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Woord van de voorzitter
Het is de tijd waarin we allemaal moeten volhouden. Maar wie denkt dat
we als Fergusonners bij de pakken neerzitten, zal in deze FergusonPost weer
verrast worden!
Terwijl we natuurlijk balen dat de kerst- en nieuwjaarsdiners niet door konden
gaan... de tosties nog steeds op zich laten wachten... de plannen voor de
zomerkampen nog wat ambitieus lijken, laten onze leiders en kinderen in deze
FergusonPost weer zien wat er allemaal WEL kan!
Samen puzzelen en tekenen; werken aan insignes; spoorzoeken; hulp bieden aan
vergeetachtige leiding, tot het namaken van beroemde schilderijen!
En wanneer de creativiteit even op blijkt te zijn, komen zelfs de ouders in actie! Wat is het toch
fijn om in deze tijden een Fergusonner te zijn!
Ik wens iedereen heel veel plezier bij het lezen van deze zeer speciale FergusonPost. Houd vol
allen, en blijf gezond!
Wij zijn de Ferguson!
Met scoutieve groet, Bas

Duinknagertjes – Bevers
De Bevers zijn na een wat langere 'kerstvakantie' weer begonnen met
online opkomsten. Het was even jammer dat het kerstdiner niet
doorging, maar dit halen ze volgend jaar dubbel en dwars wel weer in.
Dat de Bevers nu thuis zitten betekent niet dat ze niet samen kunnen
spelen. Zo maken ze kleurplaten die alleen samen met andere Bevers
samen compleet gemaakt kunnen worden (zie foto). Ook tekenen en
puzzelen ze erop los in het Bever doe-boekje met hun eigen foto's
verwerkt in de puzzels. Zo blijven de Bevers elkaar wel zien, maar toch
kijken ze er weer naar uit samen te spelen in Hotsjitonia.
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Muurbloemen – Welpen Meisjes
We zijn het nieuwe jaar begonnen met de online opkomsten, voor de leiding en de
meiden ondertussen niks nieuws. Uiteraard maken we er met z´n allen het beste van!
We zijn begonnen met de nieuwjaarsopkomst waar een aantal meiden enthousiast aan hebben
mee gedaan. De week erop hebben we een probleem opgelost, Dirk-Jan was namelijk zijn
verjaardag vergeten. Wie vergeet zijn verjaardag nu weer?!?! De Muurbloemen hebben DirkJan geholpen door middel van puzzels en raadsels die door de leiding werden gestuurd. Eerst
moesten ze erachter komen in welke maand Dirk-Jan geboren is. Toen moesten ze erachter
komen welke dag hij geboren is. Het bleek een eitje te zijn voor de meeste dames en daarom
vroeg Dirk-Jan in deel 2 van de opkomst of de meiden ook erachter konden komen op welke
tijd hij geboren is.
Afgelopen week zijn wij met de Muurbloemen ook de culturele kant op gegaan. Ze moesten
namelijk schilderijen namaken. Alle benodigde voorwerpen konden ze thuis vinden, van
huisdieren tot aan familie. Er zijn veel mooie uitkomsten uit gekomen! Daarnaast waren er
bonusvragen van een aantal bekende schilderijen.

Ondanks de Corona-tijd proberen we leuke opkomsten te bedenken, zelfs ouders helpen de
leiding met programma ideeën. We hopen natuurlijk dat snel alles weer normaal is en kijken er
nu al naar uit dat de TOSTIBAR weer gezellig open is!!!
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Hopman Vertelt door Johan van Alphen
Hallo Fergusonners,
Zingen is een geweldige scoutingtraditie. Natuurlijk zijn er de klassiekers voor bij het kampvuur
die je bij elke jeugdorganisatie hoort. Scouting heeft eigen klassiekers en het Ferguson Eetlied
is er één van.
Om jullie meteen uit de droom te helpen, de titel van het lied is een misleiding. De oorsprong
van dit lied ligt niet bij Scouting Ferguson, maar bij schipper Hans Weerwag van de John F.
Kennedy Zeeverkenners. Hij heeft de tekst van dit lied geschreven op de muziek van een
volksliedje dat over een scharenslijper gaat. En dat eetlied gaat over een hongerige groep
scouts die op kamp zit te wachten tot die kan gaan eten. Hans Weerwag was ook een
instructeur bij het Special Trainings Team in Den Haag. Het STT organiseerde meerdaagse
scoutingkampen voor het behalen van insignes zoals houthakker, kok, kampkok en pionier. Bij
de maaltijden in die kampen van het STT werd dat eetlied gezongen. Bij het STT waren in de
jaren ’60 tot en met de jaren ’90 ook enkele Fergusonleiders aangesloten en vele scouts van de
groep hebben als cursist aan deze kampen meegedaan. Zij hebben het lied daar gehoord,
gezongen en meegenomen naar Scouting Ferguson.
Vele Fergusonners kennen het eetlied en het wordt bij gelegenheid dan ook uit volle borst
gezongen. Maar door de vele jaren van overlevering gaat de tekst vervagen. In de leidersapp
van de groep leek er kortgeleden een misverstand te zijn over de tekst. Tijd om orde op zaken
te stellen en de originele tekst weer eens te laten zien. Dus, de tekst van het Ferguson Eetlied
is als volgt, met wat uitleg ernaast:
Komt vrienden in den ronde
Hoe heerlijk ziet het aan
Stopt happen in uw monden
Laat het niet langer staan
Waarom nu langer nog gedraald
Gij hebt toch niet voor niets betaald!

“in den ronde” is MET ELKAAR
de borden zijn vol geschept en staan voor je

“gedraald” is GETREUZELD
“betaald”, niet voor de maaltijd maar voor

het kamp
Hapt, propt, kauwt, slikt, plempt aan
Opdat gij later zeggen kunt,
Ik heb mijn best gedaan.

“plempt aan” is AANSTAMPEN
“gij” is een ouderwets woord voor U of JE
je best doen in het kamp en om je bord leeg

te eten
Hapt, propt, kauwt, slikt en plempt het aan!
Bij het lied horen ook wat ritmische begeleidingsgeluiden. Het is de bedoeling dat na de 2e en
4e regel twee keer met de handen op tafel geslagen wordt en dat na de 6e en de 10de regel met
de handen op de tafel wordt geroffeld. Het gebruik van eetgerei daarvoor wordt door de
materiaalbeheerders zeer sterk afgeraden.
EET SMAKELIJK!
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Kilkerranhorde – Welpen Jongens
2021 is alweer een paar weekjes oud en het Welpenteam hoopt dat we snel weer de
opkomsten kunnen gaan houden.
Nog even een terugblik op december van het vorig jaar:
Op 5 december konden we gelukkig nog het Sinterklaasfeest vieren. Eerst kreeg de
Welpenhorde bezoek van 2 Pieten. Het was nog even spannend want de Pieten waren
onderweg de cadeautjes kwijtgeraakt. De Welpen moesten toen een mini-cursus Piet volgen
om hun cadeautjes terug te vinden, en gelukkig werden de cadeautjes na een lange zoektocht
toch gevonden. Sinterklaas liet zich toch nog even zien, maar dan via een videoboodschap.
De opkomsten gaan op dit moment even niet door, hopelijk gaat dat snel weer veranderen.
Wel zijn de Welpen thuis druk bezig met het verdienen van hun spoorzoekinsigne.
De Welpen maken thuis een aantal opdrachten en leveren deze in bij de leiding. Hiermee
verdienen de Welpen hun insigne! We hebben al gezien dat een aantal Welpen al goed op weg
zijn!
Wij zien jullie hopelijk zo snel mogelijk weer op de Clan!
Groetjes, de Welpenleiding
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Stierentroep – Scouts Jongens
Hey Scouts, wat hebben we 2020 weer mooi afgesloten met de tofste Sint surprise
opkomst! In de vakantie kregen jullie een kerstkaart als aandenken van jullie lieve snoezige
leiding. Na de kerstvakantie en het aftellen van het oude jaar zijn we 2021 (semi) stilletjes
begonnen met de familiegroepsbijeenkomst en nog de online nieuwjaarsquiz met jullie. Wat
was het leuk om elkaar weer te spreken na de vakantie!
We hebben in het nieuwe jaar lekker gek kunnen doen met de crazy 88 met als bonus een
(mini) sneeuwpop bouwen met de eerst gevallen sneeuw. Het was iedereen gelukt. Allerlei
online spellen gespeeld waaronder pictionary. Na de opkomst zijn jullie zo scoutingtastic en
spelen jullie via discord nog een game among usje.
We gaan er weer een leuk jaar van maken met elkaar. Stelletje knuffelaars ;)(<-voor de vintage
chat-kenners)#no OK Boomer

5

FergusonPost 30 januari 2021 - seizoen 2020-2021 #2
Ferguson Fotoarchief
Beste Fergusonners,
De fotomuur in de hal getuigt van een rijke historie van de Ferguson. Het toont mooie
momenten uit de verre geschiedenis, waar we vandaan komen, de verschillende clubhuizen,
voorzitters, Akela’s en zomerkampen.
Al deze foto’s komen uit het gigantische Ferguson Foto Archief, meer dan 100.000 foto’s rijk.
Wie zou bijvoorbeeld deze prachtige plaatjes uit de oude doos willen missen? In het archief
blijven deze foto’s en herinneringen bewaard.
Als beheerders van het archief zitten we met een uitdaging, we zijn afhankelijk van bijdragen
van leiding, oud-leiding, leden en ouders: Jullie dus! Als voorbeeld hebben we op dit moment
meer foto’s in het archief uit de jaren 50 dan van de afgelopen paar jaar. Graag zouden wij het
archief ook willen aanvullen met foto’s van recente opkomsten en zomerkampen. Dus heb je
wat leuks gedaan met je onderdeel, een mooie foto geschoten tijdens de installatie, een vaderzoonweekend, etc.: stuur deze dan vooral op naar: foto@scoutingferguson.nl, zodat wij ook
deze herinneringen kunnen toevoegen aan het archief en ook leden over 100 jaar laten genieten
van deze leuke herinneringen en de Ferguson uit die tijd!
Namens de beheerders, hartelijk dank!
Yannick & Dijk
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Cobrastam – Roverscouts
Nieuws van de Cobra Stam
De Stam moet het al een tijdje doen met online opkomsten. Na een stevige evaluatie,
waar uitspraken als 'Chaos, in een call helemaal chaos' en 'Online opkomsten zijn makkelijk en
snel thuis' voorbijkwamen, zijn zij ook weer aan het nieuwe jaar begonnen. Eigenlijk is na de
evaluatie niet veel veranderd, op een zeer expliciet online quiz verbod na. Het blijft vooral bij
een gezellige avond bijkletsen. De plannen wat betreft het geplande zomerkamp in Kandersteg
(Zwitserland) zijn wel wat gewijzigd. Het ziet er naar uit dat een kamp daar in 2021 niet mogelijk
is, dus wordt nu al verder voorruit gekeken naar mogelijkheden voor 2022 in Kandersteg.
Ondanks dat zal de Stam nog steeds leuke activiteiten zoals de zeer geslaagde online bingo
blijven organiseren om een zakcentje te verdienen.

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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