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Wisseling van voorzitter 

Nieuwsbrief Januari 2020 

Dolfijnen geïnstalleerd 



Onderwaterscouts 

Als zeeverkenners hebben we natuurlijk heel veel verstand van 

water; het hele zeilseizoen zijn we op of in het water te vinden. 

Maar onder water … dat was redelijk onbekend gebied!  

Tijd dus om daar verandering in aan te brengen. In november en 

december zijn de bobo's in groepjes van vier te gast geweest bij 

CVO la Spiro, de duikvereniging van Heemskerk. Onder leiding van 

Susan Roozendaal, onze 2e penningmeester die in haar leven al 

meer dan 400(!) duiken wereldwijd heeft gemaakt, en haar vereni-

gingsgenoten mochten we een avondje kennis maken met de duik-

sport. De een dook vol vertrouwen direct onder, de ander had wat 

meer overtuiging nodig, maar we hebben allemaal genoten...ook 

van de gezelligheid en mooie (duik) verhalen achteraf!  Susan, veel 

dank dat we dit mochten doen en voor de superfijne begeleiding! 

December | Heemskerk | Door Jelly 

Dolfijnen geïnstalleerd 

Alle nieuwe kinderen van de speltak dolfijnen zijn nu officieel geïn-

stalleerd. Dit keer was het de beurt aan maar liefst dertien dolfijnen, 

wat een grote groep! Zaterdag 23 november was het gezellig druk, 

met een dolfijnenruimte vol ouders en leden.  

Bij het installeren bespreken we de Scoutingwet en wat deze pre-

cies betekent. De dolfijnen leggen vervolgens hun linkerhand op de 

Nederlandse vlag en beloven dat ze een goede dolfijn zullen zijn en 

zich houden aan de wet.  

Nadat ze dit hebben gedaan zijn ze officieel dolfijn en krijgen de 

kinderen alle installatie-tekens, de groepsdas en een pet. Na de 

installatie is het verplicht om elke opkomst het volledige uniform te 

dragen. Dit bestaat uit een blouse met de gekregen insignes en de 

groepsdas. 

23 november | Beverwijk | Door Marit 

Een smakelijke start van 2020 

We hebben het nieuwe jaar geopend met de traditionele boeren-

koolmaaltijd. Het Mezenest zat bommetje vol Mezen, dat is en blijft 

een bijzonder gezicht. De kookstaf onder leiding van Ronald had 

weer een lekkere stamppot mét worst of vegetarische burger voor 

ons klaargemaakt.  

Tijdens de avond kijken we terug op afgelopen jaar en vooruit op de 

mooie dingen die komen gaan. Daarbij mogen we de vrijwilligers 

die dit mogelijk maken natuurlijk niet vergeten, zij werden daarom 

in het zonnetje gezet. Samen maken we er een prachtig 2020 van! 

3 januari | Beverwijk 



Alex neemt afscheid als voorzitter 

Na een maximum van 3 termijnen van 3 jaar is tijdens de boeren-

koolmaaltijd het moment gekomen van afscheid te nemen als 

voorzitter van het bestuur in het bijzijn van de gehele groep. In deze 

afgelopen negen jaar hebben we als groep een enorme groei door-

gemaakt; in cultuur, ledental, opleidingsniveau en materiaal.  

We zijn een hele mooie diverse groep waarin alles bespreekbaar is. 

Een nieuw onderkomen hebben we gebouwd voor de beide stam-

men in de vorm van de nieuwe Pimpelmees (2013), uitbreiding van 

het botenhuis (2015) en een nieuwe zelfontworpen sleepboot TOX 

(2017).  

De Bevergroep is opgestart, waarbij de eerste Bevers al overgevlo-

gen zijn naar de Dolfijnen. Het opleidingsniveau van de groep is 

omhoog gegaan. Zo hebben de eerste Dolfijnen hun CWO theorie 

zeildiploma gehaald, meer zeeverkenners hun CWO theorie- en 

praktijkdiploma, Loodsen en Bobo’s hun Klein Vaarbewijs, Groeps-

vaarbewijs, Motordrijver certificaat en basiskennis van lastech-

nieken.  

Aan veiligheid en luxe van de materialen ontbreekt ons niets. Be-

schermingsmiddelen van hoge kwaliteit staan ter beschikking bij 

werkzaamheden en zoeken we naar energiebesparingen en duur-

zame materialen. Tot slot hebben we in de communicatie een ei-

gen huisstijl, nieuwsbrief, Mezenhandboek, flyer en een Mezenkle-

dinglijn.  

Eigenlijk is het jullie eigen schuld, alles wat jullie zien en kunnen 

hebben jullie zelf gedaan, geregeld en georganiseerd. Dank jullie 

wel dat ik jullie gek heb mogen maken met al mijn ideeën. Zonder 

jullie was het niet gelukt. Dank ook aan iedereen die dit mogelijk 

heeft gemaakt, niet alleen de bedrijven, (klus)ouders, oud-leden, 

maar ook de collega’s en familie die achter hen staan.  

Specifiek wil ik graag mijn vrouw Desiree bedanken. Zij heeft het de 

afgelopen 9 jaar mogelijk gemaakt dat ik zoveel tijd aan de Mees 

Toxopeus heb kunnen besteden. 

23 november | Beverwijk | Door Marit 

Teken van Moed uitgereikt 

Dit jaar mochten we een bijzondere onderscheiding op de boeren-

koolmaaltijd uitreiken. Frank Beentjes kreeg uit handen van de 

voorzitter het Teken van Moed. Begin 2019 wist Frank het leven 

van een bewusteloze automobilist te redden. Dankzij zijn snelle en 

doortastende optreden kon hij de man tijdig reanimeren en de hulp-

diensten inschakelen. Wij zijn ontzettend trots op Frank, hij heeft 

deze onderscheiding dubbel en dwars verdiend! 

3 januari | Beverwijk 
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Een nieuw gezicht bij de bevers 

Ilona komt ons beverleidingteam versterken en zij stelt zich in deze 

nieuwsbrief graag even voor. Samen met Marit en Merel zal zij het 

vaste gezicht bij de bevers zijn, met z ’n drieën is het een mooi team 

waar wij trots op zijn! 

Mijn naam is Ilona, ik ben 38 jaar, getrouwd met Mathijs (ook een 

waterscout!) en samen hebben we 2 kinderen, zoon Juno van 8 en 

dochter Doris die in januari 5 wordt en sinds de vriendendagen in 

september lid van de bevers. Ik werk bij TNO in Petten (voorheen 

ECN) en doe onderzoek aan broeikasgassen en luchtkwaliteit.  

Ik heb al wat ervaring bij scouting…en sinds mijn 15de bij de water-

scouting, Stella Maris in Eindhoven. Tot 2016 ben ik actief geweest 

bij Stella Maris en Admiraliteit 13 op verschillende vlakken.  

In 2009 zijn we naar Beverwijk verhuisd, vanwege mijn werk in IJ-

muiden, toen nog Imares. We begonnen met het verbouwen van 

ons huis en toen kwamen de kinderen…toch bleef  waterscouting 

kriebelen…vorig jaar zag ik een vlet op de Breestraat staan en ben 

erop afgestapt…vanaf toen kreeg ik al de nieuwsbrief en nu is het 

gelukt om Doris enthousiast te krijgen voor de bevers. Voor mij een 

mooie kans om de Mees Toxopeus te leren kennen en nu ik bever-

leiding ben, gaat dat in een stroomversnelling. Daar word ik heel blij 

van en ik heb dan ook veel zin in om me als beverleiding in te zet-

ten en waar mogelijk te helpen bij deze mooie club.  

Januari | Beverwijk 



Lustrumtekens Scouting Nederland 

Binnen Scouting bestaat al heel lang de mogelijkheid om een lus-

trumtekens uit te reiken aan leden van Scouting Nederland als er-

kenning voor hun jarenlange lidmaatschap. Een lustrum is een peri-

ode van 5 jaar.  

Onlangs heeft Scouting Nederland de lustrumtekens in een nieuw 

jasje gestoken en dat was voor ons aanleiding om binnen Mees  

3 januari | Beverwijk | Door Alex 

Klusprojecten in het Mezennest 

Ook in het laatste gedeelte van het vorig jaar hebben we niet stilge-

staan. Zoals ongetwijfeld bekend hebben we in het troephuis een 

mooie nieuwe gietvloer. Toen deze aangelegd is, zijn de garage en 

de TR expres overgeslagen. Inmiddels zijn deze twee ruimtes leeg-

gehaald, geschuurd, in de primer gezet, van een gietvloer voorzien 

en ook al weer ingeruimd. Dit alles is gedaan door de inzet van 

eigen leden. 

 Ook in de keuken hebben we het een en ander vernieuwd. De oude 

vaatwasser was helaas aan vervanging toe. Hiervoor in de plaats 

staat er inmiddels een gloednieuwe vaatwasser. Deze is na de boe-

renkoolmaaltijd meteen goed getest. Binnenkort zal ook het oude 

gasfornuis vervangen worden voor een nieuw exemplaar. Op deze 

manier is de keuken weer klaar voor velen jaren intensief gebruik.  

December | Beverwijk | Door Freek 

In memoriam Peter Hopman 

Tijdens de Nieuwjaars- boerenkoolmaaltijd en receptie hebben we 

stilgestaan bij het overlijden van oud -Mees Peter Hopman (35). 

Sinds een aantal jaar hebben we het pad naar het Mezennest de 

Thomas Meijerlaan genoemd. Het straatnaambord aan het begin 

van het pad bij het hek, heeft als ondertitel; “voor alle Mezen die er 

niet meer zijn”. Peter hebben we opgenomen in deze zin ter herden-

king. 

Uiteraard waren wij als Mezen aanwezig op de condoleance. Niet 

alleen (oud) Scouts van de Mees Toxopeus waren aanwezig, maar 

ook van Scouting Victorie Heiloo, Scouting Koog Zaandijk en Scou-

ting Elfregi Zaanstreek. Na de condoleance hebben we als Scouts 

talloze verhalen en anekdotes opgehaald over Peter. De ouders van 

Peter hebben ons gevraagd om op 7 maart een boom, ter ere van 

zijn verjaardag, voor Peter te planten bij het Mezennest.  

Peter is 20 jaar lid geweest van de Mees Toxopeus. Postuum heb-

ben wij het lustrumteken voor 20 jaar Scouting, aan de ouders van 

Peter gegeven. 

Januari | Beverwijk | Door Alex 



Birgit Koper heeft afgelopen december de rol van voorzitter van de 

Insulindestam van Ronald overgenomen. De voorzitter van deze 

speltak draagt de naam ‘boogmaker’, de betekenis van deze term 

kun je in de voorgaande editie van deze nieuwsbrief lezen. Ze stelt 

zich aan je voor!  

Mijn naam is Birgit en ik zit al vanaf dat ik 7 jaar ben op scouting! 

Eerst bij een landscoutinggroep, waarna ik ben overgestapt naar  

waterscouting Mees Toxopeus. Ik heb het altijd erg naar mijn zin bij 

de groep en wil daarom ook actief mijn steentje bijdragen aan het 

behoud hiervan. Dit geef ik nu onder andere vorm in de taak Boog-

maakster van de Bobo speltak. 

De Bobo’s hebben geen wekelijkse opkomst, maar doen in plaats 

daarvan een aantal keer in het jaar een activiteit. Afgelopen Sinter-

kerst was er een van. Tijdens de Sinterkerst hebben we in drie groe-

pen het “out of the box” spel gedaan.  

Dit is een soort van Escape room. We moesten allerlei puzzels op-

lossen om de doosjes met codesloten te kunnen openen. De groe-

pen deden hun uiterste best om als eerste het laatste doosje open 

te krijgen. Na dit spel hebben we met z ’n allen heerlijk gegourmet. 

Schaatsplezier in Haarlem 

Zoals we elk jaar de boerenkoolmaaltijd hebben, gaan we ook elk 

jaar schaatsen met de hele groep, en 11 januari was het weer zo-

ver! We haalden onze ijzers weer uit de kast (of huurden ze op de 

schaatsbaan natuurlijk) en gingen gezamenlijk het ijs op.  

Er waren bevers, dolfijnen, verkenners, loodsen, en natuurlijk ook 

Bobo’s, elke speltak was erbij! Het was weer even wennen, maar na 

een beetje inkomen gingen de meesten als een raket. Overal waar 

je keek zag je wel een Mees over het ijs glijden. Samen met andere 

scouts, van de duingroepen uit Beverwijk, was het behoorlijk druk.  

Er werden wedstrijdjes gehouden, rondjes gedraaid, tikkertje ge-

speeld op de binnenplaats, met natuurlijk vallen en opstaan. Na een 

mooie 3 uur te hebben geschaatst was het tijd om weer de schaat-

sen uit te trekken, de sneakers weer aan te doen, en naar huis te 

gaan. Maar, we bleven héél even hangen. Eerst nog een warme 

chocomelk scoren in het restaurant!  

11 januari | Haarlem | Door Amber 

Even voorstellen: Birgit Koper 

28 december | Beverwijk | Door Birgit 

Toxopeus voor de eerste maal lustrumtekens uit te reiken. Tijdens 

de boerenkoolmaaltijd hebben we aan 38 leden van de groep de 

nieuwe lustrumtekens uitgereikt in de categorie 5, 10, 15, 20, 25 en 

zelfs 30 jaar. Hiermee willen we een nieuwe traditie starten tijdens 

de jaarlijkse boerenkoolmaaltijd. 



Een publicatie van Waterscouting Mees Toxopeus Beverwijk  |  Gepubliceerd op 17-01-2020 

Bij Mees Toxopeus is duurzaamheid een belangrijk thema. Tuurlijk, 

het kan altijd beter. Maar met de stappen die wij afgelopen jaren 

hebben en in de nabije toekomst zullen zetten, verminderen we 

onze impact op het milieu. Deze maand is wat rekenwerk vereist: 

wat is de CO2 footprint van Mees Toxopeus per jaar in kg CO2 bij 

benadering? 

Koeizzz 

En waar een voorzitter vertrekt … start er vol enthousiasme een 

nieuwe voorzitter! Ik stel me graag even voor: mijn naam is Jelly 

Beentjes en op de boerenkoolmaaltijd heb ik het stokje overgeno-

men van Alex. Zo'n zeven jaar geleden werd mijn dochter Meike lid 

en als meehelpend moeder raakte ik al snel zo betrokken en en-

thousiast van de groep dat ik zelf ook maar lid ben geworden. Ook 

mijn man Frank en onze jongste dochter Lotte volgden al snel. In-

middels draai ik al een aantal jaar mee in het bestuur en heb ik de 

groep steeds meer zien veranderen in een positieve groep die met 

elkaar ontzettend veel voor elkaar krijgt.  

Samen is wat mij betreft sleutelwoord van de groep; een ieder heeft 

z'n eigen rol, talent en ideeën en samen zorgen we ervoor dat er 

ruim 40 kinderen iedere zaterdag weer een mooie opkomst heb-

ben. Een opkomst waarin ze niet alleen veel lol hebben en buiten 

zijn, maar ook met en van elkaar van alles leren! Mijn voorzittersrol 

doe ik niet alleen, maar samen met Michiel de Groot als vicevoor-

zitter en samen met het hechte en energieke bestuur dat we een 

aantal jaar vormen. 

Michiel en ik zullen allebei de groepsraden en bestuursvergaderin-

gen voorzitten en ook andere taken verdelen. Dit maakt dat we 

deze rol naast onze banen en thuis in balans kunnen uitoefenen. 

Voorlopig zullen we het niet druk krijgen, Alex heeft een gespreid 

bedje achterlaten: we zijn financieel gezond, onze gebouwen, mate-

riaal en materieel zijn piekfijn in orde! We hebben een sterke stam 

en kundige en enthousiaste leidingteams die er niet alleen de hele 

zaterdag zijn, maar ook veel tijd en moeite in de voorbereidingen 

steken! U merkt het, ik ben trots op onze mooie groep en ik kijk uit 

naar de komende jaren!  

In de volgende nieuwsbrief komt Michiel aan het woord en in ko-

mende edities zullen eveneens andere groepsleden volgen, zodat u 

de mensen achter onze groep beter leert kennen! Heeft u vragen, 

ideeën of opmerkingen? Ik hoor ze graag op voorzit-

ter@meestoxopeus.nl 

Samen is het sleutelwoord 

Januari | Beverwijk | Door Jelly 


