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Zaterdag 22 februari 2014

Van de voorzitter
Beste ouders/verzorgers, leden en staf,
De winter wil maar niet komen dit jaar - het lijkt zelfs op dat we hem echt gaan overslaan.
Winterkoninkjes, narcissen alles loopt al uit rond maar ook op de Clan. Ook zonder winter is
het bij de Ferguson altijd een gezellig en actief gebeuren.
Naast de leden en leiding zie je ook steeds meer ouders op de club en dat is goed. We
hebben de ouders komende weken ook echt nodig want we doen mee aan de groepsscan!
Daarbij vragen we van alle kinderen, leiding, staf, bestuur én ouders zijn/haar mening over
onze club. Ik roep iedereen op om de enquete in te vullen, we willen hoog scoren op respons
dan weten we dat iedereen mee doet!
Mag ik aan de ouders ook nog vragen om zich aan te melden voor de jaarlijkse klusdag op
zaterdag 22 maart? Dan is het weer NLdoet en wij gaan de Clan dan weer verder opknappen!
Nog twee dingen die om ieders aandacht schreeuwen: ik heb gehoord dat er deze maand twee Fergusonners van
de maand zijn, unieke situatie en wel verdiend, zie de berichten verderop in de Fergusonpost!
Tenslotte is het binnen no time 12 april; de Ferguson organiseert dan de 5e NATUURSPEURTOCHT! Maak je
agenda vrij, loop mee, doe mee want het wordt een mooie dag!
De lente en.... laat je uitdagen!
Groet,

ErnstErnst-Jan

Bestel nu: Dé officiële Ferguson sweater
met capuchon!
De afgelopen jaren is er door diverse evenementen en activiteiten een ware ds.
Ferguson-kledinglijn ontstaan. De lijn bestaat uit een fleecetrui, poloshirt, vest,
bodywarmer en regenjas. Alle kledingstukken zijn uitgevoerd in donkerblauw met
op de linkerborst een afbeelding van ons groepslogo ( de Ferguson crest).
Om deze Ferguson-kledinglijn verder uit te breiden is het vanaf nu ook mogelijk om een ds. Ferguson sweater met
capuchon en buidelzak te bestellen.
Het passen van de truien kan tot en met 1 maart elke zaterdag tussen
12.30u en 14.00u in de hal.
Inleveren van de bestelformulieren kan tot en met 1 maart.
Op 29 maart kun je de bestelde kleding tegen contante betaling ophalen.
PS. Is je Ferguson vest aan vervanging toe? Dan kan je ook deze weer
bestellen!
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Grootste onderdeel wisselbokaal
Het onderdeel met de meeste jeugdleden krijgt in de FP de enige echte ‘grootste onderdeel wisselbokaal’. En het onderdeel
die deze eer ontvangt is wederom onze Kilkerranhorde omdat er nu maar liefst 23 jongenswelpen zijn.

1e plaats Kilkerranhorde (welpen jongens) 23 
2e plaats
3e plaats
4e plaats
5e plaats
6e plaats

Stierentroep (scouts jongens)
Duinknagertjes (bevers)
Muurbloemen (welpen meisjes)
Sunflowers (scouts meisjes)
Paradijsvogels (explorers)

20 
15 
15 
14 
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!

Fergusonner in hart en nieren!
Dat wanneer je eenmaal een Fergusonner bent, je altijd een
Fergusonner blijft is algemeen bekend, maar zoals in een
eerdere FergusonPost editie werd vermeld, had Mark Rutgers
daarnaast het bijzondere plan om op zijn kuit een echte
Fergusontatoeage te gaan laten zetten; de Ferguson crest.
En zie hiernaast het resultaat!
Uitleg crest: een bij op een distel met de spreuk:
“dulcius ex asperis”, dat is latijn voor “zoeter door tegenslag”.

Wist je dat…
… er welpen zijn met een vitamine overdosis na de groente en fruit opkomst?
… dit gelukkig geen blijvende gevolgen heeft!
… er valentijnskaarten in de fergusonpost brievenbus zaten?
… deze van en voor bevers waren!
… Menno zijn telefoon in zijn schoen had gedaan?
… dat Menno tijdens het bellen nu zijn eigen voeten ruikt!
… de verkennerleiding tijdens het voorbereidings weekend de tijd is kwijtgeraakt?
… niet bekend is of ze deze ooit nog terug gaan vinden!
… de verkenners actief zijn op de bitcoinmarkt?
... dit geen bitcoins zijn maar echte scoutcoins!
.. deze Fergusonpost sinds kort ook heel makkelijk op de website terug te vinden is?
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Voor de laatste nieuwtjes en foto’s volg de Ferguson ook op Facebook!
https://www.facebook.com/scoutingferguson

Fergusonners van de maand: Erwin Kapitein & Fred Mattheijer
Deze editie is een bijzondere editie want er is niet één maar er zijn maar liefst twee
Fergusonners van de maand! Erwin heeft na jaren trouwe dienst op 18 januari als Jojo afscheid
genomen van de Duinkagertjes. Hij is daarna niet stil blijven zitten maar is met veel inzet en
enthousiasme begonnen aan het verbouwen van het leiderslokaal en binnenkort is het sanitair
aan de beurt. Kortom een echte fergusonner van de maand!
De andere Fergusonner van de maand is Fred. Want als we het over het verbouwen en
onderhouden van de Clan hebben, mag Fred uiteraard niet ontbreken. Hij heeft de
afgelopen week een aantal avonden tot in de late uurtje geklust in de Clan; de trap is in
de nieuwe lak gezet evenals het keukenblad.

Erwin & Fred; jullie zijn top!
Er ligt de komende zaterdagen een heerlijke tosti voor Erwin & Fred klaar.

Verjaardagen in de maand…
Februari

Maart

02
09
11
14
15
15
18
19
20

01
05
07
10
12
18
23
24
25
27
27

Rosa Ellen (11)
Marcel de Groot (46)
Sophie de Bruin (9)
Kate Mauries (7)
Ronin Burgersdijk (7)
Marc van Broeckhuijsen (41)
Sade de Breed (6)
Andreus Bottema (14)
Lars van Heijningen (13)

Cashley Heffels (10)
Koen Boes (26)
Marloes Coenen (18)
Eva de Bruin (7)
Ilse van der Greft (32)
Elske Kloosterboer (18)
Suzanne Witvliet (14)
Louise Pronk (8)
Guusje van Breugel (8)
Ronja Visser (21)
Anna Boon (11)

Agenda
9 maart – City Pier City Loop
22 maart – NLdoet; meldt je aan voor een gezellige dag klussen op de Clan!
5 april – Duinenmars
12 april – Natuurspeurtocht
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Onderdeel:..................

Naam:...............................

Zaterdag 22 februari 2014

Kleur hem zo mooi mogelijk in, doe hem in de Ferguson-ideeënbus op de
bar en de mooiste tekening wint… een hippe zaklamp!
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

Verwachte verschijningsdatum FergusonPost#6: 29 maart 2014
Leuke ideeën, interessante verhalen? Schroom niet en mail de
redactie!

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!
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