
 
 

 
 
 
 
Nieuwsbrief april 2021 MERHULA 
(de vorige nieuwsbrief was van januari 2021; alle nieuwsbrieven staan op de website) 
  

1 VOOR ALLE SPELTAKKEN EN HUN OUDERS/VERZORGERS 
 

1.1 Van de voorzitter  
De zon is er, en daarmee komen ook de buitenactiviteiten voor allen dichterbij 
 
Beste Merhulanen, 
We zijn nog niet terug bij volledig normaal, maar de tekenen zijn veelbelovend dat we de komende tijd 
weer meer en meer activiteiten kunnen gaan ontplooien met fysieke opkomsten. Natuurlijk doen we 
online waar dat moet, maar er gaat niets boven samen dingen doen en daarbij naast elkaar staan. 
De eerste discussies zijn ook gestart over (on)mogelijkheden van kampen, zowel een groepskamp als 
kampen per speltak. Uitdagend en spannend! 
Ook spannend zijn de laatste onderhandeling over onze afspraken met Made by Holland, de nieuwe 
eigenaar van Paleis Soestdijk. Een ruimer perceel, en ruimte om te (ver-)bouwen komen eraan. En 
daarvoor gaan we veel hulp nodig hebben. In het bestuur van de stichting en in de werkgroepen voor de 
nieuwbouw die de komende tijd hun activiteiten gaan opstarten! Leuk, en samen zijn we tot veel in staat! 
Wil je meer weten over wat je kunt bijdrage benader dan iemand van het bestuur. En als die ver weg 
lijken, dan kan contact gelegd worden via de speltak leiding. 
In deze uitgave lees je meer over het programma tot aan de zomer. Ik wens eenieder veel 
scoutingplezier! 

Gert Bos 
 

1.2 Groepskamp 10 - 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 alle leden 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. We hadden gehoopt al meer informatie te kunnen delen, maar 
helaas staan de huidige maatregelen dat nog niet toe. Zodra we meer weten zullen we dat per mail met 
jullie delen 
Onder voorbehoud i.v.m. Corona 
 

1.3 Voortgang clubhuis 
De stichting Merhula is al een tijdje bezig om een huurcontract met de nieuwe eigenaren van het paleis 
af te sluiten. Er is nog onduidelijkheid over het parkeren bij het clubhuis en wat er gebeurt bij eventuele 
geluidsoverlast. 
Wel is duidelijk dat we op de plek blijven waar we nu zitten en dat we er een stuk grond bij krijgen verder 
langs het pad. Dat geeft ruimte voor een nieuwe kampvuurkuil en ook ruimte om een groter gebouw te 
plaatsen. 
Het contract zal een looptijd hebben van 30 jaar en dat is evenwel te kort voor een grote investering in 
een nieuw clubhuis. De stichting wil daartoe nog met de eigenaar overleggen om te zien wat mogelijk is. 
Het alternatief wordt anders het oplappen van het huidige gebouw en hooguit een relatieve kleine 
aanbouw om meer ruimte te creëren voor onze groep, die toch langzamerhand aardig aan het groeien 
is. 
Tot slot: zou je iets willen betekenen in die bouwproces of in het stichtingsbestuur? Meld je svp bij onze 
voorzitter@merhula.nl. We kunnen alle hulp gebruiken. 
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1.4 Koningsdag, Dodenherdeking en andere bijzondere opkomsten 
Helaas gaan de bijzondere activiteiten zoals Koningsdag, Dodenherdeking en de avondvierdaagse 
vanwege de huidige maatregelen niet door. Mogelijk komen sommige organisaties met een alternatief, 
maar deze zijn op dit moment nog niet bij ons bekend. Als er alternatieven worden aangeboden, zullen 
we jullie hiervan per mail op de hoogte stellen. 
 
1.5 Vacatures, wij zoeken jou! 
Met elkaar houden we de groep draaiende, maar op dit moment zoeken we extra hulp en hebben we de 
volgende vacatures 

 Secretaris stichtingsbestuur 
 Secretaris verenigingsbestuur 
 Voorzitter stichtings- of verenigingsbestuur 
 Redacteur binnen katern Scouting Magazine 
 Groepsbegeleider 

Kijk op onze website voor de informatie over elke vacature: https://merhula.nl/vrijwilligers/vacatures 
Lijkt één van onderstaande vacatures jou iets, of ken je iemand die zin heeft om onze dynamische club 
te versterken, neem dan contact op met onze voorzitter Gert, e-mail voorzitter@merhula.nl. 
 
Wil je ons op een andere manier helpen? Door bijvoorbeeld hout te hakken, schoon te maken of een van 
de andere vele klussen die er altijd te doen zijn. Laat het een leiding weten, zodat we een Coronaprof 
afspraak kunnen maken voor jouw klus. 
 

2 Bevers (zaterdag 13.00-15.00 uur) 
 

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 
1 mei Geen opkomst i.v.m meivakantie 

8 mei Geen opkomst i.v.m. meivakantie 

15 mei Lammetjes bij Stanley (o.v.b.) Hoge Vuurseweg 1, Lage Vuursche 

5 juni Beverweekend volgt nog 

10 - 11 juli Groepskamp  

 
2.4 Lammetjes 
Onder voorbehoud van de maatregelen is op 15 mei opkomst om 13.00 bij Stanley op de boerderij 
(Hoge vuurseweg 1 in Lage Vuursche). Alle bevers worden daar verwacht en mogen daar weer 
opgehaald worden. 
 

2.5 Stanley gaat stoppen met de bevers 
Stanley gaat per 1 mei 2021 andere leuke dingen doen bij scouting Merhula. Hij gaat helpen bij de 
scouts, en op dagen dat de welpen of bevers hulp nodig hebben zal hij daar ook bij springen. Hij gaat 
zich verder inzetten voor de nieuwbouwplannen in het stichting bestuur. Ook zal hij cursussen 
scoutingtechnieken aan de leiding gaan geven.  
Binnen de speltakken zijn nieuwe leiding gevonden en hierdoor zullen de Bevers gewoon door kunnen 
draaien. Meer info hierover zullen we binnenkort laten weten. Op 24 april zal Stanley afscheid nemen. 



 

3 Welpen (zaterdag 9.30-12.00 uur) 
 
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 17 apr T-shirt verven Oud T-shirt mee nemen. 
Zat 1 mei en 8 
mei 

Geen opkomst i.v.m. meivakantie 

Zat 15 mei Geen opkomst i.v.m. hemelvaart 

Zat 4 mei Dodenherdenking Zie 1.4 

Zat 3 jul Laatste opkomst Tevens verjaardagsopkomst! Zie 3.2 

10-11 juli Groepskamp Zie 1.2 

21-24 aug Zomerkamp Onder voorbehoud. Zie 3.3 

 

3.2 Verjaardagsopkomst 3 juli 
Het seizoen wordt feestelijk afgesloten, want jullie worden allemaal uitgenodigd op ons 
verjaardagsfeestje! De leiding viert deze opkomst van 9.30 tot 12.00 hun verjaardag. De opkomst zal 
natuurlijk bol staan van leuke verjaardagspelletjes.  
 
3.3 Zomerkamp welpen 22 t/m 25 augustus 
De datum voor het zomerkamp 2021 is onder voorbehoud 22 t/m 25 augustus. De leiding is druk aan het 
nadenken over de lengte, locatie en invulling van dit kamp. We zullen u inlichten, zodra meer bekend is 
over de maatregelen in de zomer. 
Sommige welpen zullen het zomerkamp misschien een beetje spannend vinden.  
Het groepskamp kan dan een beetje een try-out zijn. Maar is toch ook weer heel anders! Graag horen 
wij van de welpen die twijfelen. We zoeken graag naar oplossingen! 
 
 

4 Scouts (zaterdag 9.30-12.00 uur) 
 

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 
1 mei Geen opkomst i.v.m meivakantie 

10 - 11 juli Groepskamp  

22 t/m 28 aug Zomerkamp Onder voorbehoud zie 4.4 

De komende periode is doorgaans juist voor de scouts een hele bijzondere tijd, waarbij we normaliter 
mogen assisteren bij gelegenheden als Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. 
Helaas gaan al deze activiteiten vanwege Corona niet door op de voor ons vertrouwde manier. 
Wel willen we binnen scouting er graag aandacht aan besteden. Dat doen we binnen de reguliere 
opkomsten. Weinig bijzondere opkomsten dit keer, maar we laten het niet ongemerkt voorbij gaan. 
 
4.2 Insignes 
We zijn nog steeds druk bezig om een aantal insignes te verdienen, zoals expressie, verdiepingsfase 
tochttechnieken en identiteit. Wil je zelf werken aan een insigne? Dat kan natuurlijk, neem even contact 
op met de leiding om de eisen af te stemmen.  
 
4.3 Opkomst van de oudste scouts 
Vanwege de Corona hebben we deze opkomsten moeten uitstellen. Echter de komende periode tot aan 
de zomervakantie zullen we hier zeker nog mee aan de slag gaan. 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 inhoud van de opkomst bedenken. 



4.4 Zomerkamp 
Uiteraard hopen we met ons allen dat we dit jaar wel echt op zomerkamp mogen! Als dat vanwege 
Corona weer niet kan, zal de leiding zich weer hard maken voor een goed alternatief. Als het 
zomerkamp doorgaat, zal dit weer de laatste week van de zomervakantie regio Midden zijn (22 t/m 28 
augustus) 
 

5 Explorers 
Deze agenda bevat de bijzonderheden. Vrijdagen die niet genoemd zijn, zijn normale opkomsten. Dus 
vrijdag 19.00-22.00 bij ons eigen clubhuis.  
Wanneer Wat Bijzondere tijden/locatie 
-   

5.1 Opkomsten 
De explorers hebben tot april geen fysieke opkomsten gedraaid omdat ze op vrijdag avond draaien en 
daardoor in de knoop kwamen met de avondklok. 
 
Wel hebben ze online opkomsten gedaan. We hebben een bakopkomst gedaan. De explorers hadden 
bedacht wat we gingen bakken en je kreeg een boodschappenlijst voor de ingrediënten. Met z’n allen in 
een zoom meeting en bakken maar. Het is uiteindelijk gelukt om de chocolade brownies te maken. 
 
Vanaf 1 april draaien de explorers weer fysieke opkomsten omdat de avondklok een uurtje is 
opgeschoven. We hebben de eerste opkomst al gehad. Dat was weer even wennen maar ook weer 
gezellig en er werd veel bijgepraat. 
 

6 Nieuwsbrief verschijningsdata 
De volgende data gelden voor de nieuwsbrieven: 

De nieuwsbrief van Kopij inleveren op Verstuurd op 
September 28 augustus 2021 Eerste opkomst september 

Kopij svp opsturen naar kopij@merhula.nl.  
 
 


