
 
 

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

1 VOOR ALLE SPELTAKKEN EN HUN OUDERS/VERZORGERS 
 

1.1 Grote clubactie 
De lotenverkoop was een geweldig succes: andere jaren haalden we met 
de loterij ca. 400 euro op. Nu de grote clubactie is afgesloten kunnen we 
rekenen op ruim 1.900 euro. De jeugdleden, maar ook een aantal 
kaderleden, hebben geweldig hun best gedaan: hartelijk dank! 
De topverkopers per speltak hebben al een badge gehad en een 
aardigheidje. Degenen die 25 of meer loten verkocht hebben krijgen nog 
een medaille. Die worden nog door de Grote Clubactie opgestuurd. Vanaf 
7 december is de trekking van de loten te zien op 
https://www.clubactie.nl/lotenkopers/prijzen-uitslag/  
 

1.2 Afsluiting van het jaar 
Het bestuur wenst alle leden en hun ouders/verzorgers een hele fijne feestmaand toe. En we hopen van 
harte dat we in het komend jaar de schop in de grond kunnen zetten voor het nieuwe gebouw: er wordt 
nog druk gezocht naar een aannemer en de fondsenwerving gaat nog even door. Binnenkort volgt nog 
een aparte nieuwsbrief over de nieuwbouw. 
 

1.3 Kerstlunch 17 december 
Op zaterdag 17 december is ons jaarlijkse kerstlunch voor alle speltakken en leiding van 10:30 tot 13:00. 
Het is de bedoeling dat je wat lekkers te eten mee neemt voor ongeveer 6/8 personen. Je neemt mee 
wat je zelf ook lekker vindt, wat koud gegeten kan worden, want we kunnen niets opwarmen en dat het 
gesneden is! 
Wij vragen iedereen om zich vooral warm aan te kleden, evt. handschoenen, muts, sjaal, want we zijn zo 
goed als de gehele opkomst buiten. Een foute kersttrui is altijd leuk en met een kerstmuts op blijf je 
lekker warm.  
 
1.7.1 VREDESLICHT,  EEN LICHT DAT VERBINDT 
Het Vredeslicht wordt jaarlijks in Bethlehem ontstoken door een kind en daarna verspreid door kinderen 
over de hele wereld. Zo ontstaat er al meer dan 25 jaar vlak voor kerstmis vanuit dat ene kleine 
vlammetje een oceaan van licht. Voor even vormen die vlammetjes samen een vuurtoren, die in het 
donker ons de weg wijst naar de vrede. 
Ook duizenden scouts uit de hele wereld geven het licht in de tijd voor kerst aan elkaar door.  
Zo vormen zij samen een keten van licht, als teken van vrede en vriendschap. 
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1.4 Kampvuurkuil 17 december 
Zaterdag 17 december a.s. proberen we de nieuwe kampvuurkuil zover klaar te maken, dat we hem met 
het boerenkoolprogramma op 7 januari kunnen gebruiken. 
Het is relatief zwaar werk: tegels sjouwen, knippen en leggen. 
Wie kan er een paar uurtjes helpen? Er wordt geklust vanaf ca. 9.00 uur tot ca. 16.00 uur op 17 
december a.s. 

 
1.5 Boerenkool 7 januari 
Op 7 januari zullen we de oude traditie van Merhula voortzetten. Er komt weer een boerenkool opkomst! 
Datum en tijd zijn al bekend. Of we daadwerkelijk boerenkool gaan eten is nog even de vraag (de 
mogelijkheden zijn na de brand helaas wat beperkt) 
Wel zullen we er een gezellig samenzijn van maken! 
Inmiddels heeft u/uw kind/ een mail gehad voor opgave! 
 

1.6 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. 
 

1.7 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 17 dec Kerstlunch Zie 1.3 
za 24 dec Geen opkomst ivm kerstvakantie geen opkomst 
za 31 dec Geen opkomst ivm kerstvakantie geen opkomst 
za 7 jan Boerenkool Zie 1.5 
 
 
 

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 
za 17 dec Kerstlunch Zie 1.3 
za 24 dec Geen opkomst ivm kerstvakantie geen opkomst 
za 31 dec Geen opkomst ivm kerstvakantie geen opkomst 
za 7 jan Boerenkool Zie 1.5 
za 29 apr t/m 
di 2 mei 

MeiKa  Let op: nieuwe datum! Zie 3.2 

 

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 17 dec Kerstlunch Zie 1.3 
za 24 dec Geen opkomst ivm kerstvakantie geen opkomst 
za 31 dec Geen opkomst ivm kerstvakantie geen opkomst 
za 7 jan Boerenkool Zie 1.5 
za 28 – zo 29 
jan 

IJsberenweekend Zie 4.1 

 

4.1 IJsberenweekend 
In het weekend van 28-29 januari zullen we weer meegaan met het ijsberenweekend in Soest!  
Opgave en info volgt 
   
 

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 1.3 

za 7 jan Boerenkool Zie 1.5 

 

6 Stam 
Wanneer Wat Bijzondere tijden/locatie 
za 17 dec Kerstlunch Zie 1.3 

za 7 jan Boerenkool Zie 1.5 
 

7 Nieuwsbrief verschijningsdata 
De volgende data gelden voor de nieuwsbrieven: 

De nieuwsbrief van Kopij inleveren op Verstuurd op 
februari 11 februari Derde opkomst februari 

Kopij svp opsturen naar kopij@merhula.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 


