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Woord van de voorzitter
In deze laatste Ferguson Post van het jaar, wil ik alle leiders, vrijwilligers en
bestuursleden bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Telkens hebben
we met elkaar gezocht naar mogelijkheden en oplossingen; keuzes gemaakt
hoe we toch het hele jaar bezig konden zijn met het spel scouting. Ook
tijdens de feestmaanden zal alles nog anders zijn dan we zouden willen.
Maar houd allen vol. Denk aan elkaar en geef om elkaar. Ik wens iedereen een scoutief en
vooral gezond 2021 toe.
Met scoutieve groet, Bas

Afgelopen 31 oktober was het feest in de jungle!
Omdat helaas vorige seizoen de regio-jungledag ter ere van het 100-jarig bestaan van de
welpen niet door kon gaan, hadden onze welpen jongens en meisjes nog een feestje tegoed.
Onder het genot van een taartje en een bubbel is het jubileum dan ook eindelijk feestelijk
gevierd.
Hieper de piep… HOERA!
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Duinknagertjes – Bevers
De Bevers zijn de afgelopen weken weer druk bezig geweest in het dorp Hotsjitonia.
Zo hebben ze Bas Bos geholpen met het zoeken van blaadjes het maken van een boomhut.
Ook hebben de bevers weer lekker gegriezeld tijdens Halloween en toch wel schattige
spookjes geknutseld als versiering voor het lokaal. Helaas kon de jaarlijkse teddyberen tocht
met alle andere bevers uit Den Haag niet doorgaan. Toch hebben de Bevers een flink stuk
gelopen tijdens een eigen alternatieve teddyberen tocht. Gelukkig is de teddybeer ook nog
gevonden! Tot slot hebben de Bevers ook nog een fantastisch uitje gehad, waarbij veel werd
gedanst en gesprongen. Jumpsquare was een goede vervanging voor het gemiste
weekendje op de Clan.
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Muurbloemen – Welpen Meisjes
Hallo allemaal,
De Muurbloemen zijn de afgelopen weken weer
heel erg actief geweest. Zo hebben wij in plaats van
een weekend een avondopkomst gehad. We zijn
toen begonnen met het installeren van onze nieuwe
leden. En daarna hebben we lampionnen versierd
voor de lampionnentocht.

Als avondeten hebben wij een drie gangen menu gemaakt voor de kinderen. Als voorgerecht
waren er wraps met kipfilet, komkommer en andere lekkere dingen. Als hoofdgerecht
shoarma en een heel eng toetje!

Tijdens de laatste opkomst zijn we koekjes gaan bakken met
de kinderen. Er waren allemaal verschillende vormpjes zodat
we lekker veel koekjes konden maken. Toen de koekjes uit de
oven kwamen zijn we meteen begonnen met versieren. Dit
was uiteraard met veel glazuur en allemaal andere lekkere
dingen voor op de koekjes!
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Hopman Vertelt door Johan van Alphen
Hallo Fergusonners,
Het kan natuurlijk gebeuren dat je het even vergeet. Wat, vraag je jezelf nu af? Nou, vorige
week praatte ik met een paar scouts van een andere scoutinggroep en die wisten niet wie
Baden Powell is. Toen was ik toch wel verbaasd. Welke scout weet nou niet wie Baden Powell
is!? Ik begon ook een beetje te twijfelen. Zouden alle Fergusonners dat wel weten? Ik vertel
het eventjes in het kort, want je staat voor aap als je als scout niet weet wie Baden Powell is.
Baden Powell heet voluit: Robert Stephenson Smyth Baden Powell of Gilwell.
Hij was een Britse generaal, schrijver, spion, toneelspeler en een behoorlijk tekenaar. Geboren
in Engeland op 22 februari 1857 gaat hij na de middelbare school
in het Britse leger om officier te worden. Zijn loopbaan in het
leger brengt hem over de hele wereld en hij wordt uiteindelijk
generaal. Al zijn ervaringen en ideeën uit het leger schrijft hij op
in een boekje, dat rond 1905 in delen in een krant wordt
gepubliceerd. Tot zijn verbazing merkt hij dat niet volwassenen
zijn verhalen leuk vinden, maar vooral jongens tussen 11 en 16
jaar. Dat boekje heet Scouting for Boys. Het werd een
ongelofelijk populair boek en vele jongens in Engeland
gebruikten het in hun spel op straat en in de bossen. Van een
organisatie, uniformen, leiders en insignes is dan nog helemaal
geen spoor te bekennen, de jongens vinden het een geweldig
boek om uit te lezen en de avonturen en tips na te spelen.
De koning van Groot-Brittannië geeft Baden Powell de opdracht om ontslag te nemen uit het
leger en al zijn tijd te besteden aan de Engelse jeugd en het nieuwe spel dat Scouting heet. In
1907 houdt hij een proefkamp met twee groepjes jongens op Brownsea Island bij Poole aan de
Engelse zuidkust; dat is het eerste padvinderskamp! Er zijn uiteraard ook meisjes die het spel
van Scouting willen spelen en al in op de eerste grote scoutingbijeenkomst in Londen ziet hij
meisjesscouts. Hij vraagt zijn zus Agnes om leiding te geven aan een organisatie voor
meisjesscouts. Later zou zijn vrouw Olave dat van Agnes Baden Powell overnemen. Baden
Powell reist door heel Groot Brittannië en later over de hele wereld voor scouting. Hij bezoekt
Nederland in 1932 en in 1937 op de 5e wereldjamboree in Vogelenzang. Op die jamboree
neemt hij afscheid van de scouts en in 1939 verhuist hij van Engeland naar Kenya (Afrika). Hij
overlijdt daar in 1941.
Gelukkig is na zijn dood scouting gewoon doorgegaan. Scouting is nu de grootste
jeugdorganisatie ter wereld met meer dan 60 miljoen scouts verdeeld over 223 landen.
Scouting is ook in Nederland de grootste jeugdorganisatie, met zo’n 110.000 leden verdeeld
over 1100 scoutinggroepen. En nog steeds spelen al die scouts over de hele wereld het spel
van scouting met dezelfde ideeën zoals Baden Powell die meer dan 100 jaar geleden op papier
zette in een klein boekje. Zo weet je voorlopig weer wie de bedenker van Scouting is. Juist,
Baden Powell!
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Kilkerranhorde – Welpen Jongens
Het nieuw scoutingjaar is alweer een tijdje bezig en voor de Welpenhorde is dit wel
even wennen. Er zijn namelijk 10 Welpen naar de Scouts overgevlogen! Zelf hebben
wij er 5 Bevers bij gekregen waardoor de groep iets kleiner is dan vorig jaar. De eerste kijkers
zijn al binnen, maar er blijft altijd plek voor nieuwe leden.
Ook heeft de horde een nieuwe Akela gekregen! Namelijk Louie, of moet je nu King Louie
zeggen?
Het is al bijna december, maar dat betekent niet dat de Welpen Jongens de afgelopen
maanden stil hebben gezeten. Zo zijn wij begin dit scoutingjaar met de Welpen gaan flyeren in
het winkelcentrum Waldeck voor extra leden.
Ook hebben de Welpen een paar weken hutten gebouwd in Meer en Bos. Daarnaast hebben
wij een herfst-speurtocht gedaan waarbij de Welpen op zoek gingen naar allerlei zaken die met
de herfst te maken hebben.
Al met al hebben wij ons prima vermaakt tijdens de opkomsten. De komende tijd staan er nog
andere hele leuke activiteiten voor de boeg, waaronder een hele leuke sinterklaasopkomst op 5
december. Kortom, we gaan er weer een leuke tijd van maken!
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Sunflowers – Scouts Meisjes
Halloweenopkomst!
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Kan jij deze zinnen uitspreken zonder over je woorden te struikelen?
•

Als achter vliegen vliegen vliegen vliegen vliegen vliegen achterna.

•

Als jouw tekkel mijn tekkel tackelt, tackelt mijn tekkel jouw tekkel terug.

•

De poetsier poetst de postkoets met de postkoetspoets.

•

Als een potvis in een pispot pist, heb je een pispot vol potvispis.

•

De knappe kapper kapt knap, maar de knecht van de
knappe kapper kapt knapper dan de knappe kapper kapt.

De redactie wenst iedereen een gezond en goed 2021 toe!
Colofon
De redactie van de FergusonPost wordt gevormd door:
De Wijze Woudloper, De Koene Ridder & El Mouso.
E-mail: redactie@scoutingferguson.nl
Website: www.scoutingferguson.nl
Muurbloemweg 41, Den Haag
Leuke ideeën, interessante verhalen? Schroom niet en mail de
redactie!

Voor de laatste nieuwtjes en foto’s volg Scouting Ferguson ook op Facebook
www.facebook.com/scoutingferguson
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