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Woord van de voorzitter
Beste kinderen, leden, leiders, ouders,
Beste Fergusonners!
Goed nieuws! Dit is alweer de laatste FergusonPost van het seizoen. Dat betekent dat de
zomerkampen op het punt staan te beginnen. In deze FergusonPost vind je dus informatie waar
iedereen naar toe gaat, of is geweest. Want de Bevers hebben hun kamp al gehad en vertellen in
deze FP wat ze allemaal voor leuke dingen gedaan hebben.
Dat we druk zijn met de voorbereidingen van het Jubileumkamp 2023 is ondertussen bij iedereen
bekend. En de afgelopen tijd zijn er dan ook veel leuke acties en bijeenkomsten geweest. Zo was er
(al bijna een traditie) het padvindsters restaurant, 'Heel Ferguson Bakt!' (tweede editie) en 'Urban
Walk'.
Ook hebben we samen met IVN Natuur Educatie een evenement georganiseerd: 'IVN
Stadsvergroeningsdag'. Op 12 juni waren er sprekers en workshops over wat iedereen (van gemeente
tot bewoner) zou kunnen doen om de stad te vergroenen.
Al met al staan we als Ferguson niet stil! En gaan we straks allemaal op kamp! Dus voor nu veel
leesplezier en straks een enorm goed, gezellig en scoutief kamp gewenst!
Wij zijn de Ferguson!
Met scoutieve groet, Bas

Muurbloemen – Welpen Meisjes
Wij hebben de laatste tijd lekker genoten van het lekkere weer en het heel gezellig gehad. In mei
zijn we lekker op weekend geweest en hebben we gezongen bij het kampvuur en hebben we
yellen geoefend. Wij gaan op kamp in Raamsdonksveer en hebben hier veel zin in. Laatste tijd
hebben we allerlei dingen gedaan als cupcakes bakken, strandestafette en nog meer leuke spellen.
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Heel de Ferguson Bakt!
Zondag 15 mei was het eindelijk zover; tijd voor de tweede editie van Heel De Ferguson bakt!
Een prachtige dag voor het grote bakfestijn. De zon scheen de hele dag volop, en er waren
mooie taarten aangeleverd, er was goede koffie. De juryleden gingen ijverig aan de slag met proeven
en jureren, na een paar rondjes proeven waren de magen goed gevuld. Er waren in totaal 18 taarten
die deelnamen aan de wedstrijd. De taarten werden beoordeeld op smaak, originaliteit en
vakmanschap.
Uiteindelijk kon er maar één taart de beste zijn, dat werd de taart van Paul & Ronja. Het was een
zogenaamde Log-Cake, met een prachtig bijltje gemaakt van chocolade erbovenop. De krijtwedstrijd
werd gewonnen door de Explorers!
Bedankt aan ons vakjurylid en onze sponsor: Lisa van Boxtel, die voor alle winnaars een leuk
prijzenpakket had samengesteld. Dus zoek je nog eens een mooie taart voor een verjaardag, feestje
of partijtje: hier bestellen! Ook bedankt aan alle bakkers, de mensen achter de bar, de juryleden,
voor het lenen van de koffiemachines, en alle mensen die van deze dag een succes hebben gemaakt!
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Heel de Ferguson Bakt! (vervolg)
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Duinknagertjes – Bevers
De allerlaatste opkomst van dit seizoen zit er weer op en wat kunnen we terugkijken op een
superleuk jaar bij de Bevers. We sloten het jaar af met heerlijke ochtendspelen op het strand en
het installeren van twee nieuwe Bevers. Welkom Fleur en Aad!
Ook kunnen we terugkijken op een fantastisch kamp tijdens het hemelvaarsweekend.
De Bevers ontvingen een geheimzinnige uitnodiging in en een safarihoedje waarin stond dat het
avontuur in Sassenheim zou beginnen. Eenmaal aangekomen begon de safaritocht op zoek naar de
verloren kaart die van Suzie was gestolen door de apen. De Bevers knutselden hun eigen verrekijker
om wilde knuffeldieren mee te spotten. Met spelletjes rond het clubhuis en bij een speeltuin rond de
Kaag verdienden ze steeds meer stukjes van de kaart weer terug.
Op de zaterdag was het pas echt feest en stond een uitje naar de grootste speeltuin van Europa
gepland. De Bevers hebben uren gespeeld op de trampolines, springkussens en andere attracties. Na
deze mooi dag was het tijd voor een echt feestmaal, maar de helaas hadden de apen ook de borden
gestolen. Gelukkig was dit geen probleem, de borden werden op tafel getekend en er kon alsnog
gegeten worden.
Na nog een afsluitende bonte avond was het zondag weer tijd om naar huis te gaan. De Bevers
hebben alle stukjes van de kaart gevonden dus ook Suzie kon weer veilig terug naar huis.
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Hopman Vertelt door Johan van Alphen
Hallo Fergusonners,
Het is niet iets waar je elke dag aan denkt. Scouting Nederland is binnen scouting
in de wereld een
bijzondere vereniging. Niet uniek, maar wel bijzonder. Dat is omdat in één
vereniging zowel jongens
als meisjes lid kunnen zijn. Om erachter te komen waarom dat is, moet je weten hoe Scouting
Nederland ontstaan is.
Toen scouting in Nederland begon in 1910, ontstonden vooral plaatselijke padvindersclubs met de
Nederlandsche Padvindersorganisatie en de Nederlandsche Padvindersbond als grootsten. Deze
clubs werkten samen en uiteindelijk ontstond in 1916 onder leiding van prins Hendrik – echtgenoot
van koningin Wilhelmina – een grote padvindersvereniging met de naam Vereeniging De
Nederlandsche Padvinders, afgekort NPV. Van deze vereniging konden alleen jongens lid zijn. Maar
de meisjes dan, zal je nu denken? Nou, die zaten ook niet stil, want zij zaten in dezelfde situatie. Een
aantal plaatselijke clubs ontstonden, die zich uiteindelijk in 1916 verenigden in Het Nederlandsche
Meisjesgilde, wat in 1933 Het Nederlandsche Padvindstersgilde (NPG) werd. Het was toen
maatschappelijk niet geaccepteerd dat jongens en meisjes samen in een vereniging zaten; er waren
aparte jongens- en meisjesclubs voor alle vormen van vrijetijdsbesteding.
Deze twee grote padvind(st)ersverenigingen waren niet gebonden aan één maatschappelijke
stroming, één geloof of één kerk, wat wel heel bijzonder was in die tijd. In Nederland waren niet
alleen jongens- en meisjesclubs gescheiden, er waren ook gescheiden clubs voor onder andere
katholieken, socialisten, gereformeerden, geheelonthouders, communisten en Nederlandshervormden. Daarom splitsten de katholieke jongens zich in 1937 af van de NPV. De katholieke
kerkleiding wilde niet dat katholieke jongens onder leiding stonden van niet-katholieke leiders en zo
ontstond de Katholieke Verkenners (KV). En de katholieke meisjes dan? Die hadden voor 1945 geen
padvindstersorganisatie, zij hadden vrijetijdsclubs binnen de organisatie van de katholieke kerk.
In mei 1940 wordt Nederland bezet door nazi-Duitsland en op 2 april 1941 worden alle
padvind(st)ersverenigingen verboden en opgeheven. Maar als in 1944 het zuiden en in 1945 de rest
van Nederland bevrijd is, worden de padvinders weer actief. En hoe! Het er zijn er heel veel; heel
veel Nederlandse jongens en meisjes wilden na oorlog bij de padvinderij. Al gauw waren vanaf 1945
de NPV en de NPG weer actief en kon aan de heropbouw van de verenigingen van voor de oorlog
begonnen worden. Bij katholiek Nederland liep dat wat anders. De meisjes hadden al in juli 1945 een
eigen nieuwe vereniging genaamd de Nederlandse Gidsen Beweging, later de Nederlandse Gidsen
(NG). Maar bij de jongens rommelde het wat. De leiding van de katholieke kerk in Nederland wilde
één grote katholieke jeugdorganisatie voor jongens oprichten, waaronder ook de voormalige KV zou
vallen. Na veel overleg ontstaat in 1946 de Katholieke Jeugd Beweging en de padvinders daarin
noemden zichzelf de Verkenners van de Katholieke Jeugd Beweging (VKJB), die in 1957 zich zou
afsplitsen en weer KV zou heten. Vanaf 1946 zijn er dus vier padvind(st)ersorganisaties in Nederland.
- zie volgende pagina 5
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Hopman Vertelt (vervolg)
Die vier verenigingen wilden natuurlijk ook meedoen aan internationale
padvindersactiviteiten en daarvoor moesten zij lid zijn van de WOSM (World
Organisation of the Scout Movement) of de WAGGGS (World Association of Girl Guides
and Girl Scouts), maar die wilden elkmaar één padvind(st)ersvereniging per land
erkennen. In goed overleg richtten de Nederlandse verenigingen de Nationale
Padvindersraad en de Nationale Padvindstersraad op en deze
tweesamenwerkingsverbanden werden lid van de WOSM of WAGGGS. Dus er was al
heel snel samenwerking tussen de padvind(st)ersverenigingen in Nederland.
De maatschappelijke ontwikkelingen in de jaren 60 van de vorige eeuw zorgden ervoor dat de vier
verenigingen meer met elkaar gingen samenwerken. In januari 1968 werd de Federatie Scouting
Nederland opgericht, waarin de samenwerking tussen de vier verenigingen werd begonnen. Ook de
Nederlandse politiek wilde dat er meer werd samengewerkt, omdat het subsidiëren van vier
padvind(st)ersverenigingen teveel geld kostte. Marga Klompé (minister van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk] zette de vier verenigingen onder druk en de aanvankelijke fusieplannen
tussen de NPV en de KV uit 1970 werden uitgebreid met het NPG en de NG.
Zo ontstond uiteindelijk op 6 januari 1973 de Vereniging Scouting Nederland en waren de vier
oorspronkelijke verenigingen verleden tijd; er was er één landelijke scoutingvereniging voor jongens
en meisjes! Intussen hebben vele landelijke scoutingorganisaties in de wereld hun verenigingen
toegankelijk gemaakt voor jongens en meisjes. Maar zo’n grote landelijke fusie op dat moment in de
scoutinggeschiedenis is en blijft uniek.
NIEUW BIJ FREE KICK SPORT DEN HAAG – SCOUTING FERGUSON HOODED VEST EN KINDERJAS
https://freekicksport.ccvshop.nl/Scouting-Ferguson
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Kilkerranhorde – Welpen Jongens
Hallo allemaal!
De vakantie staat bijna op het punt om te beginnen! Nog heel even wachten en dan kunnen
we allemaal leuke dingen doen, zoals bijvoorbeeld op zomerkamp! De leiding heeft een
mooi clubhuis en leuke activiteiten gepland (die we natuurlijk nog niet gaan
verklappen!). Maar één ding weten we zeker: het wordt een mooi kamp!
Als voorbereiding op het zomerkamp hebben de Welpen op 21 en 22 mei een leuk weekend
gehad in Poeldijk. We zijn eerst wezen springen in De Uithof om vervolgens te lopen naar
het groepshuis van de scouting in Poeldijk waar we in mochten slapen. Kokkie had een
heerlijke maaltijd bereid en er was een leuk avondspel. Kortom, een geslaagd weekend.

KIJK IN ONZE EIGEN WEBSHOP OP WWW.SCOUTINGFERGUSON.NL
VOOR HET FERGUSON BOEK, GLAS, MOK OF ‘BUFF’!
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Paradijsvogels – Explorers
De afgelopen tijd hebben we het superdruk gehad met programma’s maken en bedenken maar
ook met diverse acties voor het Jubkamp en ons eigen kamp in Kandersteg. Zo hebben we de
Urban Walk gedaan. Was superleuk, we moesten iedereen een snack meegeven, een stempel geven
dat ze langs waren geweest en verder onbeperkt snacks eten. We hebben superveel zin in zomerkamp
in Kandersteg. Iedereen gaat mee!
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IVN Stadsvergroenersdag
Op 12 juni heeft de IVN een stadsvergroenersdag gehouden op de Clan. De IVN
stadsvergroeners zetten zich in om Zuid-Holland te vergroenen, dit doen ze door
bijvoorbeeld Tiny Forests aan te leggen en te onderhouden. De campagnedag werd gehouden om
meer jongvolwassenen te activeren om hierbij te helpen.
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Sunflowers – Scouts Meisjes
11 juni hadden wij padvindsterrestaurant
Er werd door de Padvindsters gekookt, geproefd, gesnoept en heel hard gewerkt om het menu
op tijd af te krijgen. Dit deden ze natuurlijk niet alleen, maar samen met drie koks: Maaike, Rein en
Michelle.
De gasten werden ontvangen vanaf 18 uur en naar hun tafel gebracht.
De Padvindsters verzorgden hun gasten, dienden het eten op en ondertussen stonden ze ook af te
wassen en op te ruimen. Er werd superhard gewerkt.
En dat leverde een mooie bijdrage voor jubkamp, maar ook voor het zomerkamp, op.
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Waar gaat iedereen op kamp naar toe?

Scouts Meisjes – Aerdenhout

Welpen Jongens – Arnhem

Bevers – Sassenheim (al op kamp geweest)

Scouts Jongens – Overasselt

Welpen Meisjes – Raamsdonkveer

Explorers – Kandersteg (Zwitserland)

Stam – Kandersteg (Zwitserland)
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Cobrastam – Roverscouts
Hallo allemaal,
Nog maar even en we gaan op kamp! Maar voordat we op kamp gaan, kijken we terug op een bijzonder
scoutingseizoen. Het was niet makkelijk, een hoop konden we door corona helaas niet. Het Zwitserland
kamp is helaas 2 jaar uitgesteld. We zijn daarom extra blij dat het dit jaar wel mag.
De allerlaatste normale opkomst van de Stam hebben we een voorbereidingsopkomst gehad voor de
hike. We hebben een leuke puzzelroute gelopen door de duinen en over het strand.
Zoals altijd gaat de Stam niet de eerste week op kamp, maar na de zomerkampen van de andere
onderdelen. Dit omdat bijna alle Stamleden leiding zijn bij een onderdeel. Na een paar dagen rust gaan
we dan eindelijk met de trein op naar Zwitserland!
We wensen alle leden een fantastisch zomerkamp toe en een mooie zomer!

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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