
 
 

 
 
 
 
Nieuwsbrief januari 2022 MERHULA 
(de vorige nieuwsbrief was van november 2021; alle nieuwsbrieven staan op de website) 
  

1 VOOR ALLE SPELTAKKEN EN HUN OUDERS/VERZORGERS 
 

1.1 Van de voorzitter 
2022, een veel belovend en uitdagend jaar gaat van start 
 
Beste Merhulanen, 
 
Een uitdagend 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. En uiteraard met naar we hopen veel 
vrijwilligers die bij de bouw van het nieuwe clubhuis zullen helpen met hand en span diensten, of met 
serieuze bouwactiviteiten en support! 
 
Ik ben onder de indruk van de manier waarop we samen het afgelopen jaar hebben doorgemaakt, 
waarbij de extreme flexibiliteit en het continue aanpassingsvermogen van eenieder flink op de proef is 
gesteld. En zeker de brand heeft er naast de corona effecten zwaar ingehakt. Het bijzondere van 
scouting vind ik altijd dat zaken soepel verlopen, mensen elkaar helpen, steunen, en waar nodig 
vervangen, en dat is bij scouting Merhula zeker het geval geweest!  
 
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 verder gaan met fondsenwerving 
en met kleinere acties (zoals de doorlopende statiegeldfles inzameling), om samen het benodigde 
kapitaal te vergaren.  
 
Voor de nieuwbouw, 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: join 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 eenieder veel 
scoutingplezier! 

Gert Bos 

 

1.2 Klussen (tijdelijk) onderkomen en NLdoet! Op 12 maart 
Onze groep heeft veel spullen gekregen. Ook spullen die wat opgeknapt moeten worden. 
En onze groep kan al beginnen op ons eigen terrein: 

 we krijgen er een stuk bij, waar een hek omheen moet komen 
 en de kampvuurkuil moet verplaatst (omdat we ook een klein stukje grond kwijtraken). 
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Zo zijn er al diverse klussen te doen. Een compleet overzicht is hier te vinden: klussenlijst nieuwbouw.  
Wil je al helpen met iets, dan kan dat door je te melden bij het secretariaat@merhula.nl.  
In elk geval gaan we op zaterdag 12 maart a.s. (NLDoet!) aan de slag, als alle corona-regels dat 
toestaan. Zet de datum vast in je agenda: ook een uurtje helpen, daar zijn we al blij mee. 
 

1.3 Vredeslicht 
Ieder jaar gaat er vanuit Nederland een bus vol met scouts, ook van de Merhula, naar Oostenrijk om 
daar het licht op te halen. Afgelopen jaar zou dat op 12 dec. Zijn. Helaas ging dit jaar de reis niet door 
i.v.m. de Corona maatregelen. Het lichtje is nu naar de grens gebracht door Duitse scouts. In Venray is 
het lichtje aan alle provincies uitgedeeld en de ambassadeur van de provincie deelt hem verder uit.  
 
Wij gingen zaterdag 18 dec met 1 bever, 1 welp, 1 scout en 1 explorer naar Breukelen om daar het 
lichtje op te halen voor de Merhula. Dit doen wij ieder jaar tijdens de kerstlunch zodat alle kinderen na 
afloop het vredeslicht mee naar huis kunnen nemen. Ook dit jaar ging dat helaas anders, en werd het 
lichtje uitgedeeld door Hulalei en Mang/Sterre tijdens het rondbrengen van de verdiende kerstbadges 
met de kerstlunch opdracht. 

   
 

1.4 Sponsorkliks 
Bestel je wel eens wat op het internet? 
Betaal niets meer en sponsor Merhula door via deze link een webwinkel op te zoeken: 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3964&cn=nl&ln=nl 
Merhula ontvangt dan  enige commissie. 
 

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) 
 

Agenda  
Deze agenda bevat de bijzonderheden. Zaterdagen die niet genoemd zijn, zijn normale opkomsten. Dus 
gewoon van 13.00 tot 15.00 bij de gymzaal op het voormalig marechaussee terrein.  
Wanneer Wat Bijzondere tijden/locatie 
Jan en Feb Koud De opkomsten zijn vanwege de coronamaatregelen vooral buiten  

26 feb Geen opkomst ivm voorjaarsvakantie geen opkomst 

5 maart Overvliegen Deze opkomst is in de ochtend (9:30 – 12:00) met alle speltakken 
samen 

 

2.1 Buiten opkomsten 
De komende tijd zullen er vaak opkomsten buiten gehouden worden ivm de corona maatregelen. We 
zorgen voor voldoende beweging, en hier en daar een kampvuurtje voor warmte. Zorgt u voor gepaste 
kleding? (laagjes werken vaak fijn dan kan er wat uit bij warmte.) 
 
2.2 Installaties 
Op 11 december mochten we drie nieuwe bevers en een nieuwe beverleiding installeren! Welkom bij de 
groep Casper, Bart, Thijs en leiding Steven Stroom 

 
 
2.3 Kerst thuisopkomst 
Op 18 december hadden we (weer door de coronamaatregelen) een thuisopkomst. Voor de kerstlunch 
moesten we een mooi aftelkalender knutselen.  
Alle deelnemende kinderen hebben een kerstbadge ontvangen! 

 
 
 

3 Welpen (zaterdag 9.30-12.00 uur) 
 

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 de gymzaal op het 
voormalig marechaussee terrein. 
Wanneer Wat Bijzondere tijden/locatie 
26 feb Geen opkomst ivm voorjaarsvakantie geen opkomst 

30 april t/m 3 
mei 

MeiKa Zie 3.2 



 
3.1 Nieuwe leidster 
In november en december heeft Jennifer de Vos uit Bunschoten een aantal keer meegedraaid in het 
welpenteam. Eind januari zullen we haar installeren als leidster. Zij zal de naam Bagheera gaan dragen 
en zal er in principe elke zaterdag zijn. We zijn erg blij met haar inzet! Hieronder stelt Jennifer zichzelf 
voor. 
Hoi allemaal  
Mijn naam is Jennifer de Vos (Baghaara). Via Mang(welpen)/Sterre(bevers) kwam ik erachter dat ze bij 
de Merhula leiding zochten en ik was meteen enthousiast. 
Ik ben gek op de natuur en wat daar in leeft. Deze kennis draag ik dan ook graag over aan de kinderen. 
Tevens doe ik een opleiding voor onderwijzeres voor de basisschool. Ik hoop een leuke leidster te zijn 
voor de welpen. 
Groetjes Jennifer 
 

3.2 Zomerkamp wordt MeiKa 
Het hoogtepunt van een scoutingseizoen is altijd het zomerkamp. Afgelopen jaren heeft het zoka een 
aantal keer niet door kunnen gaan, onder andere omdat het voor de leiding erg lastig is in de 
zomervakantie meerdere dagen vrij te plannen. Daarom gaan we dit jaar niet op zoka, maar op MeiKa 
en wel van zaterdag 30 april t/m dinsdag 3 mei. We blijven in de buurt: we slapen in het Kabouterhuis op 
Scoutcentrum Buitenzorg, hier in Baarn. 
Verder informatie over het programma volgt binnenkort. 
 

3.3 Afmelden 
Kun je een keer niet komen naar scouting, dan graag afmelden via mail welpenleiding@merhula.nl  
Appjes worden niet altijd op tijd gelezen en de mail komt bij alle leiding aan. Ook als je eerder al weet 
dat je een zaterdag niet kunt komen, dan ook graag per mail afmelden. Doorgeven op zaterdag komt 
helaas niet altijd goed aan bij de leiding van de week erna. 

 
4 Scouts (zaterdag 9.30-12.00 uur) 
 

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 de gymzaal op het voormalig marechaussee terrein.  
Wanneer Wat Bijzondere tijden/locatie 
26 feb Geen opkomst ivm voorjaarsvakantie geen opkomst 

9 – 10 april IJsberenweekend Zie 4.x 

16 april HIT / geen opkomst Zie 4.x, geen opkomst ivm Pasen 

 

4.1 Sinterklaasviering 
Op 4 december van het konden we het sinterklaasfeest vieren met de scouts. Volgens traditie had 
iedereen zijn/haar uiterste best gedaan op mooie surprises, en evenzo mooie gedichten! We hadden 
een hele gezellige ochtend en hebben genoten van de mooie creaties! 

    



   
 

4.2 Kerstlunch 
Helaas werden de coronamaatregelen weer aangescherpt, waardoor we dit jaar weer niet met alle 
speltakken bij elkaar konden vieren. Gelukkig regelde de kerstcommissie te gekke opdrachten voor elke 
speltak apart! Er werd druk geknutseld en gekookt! De jury heef genoten van alle inzendingen en de 
kerstbadges waren dan ook dik verdiend!  
 
4.3 IJsberenweekend 
Vanwege de coronamaatregelen kan het ijsberenweekend in januari niet doorgaan. De organisatie heeft 
dit weekend verplaatst naar 9 en 10 april en we duimen dat het dan door kan gaan. 
 

4.4 HIT 
Tijdens het Paasweekend worden er allerlei leuke weekendkampen door heel Nederland georganiseerd. 
Leer nieuwe vrienden, ga met bestaande vrienden en doe gave activiteiten. Julie kunnen jezelf 
individueel of als groepje opgeven voor zo’n tof kampje. De inschrijving gaat zondag 23 januari open.  
Eigen leiding is hier niet bij aanwezig. Alle informatie kun je vinden op de website https://hit.scouting.nl/ 
Ga je liever niet op kamp? Dan is er geen opkomst en zie we je de week erop weer. 
 
4.5 Sunni 
Per 1 januari is Sunni in verband met haar zwangerschap (van een tweeling!) met “verlof” zij zal tot aan 
juni geen opkomsten draaien. Wico, Bassie, Hulalei en nieuwe leiding Vincent zullen de honeurs 
waarnemen. Wico neemt het teamleiderschap tijdelijk van haar over, voor vragen kunt u zich tot hem 
richten. (zie gegevens onderaan de nieuwsbrief) 
 

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

 
Vanwege de corona mogen de explorers helaas nog niet op vrijdag avond draaien. En zijn de december 
activiteiten zoals sinterklaas en kerst niet doorgegaan. Helaas gaan de regionale activiteiten zoals 
ijsberenweekend ook niet door. Ze gaan proberen om in april een regio dag ervan te maken ipv een 
weekend. 
 
Het ziet er niet naar uit dat we na de volgende persconferentie op de 14e wel in de avond mogen 
draaien. Daarom gaan we proberen om de opkomsten online te creëren. We houden de moed erin en 
gaan vrolijk online door en hopen dat we zo snel mogelijk weer fysiek mogen draaien. 
 

6 Stam 
Geen nieuws vanuit de stam op dit moment 
 
 
 



7 Nieuwsbrief verschijningsdata 
De volgende data gelden voor de nieuwsbrieven: 

De nieuwsbrief van Kopij inleveren op Verstuurd op 
April 27 maart 2022 Eerste opkomst april 

Kopij svp opsturen naar kopij@merhula.nl.  
 


