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Woord van de voorzitter
Beste kinderen, leden, leiders, ouders; beste Fergusonners!
De lente is begonnen, de zon schijnt weer volop en de opkomsten zijn zonder
maatregelen. En daarom in deze FergusonPost dan ook heel veel leuk nieuws van
de afgelopen tijd!
De eerste acties voor het jubileumkamp zijn of worden uitgevoerd en de eerste
grote evenementen staan op de kalender. Zo kan iedereen in deze FergusonPost
lezen over 'Heel de Ferguson Bakt', de vorige keer een echte hit met zeer
spectaculaire en vooral lekkere taarten.
Ook staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. En misschien wisten jullie het al, maar onze
Clan is drie dagen lang een stemlocatie. Leuk als je (als buitenstaander) bij ons komt stemmen.
Laten we de komende tijd bewust genieten van alle scoutingactiviteiten die weer plaats kunnen vinden.
Dus graag tot zaterdag op de Clan!
Met scoutieve groet, Bas

Muurbloemen – Welpen Meisjes
Zoals jullie inmiddels wel weten gaan wij binnenkort op jubileumkamp. Terwijl de locatie
nog geheim is, is het jaar gelukkig al bekend: 2023. Voor een jubileumkamp is natuurlijk
geld nodig en daarom hebben de Welpen Meisjes, Bevers en Welpen Jongens tijdens de opkomst
van 13 februari flessen opgehaald. De kinderen hebben goed hun best gedaan en uiteindelijk
hebben we rond de 2000 flessen opgehaald. De leiding heeft met wat hulp de flessen afgeleverd
bij de Albert Heijn. Uiteindelijk hebben wij met alle onderdelen 500 euro opgehaald!
Door het grote succes van deze
actie hebben wij besloten om
deze onbeperkt te verlengen,
de flessen mogen afgeleverd
worden bij de leiding!
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Hopman Vertelt door Johan van Alphen
De oorsprong van onze groepsdas
Hallo Fergusonners,
De Tweede Wereldoorlog was in Nederland nog maar net voorbij; in mei 1945 herstart de
Fergusongroep haar activiteiten. Vanaf 2 april 1941 tot aan de dag van de bevrijding van
Nederland waren er geen padvindersuniformen meer op straat te zien geweest en waren er
geen officiële padvindersbijeenkomsten meer geweest, de padvinderij was een verboden
organisatie. Maar na de bevrijding verschenen er weer padvinders (scouts) op straat. In te
kleine uniformen, soms aangevuld met militaire kledingstukken, maar altijd met hun
groepsdas als herkenningsteken!
De toeloop van leden (welpen, verkenners en voortrekkers) bij de Fergusongroep was zó
groot dat binnen enkele maanden een Fergusongroep 2 en ook een Fergusongroep 3 werden
opgericht. Drie groepen met elk een eigen groepsnummer, groep 10, groep 64 en groep 85.
Je moet weten dat een padvindersgroep toen bestond uit alleen jongens en in drie
onderdelen: welpen, verkenners en voortrekkers. Waren de onderdelen vol, dan startte men
een nieuwe groep. Binnen enkele maanden drie padvindersgroepen starten is niet eenvoudig.
Er was tekort aan álles. Er was zeker geen stof voor de groepsdassen en er waren niet
voldoende uniformen, de ScoutShop had geen voorraad. Had je nog een oude groepsdas of
een uniform dan trok je dat aan, maar was je geen oud-padvinder, dan was het improviseren
geblazen. Vandaar dat militaire blouses en baretten ook gedragen werden. Als groepsdas was
bij de Fergusongroep weer teruggegrepen op de witte das uit de tijd van de CJMVpadvinderij. Dat was makkelijk, want zo’n groepsdas kon je maken van een oud beddenlaken.
Het duurde lang voordat de padvinderij weer voldoende voorraad kreeg in de ScoutShop.
Allerlei maatschappelijk belangrijkere zaken gingen natuurlijk vóór, zoals huisvesting,
voedselvoorziening, industrie, landbouw en visserij, energie, wegen en transport. Nederland
had veel schade geleden in de oorlog, vele zaken moesten weer vanaf de grond worden
opgebouwd. De padvinders in Nederland moesten dus lang wachten op stof voor dassen en
uniformen.
Uiteindelijk lukte het de Fergusongroepen tóch weer om stof voor de groepsdassen te krijgen.
Maar ja, drie Fergusongroepen, hoe houd je die uit elkaar? Ferguson 1, Groep 10, droeg de
das die ook voor de oorlog gedragen werd, de tartan Ferguson. Ferguson 2, Groep 64, droeg
de tartan Ferguson ook als groepsdas, maar dan met een distel in de punt van de das.
Ferguson 3, Groep 85, droeg uiteindelijk ook een das met de tartan Ferguson, maar dan met
een zonnebloem in de punt van de das. De groepen 64 en 85 gaven dassen in bruikleen, in
plaats van dat de leden een das kochten. De kosten voor dasstof waren blijkbaar tot in de
jaren ‘60 zo hoog dat voor bruikleen gekozen is. Groep 85 houdt in de loop van de jaren ’50
op te bestaan en gaat op in Groep 64. In 1966 houdt ook Groep 64 op te bestaan en gaat op
in Groep10.
Geen zonnebloemen of distels meer op de das; wij dragen de tartan Ferguson als groepsdas
en zonder versieringen. Als je na jouw installatie die das mag dragen, weet dan dat we die al
dragen sinds 1938 en wees er trots op dat jij daarmee een Fergusonner bent.
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Kilkerranhorde – Welpen Jongens
Hallo allemaal,
De laatste tijd hebben de Welpen Jongens allemaal leuke dingen gedaan! zo
zijn we druk bezig geweest voor het insigne “koken”.
We hebben daarvoor een heleboel lekkere dingen gemaakt, zoals
pannenkoeken.
Ook zijn de Welpen een opkomst wezen lasergamen in het bos. Door middel
van “het zombiespel” en “het VIP spel” hebben de Welpen zich prima
vermaakt!

Verder hebben we samen met de Welpen Meisjes en de Bevers heel veel flessen en papier opgehaald
in de buurt. Heel het Beverlokaal lag vol met flessen en in het Welpenlokaal lag veel papier. De leiding
heeft het allemaal weggebracht en daarmee hebben we een mooi bedrag opgehaald voor het
jubileumkamp! Nogmaals, iedereen bedankt voor jullie hulp!
Nog even dit:
●
Mocht je iemand kennen die het leuk zou vinden om te komen kijken bij de Welpen Jongens,
dan is hij altijd welkom om 3x gratis te komen kijken! We vinden het hartstikke leuk als er
nieuwe Welpen bij de horde komen.
●
Wist je dat er ook weer een leuk weekend aankomt? Verdere informatie volgt.
●
Wist je dat, hoewel het nog even duurt, de zomerkampvoorbereidingen ook al weer van start
zijn gegaan? Binnenkort gaat de Welpenleiding kijken bij het groepshuis, spannend!!
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Paradijsvogels – Explorers
Hey iedereen!
Afgelopen tijd zijn we erg actief geweest met van alles. We zijn begonnen met een Valentijnsopkomst.
Hierbij moesten we ervaring gaan opdoen met speeddaten, hoe we onze versiertrucs moesten
toepassen in de club, maar ook hoe het is om een break up te krijgen en uiteindelijk waren we allemaal
happy singles. Ook zijn we lekker wezen schaatsen, waarbij we uiteindelijk álle hulpstukken (oranje
zeehonden) van de Uithof veroverd hadden en er uiteindelijk een treintje van hebben gemaakt!
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Sunflowers – Scouts Meisjes
De Sunflowers hebben ook dit jaar al weer een
hoop diverse leuke opkomsten achter de rug. Zo
hebben we een katapult gepionierd, een kettingreactie
gebouwd, zijn we er achter gekomen wie de beste
postbode is en hebben we geoefend met koken. Want
binnenkort staan de kookwedstrijden met de regio
gepland. Dan nemen de meiden het op tegen andere
groepen uit onze regio.
Daarnaast hebben we nu een mooie trui die ze kunnen
dragen tijdens weekenden, de RSW en het zomerkamp
bijvoorbeeld.
Februari: dus tijd voor een gezamenlijke opkomst
Als je februari zegt, zeg je Valentijnsdag en als je
Valentijnsdag zegt, zeg je eigenlijk automatisch een
opkomst samen met de Scouts Jongens. De leiding had
er al weer zin in. Dus we sloegen de handen in één om,
jawel, de gezamenlijke Valentijnsopkomst voor te
bereiden.

Deze Valentijn was er niets van speeddaten of
ongemak bij de Scouts Meisjes en ze konden
opgelucht ademen toen ze hoorden dat ze in
gemengde groepjes Den Haag gingen veroveren.
Gewapend met een Zoen (die heel moest blijven
voor extra punten), kaart en telefoon gingen ze op
de fiets van plek naar plek door Den Haag. Eenmaal
op de plek aangekomen, kon je dit bewijzen door
een foto toe te sturen van jou en je groepje. Had jij
de plek veroverd, dan kon je door middel van
dobbelen op de Clan legers verdelen op de kaart
om zo uiteindelijk de meeste veldslagen te winnen
en om vervolgens de hele stad te veroveren. Voor
de winnaars was er een Tony Chocolony hart, wel
een met een gebroken hart, want met een groepje
van 5 a 6 kids zit er niks anders op dan eerlijk delen.
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Stierentroep – Scouts Jongens
De afgelopen weken draaiden de opkomsten om de meest uiteenlopende onderwerpen: van het
vader worden van een ei tot de Highland Games en van een Valentijnsopkomst tot leren pionieren.
Zoals jullie wellicht al weten, is Merlijn van de Scouts Jongens recent vader geworden, maar niet
voordat we tijdens een opkomst samen met de jongens het vaderschap hebben geoefend door een
ei te verzorgen. En als je je afvraagt hoe het met de eieren is afgelopen, laten we zeggen dat de kip
op zoek is naar een nieuwe oppas.
Om in deze stemming te blijven was het vlak daarna ook nog eens Valentijnsdag en dat moest
natuurlijk gevierd worden door de opkomst samen te draaien met de Scouts Meisjes. Hierbij werden
in gemengde groepjes verschillende hoogtepunten in Den Haag bezocht om zo punten te verzamelen
die ingezet konden worden om zo de kaart van Den Haag te veroveren.
Daarna was het wel weer tijd om de scoutiviteit en sportiviteit weer wat
op te voeren en dat werd zeker op de proef gesteld in de Highland
Games. Hier gingen de jongens onderling strijden in verschillende
klassieke Schotse spellen die onder andere
de kracht, conditie en
doorzettingsvermogen op de proef stelden.
Tijdens deze Highland Games was een van de onderdelen het klassieke
paalwerpen, maar wat nou als we die palen ook eens gebruikten om iets
te bouwen? Om hiermee te oefenen is er de week daarna een begin
gemaakt met het leren van verschillende knopen zodat de Scouts
Jongens in de toekomst zelf hun eigen keukens en mogelijke andere
constructies kunnen bouwen.
We hopen dat hiermee de scoutieve kennis en de sportiviteit weer
genoeg is opgevoerd, want beide gaan weer nodig zijn in het aankomende Scouts Jongensweekend.
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Heel De Ferguson Bakt – Zondag 15 mei 2022
Binnenkort begint weer een nieuwe editie van “Heel Holland Bakt”,
wekelijks het favoriete programma van een hoop Nederlanders! Lekkere
taartjes, uitdagende decoraties en bak-struggles. De kandidaten proberen
iedere week het mooiste, lekkerste baksel op tafel te zetten en daarmee de
jury te overtuigen!
In het kader van het jubileumjaar organiseren we dit jaar “Heel de Ferguson Bakt”, een heuse
bakwedstrijd in 3 categorieën voor leden, ouders, leiding, stamleden, opa’s, oma’s, tantes en
familieleden, leden van de Club van 100 en oud-leiding: iedereen die graag wel eens een taartje uit
de oven haalt! We zijn op dit moment nog druk bezig met de organisatie en de exacte details en
categorieën worden later bekend gemaakt.
Houd op zondag 15 mei dus een plekje vrij in de agenda, en begin vast
met het verzamelen van ideeën, of met het oefenen van het bakken van
je favoriete taart, muffins of oma’s koekjes en kom zondag 15 mei naar
de Clan.
Op deze zondagmiddag wordt het genieten en jureren, met bijzondere thee, koffie, een wijntje of
een biertje en natuurlijk overheerlijke taarten en gebakjes. Naast het jureren en proeven van de
taarten is er wat te doen voor de ochtendonderdelen en zal er goede koffie, thee en andere lekkere
drankjes worden verkocht.
Ben je een fanatieke taartenbakker of heb je dat altijd willen worden?....Dit is je kans! Maak je
lekkerste, mooiste, gekste taart of gebakjes en neem ze mee op zondag 15 mei a.s. Iedereen zal er
van kunnen genieten en de bakwerken zullen worden gejureerd door middel van een ingenieus
beoordelingssysteem. Voor de beste taart is er uiteraard een mooie prijs weggelegd. Als je een
bakwerk aanlevert wordt je automatisch onderdeel van de jury, als je geen bakwerk aanlevert kun
je onderdeel worden van de jury door middel van een kleine bijdrage. Het definitieve schema voor
deze dag wordt later bekend gemaakt.
Alle opbrengsten gaan naar het Jubileumkamp in 2023!
Dus trek dat kookschort vast aan en duik lekker de keuken in!

Heel De Ferguson Bakt eerste editie (februari 2017)
In de aanloop naar het 100 jarig bestaan van het
jubileumjaar in 2018 is er al eens een bakwedstrijd
georganiseerd, toen alleen voor leiding en oudFergusonners. Het resultaat mocht er wezen, meer dan 20
bakkers namen deel aan deze wedstrijd. Mooi gedecoreerde
taarten met fondant, chocoladetaarten, een taart met
Nessie!
De winnaar van de Gouden Garde werd Linda Rek,
met een fantastische KitKat-M&M taart!
In aanloop naar de organisatie van een nieuwe editie nam ik
een kort interview met haar af.
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Heel De Ferguson Bakt
Interview met Heel De Ferguson Bakt 2017 Gouden Garde winnares: Linda Rek
Ben je een echte keukenprinses / ervaren bakker?
Al tijdens mijn Padvindsters loopbaan kwam naar voren dat ik van kokkerellen hou. Ik
heb natuurlijk niet voor niks de kampdoopnaam Kokindje ;-)
Hoe heb je je voorbereid op de eerste editie van Heel de Ferguson Bakt?
De weken ervoor heb ik elke week een taart gebakken. Je moet het natuurlijk wel in de
vingers hebben.
Waar kwam het idee van het bakken van deze taart vandaan, en waarom heb je specifiek
deze taart gebakken?
Snoep, Wie houd er nou niet van snoep. Ik heel veel!
Hoe lang heb je over het bakken gedaan?
Twee dagen heb ik over de taart gedaan. Als
je een taart wilt stapelen is het handig om het
biscuitdeeg een dag van te voren te maken.
Wat was het meest ingewikkelde deel bij het in elkaar
zetten van de taart?
De M&M fontein was even prutsen, zodat deze bleef
staan.
Hoe heeft het winnen van deze prijs je leven veranderd?
Dit was mijn doorbraak. Gelijk heb ik gesolliciteerd bij
de tostiebakkers en gelukkig werd ik aangenomen.

De KitKat-M&M taart (recept)
Om vast een beetje in de sfeer te komen, hier het recept van de winnende taart. Heb je als
voorbereiding een taart gebakken? Dan zijn we natuurlijk superbenieuwd naar het resultaat! Stuur
ons dan een fotootje van het resultaat!

QR-Code Recept (AH)

Prijsuitreiking Linda
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Cobrastam – Roverscouts
Hey!
De Stam heeft de laatste tijd een aantal toffe dingen gedaan! we hebben onder andere een
karaoke/spelletjes avond gehad, zelf een spookhuis gemaakt en we hebben zelf een cake gemaakt.
Alleen zelf een cake maken, klinkt niet echt heel spannend he? Klopt, maar het wordt wat moeilijker
als je geen recept hebt! De groepjes hebben ieder een dappere poging gewaagd, en sommige cakes
zijn beter gelukt dan andere….
Ook heeft de Stam een ‘wie is de mol’ programma gespeeld. Door middel van een groot
enveloppenspel, een escaperoom en een lasergame spel in het donkere bos heeft de Stam een leuk
programma gehad.
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Jubileumkamp 2023
Zoals jullie misschien al wel hebben gelezen in
de mail van 23 februari, heeft de
jubileumkampcommissie (JubCie) de afgelopen
periode niet stil gezeten. Zo zijn er al een paar
geschikte kampterreinen gevonden en is er een
speciaal informatiefilmpje gemaakt. Dit filmpje is
onder andere te bekijken via onze social-media
kanalen.
Jubileumkamp 2023
Het jubileumkamp zal plaatsvinden van 7 of 8 juli t/m 18 juli 2023 op een kampterrein in het
buitenland.
Het jubileumkamp is, net als andere kampen, onderdeel van het jaarlijkse programma, maar nu dus
met de hele groep en niet alleen met je eigen onderdeel. Schrijf de datum snel in je agenda, want dit
wil je niet missen!
Acties en activiteiten
Zoals eerder al aangekondigd, zal de
JubCie acties en activiteiten
organiseren voor het jubileumkamp.
De eerste actie die op de planning staat
is de bierproeverij (18+) op vrijdag 18
maart. Deelname kost €19,50 per
persoon (incl. Bierglas).
Aanmelden voor de bierproeverij kan
nog tot en met 13 maart via deze link:
https://forms.gle/zyK36MuAboSS1cd97 of door een mailtje naar jubileumkamp@scoutingferguson.nl
Over twee andere acties; Heel de Ferguson Bakt en de Flessenactie vind je meer informatie in deze
FergusonPost.
Vragen
In het komende jaar zullen we jullie via e-mail en de FergusonPost op de hoogte
houden van de laatste ontwikkelingen en belangrijke nieuwtjes.
Mocht je nu al vragen hebben, dan kun je die stellen aan de leiding of contact
opnemen met de JubCie via jubileum@scoutingferguson.nl. Ook zal er elke
zaterdag iemand van ons aanwezig zijn op de Clan, wij zijn te herkennen aan
onze paarse T-shirts.
Groetjes,
de JubCie
(Isabelle, Marco, Maxime, Paul, Ronja en Maaike)
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De Fergusonkledinglijn i.s.m. Free Kick Sport
Yes! De enige echte Fergusonkleding is weer te bestellen!
Is die heerlijke Ferguson hoodie inmiddels te klein geworden? Of heb je nog geen hoodie, jas of
polo?
In samenwerking met Free Kick Sport (op het De Savornin Lohmanplein) is het nu mogelijk om
het hele jaar door een mooie Ferguson polo, jas of hoodie aan te schaffen!
Bestel op:
https://freekicksport.ccvshop.nl/Scouting-Ferguson

Kindermaten € 12,00
S – XXL € 13,50

Kindermaten € 21,00

Kindermaten binnenkort

S – XXL € 22,50

S – XXL € 37,50

Kijk in onze eigen webshop op www.scoutingferguson.nl
voor het boek, glas, mok of ‘buff’!

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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