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Woord van de voorzitter
Beste Fergusonners!
Het is ontzettend fijn om te zien dat iedereen geniet van de mogelijkheden die er op dit
moment zijn. Op de zaterdag heeft iedereen een glimlach op zijn gezicht en doet
iedereen met plezier mee aan de opkomst. Er wordt heel wat vuur gestookt, hout
gehakt, pleisters geplakt (gelukkig alleen maar om te oefenen) en we hebben nog in de
sneeuw gespeeld!
Achter de schermen wordt ook steeds meer nagedacht over de kampen en weekenden.
Met de huidige corona maatregelen is kamperen nog niet mogelijk. Toch zullen we de komende maanden
binnen de groep gaan nadenken over de verschillende mogelijkheden. Binnenkort zal er dus meer nieuws
komen over de kampen.
Maar nu eerst genieten van alle leuke verhalen en foto's van de afgelopen tijd.
Tot zaterdag!
Met scoutieve groet, Bas

Duinknagertjes – Bevers
Bij de Bevers in Hotsjitonia is het een gezellige boel en het wordt alleen maar gezelliger. Het seizoen is
begonnen met 6 Bevers, maar inmiddels stuiteren er elke week bijna 14 Bevers rond!
De Bevers hebben de afgelopen weken veel activiteiten in thema gedaan. Zo hebben ze clowns in
het circus geholpen door gekleurde lintjes te verzamelen en de leeuwen te temmen.
Tijdens de dierenspeurtocht zijn de Bevers veel wilde dieren tegen gekomen zoals leeuwen
en olifanten. Ook de loslopende honden in Meer en Bos waren deze dierenopkomst geliefd
bij de Bevers. Gelukkig mochten alle Bevers de hondjes even aaien van de baasjes. Naast al
deze avonturen in thema hebben de Bevers ook een opkomst
helemaal zelf bepaald welke spelletjes er gespeeld werden
door een spelletje te grabbelen in de bak. Deze opkomst alles
zelf bepalen vonden de Bevers ook wel leuk. Kortom, een hoop nieuwe Bevers en
heel veel gezelligheid de afgelopen maand!
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Muurbloemen – Welpen Meisjes
Hoi allemaal,
Alweer twee weken geleden hebben de Muurbloemen een heuse EHBO-opkomst gehouden.
Een Welpen Meisje moet namelijk op alles voorbereid zijn! Ze hebben verschillende verbandjes geoefend, zoals
een snelverband, drukverband en zelfs een enkelverband. Aan het eind van de opkomst waren de meiden dan
ook volleerd EHBO'ers.
Hiervoor hebben ze het EHBO-insigne ontvangen voor op het
uniform.

P.S. het onderdeel heeft nog ruimte voor een aantal nieuwe Welpen Meisjes. Kennen jullie nog een
nichtje/vriendinnetje/zusje die een keertje wilt komen kijken? Neem dan contact op
via: muurbloemen@scoutingferguson.nl
Groetjes de Muurbloemenleiding
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Hopman Vertelt door Johan van Alphen
Hallo Fergusonners,
In februari van vorig jaar is het boek over de geschiedenis van de groep gepresenteerd. En bij het
schrijven van dat boek kwamen heel veel scoutingverhalen tevoorschijn die het niet gehaald hebben in het
boek. Toch zijn ze leuk om te vertellen, het laat weer wat zien over de rijke geschiedenis van de groep.
Sint-Jorisdag
Volgende maand is het Sint-Jorisdag en wel op 23 april. Dat is wereldwijd dé dag dat jongens welpen, jongens
scouts en roverscouts wat te vieren hebben (meisjes vieren Denkdag op 22 februari). Heel veel scoutinggroepen
in Nederland vieren Sint-Jorisdag nog steeds en ook wel op traditionele manier. Dat is met een kampvuur
waarbij het verhaal van Sint Joris en de Draak wordt verteld, alle leden van de groep om het kampvuur en met
een ceremonie herhalen van de scoutingbelofte. Natuurlijk zijn er ook modernere manieren om dat te vieren.
Waar het om gaat, is het verhaal. Baden Powell koos dat verhaal voor de thema’s ridderlijkheid en het
overwinnen van het kwade voor zijn ideeën over scouting. We zien dat terug in de installatiebelofte waarin je
belooft je “best te doen een goede scout te zijn” en “iedereen te helpen waar ik kan”.
Het verhaal van Sint Joris en de Draak
Dat zit allemaal in het verhaal van Sint Joris en de Draak. Volgens het oeroude verhaal was Joris een ridder die
zichzelf belooft een stad te redden. Hij wilde niet terugschrikken voor een draak die erop uit is die stad te
verwoesten als ‘ie zijn zin niet krijgt. Hij gaat erop uit, vindt de draak en verslaat die in een enorm gevecht. Hij
redt daarmee de stad en houdt zich aan zijn belofte. Baden Powell zag daarin de plicht van een scout goede
daden te doen voor zijn omgeving en vertaalde dat in een installatiebelofte en een scoutswet.
Tradities
Bij Scouting Ferguson vieren we Sint-Jorisdag niet. Dat is niet altijd zo geweest. In de jaren ‘50 trokken de
welpen, de verkenners en de voortrekkers van de groep elk jaar op 23 april in alle vroegte naar het Binnenhof.
Kijk maar op de foto uit die tijd, waarop te zien is dat een piepjonge akela Annie Regeer met haar Welpen van
Groep 10 bij het Lange Voorhout naar het Binnenhof loopt, met achteraan bagheera Fred Regeer. Eén van de
welpen vooraan draagt een bos rode tulpen (de bloem van Sint-Jorisdag). Daar werd met alle andere scouts uit
Den Haag die dag gevierd om daarna je naar school of werk te haasten. Scouts droegen ook op Sint-Jorisdag hun
ScoutFit (met korte boek en padvindershoed of welpenpet!) naar werk of school. Dat was traditie.
Ergens zijn we gestopt met het vieren van deze
échte scoutingdag. Natuurlijk zijn er leukere dingen
te bedenken dan in alle vroegte naar het Binnenhof
te gaan met groepsvlaggen, lopend in marscolonnes
en daarna in je ScoutFit naar je werk te gaan, zoals
toen gebruikelijk was. Het Sint Jorisverhaal blijft de
moeite waard om verteld te worden.
Wie weet vieren we het in de toekomst weer, maar
dan op een eigentijdse en echte Fergusonmanier.
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Kilkerranhorde – Welpen Jongens
De Welpen zijn de afgelopen weken erg druk bezig geweest. Zo hebben wij in
februari na de sneeuwstorm Darcy een hele leuke sneeuwopkomst kunnen
houden. De Welpen hebben de hele opkomst lang kunnen spelen in de sneeuw en
we hebben het afgesloten met een kampvuurtje en s’mores.
Natuurlijk hebben we met z’n allen nog veel meer toffe activiteiten gedaan. Zo
hebben wij levend zeeslag gespeeld, raadsels opgelost in het bos en nog veel meer!
Ook hebben wij met de Welpen een speciale vuuropkomst gedaan. De Welpen mochten met de leiding takken
zoeken in het bos. Hierna deden de nesten onderling een wedstrijd, wie had als eerste team zijn vuur aan? In
het begin bleek dit nog best lastig maar Welpen leren snel en uiteindelijk is het ieder nest gelukt om zelf vuur te
maken! Het zag er super uit.
De leiding is op dit moment al bezig met de voorbereidingen voor het zomerkamp. De locatie is al gekozen, maar
deze blijft nog even geheim! Wel gaat het leidingteam op 15 mei na de opkomst op verkenningstocht uit om de
locatie te bezichtigen… dus wordt snel vervolgd !!!!
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Sunflowers – Scouts Meisjes
De Scouts meisjes zijn momenteel druk bezig om het insigne ‘houtbewerking en stoken’ te
halen.
Zo leren ze houthakken, verschillende soorten vuur maken en natuurlijk komt daar ook
nog een opkomst bij over brandveiligheid!
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Sunflowers – Scouts Meisjes (vervolg)
Zelfs in januari waren de Sunflowers al thuis bezig met het maken van vuur:
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Nu in de webshop op www.scoutingferguson.nl

Nieuw Scouting Ferguson Buff voor

€ 8,00

Bestel in de webshop voor 3 april!
Aangeboden!
Gratis op te halen:
Twee goede kinderslaapzakken, een blauwe slaapzak en een groene slaapzak
(niet op de foto).

Interesse in één of alle twee de slaapzakken?
Mail naar welpen@scoutingferguson.nl
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Cobrastam – Roverscouts
Nieuws van de Cobra Stam
Hoi iedereen,

Hierbij weer een berichtje van de stamvissen (Pivo en Piva). Inmiddels zwemmen wij alweer 1,5 jaar (applausje
voor de verzorger) rond in ons aquarium. Wij hebben het naar ons zin, maar we voelen ons wel alleen. Wij
krijgen de laatste tijd wel steeds vaker ruzie met Alfred (de algeneter), hij zwemt namelijk nogal luidruchtig
rond. Ondanks de ruzie met de buurvis vinden we het wel erg stil tegenwoordig. Vroeger was het elke vrijdagavond weer feest voor ons, maar de afgelopen maanden is het nogal een dooie boel op vrijdag. Gelukkig blijft
onze verzorger ons wel trouw voeren. Wij hopen dat alles weer snel normaal wordt!

Blub, Blub, Pivo en Piva

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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