Scouting Ferguson, seizoen 2013-2014
FergusonPost #7
Zaterdag 24 mei 2014

Van de voorzitter…
Allerbeste leden, leiding, ouders/verzorgers en vrienden van de Ferguson,
Alweer twee weken terug is het hele staf team van de Ferguson een lang weekend weg geweest. Was goed om
met elkaar (wat regenachtig) weekendje erop uit te gaan. Eén keer per jaar zonder alle kids. We doen dit om de
leiding en vrijwilligers te bedanken voor alle inzet! Het was mooi en prachtig. De komende weken staan voor de
hele groep in het teken van toewerken naar de zomerkampen in juli en augustus (de Bevers gaan al op 29 mei;
spannend en een heel goed kamp gewenst). De voorbereidingen lopen prima, het worden grote avonturen.
Een paar andere zaken die ik wil bespreken: Zoals je kunt zien zijn we tijdens de verbouwing gewoon open (zie
mededelingen verderop in de FP), er wordt heel hard gewerkt aan een nog mooiere Clan! Ook hebben we nog een
paar open plekken voor de whisky-proeverij. Aanmelden bij Yvo!
Tenslotte én zeer belangrijk: Ferguson BBQ 5 juli: Thema is Brazilië; ik verwacht niet alleen alle leden, leiding en
staf; ook alle ouders/verzorgers zijn welkom én worden verwacht: wees een echte vriend van de Ferguson - we
zien elkaar op de BBQ!
Met groet en laat je uitdagen,

Ernst-Jan

Dé Fergusonner van de maand: Paul van der Lucht
Wie de nieuwe Fergusonner van de maand zou worden is dit keer door de
1000 jaar scouting commissie bepaald. Paul van der Lucht is Fergusonner
van de maand omdat die de 1000 jaar scouting Clanweekquiz heeft
gewonnen. Er is op twitter (@1000jaarDSF) een quiz gehouden met
vragen over ons groepshuis de Clan. In de week
van 20 april werd de Clan namelijk 20 jaar oud!
Paul had de meeste vragen goed beantwoord en
daarom is hij de winnaar geworden!
Er ligt de komende zaterdagen een heerlijke tosti klaar voor Bagheera!

Grootste onderdeel wisselbokaal
Deze keer is wederom de Kilkerranhorde het
grootste onderdeel met maar liefst
23 jongenswelpen. En er zijn zelfs ook nog een paar
welpen die onlangs zijn komen kijken en nog moeten
worden ingeschreven!
Welk onderdeel pakt die bokaal van ze af?
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Agenda
30 mei
Whisky proeverij
5 juli
GroepsBarbecue
19 juli
Zomerkampen
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Scouting Prijspuzzel
Knip de puzzelstukjes uit, plak ze aan elkaar en doe je
puzzel met je naam en je onderdeel in de ideeënbus.

Verjaardagen in mei
1 Esmé Leloux (24)
5 Richard Leloux (54)
10 Figo Kapteijns (6)
10 Kelly Toet (18)
12 Martin Spiering (47)
13 Damiano Melchior (7)
14 Quinten Bonsink (11)
19 Mirjam van Dijk (27)
23 Nova Kapteijns (9)
23 Rick de Roode (23)
26 Erik Jan Mann (36)

Verjaardagen in juni
1 Dennis Verhaar (26)
1 Yvo Visscher (36)
2 Charlotte Griffioen (30)
3 Espen Edens (8)
6 Rodin Jagga (18)

Wie weet win jij wel die supercoole zaklamp!

8 Tobias Sommer (15)

Roffel, roffel de vorige prijsvraag is gewonnen door...
Er stonden in totaal 29 paaseieren in de vorige FergusonPost!
Uit de goede inzendingen is Lucy van de padvindsters de gelukkige winnaar
geworden!
Lucy,
Gefeliciteerd met je prijs!

8 Rein van Rossum (26)
9 Bas Reijmerink (25)
9 Marjon van Heerbeek-Bruin (26)
11 Gwen Moesman (8)
14 Erwin Kapitein (40)
19Maaike Steenstra (27)
26 Floris van Adrichem (12)
26 Menno Fesevur (16)
27 Teun van den Noort (7)
27 Marvin Morauw (13)
27 Demi Dekker (15)
28 Johan van Alphen (51)
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30 Milan Oosterbaan (10)
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Fergusonners in het buitenland
In deze gloednieuwe rubriek laten we Fergusonners aan het woord die momenteel ver weg van onze
vertrouwde Clan verblijven. Wie zijn ze? En vooral: wat zijn hun herinneringen aan hun Fergusontijd?

Fergusonner: Maarten van Dijk
Woont momenteel in: Bristol, Engeland
1) Wie ben je en waarom woon je in Bristol?
Mijn naam is Maarten, en ik ben op het moment aan het studeren voor mijn PhD
(doctoraal) in deeltjesfysica, aan de Universiteit van Bristol, Engeland.

2) Sinds wanneer zit je bij de Ferguson en wie waren je
leeftijdsgenoten met wie je de onderdelen doorlopen heb?
Ik zit bij de Ferguson sinds (ik denk?) iets van 1990. De groep zat toen al een tijdje aan de Wijndaelerweg. De enige waarvan ik zeker weet
dat ie er toen ook al bij zat is Bob Boot. Om voor de rest nog een paar mensen te noemen - Charlotte, Wesley en Daniel, voor de rest zijn
de meeste mensen volgens mij langzaam verdampt over de jaren.

3) Herinner je je nog een leuke/gekke/bijzondere ferguson
belevenis?
Op kamp in Engeland hadden we niet genoeg stoeltjes meegenomen.
Samen met Paul heb ik toen op dag twee ofzo een bank in elkaar
getimmerd van een berg stookhout en wat spijkers die eruit staken.
Hebben we het hele kamp lol van gehad - de bank zat beter dan de
meeste stoeltjes die mensen hadden meegenomen :)

4) Wat is de mooiste kamplocatie waar je ooit op
zomer/stamkamp ben geweest?
Ik ben met de Stam op een hele hoop mooie kampen geweest. Wat het land betreft, wat we gezien hebben toen we met de stam naar
Oostenrijk zijn geweest was echt heel mooi, zeker de hike door de bergen was echt prachtig! Voor de rest was ons kamp naar Rome echt
heel gaaf - echt een geweldige stad!

5) Wat zou je de lezers van de FergusonPost verder nog willen meegeven?
Als je nog foto's hebt die je nog niet hebt doorgegeven aan Yannick en Joris, doe dat dan - ze zijn altijd op zoek naar foto's die nog niet in
het archief zitten! Voor de rest, hou de website van 1000jaarscouting in de gaten, en check die twitter *!

* Check de 1000jaarscouting facebookgroep, volg @1000jaarDSF op twitter of bezoek: www.1000jaarscouting.nl

Wist je dat...
-

de Scouts afgelopen weekend weer mee hebben gedaan aan de RSW (Regionale Scouting Wedstrijden)?
zij tijdens een zonovergoten weekend in Madestein met veel lol gestreden hebben tegen andere scoutinggroepen uit de regio?
onze jongens in het eindklassement geëindigd zijn op de plekken 17 en 19
en onze meiden op de plekken 11 en 13?
dit een resultaat is om trots op te zijn?
de Haagse binnenstad afgelopen zaterdagmiddag gevuld was met Scouts?

-

dit de enige echte Scout It Out betrof?
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het thema van de groepsbarbecue; de Caribbean wordt?
iedereen dus in de kledingkast kan gaan duiken op zoek naar de bloemenslinger,
teenslippers, & korte broek?
de redactie van een goed ingelichte bron heeft gehoord dat er een echte salsademonstratie gaat plaats vinden?
dat de komende weken de heupen dus al flink losgeschud mogen
worden?
de zon altijd schijnt op de groepsbarbecue, óók als het regent?
de laatste FergusonPost van dit seizoen uitkomt op de
groepsbarbecue?
de Clan dit jaar 20 jaar bestaat!
hieperdepiep HOERA!

UPDATE VERBOUWING LEIDERSLOKAAL - DE JAIL
Het kan niemand ontgaan zijn; het leiderslokaal; ‘de Jail’ is een grondige verbouwing aan het ondergaan.
Richard Leloux vertelt:
“De Jail is het honk voor de stam en de leiding, ook wel leiderskamer genoemd. De naam De Jail komt voort uit ons vroegere
groepshuis De Duinhut, waar de leiderskamer altijd op slot zat, vandaar.
De huidige Jail was een beetje versleten na 20 jaar intensief gebruik, dus werd het tijd voor een facelift. Het schiet op maar
we zijn nog niet klaar. Een verbouwde bar, alles schilderen, de totale elektriciteit veranderen en aanpassen, nieuwe
bedrading, nieuwe koelkast, nieuwe banken in scoutingsfeer, kortom, er is al best veel werk verzet. Nu nog gordijnen en
kussens op de banken en we kunnen er weer vele jaren tegenaan!”

Richard, Fred, Patricia, Charlotte, Erwin, Jeroen Rutgers & Jeroen Kasten; jullie zijn top!

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#8: 5 juni 2014
Leuke ideeën, interessante verhalen? Schroom niet en mail de redactie!
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