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Installatie zeeverkenners
14 april 2018 | Beverwijk

De bezetting van de vletten is dit vaarseizoen sterk veranderd. Na het afscheid van een grote
groep bootsmannen en kwartiermeesters, die afgelopen winter overgevlogen zijn naar de
lunettenstam, is het aan een nieuwe generatie om het roer in de vletten over te nemen.

De jongste verkenners zijn zaterdag 14 april door de zeeverkennersleiding geïnstalleerd.
Camille, Las, Meike, Roos, Samuel, Swen en Ties mogen zich nu officieel zeeverkenners noemen. Daarnaast zijn Camille, Eddy, Jip en Yoran dit jaar de kwartiermeesters. Amber, Benny,
Chözang en Robin zijn deze middag door het leidingteam, bestaande uit Erwin, Giovanni en
Olaf, tot bootsman benoemd.
Dat betekent dat de 443 dit
vaarseizoen door Benny, Eddy, Aaron en Davey wordt bemand. Chözang, Jennifer, Camille, Swen en Samuel varen
op de 1670. De 390 heeft als
bemanning Robin, Yoran, Las
en Ties. Tot slot zien we op de
322 deze zomer Amber, Jip,
Meike en Roos.

Open dag Scoutingduin
7 april 2018 | Beverwijk

Op de Open dag van 7 april heeft Mees Toxopeus samen
met de omringende scoutinggroepen aan geïnteresseerden laten zien wat scouting nu precies inhoudt en
welke activiteiten er zoal worden georganiseerd. Bij de
Mezen kon er gevaren worden in een lelievlet op de
Ganzenvijver of geklommen worden over een koord boven het water.

De bevers en dolfijnen hebben samen met hun leiding
een rondje gemaakt door het duin en bij de verschillende groepen aan activiteiten meegedaan. Naast vele familieleden en vrienden hebben we een hoop nieuwe gezichten langs zien komen bij de activiteiten en de informatiekraam. Naar onze mening een zeer geslaagde dag
met het beste weer dat wij ons konden wensen: volop
zon en een heerlijke temperatuur!
‘Scoutinggroepen organiseren samen open dag’

Werkweekend Stierop
21 & 22 april 2018 | Uitgeest

Na het jaarlijkse voorjaars-werkweekend op de Stierop
zien de boerderij, de haven en de kampeervelden er
weer spik en span uit. Scouts van Mees Toxopeus, KoogZaandijk, de Victorie en Elfregi Zaanstreek hebben de
handen uit de mouwen gestoken om de Stierop weer
klaar te maken voor het nieuwe zomerseizoen.
Tijdens dit zonnige weekend is de vlaggenmast voorzien
van nieuwe lijnen, de houten fietsenrekken zijn in de
verf gezet en het onkruid is weggehaald. De Stieropvletten liggen weer in het water en de kampvuurplaats
is alvast getest. De bar heeft dit winterseizoen de grootste transformatie ondergaan en ziet er nu een stuk lichter en moderner uit. De oude bankjes en tafeltjes hebben plaatsgemaakt voor een gave lounge set van steigerhout. Het resultaat is zeker de moeite waard om binnenkort een keer te komen bekijken!

Foto van de maand

Vier op een rij; vletten in de haven van Beverwijk (foto: Olaf Litjens). 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 MEI 2018

Kalender: uitgelicht

Vrijdag 4 mei

4 mei 2018 | Beverwijk

Dodenherdenking Stationsplein

Geen opkomst bevers/dolfijnen

Op 4 mei herdenken de Mezen de slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn wij dit maal aanwezig bij de herdenking op het Stationsplein. Voor zeeverkenners

Weekend 11-13 mei

en stamleden.

Zaterdag 5 mei

Zeilinstructie Stierop verkenners

12 mei 2018 | Beverwijk

Maandag 14 mei

Jasper Jansbeken draagt per 12 mei het voorzitterschap van de bobo’s over aan Ronald Zweerman. Na vele jaren inzet heeft Jasper besloten het
stokje van Boogmaker door te geven. Zaterdagavond 12 mei zal de officiële overdracht plaatsvinden. Voor stamleden.

Groepsraad

19 mei 2018 | Uitgeest

Weekend 19-21 mei

Zondag 27 mei

Pinksterkamp op de Stierop in het teken van het
thema ‘Rich & Famous’. De Activiteiten Commissie
heeft een superleuk programma voor de zeeverkenners bedacht en zondagavond is er een groot
feest. Tevens dienstweekend met Alex, Jelly, Jelmer, Michiel, Martin, Sven J., Nighel, Luuk, Michelle, Sjuul, Elise, Stijn, Davey, Freek, Lars en Berry.

Zeilen op de Stierop dolfijnen

Voor zeeverkenners en stamleden.

Geen opkomst bevers/dolfijnen
Zaterdag 12 mei
Overdracht Boogmaker

Pinksterkamp Stierop
Zaterdag 26 mei
Geen opkomst dolfijnen

Vloot te water gelaten
26 april 2018 | Beverwijk

Yes, het zomerseizoen is eindelijk aangebroken. Na
maanden van schuren, schilderen en lakken zijn de vletten op woensdag 26 april te water gelaten in de haven
van Beverwijk. Dankzij de inzet van Adrichem Transport,
Boels Rental, Van den Boogaard Transport en Zuidam
B.V. dobbert de hele vloot weer in het water.
En er viel een hoop te klussen deze winter. Na een eerste vaarseizoen met de sleper TOX zijn er de nodige onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen gedaan.
Ook de lelievlet 322, de op een na oudste vlet in onze
vloot (bouwjaar 1964), heeft deels een nieuw onderwaterschip gekregen en slechte plekken in het staal zijn
aangepakt.
Daarnaast zijn de vletten na een proef in het vorige
vaarseizoen allen voorzien van anodes om aantasting
van het staal te verminderen.

Vernielingen Mezennest
21 april 2018 | Beverwijk

In de nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 april zijn er diverse bomen rond de kampvuurkuil vernield. Ook de
regenpijp bij de garage heeft een klap gekregen, waardoor een PVC koppelstuk aan de onderkant is afgebroken. Met de hulp van Freek en Alex Zonneveld is de regenpijp de volgende dag weer netjes gerepareerd!

Klusouders gezocht
April 2018 | Beverwijk

Mees Toxopeus is op zoek naar ouders die willen deelnemen aan onze MT Klusouder WhatsAppgroep. Ter
voorbereiding op de klusdagen, bij adviesvragen rondom (technische) projecten en incidentele klusmomenten bij bijvoorbeeld vernielingen of schade willen wij
een WhatsAppgroep inzetten om hulp in te kunnen schakelen. Ook een MT Klusouder worden? Laat het ons weten in een bericht aan beheer@meestoxopeus.nl!

SPRING OP DE FIETS!

Dijkverhoging Uitgeestermeer

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

April 2018 | Uitgeest

Helaas vindt deze gezellige fietstocht precies tijdens de Stierop zeilwedstrijden
plaats. Daarom vragen wij ouders en familieleden om voor Mees Toxopeus een mooi
bedrag bij elkaar te fietsen.
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. Een volle stempelkaart levert
€12,50 op voor de club. Starten kan tussen
9:30 en 11:30, finishen kan tot 16:00.

Langs het Uitgeestermeer en het Alkmaardermeer is men sinds medio 2017 bezig met
het verhogen van de boezemkades. In de
komende jaren zal het waterpeil sterk stijgen, waardoor een verhoging van 30cm
noodzakelijk is om het achterland en de
polders tegen het water te kunnen beschermen.
De ophoging en versteviging van de dijken
zal tot in 2019 plaatsvinden. Tot die tijd zullen er daarom veel graafwerkzaamheden
langs het water te zien zijn. Gelukkig kunnen wij hierdoor de komende 20 jaar onze
voeten droog houden! De dijkverhoging
wordt uitgevoerd door het Friese aannemingsbedrijf V.d. Meer B.V. in opdracht van
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Bron: HHNK.nl, ‘verbetering boezemkades’

Omvaren naar de Stierop
28 april 2018 | Beverwijk

De zeeverkenners zijn in het laatste weekend van april
met een bijna complete vloot naar de Stierop vertrokken. Vanwege het uitvoerige onderhoud aan de 322
staat deze momenteel nog in het boothuis. De vlet zal op
een later moment met een boottrailer naar de Stierop
worden gebracht. Tot die tijd kunnen de verkenners gebruik maken van de loodsenboot met bootnummer 67.

De sleper TOX is diezelfde ochtend in de haven van Beverwijk te water gelaten, waarna deze met de vletten op
sleeptouw kon vertrekken. Het weer was grijs en nat,
maar dat hield onze bikkels niet tegen om via het
Noordzeekanaal en de Zaan naar de Stierop te varen.
Daar zijn alle riemen, zeilen, tenten en zwemvesten
weer netjes op de zolder opgeborgen.

Online kopen? Zet SponsorKliks.nl open!
April 2018 | Beverwijk

Met SponsorKliks kan je Mees Toxopeus kosteloos
sponsoren. En het werkt heel gemakkelijk. Ga naar
sponsorkliks.nl en zoek onze vereniging op. Je krijgt
vervolgens onze eigen pagina te zien, waarop je uit tientallen webwinkels kunt kiezen. Kies hieruit jouw webwinkel en je kan via de reguliere website een bestelling
doen. Jij betaalt het normale aankoopbedrag én de betreffende webwinkel sponsort de Mezen!

Een nieuw gezicht in de communicatie
April 2018 | Beverwijk

Mees Toxopeus breidt haar communicatie op het gebied
van E-mail en sociale media uit. Vanaf dit seizoen gaat
Sven Janmaat aan de slag met de (online) zichtbaarheid
van de Mezen; met verhalen die laten zien wie wij zijn en
wat wij doen. Zowel binnen onze vereniging als daarbuiten. Sven is oud-dolfijnenleiding en studeert momenteel
aan een marketing-opleiding. Wellicht kom je hem binnenkort op een van onze mediakanalen tegen!

VERJAARDAGEN MEI 2018

INKOPPERTJE OF HERSENBREKER

1 mei

Dan denk je alle bootonderdelen wel te
kennen, kom je deze kleine rakker tegen. Wat is zijn officiële naam?

Roos Klanderman
18 mei
Erwin Castricum
23 mei
Jennifer Sueters
24 mei
Désirée Verweij
26 mei
Sven Heijnen

Mail jouw antwoord naar
social@meestoxopeus.nl. De snelste
Mees met het goede antwoord ontvangt
eeuwige roem!
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