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EEN HOOP NIEUWE GEZICHTEN

De nieuwe leidingteams stellen zich voor
September 2018 | Beverwijk Na de zomerstop hebben wij een flink aantal nieuwe gezichten
mogen verwelkomen bij de leidingteams van de diverse speltakken. Aletta en Thomas leggen
dit seizoen hun leidingfunctie bij de dolfijnen en bevers neer, zij gaan zich richten op hun
nieuwe universitaire opleiding. Wij wensen hen veel succes toe en bedanken hen voor hun
fantastische inzet bij de leidingteams! Aletta en Thomas zullen bij het overvliegen op 20 oktober afscheid nemen van de kinderen.
Het leidingteam van de dolfijnen is dit jaar flink uitgebreid. Amber, Ben, Jenson, Lucas, Marit,
Michelle en Nighel vormen dit winterseizoen de vaste opstelling bij de speltak van 7 tot en
met 11 jaar. Zij zullen in de beginperiode ondersteund worden door oudere groepsleden die
afwisselend een opkomst meedraaien.
Er is gekozen voor een mix van jong en oud voor een goede groepsdynamiek. Met deze bezetting is er een mooie verhouding man-vrouw in het leidingteam en zijn er creatieve, technische en organisatorische kwaliteiten in huis gehaald.
Met Amber (16 jaar) en Marit (14 jaar) spraken wij over komend seizoen. Beiden zijn zeeverkenner geweest en beginnen nu aan hun eerste jaar als hoofdleiding. Amber en Marit zijn erg
creatief en muzikaal en zij hopen dit in de activiteiten van deze winter te kunnen verwerken.
Zij genieten van het leidinggeven wanneer de kinderen helemaal opgaan in de programma’s.

Bevers
Marit zal daarnaast samen met Daniëlle het
vertrouwde gezicht zijn bij de beverspeltak.
Net als vorig jaar zal er ook dit seizoen weer
een hulpleidingteam zijn; enthousiaste verkenners die op zaterdag een handje helpen.
Daniëlle (27 jaar) is zeeverkenner en zeeverkennerleiding geweest. Zij geeft les aan
groep 3 en 4 op basisschool ‘t Kraaiennest en
heeft een grote passie voor het werken met
jonge kinderen. Staat zij niet voor de klas, dan
is zij wel in de sportschool te vinden.
Haar spreekt de puurheid en spontaniteit van
de bevers erg aan. Zij hoopt dit seizoen met
het leidingteam een goede basis neer te kunnen zetten, waarbij zij de lijnen wat strakker
kunnen trekken, maar ook kunnen laten vieren. Zodoende kunnen zij een gevarieerd programma neerzetten voor de kinderen.

Zeeverkenners
De samenstelling van het zeeverkennerleidingteam is voor komend winterseizoen ongewijzigd gebleven. Erwin, Giovanni en Olaf
gaan hun tweede seizoen als drietal in.
Olaf (19 jaar) studeert momenteel Mechanical
Engineering aan de Hogeschool van Amsterdam. Met medestudenten is hij nu een eigen
bedrijf aan het opstarten.
Met zijn technische achtergrond is hij vaak op
en rond de vletten en de sleper TOX te vinden.
Een bedieningspaneel aansluiten of het houtwerk netjes aflakken, Olaf draait er zijn hand
niet voor om. Zijn passie voor techniek wil hij
graag bij het bootonderhoud op de zeeverkenners overbrengen. Daarnaast wil hij met
Erwin en Giovanni het lesgeven in de knooptechnieken dit seizoen weer oppakken.

Kalender: uitgelicht
13 t/m 14 oktober 2018 | Uitgeest Tijdens het
sluitingsweekend wordt er op de Stierop geklust en gepoetst om het zomerverblijf zo
netjes mogelijk achter te laten. Alle hulp van
zeeverkenners en stamleden is van harte
welkom.
20 oktober 2018 | Beverwijk De oudste leden
van de diverse speltakken zullen eind oktober
doorstromen naar de volgende speltak. Het
overvliegen vindt bij de jongere speltakken in
de middag plaats, de nieuwe loodsen zullen
in de avond welkom worden geheten bij de
hogere leeftijdscategorie.
3 t/m 4 november 2018 | Beverwijk Stamleden gaan in het eerste weekend van november gezamenlijk op hike. De eindbestemming
wordt in de ochtend pas bekend gemaakt.

Omvaren vloot naar Beverwijk
Oktober 2018 | Uitgeest Op 6 oktober keert de
vloot van Mees Toxopeus weer huiswaarts.
Na een mooi zomerseizoen met flink wat
vaaruren is het weer tijd voor wat liefde en
aandacht voor het materiaal. Na aankomst in
de haven van Beverwijk worden eerst de losse bootonderdelen naar het boothuis gebracht. In de loop van de week gaan de lelievletten en de sleper TOX op transport naar de
Watermees.
Om de conditie van de stalen rompen op peil
te houden heeft de groep vorig jaar besloten
te investeren in anoden die de aantasting van
het metaal reduceren. Daarnaast worden de
oudere vletten op de lange termijn een voor
een gestraald en van een nieuw verfsysteem
voorzien, zoals afgelopen winterseizoen bij
de 322 is gedaan.
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Zaterdag 6 oktober
Omvaren vloot naar Beverwijk
13 t/m 14 oktober
Sluitingsweekend Stierop
Zaterdag 20 oktober
Overvliegen alle speltakken

Zaterdag 27 oktober
Start regulier winterprogramma
3 t/m 4 november
Stamhike 2018
10 november
Mezenfeest 2018, zwemmiddag

Veel werk verzet tijdens Klusdag
15 september 2018 | Beverwijk Op zaterdag 15
september hebben stamleden en ouders de
handen uit de mouwen gestoken om het Mezennest weer winterklaar te maken.
Zo is de muur boven de kachel in de foyer
weer netjes dichtgemaakt en zijn de thermostaten in het hoofdgebouw en de Pimpelmees
vernieuwd, zodat wij er komende winter weer
warm bij zitten. Het boothuis en het loodsenhok zijn grondig opgeruimd en het grote anker is weer in de grond ‘verankerd’.
Er is gewerkt aan de ophanging van de buitendeuren van het boothuis en de nieuwe
neuswielconstructie van de aanhanger. Het
groen op de parkeerplaats is uitgedund en de
gaten in het pad achterlangs zijn gedicht. Alle
vrijwilligers bedankt voor jullie inzet!

Mees Toxopeus bestaat 55 jaar
19 september 2018 | Beverwijk Afgelopen
maand heeft Waterscouting Mees Toxopeus
de leeftijd van 55 jaar weten te bereiken. Op 19
september 1963 werd "Stichting ter belangenbehartiging van zeeverkennersgroep
Mees Toxopeus" in het leven geroepen.
In dat jaar vroeg het bestuur van de Stichting
toestemming aan Mees Toxopeus, oud schipper bij de Koninklijke Noord- en ZuidHollandse Reddingmaatschappij, om zijn
naam te gebruiken. Mees antwoordde 55 jaar
geleden enthousiast met "ja" en sindsdien
dragen wij met trots zijn naam.
De band tussen de scoutinggroep en de familie Toxopeus is nog steeds intact. Zo hebben
Tanja en Suus, achterkleinkinderen van Mees,
vorig jaar de nieuwe sleper TOX gedoopt.

Vuur en veiligheid: welke kleding trek jij bij het kampvuur aan?
September 2018 | Beverwijk Nog even en dan gaat het reguliere winterprogramma op het
Mezennest van start. Dat betekent bootonderhoud op zaterdagochtend (voor de zeeverkenners), levend stratego in het duin en natuurlijk een vuur stoken in de kampvuurkuil. Bij koude
temperaturen is het verleidelijk om dicht bij het vuur te gaan zitten om lekker op te warmen.
Daarbij is het verstandig om goed te kijken naar het type kleding dat je draagt.
Allereerst begint veiligheid rond het kampvuur met goede afspraken tussen het leidingteam
en de kinderen. Zo is het niet toegestaan om in de kampvuurkuil te rennen en blijft iedereen
op het gedeelte met stoeptegels. Door met je rug in de wind te gaan zitten voorkom je dat er
rook en vonken in de richting van jouw gezicht en kleding komen.
Kleding en schoeisel met een hoog gehalte nylon en andere plastic vezels is sterk af te raden.
Kunststoffen zijn zeer brandbaar en smelten snel vast aan de huid. Een nylon trainingspak,
plastic laarsjes en kunststof (regen)jas dien je in het Mezennest te leggen. Ook de nieuwe
scoutinguniformen zijn niet geheel vuurbestendig.
Vanuit de groep raden wij aan om te kiezen voor een warme trui of vest met een hoog gehalte
wol of katoen. Dit materiaal smelt niet en heeft een hoge ontbrandingstemperatuur. Wanneer
je dichtbij het vuur moet komen, bijvoorbeeld voor het aanvoeren van nieuw hout, kan je het
beste robuuste schoenen aantrekken en eventueel een lashandschoen gebruiken.

KIES VOOR DE JUISTE KLEDING BIJ EEN KAMPVUUR

Fietsenstalling Heemskerk 2018
5 t/m 7 september 2018 | Heemskerk Tijdens
de Heemskerkse feestweek hebben de leden
van Mees Toxopeus een mooi bedrag voor de
vereniging kunnen ophalen. Gedurende drie
dagen hebben zij de fietsenstalling aan de
Maerten van Heemskerckstraat bemand.
De gemeente Heemskerk stelt jaarlijks de
materialen voor deze fietsenstalling aan
Mees Toxopeus beschikbaar. Bezoekers betalen een kleine vergoeding voor het stallen
van hun fiets of brommer. De opbrengsten
daarvan komen ten goede aan de vereniging.
Ondanks het wisselvallige weer wisten veel
kermisbezoekers de weg naar de stalling te
vinden. Dankzij de inzet van de aanwezige
leden en roostermaker Birgit in het bijzonder
kijken wij terug op een geslaagd evenement!

Training leidingteams
23 september 2018 | Beverwijk Deze maand
hebben de leidingteams van de dolfijnen en
zeeverkenners gezamenlijk deelgenomen
aan een training van Scouting Nederland.
Samen met de omringende scoutinggroepen
uit het duin hebben zij aan de hand van theorie, praktijkvoorbeelden en spellen handvatten aangeboden gekregen om de begeleiding
van de kinderen en de samenstelling van het
activiteitenprogramma te verdiepen.
Met de nieuwe samenstelling van de leidingteams is er daarnaast ook veel aandacht besteed aan het werken als een team. Vanuit het
bestuur worden de leidingteams intensief
begeleid om een juiste rolverdeling te vinden.
Aanvullend bieden de trainingsprogramma’s
inzichten in meer specifieke thema’s.
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Zeilinstructiedag zeeverkenners
15 september 2018 | Uitgeest Diverse zeeverkenners hebben deze maand deelgenomen
aan de zeilinstructiedag op het Alkmaardermeer. In voorbereiding op hun CWO 1 praktijkexamen hebben zij samen met ervaren zeilers van de Stierop een dag geoefend op de
verschillende onderdelen uit het examen.
De windkracht was voldoende en de temperatuur prima, goede omstandigheden om
de laatste puntjes op de i te zetten. De groep
zeeverkenners heeft in de ochtend en middag
gezeild, met een lunchpauze op Pannenkoekeiland tussendoor. Op 30 september hebben
de vier zeeverkenners die deelnamen aan het
examen allen hun CWO 1 examen behaald.
Gefeliciteerd! Zij hebben aan de examinatoren laten zien dat zij de theorie- en praktijkkennis in huis hebben.

Nieuws uit de Groepsraad
De zeeverkennersleiding zal bij de overvliegceremonie op 20 oktober de nieuwe baksindeling bekend maken. Doordat de oudste verkenners doorstromen naar de volgende speltak komt een aantal functies vrij. Tot die tijd
Door de wisseling van het incassosysteem
blijven de huidige bakken ongewijzigd.
hebben meerdere leden hun contributie niet
kunnen betalen of de betalingsberichten niet De Insulindestam zal volgende groepsraad
ontvangen. De openstaande contributies zijn een voorstel presenteren voor haar nieuwe
in kaart gebracht. Komende periode zal de statuten. De huidige statuten gaan al lange
groep contact opnemen met de leden waarbij tijd mee en sluiten minder goed aan bij de huidige groepssamenstelling.
de contributie nog niet voldaan is.
20 september 2018 | Beverwijk Op 20 september heeft de Groepsraad haar tweemaandelijkse vergadering gehouden. Hier volgt
een overzicht van enkele besproken punten.

Ter promotie van de beverspeltak zullen in de
winterperiode meerdere promotieactiviteiten
uitgevoerd gaan worden. Gekozen is voor
diverse campagnes via de traditionele kanalen en sociale media om de beoogde doelgroep aan te spreken.

KOEIZZZZ

De groepsraad stelt de leden van de leidingteams en Lunettenstam ten doel om volgend
jaar het CWO ZI3-niveau te behalen. Middels
een theorie en praktijkexamen kunnen zij op
het gewenste instructeursniveau komen.

Thema Mezenfeest 2018 onthuld
September 2018 | Beverwijk De Lunettenstam
heeft eind september het thema van het jaarlijkse Mezenfeest bekendgemaakt: ‘Back in
the Jungle’. Dit feest zal plaatsvinden in de
avond van zaterdag 10 november.

?

In de Watermees wordt een lelievlet met onze kraan op de bok gezet. Welk gewicht hangt hier in de
takels (casco-gewicht in kg)?
Antwoord vorige maand: op 19 september vierde Mees Toxopeus haar
55ste verjaardag!

Om het contact met de bevriende scoutinggroepen van de Stierop, het scoutingduin en
de Nawaka-zomerkampen in de winterperiode te onderhouden wordt er ieder jaar een
groots winterfeest georganiseerd voor alle
stamleden (loodsen en bobo’s).
De Lunettenstam zorgt in samenwerking met
de Insulindestam voor de organisatie en aankleding van dit evenement. Eind oktober zal
begonnen worden met de eerste voorbereidingen van de aankleding en opbouw.

Een interne publicatie van Waterscouting Mees Toxopeus Beverwijk | Contact: social@meestoxopeus.nl
| Gepubliceerd
op 1-10-2018.
STIEROPKAMP
DOLFIJNEN

