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Woord van de voorzitter
Beste leden, leiders en ouders!
Voor jullie ligt een overvolle FergusonPost. En hoe kan het ook anders, want Scouting Ferguson draait weer op
volle toeren! Voordat we aan al het leuke nieuws beginnen, wil ik helaas toch even beginnen met triest nieuws.
Plotseling is Harry van Adrichem (oud-lid van onze vereniging) komen te overlijden. Hij heeft zich zowel binnen
onze eigen groep, als binnen de regio ingezet voor scouting. Wij willen als groep alle naasten de komende tijd
veel sterkte wensen met dit enorme verlies.
Ondanks dit treurige nieuws draait Scouting Ferguson op volle toeren. Met een seizoensrecord bij onze Bevers
en hernieuwde kookwedstrijden bij de middagonderdelen, is er volop actie op de zaterdag. Tussendoor hebben
we ook nog eens flink wat oliebollen en chocolade bonbons verkocht als acties voor het jubileumkamp in 2023.
En met het naderen van het jubileumkamp heeft de JubCie (jubileumkampcommissie) in deze FergusonPost
veel te vertellen. Met hierbij speciale aandacht voor een ouderbijeenkomst op 4 juni. Wilt u meer weten over
wat een jubileumkamp inhoud en hoe deze wordt georganiseerd? Op deze bijeenkomst kunnen we u alles over
het aankomende kamp vertellen.
Ik wens jullie allemaal dan ook veel plezier bij het lezen van deze Fergusonpost en hoop jullie weer op zaterdag
en op de Ferguson BBQ op 25 juni te zien!
Wij zijn de Ferguson!
Met scoutieve groet, Bas

Kilkerranhorde – Welpen Jongens
Hallo allemaal!
De Welpen Jongens hebben de afgelopen tijd een hoop leuke avonturen beleefd in de jungle!
We hebben met Pasen een heus Paasprogramma gedaan, hebben
een alternatieve Duinenmars gelopen en hebben lekker gebakken!
Ook zijn we met de Welpen Meisjes lekker naar het strand gegaan.
Verder is de leiding druk met de voorbereidingen voor het
zomerkamp in juli! Maar tot die tijd staan er nog een boel leuke
opkomsten op de planning.
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Jubileumkamp 2023
Ook in deze FergusonPost is er een update over het jubileumkamp van 2023!
Ter herinnering: 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:
Om een mooi jubileumkamp te kunnen realiseren worden er door de JubCie, jeugdleden en andere vrijwilligers
allerlei acties georganiseerd.
Op 8 en 9 april heeft de oliebollenactie plaatsgevonden. Deze actie deden
wij in samenwerking met Maison Kelder, Lisamissbaksels en Commercial
Kitchen Service. Op vrijdagavond werd de frituur-tent opgebouwd en de
keuken grondig schoongemaakt. Op zaterdag waren de vrijwilligers vanaf 5
uur in de ochtend druk in de weer om de frituur op te warmen en het deeg
klaar te maken. De rest van de dag is er met veel enthousiasme gebakken
om iedereen van oliebollen te voorzien!
Eindstand:
174 verkochte zakken (1044 oliebollen!)
3 losse oliebollen
En een paar overgebleven bollen die door de
kwaliteitscontrole getest moesten worden!
Gelijk hierna volgde de bonbonactie, precies op tijd voor moederdag! Deze actie is gedaan in samenwerking met
Chocolaterie Omtzigt uit Den Haag. Op 3 mei zijn er door de vrijwilligers ruim 100 doosjes met chocolade
ingepakt, wat uitkomt op totaal 32 kilo aan bonbons! En dit alles zonder te snoepen!
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Jubileumkamp 2023 - Acties
Bekijk de posts van @scoutingferguson op instagram voor meer foto’s en informatie om te kunnen
meegenieten van komende acties!
Maar het blijft niet bij deze twee succesvolle acties!

Op zaterdag 11 juni organiseren de Scouts Meisjes een heus Scoutingrestaurant. Op
deze gezellige avond zullen de meiden zich uitsloven om restaurantwaardige gerechten
te serveren. Hierbij mag de uitstekende bediening uiteraard niet ontbreken!

Een weekje later, op vrijdag 17 juni, wordt er door de JubCie een
wijnproeverij georganiseerd. Een gecertificeerde sommelier zal u
meenemen op een reis langs verschillende wijnen, waarbij de
achtergrondinformatie en smaakervaring uitvoerig worden besproken.
Meer informatie over deze acties volgt, maar schrijf de data alvast in de
agenda!
Ouderbijeenkomst 4 juni
Wij willen u graag uitnodigen voor de eerste jubkamp informatiebijeenkomst, die zal plaatsvinden op zaterdag
4 juni. In deze bijeenkomst zal de JubCie informatie verschaffen over het jubileumkamp, een sfeerimpressie
geven en er is de mogelijkheid om vragen te stellen. Binnenkort volgt er een e-mail met exacte tijden en meer
informatie.
Vragen
In het komende jaar zullen we u via e-mail, de FergusonPost en informatiebijeenkomsten op de hoogte
houden van de laatste ontwikkelingen en belangrijke nieuwtjes. Mocht u 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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Jubileumkamp 2023 – Acties (vervolg)
Lopende actie - Vet / olie inzamelen
Sinds een aantal jaar zijn wij een inzamelpunt van gebruikt frituurvet/olie in
samenwerking met Meertens Recycling van frituuroliën. Frituurvet is een waardevolle
grondstof voor o.a. biobrandstof. Omdat het een waardevolle grondstof is krijgen wij als
scouting een vergoeding als wij dit inzamelen en inleveren.
Hoe werkt het?
Inleveren is simpel. Giet het afgekoelde frituurvet terug in de originele verpakking of in een lege plastic fles.
Sluit de fles goed en gooi deze vervolgens in de kliko bij ons clubhuis aan de Muurbloemweg 41 in Den Haag.
Wat kan ik inleveren?
· Frituurvet vloeibaar
· Frituurvet vast
· Frituurolie
· Overige plantaardige oliën

Wat zijn de voordelen?
Door het inleveren van je gebruikte frituurvet help je ons financieel een handje. Daarnaast draag je bij aan een
schoner milieu, aangezien het frituurvet een tweede leven krijgt als biobrandstof. 100 liter frituurvet recyclen
staat gelijk aan een CO2 besparing van 235 gereden kilometers! Ook wordt met het inzamelen van gebruikt
frituurvet voorkomen dat dit in het riool belandt, wat schadelijk is voor het riool en het milieu.
Voordelen voor de Scouting Ferguson:
Naast dat we samen een bijdrage leveren aan een schoner milieu, steun je onze groep financieel, omdat
Green Oil Recycling 10% van de opbrengst van een volle kliko aan ons doneert!
Wat kan ik nog meer doen?
Vraag je vrienden/familie of zij nog gebruikt frituurvet hebben liggen en vraag of je dit mag meenemen.
Hiermee help je je vrienden en familie van hun frituurvet af, waar ze je ongetwijfeld dankbaar voor zullen zijn!
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Duinknagertjes – Bevers
De Bevers hebben de afgelopen week een nieuw record gebroken. Voor het eerst dit seizoen waren alle
Bevers aanwezig en met een aantal kijkers maakte dit een totaal van 18 kinderen. Het was een leuke
opkomst waarbij de Bevers een treinreis maakten langs allerlei spelletjes.

Daarnaast was het natuurlijk ook moederdag en hebben de Bevers hun moeder in het zonnetjes gezet door
een bosje bloemen te knutselen.
Daarnaast is het voor de Bevers bijna tijd om op kamp te gaan. Wanneer deze Fergusonpost verschijnt is het nog 12
nachtjes slapen voor we vertrekken. Spannend! De leiding is druk bezig met het voorbereiden van dit grote avontuur.
Wat zou het thema dit jaar kunnen zijn? Het belooft in ieder geval een geweldig leuk kamp te worden met 12 bevers die
meegaan. Wij hebben er zin in!
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Hopman Vertelt door Johan van Alphen
Hallo Fergusonners,
Er is kamperen en er is Kamperen. Met de kleine letter zijn de
activiteiten die met campers, vouwwagens, caravans en als glamping
worden uitgevoerd en dat is buiten het denkraam van de scout. Een
scout beoefent het Kamperen, inderdaad met de hoofdletter k. Scouts
kamperen anders dan campingbezoekers. Een korte historie met
weetjes over Kamperen door scouts in Nederland, hoe zij dat deden
en doen en ook over de kampterreinen van scouting.
De eerste padvinders gebruikten eigenlijk legertenten (zg. Bell-tenten)
tijdens hun kampen; je hebt ze vast wel eens gezien op oude foto’s.
Bell-tenten waren ronde zware katoenen met één dikke stok in het
midden onder het tentzeil, waardoor het dak in een punt uitloopt.
Op trektochten gebruikten ze om te overnachten vaak niet meer dan
een grondzeil, een bivak van natuurlijke materialen of vroeg men
onderdak bij een boer in een hooiberg of een schuur. Tenten waren
gemaakt van zwaar katoen en moesten minstens met een fietskar naar
het kampterrein worden vervoerd. Over kampterreinen gesproken,
waar kampeerden ze eigenlijk, die oude padvinders?
In de beginjaren (vóór 1940) waren er geen mooie
kampterreinen zoals we nu voor scouts hebben. Er werd
gekampeerd op landgoederen, bij boeren op het land en
in bossen van grondeigenaren. Voorzieningen waren er
eigenlijk niet. Water haalde men bij de dichtstbijzijnde
waterput of kraan en de toiletten waren niet meer dan
de bekende zelf gegraven latrines of hudo’s met een
zeiltje eromheen. Douches vond men alleen bij de
allerrijksten in huis, laat staan voor scouts op kamp. Er
was toch één uitzondering: Ada’s Hoeve in Ommen.
Al vanaf 1913 kampeerden er padvinders op de landgoederen Het Laer en Eerde op uitnodiging van Philip Dirk,
baron Van Pallandt van Eerde. Vanaf 1923 kreeg de Vereeniging De Nederlandse Padvinders (NPV) het gebruik
van de Ada’s Hoeve en in 1935 verkocht de baron de Ada’s Hoeve (met 44 hectare grond aan de Overijsselse
Vecht) aan de NPV. Ada’s Hoeve groeide uit tot hét kampeer- en trainingscentrum van de padvinders van de
NPV. Vergis je niet, tot in de jaren 80 van de vorige eeuw waren daar geen vaste toiletten, douches of
wasgelegenheden.
Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden er meer officiële kampterreinen van de grote scoutingorganisaties.
De Katholieke Verkenners kregen in 1949 Gilwell Sint Walrick tot hun beschikking als hun landelijke kamp- en
trainingscentrum. Het Nederlandse Padvindersgilde had vanaf 1948 het prachtige landhuis Buitenzorg met
achterliggend bos tot hun beschikking. De Nederlandse Gidsen hadden hun landelijk kampeerterrein sinds
1956 in Schaijk: Nationaal Buitencentrum de Holenberg. Elke scoutingorganisatie had verspreid over
Nederland nog diverse kampterreinen, die meestal in beheer waren van een padvindersdistrict of van
particulieren.
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Hopman Vertelt (vervolg)
Ook veranderde na de Tweede Wereldoorlog
er ook een en ander aan de
kampeeruitrusting van de padvinders in Nederland. De
grote zware patrouilletenten blijven nog wel in gebruik,
maar de shelter komt in opgang. Voor de oorlog waren
lichtgewicht tenten voor padvinders buiten bereik van
de portemonnee. Maar de in 1945 achtergebleven
kleine tentjes van de geallieerde militairen waren de
start van lichtgewicht kamperen voor een grotere groep
padvinders.
Het kampvuur maakt langzamerhand plaats voor primussen en in de jaren 60 van de vorige eeuw voor het
bekende kampeergas. Toen in 1973 de vier grote scoutingorganisaties in Nederland fuseerden tot Scouting
Nederland zijn verschillende accommodaties van de oorspronkelijke verenigingen afgestoten.
De Holenberg van de Nederlandse Gidsen en het landhuis Buitenzorg zijn daarvan de
bekendste en ook de padvindersboerderij in Ommen werd verkocht. Locaties werden
verkocht omdat gedacht werd dat er niet zoveel terreinen nodig waren, maar ook omdat de
exploitatie te kostbaar was.
Gelukkig heeft Scouting Nederland in 1976 het keurmerk Labelterrein opgezet om de
kampterreinen van scouting aan de specifieke eisen voor het scoutingkamperen te laten
voldoen. In de loop van de jaren zijn de labelterreinen uitgegroeid tot een begrip bij de
scouts in Nederland.
Zie: https://labelterreinen.scouting.nl/nl/

Scouting Nederland verkoopt zeer degelijke patrouilletenten en kampeermateriaal dat gemaakt is om bijna
eeuwig mee te gaan; dat materiaal is met recht “scoutsproof”, maar helaas niet altijd goedkoop.
Tegenwoordig gebruiken scoutinggroepen kampeermateriaal van voornamelijk reguliere winkels in
kampeermaterialen. Als welpen kamperen doen ze dat met tenten waar minstens een halve horde in kan,
scouts kamperen per patrouille of ronde in een achtpersoonstent en explorers kamperen vaak met
tweepersoonstenten. En bij de roverscouts wordt nog wel eens gekampeerd met privémateriaal, vanwege
persoonlijk voorkeur, gebruiksgemak of comfort. Tijdens het kamperen wordt gekookt op gas- en
benzinebranders; terwijl scouts of explorers nog wel eens op houtvuur koken. De materiaalmeesters van de
groep hebben voor veel kampeervormen materiaal in opslag. De label- en kampterreinen waarvan de leden
van Scouting Nederland gebruik maken heten eigenlijk bijna altijd alle kampeervormen van scoutingleden
welkom. Tja, behalve die van de plusscouts als ze met een caravan of een camper aan komen rijden 😉
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Stierentroep – Scouts Jongens
Binnenkort zullen de Scouts Jongens deelnemen aan de Regionale
Scouting Wedstrijden (RSW). Dit wordt een weekend vol activiteiten
waarin er gestreden wordt tegen andere scoutinggroepen in de regio
Haaglanden.
Gelukkig is er al wat scoutingervaring opgedaan in de afgelopen periode,
want we hebben weer eens een weekend gekampeerd. In het zonovergoten
Pijnacker hebben we in het Bieslandse Bos een weekend vol met vuur
maken, actieve spellen en (een poging tot) koken mogen genieten.

Daarnaast is er in de afgelopen weken een bezoekje
gebracht aan de bowlingbaan in Ockenburg om, je
raad het nooit, te gaan bowlen.
Scouting zou de naam padvinderij niet hebben als er
geen pad gevonden kon worden. Vandaar dat er
afgelopen tijd ook geoefend is met het navigeren aan
de hand van een kompas. Een waardevolle oefening
aangezien deze vaardigheid op de proef gesteld zal
worden op het zomerkamp om de hike succesvol te
volbrengen.

Dus met de aankomende RSW en de voorbereidingen voor het
zomerkamp al in volle gang is er de komende tijd wederom genoeg
om naar uit te kijken!
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Middagonderdelen Kookwedstrijden
De middagonderdelen hebben een oude gewoonte weer opgepakt. Namelijk de kookwedstrijden!
De Scouts Jongens, Scouts Meisjes en Explorers gingen in gemengde
groepjes tegen elkaar strijden wie de beste keukenprins en prinses
was. De groepjes waren: Hutspot, Flamingos, Gordon Ramsay, Wij zijn
de beste en Borrelgroepje.
Wat er gemaakt moest worden waren een hoofdgerecht en een
nagerecht. Iedereen kreeg een budget en moesten daarmee naar de
winkel.

We kregen als jury van alles voorgeschoteld. Van pasta pesto, tot mooie fruitsalades tot wentelteefjes.
Iedereen heeft keihard haar en zijn best gedaan en er werd supergoed samengewerkt. De jury was overigens
wel behoorlijk streng. Het moest goed smaken, de presentatie moest goed zijn, maar ook moest er netjes en
goed worden samengewerkt. Desalniettemin heeft iedereen
ruim een voldoende of hoger gehaald!
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Vergroen je stad!
Ben jij ongeveer tussen de 20 en 30/35 jaar oud?
Meldt je nú aan voor de supergave IVN stadsvergoenersdag op zaterdag 12 juni op de Clan!
Waarvoor is de campagnedag?
De IVN stadsvergroeners zetten zich in om Zuid-Holland te vergroenen, dit doen we door bijvoorbeeld Tiny Forests
aan te leggen en te onderhouden. De campagnedag is er om meer jongvolwassenen te activeren om hierbij te
helpen!
Wat houdt de campagnedag in?
Tijdens de campagnedag op 12 juni tussen 12.00 en 17.00 zullen er verschillende workshops zoals; bijenhotels
maken, houthakken, guerrila gardening: zaadbommen maken en natuur & kunst.
Ook zullen er lezingen (bijvoorbeeld; hoe kan ik zelf een bijdrage doen in het vergroenen van de stad?) worden
gegeven.

Meld je aan op:
https://www.ivn.nl/ivn-stadsvergroeners/een-dag-met-de-ivn-stadsvergroeners
Tot dan!
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Harry van Adrichem 1965 – 2022
Harry van Adrichem was lid van Scouting Ferguson van medio 2007 tot en
met 2020. In die periode zette hij zich in om de naamsbekendheid van onze
vereniging te verbeteren en het scoutingspel te ondersteunen.
Een van de belangrijkste activiteiten voor Scouting Ferguson, waar Harry de
motor achter was, is de Bohemen Natuurspeurtocht. Tijdens deze tochten
hebben velen kennis kunnen maken met de natuur en de vrijwillige vogelen egelopvang in de buurt van ons groepshuis. Hiermee werden wij ook
meer bekend bij winkeliers en organisaties in de wijk, die ons sponsorden of
actief mee werkten aan de activiteit. In de latere jaren van zijn lidmaatschap
heeft Harry zich verdienstelijk gemaakt als penningmeester van het
regiobestuur van Scouting Den Haag.
Harry had een verfrissende blik op hoe een scoutingvereniging zou kunnen draaien. Menigmaal heeft hij ons aan
het denken gezet of het ook niet anders/beter kan. Of dat er geen ruimte is voor meer kwaliteit in het
scoutingspel. Voor zijn inzet voor Scouting Ferguson zijn wij hem dankbaar. Onze gedachten zijn bij zijn naasten.
Wij wensen hun veel sterke bij het verwerken van het verlies.
Bestuur Scouting Ferguson
Indien gewenst kan men een herinnering achterlaten op www.adpatres.nl/condoleren

Uitnodiging Ferguson BBQ – 25 juni 2022
Zaterdag 25 juni is het weer zover: de enige echte Ferguson BBQ!
Al sinds 40 jaar sluiten we het seizoen af met een heerlijke, gezellige barbecue die niemand mag
missen. Lekker genieten van een hapje en een drankje voor een klein prijsje, bijpraten met (oude) bekenden
en activiteiten voor jong en oud. Kortom gezelligheid!
Voor wie? Leden, oud-leden, leiding, ouders, verzorgers en aanhang. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Wat? De jaarlijkse Ferguson BBQ
Wanneer? Zaterdag 25 juli van 16:30u tot 20:00u
Waar? Op de Clan, Muurbloemweg 41
Tot 25 juni!
Bij ons schijnt altijd de zon, ook als het regent!
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Cobrastam – Roverscouts
Hallo!
Onlangs heeft de Stam al een gezellige BBQ gehad. Het was hartstikke gezellig en hebben lekker gegeten.

Verder zijn we druk bezig met de
voorbereidingen voor het zomerkamp.
Net zoals de explorers gaat de Stam ook
naar Kandersteg, in Zwitserland!

Ook nog leuk om te vermelden is da we een “nieuw huisdier hebben”. Eigenlijk is het helemaal geen dier, maar
gewoon onze koelkast! Hij heet ‘’Frissie’’ en we kunnen melden dat het zeer goed met hem gaat!

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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