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De vorige nieuwsbrief is alweer een tijdje geleden uitgekomen, in juni 
om precies te zijn. Je zou denken dat er met alle corona maatregelen 
niet zoveel gebeurd is bij de Mezen, maar niets is minder waar. In juni 
waren we erg blij dat de regels wat versoepeld werden, zodat er 
eindelijk weer echt gespeeld kon worden door de bevers en de 
dolfijnen. Ook de zeeverkenners, loodsen en bobo's hebben weer met 
elkaar 'in het echt' kunnen chillen en zeilen.

In deze nieuwbrief blikken we terug op de activiteiten van de afgelopen 
maanden: twee zeer geslaagde zomerkampen, hele interessante 
opkomsten waarin de bevers en dolfijnen meer hebben geleerd over 
kleine waterbeestjes en laten we zien dat vereende krachten kunnen 
leiden tot een prachtige nieuwe steiger op De Stierop. We hebben 
kleine en grotere klussen gedaan om het terrein en de gebouwen in 
goede conditie te houden en heeft u de mooie grasmat al gezien? De 
bobo's hebben zich kun uitsloven met hun zeilkunsten - de dames 
hebben gewonnen ;-) - en de bevers hebben kennis gemaakt met de 
Stierop, waar ze lieten zien dat zij ook al echt beschikken over 
zeiltalent!

Inmiddels zijn de maatregelen weer aangescherpt en we zijn blij dat de 
jongste speltakken gewoon elke zaterdag opkomst kunnen blijven 
draaien. Alle (steeds) veranderende maatregelen zijn soms best 
ingewikkeld, maar het lukt ons steeds om er samen de schouders 
onder te zetten en er het beste van te maken. Ik had in dit voorwoord 
ook graag een vooruitblik willen geven op de winteractiviteiten: 
boerenkoolmaaltijd, nieuwjaarsreceptie, winterkamp etc. maar we 
moeten nog even geduld hebben.

Tot slot: we heten alle nieuwe Mezen van harte welkom en hopen dat 
jullie je snel thuis zullen voelen!

Veel leesplezier en heeft u nog vragen of suggesties? Wij horen ze 
graag!

Op naar het winterseizoen!
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Bevers op het water
Juni 2020 | Door Ilona

De afgelopen maanden hebben onze 
Bevers - de jongste speltak van Mees 
Toxopeus - kennis kunnen maken met 
Scoutingcentrum De Stierop. 
Rondneuzen in de boerderij, een kijkje 
nemen in de haven en natuurlijk een 
middag mee het water op. Wat was het 
een heerlijk avontuur!

Op een zondag in Juni en in September 
hebben wij de Bevers om 13.00 uur bij 
de Stierop kiss & ride opgepikt met 
sleper TOX. Vervolgens heeft het 
leidingteam de kinderen in twee 
groepjes ingedeeld, zodat zij na de uitleg 
van de regels aan boord, in de vletten 
konden stappen. 

Gesleept achter de TOX zijn we naar het 
Uitgeestermeer gegaan om daar lekker 
te gaan zeilen. Er stond een stevige 
wind, maar de Bevers vonden het 
prachtig. De Bevers hebben zelfs om de 
beurt achter het roer gezeten. 

Tussendoor hebben we nog even met 
z’n allen op de TOX (die voor anker lag) 
een traktatie gehad van twee jarige 
joppen en toen zijn we langzaam weer 
terug richting de Stierop gegaan. Om 
15.00 uur stonden de ouders alweer te 
wachten om de blije Bevers weer mee 
naar huis te nemen.

Dit najaar kunnen we geen grote, gezamenlijke 
klusdag houden. Om toch veilig te kunnen klussen, 
smeren we de kluslijst nu over meerdere dagen uit. 
Ter voorbereiding van het komende winterseizoen 
was het met name nodig om ons botenhuis de 
Watermees onder handen te nemen.

Zo is bijvoorbeeld het verzagen en inruimen van de 
haardhouthoek voor onze houtkachels opgepakt. 
Veel afval en overbodige spullen zijn naar het 
scheidingsstation van de HVC gebracht, evenals het 
oud-metaal dat we gescheiden verzamelen.

Ook aan de inrichting van de Watermees is gewerkt. 
Zo hebben we twee kasten bij de werkbank van de 
TOX geplaatst, om reserve onderdelen en andere 
nuttige materialen in op te bergen. Ook de tentpalen 
hebben nu een mooi plekje in beugels aan de wand 
gekregen, waarbij ze niet meer een mikado 
sta-in-de-weg vormen. Verder zijn de laatste 
riemensteunen gemonteerd, de verfkasten 
opgeruimd, gasflessen uitgezocht en als laatste is al 
het gras van het terrein weer keurig gemaaid.

Klusdag in de Watermees
September 2020 | Door Alex



Zomerkamp in corona tijd
Juni 2020 | Door Sven

Een zomerkamp in 2020 is anders dan 
alle voorgaande jaren. Logisch, want 
veiligheid en gezondheid staan voorop. 
Met de richtlijnen en protocollen van 
Scouting Nederland en de eigen groep in 
de hand, hebben het bestuur en de 
leidingteams gezamenlijk de kaders 
voor de zomerkampen bepaald.

De inrichting van de zogenoemde 
kampbubbels - waarbij een groep een 
week lang zo goed als afgezonderd van 
de omgeving haar activiteiten doet - 
brengt een hoop logistieke uitdagingen 
met zich mee.

En zodoende reisden de Zeeverkenners 
met een sanitair ponton af naar de 
Kaag. Voorzien van mobiele toiletten en 
een zelfgebouwd desinfecteerstation 
voor het wassen van de handen. Alles 
op alles voor een veilige kampomgeving! 

Kampbubbel, check. Protocollen, check. Paklijst, 
check. Na een unieke en intensieve voorbereiding 
konden onze Dolfijnen en Zeeverkenners deze 
zomer toch op kamp. En ondanks het tegenvallende 
weer, hebben de kinderen en de leidingteams een 
geslaagde week met elkaar beleefd.

Zo stonden de Dolfijnen op een fantastische plek bij 
scouting Labelterrein Het Naaldenveld. Drie tenten 
onder de naaldbomen vormden de uitvalsbasis van 
het kamp. In het prachtige duingebied hebben zij 
veel activiteiten kunnen doen, van boogschieten tot 
een raadselachtige wandelroute tussen de herten.

De Zeeverkenners waren iets zuidelijker te vinden, 
aan de Kagerplassen. Compleet met eigen sanitaire 
voorzieningen konden ze genieten van een 
zomerkamp aan en op het water. Het leidingteam 
had een programma vol zeilwedstrijden, een middag 
varen als de Vikkingen en een nachtelijke dropping. 
Na een drukke week keerden de speltakken moe én 
voldaan weer terug naar Beverwijk. 

Terugblik op de zomerkampen
Juni 2020 | Door Sven



Nieuwe loopdekken Stierop
September 2020 | Door Alex

Al lange tijd een wens en inmiddels een 
project met een steeds grotere noodzaak: een 
nieuwe steiger voor de Stierop. Deze steiger 
wordt gebruikt om de vletten aan op te tuigen 
als ze de haven uit zijn, en een gedeelte ervan 
loopt langs de haven om bij de boten te 
komen. De loopdekken werden erg slecht en 
vroegen veel onderhoud en regelmatige 
vervanging van de houten planken. Op 
sommige stukken werd het zelfs gevaarlijk.

Tijd voor de Mezen om dit grondig en 
duurzaam aan te pakken. Er is een 
projectgroep opgericht met Jasper (bijnaam: 
de hark, en dat is niet omdat hij stijfjes of 
onhandig is) als chef sponsoring. Want naast 
het duurzaam en onderhoudsarm vervangen 
van de steiger is de wens ook deze te 
verlengen, zodat we met nog meer boten 
tegelijk kunnen optuigen. De inspanningen 
waren niet zonder succes want inmiddels is 
meer dan de helft van de benodigde gelden 
binnen en zijn we gestart.

Met behulp van een ponton, een lekker 
zonnetje, heel veel Makita-koffers met diverse 
inhoud en een groep harde werkers lagen de 
eerste 66 meter er op een zaterdag in. Een 
tweede dag volgde en ook de 33 meter in de 
haven is vervangen.

Nu is het wachten op de vergunning voor het 
verlengen van de steiger! We kijken er naar uit 
de hele steiger weer als nieuw te kunnen 
gebruiken in het seizoen 2021!

Voor meer informatie over dit project kun je 
mailen naar steiger@meestoxopeus.nl.

In een eerdere editie heb je al kennis kunnen 
maken met Laura, onze groepsbegeleider. Maar 
wat doet een groepsbegeleider allemaal voor de 
groep? En wat kan zij voor jou betekenen?

De groepsbegeleider heeft een belangrijke, 
verbindende rol binnen onze scoutinggroep. Niet 
alleen kunnen de leidingteams bij haar terecht 
voor allerlei vragen rondom de opkomsten, ook is 
Laura de schakel tussen ouders en leidingteams 
mocht dat nodig zijn. Zij weet goed wat er binnen 
de vereniging speelt en biedt een luisterend oor bij 
vragen - hoe groot of klein deze ook mogen zijn.

Daarnaast zet zij zich in voor de ontwikkeling van 
de leidingteams en het scoutingspel. Laura kent 
de groep ontzettend goed en haar ervaring in haar 
baan als jeugdmaatschappelijk werker komt heel 
goed van pas. Je kunt Laura een bericht sturen 
via groepsbegeleider@meestoxopeus.nl.

Wat doet de groepsbegeleider?
Oktober 2020 | Door Jelly



Onderzoekers in de dop!
Juni 2020 | Door Ilona

Zaterdag 13 juni kwam Yvonne (de 
moeder van onze bobo Reinier) naar het 
Mezennest. Zij is biologisch analist bij het 
Waterlaboratorium en weet alles van wat 
er in het water leeft. 

Ze had emmers vol met allerlei water- 
beestjes en microscopen meegenomen 
om ze goed te kunnen bekijken. De Bevers 
waren eerst aan de beurt, ze mochten zelf 
beestjes proberen te vangen met een 
pincet en een pasteurpipet. Die verzamel- 
den zij in een bakje om ze goed te kunnen 
bekijken en uit te zoeken wat voor beestjes 
het zijn. Van watervlooien tot slakjes en 
van bloedzuigers tot muggenlarven en nog 
vééél meer!

Later op de middag was het de beurt aan 
de Dolfijnen, die met een scherp oog op 
zoek gingen naar bijzonder waterleven. 
Een leerzame dag, waarbij we een heel 
andere kant van het water hebben gezien! 
Dank aan Yvonne voor dit bijzonder leuke 
programma!

Met ontsteltenis hebben leden en oud-leden van de 
Mees Toxopeus Zeeverkenners Beverwijk kennis 
genomen van het overlijden van onze Mees en 
oud-voorzitter Wiek Hendrikx.

Het portret van Wiek hangt samen met alle andere 
voorzitters van de Mees Toxopeus al jaren in de 
bestuurskamer van het Mezennest. Hij was in de 
jaren 80 voorzitter van onze vereniging.

Wiek wordt door veel Mezen herinnerd als een hele 
goede voorzitter een heeft ook veel bijgedragen aan 
het succes dat we nog steeds mogen beleven.

Ieder nieuwjaar bij de boerenkoolmaaltijd, staan wij 
stil bij alle Mezen die er niet meer zijn. Mees ben je 
voor het leven, maar ook als je er niet meer bent, 
blijf je een Mees in onze gedachten. Eens een Mees 
altijd een Mees!

In Memoriam Wiek Hendrikx
September 2020 | Door Alex



In voorgaande edities van de nieuwsbrief hebben we al 
verschillende technische onderwerpen onder de loep 
genomen. Waterscouting is meer dan een kampvuur maken 
en knopen leggen - wat uiteraard ook erg leuk is om te doen. 
Omdat we met veel technische zaken te maken krijgen bij het 
onderhoud van onze vloot en gebouwen - geven we je graag in 
een inkijkje in deze wereld. Met dit keer: motorolie!

In brandstofmotoren heb je naast brandstof een zuurstof ook 
motorolie nodig. Motorolie vervult twee belangrijke functies in 
een motor, namelijk; smering en koeling. In een motor heb je 
heel veel bewegende onderdelen van metaal. Als je twee 
metalen heel soepel langs elkaar wil laten bewegen is vet of 
olie een goede oplossing. 

Ook in onze sleepboot TOX gebruiken we motorolie. Motorolie 
heb je in heel veel verschillende soorten met verschillende 
eigenschappen. Onlangs kwamen we erachter dat we in de 
TOX toch beter op een andere motorolie konden overstappen 
omdat de huidige olie te dun is. Elke soort olie heeft dunne en 
dikke varianten, afhankelijk van de temperatuur van de olie. 

Motorolie heb je in twee versies; minerale olie en synthetische 
olie. In de TOX gaan wij nu minerale 15W40 olie gebruiken. Na 
uitgebreid onderzoek en vergelijk, verwachten wij dat we 
dankzij deze specifieke olie langer plezier van onze 
dieselmotor kunnen hebben.

Onder de loep: viscositeit van motorolie
Oktober 2020 | Door Alex

In het laatste deel van "Hoe is het met de KMK?": de afbouw en de 
tewaterlating. Begin juni is de KMK voor de tweede keer naar de 
firma De Back in Velsen gebracht, ditmaal om het schip helemaal 
te laten spuiten in de definitieve verflagen. Het is onwerkelijk om te 
zien hoe mooi een gestraald en in de verf gespoten schip eruit 
ziet. Dat is iets wat met een kwast en schuurpapier bijna niet 
mogelijk is. 

Wat er in de twee weken erna is gebeurd is ongelofelijk. Voor de 
geplande tewaterlating op vrijdag 26 juni, moest nog alles in het 
schip gebouwd worden; elektra, schroefas, besturing, dieselmotor 
en niet te vergeten de betimmering. Met een voorbereidings- en 
planningsprecisie zoals van Mezen verwacht wordt was alles op 
tijd klaar. Dat was zeker nodig, want de KMK moest aan het werk! 

Gelijk na de tewaterlating, werd het werkponton opgehaald in 
Wormerveer, dat daar klaar lag met de loopdekken voor de nieuwe 
steiger van de Stierop. Om vervolgens 's avonds vanaf de Stierop 
met dit ponton terug te varen naar de haven van Beverwijk om 
klaar te maken voor het transport van de kampspullen naar het 
zeeverkennerszomerkamp op de Kaag. Alles aan de renovatie van 
de KMK is precies gelukt zoals bedacht. Het schip straalt als bijna 
nooit te voren. De schippers van KMK hebben dan ook heel veel 
complimentjes in ontvangst mogen nemen.

Hoe is het met de KMK?
Oktober 2020 | Door Alex



Op de eerste dagen van het zomerkamp van de Zeeverkenners 
was - door het slechte weer - het idee ontstaan om dieselkachel 
in de boogtenten te plaatsen. Erwin had al snel een originele 
Defensie dieselkachel gevonden op Marktplaats die 
oorspronklijk bij dit type boogtenten hoort. 

Na een mooi berichtje aan de eigenaar, konden we deze kachel 
met sponsoring voor een klein bedrag overnemen. De vader van 
Olaf en Jip heeft deze kachel dezelfde avond in Wildervank 
(grens Drente-Groningen) opgehaald en naar de Kaag gebracht. 

Freek en Olaf hebben de kachel helemaal uit elkaar gehaald en 
moeten reviseren om hem in gebruik te kunnen nemen. 's 
Nachts om 02:45 uur was het dan zover, hij deed het! 
Oud-dienstplichtigen onder de lezers kennen deze kachel 
wellicht nog, welke vroeger het tosti-ijzer werd genoemd.

Warmpjes in de boogtent
Juni 2020 | Door Alex
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Koeizzz
In 1956 bouwde Teunis Beenhakker twee vletten, waarvan een 
later de officiële lelievlet voor de Zeeverkennersgroepen in 
Nederland zou worden. Deze twee proefvletten hadden een 
verschillende lengte. 

Eentje van 5,60 meter - de huidige standaard - en een kleinere 
variant. De Koeizzz-vraag van deze nieuwsbrief is als volgt; wat 
was de lengte van dit kleinere proefschip?  

Hoewel er deze maand niet wordt geklust aan een groots decor in het 
Mezennest, de voorbereidingen voor het Mezenfeest zijn in volle gang. We 
hebben voor de editie van dit jaar een alternatieve, digitale vorm gekozen. In de 
week van 2 tot 7 november zullen we online een feestje bouwen! Houd onze 
sociale media in de gaten voor alle activiteiten rondom het Mezenfeest 2020.

Mezenfeest 2020
Oktober 2020 | Door Sven

Ook de Bobo’s gebruiken zo nu en dan de vletten voor hun 
programma, lekker ouderwets vertrouwd - voor de meesten 
dan… Zo ook op een mooie vrijdagavond in juni, waar we met 4 
vletten zeiltrefbal hebben gedaan, gewoon omdat het kan. 

Bij dit spel kan ieder team kan een punt scoren, door een bal in 
het zeil van een van de andere teams te gooien. Vervolgens 
proberen de andere teams de geworpen bal weer zo snel 
mogelijk uit het water te halen, om zelf een punt te kunnen 
scoren. Sven heeft hier een gave video van gemaakt, die je op 
het YouTube kanaal van Mees Toxopeus kunt bekijken.

Trefbal met de lelievletten
Juni 2020 | Door Ilona


