
 
 

 
 
 
 
Nieuwsbrief maart 2023 MERHULA 
(de vorige nieuwsbrief was van december 2022; alle nieuwsbrieven staan op de website) 
  

1 VOOR ALLE SPELTAKKEN EN HUN OUDERS/VERZORGERS 
 

1.1 Jantje Beton collecte 11 maart 
Sinds vele jaren zal Merhula weer meedoen met de collecte van Jantje 
Beton. Enkele speltakken zullen met elkaar collecteren tijdens de 
opkomst van 11 maart a.s.  
Instructie daarvoor zal de speltakleiding bekend maken. 
De Merhula mag 50% van de opbrengst behouden. 
En een voordeel van deze collecte is, dat we ook bij het Fonds van Jantje 
Beton een aanvraag kunnen indienen voor de bouw van ons clubhuis. 
 
1.2 NL-Doet 11 maart  
Op 11 maart a.s. is het een landelijke dag voor de inzet van vrijwilligers. 
Ook de Merhula heeft op die dag een aantal klussen, waarvoor we graag een beroep doen op iedereen 
die wil helpen. Voorbeelden van klussen zijn: 

 Schuren en schilderen van deuren die we gekregen hebben 
 Een stenen muur maken en palen slaan bij de kampvuurkuil  

Een volledig overzicht van de klussen kun je zien met deze link: Klussen nieuwbouw 
We beginnen rond 9 uur bij de loods op het kazerneterrein. Voor koffie/thee e.d. wordt gezorgd. Blijf je 
ook met de lunch, meld je dan svp even van te voren bij secretariaat@merhula.nl  ivm de 
boodschappen. 
 

1.3 ouders/verzorgers en scouts/explorers/stam: help je een handje op de 
netwerkbijeenkomst? 

In de nieuwsbrief van de nieuwbouw kon je lezen dat we een bijeenkomst organiseren voor het 
bedrijfsleven.  
Het is leuk als ook een aantal jeugdleden van onze groep daar bij zijn in scouting kleding. Je kunt dan 
b.v. een vuurtje stoken in de kampvuurkuil of helpen met ronddelen van hapjes en drankjes. Wil je 
helpen? Meld je svp even bij secretariaat@merhula.nl of laat het via je leiding weten. 
Maar ook ouders/verzorgers kunnen een handje helpen bij het netwerken in het paleis bij de catering of 
het ontvangen/aanspreken van de deelnemers. 
Het is deels in de nieuwe kampvuurkuil en deels in de Oranjerie van het paleis en het duurt van 
ongeveer 4 tot 6 uur op vrijdag 31 maart a.s. 
 

1.4 HIT tijdens Pasen 
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 is al een tijdje 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.  
 
1.5 Boerenkool 

Zaterdag 7 januari heeft Scouting Merhula het nieuwe jaar ingeluid met een leuk spel, een heerlijke 
erwtensoep en rookworst (gesponsord door de HEMA) en een gezellig kampvuurprogramma. 
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Elk jaar luidt de Merhula het nieuwe jaar in met een gezellige opkomst voor leden, broertjes, zusjes en 
ouders. Helaas gooide corona twee jaar achtereen roet in het eten. En niet alleen maar corona. Ook 
vormde onze tijdelijke situatie na de verwoestende brand in september2021 een uitdaging. 

Een leuk spel voor de leden was snel neergezet. De kinderen doken de bossen in. De oudere kinderen 
bootsten dierengeluiden na, welke de jonge kinderen moesten zoeken met hun bingokaart. 

Het maken van een lekkere stamppot om te nuttigen bij het kampvuur gaf meer uitdaging. Daarom is dit 
jaar gekozen voor een goed alternatief. Erwtensoep, rookworst uit het vuistje en wat stokbrood on the 
side. De erwtensoep en rookworst van de HEMA vielen erg in de smaak. 

Hoewel het bereiden gebeurde in ons tijdelijke huisvesting bij de oude kazerne van de marechaussee, 
werd de maaltijd genuttigd op ons eigen terrein. Veel vrijwilligers hebben zich met man en macht ingezet 
om een mooie kampvuurkuil te maken. Na deze maaltijd gingen we over op een gezellige avond vol 
verhaal, sketches en liedjes. Het minder goede weer deed niks af van deze goede start! 
 

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 Wie komt ons team versterken? 
We zoeken nog steeds hulp voor onderstaande vacatures. Wie komt ons versterken? 

 Secretaris stichtingsbestuur 
 Secretaris verenigingsbestuur 
 Voorzitter stichtings- of verenigingsbestuur 
 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 18 mrt Beverdoedag Zie 2.1 
za 8 apr Geen opkomst i.v.m. Pasen 
za 22 april Geen opkomst i.v.m. meivakantie 
 

2.1 Beverdoedag 
Zaterdag 18 maart is er weer een Beverdoedag. Deze keer is het bij Scouting Ridder Fulco in Maarn, 
van 14.00 uur tot 16.30 uur.  
 
We verzamelen deze dag om 13.00 uur op de parkeerplaats bij het oude gebouw van de Merhula 
(Amsterdamsestraatweg 11a). Zorg, als je die al hebt, dat je je complete uniform, blouse en das, aan  
hebt en stevige schoenen.  
 
Wij verwachten rond 17.15 weer terug te zijn in Baarn.  
Heb je nog vragen, dan kun je bij Sterre terecht. 



 

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 4 mrt Overvliegen We verwelkomen twee bevers 
za 11 mrt Collecte Lage Vuursche zie 3.1 
za 8 apr Geen opkomst i.v.m. Pasen en HIT zie 1. 
za 22 april Geen opkomst i.v.m. meivakantie 
za 29 apr t/m 
di 2 mei 

MeiKa  MeiKa info volgt 

za 13 mei Jungledag Info volgt 
 

3.1 11 maart: collecte Lage Vuursche 
In maart staat de collecte van Jantje Beton op de planning. Zaterdag 11 maart gaan we tijdens de 
opkomst naar Lage Vuursche om daar in groepjes langs de huizen te gaan en te collecteren voor het 
nieuwe clubhuis. 
Om in Lage Vuursche te komen zoeken we enkele ouders die willen rijden. We vertrekken om 09:40 
vanaf de kazerne en om 11:45 uit Lage Vuursche. Wil je rijden? Stuur dan een berichtje naar 
welpenleiding@merhula.nl en vermeld ook hoeveel welpen je mee kunt nemen. 
Openen en sluiten doen we bij de kazerne. 
 

3.2 Nieuwe leiding nodig 
Vlak voor de kerst besloten Raksha en Bagheera te stoppen als leiding bij de welpen. Helena, Robins en 
Stego vallen nu is, maar dat is geen oplossing voor de lange termijn. We zijn dringend op zoek naar 2 of 
3 mensen die het leidingteam willen versterken. Dat mag elke week, maar als je maar 1x per maand kan 
zou dat ook al enorm helpen. Ervaring is niet nodig, zin om met de kinderen bezig te zijn wel. Meer 
informatie of opgeven kan via welpenleiding@merhula.nl of vraag ons na een opkomst. 
 

3.3 Corveerooster 
In deze tabel kunt u vinden wanneer het nest van uw kind corvee heeft en iets later naar huis kan. 
 
zwart geel wit oranje zwart geel wit oranje zwart 

11-Mar 18-Mar 25-Mar 1-Apr 8-Apr 15-Apr 22-Apr 29-Apr 6 mei 

 

3.4 Afmelden 
Soms komt het voor dat je niet naar de opkomst kunt komen. Het is fijn als je dan ruim van tevoren 
afmeldt. Na 08:45 is de leiding al druk met de laatste dingen regelen en hebben we geen tijd meer te 
checken wie er niet komt. 
Afmeldingen dus altijd per e-mail en graag vóór 08:45 via welpenleiding@merhula.nl 
 

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 11 mrt Collecte Jantje Beton  
za 8 apr Geen opkomst i.v.m. Pasen 
za 22 april RSW zie 
za 29 april Geen opkomst i.v.m. meivakantie 
za 6 mei Geen opkomst i.v.m. meivakantie 



4.1 Boerenkool 
Met een kleine delegatie van Merhula hadden we dit jaar boerenkool opkomst. Dit is een traditionele 
opkomst met alle speltakken tezamen om het nieuwe kalenderjaar in te luiden. In verband met het 
gebrek aan een keuken en kookgelegenheden, hebben we dit jaar een snertopkomst gehouden. Het 
was lekker! Het kampvuurprogramma was weer vermakelijk! Wellicht dat we volgend jaar in januari meer 
inbreng van jullie als scouts gaan vragen! Leuke sketches zijn altijd welkom! 
 
4.2 IJsberenweekend 
Het laatste weekend van januari stond in het teken van ijsberenweekend. Bijna alle scouts waren erbij, 
en het was een leuk weekend. We speelden het grote ticket to ride spel, en hadden veel lol.  
 
We vielen lekker op met onze roze mutsen!   

   
 
 

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 
 

6 Stam 
Geen nieuws 
 

7 Nieuwsbrief verschijningsdata 
De volgende data gelden voor de nieuwsbrieven: 

De nieuwsbrief van Kopij inleveren op Verstuurd op 
mei 22 april meivakantie 

Kopij svp opsturen naar kopij@merhula.nl.  
 


