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Mezen op zomerkamp 

Nieuwsbrief September 2019 

TOX bij Canal Parade 



Een zomer vol avonturen 

De Dolfijnen hebben een fantastische week beleefd in Sassenheim. 

Hun zomerkamp stond in het teken van de wereld van glitter en 

glamour. Tijdens de bonte avond kwamen alle soorten bling bling 

tevoorschijn, wat een ontzettend leuk gezicht was dat! 

Dankzij het prachtige weer kon er veel buiten gespeeld worden. Van 

lekker ravotten op een zelfgemaakte waterbaan tot een dagje zei-

len bij de Kaag, de Dolfijnen hebben bewezen echte waterratten te 

zijn. Het leidingteam wil de kinderen bedanken voor dit toffe kamp! 

Het zomerkamp van de zeeverkenners vond dit jaar wederom 

plaats op onze vaste locatie op de kaag. Zij leveren een week lang 

alle luxe die ze gewend zijn in voor een plekje op het terrein van 

boer van Schie. Hier hebben de verkenners een week lang een 

bomvol programma gehad. Zo zijn de kinderen naar het nabijgele-

gen Leiden gevaren voor een ruilspel in de stad.  

Ook dichterbij het kampterrein was er genoeg te doen, zoals het 

spelen van een potje zeilvoetbal. Daarnaast is er uiteraard weer 

veel gezwommen in de Kagerplassen, want het zonnetje was de 

gehele week volop aanwezig. Voor de editie van volgend jaar kijkt 

het leidingteam naar een gezamenlijk zomerkamp met meerdere 

groepen van de Stierop. De locatie maken zij begin 2020 bekend!  

15 - 19 juli | Kagerplassen 

Sleper TOX bij Canal Parade 

Onze sleper TOX had deze zomer een bijzondere sleepklus in de 

Amsterdamse grachten. Tijdens de Canal Parade begeleidde zij de 

boot van PostNL door de stad. Onder het motto ’wij sorteren al 220 

jaar post en pakketten, geen mensen’ liet de pakketvervoerder tij-

dens het evenement zien trots te zijn op de diversiteit binnen het 

bedrijf.  

De Canal Parade is het hoogtepunt van de jaarlijkse Pride Week in 

de hoofdstad. Gedurende de week viert de LGBTH-gemeenschap 

dat hetero’s, homo’s, lesbiennes en transgenders in Nederland vrij 

mogen én kunnen samenleven. Een bonte optocht van feestelijk 

versierde dekschuiten voer deze middag door de grachten, waar 

elk stuk kade en iedere brug vol toeschouwers stond. 

De TOX was dit weekend niet de enige scoutingsleper die in actie 

kwam. Onze oude KMK lag als duwboot achter de schuit van taxi-

dienst Uber. De boot van het Ministerie van Onderwijs werd voort-

getrokken door sleper Klapband van de Victorie uit Heiloo. Dankzij 

de beperkte afmetingen van deze slepers zijn zij ideaal voor het 

werk in de nauwe grachten en kunnen zij onder de vele lage brug-

gen op de route door. Wij kijken uit naar de editie van volgend jaar! 

3 augustus | Amsterdam 



Open dag Stierop 

Komend weekend opent de Stierop haar deuren! Rondkijken in de 

boerderij en bij de haven, meedoen met verschillende spelletjes op 

de kampeervelden of het water op met een lelievlet, het kan op 

zaterdag 14 september allemaal. Jij bent er toch ook bij? 

Sinds enkele jaren houden de vier Stieropgroepen een maal per jaar 

een Open dag op de Stierop. Dit geeft omwonenden, ouders, oud-

leden en belangstellenden de gelegenheid om eens van dichtbij te 

kijken wat er in en om deze Scoutingboerderij gebeurt.  

14 september | Uitgeest 

Wegwijs in scoutingtermen 

Scouting heeft veel bijzondere termen en gebruiken, waar heel be-

grijpelijk vaak veel vragen over zijn. Komende maanden zullen we 

een aantal termen verduidelijken, beginnend met de ‘hudo’.  

Deze tijdelijke sanitaire voorziening wordt veel op zomerkampen 

gebruikt, wanneer er geen toiletgebouw aanwezig is. Wij gebruiken 

een kunststof toilet, geplaatst in een aparte hudo-tent. Verderop op 

het terrein wordt een kuil gegraven, waarin ontlasting met een laag 

zand of klei wordt afgedekt. Organismen verwerken dit tot com-

post. De hudo wordt dagelijks ver buiten het zwemwater gereinigd. 

Klusdag op het Mezennest 

Zaterdag 31 augustus hebben wij weer de halfjaarlijkse klusdag 

gehouden. Door enkele verschuivingen in de agenda was deze edi-

tie wat kort dag gepland. Op de oorspronkelijke datum vindt name-

lijk de Open dag van Scoutingcentrum De Stierop plaats, waar de 

leidingteams, stamleden en het bestuur graag bij aanwezig willen 

zijn.  

Het weer was dit weekend uitstekend, met veel zon en prettige 

temperaturen. De opkomst van ouders, leden en bestuursleden 

was hoger dan verwacht en zeer welkom. Zo is de keuken geheel 

schoon en vetvrij gemaakt, zijn de zomerkamptafels gerepareerd 

en geschilderd en zijn de afstandsbedieningen van beide hijskranen 

vernieuwd. Alle radiatorkranen zijn vervangen, zodat wij er in de 

winter weer warm bij kunnen zitten. Daarnaast heeft ons klusteam 

de lang gewenste ophangbeugels voor de riemen en ander rond-

hout in het botenhuis gemaakt. 

Vele handen maken licht werk en wij zien graag dat nog meer ou-

ders ons klusteam bij de volgende klusdag komen versterken! On-

danks dat er afgelopen maand weer ontzettend veel werk is verzet, 

is het einde van de kluslijst nog niet in zicht. Op 14 maart 2020 is 

de volgende klusdag, zet ‘m alvast in de agenda! 

31 augustus | Beverwijk | Door Alex 

Lees meer over de    
vele termen in ons  
Mezenhandboek 
 

Je vind ‘m op 
meestoxopeus.nl 
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 20 - 22 september 2019 

 Scout-In19 | Zeewolde 20 

14 september 2019 

 Open dag Stierop | Uitgeest 14 

Mees Toxopeus Vriendendagen 

In oktober starten de Mees Toxopeus Vriendendagen. Vriendjes en 

vriendinnetjes, broertjes en zusjes en neefjes en nichtjes zijn wel-

kom om een kijkje te nemen tijdens een van deze opkomsten. Met 

een activiteitenprogramma verdeeld over vier weken laten we de 

vele kanten van waterscouting zien. 

Het startschot voor de Vriendendagen geven we tijdens de Open 

dag van het Scoutingduin. Samen met de andere scoutinggroepen 

laten wij de diversiteit van Scouting zien. Kinderen uit Beverwijk, 

Heemskerk en Velsen-Noord kunnen zaterdag 28 september het 

avontuur in ons duin beleven. Zowel op het land als op het water 

worden verschillende spelletjes en activiteiten georganiseerd. 

Als groep willen wij graag doorgroeien naar 100 leden. Wij zijn op 

de goede weg en zoeken voor met name onze Bever en Dolfijnen-

speltak nieuwe waterratten en avonturiers. Om onze doelstelling te 

bereiken zullen wij gedurende het jaar meerdere promotieactivitei-

ten organiseren, om zo kinderen en ouders een beter beeld te ge-

ven van Scouting en ons waterwerk. Ook wordt er veel aandacht 

besteed aan het ontwikkelen van een divers en uitdagend spelpro-

gramma, voor alle speltakken. 

Zaterdag 28 september zijn wij aanwezig rondom de ganzenvijver 

en bij het clubgebouw. Neem een kijkje in het boothuis tijdens de 

rondleiding, doe mee met een van de spelletjes of laat je informe-

ren bij onze stand. Lelievlet 390 is onlangs met onze boottrailer 

naar Beverwijk gebracht en staat klaar om tijdens de Open dag in 

de vijver te water gelaten te worden.  

28 september | Beverwijk | Door Alex 

 5 oktober 2019 

 Start Mees Toxopeus Vriendendagen | Beverwijk 5 

28 september 2019  

Open dag Beverwijkse Duingroepen | Beverwijk 28 



Een publicatie van Waterscouting Mees Toxopeus Beverwijk  |  Gepubliceerd op 12-9-2019 

In het vooronder van de TOX vind je naast witte, heldere verlichting 

ook rode lampen. Wanneer er ‘s nachts wordt gevaren zetten wij de 

rode verlichting aan, maar dat doen wij niet voor de sfeer! De vraag 

van deze maand: waarom voeren wij deze kleur? 

Antwoord vorige editie:  deze was een makkie, NaWaKa 1985 vond 
natuurlijk in Vinkeveen plaats. 

 

Koeizzz 

Lunettenstam in Vlaanderen 

De loodsen van Mees Toxopeus zijn voor hun zomerkamp afge-

reisd naar Vlaanderen. Met een kleine groep hebben wij in drie da-

gen tijd drie verschillende steden bezocht. Tijdens onze trip naar 

het noordelijke deel van België hebben wij een hoop gezien en ge-

proefd! De eerste stop: het culturele Gent. 

Op tweeënhalf uur rijden van Beverwijk vind je deze kunstzinnige 

stad. In het stadscentrum is veel cultureel erfgoed te vinden, van de 

Sint-Baafskathedraal tot het imposante stadhuis van Gent. Vanaf 

de oude stadsburcht hadden wij een mooi overzicht over de stad, 

waar opvallend veel (kerk)torens het uitzicht domineren. Een gezel-

lig hostel aan de rand van het centrum was deze drie dagen onze 

uitvalsbasis. 

De volgende dag stond Brugge op het programma. De oude bin-

nenstad is ontzettend toeristisch, met een chocolatier en souvenir-

winkel op elke straathoek. Ondanks de drukte hebben wij alle 

mooie plekken in het centrum kunnen zien. Bij een bezoek aan 

Brugge mag de enige nog in werking zijnde stadsbrouwerij natuur-

lijk niet overgeslagen worden. In de ketels van brouwerij de Halve 

Maen wordt onder andere de ‘Brugse Zot’ gemaakt en daar wilden 

wij graag meer over weten. 

Tijdens een rondleiding door het pand hebben wij alle stappen van 

het brouwproces kunnen zien. Het brouwen zelf wordt nog op deze 

locatie gedaan, het bottelen vindt vlak buiten de stad plaats. Hier-

voor is drieënhalve kilometer leiding door het stadscentrum aange-

legd, waarmee het bier snel naar de flessen wordt getransporteerd. 

Het zomerkamp hebben wij op woensdag afgesloten met een be-

zoek aan Antwerpen. Deze drie dagen hebben wij een hoop mooie 

dingen gezien en lekkere biertjes kunnen proeven. Wij kijken daar-

om terug op een gezellige én geslaagde city trip! 

19-21 augustus | Gent | Door Sven 


