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We zien ze (over)vliegen 

Nieuwsbrief November 2019 

Onderhoud aan de vloot 



Klusteam in actie op de Stierop  

Het klusweekend op de Stierop is een vaste prik op de kalender. De 

zomer in Uitgeest was fantastisch, met ontzettend veel leuke acti-

viteiten op en rond het water. Om het zomerverblijf netjes achter te 

laten, hebben scouts van de vier Stieropgroepen in oktober hard 

gesopt, gesnoeid en geklust.  

En klussen is gezelliger wanneer je dit met elkaar kunt doen. Een 

grote groep Mezen heeft op de zaterdag en zondag de handen uit 

de mouwen gestoken en een groot deel van de lange klussenlijst 

afgewerkt. De boerderij ziet er nu weer tip top uit! 

12 - 13 oktober | Uitgeest 

We zien ze (over)vliegen 

Traditiegetrouw openen wij het winterseizoen met het overvliegen. 

Met een leuke opdracht moeten de oudste leden van een speltak 

laten zien dat zij klaar zijn om over te gaan naar de volgende leef-

tijdsgroep. Natuurlijk is zo'n ceremonie best spannend, want het is 

altijd een verrassing welke opdracht er te wachten staat. 

Zo stond er voor de bevers een parcours klaar, met zaklopen, klim-

men en een waterbaan. De dolfijnen probeerden hun evenwicht te 

vinden op het water van de Ganzenvijver. Over de wiebelige brug 

van houten palen bereikten zij een voor een de overkant.  

De loodsen moesten ‘s avonds aan de bak met een teamopdracht, 

waarbij zij verschillende items met een magneet omhoog moesten 

hijsen. Met een quiz werd hun kennis van de Insulindestam getest. 

Iedereen wist de proef te doorstaan, wat een kanjers! Na het over-

vliegen is de samenstelling van de speltakken iets veranderd. Zo 

hebben de zeeverkenners en de bobo's er weer een hoop leden 

bijgekregen en is er bij de bevers weer ruimte voor nieuwe jongens 

en meisjes. Wij wensen de overvliegers veel plezier bij hun nieuwe 

speltak! 

2 november | Beverwijk 

Wegwijs in scoutingtermen 

Deze maand nemen we weer een nieuwe term onder de loep: de 

’boogmaker’. De voorzitter van de Insulindestam, de oudste speltak 

(21+ jaar) van Mees Toxopeus, wordt de boogmaker genoemd. De 

leden van deze speltak, de bobo’s, hebben iedere maand een geva-

rieerd programma. 

Als boogmaker vertegenwoordig je de speltak in de Groepsraad en 

zorg je voor een diverse en uitdagende activiteitenkalender. De 

naam van de voorzitter is afgeleid van de familienaam ‘Toxopeus’. 

In de klassieke talen betekent dit ‘boogmaker’ of ‘boogschutter’. 



Lelievletten zijn weer thuis 

Heb jij onze lelievletten eind oktober in de Beverwijkse haven ge-

spot? Na het omvaren vanaf de Stierop hebben zij hier kort gele-

gen, om later in de week door een kraanwagen uit het water te wor-

den gehesen. Met twee tegelijk gingen zij vervolgens op transport 

naar de Watermees. 

Met de uitbreiding van het boothuis, ondertussen al enkele winters 

geleden, kunnen wij nu aanzienlijk meer vletten stallen. Dit winter-

seizoen hebben wij er een bijzondere gast bij; de lelievlet 2018 van 

de Stierop. De Stieropgroepen wonnen deze zeilboot tijdens het 

afgelopen NaWaKa zomerkamp. Om beurten neemt een van de 

vier groepen het onderhoud van de 2018 op zich. Aan de Mezen dit 

jaar de taak om de lelievlet liefdevol te verzorgen.  

29 oktober | Beverwijk 

Gratis sponsoren met een klik 

Met de feestdagen op komst wijzen wij je graag op de Sponsor-

Kliks actie. Een gemakkelijke manier om een mooi bedrag bij elkaar 

te sparen voor de vereniging. Voor sommigen is het al routine ge-

worden, voor anderen is het nog een kwestie van wennen. Met een 

simpele klik kunnen jij en je familie, vrienden en kennissen ons hel-

pen bij het realiseren van mooie projecten! 

Hoe gaat het in zijn werk? Op sponsorkliks.com vul je in de zoek-

balk 'Mees Toxopeus' in. Je ziet vervolgens een overzicht van alle 

deelnemende webwinkels, en dat zijn er aardig wat. Door te klikken 

op een webwinkel kun je op de reguliere website een product be-

stellen. Jij betaalt het normale aankoopbedrag én de betreffende 

webwinkel sponsort de Mezen! 

November | Beverwijk 

Bestelronde Mees Toxopeus Kleding 

De bestelronde voor de Mees Toxopeus Kledinglijn is nog een paar 

dagen geopend. De Mees Toxopeus kleding is een aanvulling op 

het uniform en mag tijdens de opkomsten gedragen worden. Er is 

keuze uit verschillende shirts, vesten en jassen met een opdruk van 

ons groepslogo. 

Je kunt tot en met zondag 24 november via het online bestelformu-

lier een bestelling plaatsen. Leden hebben een e-mail met alle de-

tails, een link naar het bestelformulier en de flyer ontvangen. Onze 

leverancier heeft deze bestelronde een speciale actie voor de feest-

dagen, waarover je meer in deze e-mail leest! Voor vragen over het 

bestellen kun je een bericht sturen naar mtk.bestelling@gmail.com. 

November | Beverwijk 
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 7 december 2019 

 SinterKerst met de zeeverkenners | Beverwijk 7 

23 november 2019 

Fietshike met de zeeverkenners | Beverwijk 23 

 3 januari 2019 

 Boerenkoolmaaltijd en nieuwjaarsborrel | Beverwijk  3 

28 december 2019 

SinterKerst met de bobo ’s | Beverwijk 28 

Een feestje vol iconen 

De maand november begon feestelijk met het Mezenfeest 2019. 

Een betere opening van het winterseizoen had onze stam niet kun-

nen bedenken. Dankzij de vele bezoekers, allen verkleed in te gekke 

kostuums, en gezellige sfeer kijken zij terug op een zeer geslaagde 

editie. 

In de afgelopen weken is de Lunettenstam druk bezig geweest met 

de voorbereidingen van het Mezenfeest. Na de vele uren van hard 

werken mocht het resultaat er absoluut zijn: twee prachtige, nieu-

we verrijdbare bardelen en een kunstzinnig decor. Het Mezennest 

werd hiermee omgetoverd tot een grote tijdmachine, geheel in de 

stijl van het thema van het feest. 

10 november | Beverwijk 

Deze maand een nieuwe Koeizzz, letterlijk én figuurlijk. Veel Mezen 

hebben een bijzondere bijnaam, die zij dankzij een opvallende ge-

beurtenis of een bijzondere gewoonte hebben gekregen. Weet jij 

welke Mees de naam van deze grote viervoeter draagt?  

Antwoord vorige editie: de Insulinde is gebouwd op scheepswerf 

Gebroeders Niestern. Het was de eerste ter wereld in zijn soort en 

deed tussen 1927 en 1965 dienst op reddingstation Oostmahorn. 

 

Koeizzz 

 11 januari 2019 

 Schaatsopkomst | Haarlem 11 



Onderhoud boten 

Afgelopen twee vaarseizoenen hebben wij bij steeds meer van on-

ze lelievletten gebruik gemaakt van zogeheten 2-componentenverf. 

Wat is het verschil tussen 1-compentenverf en 2-componentenverf 

en waarom hebben we voor de laatstgenoemde optie gekozen? 

De naam spreekt eigenlijk al voor zich. Een 2-componentverf be-

staat uit twee onderdelen. Deze moeten in de juiste verhouding 

gemengd worden, voordat het product klaar is om op een opper-

vlak aan te brengen. Een 1-componentenverf  kun je direct vanuit 

de pot op het staal schilderen.  

Het voordeel van de verf met twee componenten is dat deze een 

stuk sterker is dan zijn broertje met een enkele component. De verf 

gaat langer mee en de vletten hoeven daardoor niet jaarlijks ge-

schilderd te worden. Alleen beschadigde plekken moeten  goed 

opgeschuurd worden, waarna de 2-componentenverf weer lokaal 

kan worden aangebracht. 

Bij het aanbrengen van de verf komen giftige stoffen vrij. Voor een 

goede protectie gebruiken wij speciale dampmaskers met actieve 

koolstofbescherming, die ook door professionele schilders worden 

gedragen. Verder schilderen en schuren we deze verf alleen buiten, 

zodat de stof en dampen van de verf snel vervliegen. 

November | Beverwijk | Door Erwin 

Aankomst Sint in Beverwijk 

Zaterdagavond 16 november was een spannende avond in de ha-

ven van Beverwijk. Zou Sinterklaas wel aankomen? De pieten wa-

ren de weg kwijt en dat zorgde ervoor dat de stoomboot bijna de 

verkeerde kant uitgevaren was. Het was een lastige klus om de kop 

van de haven te bereiken. Er lagen grote schepen langs de kade, 

waar heel precies langsheen gevaren moest worden. 

Omdat de navigatiepiet in geen zeemijlen te bekennen was had 

Sinterklaas toch maar de hulp van de Zeeverkenners van Mees 

Toxopeus ingeroepen. Vlug zijn wij met onze sleepboot TOX de 

stoomboot tegemoet gevaren om hulp te bieden. Nadat wij langszij 

kwamen klommen er gelijk allemaal pieten aan boord en zat de 

TOX helemaal onder pepernoten. 

Wel moesten de pieten goed uitkijken, want tijdens het slepen van 

de stoomboot van Sinterklaas, mag je niet in de buurt van de sleep-

lijn komen. Gelukkig kon je merken dat Sinterklaas blij was met de 

hulp, want bij de aankomst liet de Sint de stoomfluit een aantal 

keer goed horen. Welkom in Beverwijk, Sinterklaas! 

16 november | Beverwijk | Door Alex 
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