
NIEUWSBRIEF JANUARI 2019 

Trending in december 

S 

 Sinterklaasviering 

F 

 Fietshike Texel 

K 

 Kerstactiviteiten 

In deze editie 

  

 

Mezen in 2018 

Een fantastisch jaar 

bomvol activiteiten in 

beeld 

Beverwijk Sprankelt 

Scouting Beverwijk laat 

zich tijdens de Kerst-

markt zien 

Klusweekend boothuis 

Onderhoud aan materia-

len en uitbreiding elektra 

in de Watermees 

MEES T   XOPEUS 
 

WATERSCOUTS BEVERWIJK 



Zeeverkenners trotseren de wind op Texel 

8 - 9 december 2018 | Texel | Door Erwin De kalender van de zeeverkenners kent een aantal 

jaarlijks terugkerende activiteiten. Zo wordt er in de zomer gezeild en staan er in de winter 

hikes op het programma. Waar de verkenners normaal wandelend een flinke route door bar-

re omstandigheden afleggen, hebben zij dit deze maand met de fiets gedaan. Met de fiets lijkt 

een hike een makkie, maar dat valt in de praktijk best tegen. De route is aanzienlijk langer, de 

tussentijdse opdrachten zijn lastiger en dit weekend lag de moeilijkheidsgraad door het pitti-

ge windje nog hoger.  

Rond het middaguur vertrok het Mezen-peloton vol goede moed vanaf het startpunt in Julia-

nadorp naar de eerste tussenstop: Den Helder. Het woeste water oversteken met een lelie-

vlet leek hen geen goed plan, daarom werd er gekozen voor een overtochtje met de Teso-

boot. Rond 13:30 uur kwamen zij aan op het Waddeneiland Texel. Hier bleek de wind een stuk 

sterker dan op het vasteland, maar dat hield de zeeverkenners niet tegen!  

Direct vertrokken zij richting Den Burg om boodschappen te doen voor het avondeten. Er 

werd (bijna) unaniem gekozen voor hamburgers. In dit geval was de verkenners ’ wil wet, dus 

er stonden die avond hamburgers op het menu. Nadat alle benodigdheden waren ingeslagen 

ging de tocht verder naar de eindbestemming van de dag; vakantiepark de Krim in De 

Cocksdorp. 



Aangekomen op het vakantiepark kregen de verkenners een klein uur van de leiding om een 

plekje te vinden in een van de gezellige trekkershutten. Tassen uitpakken en slaapzakken 

uitrollen, na de hele dag in de kou en de wind gefietst te hebben zagen sommigen een mid-

dagdutje wel zitten. Helaas voor hen was er geen tijd om te slapen, er moest immers een 

avondmaaltijd worden bereid. Iedere trekkershut was voorzien van een kookstel en kookge-

rei, dus de bakken konden zelfstandig hun maaltijd klaarmaken. 

Met de bak- en braadkunsten van de verkenners zat het dit weekend wel goed en de hambur-

gers waren binnen mum van tijd op. Voordat er met het avondprogramma, zwemmen in het 

zwemparadijs van het vakantiepark, kon worden begonnen stond eerst de afwas te wachten. 

Toen deze eindelijk klaar was, wat zelfs met motivatie om te zwemmen even mocht duren, 

kon het avondprogramma van start gaan. De verkenners en de leiding hebben zich hier goed 

weten te vermaken met alle glijbanen die het zwemparadijs te bieden had. Moe en rozig ver-

trok de groep richting bed. 

De volgende dag stond (bijna) weer iedereen fris en fruitig klaar voor de reis terug. Na een 

mooie tocht over het eiland, werd de veerboot weer op tijd bereikt. Ook het laatste stuk naar 

het eindpunt ging  voorspoedig, wat zijn de verkenners toch een bikkels! In de late middag 

keerde iedereen met een tevreden en voldaan gevoel weer terug naar Beverwijk!  
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Hoog bezoek bij de bevers & dolfijnen 

 1 december 2018 | Beverwijk | Door Benny    

De bevers en dolfijnen hebben zaterdag 1 de-

cember het Sinterklaasfeest gevierd. De be-

vers lieten zien echte acrobaten te zijn. De 

pieten in opleiding moesten een lastig par-

cours vol obstakels afleggen, om vervolgens 

een pakje in de schoorsteen te werpen. Zij 

slaagden met vlag en wimpel en mochten het 

felbegeerde pietendiploma, ondertekend 

door de Sint, in ontvangst nemen. 

De dolfijnen gingen op de culinaire toer en 

staken in de keuken de handen uit de mouwen 

om verse pepernoten te maken. Eerst het 

deeg kneden, vervolgens mooie bolletjes ma-

ken en hup, de oven in. Op de heerlijke geur uit 

de schoorsteen kwamen twee nieuwsgierige 

pieten af, die het eindresultaat graag even 

wilden keuren. 

Ook de kunsten van de bevers waren de 

knechten van de goedheiligman niet ontgaan 

en zij reden het Mezennest daarom niet stille-

tjes voorbij. De pieten hadden een grote zak 

met snoepgoed voor de kinderen meege-

bracht en zij bedolven de dolfijnenruimte on-

der een zee van pepernoten, schuimpjes en 

chocolade. Samen met de pieten werd de dag 

met verschillende spelletjes afgesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidingruimte strak in de verf 

December 2018 | Beverwijk De leidingteams 

hebben de afgelopen maanden hun eigen lei-

dingruimtes flink onder handen genomen. 

Kasten opruimen, het oude behang van de 

muren en een likje verf op het houtwerk; het 

resultaat mag er zijn. In december heeft de 

zeeverkennerleiding de wanden, net als  bij 

de vletten,  in blauw en wit geschilderd.  



Beverwijk Sprankelt 

 December 2018 | Beverwijk Beverwijk Spran-

kelt 2018 was écht een winters feestje! Veel 

avontuurlijke jongens en meisjes lieten zich 

door de kou niet tegenhouden om tijdens de 

jaarlijkse kerstmarkt een kijkje te nemen in 

onze lelievlet of broodjes te bakken bij het 

kampvuur.  

Samen met de drie scoutinggroepen uit het 

Beverwijkse duingebied waren er diverse 

activiteiten georganiseerd om kinderen uit de 

omgeving kennis te laten maken met land- en 

waterscouting. 

Naast het kampvuur en de lelievlet was er 

nog veel meer te doen op en rond de promo-

tiestand op de Breestraat. Zo deden verschil-

lende speltakken mee aan de grote vossen-

jacht en werd er uitleg gegeven over knopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bevers vieren kerst 

22 december 2018 | Beverwijk | Door Danielle 

Zaterdag 22 december waren de bevers ge-

zellig bij elkaar voor een kerstlunch samen 

met de leiding. Er waren veel lekkere dingen 

gemaakt en meegenomen, dus het was smul-

len geblazen. 

Na de lunch speelden de kinderen samen. Een 

verhaal werd voorgelezen, papieren vlieg-

tuigjes werden er gevouwen en er werd ver-

stoppertje gespeeld. Jeetje, wat was kerst-

man Sten samen met Marit goed verstopt. Ze 

konden maar niet gevonden worden! 

Een gezellige afsluiting van het jaar 2018 met 

de jongste speltak. Het leidingteam heeft dit 

jaar ontzettend genoten van deze enthousi-

aste groep. Op naar een nieuw jaar met net zo 

veel lol, plezier en gezelligheid!  



Sinterkerst met de stam 

 15 december 2018 | Beverwijk | Door Alex    

Een jarenlange traditie bij de stam is de sin-

terkerst activiteit, precies tussen Sinterklaas 

en Kerst. Alle leden van de Groepsraad zijn 

uitgenodigd om te komen eten en een gezelli-

ge avond te hebben.  

De voorbereiding was een mooie samenwer-

king tussen de stamleden. De Pimpelmees 

was in kerststijl aangekleed, de tafels waren 

mooi gedekt en de gourmetstellen stonden 

klaar.  

De nieuwe houtkachel had het geheel lekker 

verwarmd tot bijna zomerse temperaturen. 

Het vlees voor de gourmet was geregeld met 

een mooie sponsoring van Slagerij Brantjes. 

Als dessert werd overheerlijk Viennetta ijs 

geserveerd. 

 Aansluitend was er deze keer geen Sinter-

kerst-kadootjesspel, maar een echte pub 

quiz, waarbij er in groepjes van vier in drie 

rondes gestreden werd om de eer. Niet alleen 

algemene kennis werd gevraagd, maar ook 

creativiteit, doordat elk team zijn zelfbedach-

te superheld moest uitbeelden, maar ook 

moest beschrijven. Dit alles uiteraard zonder 

hulp van Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender: uitgelicht 

12 januari 2019 | Haarlem De zeeverkenners 

gaan zaterdag 12 januari schaatsen bij IJs-

baan Haarlem. Meer informatie volgt. 

1 februari 2019 | Beverwijk Februari begint 

voor de stamleden goed met een avond laser-

gamen in het Beverwijkse duingebied. Aan-

melden voor deze avond kan via het Facebook

-evenement. Voor deelname wordt een eigen 

bijdrage gevraagd. 

 

 

Kalender 01/19 

Zaterdag 12 januari 

Schaatsopkomst 
12 

Maandag 14 januari 

Groepsraad 
14 

Vrijdag 1 februari 

Laser gamen Mezennest stam 
1 



ScoutShop Haarlem is verhuisd 

December 2018 | Haarlem  De ScoutShop in 

Haarlem heeft een nieuw onderkomen. Zij is 

vanaf nu te bezoeken op  de Maus Gatsoni-

desweg 4 in Haarlem.  De winkel is gevestigd 

naast scheepswerf Kuijkhoven aan het 

Spaarne. 

Bij de ScoutShop kan je terecht voor jouw 

uniform, insignes en kampeerspullen. Deze 

zijn niet alleen in de winkels, maar ook in de 

webshop te bestellen. Alle opbrengsten ko-

men ten goede aan Scouting Nederland. 

Daarnaast vind je op de website en sociale 

media handige tips en tricks voor scouts. 

 

 

 

 

KOEIZZZZ 

Een foto uit de oude doos: in welke 
Zaanse sluis ligt de vloot hier? 

Antwoord vorige maand: dit boot-
onderdeel aan het uiteinde van de 
giek heet de wervel en wordt veel 
gebruikt als bevestigingspunt voor 
de kraanlijn. 

? 
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Klusweekend in het boothuis 

 22 december 2018 | Beverwijk Met de uitbrei-

ding van boothuis de Watermees in 2017 is het 

vloeroppervlak aanzienlijk vergroot en de 

loods biedt sindsdien ruimte aan vijf vletten 

en de sleper TOX. 

In het voorste gedeelte van het boothuis 

moest er afgelopen jaar vaak met verleng-

snoeren worden gewerkt om de elektrische 

apparatuur te kunnen gebruiken. Tijdens het 

bootonderhoud was dit geen praktische situ-

atie. De elektra is daarom afgelopen maand 

uitgebreid met een extra aantal stopcontac-

ten, zowel op de zijwanden als bij de werk-

bank. 

Voor wat licht in deze donkere maanden is er 

ook een nieuwe buitenlamp met bewegings-

sensor geïnstalleerd boven  de grote deuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ScoutShop Haarlem 

Maus Gatsonidesweg 4                      
2031 AG Haarlem  
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