
nieuwsbrief oktober 2022
Deze maand nadert het einde van een fantastisch zomerseizoen. Het 
waren 29 weken vol zon, waterplezier en avontuur, met als absoluut 
hoogtepunt het Nawaka zomerkamp. Binnenkort komen de boten naar 
Beverwijk voor het jaarlijkse onderhoud en op 22 oktober steken we de 
handen uit de mouwen op de klusdag. Het winterseizoen kan beginnen!

10

sparen voor de vereniging

mees toxopeus

Veel leden van Mees Toxopeus sparen al bij de Vomar 
supermarkten voor een mooie bedrage aan de clubkas. 
Jij doet toch ook mee? Koppel jouw gratis Klant-is-Koning kaart 
gemakkelijk aan de vereniging: ga naar de online omgeving en 
vul rechts bij Clubsparen de code MEBE2022 in.

Heb je deze maand clubmunten verzameld? Ga uiterlijk zondag 
9 oktober naar vomar.nl/clubmunt. Vul de unieke code van jouw 
clubmunt(en) in en stem op Mees Toxopeus. Zo maken we kans 
op een verdubbeling van het spaarbedrag.

bevers gaan op bezoek
De bevers van Mees Toxopeus bezoeken eind september met 
hun ouders De Stierop. Voor een aantal kinderen is het de  
eerste keer op het scoutingcentrum, dus extra spannend! 

Het leidingteam heet hen welkom bij de vlaggenmast. Nadat 
alle oranje reddingsvesten zijn aangetrokken, stappen ze vol 
enthousiasme de steiger op. Een rondje zeilen met de lelievlet, 
een kijkje nemen aan boord van sleepboot TOX en daarna 
opwarmen in de boerderij. Deze middag smaakt naar meer, in 
het voorjaar komen de bevers graag nog een keer terug!

zeeverkenners naar Zeewolde
De zeeverkenners varen ook dit jaar mee bij de Landelijke 
Scouting Zeilwedstrijden, afgekort LSZW. Eerder dit seizoen 
hebben zij zich gekwalificeerd voor deze competitie, die bij het 
Scoutinglandgoed in Zeewolde wordt gehouden.

Met dank aan Van den Boogaard Transport en chauffeur René is 
onze blauw-witte vloot van Uitgeest naar Zeewolde gebracht. 
Op het water van het Nuldernauw hebben de verkenners met 
drie boten meegedaan in de Scouts klasse. Een mooie vierde 
(390), elfde (443) en achttiende (322) plek nemen ze mee naar 
huis. Knap gedaan!

https://login.vomar.nl/oauth2/authorize?client_id=85efc10e-742e-47d5-bdd7-1a20d0f70df2&response_type=code&redirect_uri=https://kikkaart.vomar.nl&scope=offline_access
http://vomar.nl/clubmunt
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akoestische panelen in Mezennest
In het voorjaar van 2022 hebben we akoestische panelen in het 
Mezennest opgehangen. In beide spellokalen is het soms best 
lawaaiig in de grote, open ruimtes. Om het geluid te dempen, 
zijn als proef isolatiepanelen geïnstalleerd.

De eerste reacties zijn positief, de akoestiek is flink verbeterd. Dit 
winterseizoen installeren we een aantal nieuwe panelen, om het 
dempende effect te vergroten. Vind je het leuk om ons bij deze 
of een van de andere klussen te helpen? We nodigen je graag uit 
voor de klusdag op 22 oktober.

Op de klusdag maken we het clubgebouw weer helemaal klaar 
voor de komende winter. Samen met ouders en vrijwilligers 
pakken we de kluslijst stevig vast; er is voor iedereen wel een 
leuke klus. Van de nodige snoeiwerkzaamheden om het gebouw 
tot het schuur- en schilderwerk aan de binnenkant. Tussen de 
middag staat er voor alle harde werkers een heerlijke lunch klaar.

Meedoen? Stuur ons een berichtje op: info@meestoxopeus.nl

beverleiding gezocht
Voor de jongste speltak van Mees Toxopeus zijn we op zoek 
naar een enthousiaste vrijwilliger, die het leidingteam komt 
versterken. Dankzij jou hebben de bevers (4 tot 7 jaar) ieder 
weekend een leuke middag, met afwisselende spelletjes en veel 
gezelligheid.

Als lid van het leidingteam, bereid je samen met Noa, Jennifer en 
Giovanni de activiteiten voor en voer je deze uit. Vind jij het leuk 
om vrijwilliger bij onze vereniging te worden, of ken jij iemand 
die dit helemaal te gek vindt? We horen het graag!

fietsenstalling als vanouds
Tijdens de Heemskerkse feestweek is het een vaste traditie: de 
stamleden van Mees Toxopeus beheren de fietsenstalling voor 
het politiebureau. Na twee jaren met beperkingen, zijn de sfeer 
en de gezelligheid deze zomer weer helemaal terug. En met 
een mooi resultaat voor de vereniging: er werden meer fietsen 
gestald dan ooit tevoren.

De gemeente Heemskerk plaatst de keet en fietsenrekken 
kosteloos op het grasveld. Drie dagen lang wisselen de loodsen 
en bobo’s elkaar af; tegen een kleine vergoeding kunnen de 
kermisgangers hun fiets bij ons stallen. De opbrengst gaat 
rechtstreeks naar Mees Toxopeus, waarmee wij nieuw spel- en 
zeilmateriaal kunnen aanschaffen.
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Datum  Bevers   Dolfijnen  Zeeverkenners Stamleden

8 okt  Reguliere opkomst    Reguliere opkomst 
9 okt     Zeilen op de Stierop

15 okt  Reguliere opkomst Reguliere opkomst Omvaren vloot

22 okt  Geen opkomst Geen opkomst Geen opkomst Klusdag

29 okt  Reguliere opkomst Reguliere opkomst Reguliere opkomst Sluitingsweekend   
           Stierop

5 nov  Overvliegen  Overvliegen  Overvliegen  Vrijwilligers BBQ
           & overvliegen

agenda

een waanzinnig Nawaka 2022
Ahhh toe... nog een laatste keer blikken we terug op het 
Nawaka zomerkamp in Zeewolde. Want wat hebben we het 
toch naar ons zin gehad. Ruim 60 leden van Mees Toxopeus 
vierden het feest mee, als deelnemer of als vrijwilliger. We 
bedanken iedereen voor de gezelligheid en hopen jullie over  
vier jaar bij de volgende editie weer te verwelkomen.


