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Woord van de voorzitter 

Beste leden, ouders/verzorgers, 

De start van 2014 is afgelopen zaterdag bijzonder goed verlopen en de boerenkool was als 

altijd lekker! Er is voor 135 man gekookt dat is een hele prestatie! Ook het piratenprogramma 

was leuk om het jaar mee te beginnen. Winters weer laat op zich wachten dus een middag 

met de hele groep naar buiten was goed te doen. Met de aanvang van 2014 zitten we alweer 

op de helft van het scoutingseizoen. In het tweede deel van dit seizoen gaan we allemaal 

mooie dingen doen, veel avontuur en uitdaging en heel langzaam opwerken naar de zomerkampen. Wat voor de hele groep 

(en ook voor de ouders/verzorgers) een uitdaging wordt is de groepsscan. De groepsscan is een doorlichting die alle 

scoutinggroepen ondergaan en die zich richt op de kwaliteit van de groep. Binnenkort ontvang je daarom een uitnodiging om 

mee te doen aan een enquête. Verder informatie volgt maar ik wil via deze weg iedereen oproepen vooral mee te doen, hoe 

meer reacties, hoe beter. 

We wensen iedereen een mooi 2014 ennnn … laat je uitdagen, ook in 2014! 

Met scoutinggroet, 

Ernst-Jan 

GROTE WAARDERING 

Afgelopen zaterdag is een afvaardiging van het bestuur op bezoek 

geweest bij Jan en Mark Rutgers. We hebben Jan (én Aggie) bedankt 

voor 33 jaar inzet, hulp en betrokkenheid bij de Ferguson. Het maken 

van de kampvlag voor het jubileumkamp Denemarken is hiervan een 

mooi voorbeeld. Direct na het jubileumkamp hebben we de 

vriendschapstekens voor Jan en Aggie aangevraagd bij scouting 

Nederland. Het is verdrietig dat we de vriendschapstekens niet meer aan 

beide hebben kunnen geven. We wensen Jan en Mark veel sterkte in de komende tijd. 

Het bestuur  

Oproep: foto’s-foto’s-foto’s-foto’s! 

Yannick & Joris zijn voor het Ferguson fotoarchief weer hard op zoek naar foto’s die de 

afgelopen maanden tijdens de opkomsten zijn gemaakt.  

 

Dus leiding en ouders: stuur ze op of lever ze in; op USB-stick / per e-mail of spreek Joris 

& Yannick even aan! En wie weet zie je jouw foto ook binnenkort verschijnen op de 

legendarische fotomuur. 

              Voor de laatste nieuwtjes en foto’s volg de Ferguson op Facebook!  
              https://www.facebook.com/scoutingferguson 
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De Winterfair op zaterdag 14 december was een groot succes!  

De Winterfair was ook dit jaar weer een groot succes.  Er zijn dan ook een heleboel suikerspinnen en flyers uitgedeeld aan 

kinderen en ouders die een kijkje kwamen nemen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grootste onderdeel wisselbokaal 

Het onderdeel met de meeste jeugdleden krijgt vanaf nu in de FP de enige echte ‘grootste 

onderdeel wisselbokaal’. En het eerste onderdeel die deze eer ontvangt is onze 

Kilkerranhorde omdat er nu maar liefst 21 jongenswelpen zijn. 

1
e
 plaats Kilkerranhorde (welpen jongens) 21 

2
e
 plaats Stierentroep (scouts jongens) 20 

3
e
 plaats Duinknagertjes (bevers) 16 

4
e
 plaats Sunflowers (scouts meisjes) 14 

5
e
 plaats Muurbloemen (welpen meisjes) 13 

6
e
 plaats Paradijsvogels (explorers) 8 

 

Willen jullie met je onderdeel ook een keer deze bokaal winnen, neem dan zo veel mogelijk vriendjes en/of vriendinnetjes 

mee zodat die misschien ook wel lid worden! 
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Wist je dat… 

… de geblinddoekte kruidenproeverij voor 1 bever iets te spannend was? 

… hij zijn eigen kruidenmix er uit gooide? 

… de spek en rookworst heel populair was? 

… het woord Kapitein Haak of Peter Pan de reden tot heel hard rennen werd? 

… er al meer meisjes bij de bevers bij gekomen zijn maar er nog wel wat meer bij mogen komen? 

… er prachtige nieuwe boomstammen voor de Clan liggen? 

… deze door het bestuur met veel gesjouw en spierkracht uit het Meer en Bos zijn gehaald? 

 

Fergusonner van de maand: Jeroen Rutgers 

Het kan natuurlijk niet anders dan dat JEROEN RUTGERS deze maand Fergusonner van de maand is. 

Hij is in de kerstvakantie nogal wat keren op de club gezien. Hij was namelijk aan het klussen in de Jail. 

Wat hier vooral bijzonder aan was is dat de klus waar hij nu mee bezig is 15 jaar terug ook al heeft 

uitgevoerd. Jeroen is namelijk één van de bouwers van de oorspronkelijke Fergusonbar. En dit is niet 

het enige dat hij doet; naast verkennersleider is hij al vele jaren gewaardeerd lid van de 

Materiaalcommissie. Dat doet hij graag in stilte maar soms moet je even zeggen 

dat hij het allemaal erg goed doet!  

 

Er ligt de komende zaterdagen een heerlijke tosti voor Jeroen klaar!  

 

De Piraten nieuwjaarsbijeenkomst 
Geblinddoekt kruiden proeven, rennen, walkietalkie twister, levend zeeslag en nog veel meer piratenongein, kortom een 

hoop lol, rennen, vliegen en springen. Met groepje “Groene baarden” als winnaar! 

Daarna schoof iedereen moe en voldaan aan voor de heerlijke warme boerenkoolmaaltijd. 

Een petje af voor de kookstaf die de boerenkoolmaaltijd met een hoop spierkracht en liefde in elkaar heeft gezet. Hun 

geheim? 40 kg aardappelen, 20 kg boerenkool, 46 rookworsten, 46 pakjes dobbelsteen spek & wat pakjes jus.. 

Een sfeerimpressie van de geslaagde, gezellige middag & avond.  
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Hoe hoog is de vlaggenmast in centimeters? 

 

We hebben nog geen winnaar en verlengen dus de prijsvraag! 

Jullie hebben dus allemaal nog de kans om die mooie prijs te winnen.  

Doe je antwoord voorzien van je naam en je onderdeel in de ideeënbus op de bar! 

 

Verjaardagen in de maand… 

Januari        Februari

02 Myrthe de Haan (11) 

04 Julien de Man (13) 

06 Merlijn Vervoorn (19) 

11 Finn Pilon (7) 

14 Lars Been (10) 

17 Gijs Mars (6) 

18 Kirsten Büchner (39) 

21 Kiki Julizar (38)  

30 Paul van der Lucht (25) 

02 Rosa Ellen (11) 

09 Marcel de Groot (46) 

11 Sophie de Bruin (9) 

14 Kate Mauries (7) 

15 Ronin Burgersdijk (7) 

15 Marc van Broeckhuijsen (41) 

18 Sade de Breed (6) 

19 Andreus Bottema (14) 

20 Lars van Heijningen (13)    

 

Moppentrommel 
 

Een scout staat met een treurig gezicht bij z'n fiets. De ketting is er afgelopen. De hopman komt erbij en legt de ketting er 

weer op. Als hij klaar is, zegt de hopman: "Eigenlijk moet zo'n grote scout als jij dat zelf al kunnen." 

Antwoord de scout: "Dat kan ik ook, maar je krijgt er altijd van die smerige handen van!" 

 

Kaa en een andere slang kruipen door de jungle.  

Zegt Kaa tegen de andere slang: "Zijn wij giftig?" 

Zegt de ander: "Ja, waarom wil je dat weten?" 

"Omdat ik net op mijn tong heb gebeten!" 

 

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 jeuglid. De krant verschijnt ook digitaal, dus 

check de website! 

 

 

 

 

 

Verwachte verschijningsdatum FergusonPost#5: 22 februari 2014 

Leuke ideeën, interessante verhalen? Schroom niet en mail de 

redactie!  


