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Handen uit de mouwen Leidingteams doen inspiratie op 

Nieuwsbrief April 2019 



Klussen in het voorjaarszonnetje 

9 & 16 maart | Beverwijk | Door Alex 

Geslaagd! Zeeverkenners behalen CWO-examen 

16 maart | Heiloo 

In het winterseizoen biedt Mees Toxopeus een uitgebreide 

cursus aan, waarmee het theoriegedeelte van de CWO-

zeilcertificaten behaald kan worden. Een grote groep verken-

ners heeft afgelopen maanden hard gestudeerd voor het 

examen. Bij zowel het CWO I, CWO II als het CWO III-examen 

waren er veel geslaagden, gefeliciteerd! Met het certificaat 

op zak kunnen zij nu gaan oefenen voor het praktijkexamen. 

Afgelopen maand zijn er weer flink wat projecten van de 

kluslijst afgestreept. Op beide zaterdagen was er zonnig en 

droog weer, waardoor er zowel binnen als buiten het Mezen-

nest geklust kon worden. Zo zijn de plinten geverfd, staan er 

nu extra paaltjes langs het toegangspad en hangen er nieu-

we gordijnen in het hoofdgebouw.  

De voorjaarsklusdag laten wij altijd samenvallen met het 

landelijke NL-Doet, een klusweekend georganiseerd door het 

Oranje Fonds. Zij ondersteunen verenigingen met een lande-

lijke campagne om het lokale vrijwilligerswerk te promoten. 

Door een planningsfoutje stond ook de week ervoor een 

klusdag in de agenda. De extra tijd kon mooi gebruikt wor-

den voor het aanpakken van de grotere klussen. 

De opkomst van ouders was helaas beperkt en lijkt iedere 

klusdag verder af te nemen. Met de hulp van de ouders hoe-

ven diverse taken niet uitbesteed te worden en kunnen wij  

de contributie voor alle leden laag houden. Ondanks het har-

de werk van deze maand is de kluslijst nog lang niet leeg en 

zijn wij al weer in de voorbereiding voor de klusdag in sep-

tember. Jouw hulp is hierbij van harte welkom! 

Enkele grote klussen op het programma zijn: het vervangen 

van alle radiatorkranen, het schuren en schilderen van de 

klapbanken en klaptafels en het lassen en monteren van 

rekken voor het opbergen van de riemen van lelievletten. 

Uiteraard zijn er ook veel kleinere klussen, ook van admini-

stratieve aard. Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van 

brandweerzelfcontrolelijst. 

Wij komen graag met klussers in contact! Kan jij ons helpen 
bij het onderhoud? Mail naar beheer@meestoxopeus.nl 

 

 

 

 



Renovatie lelievlet 390 

16 maart | Beverwijk | Door Alex 

Inspiration Night 

29 maart | Beverwijk | Door Sven 

 

Het divers houden van het wekelijkse activiteitenprogramma 

is ieder seizoen een terugkerende uitdaging. Eind maart zijn 

de leidingteams van de Victorie uit Heiloo en Mees Toxope-

us daarom bij elkaar gekomen voor een inspirerende avond 

op het Mezennest. Vier nieuwe spellen waren hier uitgezet, 

met als doel de leidingteams ideeën op te laten doen voor 

het komende zomerseizoen.  

Zowel actieve als tactische spellen kwamen aan bod, ge-

schikt voor diverse leeftijden. De avond werd afgesloten met 

een groepsdiscussie. Hierin dachten de deelnemers met 

elkaar mee over hoe de verschillende spelelementen in de 

praktijk toegepast kunnen worden. Daarnaast werden er 

eigen ervaringen en ideeën uitgewisseld. 

De eerste reacties op dit nieuwe concept waren positief. Met 

de ontvangen feedback van de deelnemers willen wij deze 

avond graag een vervolg gaan geven. 

 

 

 

 

Lelievlet 390 dateert uit 1966 en was de 2e lelievlet die Mees 

Toxopeus kocht na haar oprichting in 1963. Vlet 322 was 

het eerste eigen schip van de groep en is nog steeds bij ons 

in de vaart. Stalen schepen vereisen veel onderhoud voor 

een lange levensduur. Al ruim 50 jaar gaat ons dat redelijk 

goed af. Wel is te zien dat er niet alle jaren met evenveel 

zorg onderhoud is gepleegd en dat moet uiteindelijk met 

groot onderhoud rechtgezet worden. 

Bij het stralen van de huid van de vlet zijn er diverse dunne 

plekken in het staal naar boven gekomen. Deze plekken zijn 

ontstaan door het roesten van het staal in kleine putjes. Tij-

dens NL-Doet hebben wij twee zaken vervangen. Het achter-

ste spant, welke door gebrekkig laswerk los liet, en de vlon-

deroplegging bij de voorste luchtkast, zijn nu aangepakt. 

Het laatste is een zwak punt geweest in het ontwerp. Inmid-

dels is daar een simpele aanpassing voor, die hebben wij nu 

ook gelijk toegepast. Met wat buig-, duw- en trekwerk zit 

alles keurig op zijn plaats. Alles is doorgelast en waterdicht 

afgelast. De 390 kan nu weer vele tientallen jaren mee. 



Kalender 

 04  13-14 april 2019 

Voorjaarskamp | Bevers 13 

 1 mei 2019 

‘SUV’ survival 2019 | Stamleden 19 

 13-14 april 2019 

Stierop werkweekend | Stamleden 13 

 1 mei 2019 

Omvaren naar Stierop | Zeeverkenners 11 

ARTIS | Heb jij misschien nog ARTIS-zegels van de Deka-

Markt thuis liggen? De dolfijnen willen graag een bezoekje 
aan de Amsterdamse dierentuin brengen. Het leidingteam 

ontvangt de zegels graag! 

Het zit weer goed bij ‘t Mezennest 

Maart | Beverwijk | Door Alex 

Bij de opening van het Mezennest in 2000, heeft Mees Toxo-

peus een groot aantal tweedehands kantoorstoelen gekre-

gen voor in de zeeverkennersruimte. Door de jaren heen zijn 

diverse stoelen beschadigd of defect geraakt.  

De huidige stoelen zijn daarnaast erg zwaar en onhandig bij 

het stapelen. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een ver-

vangend alternatief. 

Met zeer veel financiële hulp van kantoormeubelshop.nl uit 

Den Bosch hebben we 55 nieuwe stapelbare, lichtgewicht en 

robuuste plastic stoelen kunnen aanschaffen. Groot voor-

deel van deze stoelen is dat zij de nieuwe vloer in het ge-

bouw, als het goed is, niet snel zullen beschadigen. Afgelo-

pen maand zijn deze bij het gebouw geleverd en de eerste 

ervaringen zijn zeer positief. 

 Bedankt voor de sponsoring! 

 

Sponsorkliks | Sponsor Mees Toxopeus gemakkelijk bij 

jouw online aankopen. Ga naar sponsorkliks.nl, zoek Mees 
Toxopeus op en kies een webwinkel. Zo gedaan! 



Mezennest strak in de lak 

Maart | Beverwijk 

Al enige jaren vraagt het houtwerk aan de gebouwen om een 

grondige schilderbeurt. Niet alleen de verf begon te scheu-

ren, ook de vele inbraken in de gebouwen hebben zo hun 

sporen achtergelaten. Om houtrot en erger te voorkomen 

hebben we na veel wikken en wegen toch de knoop doorge-

hakt om dit groot onderhoud uit te laten voeren door een 

professioneel schildersbedrijf.  

Na een vergelijkend onderzoek met behulp van Werkspot 

zijn we uitgekomen op de firma Breed uit IJmuiden. In twee 

weken tijd en met het mooiste weer van maart hebben zij de 

klus perfect geklaard. Alle houtwerk, van de deuren, kozijnen 

tot en met de boeidelen zijn grondig onderhouden. De vol-

gende keer dat je op het gebouw komt, kun je genieten van 

het strakke schilderwerk. 

Mezen gaan als de brandweer 

23-24 maart | Amersfoort en omgeving 

Bepakt en bezakt hebben de Mezen in het weekend van 23 

en 24 maart de provincie Utrecht verkend. Vanaf het start-

punt bij de Pyramide van Austerlitz, een monument in Wou-

denberg, moesten zij aan de hand van een routebeschrijving 

het eindpunt van die dag weten te vinden.  

De Groepshike bracht hen door de bosrijke omgeving van 

Amersfoort naar de slaapaccommodatie. De volgende och-

tend begonnen zij aan de resterende kilometers.  

Voordat iedereen moe en voldaan het eindpunt bereikte, be-

zochten zij als verrassing een open dag van de lokale brand-

weer. De organisatie bedankt voor het gezellige weekend! 

 

 

Uitje van de leidingteams 

2 maart | Uitgeest 

De leidingteams van de bevers, dolfijnen en zeeverkenners 

zijn vrijdag 2 maart door het bestuur in het zonnetje gezet. 

Met de grote veranderingen in de bezetting was het voor 

onze vrijwilligers in de beginperiode best zoeken. Zowel in 

de organisatie als de begeleiding van de programma’s zijn er 

mooie stappen gezet, een prestatie waar zij trots op mogen 

zijn! Dit werd gevierd met een avond bowlen in Uitgeest. 

 



Koeizzz 

 

Op zoek naar de vlag tijdens levend stratego, ronddobberen 

op je eigen vlot of diamanten smokkelen in het duin, wat is 

het favoriete spelprogramma van jou of jouw kind? Deze 

maand kan het antwoord niet fout zijn, is dat eens leuk! 

Antwoord vorige maand: sleper TOX mag bij het slepen van 
de lelievletten geen sleepteken voeren. 

Een publicatie van Waterscouting Mees Toxopeus Beverwijk  |  Gepubliceerd op 8-4-2019 

In actie voor Jantje Beton 

4-9 maart | Beverwijk 

De Mezen hebben in maart menig voordeur bezocht voor de 

collecte van Jantje Beton. Zij steunt goede doelen gericht op 

sport en beweging. De collecterende vereniging ontvangt 

hierbij de helft van de opbrengsten. De gewijzigde straten-

lijst en het slechte weer zorgden ervoor dat de opbrengsten 

dit jaar iets lager waren dan bij voorgaande edities. Chözang 

was dit jaar onze topscorer, hij ging als een raket! 

 

Weekend lang Counterstrike en Fortnite 

16 maart | Beverwijk 

Tijdens de traditionele Scoutsoft nemen zeeverkenners, 

loodsen en bobo's hun spelcomputers/tablets mee om heer-

lijk een weekend lang te gamen. Voor de verkenners begon 

de Scoutsoft op zaterdagmiddag, de loodsen en bobo's gin-

gen vrijdagavond al van start. 

Gedurende het weekend speelden zij klassiekers als 

‘Counter Strike 1.6’ en ‘Age of Empires 2’. Maar ook de nieu-

were spellen ‘Fortnite’ en ‘Counter Strike Global Offensive’ 

werden met open armen ontvangen. ‘Fortnite’ is vooral po-

pulair onder een groot aantal zeeverkenners. De controllers 

van hun Playstation of Wii hebben zij, op het bereiden van 

het heerlijke avondeten na, niet losgelaten. 

De stamleden speelden overdag vooral creatieve games, 

maar gingen in de late avonduren fanatiek aan de slag gaan 

met meer competitieve spellen. Een kop sterke koffie was de 

volgende ochtend de beste vriend van deze doorzetters. 

Voor de deelnemers was het een geslaagd weekend! 

 


