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Wind in de haren en woeste golven: al deinend over het Markermeer
22-24 juni 2018 | Hoorn | Verslag van Giovanni In het weekend van 22 tot 24 juni zijn de zeeverkenners en stamleden naar Hoorn gevaren voor de Leliecup 2018. Ondanks de harde wind
hebben zij veel plezier beleefd aan de wedstrijden en activiteiten.
Mees Toxopeus voer samen met scoutinggroep Victorie uit Heiloo naar Hoorn. De slepers TOX
en Klapband namen de vletten op sleeptouw en begeleidden hen over het Markermeer. De tocht
verliep vrij soepel totdat de vlet 1556 (Victorie) flink water maakte. Het hoge boegwater liet de
vlet snel vollopen. Deze kwam daardoor enig drijfvermogen tekort en dreigde kennis te gaan
maken met de bodem van het Markermeer. Gelukkig kwamen Barend, Olaf en Sven als de bliksem in actie, de drie helden wisten de vlet met twee emmers weer boven water te krijgen.
Bij aankomst werden de groepen hartelijk ontvangen door scoutinggroep Vaandrig Peetoom
Vendel Hoorn, die de organisatie van de Leliecup in handen had. Je raadt het nooit, maar na de
stormachtige reis was iedereen doorweekt. Gelukkig kregen zij snel een standplaats voor de
tenten, een droge ruimte en een kommetje soep aangeboden om op te warmen.
De zeilwedstrijden zijn zeer geslaagd verlopen. De scouts namen de eerste zeildag deel aan
het ‘crazy 88’ spel, een puntenrace met 88 opdrachten, verdeeld over vier zeilwedstrijden. Een
klein conflict tussen vletten uit Hoorn en Beverwijk werd gelukkig sportief opgelost.
Op de tweede en laatste zeildag stonden drie wedstrijden op het programma, waar de Mezen
goede resultaten wisten te behalen. Na de wedstrijden werd het de hoogste tijd om aan de terugreis te beginnen. Na een behoorlijke tocht kwamen de scouts veilig en uitgeput op de Stierop
aan. De Leliecup smaakte zeker naar meer en er wordt daarom gekeken naar mogelijkheden
om deze wedstrijd volgend jaar naar de Stierop te halen.
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Foto van de maand

Kijk die loodsen eens gaan!
Heb jij een leuke foto voor onze sociale media of de nieuwsbrief? Stuur deze dan
naar social@meestoxopeus.nl!

Voorbereiding op NaWaKa
Juni 2018 | Beverwijk Het NaWaKa zomerkamp komt steeds sneller dichterbij. De leidingteams zijn druk bezig met de voorbereidingen. De dolfijnen zijn voor de aankleding van hun
kampterrein op zoek naar materialen die aansluiten bij hun thema ‘rif’ en ‘plastic soep’. Van lege
shampooflessen tot drijfhout, alle voorwerpen zijn van harte welkom voor de decoratie van
hun subkamp!
De zeeverkenners zijn erg geholpen met versiering in een roze kleur, van slingers tot lampjes.
Daarnaast zoeken zij nog plastic flessen (0,5-2 liter) en een waterdichte schatkist met postgleuf (van ongeveer 40 bij 30 bij 35 centimeter). Heb je deze voorwerpen op zolder staan of in de
bijkeuken liggen, de zeeverkennersleiding hoort het graag!
Afgelopen jaren is er door de groep gespaard voor de grote uitgaven die bij een dergelijk kamp
om de hoek komen kijken. Inkomsten uit de Jantje Beton-collecte, het beheer van de fietsenstalling bij de kermis in Heemskerk en de Rabobankfietsdag zijn opzij gezet voor NaWaKa.
Dankzij dit geldpotje kan Mees Toxopeus een korting op de kampprijs geven. Dit houdt in dat de
dolfijnen € 120 i.p.v. € 140 betalen, voor verkenners en loodsen wordt de prijs op € 240 i.p.v. € 285
gesteld. Ook de logistieke zaken en faciliteiten worden uit dit potje gefinancierd. Denk hierbij
aan het transport van de vletten en de aanschaf van extra tenten voor de dolfijnen.
Op NaWaKa kan alleen met muntjes i.p.v. contant geld betaald worden, op locatie te koop.

Rabobank Fietsdag
10 juni 2018 | IJmond Op zondag 10 juni zijn de Mezen op de fiets gesprongen om een mooi
geldbedrag voor de vereniging in te zamelen. Met het groepsnummer 184 op de stempelkaart
hebben zij een fietstocht van 33 kilometer lang, dwars door de IJmond, afgelegd.
Met het weer zat het deze zondag helemaal goed; hoge temperaturen en veel zon. Op vijf punten
kon er een stempel worden gehaald om zo met een volle kaart het eindpunt te bereiken. De route voerde langs De Oude Boerderij (Beverwijk), Informatieboerderij Zorgvrij (Spaarnwoude),
Klein Centraal (Santpoort-Zuid), het Rabobank IJmond Stadion (IJmuiden) en Brafoer
(Beverwijk).

Maar liefst 197 verschillende lokale verenigingen en stichtingen hebben aan deze fietstocht
deelgenomen. 4.000 fietsers hebben de route afgelegd en een volle stempelkaart bij de finish
ingeleverd. Langs de route hebben 40 vrijwilligers en 14 muziekverenigingen de deelnemers
aangemoedigd.
In totaal is er een bedrag van € 50.000 bij elkaar gefietst. Dankzij de inzet van onze fietsende
kanjers ontvangen wij van de Rabobank € 162,50. Dit geweldige bedrag komt ten goede aan het
NaWaKa zomerkamp, zodat dolfijnen, zeeverkenners en stamleden een fantastische week in
Zeewolde tegemoet kunnen zien. Heel erg bedankt allemaal!
Ook de IJmond op de fiets ontdekken? Bekijk de routekaart op de website van de Rabobank!

RABOBANK FIETSDAG

Groenonderhoud Mezennest
17 juni 2018 | Beverwijk Door het zomerse
weer schiet het gras uit de grond en groeien de
bosschages rondom het Mezennest als kool.
De flinke begroeiing aan weerszijden van de
toegangswegen is deze maand aangepakt en
het gras op het veld is gemaaid. Met de hulp
van de familie Beentjes en Klanderman is het
gebouw nu weer goed bereikbaar!

Stieropcup
9-10 juni 2018 | Uitgeest Afgelopen ACweekend stond de Stieropcup op de agenda.
De prestaties werden op geheel objectieve
wijze en volgens de officiële wedstrijdregels
beoordeeld door de AC-commissie.
De wedstrijd bestond uit drie spelelementen.
Bij het Mario Kart-spel moesten drie ballonnen aan de achterzijde van iedere vlet lek geprikt worden om deze uit te schakelen.
De werptechnieken werden op de proef gesteld bij het Ringwerpspel. De verkenners
moesten proberen fietsbanden om staande
palen in een varende boot te gooien.
Er werd afgesloten met een reeks aan zeilwedstrijden. Na het optellen van de punten
kwam de 1643 van de SEZ als winnaar uit de
bus, gevolgd door onze 322 als runner-up.

Beveiligingscamera’s Mezennest
Juni 2018 | Beverwijk Met dank aan NVD
Beveiligingsgroep IJmuiden kunnen wij twee
extra beveiligingscamera’s op het Mezennest
plaatsen. Deze twee bolcamera’s maken het
mogelijk om beter zicht te krijgen op het
hoofdgebouw, de garage en de twee bijgebouwen. Op deze wijze krijgen Politie en wij een
completer beeld bij vernielingen en inbraken.

Nieuwe bestelronde kledinglijn
Juni 2018 Een nieuwe bestelronde voor de
kledinglijn van Mees Toxopeus is geopend. Tot
zondag 15 juli kan er een bestelling geplaatst
worden via het online bestelformulier. Dit formulier en de flyer hebben alle leden per e-mail
ontvangen. Daarnaast kan er geprofiteerd
worden van kortingen tot 40% op geselecteerde modellen.

Breedbeeld op de Stierop
9 juni 2018 | Uitgeest Tijdens het dienstweekend is op de Stierop een groot formaat
beeldscherm geïnstalleerd. Deze vervangt de
huidige beamer en het projectiescherm. Het
scherm zal worden gebruikt bij zeilinstructies
en kan worden ingezet bij programmaonderdelen en bijeenkomsten van het bestuur, de
Stieropgroepen en de AC-commissie.

Kalender: uitgelicht
7-8 juni 2018 | Uitgeest Mees Toxopeus heeft
tijdens het komende AC-weekend dienst. Voor
de zeeverkenners staan er weer een leuke
activiteiten klaar. De Lunettenstam organiseert een speciaal programma voor de stamleden van alle Stieropgroepen op de zaterdagavond.

Kalender 07/18
Weekend 7- 8 juli
AC-weekend en dienstweekend
Maandag 9 juli
Groepsraad
Zondag 15 juli
Uiterste besteldatum kledinglijn MT
6-15 augustus
NaWaKa zomerkamp Zeewolde

Opendag Stierop

Opendag op scoutingcentrum De Stierop
30 juni 2018 | Uitgeest In het laatste weekend van juni heeft De Stierop haar deuren geopend
voor geïnteresseerden om een kijkje te komen nemen op het terrein, in de haven en natuurlijk
in de opgeknapte boerderij.

De diverse scoutinggroepen lieten ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zien wat er allemaal op en rond de Stierop te doen is. Na een gezamenlijke opening bij de vlaggenmast en welkomstwoord van de leidingteams gingen de activiteiten van start. Een zee aan badeendjes lag
klaar om vakkundig gevangen te worden, het terrein werd met een speurtocht verkend en grote
en kleine krachtpatsers konden hun talenten laten zien in een wedstrijdje spijkers slaan. Daarnaast werd er volop geklommen en geklauterd op een opblaasbaar springkussen.
Met de stevige wind in de zeilen werd er onder begeleiding van de zeeverkenners gevaren op
het water voor de Stierop. De wind was erg aangenaam op deze warme dag. Velen namen een
duik in het frisse water om verkoeling te zoeken.
Na dit geslaagde evenement stond er voor een aantal zeeverkenners nog een spannende dag
te wachten. Op zondag namen zij deel aan de CWO-praktijkexamens. Amber (CWO III), Eddy
(CWO III) en Camille (CWO I) zijn voor hun examen geslaagd en hebben het CWO-certificaat in
ontvangst mogen nemen. Van harte gefeliciteerd!
‘Opendag Scoutingcentrum De Stierop’
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Stieropkamp Dolfijnen
16-17 juni 2018 | Uitgeest De dolfijnen hebben
in juni de Stierop weer onveilig gemaakt tijdens
het Stieropkamp. Met het weer, de sfeer en de
opkomst zat het helemaal goed dit weekend.
Veertien dolfijnen bleven op de Stierop slapen.
Na het uitrollen van de matjes en slaapzakken
kwamen de eerste zakken snoep en chips al
snel tevoorschijn.

Zaterdagavond werd er na het eten van de overheerlijke pannenkoeken een rondje gevaren
met de sleper TOX, waarbij de kinderen hun
stuurmanskunsten lieten zien.
De dolfijnen bewezen dit weekend dat zij echte
waterratten zijn, er werd volop gezwommen bij
de steiger. Eenmaal uit het water werden er
spelletjes als Hollandse leeuwen gedaan en
gevaren met de lelievletten. Met de harde wind
was dat een leuke en spannende ervaring.

KOEIZZZZ
Uit het archief van de Mezen kwam deze foto
onder een dikke laag stof tevoorschijn. Wat is
de officiële naam van de sluis waar de KMK
hier voor ligt?

Nieuwe beheerder Stierop
Juni 2018 | Uitgeest De Stierop heeft een
nieuw beheerderspaar voor de boerderij. Per 1
juli hebben zij de activiteiten op en rond de
Stierop op zich genomen.
Na het vertrek van de vorige beheerder konden het bestuur en de scoutinggroepen van de
Stierop de dagelijkse taken tijdelijk van hen
overnemen, zoals het overzetten van huurders van de kampeervelden.

Antwoord vorige maand: de vingerlingen.

Het nieuwe beheerderspaar zal naast de zorg
voor de huurders ook hun steentje bijdragen
aan het onderhoud van de gebouwen, de haven
en het terrein. De scoutinggroepen blijven tijdens de weekenden in het zomerseizoen verantwoordelijk voor de activiteiten en de bardiensten.
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