnen willen we u bij deze alvast een hele fijne
kerst en een gelukkige jaarwisseling toewensen!

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: redactie@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#4: 18 januari 2014
Leuke ideeën, interessante verhalen? Schroom niet en mail de
redactie!
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