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Nieuwsbrief Januari 2021 MERHULA

(de vorige nieuwsbrief was van november 2020; alle nieuwsbrieven staan op de website)

1 VOOR ALLE SPELTAKKEN EN HUN OUDERS/VERZORGERS
1.1 Van de voorzitter – 2021, een spannend en uitdagend jaar gaat van start
Beste Merhulanen,
Een veelbelovend jaar ligt voor ons. Ik wens jullie allen een gezond jaar toe. Een jaar met veel scoutingactiviteiten,
als het kan fysiek, en waar nodig online.
Ik ben zeer onder de indruk van de manier waarop we samen het afgelopen jaar hebben doorgemaakt, waarbij de
flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van eenieder flink op de proef is gesteld. Het mooie van scouting vind ik
altijd dat zaken soepel verlopen, en dat is hier zeker het geval geweest! Online events, gezondheid checks bij de
ingang, en veel handen wassen. Online samenkomen, zelfs voor de kerstlunch en nu in het nieuwe jaar voor de
boerenkool.
We gaan zien wat de nabije toekomst ons aan mogelijkheden biedt om samen te komen. Hoe dan ook heb ik er
vertrouwen in dat we dit samen gaan oppakken en gaan zorgen dat er veel plezier beleefd wordt aan de
scoutingactiviteiten, zowel voor de leden als voor de leiding.
Voor wat betreft het clubhuis verwacht ik de komende periode dat we contracten kunnen ondertekenen waarmee
we tot in de tweede helft van deze eeuw verder kunnen op de huidige plek, met wat meer grond dan we nu hebben.
Daarmee kunnen we ook gaan doorpakken met het project nieuwbouw. Daarvoor, en voor de extra bestuurstaken
door splitsing van Stichting Merhula (gebouw) en Vereniging Merhula (speltakken), zijn extra vrijwilligers nodig.
Doet u mee! Ikzelf ervaar het vrijwilliger zijn bij Scouting als zeer stimulerend door de extreme hands-on mentaliteit
die het team tentoonspreidt. Dat is aanstekelijk en inspirerend. Dus joint the club!!
Mocht u interesse hebben, of meer willen weten, schroom dan niet iemand uit het bestuur te benaderen. Onze
gegevens vindt u verderop in deze uitgave.
In deze uitgave lees je meer over het programma tot aan de zomer. Ik wens een ieder veel scoutingplezier!

Gert Bos

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, Ingeborg 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 Boerenkool

Helaas konden we door de lock-down geen fysieke boerenkool opkomst houden wat bij ons natuurlijk een mooie
traditie is, met liedjes rond het kampvuur en leuke sketches en niet te vergeten boerenkool eten. De leiding en
bestuur konden dat niet links laten liggen en hadden voor alle leden een leuk filmpje gemaakt die 16 januari is
rondgestuurd. Heb jij hem al gezien en zelf ook boerenkool gegeten die dag, vergeet niet je foto of filmpje te sturen
naar mang@merhula.nl

1.4 Overvliegopkomst 6 maart

Wanneer kinderen overvliegen naar de volgende speltak, draaien normaal alle speltakken op hetzelfde tijdstip en
hebben we een gezamenlijke opkomst.
I.v.m. de maatregelen omtrent corona wordt dit anders vorm gegeven dan normaal en zult u daar later meer over
horen via mail.

1.5 Dodenherdenking

Elk jaar loopt onze groep ’s avonds mee met de stille tocht vanaf de Brink naar het monument op het Stationsplein.
Alle speltakken van de Merhula kunnen meelopen. We verzamelen op de Brink in Baarn om 19.15 uur in correcte
scoutingkledij. Trek een warme trui aan onder je blouse. Voor de vlagceremonie op het Stationsplein worden scouts
gevraagd, die willen vlag hijsen of met een fakkel willen staan. Scouts kunnen zich via het opgaveformulier hiervoor
opgeven.
Onder voorbehoud i.v.m. Corona

1.6 Groepskamp 10 en 11 juli

Aan het einde van het seizoen staat er een groepskamp op de planning, om het mooie ietwat rare scouting seizoen
te eindigen met iedereen van de Merhula.
We hopen natuurlijk dat dit met alle maatregelen die er nu zijn toch door kan gaan.
Dus zet in je agenda: het weekend van 10 en 11 juli 2021 op het scouting labelterrein Buitenzorg
In de volgende nieuwsbrief zal meer informatie volgen.
Onder voorbehoud i.v.m. Corona

1.7 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 het kritisch nagekeken, maar
mocht je nog verbeteringen zien, laat het vooral weten! jacala@merhula.nl
Je kunt de site vinden op het bekende webadres: www.merhula.nl

1.8 Facebook

Onze groep is ook te vinden op facebook. Dus volg en like ook daar onze leuke activiteiten!
https://www.facebook.com/Merhula

1.9 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

1.10 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

Zat 16 Jan
Boerenkoolopkomst
Zat 13 Feb
Eerste opkomst na lock-down
Zat 20 Feb
Geen opkomst
Zat 6 Maart
Overvliegopkomst
Zat 10 Apr
Verjaardagsopkomst
Zat 1 en zat 8 mei Geen opkomst
Zat 10 en Zon 11 Groepskamp
Juli

Bijzondere tijden/locatie
Zie 1.3
Zie 2.2
I.v.m. voorjaarsvakantie
Zie 1.4
Zie 2.3
I.v.m. meivakantie
Zie 1.6

2.2 Eerste opkomst op het clubhuis in 2021!

Stuiter en alle bewoners van Hotsjitonia kunnen niet wachten om de Bevers weer welkom te heten in hun midden.
Zaterdag 13 februari zien zij elkaar eindelijk weer en gaan we op bezoek bij Rebbel, die van de natuur, mens en dier
houdt en veel weet over alles en iedereen in Hotsjitonia. De komende weken gaan de Bevers aan de slag met allerlei
leuke opdrachtjes die te maken hebben met de Rebbel badge. Als dat goed is gegaan krijgen jullie deze opkomst
haar insigne!

2.3 Verjaardagsopkomst

Vandaag vieren de bewoners van Hotsjitonia allemaal tegelijk hun verjaardag, en ze willen natuurlijk niets liever dan
dat de Bevers bij hen op bezoek komen en er een groot feest van maken. In plaats van je uniform mogen jullie deze
opkomst verkleed komen, leuk hè? We hebben allerlei leuke spelletjes en verrassingen in petto voor jullie, maar die
houden we natuurlijk nog even geheim.

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

Bijzonder tijden/locatie

Zat 16 jan
Boerenkool opkomst
Zat 20 feb
Geen opkomst
Zat 17 apr
T-shirt verven
Zat 1 mei en 8 Geen opkomst
mei
Di 4 mei
Dodenherdenking
Zat 10 juli en zon Groepskamp
11 juli

Zie 1.3
i.v.m. voorjaarsvakantie
Oud t-Shirt meenemen
i.v.m. meivakantie
Zie 1.5
Zie 1.6

Zolang de lock-down voortduurt vervallen de (fysieke) opkomsten tot nadere berichtgeving.
Indien een online opkomst in plaats daarvan komt, zullen wij deze per mail en groepsapp aankondigen.

4 Scouts
4.1 Agenda

Heeft u het algemene deel al gelezen? Dit deel bevat ook bijzonderheden voor scouts. Zaterdagen die niet genoemd
zijn, zijn normale opkomsten. Dus gewoon van 9.30 tot 12.00 bij ons eigen clubhuis.
Wanneer
Zat 16 jan
Zat 23 jan
Zat 30 jan
Zat 6 feb

Wat
Boerenkoolopkomst
Online scout uitdaging
Geen ijsberenweekend
Hopelijk weer fysieke opkomst

Bijzondere tijden/locatie
Zie 1.3
Thuis achter de computer
Zie 4.3

4.2 Online nieuwjaarsbijeenkomst

Normaal hadden we de eerste zaterdag na de kerstvakantie boerenkool. Die was verplaatst naar 16-1 dus op
zaterdag 9 januari hadden we ons eigen nieuwjaarsopkomst. Helaas allemaal online, want corona heeft ons land
nog steeds in de greep.

4.3 Ijsberenweekend

Helaas gaat dit jaar het ijsberenweekend niet door vanwege Corona. Er komt een online opkomst.

4.4 Oudste scouts

Omdat er volgend seizoen een best aantal scouts gaan overvliegen naar de explorers, zullen we hun vragen om zelf
een opkomst voor te bereiden. Dit is een leuke speelse manier om te oefenen voor de explorers.

4.5 Algemeen

De komende tijd zullen we nog vaak elkaar op een digitale manier moeten gaan zien. Niet leuk, maar we maken er
het beste van. Alle gave opkomsten die we op de planning hadden staan zullen we zodra het weer mag gaan inhalen.
Tot die tijd zien we elkaar via een beeldscherm. Tot dan!

4.6 HIT

Helaas gaat ook dit jaar de HIT niet fysiek door. De organisatie is druk met het bedenken van een alternatief. Houdt
vooral de website in de gaten. Dit vindt altijd plaats tijdens de paasdagen. (2 t/m 5 april)
https://hit.scouting.nl/

5 Explorers
Deze agenda bevat de bijzonderheden. Vrijdagen die niet genoemd zijn, zijn normale opkomsten. Dus vrijdag 19.0021.30 bij ons eigen clubhuis.
Wanneer
Zat 16 jan
Zat 30 jan en
31 jan
Zat 6 feb

Wat
Boerenkoolopkomst
Ijsberen weekend

Bijzondere tijden/locatie
Zie 1.3
Zie 5.2

Poolnachthike

Zie 5.3

5.1 Opkomsten

Helaas hebben we 2020 moeten afsluiten met een online opkomst met de hele Merhula. Ondanks de online
opkomst was het een geslaagde opkomst met veel kinderen en leiding.
Ook in het nieuwe jaar mogen we nog geen opkomsten op het clubhuis houden. Opkomsten zullen vooral online
plaats vinden. Er word met jullie gecommuniceerd hoe en wanneer dat plaats vind.

5.2 Ijsberenweekend

Voor de explorers betekent dit jaar helaas ook geen ijsberenweekend in de soester duinen dit jaar.

5.3 Poolnachthike

Op 6 februari 2021 zouden we mee doen aan de poolnachthike. Vanwege corona kunnen we niet fysiek de hike
lopen maar word er vanuit de organisatie een online opkomst bedacht. Als er meer informatie is, laten we het weten.

6 Stam

De stam, 18 tot 23 jaar, is een leuke gezellige groep met zes jongens. We hebben op maandagavond opkomst van
19.30 tot 22.00 uur. Omdat er nu een lockdown is, kunnen we helaas geen opkomsten op het gebouw hebben. Af
en toe spreken we online met elkaar. We hopen snel weer leuke dingen te kunnen doen, zoals karten, escaperoom
of gewoon gezellig pizza eten op het clubhuis.

7 Nieuwsbrief verschijningsdata

De volgende data gelden voor de nieuwsbrieven:
De nieuwsbrief van
Kopij inleveren op
April
Laatste opkomst maart
Kopij svp opsturen naar kopij@merhula.nl.

Verstuurd op
Eerste opkomst april

8 Kom je een keertje niet? Mail of bel eventjes naar de leiding
functie/taak
Naam
Bestuur / algehele ondersteuning
Voorzitter
Gert Bos
Penningmeester
Ad Dekker
Secretariaat
Ingeborg Heek
Gebouwbeheerder
Sander Koop
Verhuur
Barbara Nieuwendijk
Vertrouwenspersoon
Beverleiding
Teamleider Stanley
Sander Koop
Stekker
Leidster Rebbel
Anne Camper-Koops
Leidster Fleur
Jantineke van Helden
Leidster Keet Kleur
Annebeth Dekker-Kuijs
Welpenleiding
Leidster Jacala
Jantineke van Helden
Leidster Mang
Charlotte Meeuws
Leidster Jiggel
Marjan Dekker
Leider Bagheera
Jeroen Rottier
Scoutsleiding
Teamleidster Sunni
Sabine Kempers-Jansen
Leidster Marala
Elise Sänger
Leidster Hulalei
Oda Cremers
Begeleiding explorers
leidster Helana
Charlotte de Rochemont
leider Mosco
Robin Camper

telefoon

Mobiel

035 5335881
035-5422211

06-29728051
06-34218059
06-41176738
06-29513767

mailadres

groepsvoorzitter@merhula.nl
alvro@merhula.nl
secretariaat@merhula.nl
gebouwbeheerder@merhula.nl
035-60 22557
verhuurmerhula@gmail.com
vertrouwenspersoon@merhula.nl
beverleiding@merhula.nl
06-29513767
stanleystekker@merhula.nl
06-45012856
06-49893220

Rebbel@merhula.nl
jacala@merhula.nl
keetkleur@merhula.nl
welpenleiding@merhula.nl
06-49893220
jacala@merhula.nl
06-23259023
mang@merhula.nl
06-24239907
jiggel@merhula.nl
06-13933120
basbos@merhula.nl
scoutsleiding@merhula.nl
035-8875753
06-27114020
sunni@merhula.nl
06-57328523
marala@merhula.nl
06-44522148
hulalei@merhula.nl
06-15273821
06-16387547

helana@merhula.nl
robins@merhula.nl

