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Nieuwe defibrillator Bevers klimmen er op los 

Nieuwsbrief Maart 2019 



Afwikkeling inbraak 

Februari | Beverwijk 

Na de inbraak in het Mezennest en de Pimpelmees van eind 

januari zijn wij overstroomd met veel lieve berichten, waar-

voor onze grote dank. Vanuit verschillende hoeken is er 

(financiële) hulp aangeboden bij het repareren of vervangen 

van materialen.  

Dankzij AED Partner is er een vervangende AED voor in het 

hoofdgebouw gevonden. Zij hebben ons fantastisch gehol-

pen door een Philips defibrillator kosteloos aan ons beschik-

baar te stellen. Met dit apparaat kan er in het geval van een 

reanimatie snel hulp worden geboden, en dat geeft ons weer 

een veilig gevoel. 

Tijdens de komende klusdagen hoopt het klusteam weer 

een stap verder te komen met het herstellen van de schade. 

Dankzij AED Partner een nieuwe defibrillator 

Laswerkzaamheden TOX 

Februari | Beverwijk | Door Alex 

Niet alleen aan de lelievletten wordt onderhoud gepleegd 

gedurende het winterseizoen, ook aan de groepssleepboot 

TOX moet veel gebeuren. Het is al bijna twee jaar geleden 

dat zij te water is gelaten en er zijn al heel veel vaaruren mee 

gemaakt. Omdat het een op maat gemaakt schip is, hele-

maal ingericht naar onze wensen, ontdek je later dat sommi-

ge ontwerpdetails anders uitpakken dan verwacht. 

Zo is de TOX voorzien van een zelflozende kuip met loosga-

ten. Regen- en buiswater wordt afgevoerd door de loosgaten 

in de zijkant van het schip. Ook de dekluiken hebben een 

afwatering via buizen. Nu blijkt dat bij golven of bij het dieper 

liggen van de TOX, door lading of passagiers, er gemakkelijk 

water binnenkomt door deze loosgaten. Het zogenoemde 

vrijboord van de TOX is in de praktijk eigenlijk net te kort.  

Om dit tegen te gaan, zijn de te grote loosgaten nu dichtge-

last en komen er terugslagkleppen in de dekluikafwaterings-

buizen. Alle water in de kuip kan dan wel de TOX verlaten via 

de buizen, maar het water kan niet meer naar binnen stro-

men. Deze terugslagkleppen houden dit water van buiten 

tegen. Wij zijn het komende vaarseizoen benieuwd of we 

daarmee het probleem hebben opgelost. 



Rookontwikkeling in het Mezennest 

10 februari | Beverwijk 

In de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 februari hing er 

veel rook in de foyer van het Mezennest. Bij het branden van 

de houtkachel is de isolatie in het plafond gaan smeulen, 

wat tot rookontwikkeling leidde. De aanwezige scouting-

groep, die dat weekend in het gebouw op bezoek was, heeft 

het pand tijdig verlaten.  

De rookmelders hebben de rook snel gesignaleerd en er is 

direct besloten om de hulp van de brandweer in te roepen. 

Zij hebben tenslotte de juiste middelen om te bepalen wat er 

aan de hand is en erger te voorkomen. Onder begeleiding 

van onze eigen brandweerman Frank hebben zijn collega's 

de oorzaak weten op te sporen. Verdere acties waren niet 

nodig. 

Gelukkig waren ten tijde van de brand veel leden in de naast-

gelegen Pimpelmees aanwezig en kon er direct actie worden 

ondernomen. Met dank aan scouting Wiawaha is er snel een 

vervangende slaapplaats voor de scouts gevonden. 

Klusdagen bij het Mezennest 

9 & 16 maart | Beverwijk 

Komende weken zal er veel onderhoud aan de gebouwen en 

materialen worden gepleegd. Dat doen we niet op één, maar 

op twee zaterdagen. De kluslijst is goed gevuld, met voor 

ieder wat wils. Wellicht is het verven van de blusserkasten of 

het maaien van de woekerende duizendknoop iets voor jou. 

Tijdens de eerste klusdag op zaterdag 9 maart zal de bin-

nenkant van het Mezennest onder handen worden geno-

men. Een week later, op zaterdag 16 maart, staan de overige 

gebouwen en het buitenterrein op het programma. De beno-

digde materialen en gereedschap zullen aanwezig zijn, eigen 

gereedschap voor specifieke klussen mag natuurlijk worden 

meegenomen. 

Vanaf 10 uur zijn de deuren geopend, iedereen is van harte 

welkom om de gehele dag of een paar uurtjes te komen hel-

pen. Uiteraard zal er voor koffie, thee en lunch worden ge-

zorgd.  Aanmelden kan op Facebook, hier is tevens ook de 

complete kluslijst te vinden. 

Meld je aan via fb.com/meestoxopeus/events 
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Groepshike | Zeeverkenners & stam 23 

Klimmen en klauteren met de bevers 

2 februari | Beverwijk | Door Danielle 

Zaterdag 2 februari was het schitterend weer. De leiding 

heeft een driepoot gebouwd waarop de kinderen lekker kon-

den klimmen en glijden. Twee schoolbanken werden schuin 

tegen de dwarsbalken aangezet. Op de ene bank klauterden 

de kinderen omhoog en via de andere gleden ze naar bene-

den. De leiding zelf klom ook lekker mee en de verkenners 

vonden het stiekem toch ook wel leuk! 

Na een tijdje gingen Sieb en Sten samen graven, terwijl de 

meiden en Sven bleven klimmen. Zij vonden zaadjes en deze 

moesten geplant worden. Als buurman en buurman gingen 

zij op zoek naar goede plekken om de zaadjes te planten. 

Wie weet groeien er over een paar jaar nieuwe helikopterbo-

men rondom de kampvuurkuil. Aan de inzet van de jongens 

heeft het in ieder geval niet gelegen. 

 4-9 maart 2019 

Jantje Beton collecte | Alle leden 04 



Jantje Beton collecte-actie 

4-9 maart | Beverwijk 

De jaarlijkse Jantje Beton collecte staat voor de deur. De 

Mezen zamelen van 4 t/m 9 maart geld in voor dit goede 

doel. De helft van de opbrengsten komt ten goede aan de 

eigen vereniging, met de andere helft steunt Jantje Beton 

vele initiatieven om kinderen weer buiten te laten spelen. 

Leden kunnen in de avonduren hun steentje bijdragen, de 

speltakken zullen op zaterdagmiddag ook een ronde doen. 

Net als vorig jaar ontvangt degene met de hoogste op-

brengst weer een mooie prijs. 

Bestelronde voorjaar 2019 geopend 

Maart | Beverwijk 

De voorjaarsbestelronde van de Mees Toxopeus kledinglijn 

is geopend. Via het online bestelformulier kan je jouw t-shirt, 

polo, vest, trui of jas bestellen. De gehele kledinglijn is in de 

flyer te bekijken, welke alle leden onlangs per e-mail hebben 

ontvangen. Naast de opdruk van het Mees Toxopeus logo 

op voor– en achterzijde kan de kleding worden gepersonali-

seerd met een opdruk van de eigen naam. De kosten hier-

voor bedragen 4,00 euro.  

Het plaatsen van een bestelling is mogelijk t/m 17 maart. Na 

afloop van de bestelronde zal de kleding door de leverancier 

worden bedrukt en volgen er diverse ophaalmomenten. Met 

vragen over het bestellen, betalen en afhalen van de kleding 

kan gemaild worden naar mtk.bestelling@gmail.com. 

Borrelen op niveau 

9 februari | Beverwijk 

Bij de jaarlijkse ‘feutenborrel’ in stamcafé de Pimpelmees 

werden er weer veel jasjes en dasjes gesignaleerd. De borrel 

is een vaste traditie binnen de Lunettenstam en staat be-

kend om de chique dresscode. Veel stamleden van bevrien-

de scoutinggroepen uit de regio wisten de weg naar het 

loodsenhok te vinden en vierden het feestje mee. De loodsen 

kijken terug op een geslaagde avond. 

Bestellen kan via goo.gl/forms/g8UmryoAwdY2QSiR2  

Stamleden kunnen zich via het Facebook-event aanmelden 



Nieuwe boogtenten voor het zomerkamp 

Februari | Beverwijk | Door Alex 

Na jaren met veel plezier gebruikt te hebben gemaakt van 

onze “Amerikaanse legertent” werd afgelopen zomerkamp 

duidelijk dat deze tent zijn beste tijd wel heeft gehad. Na 

wikken en wegen hebben we besloten om twee boogtenten 

te kopen. Zij worden bijvoorbeeld ook door de Nederlandse 

Defensie gebruikt en kunnen zonder haringen worden opge-

zet door het stevige inwendige frame.  

Deze tenten zijn zeer ruim, zij zijn per stuk 5,5 meter breed 

en 5 meter lang. Ook kunnen deze tenten gekoppeld worden 

tot een tent van 10 meter lang. Bij de aanschaf heeft de leve-

rancier de Mezen een zogenaamd kruisboogtentdoek ca-

deau gedaan. Dit doek maakt het mogelijk om meerdere 

boogtenten aan elkaar te koppelen, zodat deze ook in de 

vorm van een kruis kunnen worden geplaatst. Als losse tent 

is deze kruisboogtent uitermate geschikt als staf- en kook-

tent tijdens een zomerkamp of groepsactiviteiten. 

Slaapweekend bevers 

13-14 april | Beverwijk | Door Danielle  

In april zullen de bevers een nachtje op het Mezennest blij-

ven slapen. Voor het leidingteam een mooi moment om te 

kijken of er een vakantie-weekend voor de jongste speltak 

ingepland kan worden. Zij gaan lekker ravotten, soep maken, 

popcorn bakken en film kijken. Het slaapweekend start za-

terdag om 15:00 uur en eindigt zondag om 12:00 uur. De 

bevers moeten zelf slaapspullen en een ontbijtje meenemen. 

Koeizzz 

 

Waterscouts slepen ieder jaar wat af. Over niet al te lange 

tijd zullen de Mezen met de lelievletten op sleeptouw naar 

de Stierop varen. De vraag van deze maand; is sleper TOX 

hierbij verplicht het sleepteken in de vorm van een gele ton 

te voeren? 

Antwoord vorige maand: op de afbeelding zag je een sche-
matische weergave van het interkoeling-systeem. 
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