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Scouts herdenken op 4 mei 

Nieuwsbrief Mei 2019 

Vloot op weg naar Stierop 



Stamleden zien al liftend alle      
hoeken van Nederland 

Loodsen en bobo’s van Mees Toxopeus en de Victorie uit Heiloo 

verzamelden in de vroege ochtend van 19 april bij ‘t Mezennest 

voor de start van de Survival 2019. Volgens traditie ontvingen zij 

om 4:00 uur de eerste aanwijzing naar een, voor hen nog onbeken-

de, bestemming in Nederland. Met goed denkwerk en de hulp van 

Google konden zij deze cryptische tekst ontcijferen en de eerste 

tussenstop vinden, welke hen dichterbij de eindstreep van de dag 

zou brengen. Bij ieder van deze locaties konden er punten worden 

verdiend met het uitvoeren van een opdracht én ontvingen zij een 

hint naar de volgende tussenstop.  

Dit jaar namen zeven teams, bestaande uit twee of drie personen, 

het tegen elkaar op. Door middel van creatief vervoer, bijvoorbeeld 

door te liften, moesten zij dit weekend hun weg door de provincies 

weten te vinden. Op de vrijdag gingen Laura en Giovanni als een 

speer en wisten zij in korte tijd de ene na de andere lift te regelen. 

Na opdrachten in Alkmaar, Enkhuizen en Assen was het ook dit 

team dat als eerste het eindpunt in Emmen wist te bereiken. 

Onderweg konden de deelnemers ook 88 verschillende opdrachten 

uitvoeren, elk met een variërende opbrengst, welke meetelde in de 

totaalscore van de teams. Van het bouwen van een menselijke 

piramide tot het maken van een foto bovenop een hefbrug in een 

autogarage, verschillende teams wisten met deze opdrachten flink 

wat punten binnen te harken.  

Jenson en Jasper kwamen zaterdag als eerste op het eindpunt in 

Gouda aan, snel gevolgd door Chözang, Olaf en Sander. Op de der-

de dag gaf dit drietal hun voorsprong op het team van Laura en 

Giovanni niet meer uit handen en zij wonnen overtuigend de Survi-

val 2019! Een knappe prestatie van de mannen, die in de drie dagen 

ongelofelijk veel opdrachten hebben uitgevoerd. De deelnemers en 

organisatie kijken terug op een geslaagd weekend! 

19—21 april | Emmen & Gouda 

Omvaren naar de Stierop 

De vloot van Mees Toxopeus vaart dit jaar op 11 mei om naar de 

Stierop. Afgelopen periode stonden er vele groeps– en Stieropacti-

viteiten op de kalender, waardoor later dan gewoonlijk de tocht 

naar het zomerverblijf van de zeeverkenners wordt gemaakt. Deze 

week leggen het leidingteam van de zeeverkenners en diverse vrij-

willigers de laatste hand aan het onderhoud van sleper TOX en de 

lelievletten. Naast het reguliere onderhoud is deze winter vlet 390 

gerenoveerd en zijn er aanpassingen aan de TOX gedaan. 

11 mei | Beverwijk 



Stierop klaar voor de zomer 

In het openingsweekend van scoutingcentrum De Stierop zijn er 

weer de nodige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De vloer in 

het ’deel’ is eerder dit jaar opgehoogd om verdere verzakking te 

voorkomen. Met de hulp van scouts van de vier Stieropgroepen is 

de boerderij opgeruimd en schoongemaakt. De grote bomen naast 

het toiletgebouw zijn vanwege de ouderdom uit voorzorg gekapt en 

direct verzaagd. Daarnaast is er in de tuin achter de boerderij een 

geul gegraven voor nieuwe elektriciteitskabels. 

13-14 april | Uitgeest 

Scouts herdenken op 4 mei 

4 mei | Beverwijk 

Zeeverkenners en stamleden van Mees Toxopeus waren zaterdag 

4 mei ter ondersteuning aanwezig bij de kranslegging op het Stati-

onsplein in Beverwijk. Samen met veteranen en aanwezigen her-

dachten de Mezen de Razzia van 16 april 1944 en de slachtoffers 

van de strijd in Nederlands-Indië. De zeeverkenners reikten deze 

middag de bloemenkransen aan. 

Verhalen en gedichten waren er van diverse sprekers, waaronder 

burgemeester Martijn Smit, en leerlingen van basisschool de Wilge-

roos. Op eigen wijze brachten zij hun ervaringen of gedachten bij 

de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) en de oorlog in voormalig 

Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea (1945-1962) naar voren. 

In 2018 zijn de herdenkingsbijeenkomsten bij het Indië-Monument 

op het Kuenenplein en bij de Herdenkingsplaat bij het Beverwijkse 

stationsgebouw samengekomen bij het beeld ‘Mens-Stad-Leven’ 

naast de stationsvijver. Ook op andere plekken in Beverwijk werd er 

op 4 mei herdacht. Zo waren er bijeenkomsten op het Westerhout-

plein, op begraafplaats Duinrust en in de Hervormde Kerk in Wijk 

aan Zee. Scoutinggroepen uit geheel Beverwijk brengen traditiege-

trouw het scouting-saluut bij een van deze ceremonies. 

TOX viert 2e verjaardag 

Het is alweer twee jaar geleden dat de naam van sleepboot TOX in 

de Beverwijkse haven werd onthuld. Suus en Tanja Toxopeus, ach-

terkleinkinderen van de naamgever van onze scoutinggroep, doop-

ten de gloednieuwe sleper onder grote belangstelling van vele Me-

zen en oud-Mezen en hun familieleden. De dag begon koud en re-

genachtig, maar gelukkig kwam de zon op het ‘moment suprême’ 

tevoorschijn. Met het stukslaan van een champagnefles tegen de 

romp namen de waterscouts het schip officieel in gebruik. 

22 april | Beverwijk 



Naar buiten? Teken-controle! 

Het zomerseizoen is van start gegaan en dat betekent dat er weer 

veel buitenactiviteiten op het programma staan. Van Levend Strate-

go in het duingebied tot kamperen op de Stierop, de scouts zullen 

de komende maanden veel in aanraking komen met allerlei insec-

ten en parasieten. Bij Mees Toxopeus letten wij in het bijzonder op 

de teek, welke al bij een temperatuur van 7 graden actief wordt. De 

EHBO-dozen in het Mezennest en de TOX zijn daarom voorzien van 

een tekentang en speciale buisjes om de teek te bewaren. 

De teek is een zeer kleine parasiet met dunne weerhaken. Vanuit 

het lage struikgewas zoekt hij zijn ‘gastheer of -dame’ op om zich 

vervolgens aan de huid vast te klemmen. De teek voedt zich met 

menselijk of dierlijk bloed en kan hierbij, indien de teek besmet is, 

de Borrelia bacterie op zijn ‘donor’ overbrengen. Deze bacterie is 

een belangrijke veroorzaker van de ziekte van Lyme. 

Bij een buitenactiviteit is het daarom aan te bevelen lange kleding 

aan te trekken. Insmeren met een insecten– of tekenwerend mid-

del als DEET helpt preventief. Doe altijd een uitgebreide controle 

van het lichaam aan het einde van de dag, zowel thuis als op kamp! 

Mei | Beverwijk 

05 
 13 mei 2019 

 Groepsraad | Leden v.d. groepsraad 13 

 19 mei 2019 

 Open Watersportdag Uitgeest | Alle groepsleden 19 

 11 mei 2019 

 Omvaren | Zeeverkenners 11 

 31 mei 2019 

 Varen met de Hubertus | Bobo’s 31 

Op 22 en 23 juni neemt Scouting Beverwijk deel aan 

de Samenloop voor Hoop. Een 24 uurs estafette-

wandeltocht  voor KWF Kankerbestrijding. Loop jij 
mee?  Stuur een mail naar lc.bruins@gmail.com! 

Kalender 

 11-12 mei 2019 

 Dienstweekend Stierop | Stamleden 11 



Bevers beleven zonnig weekend 

De bevers beleefden deze maand een nieuwe mijlpaal. Het eerste 

slaapweekend was een feit, met een groepje van vijf bevers plus 

het leidingteam. Bij binnenkomst werden de bedden al bijna uitge-

rold, zo enthousiast was iedereen. Eerst werd er lekker gespeeld 

door de bevers, dat kunnen zij toch als de beste. Daarna wilden zij 

graag hun “slaapkamer” in orde maken. Met wat keten, grappen en 

grollen was dit vrij snel voor elkaar. Iedereen wilde het liefst door 

elkaar heen slapen, wat in de slaapzaal ook prima kon.  

Samen met de leiding werden vervolgens alle groentes gesneden 

voor de gezonde touch aan het avondeten. Samen met patatjes en 

snacks was het feestmaal compleet. Na het eten was het tijd om te 

douchen, onesies aan te trekken en een film op bed te kijken. Tij-

dens de film lieten de bevers zich de ijsjes en popcorn goed sma-

ken! Het begon ondertussen wel laat te worden, dus snel tanden 

poetsen, nog wat keten en dan toch echt naar bed. 

De volgende dag was Sven de vroegste vogel. Voorzichtig kwam hij 

zijn leiding wakker maken en liet hen gelukkig rustig wakker wor-

den. Zij zijn (nog) geen ouders en al deze drukte op de ochtend 

natuurlijk niet gewend. Langzaamaan sloten de andere kinderen 

aan en zij keken gezamenlijk even TV. Na het ontbijt gingen zij dou-

chen, de slaapspullen opruimen en buiten spelen. Met het prachti-

ge weer was het tijd om het weekend met een expeditie in de na-

tuur af te sluiten.  

In het scoutingduin was er van alles te vinden, te zien en te doen. 

Na een eindje lopen gingen zij op een brug zitten en bij het water 

spelen. Sten vond het erg handig om zijn schoen boven het water 

te legen, welke plotseling een bootje werd. De schoen belandde in 

het water en zij lagen met zijn allen dubbel van het lachen. Eenmaal 

terug bij het Mezennest stonden de ouders op de kinderen te wach-

ten en sloten zij het weekend met elkaar af. Wat een dappere, ge-

zellige bevers heeft Mees Toxopeus toch! 

20-21 april | Beverwijk 

Straatkunst is er in allerlei vormen. Van graffiti tot muurschilderin-

gen, in vele steden zijn er kleurrijke werken te vinden. Op deze muur 

in een Londense wijk is de groepsdas van Mees Toxopeus afge-

beeld, hiernaast in het midden te zien. Zou de kunstenaar mis-

schien een Mees zijn? De vraag van deze maand: wat is de naam 

van deze muurschildering?  

Tip: het kunstwerk is ook te vinden op de albumcover van een be-
kende Britse elektronische band. 

Koeizzz 
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Kuilen en hobbels maken plaats 
voor een strakke oprit 

Een diepgewortelde wens van de groep is afgelopen maand in ver-

vulling gegaan. Een echt verharde toegangsweg vanaf de Zeestraat 

naar de parkeerplaats bij het Mezennest. Al tientallen jaren zijn wij 

bezig geweest met ideeën en plannen om het vaak modderige pad 

met kuilen te verbeteren. Eigenlijk helpt maar één oplossing en dat 

zijn dikke ‘stelconplaten’.  

Na lang aanhouden, doorzetten en onderhandelen is Freek Klander-

man de Beverwijkse firma Wijcker Infra een onwaarschijnlijk mooie 

prijs overeengekomen, om op professionele wijze stelconplaten te 

laten leggen in het toegangspad. De werkzaamheden met groot 

materieel hebben vijf dagen in beslag genomen. Het hobbelige 

zandpad is nu veranderd in een prachtige, egale oprit. Uiteraard zijn 

we al in overleg of de mogelijkheid bestaat om het pad helemaal 

door te trekken naar de botenloods. Wij nodigen je graag uit om het 

eindresultaat te komen bekijken! 

April | Beverwijk | Door Alex 

 Wijcker Infra bedankt voor het kwaliteitswerk!  

Schoorsteen Mezennest vervangen 

Zoals te lezen was in de nieuwsbrief van maart, hebben de Mezen 

in het clubgebouw last gehad van schroeischade in de dakisolatie 

rondom de schoorsteen. In de naastgelegen Pimpelmees heeft bij 

het plaatsen van de houtkachel de firma De-Lijsterbes het rookka-

naal keurig aangelegd. Het was voor ons daarom een logische stap 

om bij hen advies in te winnen voor dit nieuwe project. 

Na een eerste inspectie bleek dat een type schoorsteen als in het 

Mezennest tegenwoordig niet meer wordt aangelegd, om de reden 

die wij ervaren hebben. Dankzij de scherpe offerte kon er snel ge-

start worden met de aanleg van een nieuwe schoorsteen, inclusief 

brandwerende doorvoer door het dak.  

Deze is inmiddels gerealiseerd en de houtkachel is weer operatio-

neel. Wel zoeken wij iemand die ons wil helpen met de afwerking 

van de wand boven houtkachel. Het stucwerk moet als sluitstuk 

nog gebeuren. Het gips voor deze klus is al in huis. 

April | Beverwijk | Door Alex 

Een klus voor jou? Mail naar beheer@meestoxopeus!  


