
 
 

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

1 VOOR ALLE SPELTAKKEN EN HUN OUDERS/VERZORGERS 
 

1.1 Grote clubactie 
 
Op het moment dat dit geschreven wordt hebben we al 1.350 euro 
verdiend met z’n allen met de lotenverkoop. Dat is 3x zoveel als in 
andere jaren met de loterij van Scouting Nederland. We zijn erg blij 
met deze opbrengst! 
Alle lotenverkopers krijgen een leuk naambandje voor op de 
scoutingblouse. 
Heb 25 loten of meer verkocht, dan ontvang je een medaille van de 
grote clubactie. 
Alle topverkopers (per speltak is er vast één) krijgen een badge uit de 
scoutshop. 
 
Graag willen we de lotenboekjes uiterlijk zaterdag 29 oktober retour ontvangen. Dan hebben we 
nog genoeg tijd om de loten te verwerken. 
 

1.2 Rabo Clubsupport Actie 
Onlangs hebben we meegedaan aan deze actie. Op 11 oktober j.l. kregen we 790 euro van dit fonds. 
Daar zijn we erg blij mee. Hartelijk dank aan alle leden van de Rabobank, die op onze groep gestemd 
hebben. De opbrengst is voor de nieuwbouw. 
 

1.3 Contributie  
1. De groepsraad heeft er onlangs ingestemd dat de contributie jaarlijks verhoogd mag worden met 

het inflatiepercentage tot een maximum van 5%. Als het bestuur de contributie meer wil 
verhogen, dan is daar een apart besluit van de groepsraad voor nodig. 

2. De contributie is dan ook onlangs verhoogd. De tarieven kun je vinden via deze link.  
3. Eind oktober/begin november zal  het  laatste kwartaal van dit jaar geïnd worden. 

 
1.4 Bouwblokken kopen? 
Al eerder meldden we dat iedereen een ‘steentje’ kan bijdragen. Onze steentjes zijn kunststof 
bouwblokken, die we met zijn allen kunnen stapelen net zoals Lego.  
Een blok kost 40 euro; na je bestelling krijg je eerst een certificaat en een factuur. Daarna volgt de 
betaling. Het moment dat je het blok ontvangt en zelf kunt stapelen, dat laten we nog weten. 
Wil je een bouwblok kopen, meld je dan svp aan via deze link: https://forms.gle/XEeAT6e2fJYktE7b6  
 

1.5 Kinderfeestje of personeelsuitje? Boogschieten! 
Wellicht weet je al dat we elk weekend kunnen boogschieten op het tennisveld van de kazerne. Dat kan 
voor 10 euro per persoon voor een uur. De opbrengst gaat naar de nieuwbouw. Je vindt alle informatie 
op deze pagina: https://merhula.nl/handboogschieten/  
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1.6 Geen kerststerren of koekverkoop dit jaar meer 
We hebben al zoveel acties gedaan dit jaar, we vonden het even genoeg. Binnenkort volgt nog wel een  
apart bericht over obligaties, die iedereen kan kopen, tenminste…. als je minimaal  500 euro op je 
spaarrekening hebt. 
 
1.7 Kerstlunch 17 december 
Op zaterdag 17 december is ons jaarlijkse kerstlunch voor alle speltakken en leiding van 10:30 tot 13:00. 
In de volgende nieuwsbrief ontvangen jullie meer informatie. 
 
1.7.1 Vredeslicht 
Zaterdagochtend 17 december wordt het vredeslicht vanuit Wenen weer verder verspreid onder de 
scoutinggroepen binnen o.a. regio Utrecht. ‘s Middags zullen we het ook binnen de Merhula uitdelen. Wij 
gaan het lichtje ophalen in Utrecht met een delegatie uit Baarn. Mocht je interesse hebben om mee te 
gaan, meld je dan bij de teamleider van jouw speltak. 
 
1.8 Boerenkool 7 januari 
Vanwege Corona hebben we de afgelopen 2 jaar geen boerenkool opkomst kunnen hebben, we hopen 
dat het dit jaar kan doorgaan op zaterdag 7 januari. Deze opkomst is voor alle speltakken en hun 
broertjes/zusjes. Met het avondeten nodigen we ook de ouders/verzorgers erbij uit en zullen we een leuk 
avondprogramma hebben. Tijden en verdere informatie volgt in de volgende nieuwsbrief. 
 
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, 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 
za 3 dec Sinterklaasopkomst tot 11:30 samen met de bevers, informatie volgt 
za 17 dec Kerstlunch Zie 1.7 
za 24 dec Geen opkomst ivm kerstvakantie geen opkomst 
za 31 dec Geen opkomst ivm kerstvakantie geen opkomst 
za 7 jan Boerenkool Zie 1.8 
 



2.1 Beer Stuiter 
Sinds kort hebben we Beer Stuiter bij de Bevers. Het is de bedoeling dat Stuiter 
elke week bij een andere Bever gaat logeren en dat er een verhaaltje en een paar 
foto's gemaakt worden van zijn avonturen en in zijn logeerdchriftje geschreven en 
geplakt worden. In de zomervakantie heeft Stuiter al heel veel avonturen 
meegemaakt en afgelopen week is hij bijv. voor het eerst naar school geweest. 
Deze avonturen lezen we aan het begin van elke opkomst voor en praten we even 
over na met de Bever waar hij gelogeerd heeft. Aan het einde van de opkomst 
wordt stuiter samen met zijn avonturenschriftje doorgeven door de Bever waar 
gelogeerd is, dus we weten vantevoren niet bij wie stuiter gaat logeren. De leiding 
is benieuwd naar alle mooie avonturen die Stuiter nu gaat beleven! 
 

 

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 
vr 28 okt Halloweenopkomst 19:30 tot 22:00 zie 3.1 
za 29 okt Geen opkomst Vanwege Halloweenopkomst de dag ervoor 
za 12 nov Korte opkomst tot 11:30 I.v.m. landelijke intocht Sinterklaas 
za 3 dec Sinterklaasopkomst tot 11:30 samen met de bevers, informatie volgt 
za 17 dec Kerstlunch Zie 1.7 
za 24 dec Geen opkomst ivm kerstvakantie geen opkomst 
za 31 dec Geen opkomst ivm kerstvakantie geen opkomst 
za 7 jan Boerenkool Zie 1.8 
za 29 apr t/m 
di 2 mei 

MeiKa  Let op: nieuwe datum! Zie 3.2 

 

3.1 Halloweenopkomst 
Vrijdag 28 oktober hebben we een ouder-/kindopkomst samen met de explorers. Samen met je vader of 
moeder loop je een korte tocht door het donkere bos, waar zich allerlei griezels hebben verstopt. Na de 
tocht kunnen jullie op adem komen bij het kampvuur. Deze opkomst start om 19:30 en duurt tot 
ongeveer 22:00 uur. Zaterdag 29 oktober is er dan geen opkomst! 
 
3.2  MeiKa 
De datum voor het MeiKa is een week verschoven. De locatie in Lelystad die we op het oog hebben, zit 
het eerste weekend helaas vol en ook niet alle leiding heeft die eerste week vakantie. Vandaar dat we 
de datum verschuiven naar 29 april t/m 2 mei.  Verdere informatie over opgeven, locatie en programma 
volgt na de kerstvakantie. 
 

3.3 Wisseling van de wacht 
Kaa heeft besloten haar inzet als leidster voort te zetten bij de waterscouting in Utrecht. We zullen haar 
gaan missen, maar als invalster zal ze af en toe nog meedraaien met ons team. Gelukkig hebben we 
een nieuwe leider gevonden die al jaren leiding geeft bij de Luchtscouts in Zeist, Frank Dekker. Toevallig 
is zijn scoutingnaam ook Kaa, dus blijft de naam Kaa wel binnen het team bestaan. We zijn erg blij dat 
hij vrijwel elke zaterdag ons team komt versterken. 
Ook hebben we Chua in ons team verwelkomd. Kim van Maurik zit als deelneemster bij de explorers en 
op zaterdag wordt zij binnen het welpenteam opgeleid tot leidster. 
 
 
 
 



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 
za 5 nov Natuurwerkdag Zie 4.2 bij Paleis Soestdijk 

za 3 dec Sinterklaasopkomst Zie 4.3 
za 17 dec Kerstlunch Zie 1.7 
za 24 dec Geen opkomst ivm kerstvakantie geen opkomst 
za 31 dec Geen opkomst ivm kerstvakantie geen opkomst 
za 7 jan Boerenkool Zie 1.8 
 

4.1 Brandweeropkomst 15 oktober 
Zaterdag 15 oktober waren we te gast bij de brandweer in Soest. De brandweermannen en vrouwen 
hadden een compleet programma voorbereid waarbij we zelf ook mochten oefenen. Blussen van een 
kliko, en een fiets in stukken knippen met een hydraulische schaar. Ook gaven ze een demonstratie 
slachtoffer uit de auto redden. En we weten nu wat er gebeurt als je een brandende pan met vet 
probeert te blussen met water… Veel geleerd mooie opkomst! Brandweer Soest bedankt! 
 
4.2 Natuurwerkdag 
Zaterdag 5 november is het nationale natuurwerkdag. Overal in Nederland gaan scoutingverenigingen 
werken aan een betere natuur mooiere bossen.. In samenwerking met Staatsbosbeheer en andere 
instanties zorgen we dat de bossen en landerijen er weer mooier/opgeruimder uitzien. We zullen dit jaar 
de handen uit de mouwen steken bij Paleis Soestdijk. We verzamelen om 9:30 op de grote 
parkeerplaats van het Paleis en daar kun je ook weer opgehaald worden. 
 
4.3 Sinterklaas 
Zoals elk jaar vieren wij met de scouts sinterklaas met elkaar. Binnenkort zullen we samen lootjes 
trekken en op 3 december vieren we dan Sinterklaas met een surprise + gedicht. Het cadeau mag 
ongeveer 5 euro kosten.  
   

4.4 Akoteh en Poms 
Op zaterdag 8 oktober hebben we een aantal scouts en 2 leiding geïnstalleerd. Pim heet bij de scouts nu 
Poms en dat staat voor Positieve Onuitputtelijke Moedige Scout. Poms is elke zaterdag aanwezig en is 
bij ons in opleiding om leiding te worden. Vincent is onze invalleider en heet nu Akoteh, wat staat voor 
Altijd Klaar Om Te Helpen. 
   
 

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 
za 17 dec Kerstlunch Zie 1.7 

za 7 jan Boerenkool Zie 1.8 

 



 

6 Stam 
Wij zijn met de stam bezig geweest om ons meer in te zetten voor andere en ietsjes meer groeps 
activiteiten te doen. 
Zo zijn wij de afgelopen periode druk bezig geweest twee opkomsten neer te zetten voor de jongeren 
van de coa. Zo hebben we een  kampvuur gemaakt en een brug geponeerd. Dit werdt positief ontvangen 
en er was vraag of dit vaker kon gebeuren. En daarom dat we nu druk bezig zijn met alweer de volgende 
activiteit 
Wanneer Wat Bijzondere tijden/locatie 
za 17 dec Kerstlunch Zie 1.7 

za 7 jan Boerenkool Zie 1.8 
 

7 Nieuwsbrief verschijningsdata 
De volgende data gelden voor de nieuwsbrieven: 

De nieuwsbrief van Kopij inleveren op Verstuurd op 
december 3 december Tweede opkomst december 

Kopij svp opsturen naar kopij@merhula.nl.  
 


