
Nawaka in het kort 

 Augustus 2018 | Zeewolde  Van 6 tot en met 15 augustus staat het grote Nawaka kamp op het 

programma en de Mezen zijn er al helemaal ‘ondersteboven’ van! Gedurende de tien dagen dat 

het kamp duurt komen zeeverkenners uit heel Nederland naar het Scouting Landgoed in Zee-

wolde voor een fantastische week op en rond het water. 

Nawaka is een afkorting voor het NAtionaal WAterKAmp , dat eens in de vier jaar wordt georga-

niseerd door Scouting Nederland. De focus ligt op nautische activiteiten, maar ook op het land 

zijn voldoende uitdagende spellen te vinden. In de afgelopen maanden zijn er al vele voorberei-

dingen getroffen om het terrein in gereedheid te brengen en de activiteiten op te zetten. Een 

groep van 900 vrijwilligers zet zich in om de 6.000 zeeverkenners een onvergetelijk zomer-

kamp te bezorgen. Hun taken variëren van de distributie van eten en drinken over de vele sub-

kampen, het waarborgen van de veiligheid en het toezien op het vaarverkeer in en buiten de 

haven, welke is gelegen aan het Nuldernauw. 

Sinds de oprichting in 1950 wil de organisatie zeeverkenners kennis laten maken met andere 

waterscouts uit binnen- en buitenland en spelelementen uit de land- en luchtscouting. Cen-

traal staat dit jaar het thema ‘duurzaamheid’. De vrijwilligers, scoutinggroepen en leveranciers 

zetten zich in om de impact op het milieu van een groot kamp als Nawaka te minimaliseren. In 

het activiteitenprogramma speelt milieu-educatie een belangrijke rol. Hierna volgt een kleine 

sfeerimpressie van Nawaka 2014 in Roermond, Limburg. 
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Op weg naar Zeewolde 

 Juli 2018 | Beverwijk  Een groot kamp als Nawaka gaat gepaard met een gigantische logis-

tieke operatie. Deelnemers en materialen komen over de weg en het water naar Zeewolde. Ie-

dere groep vaart met hun lelievletten en sleper of wachtschip (een drijvend clubhuis) naar het 

Nuldernauw, alwaar zij een plekje toegewezen krijgen in de haven. De TOX zal alle vijf de vlet-

ten, vol met alle kampbenodigdheden, op sleeptouw nemen. 

De zeeverkenners verzamelen maandag 6 augustus om 9:00 bij het Mezennest, waar de kin-

deren gezamenlijk per auto vertrekken. Hier is een carpoolrooster voor gemaakt, dat in het 

toegestuurde kampboekje terug te vinden is. De Nawaka-organisatie laat de groepen in vaste 

tijdsloten op het terrein binnen, de zogenaamde Kiss & Ride  is voor de zeeverkenners van 9:00 

uur tot 11:00 uur geopend. De leiding zal vanaf daar de kinderen naar het kampterrein begelei-

den. De dolfijnen kunnen zaterdag 11 augustus in hetzelfde tijdslot arriveren in Zeewolde. Be-

bording en verkeersregelaars wijzen de weg naar de Kiss & Ride, dit is overigens geen par-

keerplaats! Bestuurders met een aanhanger kunnen zich melden bij de Click & Ride.  

Ouders zijn van harte welkom om een kijkje te nemen tijdens de ouderdag op zaterdag 11 au-

gustus of de bezoekersdag op zondag 12 augustus. Er kan geparkeerd worden op een van de 

Nawaka-parkeerterreinen, vanwaar met pendelbussen het kampterrein kan worden bereikt. 

Bezoek de Nawaka-website voor meer informatie en het reserveren van kaarten. 

OMVAREN NAWAKA 2014   



Controleer zorgvuldig op teken! 

 Juli 2018  In de zomermaanden gaat net als 

veel mensen ook de teek op avontuur in de bui-

tenlucht. Ga je op vakantie in natuurrijk gebied 

of kampeer je op Nawaka, controleer jezelf en 

anderen goed op de aanwezigheid van het klei-

ne beestje, het liefst dagelijks. Op  de website 

stopdeteek.nl  vind je een handig boekje met 

alle ins en outs en do’s en dont’s . 

Afsluiting seizoen bevers 

 14 juli 2018 | Beverwijk  De bevers, de jong-

ste leden van Mees Toxopeus, hebben op 14 juli 

hun eerste seizoen feestelijk afgesloten. De 

leiding had het terrein hiervoor speciaal met 

vrolijke vlaggetjes en zomerse versieringen 

aangekleed. Op deze warme dag zochten de 

bevers verkoeling in de schaduw van de bos-

rand om hier verschillende spelletjes te doen. 

Beverleiding iets voor jou? 

 Juli 2018  Voor het seizoen 2018-2019 is het 

leidingteam van de bevers op zoek naar en-

thousiaste kinderen en ouders die op zaterdag 

van 12:00 uur tot 13:00 uur de jongste speltak (4

-7 jaar) van de Mezen wil begeleiden bij de ac-

tiviteiten. Vind jij het leuk om met deze enthou-

siaste kinderen te werken, stuur dan een mail-

tje naar bevers@meestoxopeus.nl! 

Online kopen? Zet SponsorKliks.nl open! 

 Juli 2018 Met SponsorKliks kan je Mees 

Toxopeus kosteloos sponsoren én het is nog 

gemakkelijk ook! Ga naar sponsorkliks.nl, 

zoek Mees Toxopeus op en selecteer een web-

winkel, waar je vervolgens via de reguliere 

website een bestelling kan plaatsen. Jij betaalt 

het normale aankoopbedrag én de betreffende 

webwinkel sponsort de Mezen! 



De TOX is Nawaka-proof 

 22 juli 2018 | Uitgeest  Met Nawaka voor de 

boeg wordt ook de TOX voorbereid op de reis 

naar Zeewolde. Met dank aan Olaf is er een 

lichtnet geplaatst, dat 230 volt stroom levert 

aan de nieuwe stopcontacten in het vooronder. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Victron 

omvormer, die werkt op de 12 volt stroom van-

uit de accu’s.  

Daarnaast is er de mogelijkheid om de omvor-

mer te ‘inversen’, zodat ook met een ander 

lichtnet de accu’s opgeladen kunnen worden. 

Dit houdt het voltage van de accu’s op peil 

waardoor deze langer mee kunnen gaan. Een 

accuwacht voorkomt dat de accu’s te snel leeg 

worden getrokken. 

Vanwege het hoge gebruik van de sleper is 

daarnaast op aanbevelen van de motorfabri-

kant de olie vervangen. De TOX is er klaar voor! 



AC-WEEKEND STIEROP 

AC-weekend op de Stierop 

 7-8 juli 2018 | Uitgeest  Het was het afgelopen AC-weekend een drukte van belang op scou-

tingcentrum De Stierop. Samen met de Stierop-zeeverkenners uit Heiloo en de Zaanstreek, 

landscouts uit Akersloot en Nederlandse en Vlaamse verhuurgroepen  waren de Mezen op de 

kampeervelden neergestreken. Nadat iedereen zijn of haar plekje had gevonden kon het pro-

gramma van start gaan. En wat is er met warm en zonnig weer lekkerder dan verkoeling te 

zoeken op en in het water. De verkenners zijn daarom direct op pad gegaan met de vletten, ver-

gezeld door verschillende stamleden.  

Later die middag werd er bij de betonnen aanlegsteiger voor de Stierop een drijvende trampoli-

ne in elkaar geknutseld. Met behulp van een viertal tonnen, pionier palen en veel touw kon de 

trampoline te water gaan en kreeg haar nieuwe functie als duikplank en vlot. Een sleep door de 

TOX ging in eerste instantie goed, maar bij hogere snelheden bleek de constructie toch minder 

sterk dan gedacht. 

Na de overheerlijke avondmaaltijd van onze chef-kok Erwin namen verkenners en stamleden 

het tegen elkaar op tijdens de Stierop Games. Zo werd er gevolleybald, een potje trefbal ge-

speeld en een balletje geslagen op de pingpongtafel. Dankzij de geheel objectieve jury scoor-

den de Mezen het grootst aantal punten op deze zomerse sport & spel-avond. 

De volgende dag vertrok de sleper van de Victorie met de vletten richting het Uitgeestermeer, 

vanwaar er een afsluitende wedstrijd naar de finish in Akersloot werd gehouden.  



AC-WEEKEND STIEROP 

AC-WEEKEND STIEROP 



Foto van de maand 

 

 

 

 

 

 

Creatieve zeeverkenners maken prachtige vlaggen op de Stierop 

Heb jij een leuke foto voor onze sociale media of de nieuwsbrief? Stuur deze dan 

naar social@meestoxopeus.nl! 

 

Zondag 5 augustus 

Start Nawaka 2018 

Maandag 6 augustus 

Vertrek zeeverkenners naar Nawaka 

Zaterdag 11 augustus 

Vertrek dolfijnen naar Nawaka 

Ouderdag Nawaka 

Zondag 12 augustus 

Bezoekersdag Nawaka 

Woensdag 15 augustus 

Einde Nawaka 2018 en vertrek Mezen 

Weekend 31 augustus - 2 september 

Pré-loodsen/WiVa-weekend 

Kalender 08/18 Kalender: uitgelicht 

 5 augustus 2018 | Zeewolde  Raadpleeg voor 

het gehele Nawaka-programma en de exacte 

tijdsblokken voor de logistiek het kampboekje 

van de speltakken of de website van Nawaka. 

Augustus 2018 | Beverwijk  Mees Toxopeus 

wenst iedereen een fijne zomervakantie toe! 

Na het Nawaka-kamp zijn er geen opkomsten 

in het weekend. Vanaf 8 september zullen de 

opkomsten weer van start gaan. Houdt de be-

richtgeving vanuit de leidingteams in de gaten 

voor exacte data en tijden. 

 31 augustus 2018 | Uitgeest  Tijdens het Pré-

loodsen/WiVa-weekend kunnen de aanko-

mende loodsen en wilde vaart (speltakken van 

16+) van de diverse Stierop-groepen kennis 

maken met de activiteiten van de oudere leden.  

Dit weekend vindt plaats op scoutingcentrum 

De Stierop. 



Victron Energy schenkt  walstroomstekker voor sleper TOX 

 Juli 2018 | Beverwijk  Afgelopen maand was er ook weer heugelijk nieuws te melden van het 

sponsorfront. Veel van onze (oud) leden mogen zich onofficieel lid noemen van de Victron 

Energy fanclub. Victron is wat ons betreft hèt merk op het gebied van spanningsomvormers en 

bijbehorende elektronica voor in vaartuigen en voertuigen, maar ook voor zonnepanelen  

In onze sleepboot TOX, hebben wij veel Victron elektronica; zo hebben wij een Phoenix 230V 

1600W omvormer met bedieningspaneel, accuscheider, accubewaker tot aan een galvanische 

isolator voor de walstroom. Olaf van de Zeeverkennerleiding heeft het afgelopen jaar de gehele 

elektrische installatie aangelegd. Aan boord in de TOX hebben we dus net als thuis wandcon-

tactdozen. 

Afgelopen weekend was het sluitstuk van het project, met de aanleg van de walstroomaanslui-

ting. Deze is handig als je de accu's wilt bijladen. Bij het testen kwamen we snel tot de conclusie 

dat de standaard stekker van onze walstroomkabel, die we gratis gekregen hebben, niet past 

op de ingebouwde Victron walstroomaansluiting in de TOX.   

Nu is dat op zich niet zo’n probleem, want met een nieuwe stekker aan de kabel ben je klaar. 

Alleen zijn deze speciale stekkers eigenlijk veel te duur voor ons. Eén e-mailbericht naar 

Victron, laat zien waar dit bedrijf ook heel erg goed in is en dat is in service! Victron schenkt ons 

een passende walstroomstekker. Victron apparatuur heeft ons nog nooit in de steek gelaten en 

dat geldt ook voor dit soort bijzondere hulpvragen. 

 



Scoutinglandgoed Zeewolde 

 Juli 2018 | Zeewolde  Het Scouting Landgoed in Zeewolde ligt middenin het natuurgebied 

Holsterwold, dat is gelegen aan het Nuldernauw. Deze waterweg loopt van Nijkerk tot Harder-

wijk en verbindt het Eemmeer met het Wolderwijd, die samen met het Gooimeer en Veluwe-

meer Flevoland omringen. Het landgoed grenst direct aan het water en is daarom goed ge-

schikt voor een nautisch evenement als Nawaka. De aanlegmogelijkheden voor alle schepen is 

beperkt vanwege dat dichtbijgelegen vaargeul, maar de organisatie heeft haar uiterste best 

gedaan om een mooie aanlegsteiger te realiseren voor dit waterkamp. 

Het kampeerterrein wordt door het jaar heen door scouts en niet-scouts gebruikt. Het is de 

perfecte uitvalsbasis voor een hike in de bossen, zeiltocht op de randmeren of een dagje naar 

het Dolfinarium in Harderwijk of Walibi in Biddinghuizen. Voor Nawaka is het terrein ingedeeld 

in acht sectoren, die subkampen worden genoemd. Ieder subkamp heeft zijn eigen thema, dat 

terugkomt in de aankleding en activiteiten. Zo gaan de Dolfijnen op het subkamp Rif kamperen, 

zijn de verkenners te vinden op subkamp Waterval en staat de Lunettenstam op subkamp Aan 

de gracht.  

Naast Nawaka worden op het landgoed ook evenementen als de Nationale Jamboree en Scout-

In georganiseerd. In de toekomst zal zich hier ook de  Scout Academy vestigen, een trainings-

centrum voor vrijwilligers van Scouting Nederland. 

STEIGER 

SPELLEN 

MARKT 

INGANG 



Najaarsklusdag Mezennest 

 15 september 2018 | Beverwijk  Na de zo-

merstop steken de Mezen op zaterdag 15 sep-

tember weer de handen uit de mouwen om de 

eigen gebouwen en het Mezennest klaar te 

maken voor het nieuwe seizoen. Graag nodi-

gen wij je van harte uit om van 10:00 uur tot 

ongeveer 16:00 uur te komen helpen met de 

diverse klussen. Mocht je maar kort tijd heb-

ben, ook dan ben je van harte welkom! 

Voor deze editie van de klusdag is ook weer 

een aantal prioriteiten geselecteerd; waaron-

der veel tegel-, snoei- en elektrawerk. Kort-

om: voor elk wat wils! Uit ervaring kunnen we 

zeggen dat er altijd een passende klus is voor 

iedere vrijwilliger.  

Dus ben je in de gelegenheid om op zaterdag 

15 september tussen 10:00 -16:00 uur te ko-

men helpen dan zouden wij dit zeer op prijs 

stellen. Heb je gereedschap of materiaal dat 

mogelijk van pas kan komen bij de klussen, 

neem dit dan gerust mee. Om de organisatie 

en de inkoop goed te laten verlopen, vragen 

wij je om ons te laten weten of je komt, door 

een e-mail te sturen aan be-

heer@meestoxopeus.nl.  

Voor de lunch en koffie & thee wordt gezorgd. 

Wij sluiten gezamenlijk af met een klusborrel. 

Mocht je nog vragen hebben of ideeën aan 

willen dragen, neem dan gerust contact op 

met: 

 

 

 

 

 

STIEROPKAMP DOLFIJNEN 

 

Deze foto is genomen tijdens Nawaka 2014 in 

Roermond. Deze maand zijn we op zoek naar 

de naam van de plas waarover de Ringvaart 

hier komt aanvaren. 

Antwoord vorige maand: de Schermersluis. 
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