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Scouting Ferguson, seizoen 2013-2014  

FergusonPost #8  

Zaterdag 5 juli 2014 

 Van de redactie….  

Met deze 8e uitgave van de FergusonPost nieuwe stijl sluiten we alweer het seizoen 2013-2014 af! 
Het was niet altijd makkelijk om de krant op tijd af te krijgen om hem op de zaterdag aan alle 
leden uit te kunnen delen, maar wel altijd erg leuk!  
Mocht je een heel erg goed idee hebben voor een leuk stukje of iets anders kwijt willen dat we 
goed in het krantje kunnen zetten? Laat dat dan weten via redactie@scoutingferguson.nl. Dan 
proberen we het volgende scouting seizoen samen een nog leuker krantje te maken!  
We kijken erg uit naar alle spannende kampverslagen en willen iedereen een heel fijn zomerkamp 
en vakantie toe wensen! Tot bij het groepsweekend op 6 & 7 september. 
  

Dé Fergusonner van de maand: Paul Edens  
 
Dit keer is de Fergusonner van de maand niet eens een echte 
Fergusonner!!! Maar ondanks dat Paul Edens (de vader van scout Espen 
Edens) zelf geen lid is van onze groep heeft hij zich de afgelopen tijd 
bijzonder hard ingezet voor de verschillende klussen die aan ons 
groepshuis gedaan moesten worden. Het is heel erg fijn dat ouders ook de 
handen uit de mouwen steken en daarom willen we via deze 
onderscheiding aan Paul Edens, niet alleen hem maar alle ouders die 
hebben geholpen hartelijk bedanken! 

 
Jarig tijdens de zomervakantie (juli en augustus) 
 

Anne Tom – 1 juli (13) 

Joost Keyzer – 2 juli (8) 

Tirza Rexhäuser – 5 juli (9) 

Pieter van Heerbeek – 15 juli 
(40) 

Eline Reijmerink – 16 juli (27) 

Rian O'Shea - 16 juli (8) 

Sjors Ammeraal – 16 juli (7) 

 

Jeroen Rutgers – 20 juli (37) 

Daimy Bekker – 25 juli (14) 

Hans Kluppel – 28 juli (36) 

Tania Putz – 30 juli (20) 

Joris van Dijk – 31 juli (34) 

Judith van Dijk – 3 aug (37) 

Marco Gram – 3 aug (20) 

Bas Rutgers – 7 aug (35) 

 

Stephan Smulders – 7 aug (13) 

Wouter Aartsen – 8 aug (14) 

Arav Bantwal – 8 aug (11) 

Erik Boes – 9 aug (25) 

Edith Griffioen – 10 aug (27) 

Rona Su Akbulut – 10 aug (11) 

Marjolein Andringa-Mann – 16-
aug (40) 

 

Ando Planken – 21 aug (6) 

Koen Barten – 22 aug (9) 

Isabelle Spiering – 23 aug (15) 

Amber van der Heijdt – 27 aug 
(16) 

Esther van der Pijl – 27 aug (13) 

Sjoerd Scheffers – 29 aug (11) 

Grootste onderdeel bokaal 
Zo aan het einde van het seizoen is de Kilkerranhorde nog steeds het grootste 

onderdeel met maar liefst 23 jongenswelpen. Ze worden echter wel op de hielen 

gezeten door onze duinknagertjes (bevers) en de stierentroep (scouts jongens) met 

beide het mooie aantal van 20 leden. 

Na de zomerkampen gaan veel jeugdleden overvliegen tijdens het groepsweekend. 

Welk onderdeel zal dan de bokaal verdienen? 

Agenda 

 

19 juli 
Zomerkampen 
6&7 september 

Groepsweekend 

mailto:redactie@scoutingferguson.nl
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 Prijsvraag:  Hoeveel hamsters in de pot? 

Op BBQ staat een bak met daarin een heleboel hamsters. Raad jij hoeveel 

er in zitten? Doe je antwoord in de ideeënbus van de FergusonPost 

redactie, en wie weet win jij wel die supercoole zaklamp! 

De uitslag wordt om half 8 bekend gemaakt!  

 

Roffel, roffel de vorige  prijsvraag is gewonnen door... 

 
Bart Vrolijk van de Welpen. Hij heeft de puzzel uitgeknipt en  
weer prachtig in elkaar gelegd. 
Bart, Gefeliciteerd met je prijs! 

 
 
  
Midzomernachtloop… wat is dat!? 
Op 21 juni hebben een aantal mensen als Team Ferguson meegedaan aan de midzomernachtloop. Maar wat is dat 
eigenlijk voor activiteit en wie is Team Ferguson? Om hierachter te komen stelden we Richard Leloux een aantal 
vragen. 
Wie zitten er allemaal in team Ferguson en wat is de midzomernachtloop eigenlijk? 

Team Ferguson, bestaande uit Leon van Beurden, Otto 

Edelenbosch, Marcel de Groot en ikzelf (Richard 

Leloux), is op 21 juni de uitdaging aangegaan om mee 

te doen met deze sponsortocht voor 

Natuurmonumenten. Deze organisatie heeft in het hele 

land allerlei wandelingen georganiseerd in het 

weekend van 21 en 22 juni, maar wij liepen mee met 

de midnachtzomertocht in Rheden, over de 

Veluwezoom, door de onzalige bossen, super mooi en 

uniek natuurgebied. We konden kiezen voor een 

afstand van 42 of 63 km….tsja, wij gingen dus voor de 

langste variant, samen met 20 anderen, best uniek dus. 

Je moet denken dat je in één nacht van Den Haag naar 

Utrecht loopt….! 

Wij startten zaterdagavond om 20.15 uur en 13,5 uur later, zondagochtend om 09.45 uur bereikten we de finish. 

Dat is in één zin snel gezegd, maar 13,5 uur de nacht door, donker, niet zien waar je je voeten zet, rul zand, 

uitstekende wortels en meer van dat soort ongein, maakte het extra zwaar. Niettemin zijn we zonder al teveel 

problemen goed, en best vermoeid, aangekomen. 
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Wat was het hoogtepunt van de tocht? 

De organisatie was prima, af en toe kwamen we een post tegen met drinken 

en iets te eten en om 04.00 uur was het cup-a-soup moment, een soeppost 

dus, best lekker! 

En wat was het dieptepunt? 

De laatste 10 kilometer waren het zwaarst, de zon kwam op en het terrein was 

bij start en finish behoorlijk heuvelachtig, kuitenbijten dus. 

Hoeveel is er door jullie team opgehaald en wat is de totale opbrengst voor natuurmonumenten? 

Als team hebben we goed gelopen, goede sfeer en goed resultaat. Ons sponsorbedrag was bijna € 900,-!!! Het 

totaal wat Natuurmonumenten heeft binnengehaald is € 82.000,-. Dit alles voor de natuur in Nederland. 

Lopen jullie wel vaker lange tochten en gaan jullie volgend jaar weer meedoen? 

Voor Leon en mijzelf was 63 km een persoonlijk record, voor Otto en Marcel niet, Marcel loopt binnenkort weer 

een tocht van 80 km, tsja, baas boven baas. Of we volgend jaar weer lopen? ………ehhhh, dat zien we volgend jaar 

weer, ok? 

 

 

Wist je dat... 

Yvo en Charlotte deze zomer gaan trouwen! 
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 Op kamp! 

Maar waar gaat iedereen naar toe? 

 Welpen: Amersfoort 

 

 Explorers: Londen (UK) 

 

 

 Stam: Londen (UK) 

 

Kamptips 
Je gaat bijna op kamp, naast de standaard bagagelijst die je op onze website vindt, zijn er natuurlijk nog veel 

belangrijkere dingen waar je aan moet denken. We zetten er een paar op een rijtje voor je: 

Onmisbaar 

Duct tape, wat karabinerhaakjes en een stuk touw. Daarmee kun je zowat alles op je kampeerplek vastzetten, 

ophangen of repareren! 

Ongein tips 

Een kamp zonder practical jokes is geen kamp, 

een paar voorzetjes: 

 Verwissel de inhoud van je potten met beleg  

 Verwissel de inhoud van 2 tenten 

 Spiegel de inhoud van een slaapzaal 

Vuurstarters maken 

Een kampvuur of bbq wil je natuurlijk snel aanhebben, met wat huiswerk is dat geen probleem. 

Smelt wat waxinelichtjes in een pan. In een lege eierdoos giet je in elk bakje een laagje kaarvet, doe er dan een 

houtskooltje in voor bbq-starters of een dennenappel voor kampvuur-starters. Dan alle bakjes los uitknippen. 

 

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#9: september 2014       Leuke ideeën, interessante verhalen? Schroom niet en mail de redactie!  

 Kabouters: Assen 

 

 Padvindsters: Dwingeloo 

 

 

 

 Verkenners: Hengelo 
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