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De vloot is thuis 

Oktober 2018 | Beverwijk  In oktober is de gehele vloot van Mees Toxopeus huiswaarts ge-

keerd. Zaterdag 6 oktober zijn de verkenners vanaf de Stierop naar Beverwijk gevaren, 

waarna de masten, riemen en zeilen alvast naar het Mezennest zijn gebracht.  

Later in de week zijn de vijf lelievletten en de sleper TOX uit het water gehesen. Met dank aan 

Zuidam Transport B.V., Adrichem Transport B.V. en Van den Boogaard Transport en Kraan-

verhuur staan alle boten weer op het droge en zijn deze op vakkundige wijze naar de winter-

stalling begeleid. Het transport levert altijd weer mooie plaatjes op! Na een grondige was-

beurt hebben alle boten een plekje in boothuis de Watermees gekregen.  

De wielen van de houten bokken waren na afgelopen winterseizoen aan vervanging toe. Wie-

len.nl heeft ons met een prachtig sponsorbedrag aan nieuwe zwenkwielen geholpen.  Deze 

wielen, met een grotere wielmaat dan hun voorgangers, hebben een speciale polyurethaan-

band. Deze band kan lange tijd stilstaan onder hoge belasting. Als je de Koeizzzz-vraag van 

vorige maand goed had weet je dat er een flink gewicht op  de wielen rust. De lelievletten 

kunnen nu vele malen gemakkelijker door het boothuis gerold worden. 

Tijdens het bootonderhoud zullen de lelievletten weer een nieuwe laag verf krijgen en wordt 

het houtwerk in de lak gezet. De huid van een van de oudere lelievletten zal deze winter ge-

straald worden en vervolgens van een nieuw verfsysteem worden voorzien. 





Op ontdekkingstocht bij het Mezennest 

 13 oktober 2018 | Beverwijk De bevers en dol-

fijnen zijn op ontdekkingstocht geweest bij 

het Mezennest. Met zo’n mooi clubgebouw 

zijn we best verwend, terwijl  je in de natuur 

ook een mooie hut of tent kan bouwen.   

De bevers zijn daarom aan de slag gegaan 

met pionier palen om hun eigen plekje te ma-

ken. Met lakens hebben ze vervolgens de tent 

bekleed en ingericht. Het resultaat was 

prachtig, je zou er zo in kunnen overnachten!  

Naast een dak boven je hoofd moet er ook 

voor eten gezorgd worden. De dolfijnen kwa-

men na lang zoeken terug met hun vangst van 

de dag: overheerlijke kikkerbilletjes! Een be-

ker limonade leek toch een beter plan, de kik-

ker is daarom weer netjes in de bosjes vrij 

gelaten. 

CWO winterinstructie 

 November 2018 | Beverwijk Dit winterseizoen 

zal er wederom bij de speltakken dolfijnen en 

zeeverkenners aandacht worden besteed 

aan de zeiltheorie. In het lesprogramma dat 

aan de kinderen wordt aangeboden komen de 

technische kennis van de lelievlet, een begrip 

van tekens en signalen op de Nederlandse 

wateren en inzicht in verschillende situaties 

tijdens het varen met een zeilboot uitgebreid 

langs. Het CWO instructieboek van Mees 

Toxopeus is hierbij een handige leidraad. 

Er kan op drie niveaus een examen worden 

afgelegd: niveau I (basisvaardigheden), ni-

veau II (zelfstandig varen onder normale om-

standigheden) en niveau III (varen  met be-

manning t/m windkracht 6 Beaufort). Om het 

diploma te behalen moeten zowel theorie- 

als praktijkexamen succesvol zijn afgerond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kledinglijn Mees Toxopeus vernieuwd 

November 2018 | Beverwijk  Mees Toxopeus introduceert haar nieuwe kledinglijn voor 2019. 

Ten opzichte van de huidige collectie zijn er diverse aanpassingen en toevoegingen gedaan. 

Bij de kledinglijn voor de volwassenen is er gekozen voor kleding van een hogere en duurza-

me kwaliteit en met een betere pasvorm.  

De Mees Toxopeus kleding is een aanvulling op het uniform en mag tijdens de opkomsten ge-

dragen worden. Dankzij de Mees Toxopeus kleding hoeven leden hun uniform niet vies te ma-

ken en blijven zij tijdens opkomsten toch herkenbaar als waterscouts.  

Feestdagen actie! 

Dit najaar heeft onze leverancier een speciale feestdagen-actie. Bij een minimale besteding 

van 35 euro aan kinderartikelen en 50 euro aan dames- en herenartikelen krijg je de opdruk 

van jouw eigen naam op alle artikelen geheel gratis. 

De najaarsbestelronde is inmiddels van start gegaan. Het online bestelformulier is te openen 

via de link in de e-mail die alle leden hebben ontvangen of via de QR-code. Tijdens de bestel-

ronde van dit najaar kan er ook geprofiteerd worden van kortingen op de resteren-

de maten uit de oude collectie! De bestelronde is geopend tot en met 18 november 

2018. Tip voor de feestdagen: zet bijvoorbeeld het MT vest op jouw verlanglijstje!  



FOTO VAN DE MAAND 

Sponsor Mees Toxopeus bij DekaMarkt 

 November 2018 | Beverwijk DekaMarkt 

Spoorsingel heeft een leuke sponsoractie! Bij 

elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 

een sponsorvoucher, die één stem waard is. 

Deze stem kan je activeren bij de actiezuil in 

de winkel door Mees Toxopeus te selecteren. 

Een totaalbedrag van 5000 euro zal door De-

kaMarkt worden verdeeld over de geselec-

teerde buurtinitiatieven naar rato van het 

aantal stemmen dat zij hebben verzameld. 

Er is de afgelopen maand al flink gestemd, 

onze dank daarvoor! De voucher wordt aan de 

kassa niet standaard meegegeven, vergeet 

hier daarom niet naar te vragen! De actie 

loopt nog tot en met 24 november 2018, dus 

allemaal nog een paar keer langs de Deka-

Markt voor de boodschappen!  

 

 

 



Feestelijke start winterseizoen 

20 oktober 2018 | Beverwijk De vele vrijwil-

ligers van Mees Toxopeus zijn zaterdag 20 

oktober in het zonnetje gezet met een gezelli-

ge BBQ op het Mezennest. Aansluitend heeft 

de Lunettenstam, de speltak van 16 t/m 21 

jaar, die avond drie nieuwe loodsen welkom 

geheten. Bij het overvliegen hebben Benny, 

Chözang en Robin laten zien over de juiste 

eigenschappen te beschikken en zij mogen 

zich daarom nu officieel loods noemen. 

De drie heren  moesten flink aan de bak bij de 

diverse proeven die de Lunettenstam voor 

hen in petto had.  Van een loods wordt immers 

verwacht dat hij of zij ondernemend is en cre-

atief en oplossingsgericht te werk gaat. Met 

de komst van een vierde loods in november 

telt de Lunettenstam nu 19 leden. 

Sluitingsweekend Stierop 

13-14 oktober 2018 | Uitgeest Deze maand 

hebben de leden van de vier Stieropgroepen 

de handen uit de mouwen gestoken om de 

boerderij en het omringende terrein klaar te 

maken voor de winter. Nu alle groepen naar 

hun eigen clubgebouw zijn vertrokken blijven 

alleen de beheerders achter om op de Stierop 

te passen. 

Het vele groen heeft een knipbeurt gekregen, 

de grasvelden zijn bijgepunt en het hok met 

gasflessen is nu omgeven door een haag van 

wilgentakken, zodat deze minder in het oog 

springt. Het toiletgebouw, de bar en keuken 

zijn grondig gepoetst en gesopt, de zolder is 

uitgemest en het grofvuil is weggebracht. Al 

met al een productief weekend met een onge-

kend lekkere temperatuur en veel zon, ideaal 

voor alle buitenklussen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalender: uitgelicht 

10 november 2018 | Heemskerk  De traditione-

le zwemmiddag voor de kinderen vindt zater-

dag 10 november plaats. Er wordt bij de in-

gang van de Waterakkers in Heemskerk ver-

zameld. Tevens kan iedereen dan zijn bestel-

de snoeprolletjes voor de Sint Maarten-actie 

bij de leidingteams afhalen. 

10 november 2018 | Beverwijk Het thema van 

het Mezenfeest 2018 is ‘Back in the Jungle’. 

Het Mezenfeest is toegankelijk voor stamle-

den en oud-leden en start om 20:00 uur. 

13-30 november 2018 | Beverwijk  In de maand 

november worden de verouderde linoleum-

vloeren in het Mezennest verwijderd en ver-

vangen door een nieuw type vloer. Alle hulp 

bij het verwijderen van de oude vloer is van 

harte welkom! 

 Kalender 11/18 

Vrijdag 2 november 

Pasavond kledinglijn 20:00-20:40 
2 

Zaterdag 10 november 

Mezenfeest 2018 
10 

Maandag 12 november 

Groepsraad 
12 

13-30 november 

Vervanging vloeren Mezennest 
13 

Zaterdag 10 november 

Zwemmiddag Waterakkers 
10 

Inkopen voor de feestdagen? Sponsor MT! 

November 2018 Met SponsorKliks kan je 

Mees Toxopeus kosteloos sponsoren én het 

is nog gemakkelijk ook! Ga naar sponsor-

kliks.nl, zoek Mees Toxopeus op en selecteer 

een webwinkel, waar je vervolgens via de re-

guliere website een bestelling kan plaatsen. 

Jij betaalt het normale aankoopbedrag én de 

betreffende webwinkel sponsort de Mezen! 

 

 

 

 

KOEIZZZZ 

De ‘fleur de lis’ is een bekend sym-
bool dat in vele scoutinglogo’s is 
verwerkt, waaronder ons eigen 
logo. Welke bloemsoort is er eigen-
lijk afgebeeld in dit symbool? 

Antwoord vorige maand: een vlet 
weegt gemiddeld 650 kg. 

? 
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18 november 

Sluiting bestelronde kledinglijn 
18 

3-4  november 

Stamhike 
3 


