
 
 

 
 
 
 
Nieuwsbrief september 2022 MERHULA 
(de vorige nieuwsbrief was van april 2022; alle nieuwsbrieven staan op de website) 
  

1 VOOR ALLE SPELTAKKEN EN HUN OUDERS/VERZORGERS 
 

1.1 Van de voorzitter 
2022/2023, een spannend en uitdagend seizoen gaat van start 

Beste Merhulanen, 

Een nieuw seizoen, nieuw kansen. Ik hoop dat iedereen een mooie zomer heeft gehad met wat meer 
ontspanning, vakantie in eigen of in het buitenland. Het programma voor het najaar is weer klaar, en we 
gaan er met veel enthousiasme aan beginnen. Inmiddels is iedereen gewend aan de nieuwe tijdelijke 
locatie, en zal het al veel meer als vanouds voelen. 

Maar ook de nieuwbouw komt dichterbij. Daarover leest u verderop meer. Er is nog een gat in de 
financiën, maar we zijn al een heel eind op weg, en met vereende krachten zal het ons lukken om 
verdere financiering en sponsoring te regelen.  Met wat geluk zullen we dit seizoen een aanvang kunnen 
maken met de bouw. Daarvoor, en voor de diverse acties zullen we ieders hulp nodig hebben. 

Iedereen kan ook letterlijk een steentje bijdragen, of bijvoorbeeld een bouwsteen per gezinslid. Hoe dat 
werkt leest u ook in deze uitgave. Genoeg kansen in ieder geval om mee te doen en te helpen! 

De plannen van het paleis gaan langzamer dan verwacht, maar ook daar gaan ze moedig door. Heeft 
voor ons als voordeel dat we een langere tijd de gymzaal en loods kunnen blijven gebruiken, als is het 
terrein inmiddels ook deels in gebruik door het COA voor opvang van een groep tieners.  

Op dit moment is er volop ruimte om te helpen in leiding team of in bestuursfunctie, danwel in de diverse 
werkgroepen voor de nieuwbouw..  

Mocht u interesse hebben in een van deze rollen, 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 het einde van het jaar. Ik wens een ieder veel 
scoutingplezier! 

Gert Bos - voorzitter 
 

1.1 Eerste opkomst 3 september 
Op zaterdag 3 september is in Baarn het jaarlijkse Cultureel Festival, dé start van het 
verenigingsseizoen. Dan houden we de eerste opkomst van het nieuwe seizoen met een vossenjacht 
door het centrum van Baarn. Deze opkomst is voor alle stamleden, scouts, welpen en bevers. De 
opkomst start om 10:00 uur met een opening bij de Muziektent op de Brink. Je draagt deze dag een 
correct uniform met (spijker)broek, bloes én das! Daarna gaan de stamleden, scouts en welpen in 
zelfstandige groepjes op zoek naar de vossen (verklede leiding) in de Laanstraat en de Pekingtuin. De 
bevers lopen in een groepje met een begeleider. Uiterlijk om 11:50 is iedereen weer terug op de Brink 
voor de gezamenlijke afsluiting. Na 12:00 uur kun je de rest van het festival bezoeken. 
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1.2 Opbrengst statiegeld  
In het afgelopen jaar hebben alle leden flink flessen gespaard. Net voor de zomervakantie hebben we 
een 3 bigbags met lege flessen naar de Coop gebracht. De Coop heeft de opbrengst verdubbeld: het 
was het geweldige bedrag van 927,80 euro! Laten we zo doorgaan.  
 
1.3 Grote clubactie en Rabo Clubsupport 
In een aparte e-mail hadden we al aangekondigd dat deze acties op stapel staan. Deze acties zullen 
eind september starten. Houd je e-mail svp in de gaten tegen die tijd. 
 

1.4 Boogschietfeestje? 
Organiseer je een feestje voor kinderen, collega's of familie? Kom dan een uurtje boogschieten. Het kost 
wel wat, maar je steunt de herbouw van het clubhuis. Kijk op https://merhula.nl/handboogschieten/. 
 
1.5 Asielzoekers 
Inmiddels zijn de asielzoekers alweer een paar maanden op het kazerneterrein. Onze 
boogschietinstructeurs zijn daar deze zomer nog elk weekend geweest om (betalende) gasten te 
ontvangen. En daarvoor en daarna bieden ze de asielzoekers de gelegenheid om (gratis) mee te doen. 
We hebben ze inmiddels ook voorzien van wat spelmateriaal/speurtochten. En er zijn wat voorlopige 
afspraken gemaakt over programma's in de komende tijd, zoals pionieren en kampvuur maken (als er 
geen stookverbod is). Ook hebben er al een paar jongeren meegeholpen met klussen op 
zaterdagmorgen. 
 
Er komt nog een voorlichtingsavond voor de leden en hun ouders/verzorgers. In alle (vakantie)drukte bij 
het COA is het echter nog niet gelukt om daar een afspraak voor te maken. We hopen dat dat lukt 
voordat onze reguliere opkomsten beginnen. Mocht iemand voor die tijd vragen hebben: stuur ze naar 
het secretariaat@merhula.nl of neem op andere wijze contact met ons op. 
 
Verder is het goed te weten dat de gemeente hulp voor de asielzoekers wat gaat coördineren. En dan 
gaat het b.v. over het inzamelen en uitdelen van kleding, schoeisel, fietsen e.d. 
 
Open dag AZC's 24 september 
Op deze datum hebben alle AZC's tussen 13.00 en 16.00 uur een open dag. Er zal nog wel landelijke 
publiciteit aan worden gegeven. Het is een gelegenheid om een kijkje te nemen in de kazerne en te zien 
hoe e.e.a. daar georganiseerd is. 
Zie ook COA - Open azc dag | www.coa.nl 
Mochten we er meer over weten hoe dat gaat voor de kazerne, dan laten we dat nog weten. 
 

1.6 Klussen 
Elke zaterdagmorgen wordt er geklust. Bijvoorbeeld: materialen die we van her en der hebben gekregen, 
worden geschuurd en geschilderd. Mocht iemand een uurtje of wat over hebben: wees welkom. We zijn 
ongeveer tussen 9.00 en 12.00 bezig in de loods of op het oude terrein, dat langzaamaan klaar gemaakt 
moet worden voor de nieuwbouw. Alleen a.s. zaterdag 3 september is er geen klussen, want dan zijn we 
allemaal bij de vossenjacht en/of het Cultureel Festival. 
 

1.7 Bouwvergunning 
Er komt nog een aparte nieuwsbrief over de nieuwbouw, maar we vinden het zeer plezierig dat we 
kunnen melden dat gemeente Baarn de omgevingsvergunning (vroeger: bouwvergunning) heeft 
verleend voor de nieuwbouw. Er is nog een wettelijke bezwaartermijn van 8 weken, dus nog niet 
helemaal juichen, maar er is weer een stap gezet! 
 
1.8 En ja, alweer bijna een jaar geleden.... 
Werden we opgeschrikt door de brand van ons clubhuis. Wat vliegt de tijd. 
 



1.9 Nieuwbouw 
Beste Scouts en Ouders, er is witte rook, niet uit het Vaticaan, maar uit het gemeentehuis van Baarn! 

We hebben te horen gekregen dat de vergunning aanvraag voor de nieuwbouw is verleend! Dat is 
natuurlijk een grote stap richting een nieuw scoutingclubhuis. We zijn er echter nog niet helemaal, nu 
volgen 6 weken waarin eventuele belanghebbenden bezwaar kunnen maken, we verwachten geen 
problemen, echter het gehele plan van Paleis Soestdijk heeft veel impact dus we zijn als bestuur nog 
even afwachtend. Wel zijn we al met aannemers in gesprek. Want we willen natuurlijk zo snel mogelijk 
beginnen!  

Financieel zitten nu op ongeveer 70% van het streef bedrag van 
€450.000,- dat betekend dat we nog een kleine 150.000,- bij elkaar willen 
verzamelen. Een van de manieren die we aankomende Cultureel festival 
willen beginnen is de verkoop van Bouwblokken voor €40,- kun je er al 
een kopen en die mag je als je dat wil ook zelf komen plaatsen. Koop je 
een of meerdere blokken, dan krijg je ook een heus certificaat! Bouw 
mee en koop een blok! 

Lijkt het je Leuk het ontwerp al een keer te zien, ga dan naar deze link: 
https://tinyurl.com/3DNieuwbouwMERHULA  

In de speciale Nieuwbouw nieuwsbrief kun je meer lezen over de plannen en hoe we deze willen 
realiseren. Heb je in jouw netwerk mensen die ons kunnen helpen, of ons financieel willen steunen laat 
het ons dan weten. Nooit geschoten is altijd mis! 

Sander Koop 
Gebouwbeheerder Scouting Merhula 
 

1.10 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. 
 

1.11 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 afspraak 
kunnen maken voor jouw klus. 
 



2 Bevers (zaterdag 9.30-11.30 uur) 
 

Agenda  
Deze agenda bevat de bijzonderheden. Zaterdagen die niet genoemd zijn, zijn normale opkomsten. Dus 
gewoon van 9.30 tot 11.30 bij de gymzaal op het voormalig marechaussee terrein.  
Wanneer Wat Bijzondere tijden/locatie 
3 sept Vossenjacht Zie 1.1 
24 sept Overvliegopkomst Voor alle speltakken 
22 okt Geen opkomst ivm herfstvakantie geen opkomst 
 
2.1 Opkomst in de ochtend 
Vanaf dit seizoen zullen de bevers ook ’s ochtends opkomst hebben van 9:30 tot 12:00. 
 
 

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 
3 sept Vossenjacht Zie 1.1 
10 sept  Eerste reguliere opkomst bij de kazerne 
24 sept Overvliegopkomst Voor alle speltakken 
22 okt Geen opkomst ivm herfstvakantie geen opkomst 
Vr 28 okt Halloweenopkomst  met de explorers 19:30 tot ongeveer 22:00 uur 
29 okt Geen opkomst Vanwege halloweenopkomst de dag ervoor 
Za 22 t/m di 
25 april 

MeiKa Zie 3.3 

 

3.1 Opkomst 10 september 
Op 10 september houden we de opkomst gewoon bij de kazerne. We hopen jullie dan allemaal weer te 
zien!  
 
3.2 28 oktober Halloweenfeest 
Met Halloween is de opkomst voor 1x op vrijdagavond. Samen met de explorers maken we er een 
gezellig, griezelig feest van. Verder informatie volgt binnenkort. 
  
3.3 MeiKamp 
Vorig seizoen hebben we voor het eerst het zomerkamp in de meivakantie gehouden en dat is ons als 
leiding in elk geval heel goed bevallen. Daarom willen we dit seizoen ook weer in mei op kamp. Als 
datum hebben we nu 22-25 april geprikt, maar als jouw school dan geen vakantie heeft, wil je dat dan 
z.s.m. laten weten? De locatie en het thema gaan we nog bepalen, dat hoor je later dit seizoen. 
 

3.4  Wachtlijst voor de welpen 
We hebben nog steeds een lange wachtlijst voor de welpen en er melden zich nog steeds kinderen aan 
die ook lid willen worden. Ook vliegen er af en toe kinderen over van de bevers. Met het huidige 
leidingteam is 20 welpen het maximale aantal dat we op een zaterdag in de groep kunnen hebben. Maar 
als we meer leiding zouden hebben, kunnen we de groep groter maken of een tweede welpentroep 
starten. Weet je nog iemand die leiding wil worden? Laat hem of haar dan contact opnemen of kom op 
zaterdag langs om eens te kijken of het iets voor jou is! Minimale leeftijd is 18 jaar. 
 



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 
3 sept Vossenjacht Zie 1.1 

24 sept Overvliegopkomst Voor alle speltakken 
1-2 okt PrimiPio Buitenzorg, verdere informatie volgt per mail 
 
4.1 Verslag zomerkamp 
We hebben een fantastisch zomerkamp beleefd! Op zaterdag 13 augustus vertrokken we met 4 auto/’s 
naar de Ardennen om daar een week op expeditie Merhula te gaan.. De bonte avond was weer 
supergezellig. En het kamplied zit nog steeds in ons hoofd! 
We stepten, klommen, gleden en knutselden erop los! Hieronder een fotoverslag: 

 

 

 



 
   
   

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 
3 sept Waterweekend  

24 sept Overvliegopkomst Voor alle speltakken 

 
De explorers hebben een zeer geslaagd zomerkamp gehad in Halsteren. 
We hebben leuke dingen zoals, hoogte parcours, zwembad en natuurlijk de stad in geweest. 
 
Aankomend weekend is het volgend kamp alweer gepland. We gaan sinds jaren weer naar het 
waterweekend in Zeewolde. Een weekend vol water activiteiten met andere groepen uit de regio. 
 
Dit seizoen gaan wij een jaar lang onze Elsemieke als jeugdlid missen. Ze vertrekt voor een jaar naar 
Canada waar ze in een gastgezin verblijft. 
 

6 Stam 
Geen nieuws vanuit de stam op dit moment 
Wanneer Wat Bijzondere tijden/locatie 
3 sept Vossenjacht Zie 1.1 

24 sept Overvliegopkomst Voor alle speltakken 
 
 
 

7 Nieuwsbrief verschijningsdata 
De volgende data gelden voor de nieuwsbrieven: 

De nieuwsbrief van Kopij inleveren op Verstuurd op 
november 22 oktober Eerste opkomst november 

Kopij svp opsturen naar kopij@merhula.nl.  
 


