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Woord van de voorzitter
Beste Fergusonners!
We zijn weer begonnen!
En deze Fergusonpost zal dan ook vol staan met foto's en verhalen van de eerste opkomsten. De
eerste zaterdag was enerzijds zonnig en enorm gezellig tijdens het overvliegen. De avond ervoor
was er door een fanatieke ploeg flink gepionierd. Een heuse 'de vloer is lava'-baan vulde het
buitenterrein, en iedereen wilde daar wel over heen!
Maar dat eerste weekend stond ook helaas in het teken van afscheid. Onze ere-akela Annie Regeer
was de maandag ervoor overleden. Jullie zullen dus in deze Ferguson post veel lezen over 'onze
Annie'.
Een weekend van uitersten, een Fergusonpost met twee verhalen. Maar dankzij de inzet van velen
zijn beide activiteiten goed en waardig verlopen.
Op naar hopelijk een fantastisch seizoen!
Wij zijn de Ferguson!
Met scoutieve groet, Bas

Sunflowers – Scouts Meisjes
We beginnen het nieuwe seizoen bij de padvindsters met 4 nieuwe aanwinsten: Loes, Soey, Elke en
Yuna. Na het overvliegen is het natuurlijk handig om elkaar beter te leren kennen dus gingen we elkaar
natekenen.
De Padvindsters zochten in tweetallen een plekje op om elkaar na te tekenen maar de ander mocht
niet zien wat je aan het tekenen was.
Toen alle tekeningen klaar waren, werden ze door elkaar opgehangen en genummerd en vervolgens
moest iedereen raden wie wie was en dat bleek soms nog best lastig !
Tussendoor kregen we heerlijke suikerspin en alle energie moesten we natuurlijk ook nog even kwijt in
een spelletje mokje-pik.
Hierna vlogen Hannah en Olivia over naar de Explo's en mochten ook wij over het "the Floor is Lava”
parcours .
Kortom, een leuke gezellige zonnige start !
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In memoriam

Annie Regeer-Hijmans
9 december 1930 – 30 augustus 2021

Ere-Akela Scouting Ferguson
Draagster Gouden Jacobsstaf van De Nederlandse Padvinders
Draagster Zilveren Waarderingsteken van Scouting Nederland
Op maandag 30 augustus 2021 is onze Annie overleden, na een lang en scoutief leven.
Annie is ruim 70 jaar lid van Scouting Ferguson geweest, waarvan 35 jaar als Akela; eerst van de
zaterdaghorde en later van de Gallowayhorde op woensdagmiddag. Daarnaast was zij ook actief
als assistent-districtscommissaris voor welpen in Den Haag.
Haar betrokkenheid bij onze scoutinggroep is tot op het allerlaatst onverminderd groot geweest;
in 2018 ging ze mee op het jubileumkamp naar Schotland en op 17 augustus jl. hebben wij nog
met haar de 103e verjaardag van de groep gevierd. Zij was, samen met haar man Fred (†),
jarenlang het gezicht van onze scoutinggroep.
Wij gedenken Annie als een bijzondere vrouw met een grootse inzet en grote sociale
betrokkenheid. Wij zijn haar bijzonder dankbaar voor haar jarenlange werk voor onze groep en
voor scouting.
Wij wensen haar zoon Ton, Caroline en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Namens alle leden van Scouting Ferguson,
het groepsbestuur
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Duinknagertjes – Bevers
Na wat wel een oneindige vakantie leek, zijn de ook de Bevers het seizoen van start gegaan
met het overvliegen. Naast de Clan was zo’n mooi parcours gebouwd dat niet alleen de overvliegers,
maar ook de andere Bevers er graag een keer overheen gingen. Gelukkig vlogen niet alle Bevers over
naar de Welpen of Kabouters, maar bleven er maar liefst 16 over. Met deze leuke groep begon de
week erna de eerste opkomst in het thema EHBO. Met verschillende spelletjes hebben de Bevers alle
onderdelen van een EHBO-kist bij elkaar gespaard.
Binnenkort staan er nog veel meer leuke activiteiten op het programma, zoals het eerste
pyjamaweekend en nog meer leuke opkomsten.
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Muurbloemen – Welpen Meisjes
Het scoutingseizoen is weer begonnen!! En we zijn alweer 2 opkomsten verder. We hebben op
zomerkamp afscheid genomen van Dirk-Jan en Suzanne, gelukkig hebben we ook weer twee toppers
mogen verwelkomen. Marloes en Sjoerd zijn namelijk het leidingteam komen versterken!
Afgelopen opkomst hebben we een cake gebakken. Helaas was Silas het recept thuis vergeten... Dus
we moesten de cake op gevoel maken. Helaas was de cake een kwartier na de opkomst nog steeds
niet klaar. Aankomende opkomst gaan we dus alsnog cake eten en proeven of we er iets van
gemaakt hebben.
We hebben erg veel zin in het nieuwe seizoen en hebben zelfs al een weekend gepland eind
oktober!!
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Hopman Vertelt, een passage uit het boek van Johan van Alphen - door Bas Rutgers
Op 30 augustus 2021 is onze ere-akela Annie overleden. Het afscheid van Annie viel op
zaterdag 4 september samen met de eerste opkomsten van het seizoen. Deze dag bestond dus voor
onze groep uit zowel een lach als een traan. Wanneer een scout overlijdt wordt hier traditioneel op
een passende manier blijk van medeleven aan gegeven via het ‘einde spoor’ symbool uit
het spoorzoeken. Dit symbool heeft u dan ook terug kunnen zien in de verschillende
overlijdensberichten op internet en in de krant.
Om op een waardig manier afscheid te nemen is
bij de uitvaart door leiders uit verschillende
speltakken geassisteerd bij het dragen van de kist.
De kist werd daarbij vanuit haar woonadres naar
de auto gedragen langs een ere-haag van scouts.
Annie heeft veel voor onze groep betekend.
Omdat niet al onze leden en hun ouders Annie
even goed zullen kennen volgt hieronder de
passage over Annie uit het boek ‘Geschiedenis van
Scouting Ferguson’ van Johan van Alphen.
Annie Regeer-Hijmans
Zij is The Grand Old Lady van Scouting Ferguson. Geboren op 9
december 1930 als dochter van een bakker in de Schilderswijk. Zij is
een vriendin van akela Corrie Ouwehand-Stoppendaal en komt via
haar bij de padvinderij. Zij wordt in 1950 lid van de groep en begint als
assistent welpenleidster bij de Ferguson I, om verbolgens 35 jaar als
akela de hordes van de groep te leiden. En hordes waren het; soms
wel meer dan 30 welpen! Altijd op de fiets of haar Solex naar de
opkomsten met de hond Fannie in de mand aan het stuur. Tussendoor
was zij ook nog assistent districtscomissaris welpen in Den Haag-west.
Draagster van de Gouden Jacobstaf (1969) en het zilveren
waarderingsteken van Scouting Nederland (1988). Ze hielp ook haar
man Fred met het redactiewerk van de FergusonPost. Na haar actieve
leidersloopbaan treedt zij toe tot het groeps- en stichtingsbestuur van
de groep. Zij is daarvan lid van 1985 tot 1996.
Ook daarna was Annie nog zeer betrokken bij de groep en vaak aanwezig. Annie is in 2013 vanuit de
groepsraad benoemd tot ere-akela. Op 11 maart 2017 heeft Annie ons 200e lid verwelkomd door
samen een taart aan te snijden. Ze is in 2018 mee geweest met het jubileumkamp naar Scotland en
bij de nieuwjaarsopkomst van 2020 is ter ere van haar 70 jaar lidmaatschap de welpentotem aan
Annie opgedragen.
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Ere-akela Annie Regeer-Hijmans
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Paradijsvogels - Explorers
We begonnen ons kamp superfeestelijk door met de Kwibus naar ons kampterrein te gaan.
We waren superblij dat we eindelijk op kamp konden gaan. Ons kampthema was Prinsen en
Prinsessen.
Je moest dus echt iets speciaals of goeds doen om de prins of prinses van de dag te worden.
Uiteindelijk sloten we het kamp af met een bal, want eigenlijk waren we allemaal prinsen en
prinsessen.
We hebben het onwijs leuk gehad!
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Kilkerranhorde – Welpen Jongens
Hallo allemaal!
Na een lekkere vakantie (+ een super kamp gehad te hebben) zijn we weer begonnen! op 4
september zijn de oudste Welpen (Marin, Tjalling, Lejan, Florian de Leur, Mika, Mats en Olaf)
overgevlogen naar de verkenners. Via een hindernisparcours hebben ze de overkant bereikt en we
hopen dat ze een fijne tijd gaan hebben bij de Verkenners.
Van de Bevers zijn er 2 leuke en stoere kerels overgevlogen, wat we hartstikke leuk vinden!
Het komende scoutingjaar belooft avontuurlijk en ook weer heel leuk te worden. De leiding is al
druk bezig met de programma’s, en zelfs al met het zomerkamp! Al het materiaal is nog maar net
uitgepakt of we beginnen al weer met het zomerkamp in 2022. We kunnen jullie stiekem al melden
dat het groepshuis geboekt en bevestigd is!
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Stierentroep – Scouts Jongens
De eerste weken zitten er alweer op, en wat was het weer top.
We begonnen gelijk met een klassieker, maar dan ludieker.
Van boten laten ontploffen tot het vormen van een kwartet, het vechten
middels kaarten is een garantie voor een hoop pret.
De volgende week was de eerste opkomst met de nieuwe groep, dat is
wel even wennen daarom leerden wij elkaar kennen. Om er zeker van te
zijn dat het kennismaken niet wordt vergeten, ging dit in de vorm van
speeddaten.
Tijdens deze grespreken was er steeds maar kort de tijd, maar de eerste
kennismaking is hiermee een feit.
Lang verhaal kort, we hebben er weer zin in en dit is nog maar het begin!

Cobrastam – Roverscouts
Hallo allemaal,
Na een veel te lekkere vakantie is de Stam ook weer begonnen! We hebben een super kamp gehad
in Mook. We hebben onder andere een brouwerij bezocht, en een mooie wandeling in de omgeving
gemaakt. Ook hebben we de stad Nijmegen ontdekt.

Van de Explorers zijn Dyami, Evi en Sjoerd naar de stam overgevlogen: welkom!
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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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