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Woord van de voorzitter
Beste leden, leiders en ouders!
De afgelopen weken hebben we enorm kunnen genieten van alle opkomsten en weekenden. Daarvan is
natuurlijk weer een hoop terug te lezen in deze Fergusonpost. Ook zijn de eerste acties gestart om geld te
verdienen voor het jubileumkamp. Zo hebben we gezien dat de Welpen Meisjes kaarsen hebben verkocht die
ze zelf (en ook wel de leiding) hebben gemaakt. Dit is echt iets wat bij scouting hoort. Als je iets bijzonders wilt
doen, dan ga je dat bereiken door je in te zetten. Er is een mooi bedrag mee verdient. Hulde! De komende tijd
zal er steeds meer aandacht gaan naar het aankomende jubileumkamp. Ook daarover is iets te lezen.
Misschien wel een kleine hint waar we naartoe willen met de hele groep...
Helaas zijn de Corona maatregelen weer aangescherpt. Door iedereen wordt hier goed mee om gegaan. Het
scannen aan de deur levert geen problemen op. En de tosti bar is (ook dankzij het weer) voor het bestellen
naar buiten verplaatst. Ik wil iedereen bedanken, ouders en leiders, voor de manier waarop we hier met elkaar
mee om gaan. Het ziet er op het moment van schrijven niet goed uit. We hopen natuurlijk dat alles doorgang
kan vinden zoals we graag willen. Maar we houden er sterk rekening mee dat er meer aanpassingen gaan
volgen. Houd daarom goed de website en de mail in de gaten. Ik weet zeker dat we als groep de beste manier
vinden om het spel scouting door te laten gaan. Want,
Wij zijn de Ferguson!
Met scoutieve groet, Bas

Sunflowers – Scouts Meisjes
Wist je dat…
…Yanniek goed is in motto’s bedenken?
… nog niet alle Sunflowers de wet uit hun helemaal uit hun hoofd kennen….?
… ze die wel kennen als de volgende Fergusonpost uit komt?
… we lootjes hebben getrokken en surprises gaan maken voor sinterklaas?
… we gingerbread koekhuisjes hebben gemaakt met 3d geprinte koekvormpjes?
… je via google maps een digitale vlaggenroof kunt doen door de wijk?
… nu bijna iedereen haar fluitenkoord af heeft gekregen?
… we gipsmaskers hebben gemaakt?
… de meiden op weekend om 6 uur in de ochtend al wakker werden?
… de leiding dat wel erg vroeg vond?
… we naar Outdoor Valley zijn gegaan als uitje en daar netadventure en tuben hebben gedaan en na afloop een
pannenkoek hebben gegeten?
… dat Eline die pannenkoek als eerste op had?
… ons nachtspel een dieren-geluiden-spokenspel was waarbij ook NDLG-ers ons geholpen hebben?
… het weekend erg leuk was!?
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Jubileumkamp 2023

Hello everyone!
Wij zijn de JubCie: het team dat het jubileumkamp 2023 voor alle leden van de Ferguson gaat organiseren.
Hier komt echt van alles bij kijken. Zo zijn wij verantwoordelijk voor de bestemming uitkiezen en de reis
ernaartoe regelen. Ook moeten wij zorgen dat we tijdens het kamp leuke uitjes kunnen doen en dat er
marshmallows zijn om boven het vuur te roosteren.
Om dit alles mogelijk te maken zullen wij, samen met de jeugdleden, in de tijd tot
aan het kamp allemaal leuke acties organiseren. De eerste actie heb je misschien
al voorbij zien komen: de Welpen Meisjes hebben zelf kaarsen gemaakt en
verkocht. Lees hier meer over in hun stukje in deze Fergusonpost!
De volgende actie staat alweer om de hoek: de internationale bierproeverij. Bij
deze proeverij nemen we je mee op rondreis langs de verschillende landen waar
we misschien naar toe gaan met het kamp. Dit doen we aan de hand van lekkere
speciaal biertjes en bijpassende hapjes. Bij elke cerveza-spijs combinatie wordt er
uitgebreide uitleg gegeven over de smaken en de herkomst van het drankje.
Meedoen kan vanaf 18 jaar, de kosten zijn €19,50 incl. bierglas. Aanmelden kan
via de onderstaande QR code.
Wegens de geldende covid-maatregelen zal de proeverij niet meer door gaan op
26 november, maar verplaatst worden naar 17 december. Mocht je je al
aangemeld hebben voor de eerste proeverij, dan willen we je vragen om je nog
een keer aan te melden voor de proeverij op 17 december via onderstaande QR
code.
Er zijn ook andere manieren waarop je ons kan steunen. Je kan bij ons bijvoorbeeld je gebruikte frituurvet en
restjes bakolie kwijt! Wij zamelen dit vet in en zorgen ervoor dat het op de juiste manier wordt weggegooid.
Giet het afgekoelde gebruikte vet of de olie terug in de originele verpakking of een andere afsluitbare plastic
fles en doe deze goed afgesloten in de speciale container voor de Clan. Alle beetjes helpen!
Handig om te weten: wij hebben een eigen emailadres! Voor vragen of
opmerkingen kan je mailen naar: jubileumkamp@scoutingferguson.nl. Voor het
geval je ons liever rechtstreeks iets wilt vragen, zullen wij regelmatig op zaterdag
aanwezig zijn op de Clan. Spreek dan de mensen aan die een paars shirt met het
gele Ferguson logo erop aan hebben!
Nu we ons officieel voorgesteld hebben, zal je steeds vaker van ons horen en
ons tegen komen. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in!
Maar voor nu zeggen we: Arrivederci!! Tot de volgende keer!
Bas, Isabelle, Maaike, Marco, Maxime, Paul en Ronja
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Duinknagertjes – Bevers
Met sinterklaas weer in het land en het eerste pyjamaweekend op het programma, hebben de Bevers
weer een gezellig drukke tijd achter de rug. Het pyjamaweekend is altijd het eerste weekend van het jaar waar
de Bevers even kunnen wennen aan een nachtje op de Clan slapen. Ook dit jaar was er weer een grote groep
Bevers die zaterdagavond in hun mooiste pyjama op de Clan verschenen. Na een lekker toetje en een film
hebben de Bevers heerlijk geslapen tot de (heel erg vroege) ochtend.
Verder zijn de Bevers bezig geweest met veel verschillende dingen als Halloween, Sinterklaas en spelletjes met
Skipper in de hoofdrol. Er zijn mummies gemaakt, schoenen geknutseld, naar pinguïns gezocht en met
kruidnoten gesjoeld. Kortom, een gezellige boel de afgelopen tijd!
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Muurbloemen – Welpen Meisjes
De Muurbloemen zijn de afgelopen weken enorm druk geweest met allemaal verschillende programma's.
Maar het leukste was toch echt het eerste weekend van het jaar!
Aan het begin van het weekend kregen we bezoek van een professor en zijn hulpje. Na een lang en grappig
gesprek kwamen we erachter dat we naar een bepaalde plek moesten gaan om meer antwoorden te krijgen.
Dit bleek de Vogelkelder te zijn (Avonturia). Hier hebben de meiden een speurtocht gedaan en hebben ze als het
goed is veel nieuwe weetjes geleerd.
Voordat we hier naar toe gingen hebben we kaarsen gemaakt. Dit was een actie voor het komende
jubileumkamp. De actie is erg geslaagd want alle kaarsen zijn verkocht!
In de avond hebben was er een spannende speurtocht in het bos en hebben we de film Hotel Transylvania
gekeken.
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Hopman Vertelt door Johan van Alphen
Hallo Fergusonners,
Er zijn niet veel scouts die kunnen vertellen hoe dat nou zit met ploegen, nesten, volkjes, rondes en patrouilles.
Het zijn allemaal namen voor hetzelfde systeem; het verdelen van een groep scouts van een bepaalde
leeftijdsgroep in kleinere groepjes. Bij elk onderdeel heette dat voor 2010 anders. De Kabouters hadden volkjes,
de Welpen hadden nesten. De Padvindsters hadden rondes en de Verkenners hadden patrouilles. Bij de Explorers
en de bij de Stam heetten dat ploegen.
Bij scouting kennen we de Scouting Methode en die is
verdeeld in acht pijlers. Een van die pijlers is het
Patrouillesysteem. De leden worden hierbij verdeeld in
kleine vaste groepjes met een leider uit hun eigen groepje.
Elk lid van een groepje leert in een groep samenwerken en
daarvoor iets van zijn eigen belang in te leveren. Daar
tegenover staat dat ieder zijn individuele karakter in een
kleine groep naar boven kan brengen, omdat deze niet
gelijk zoals vaak in grote groep onderdrukt wordt. Elk lid
voelt zich meer thuis en belangrijk in een kleine groep.
Voordeel daarbij is ook dat ieder leert van oudere leden en
geeft instructie aan de jongeren. Een groepje leert samen
beslissingen te nemen.
Elk groepje heeft uit hun midden ook een leider. Deze leert leiding geven en daarmee verantwoordelijkheid
nemen voor anderen. Daarbij leert deze zijn groepsleden enthousiast te maken en een goede sfeer te creëren. En
omdat er in een groepje een oplopende leeftijd is kan iedereen uiteindelijk een keer de leider van het groepje
worden.
Voor leiders van een onderdeel heeft het ook voordelen. De verdeling van taken en het spelen in kleine groepjes
loopt eenvoudiger en gestructureerder dan in een grote groep of in een meute. Omdat de communicatie via de
leider van een groepje loopt, leert deze opdrachten aanvaarden en taken in het groepje te verdelen. De leiders
van het onderdeel houden het overzicht over groepjes en niet over alle leden afzonderlijk.
Tegenwoordig zijn er minder namen voor al die groepjes. Het worden subgroepen, ploegen of teams genoemd.
Maar dat doet niks af aan het systeem. Baden Powell zélf heeft het bedacht en na meer dan 100 jaar is het nog
steeds ijzersterk en meer dan bruikbaar. Daarom staat het in een modern jasje in S.C.O.U.T.S, bij de T van Team.
Lees maar na op de website van Scouting Nederland.
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Paradijsvogels - Explorers
Hey allemaal!
Afgelopen seizoen hebben we ons vooral gefocust op een diversiteit aan programma’s. We hebben van alles
gedaan. Van een K2 tot K3 opkomst met een K3 Swingo tot en met gipsmaskers maken en ook een kookwedstrijd
op weekend. Bij de K3 Swingo was het de bedoeling dat als je een nummer van K3 herkende en als je die titel op
je bingokaart had, je die kon afstrepen, net zo lang tot je alle nummers van je kaart hebt af kunnen strepen!
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Kilkerranhorde – Welpen Jongens
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Stierentroep – Scouts Jongens
De afgelopen weken is er weer veel gebeurd bij de Scouts Jongens. Een mooie combinatie van de
thema's corona en Halloween zorgde voor een opkomst in het thema maskers maken. Deze maskers
zal je echter niet dragen in de Albert Heijn, maar wie weet is er wel een andere functie voor.
Daarnaast zijn er veel verschillende opdrachten uitgevoerd om betere statistieken te krijgen voor een heus
Scouts Jongens kaartspel waarbij elke Scout zijn eigen scores kan verzamelen. Zo zijn er selfies gemaakt als
test van de sociale skills en zijn er opdrachten uitgevoerd om de teambuilding, uithoudingsvermogen en
kracht op de proef te stellen.
Tot slot zijn er ook nog verschillende scoutieve activiteiten geweest zoals het maken van een dasring, het
snijden en branden van een leertje voor aan het uniform en een kleine les over de geschiedenis van scouting.
Zo hebben we weer een drukke periode achter de rug en staat ons weer een leuke en drukke periode te
wachten vol nieuwe en scoutieve opkomsten.
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Cobrastam – Roverscouts
Hallo allemaal!
In september hebben we onze aller nieuwste Stamleden officieel geïnstalleerd, compleet in uniform!
Ondanks alle maatregelen betreft Corona, kunnen we toch elke vrijdag weer opkomsten draaien, en dat vinden
we hartstikke fijn! We hebben onder andere een leuke pubquiz gespeeld, zijn in de wereld van crypto munten
gedoken en hebben levend Monopoly gespeeld. Ook hebben we een knotstek verzamelspel gespeeld, waar
iedereen heel fanatiek aan meedeed!
We kijken ook heel erg uit naar het gala weekend dat in januari hopelijk plaatsvindt.
Graag wenst de stam iedereen alvast hele fijne kerstdagen en een spetterend 2022!

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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