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1 VOOR ALLE SPELTAKKEN EN HUN OUDERS/VERZORGERS   

1.1 Even terugblikken NLdoet!  

Wat is er veel gebeurd die dag: de 
kampvuurkuil is een eind gekomen (zie 
plaatje), takken zijn geruimd, bankjes in de 
lak gezet, gekregen gereedschap 
uitgezocht: hartelijk dank aan alle helpende 
handen! 

Maar ook op ‘normale’ zaterdagen is er 
regelmatig klushulp waar we erg blij mee 
zijn. 

1.2 Kinderspelen op Koningsdag: 
kom jij helpen? 

Afgelopen jaren ging Koningsdag niet door, maar dit jaar zullen we weer als vanouds met de 3 Baarnse 
scoutinggroepen helpen bij de kinderspelen. Er wordt ruim voor eten en drinken gezorgd, je hoeft alleen mooi 
weer mee te nemen. Je van te voren aanmelden is niet nodig.  
Scouts, explorers en roverscouts kunnen helpen op Koningsdag in de Pekingtuin. We verzamelen tussen 
9.30 en 9.45 uur in scoutingkleding; de kinderspelen zijn van 10.00 tot 13.00 uur. 
Ook als je maar de helft van die tijd kunt helpen, zijn we al reuze blij (en alle kinderen van Baarn die komen 
meedoen ook ). 

1.3 Rommelmarkt op Koningsdag: kom je verkopen? 

Het bestuur heeft 2 (gesponsorde) marktkramen om geld te verdienen voor de nieuwbouw. We zoeken nog 
enkele ouders/verzorgers of scouts/explorers/roverscouts, die willen helpen verkopen. We staan de hele dag, 
maar als je al een deel kunt helpen, zijn we reuze blij. 

  1.4 Herdenking 4 mei 

Ook de 4 mei herdenkingen gingen afgelopen jaren niet door of anders. 
Dit jaar loopt onze groep ’s avonds weer mee met de stille tocht vanaf de Brink naar het monument op het 
Stationsplein. De welpen, scouts, explorers en stam van de Merhula kunnen meelopen. De bevers lopen niet 
mee, maar kunnen wel aansluiten met hun ouders/verzorgers op het Stationsplein (ca. 19:45). 
We verzamelen op de Brink in Baarn om 19.15 uur in correcte scoutingkleding. 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 bij de leiding opgeven. 



1.4    Avondvierdaagse 7 t/m 10 juni[1] 

We kunnen weer lopen! Samen met de andere scoutinggroepen van Baarn doen we weer mee.  

De dinsdag t/m vrijdag lopen welpen, scouts, explorers en stam van de Merhula ’s avonds de afstand van 10 
kilometer (voor de jongste welpen kan halverwege uit- of instromen mogelijk ook, overleg met de leiding). De 
bevers zullen niet mee lopen. 

Graag horen wij zsm wie het leuk vindt om met ons mee te lopen! Nog niet opgegeven? Geef je dan alsnog 
snel op bij de leiding! Let op, pas bij voldoende aanmeldingen zullen wij namelijk meelopen met de 
avondvierdaagse, dit horen jullie z.s.m. per e-mail. 

1.5    Groepskamp 2 en 3 juli  

En ja ook weer sinds tijden een echt groepskamp met alle speltakken. Afgelopen keren was het erg gezellig, 
en ook dit keer gaan we een leuk kamp neerzetten! Dus zet in je agenda: het weekend van 2 en 3 juli 2022 op 
het scoutcentrum Buitenzorg (beetje thuiswedstrijd, maar daarom nog niet minder leuk).Informatie over dit 
kamp zal apart per mail volgen.  

1.6 Kascommissielid gezocht 

De jaarrekening van onze vereniging moet gecontroleerd door de kascommissie. Elk jaar hebben we nog een 
lid van de commissie van afgelopen jaar en zoeken we 1 nieuw lid erbij. Wie kan een paar uurtjes missen om 
bij een bak koffie/thee de boekhouding te controleren? Opgave svp bij penningmeester@merhula.nl.  
 
1.7 Klussen elke zaterdag 
In principe wordt elke zaterdagmorgen geklust vanuit de loods tussen 9.30 en 12.00 uur (of wat langer). Er 
zijn nog voldoende klussen om gekregen materialen op te knappen om of verder te gaan met de 
kampvuurkuil. Heb je een uurtje over? Wees meer dan welkom! 
 
1.8 Acties 
Zowel voor de herbouw van ons clubhuis als voor extra leuke activiteiten doen we mee aan verschillende 
acties: 
● Er staat in de fietsenstalling een big-bag: daar verzamelen we plastic flessen in voor het statiegeld. In 

juni kunnen we die inleveren bij de supermarkt. De opbrengst is voor het clubhuis. 
● Er is een mogelijkheid om mee te doen met boogschieten met familie, vrienden of collega’s; de 

opbrengst is voor het clubhuis. Zie https://merhula.nl/handboogschieten/. Aanmelden bij 
boogschieten@merhula.nl.  

● Kort voor Pinksteren zullen we een verkoopactie starten van koek/krentenbrood; meer info volgt nog. 
● In het najaar deden we altijd mee met de Scoutingloterij. Deze is nu opgegaan in de grote clubactie. In 

augustus zullen we daar meer aandacht aan besteden. 

1.9 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.   
  



1.10 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.. 

2 Bevers (zaterdag 13.00-15.00 uur)  

Agenda  
Heeft u het algemene deel al gelezen? Dit deel bevat de bijzonderheden voor de Bevers. 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

27 april helpen koningsspelen Pekingtuin 9.30-13.00 uur

30 april meivakantie geen opkomst

4 mei Stille tocht 19.30 op het stationsplein, scoutingkleding, 
warm aankleden daaronder. 

28 mei Hemelvaartweekend Géén opkomst

2 juli Groepskamp Scoutcentrum Buitenzorg; tijden volgen.

9 juli t/m 21 
aug

Zomervakantie

2.2 Helpen met de koningsspelen
Wil je op Koningsdag helpen bij het begeleiden van de Koningsspelen? Meld je dan om 09:30 in uniform in 
de Pekingtuin bij de kraam van Merhula. Helpen is niet verplicht.

  2.3 Dodenherdenking donderdagavond 4 mei
Wil je erbij zijn op donderdagavond 4 mei? Meld je dan om 19:45 in uniform op het Stationsplein. Zorg 
ervoor dat je bloes en das goed zichtbaar zijn en deze avond is een nette blauwe spijkerbroek verplicht. Als 
het koud is, doe je een warme trui onder je blouse. Het is belangrijk dat je langere tijd, 30 min, stil bent en 
stil kunt staan.

2.4 Afmelden 
Kun je een keer niet komen naar scouting, dan graag afmelden via mail Beverleiding@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.    
 
 

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 

27 apr Helpen met kinderspelen Pekingtuin 9.30-13.00 uur 

30 apr - 3 mei Meikamp Scoutcentrum Buitenzorg, zie deelnemersbrief 

4 mei Stille tocht  19.00 uur op de Brink, scoutingkleding, warm 
aankleden daaronder 

7, 14, 21 mei Natuurinsigne 09:30-12:00 

28 mei Hemelvaart Géén opkomst 

7-10 juni Avondvierdaagse Sportpark ter Eem; tijden volgen 

2-3 juli Groepskamp Scoutcentrum Buitenzorg; tijden volgen. 

   

 

3.2 Helpen met de kinderspelen op Koningsdag 
Wil je op Koningsdag helpen bij het begeleiden van de Kinderspelen? Meld je dan om 09:30 in uniform in de 
Pekingtuin bij de kraam van Merhula. Dit is niet verplicht. 
 

3.3.MeiKa 30 zaterdag april t/m dinsdag 3 mei 
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 is via de mail verstuurd.   

3.4. Dodenherdenking woensdagavond 4 mei 
Wil je meelopen met de Stille Tocht op woensdagavond 4 mei? Meld je dan om 19:15 in uniform op de 
Brink. Zorg ervoor dat je blouse en das goed zichtbaar zijn en deze avond is een blauwe spijkerbroek 
verplicht. Als het koud is, doe je een warme trui onder je blouse. We lopen in stilte naar het Stationsplein 
waar we de Dodenherdenking bijwonen. Ook hier is het belangrijk dat je langere tijd stil bent. 

3.5 Natuurinsigne 7, 14 en 21 mei 
Deze drie zaterdagen gaan we meer leren over het leven in de natuur. Heb je alle drie de opkomsten 
meegedaan, dan verdien je het Natuurinsigne. Kun je een zaterdag niet, dan kun je via een thuisopdracht 
toch je insigne behalen. 



3.6 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 

27 apr Helpen met kinderspelen Pekingtuin 9.30-13.00 uur 

4 mei Stille tocht  19.00 uur op de Brink, scoutingkleding, warm 
aankleden daaronder 

7-10 juni Avondvierdaagse Sportpark ter Eem; tijden volgen 

2-3 juli Groepskamp Scoutcentrum Buitenzorg; tijden volgen. 

   

 

4.2 Helpen met de kinderspelen op Koningsdag 
Wil je op Koningsdag helpen bij het begeleiden van de Kinderspelen? Meld je dan om 09:30 in uniform in de 
Pekingtuin bij de kraam van Merhula. Dit is niet verplicht. 
 

4.3 Dodenherdenking woensdagavond 4 mei 
Wil je meelopen met de Stille Tocht op woensdagavond 4 mei? Meld je dan om 19:15 in uniform op de 
Brink. Zorg ervoor dat je blouse en das goed zichtbaar zijn en deze avond is een blauwe spijkerbroek 
verplicht. Als het koud is, doe je een warme trui onder je blouse. We lopen in stilte naar het Stationsplein 
waar we de Dodenherdenking bijwonen. Ook hier is het belangrijk dat je langere tijd stil bent. 
De scouts die zich hebben opgegeven en zijn ingeloot voor hulp bij het monument krijgen zsm van Hulalei 
bericht. 
 
4.4 Avondvierdaagse 
Op 7t/m10 juni wordt dit jaar in Baarn de avondvierdaagse weer gelopen. Jullie kunnen meelopen. Meld je 
bij Hulalei vóór 14 mei ivm inschrijving. Met scouting loop je elke avond de 10 km 
 
 

  



5 Explorers  (vrijdag 19.00-22.00 uur) 
Deze agenda bevat de bijzonderheden. Vrijdagen die niet genoemd zijn, zijn normale opkomsten. Dus  
vrijdag 19.00-22.00 bij de gymzaal op het voormalig marechaussee terrein. 

 

Wanneer Wat Bijzondere tijden/locatie 

27 apr Helpen met kinderspelen Pekingtuin 9.30-13.00 uur 

4 mei Stille tocht  19.00 uur op de Brink, scoutingkleding, warm 
aankleden daaronder 

7-10 juni Avondvierdaagse Sportpark ter Eem; tijden volgen 

2-3 juni Groepskamp Scoutcentrum Buitenzorg; tijden volgen. 

   

 

 

6 Roverscouts  
Geen nieuws vanuit de stam op dit moment. De stam draait afwisselen op de zondag- en maandagavond bij 
de gymzaal op het voormalig marechaussee terrein. 

 

Wanneer Wat Bijzondere tijden/locatie 

27 apr Helpen met kinderspelen Pekingtuin 9.30-13.00 uur 

4 mei Stille tocht  19.00 uur op de Brink, scoutingkleding, warm 
aankleden daaronder 

7-10 juni Avondvierdaagse Sportpark ter Eem; tijden volgen 

2-3 juli Groepskamp Scoutscentrum Buitenzorg; tijden volgen. 

   

 
 
 

7 Volgende nieuwsbrief   
Kopij opsturen voor: 20 mei. 
Verschijningsdatum 22 mei 
Kopij svp opsturen naar kopij@merhula.nl.   
  


