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Rich & Famous Pinksterkamp
19-21 mei 2018 | Uitgeest

In het pinksterweekend was een grote groep zeeverkenners en stamleden op en rond de
Stierop te vinden. Het traditionele Pinksterkamp stond dit jaar in het teken van Rich & Famous, waarbij de kinderen bij verschillende opdrachten onderdelen voor hun zelf te bouwen
villa konden verzamelen. Onder leiding van de nieuwe Activiteiten Commissie van de Stierop
werd er druk handel gedreven bij het postenspel, gegokt in het Stierop Casino en gedanst op
de gala-avond.
Zondag zijn de vletten en slepers richting Alkmaar vertrokken voor de welbekende dagtocht. Op maandag werd er
gestreden in een zeilwedstrijd met een
geweldige score voor de Mezen! Ondanks de ’handicaps’ die zij hadden, missende onderdelen als straf bij eerdere
spellen, zijn de eerste (1670), derde
(443), vierde (322) en vijfde (67) plaats in
de wacht gesleept. Een topprestatie van
de dames en heren zeeverkenners.

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei
4 mei 2018 | Beverwijk

Op het Stationsplein te Beverwijk zijn op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
herdacht. De zeeverkenners, loodsen en bobo’s van Mees Toxopeus gaven ondersteuning bij
de kranslegging. Het is voor de eerste keer dat deze herdenking in deze vorm werd georganiseerd. De Stichting Herdenking Deportaties Razzia 1944 en de Stichting Indië Monument herdachten op dit moment gezamenlijk de slachtoffers van de razzia van 16 april 1944 in Beverwijk en Velsen-Noord en de Beverwijkse militairen die sneuvelden in Nederlands-Indië.
Waar voorgaande jaren zowel bij het IndiëMonument op het Kuenenplein, in aanwezigheid van de Mezen, als bij het monument bij het
Beverwijkse NS-station een herdenking
plaatsvond, werden dit jaar de kransen gelegd
voor het beeld ‘Mens-Stad-Leven’ op het Stationsplein.
Burgemeester Martijn Smit legde namens de
Gemeente Beverwijk een krans. Zeer speciaal
was de kranslegging door de 93-jarige veteraan Gerard Groen namens de Stichting Indië
Monument.

Zeeverkennersleiding geïnstalleerd
20 mei 2018 | Uitgeest

In de avond van 20 mei zijn de heren van de
zeeverkennersleiding geïnstalleerd. Samen
met de zeeverkenners in de vletten en de
stamleden op de TOX heeft het bestuur een
mooie plek tussen het riet opgezocht. Daar zijn
Erwin en Olaf zijn benoemd tot stuurman, te
herkennen aan de twee rode strepen op de
schouder.

Giovanni is benoemd tot opperbootsman, een
functie die vorig seizoen door Erwin en Olaf
werd vervuld. De opperbootsman is te herkennen aan de drie witte strepen op de borstzak
van zijn uniform. Van laag naar hoog kennen
wij de opperbootsman, de stuurman en de
schipper (2 groene strepen op de schouder).

Nieuw logo Stierop

SPRING OP DE FIETS!

19 mei 2018 | Uitgeest

Fiets op 10 juni 2018 voor Mees Toxopeus!
Bij de Rabobank Fietsdag kan iedereen op
een sportieve wijze geld inzamelen voor
een lokale vereniging.

De Stierop heeft een gloednieuw logo! Het
bestuur van de Stierop onthulde dit logo
met het hijsen van de vlag tijdens de opening van het weekend. Centraal staat de
naam ‘Stierop’ die omgeven wordt door een
kabeltouw. De letter ‘t’ is vervangen door
een anker, dat doorloopt in de letter ‘r’. Een
fris logo dat helemaal past bij de toekomst
van de Stierop. Samen met de vernieuwde
inrichting van de bar, een vers bestuur en
enthousiaste AC-commissie bruist het op
de Stierop van de energie.

Aanmelden kan op de dag zelf bij het startpunt bij Brafoer op het Stationsplein. Je
ontvangt een stempelkaart en plattegrond
waarmee je de route van 33 kilometer
langs de mooiste plekken van de IJmond
kan rijden.
Mees Toxopeus heeft het startnummer 184.
Dit startnummer moet op de stempelkaart
vermeld worden.
Een volle stempelkaart levert €12,50 op
voor de club. Starten kan tussen 9:30 en
11:30, finishen kan tot 16:00.

Vlet 322 als nieuw
17 mei 2018 | Beverwijk

Na vervanging van een groot deel van de bodem en de
spanten van de 322, is deze een aantal weken na het omvaren als laatste vlet op de Stierop aangekomen. Samen
met een nieuwe zwaardkast en vlonders kan deze vlet,
met bouwjaar 1964, er de komende jaren weer tegenaan.
De buitenrand is voorzien van de blauwe lak die ook op
de sleper TOX is gebruikt.

Vervanging Cv-installatie Mezennest
Mei 2018 | Beverwijk

Na 17 jaar trouwe dienst is de Cv-ketel in het Mezennest
vervangen door een nieuwe HR Cv-installatie. Hiermee
verwachten wij in de toekomst veel gas te kunnen besparen. Ook de luchtweg naar buiten is bij de werkzaamheden meteen vervangen.

Zeilweekend Dolfijnen
27 mei 2018 | Uitgeest

De dolfijnen hebben zondag 28 mei een dagje gezeild! Er
stond een lekker briesje en het weer was mooi. Zij zijn
naar Uitgeest gevaren en hebben hier gezwommen. De
dolfijnen en het leidingteam hebben een super gezellige
dag gehad. Het smaakte naar meer, tijdens het Stieropkamp zal er daarom zeker weer gezeild worden.

Geslaagden groepsvaarbewijs
Mei 2018 | Uitgeest

Giovanni en Jenson zijn deze maand geslaagd voor hun
groepsvaarbewijs. Dit houdt in dat zij vanaf nu zelfstandig met de sleper TOX mogen varen. Een knappe prestatie van deze twee! Giovanni legde het examen tijdens het
Pinksterweekend af, Jenson heeft zondag 3 juni met
succes zijn kunsten op de TOX laten zien.

Groepsvaarbewijs: wat is dat?
Mei 2018 | Beverwijk

Wanneer een lid onderdeel wordt van de Stam, Lunettenstam of Insulindestam, krijgt deze de mogelijkheid
om te leren varen met de mezensleper. Hieraan zijn
een aantal vereisten gesteld, waartoe het behalen van
het Klein Vaarbewijs I en het certificaat motordrijver
behoren. Beide onderdelen worden binnen de groep
onderwezen en extern geëxamineerd.
Het certificaat motordrijver staat voor de technische
kennis van een schipper op de TOX. Mees Toxopeus
heeft hier een eigen cursusboek voor ontwikkeld, te
vinden op de website (onder ‘nautisch’). In het winterseizoen wordt er aan geïnteresseerden
les gegeven, waarbij de theorie aan de hand van voorbeelden in de TOX wordt besproken.
Het Klein Vaarbewijs I richt zich op de kennis van vaarreglementen op de Nederlandse wateren. Het KVB I of KVB II zijn wettelijk verplicht voor het besturen van vaartuigen die sneller
kunnen dan 20 km/u en 15 tot 25 meter lang zijn en voor het slepen van kleine vaartuigen.
Na praktijklessen op de TOX worden in het eindexamen, dat binnen de groep wordt afgenomen, zowel de theoretische kennis als de stuurvaardigheden met de sleper TOX beproeft.
Wanneer de kandidaat dit examen met succes afrondt ontvangt deze het groepsvaarbewijs.

Foto van de maand

Wat een gezellige boel toch, op die TOX!
Heb jij een leuke foto voor onze sociale media of de nieuwsbrief?* Stuur deze dan naar
social@meestoxopeus.nl!
* Denk om de privacy: breng zonder toestemming personen n iet
herkenbaar in beeld.

KALENDER [MAAND] 2018

Kalender: uitgelicht

Weekend 9- 10 juni

9-10 juni 2018 | Uitgeest

AC-weekend en Stieropcup

Tijdens het AC-weekend van 9 en 10 juni vindt de
Stieropcup plaats; een superspannende zeilwedstrijd waaraan alle Stieropgroepen mee zullen
doen. De Mezen hebben dienst dit weekend, wat
betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de bar,
het terrein en het overzetten van bezoekers.

Zondag 10 juni
Rabobank Fietsdag
Weekend 16-17 juni
Stieropkamp dolfijnen

Weekend 22-14 juni

16-17 juni | Uitgeest

Stranddag dolfijnen

In het weekend van 16 en 17 juni zullen de dolfijnen
op de Stierop te vinden zijn. De kinderen staat een
programma vol zeilen, zwemmen en kamperen te
wachten. De dolfijnenleiding zal binnenkort meer
informatie bekend maken.

Zaterdag 30 juni

22-24 juni | Hoorn

Open dag Stierop

Scoutinggroepen uit de gehele regio komen eind
juni tezamen voor de Leliecup in Hoorn. Bij deze
zeilwedstrijd, waaraan enkel lelievletten deelnemen, zullen veel scoutinggroepen aanwezig zijn.
Ook Mees Toxopeus is van de partij. Zeeverkenners en stamleden kunnen aan boord van een van
de vletten deelnemen aan de wedstrijden die op
vrijdag, zaterdag en zondag plaats zullen vinden.

Leliecup verkenners en stam
Zaterdag 23 juni

6-15 augustus
NaWaKa zomerkamp Zeewolde

Trektocht Lunettenstam
1 mei 2018 | Edam e.o. | Verslag van Giovanni

Zeilen, zon en veel nautische mijlen! Dat stond voor deze
avontuurlijke loodsen centraal. Wij zijn onze tocht begonnen op de Stierop, met Edam als eerste bestemming.
Met een korte voorbereiding waren wij op onze eigen
creativiteit en improvisatie aangewezen. De eerste
avond werden er pannenkoeken op een gasstel van de
Action gebakken, de gasfles ontbrak helaas nog. Gelukkig wisten Thomas en Michelle een lift te regelen naar de
dichtstbijzijnde bouwmarkt, om daar net vóór sluitingstijd een gasfles te kunnen kopen.
De tweede dag verliep onrustig over de ruwe Gouwzee, waar tegen hoge golven in gevaren
moest worden. Naarmate wij verder het water op voeren bleek het toch verstandig om de
buitenboordmotor aan te zetten en de dichtstbijzijnde haven op te zoeken. Wij vieren waren
doorweekt, maar uiteindelijk wisten wij toch de haven van Monnickendam te bereiken.

De volgende dag voeren wij terug naar de Stierop, om daar de tocht met een voldaan gevoel
af te sluiten. Het weer zat niet altijd mee en de vlet, waarin ook werd overnacht, had weinig
luxe te bieden, dus het was soms even doorbijten. Desondanks kijken wij uit naar de volgende tocht, die in de zomer zal plaatsvinden!

Oproep: ondersteuning op de Stierop
Mei 2018 | Uitgeest

De vaste beheerder van de Stierop neemt binnenkort
afscheid. Voor de komende tijd is het Stieropbestuur
daarom op zoek naar mensen die hen kunnen helpen bij
het overvaren van verhuurgroepen op doordeweekse
dagen. Heb je interesse of vragen: laat het bestuur dit
weten via 06-50221243! Beheerder worden iets voor
jou? Solliciteren kan via sollicitatie@stierop.nl!

Thee-/handdoeken gezocht
Mei 2018 | Beverwijk

De leidingteams zijn op zoek naar handdoeken of theedoeken voor op het Mezennest. Deze komen zowel bij
activiteiten als bij het doen van de afwas goed van pas.
Heb jij thuis nog oude doeken liggen, de dolfijnenleiding
kun je hier erg blij mee maken. Alvast bedankt!

Zeilinstructieweekend
11 mei 2018 | Beverwijk

In het weekend van 11 tot 13 mei hebben verschillende
zeeverkenners en loodsen deelgenomen aan het zeilinstructieweekend op de Stierop. Onder leiding van ervaren zeilers van de diverse scoutinggroepen van de
Stierop werden kennis en vaardigheden aangescherpt
op het Uitgeester- en Alkmaardermeer.

De Stierop van boven
20 mei 2018 | Beverwijk

Tijdens het Pinksterweekend zijn er door Nick hele gave
dronebeelden gemaakt van de Stierop. Dit aanzicht van
boven laat maar weer eens zien wat een mazzel wij hebben met de mooie kampeervelden, boerderij en haven!
De rondvlucht is vastgelegd op film en is zeker de moeite waard om te bekijken.
Drone beelden van scoutingcentrum "de Stierop"

Voorbereidingen NaWaKa
Mei 2018 | Beverwijk

Het NaWaKa-zomerkamp laat nog even op zich wachten, maar de voorbereidingen voor dit
fantastische kamp zijn al in volle gang. De dolfijnen staan met hun tenten op een sub-kamp
met het thema ‘Rif’. Wereldwijd worden de oceanen, kusten en met name de riffen bedreigd
door de steeds groter wordende ‘plastic soep’ in het water. De riffen met hun rijke diversiteit
aan koraal en vissoorten komen in het gedrang door deze vervuiling. Ook op NaWaKa vraagt
men aandacht voor dit probleem om zodoende meer bewustzijn te creëren.
Het leidingteam van de dolfijnen is op zoek naar
decoraties voor het kamp. Zij willen het kampterrein aankleden met voorwerpen die met het onderwerp ‘rif’ en ‘plastic soep’ te maken hebben. De
dolfijnen zullen zelf nog een keer gaan strandjutten, maar misschien kun jij hen helpen met het
verzamelen van lege shampoo- of wasmiddelflessen of misschien heb jij nog wel iets ander
thuis liggen dat zij goed kunnen gebruiken bij dit
thema! Het leidingteam is tijdens opkomsten op
Bron: Plastic Soup Foundation
het Mezennest te vinden of via e-mail bereikbaar.

Overdracht Boogmaker Insulindestam
12 mei 2018 | Beverwijk

Jasper heeft het voorzitterschap van de Insulindestam overgedragen aan Ronald, die vanaf deze
maand de ‘Boogmaker’ zal zijn. Jasper heeft zich de
afgelopen jaren volop ingezet voor de Insulindestam en de kleine en grote projecten van de groep,
zoals de nieuwe Pimpelmees en de sleper TOX.
Ronald neemt de komende jaren het stokje van
hem over en komt daarmee weer in zijn oude functie binnen de groep terecht. Ronald was voor Jasper ook al boogmaker. De avond werd naast de
overdracht ingevuld met een quiz, waarin de kennis
van de Insulindestam over de oude en nieuwe
Boogmaker werd getest. Zo kwam er eindelijk antwoord op de vraag wat de bijnamen van Ronald zijn
en welke sporten Jasper allemaal heeft beoefend.
Jasper ontving onder andere een grote zitzak bedrukt met de vaarkaart van Noord-Holland
als afscheidscadeau. De Insulindestam bestaat momenteel uit 21 leden. Zij zijn actief in het
bestuur van Mees Toxopeus of betrokken bij de ondersteuning van de diverse leidingteams.

Vacature 2e penningmeester

INKOPPERTJE OF HERSENBREKER

Mei 2018 | Beverwijk

Hoe heet het bootonderdeel met nummer 64?

Voor het operationeel financieel besturen van
onze zeeverkennersgroep Mees Toxopeus, is
het bestuur sinds kort op zoek naar een 2e
penningmeester.
Het bestuur zoekt een ouder, lid of oud-lid die
30 minuten per week zou willen besteden aan
operationele financiële zaken voor de Mees
Toxopeus. Dit is een geheel zelfstandige functie, die thuis vanachter de computer kan
plaatsvinden.
Voor de gehele vacature kan je contact opnemen met bestuur@meestoxopeus.nl.

Antwoord vorige maand: dit onderdeel
heet de leuver.
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