
 
 

 
 
 
 
Nieuwsbrief November 2020 MERHULA 
(de vorige nieuwsbrief was van september 2020; alle nieuwsbrieven staan op de website) 
 
 
 

1 VOOR ALLE SPELTAKKEN EN HUN OUDERS/VERZORGERS 

1.1 Van de voorzitter – Aanscherping weinig effect op scouting 
 
Beste Merhulanen, 

Ondertussen loopt het najaar seizoen al weer goed. Het was even wennen aan de nieuwe protocollen met extra 

handen wassen en gezondheidscheck, maar iedereen is er inmiddels aardig aan gewend. De oudere jeugd is 

inmiddels volledig digitaal, maar de meeste groepen draaien hun opkomsten nog fysiek, al is het wel waar het kan 

zo veel mogelijk buiten. Niets dat een dikke jas niet kan oplossen! 

Over de nieuwbouw en de status van de discussies met de nieuwe eigenaren van het Paleis praten we u graag bij 

op de aanstaande ALV. Een tijd van afwachten, want pas als er echt duidelijkheid is kunnen we stappen gaan 

maken. En dan gaan we de hulp van u allen nodig hebben! 

Op dit moment is er vooral behoefte aan denkkracht en ondersteuning. Als belangrijkste is dat we vanaf de 

jaarwisseling een of twee nieuwe secretarissen gaan nodig hebben. Na vele jaren bouwt Sandra af, en gaat ze 

haar rol in de teambegeleiding met meer energie vormgeven. Maar daarmee is er dringend behoefte aan 

vervanging van het secretariaat voor zowel de stichting (gebouw en materiaal) als de vereniging (de scouting 

speltakken). Een of twee vrijwilligers om dit werk in geode banen te leiden is dus een MUST. Mocht je jezelf 

eventueel in zo’n rol zien passen, neem dan even contact op met mij of met Sandra. Onze gegevens staan achter 

in deze uitgave. 

In deze uitgave veel updates en meer detail  over het programma tot het einde van het jaar. Ik wens eenieder veel 

scoutingplezier! 

Gert Bos 

Scoutinggroep Merhula Baarn 
www.merhula.nl  
Secretariaat:  De Meerpaal 14 

3742 HS Baarn 
secretariaat@merhula.nl   



1.2 Wat zijn jouw kwaliteiten? 
DRIE NIEUWE BESTUURSLEDEN EN LEIDING NODIG! 

Het gaat goed met de club! We groeien in ledental. En het ziet er naar uit dat ook onze binnen- en buitenruimte de 

komende jaren gaat groeien met het nieuwe clubhuis. Om dat in goede banen te leiden zal er een duidelijkere 

splitsing zijn tussen vereniging (speltakken - het doen van scouting activiteiten) en stichting (het mogelijk maken 

van scouting - gebouwbeheer etc.) nodig zijn. 

Op dit moment hebben voorzitter, secretaris en penningmeester een dubbelrol in zowel stichting als vereniging. 

Omdat met de nieuwbouw en de verenigingsgroei het werk dat daarmee gemoeid is aanzienlijk toeneemt, zoeken 

we per onmiddellijk drie vrijwilligers die in een van beide besturen willen deelnemen. 

Wil je meer weten, spreek dan een van de bestuursleden aan, bijvoorbeeld Ad voor financiën, Sandra voor 

secretariaat, Sander voor gebouwbeheer, of Gert voor voorzitterschap. 

Of stuur je interesse naar groepsbestuur@merhula.nl 

Samen gaan we de nieuwe fase in Merhula mogelijk maken en het mooie scoutingspel ondersteunen! We rekenen 

op je!! 

Het bestuur 

 

1.3 Vacature 

Gezocht: Secretaris Bestuur 

 
Taakomschrijving 

● Ontvangt en distribueert inkomende- en uitgaande  reguliere en elektronische post.  

● Wikkelt alle correspondentie met derden op de juiste manier af. 

● Doet voorstellen voor vergaderdata. 

● Stelt in overleg met voorzitter de agenda op. 

● Schrijft zelf of coördineert de realisatie van de notulen volgens de afgesproken richtlijnen en stelt 
deze beschikbaar aan belanghebbenden. 

● Algemene secretariële ondersteuning groepsbestuur, verzorgt o.a. groepsbrede mails. 

● Woont de regioraad bij of probeert een vertegenwoordiger te sturen. 

● Houdt de groepsagenda bij op de site van de Merhula. Deze agenda is steeds tot het einde van 
het volgend kalenderjaar bijgewerkt. 

Tijdsbesteding: 

● Twee dagdelen per maand.  
 

Opmerking:  

Functie mag gecombineerd worden met het secretarisschap van het stichtingsbestuur. 

 



1.4 Kerststerrenactie 
Eind oktober/begin november zijn intekenlijsten meegegeven aan alle leden en is er een e-mail rondgestuurd voor 

de jaarlijkse verkoop van kerststerren. De kerststerren zijn met de pot erbij ca. 40-50 cm hoog en je kunt er 

maandenlang plezier van hebben. Er zijn witte en rode kerststerren. 

Je kunt verkopen aan buren, familie, vrienden, collega's of cadeau geven aan bekenden en zakenrelaties. NB We 

hebben geen vergunning voor een huis-aan-huis-collecte. Dit is mede i.v.m. de corona niet toegestaan. 

Nog even wat op een rijtje: 

1. De kerststerren, rode en witte, kosten 5 euro per stuk.  

2. De verkoop gaat met die intekenlijst. Heb je geen intekenlijst? Dan kun deze hier downloaden. Zet op de 
intekenlijst je naam, adres e.d.   

3. Je ontvangt in de 2e helft van november een e-mail om door te geven hoeveel je verkocht hebt. Je 
kunt de intekenlijst zelf houden.  

4. De kerststerren worden op de zaterdag na sinterklaas aan de leden meegegeven om af te leveren. De 
kinderen halen dan de kerststerren op. De ouders blijven buiten het hek ivm de corona-maatregelen. 

5. De afrekening met de groepspenningmeester gaat daarna met een betaallink. Die link wordt je nog 
toegestuurd. In elk geval komt dan het geld terecht op bankrekening NL43RABO0152389385 t.n.v. 

Scouting Merhula.  

Veel succes met de verkoop! We kunnen best wat extra geld gebruiken in dit corona-jaar. 

 

1.5 Loterij 2020 
De trekking is begin december. Alle informatie daarover staat op de loten en op https://www.scouting.nl/over-

scouting/steun-scouting/nationale-scoutingloterij.  De opbrengst is dit keer bestemd voor het clubhuis. 

 

1.6 Kerstopkomst 19 december 
De opkomst zal rond het middaguur zijn en is voor alle speltakken. De leiding zorgt tussen de middag voor de 

basis-lunch, maar we vinden het erg leuk als je iets lekkers bereidt voor 5 tot 10 personen en meeneemt naar de 

lunch! Bovendien mag je in je mooie kleding komen! 

Ook zal je misschien een lantaarntje/glazen potje met waxine lichtje mee moeten nemen, voor het vredeslicht. 

 

Omdat het nu door Covid19 onzekerheden zijn hoe of wat en of het door mag gaan, volgt er meer informatie begin 

December. 

 

1.7 Boerenkoolmaaltijd 9 januari 
9 Januari is het weer zover. De boerenkoolmaaltijd, de gezelligste kampvuuravond van het jaar, vol met sketches, 

verhaaltjes en liedjes, en voor alle leden én hun ouders en broertjes en zusjes.  

 

Omdat het nu door Covid19 onzekerheden zijn hoe of wat en of het door mag gaan, volgt er meer informatie eind 

December begin Januari. 

 

1.8 Nieuwe website scouting Merhula 
 



De website van onze scoutinggroep heeft een make-over gekregen. De site is een van de eerste websites die 

draait op de nieuwe server van Scoutnet. Frisse kleuren, nieuwe foto's en actueel nieuws. Zo kan iedereen lezen 

hoe leuk onze scoutinggroep is, wat we zoal doen en bovenal hoe je zelf lid kunt worden. Binnenkort zullen er nog 

meer foto's worden toegevoegd en als de nieuwbouw van start gaat, kun je via de site precies volgen hoe het 

proces verloopt. De site is door Jacala ontworpen en Stanley, Rozemarijn en Mang hebben m kritisch nagekeken, 

maar mocht je nog fouten ontdekken, laat het vooral weten! jacala@merhula.nl  

Je kunt de site vinden op het bekende webadres: www.merhula.nl 

 

1.9  Facebook 
Onze groep is ook te vinden op facebook. Dus volg en like ook daar onze leuke activiteiten! 

https://www.facebook.com/Merhula 

 

1.10  Gezocht en aangeboden 
In deze rubriek kan iedereen iets aanbieden of een oproep doen. 
a. Aangeboden: De kist met gevonden voorwerpen vindt u in de hal. 
b. Aangeboden: clubhuis voor een verjaarspartijtje of klassenfeest? Kijk op www.merhula.nl onder ‘clubhuis 

huren’. 
c. GEZOCHT: helpende handen, vind u het leuk om een keer een opkomst te doen bij een speltak (hoeft niet de 

speltak van uw eigen kind te zijn) of wilt u op een andere manier eenmalig of vaker helpen (bijvoorbeeld een 
eenmalig klusje of sopje), dan zouden we hier heel erg mee geholpen zijn. Informeer bij de leiding naar alle 
mogelijkheden 

 

1.11  Afmelden 
Kan je een keertje niet komen? Meld dat s.v.p. bij de leiding. Stuur een mail of sms of bel even (zie lijst achteraan). 

 
 



2 Bevers 
 

2.1 Agenda  
Heeft u het algemene deel al gelezen? Dit deel bevat ook bijzonderheden voor bevers. Zaterdagen die niet 

genoemd zijn, zijn normale opkomsten. Dus gewoon van 13.00 tot 15.00 bij ons eigen clubhuis.  

Wanneer Wat Bijzondere tijden/locatie 
Zat 14 en 21 
nov 

Geen opkomst I.v.m. intocht Sinterklaas 

Zat 5 dec  Sinterklaas Opkomst Zie 2.2. Op het clubhuis 
Zat 12 Dec Kerstopkomst Zie 2.3 
Zat 19 dec Kerstlunch Zie 1.6  
Zat 26 dec, 2 
jan 

Geen opkomst i.v.m. kerstvakantie 

Zat 9 jan Boerenkoolopkomst Zie 1.7 
 

2.2 Sinterklaasopkomst 
De komende periode staat voor de Bevers helemaal in het teken van de feestdagen! Op de dag van Pakjesavond, 

5 december, gaan de Bevers proberen een heus ‘Scouting Piet'-diploma te behalen. Wat ze daar precies voor 

moeten doen gaan we hier natuurlijk nog niet verklappen, maar het beloofd een gezellige en lekker actieve 

opkomst te worden! 

 

2.3 Kerstopkomst 
Zaterdag 12 december gaan de Bevers aan de slag met het versieren van het clubhuis en het maken van 

kerstkaarten. Zo komen we alvast in een feestelijke stemming in aanloop naar de feestdagen. We hopen dat de 

gezamenlijke kerstlunch de week erna doorgang kan vinden, hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Maar wat er ook 

gebeurd, juist in deze woelige tijden kennen we allemaal wel iemand die een zelfgemaakte kaart ontzettend zal 

kunnen waarderen!  

 

 
 



3 Welpen 
 

3.1 Agenda  
Heeft u het algemene deel al gelezen? Dit deel bevat de bijzonderheden voor de welpen. Zaterdagen die niet 

genoemd zijn, zijn normale opkomsten. Dus gewoon van 9.30 tot 12.00 bij ons eigen clubhuis.  

Wanneer Wat Bijzondere tijden/locatie 
Zat 14 nov Crea Zie 3.3 
Zat 5 dec Sinterklaasopkomst Zie 3.4, op het clubhuis, mogelijk gewijzigde tijden, wel in de 

ochtend. 
Zat 19 dec Kerstlunch Zie 1.6 
Zat 26 dec, 2 
jan 

Geen opkomst i.v.m. kerstvakantie 

Zat 9 jan Boerenkoolopkomst Zie 1.7 
 
Veel activiteiten zijn nog in voorbereiding en/of afhankelijk van derden. Helaas kunnen zich daarom nog wijzigingen 

voordoen. Ook de situatie omtrent corona kan zorgen voor wijzigingen. Uiteraard zullen zowel de gewone 

opkomsten als de bijzondere opkomsten zoveel mogelijk corona-proof worden uitgevoerd. 

 

3.2 31 oktober ‘kamp’dag 
Geen nachtje slapen, maar wel een toffe dag! Daar hoopte we op, 31 oktober. Wij als leiding hebben zeker een 

toffe dag gehad, en ook de kinderen leken het naar hun zin te hebben!  

 

In de ochtend hebben we een tocht gelopen waarbij we allemaal dieren tegen kwamen uit het jungleboek. 

Bagheera, Rikki Tikki Tavi, Baloe, Raksha, en meer. En elk dier had zo zijn eigen spelletje, passend bij het dier. 

Na een lekkere lunch van knakworstjes en krentenbollen met speculoos was het tijd om met het jungle zelf nader 

kennis te maken. Zo is er de raadrots, waar identiteit centraal staat, de Nishaani-plaats waar uitdagende 

scoutingtechnieken worden gedaan, de Khaali Jagah-vlakte waar de kinderen hun energie kwijt konden in sport en 

spel, de ruïne Emaraate waar een internationaal sfeertje hangt en meer (8 totaal). Ook hier werden passende 

spellen gedaan. 

 

In de namiddag konden we starten met het maken van ons eigen eten. Dit hadden we bovendien verzameld in het 

jungle bij alle locaties. Deeg, saus, kaas, misschien een champignonnetje. Gelukkig dachten alle groepjes er ook 

nog aan om hout (uitdagende scoutingtechnieken!) en water (veiligheid!) te verzamelen. Anders geen vuurtje om 

de pizza op te bakken. Terwijl een groep de pizza en een lekkere vla flip klaar maakte, was een andere groep een 

andere uitdaging aan het aangaan. Welk dier ben jij? Breng je graag rust in een groep, of spat je haast uit elkaar 

van enthousiasme? Ben jij sportief of eerder creatief? Zo kwam de ene welp op bijvoorbeeld de mangoest Rikki 

Tikki Tavi uit, maar een ander weer op Broeder Wolf. 

We kwamen er ook achter dat na 100 jaar welpen bij Scouting Nederland een nieuw dier in het jungle is 

verschenen! De kikker Dahinda. Deze kikker staat afgebeeld op alle verassingen die de kinderen na deze dag mee 

naar huis kregen. 

Hoewel de dag druilerig eindigde, kon ieder met een gevulde maag, gevulde zakken en een tevreden glimlach 

weer naar huis. 

 



3.3 Crea 14 november 
We zouden deze opkomst iets creatiefs gaan doen waarvoor kledingstukken mee genomen moesten worden. 

Helaas kan deze activiteit niet meer doorgaan met de nieuwe maatregelen. 

14 november zal nu een normale opkomst zijn, de kinderen hoeven niks mee te nemen. 

 

3.4 Sinterklaasopkomst 5 december 
Deze kunnen wij natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan! Hoe deze opkomst eruit gaat zien is nog aan wijziging 

onderhevig. Wij zullen u per mail berichten. 

 
 



4 Scouts  

4.1 Agenda bijzondere opkomsten scouts 
Deze agenda bevat de bijzonderheden. Zaterdagen die niet genoemd zijn, zijn normale opkomsten. Dus gewoon 

van 9.30 tot 12.00 bij ons eigen clubhuis.  

Wanneer Wat Bijzondere tijden/locatie 
Zat 5 dec Sinterklaas Zie 4.2 
Zat 19 dec Kerstlunch Zie 1.6 
Zat 26 dec en 2 
jan 

Geen opkomst i.v.m. kerstvakantie 

Zat 9 jan Boerenkoolopkomst Zie 1.7 
 

4.2 Sinterklaas 
De lootjes zijn getrokken, dus de knutselspullen en rijmwoorden kunnen gezocht worden. Iedereen gaat een 

surprise met gedicht maken voor degene die op het lootje staat. De leiding zorgt voor snoepgoed en drinken. 

Vergeet je surprise niet mee te nemen op 5 december 

4.3 Insignes 
We zijn druk bezig om een aantal insignes te verdienen, zoals expressie en verdiepingsfase tochttechnieken. Wil je 

zelf werken aan een insigne? Dat kan natuurlijk, neem even contact op met de leiding om de eisen af te stemmen. 

4.4 Opkomst van de oudste scouts 
We gaan starten met opkomsten georganiseerd door de oudere scouts, om deze scouts voor te bereiden op de 

explorers. Het idee is dat elk tweetal (aangewezen door de leiding) een opkomst bedenkt en organiseert voor alle 

scouts. Uiteraard helpt de leiding jullie met de voorbereidingen, maar jullie mogen zelf de inhoudt van de opkomst 

bedenken. 

4.5 Ijsberenweekend 
Elk jaar is er het ijsberenweekend in het laatste volle weekend van januari. Of dit kamp doorgaat weten we op dit 

moment nog niet, maar houdt er rekening mee dat de kans groot is dat dit kamp niet door kan gaan 

 
 
 



5 Explorers 

5.1 Agenda bijzondere opkomsten explorers 
Deze agenda bevat de bijzonderheden. Vrijdagen die niet genoemd zijn, zijn normale opkomsten. Dus vrijdag 

19.00-21.30 bij ons eigen clubhuis.  

Wanneer Wat Bijzondere tijden/locatie 
Zat 19 dec Kerstlunch Zie 1.6    
Zat 26 dec, 2 
en 9 jan 

Geen opkomst i.v.m. kerstvakantie    

Zat 9 jan Boerenkoolopkomst Zie 1.7  
 
  

 

5.2 Corona opkomsten 
Helaas leven we nog aantal volop met het corona virus in Nederland. Dat betekent dat we de opkomsten van de 

explorers ook met de aankomende kou en winter buiten moeten houden. Tot nu toe hebben we geluk met het 

weer. 

 

5.3 Installatie 
We hebben paar weken geleden ons nieuwe lid geïnstalleerd bij de explorers. Welkom Liv. Ook is Anouk 

geïnstalleerd die in Oktober overgevlogen was van de scouts. Voor jouw ook welkom bij de explorers. 

 

5.4 Primi pio 
In het weekend van 3 en 4 oktober konden we gelukkig nog het weekend kamp primi pio op Buitenzorg houden 

samen met de scouts.  Ze hadden een mooie hoogslaper gebouwd en hebben met dit bouwwerk ook gewonnen 

van de scouts. Ondanks de corona maatregelen hebben we een super kamp gehad. 

 

5.5 Halloween 
Omdat het eind oktober Halloween was en we helaas geen echte Halloween opkomst konden houden. Hadden de 

explorers bedacht dat we pompoenen uit gingen hollen en er een leuk gezicht in te maken. Dit is goed gelukt en we 

hebben ondanks de aparte opkomst het goed naar ons zin gehad met mooie resultaten. 

 

5.6 Decembermaand 
Met de aankomende december maand waarin sint en kerst valt zullen ook anders worden. We zijn er nog over aan 

het praten hoe we deze bijzondere dagen kunnen gaan invullen. Dit word bekent gemaakt als we meer weten. 



6 Nieuwsbrief verschijningsdata 
De volgende data gelden voor de nieuwsbrieven: 

De nieuwsbrief van Kopij inleveren op Verstuurd op 
Januari Laatste opkomst December Tweede opkomst Januari 

Kopij s.v.p. opsturen naar kopij@merhula.nl.  
 
 
 

7 Kom je een keertje niet? Mail of bel eventjes naar de leiding  
functie/taak Naam telefoon Mobiel mailadres 

Bestuur / algehele ondersteuning 

Voorzitter Gert Bos 035 5335881 06-29728051 groepsvoorzitter@merhula.nl  

Penningmeester Ad Dekker 035-5422211 06-34218059 alvro@merhula.nl  

Secretariaat Sandra Dekker 035-5422211  secretariaat@merhula.nl 

Gebouwbeheerder Sander Koop  06-29513767 gebouwbeheerder@merhula.nl 

Verhuur Barbara Nieuwendijk 035-60 22557  verhuurmerhula@gmail.com 

Vertrouwenspersoon    vertrouwenspersoon@merhula.nl 

Beverleiding beverleiding@merhula.nl 

Teamleider Stanley 
Stekker 

Sander Koop  06-29513767 stanleystekker@merhula.nl  

Leidster Rebbel Anne Camper-Koops  06-45012856 Rebbel@merhula.nl 

Leidster Fleur Jantineke van Helden  06-49893220 jacala@merhula.nl 

Leidster Keet Kleur Annebeth Dekker-Kuijs   keetkleur@merhula.nl 

Welpenleiding welpenleiding@merhula.nl 

Leidster Jacala Jantineke van Helden  06-49893220 jacala@merhula.nl 

Leidster Mang Charlotte Meeuws  06-23259023 mang@merhula.nl  

Leidster Jiggel Marjan Dekker  06-24239907 jiggel@merhula.nl  

Leider Bagheera Jeroen Rottier  06-13933120 basbos@merhula.nl 

Scoutsleiding scoutsleiding@merhula.nl 

Teamleidster Sunni Sabine Kempers-Jansen 035-8875753 06-27114020 sunni@merhula.nl  

Leidster Marala Elise Sänger  06-57328523 marala@merhula.nl 

Leidster Hulalei Oda Cremers  06-44522148 hulalei@merhula.nl 

Begeleiding explorers 

leidster Helana Charlotte de Rochemont  06-15273821 helana@merhula.nl  

leider Mosco Robin Camper  06-16387547 robins@merhula.nl 

 


