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Zo was het

Direct na de brand

Op weg naar nieuw!

De nacht van 3 op 4 september 2021

sluiten, technische recherche, het was een

Enorme knallen deden de buren in hun bed schudden:

scala aan mensen die er druk mee waren.

de gasflessen en brandblussers waren ontploft.

●

‘s Avonds een eerste bijeenkomst met leden,

Daarop werd direct de brandweer en onze

ouders en andere belangstellenden in het

gebouwbeheerder gebeld. Maar ja, alles was al in

Uilennest van scoutcentrum Buitenzorg. Delen

vlammen op. Voor ontploffingen moet het wel zo’n

van emoties, maar ook al maken van plannen!

800 graden Celsius zijn. En wat wil je met een

●

Daar werd al snel duidelijk dat we hulp van alle

houten gebouw….. De Baarnse brandweer zorgde dat

kanten kregen: we mochten direct gebruik

het vuur zich niet verder verspreidde.

maken voor onze speltakken van de clubhuizen
van de twee andere Baarnse scoutinggroepen:

‘The day after’ 4 september

Ernst van Kempen en Mango Kwane Wilco

Een indruk van het verdere verloop van deze eerste

Jiskoot. Geweldig!

dag:

Hier de sleuteloverdracht van het clubhuis van

●

Persfotografen waren snel ter plekke.

●

Het bestuur van de Merhula werd

scoutinggroep MKWJ.

opgetrommeld, maar kon alleen met lede ogen
aanzien wat er gebeurde.
●

Mevrouw en mijnheer Meijer-Bergmans, de
eigenaren van paleis Soestdijk, kwamen ons een
hart onder de riem steken.

●
Noodopvang en aangeboden materiaal
Behalve dat onze jeugdleden weer een plek kregen,
werd er ook al tijdelijke opslag aangeboden door
Staatsbosbeheer en door MadeByHolland, het
bedrijf van fam.Meijer-Bergmans, de nieuwe

*)
●

Ook de burgemeester, hoofd van politie en
brandweer, en zeer betrokken bij alles wat bij
onze groep gebeurt, kwam ook polshoogte
nemen.

●

Politie, een kantinewagen van de brandweer,
monteurs om het gas/elektra/water af te

eigenaren van paleis Soestdijk.
De dagen/weken daarop werden we overstelpt met
appjes, telefoontjes, e-mails van allerlei kanten. Er
werden van meerdere kanten stoelen, tafels en
kasten aangeboden, om nog maar niet te spreken van
allerhande ander materiaal. Inmiddels is de
noodopslag aardig gevuld met spul dat we weer goed

kunnen gebruiken als we een (semi-)permanente

Huurcontract

speelruimte hebben voor onze jeugdleden.

De huidige locatie is vooral ook mogelijk omdat we

Hier wordt een nieuwe vlaggen/lichtmast gebracht.

een huurcontract hebben gekregen van paleis
Soestdijk voor 40 jaar.
Ondertekening contract door eigenaar T.Meijer en directeur
F.van der Avert *)

Om nog wat voorbeelden te geven van aangeboden
spullen: een geluidsinstallatie, kisten, tenten,
pannen, gasbranders, stofzuigers, bezems, enfin
teveel om op te noemen. We zijn er allemaal erg blij

Bouwplannen

mee.

Er waren al bouwplannen. Het oude gebouwtje was
toe aan vervanging en voldeed niet aan de huidige

Semi-permanente locatie

normen qua isolatie en dergelijke. Deze plannen

Fam.Meijer-Bergmans bood aan om de gymzaal van

worden nu verder uitgewerkt samen met

de marechausseekazerne te gebruiken voor de

Architektenburo Groenesteijn, die ons sponsort.

speltakken. Dat is mooi dichtbij de plek van ons

De bouwcommissie is inmiddels versterkt met een

clubhuis en het bos, waar we wekelijks spelen. Met

aparte pr-commissie, financieringscommissie,

medewerking van gemeente en Brandweer kunnen we

materialencommissie en een welzijnscommissie! Dat

de gymzaal betrekken op 20 november! Dat wordt

is erg plezierig want er is een hoop te doen. Maar

toch een beetje feest, dat we weer een eigen plek

meer hulp is altijd welkom (mail naar:

hebben en nog wel zo dicht bij onze clubhuis locatie.

bestuur@merhula.nl).

Onze mooie plek

Financiering

Het terrein hebben we al meer dan 65 jaar geleden

Direct na de brand is er crowdfunding gestart. Daar

in bruikleen gekregen van koningin Juliana. Koningin

hebben we inmiddels 15.000 euro mee opgehaald.

Juliana heeft het clubhuis destijds geopend. Juliana

Acties van de leden waren succesvol:

was zelf lid van scouting en heette Movavedo:

●

met een collecte 3.500 euro

moeder van vele dochters. Juliana kwam ook

●

met koekverkoop 200 euro

regelmatig even door het bos aangewandeld om te

●

600 euro voor uitzetten wandeltocht

zien hoe het met de scoutingleden ging; in dit tijd

Spierfonds.

waren dat alleen meisjes. 15 jaar geleden werden

We bekijken nog wat er, naast het verzekeringsgeld

ook jongens lid van de groep.

en de reserves van de stichting, nog nodig is voor de

Het gebouwtje werd later onder meer gebruikt als

herbouw. Zo zullen we onder meer nog diverse

peuterspeelzaal voor prins Willem Alexander!

fondsen benaderen en op 27 november a.s. op de

We hebben dus mooie herinneringen aan deze plek

Brink een rommelmarkt organiseren met van alles en

en zijn er erg blij mee.

nog wat.

Er is nog even sprake geweest van herbouw wat
dieper het bos in; dat kon evenwel niet gezien de

*) Met dank aan fotograaf Casper Huurdeman voor

plannen van de provincie. We zullen dus herbouwen

een aantal foto’s

op de huidige locatie.

