
 
 

 
 
 
 
Nieuwsbrief september 2020 MERHULA 
(de vorige nieuwsbrief was van mei 2020; alle nieuwsbrieven staan op de website) 
 
 

1 VOOR ALLE SPELTAKKEN EN HUN OUDERS/VERZORGERS 

1.1 Van de voorzitter 2020/2021, een spannend en uitdagend seizoen gaat 
van start 

 
Beste Merhulanen, 

Een nieuw seizoen, nieuw kansen. Ik hoop dat iedereen na de corona maanden op eigen wijze heeft kunnen 

genieten van wat meer ontspanning, vakantie in eigen of buitenland. Het programma voor het najaar is weer klaar, 

en we gaan er met veel enthousiasme aan beginnen. Hoeveel van de bijeenkomsten uiteindelijk fysiek zullen zijn, 

en hoeveel virtueel zullen we achteraf weten, maar laten we hopen dat het zo veel mogelijk live kan zijn. Daar 

worden we allemaal het vrolijkst van. 

Over Park Soestdijk lezen we allemaal weer veel in de couranten, gezien de nieuwe fase van bestemmingsplan 

vrijgave. Er wordt gestreept, en bijgetekend. Blokken met appartementen waar nu nog huizen en de kazerne staan. 

Discussie over het Borrebos, over parkeren en over veiligheid. 

Uiteraard is ook bestuur en de nieuwbouwcommissie hierbij betrokken. De laatste ontwikkelingen laten zien dat we 

naar alle waarschijnlijkheid op onze bestaande plek gaan blijven, waarbij zowel de binnen als de buitenruimte 

wordt uitgebreid. Dus een wat groter clubhuis, met wat modernere faciliteiten komt in zicht! En daarbij dan ook een 

wat grotere tuin. Parkeren voor scouting lijkt op de Dries te gaan plaatsvinden, de parkeerplaats die tussen 

Merhula en het Paleis in het bos is gesitueerd. Een wandelingetje van 4 a 5 minuten door het rustige deel van het 

bosterrein brengt je van de een naar de ander. Er moet veel gaan gebeuren de komende tijd, en dus is er ruimte 

voor meer vrijwilligers, zowel in de nieuwbouwcommissie als in het bestuur. Meest prangend zijn een 

penningmeester en iemand die aan sponsoring project voor de nieuwbouw wil gaan meewerken.  

Op dit moment is er verder nog ruimte voor een paar mensen in het leiding team.  

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 

Scoutinggroep Merhula Baarn 
www.merhula.nl  
Secretariaat:  De Meerpaal 14 

3742 HS Baarn 
secretariaat@merhula.nl   



 

1.2 Wat zijn jouw kwaliteiten? 
DRIE NIEUWE BESTUURSLEDEN EN LEIDING NODIG ! 

Het gaat goed met de club! We groeien in ledental. En het ziet er naar uit dat ook onze binnen- en buitenruimte de 

komende jaren gaat groeien met het nieuwe clubhuis. Om dat in goede banen te leiden zal er een duidelijkere 

splitsing zijn tussen vereniging (speltakken - het doen van scouting activiteiten) en stichting (het mogelijk maken 

van scouting - gebouwbeheer etc.) nodig zijn. 

Op dit moment hebben voorzitter, secretaris en penningmeester een dubbelrol in zowel stichting als vereniging. 

Omdat met de nieuwbouw en de verenigingsgroei het werk dat daarmee gemoeid is aanzienlijk toeneemt, zoeken 

we per onmiddellijk drie vrijwilligers die in een van beide besturen willen deelnemen. 

Wil je meer weten, spreek dan een van de bestuursleden aan, bijvoorbeeld Ad voor financiën, Sandra voor 

secretariaat, Sander voor gebouwbeheer, of Gert voor voorzitterschap. 

Of stuur je interesse naar groepsbestuur@merhula.nl 

Samen gaan we de nieuwe fase in Merhula mogelijk maken en het mooie scoutingspel ondersteunen! We rekenen 

op je!! 

Het bestuur 

1.3 Loterij 2020 
Alle leden hebben in juni/juli jl. loten gekregen. Loten die over waren konden voor 1 september worden ingeleverd 

bij de penningmeester. 

De trekking is begin december. Alle informatie daarover staat op de loten en op https://www.scouting.nl/over-

scouting/steun-scouting/nationale-scoutingloterij. De opbrengst is dit keer bestemd voor het clubhuis. 

1.4 Overvliegopkomst 19 september 
Tijdens deze opkomst gaan een aantal kinderen overvliegen naar de volgende speltak. Dat zijn dit keer vijf Bevers 

en vier Explorers. We doen deze opkomst met alle speltakken tegelijk, zodat het een groot feestje wordt voor de 

overvliegers. 

Deze opkomst zal in de ochtend plaats vinden, we openen om 9.30 en sluiten om 12.30.  

Het beloofd een leuk programma te worden! 

1.5 Kerstopkomst 19 december 
De opkomst zal rond het middaguur zijn en is voor alle speltakken. De leiding zorgt tussen de middag voor de 

basis-lunch, maar we vinden het erg leuk als je iets lekkers bereidt voor 5 tot 10 personen en meeneemt naar de 

lunch! Bovendien mag je in je mooie kleding komen! 

Ook zal je misschien een lantaarntje/glazen potje met waxine lichtje mee moeten nemen, voor het vredeslicht. 

Meer informatie in de volgende nieuwsbrief. 

1.6 Boerenkoolmaaltijd 9 januari 
9 Januari is het weer zover. De boerenkoolmaaltijd, de gezelligste kampvuuravond van het jaar, vol met sketches, 

verhaaltjes en liedjes, en voor alle leden én hun ouders en broertjes en zusjes. Hoe deze middag/avond eruit komt 

te zien, zal volgen in de volgende nieuwsbrief. 

 



1.7 Scouting spreekbeurt 
Wisten jullie dat er voor welpen en scouts dozen zijn met materiaal voor een spreekbeurt op school? Vraag er naar 

bij de leiding. Er is hier bovendien een badge mee te verdienen. 

1.8 Sponsorkliks 
Winkelen bij Bol.com, Woonexpres, de Blokker, Alibaba, de harloopshop, etc.? Je vakantie aan het plannen via de 

ANWB, airBNB, travelstore? Een gokje wagen bij de staatsloterij of lotto? Eten bestellen bij thuisbezorgd.nl? 

Winkel dan via sponsorkliks en steun hiermee de Merhula. Een klein deel van het bedrag komt dan bij ons terecht. 

Op de website van sponsorkliks vind je een overzicht van alle winkels die hier aan deelnemen. 

1.9 Facebook 
Onze groep is ook te vinden op facebook. Dus volg en like ook daar onze leuke activiteiten! 

https://www.facebook.com/Merhula 

1.10  Gezocht en aangeboden 
In deze rubriek kan iedereen iets aanbieden of een oproep doen. 

Aangeboden: De kist met gevonden voorwerpen vindt u in de hal. 

Aangeboden: clubhuis voor een verjaarspartijtje of klassenfeest? Kijk op www.merhula.nl onder ‘clubhuis huren’. 

GEZOCHT: helpende handen, vind u het leuk om een keer een opkomst te doen bij een speltak (hoeft niet de 

speltak van uw eigen kind te zijn) of wilt u op een andere manier eenmalig of vaker helpen (bijvoorbeeld een 

eenmalig klusje of sopje), dan zouden we hier heel erg mee geholpen zijn. Informeer bij de leiding naar alle 

mogelijkheden 

1.11  Afmelden 
Kan je een keertje niet komen? Meld dat s.v.p. bij de leiding. Stuur een mail of sms of bel even (zie lijst achteraan). 
 
 



2 Bevers 

2.1 Agenda  
Heeft u het algemene deel al gelezen? Dit deel bevat ook bijzonderheden voor bevers. Zaterdagen die niet 

genoemd zijn, zijn normale opkomsten. Dus gewoon van 13.00 tot 15.00 bij ons eigen clubhuis.  

Wanneer Wat Bijzondere tijden/locatie 
Zat 5 sept Vossenjacht Zie 2.2 
Zat 19 sept Overvliegopkomst Zie 1.4 
Zat 26 sept Speelbos ’t Laer Zie 2.3 
Zat 3 okt Dierendag opkomst Zie 2.4 
Zat 17 en 24 
okt 

Geen opkomst I.v.m. herfstvakantie 

Zat 7 nov Ouder-kind opkomst Zie 2.5 
Zat 14 en 21 
nov 

Geen opkomst I.v.m. intocht Sinterklaas 

Zat 19 dec Kerstopkomst Zie 1.5 
Zat 26 dec, 2 
jan 

Geen opkomst i.v.m. kerstvakantie 

Zat 9 jan Boerenkoolopkomst Zie 1.6 
 

2.2 Vossenjacht 
De Bevers begonnen dit seizoen met een bijzondere manier, met een vossenjacht in de Laanstraat! Samen met de 

welpen en scouts gingen zij op zoek gaan naar bijzonder uitgedoste figuren die je normaal niet zomaar in het 

centrum ziet lopen. Wij vonden het ontzettend leuk, jullie ook? Er kwamen een aantal nieuwe kinderen kijken, 

hartstikke leuk! Wij hebben nog voldoende plek voor nieuwe leden, dus kent u kinderen tussen 4 en 7 jaar die het 

leuk vinden om in de natuur bezig te zijn? Ze zijn van harte welkom om vrijblijvend te komen proeven aan scouting. 

Opgeven kan via www.merhula.nl 

2.3 Speelbos ’t Laer 
Zaterdag 26 september gaan we speelbos ’t Laer verkennen. Het is een heerlijk kindvriendelijk bos waar kinderen 

lekker kunnen ravotten, hutten bouwen, muziek maken en met water spelen. Wij raden aan uw kind extra stevige 

kleding en schoenen aan te doen en een extra setje schone kleding mee te geven. De opkomsttijd is ongewijzigd. 

Adres: Oude Postweg 1, Laren. Nadere informatie omtrent vervoer volgt binnenkort via de gebruikelijke kanalen. 

2.4 Dierendag opkomst 
Op 3 oktober vieren we alvast dierendag, op een hele bijzondere manier. We gaan namelijk maar de boerderij van 

Stanley Stekker! Vanwege corona-maatregelen willen wij u vragen op eigen gelegenheid te komen. Adres: Hoge 

Vuurseweg 1, Lage Vuursche. Opkomsttijden zijn ongewijzigd. 

2.5 Ouder-kind opkomst 
Zaterdag 9 november hebben we een speciale opkomst, waarbij de Bevers met hun ouders een spannende 

speurtocht in het bos gaan maken. Let op, deze opkomst vindt plaats van 16:00-19:00. Wij zorgen voor een hartig 

broodje tussendoor, maar raden aan om thuis ook alvast wat te eten. Meer informatie volgt. 

 
 



3 Welpen 

3.1 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 ons eigen clubhuis.  

Wanneer Wat Bijzondere tijden/locatie 
Zat 19 sept Overvliegopkomst Zie 1.4  
Zat 3 okt Dierendag Zie 3.2, 9.30-12.30 start hoeve Ravenstein  
Zat 17 okt Geen opkomst i.v.m. herfstvakantie  
Zat 31 okt en zon 
1 nov 

Weekendkamp Informatie volgt per kampbrief na opgave, zie 3.3  

Zat 7 nov Regiospel Zie 3.3, informatie per mail  
Zat 14 nov Crea Zie 3.4  
Zat 5 dec Sinterklaasopkomst Zie 3.5, op het clubhuis, mogelijk gewijzigde tijden, wel in de 

ochtend. 
 

Zat 19 dec Kerstlunch Zie 1.5  
Zat 26 dec, 2 jan Geen opkomst i.v.m. kerstvakantie  
Zat 9 jan Boerenkoolopkomst Zie 1.6  
 
Veel activiteiten zijn nog in voorbereiding en/of afhankelijk van derden. Helaas kunnen zich daarom nog wijzigingen 

voordoen. Ook de situatie omtrent corona kan zorgen voor wijzigingen. Uiteraard zullen zowel de gewone 

opkomsten als de bijzondere opkomsten zoveel mogelijk corona-proof worden uitgevoerd. 

3.2 Dierendag 3 oktober 
We willen met dierendag graag iets leuks doen en daarom zullen we eerst een bezoek brengen aan hoeve 

Ravenstein nabij Groeneveld. We verzamelen om 9.30 op de parkeerplaats van Groeneveld. 

Na een bezoek aan de boerderij lopen we met routetechnieken weer terug naar het clubhuis. De opkomst eindigt 

dan om 12.30. 

3.3 Weekendkamp 31 oktober en 1 november 
Komen jullie weer een nachtje slapen? We hebben dan een weekendkamp. De starttijd zal zaterdag omstreeks 

lunchtijd zijn, en de eindtijd zondag omstreeks lunchtijd. We vieren dit weekend een bijzonder feit! De speltak 

‘welpen’ bestaat nu 100 jaar! Dat wordt dus een feestelijk weekend. 

De voorbereidingen zijn nog in volle gang, waardoor meer informatie via een kampbrief volgt. 

Wel horen we graag al wie mee gaat! Ook twijfelaars moeten zich vooral al melden! We denken graag mee. 

3.4 Regiospel 7 november 
Eén keer per half jaar kunnen wij meedoen met een regiospel. Dit is altijd een tof spel, waarbij we ook met welpen 

van andere groepen spelen. Het is in de middag en op een andere locatie, waarbij we hopen dat ouders die dag 

kunnen rijden. Vorig half jaar ging het niet door. Nu hopen ze dat dit wel door kan gaan, corona-proof natuurlijk. De 

officiële gegevens over start- en eindtijd en locatie zijn nog niet met ons gedeeld en zullen later per mail volgen. 

3.5 Crea 14 november 
We gaan deze opkomst iets doen met (witte) kleding en kleur, met een supergaaf resultaat! Neem dus 1 of 

meerdere oude kledingstukken mee. 

3.6 Sinterklaasopkomst 5 december 
Deze kunnen wij natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan! We draaien deze opkomst samen met de bevers in de 

ochtend. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief. 



4 Scouts 

4.1 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 ons eigen clubhuis.  

Wanneer Wat Bijzondere tijden/locatie 
Zat 19 sept Overvliegopkomst Zie 1.4  

Zat 3 - zon 4 okt PrimiPio Zie 4.2  

Zat 17 okt Geen opkomst i.v.m. herfstvakantie  

Zat 7 nov Natuurwerkdag Zie 4.3  

Zat 5 dec Sinterklaas Zie 4.4  

Zat 19 dec Kerstlunch Zie 1.5  

Zat 26 dec en 2 
jan 

Geen opkomst i.v.m. kerstvakantie  

Zat 9 jan Boerenkoolopkomst Zie 1.6  

 

4.2 PrimiPio 
Heb je zin in een leuk weekendkamp? Kom dan naar PrimiPio. Samen met de anderen ga je een bouwwerk maken 

waarin jullie samen gaan slapen. Ook als je niet zo goed of nog niet kunt pionieren, kun je gewoon mee, we helpen 

elkaar. Andere jaren waren de andere groepen uit de regio ook uitgenodigd, maar dit jaar is het alleen voor de 

Merhula = meer kans op de wisselbokaal. Binnenkort krijgen jullie een mail met alle informatie en een link op je aan 

te melden voor het kamp. 

4.3 Natuurwerkdag 
Afgelopen jaren hebben we tijdens de natuurwerkdag bij Buitenzorg geholpen met diverse groene klusjes. Dit jaar 

zijn we uitgenodigd om in de paleistuin te komen helpen, een unieke kans om meer van de tuin te zien. Wij hebben 

nog niet alle informatie van de organisatie ontvangen, zodra we dat hebben, zullen we jullie een mail sturen. 

4.4 Sinterklaas 
Ondanks dat er geen intocht komt, gaan we wel Sinterklaas vieren met elkaar. Het is de bedoeling dat iedereen 

een surprise + gedicht maakt voor degene op het lootje. Uiteraard hoort er ook een kadotje in de surprise, deze 

mag 5 euro kosten. Op zaterdag 31 oktober gaan we al lootjes trekken, zodat iedereen voldoende tijd heeft om een 

leuke surprise te maken. Jullie kunnen nu al gaan nadenken over wat je wilt hebben.  

4.5 Leiding 
Marala komt binnenkort weer terug uit Kandersteg en daarmee zijn we weer compleet. We hebben ook 2 mensen 

die mogelijk leiding willen worden. Een komt binnenkort al een keer kijken en de andere komt begin 2021 bij ons 

kijken. Mogelijk zullen we nog een beroep op de ouders moeten doen, maar we proberen dat te minimaliseren, 

maar mocht je het leuk vinden om te helpen of een opkomst te organiseren (al is het maar 1x per kwartaal/half 

jaar), laat het ons weten, we zijn daar erg mee geholpen. 

 
 



5 Explorers 
Deze agenda bevat de bijzonderheden. Vrijdagen die niet genoemd zijn, zijn normale opkomsten. Dus vrijdag 

19.00-21.30 bij ons eigen clubhuis.  

Wanneer Wat Bijzondere tijden/locatie 
Vrij 23 okt Geen opkomst i.v.m. herfstvakantie  

Zat 19 dec Kerstlunch Zie 1.5  

Zat 26 dec, 2 
en 9 jan 

Geen opkomst i.v.m. kerstvakantie  

Zat 9 jan Boerenkoolopkomst Zie 1.6  
 

 

5.1 Zomerkamp 
De explorers hebben een super leuk zomerkamp in Mook achter de rug. Het weer was wat minder maar dat mocht 

de pret niet deren. We hebben leuke activiteiten gedaan zoals: kanoën, levend ganzen borden, midgetgolf, bowlen 

en een escaperoom. 

5.2 Explorer hok 
Tijdens het corona virus hebben de explorers het toch voor elkaar gekregen om met elkaar hun explorer hok op te 

pimpen. De muren zijn opnieuw geschilderd en er zijn leuke dingen gekocht om het hok wat op te leuken. Er is ook 

een leuke herinnering bank gemaakt door de vader van Leiding Mosco. Hier gaan alle explorers die er nu bij zitten 

en de explorers die nog komen hun naam op zetten als aandenken.  

5.3 Overvliegen 
19 September gaan er vanuit de explorers vier jongens overvliegen naar de stam. We houden hierna twee meiden 

over en gaan daarmee de opkomsten draaien. 

 
 

6 Stam 
Vanaf september zal een nieuwe stam starten. Ze bedenken hun eigen programma en hebben geen (bege)leiding. 

Naast hun eigen opkomsten zullen ze zo mogelijk aanschuiven bij groepsactiviteiten of andere speltakken. 

Hun standaard dag en tijd voor de opkomsten zal nog bepaald worden. 

 
 

7 Nieuwsbrief verschijningsdata 
De volgende data gelden voor de nieuwsbrieven: 

De nieuwsbrief van Kopij inleveren op Verstuurd op 
November Laatste opkomst oktober Tweede opkomst november 

Kopij svp opsturen naar kopij@merhula.nl.  
 
 
 
 
 



8 Kom je een keertje niet? Mail of bel eventjes naar de leiding  
functie/taak Naam telefoon Mobiel mailadres 
Bestuur / algehele ondersteuning 
Voorzitter Gert Bos 035 5335881 06-29728051 groepsvoorzitter@merhula.nl  
Penningmeester Ad Dekker 035-5422211 06-34218059 alvro@merhula.nl  
Secretariaat Sandra Dekker 035-5422211  secretariaat@merhula.nl 
Gebouwbeheerder Sander Koop  06-29513767 gebouwbeheerder@merhula.nl 
Verhuur Barbara Nieuwendijk 035-60 22557  verhuurmerhula@gmail.com 
Vertrouwenspersoon    vertrouwenspersoon@merhula.nl 
Beverleiding beverleiding@merhula.nl 
Teamleider Stanley 
Stekker 

Sander Koop  06-29513767 stanleystekker@merhula.nl  

Leidster Rebbel Anne Camper-Koops  06-45012856 Rebbel@merhula.nl 
Leidster Fleur Jantineke van Helden  06-49893220 jacala@merhula.nl 
Leidster Keet Kleur Annebeth Dekker-Kuijs   keetkleur@merhula.nl 
Welpenleiding welpenleiding@merhula.nl 
Leidster Jacala Jantineke van Helden  06-49893220 jacala@merhula.nl 
Leidster Mang Charlotte Meeuws  06-23259023 mang@merhula.nl  
Leidster Jiggel Marjan Dekker  06-24239907 jiggel@merhula.nl  
Leider Bas Bos Jeroen Rottier  06-13933120 basbos@merhula.nl 
Scoutsleiding scoutsleiding@merhula.nl 
Teamleidster Sunni Sabine Kempers-Jansen 035-8875753 06-27114020 sunni@merhula.nl  
Leidster Marala Elise Sänger  06-57328523 marala@merhula.nl 
Leidster Hulalei Oda Cremers  06-44522148 hulalei@merhula.nl 
Begeleiding explorers 
leidster Helana Charlotte de Rochemont  06-15273821 helana@merhula.nl  
leider Mosco Robin Camper  06-16387547 robins@merhula.nl 
 


