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Op weg naar Maaskantje
3-4 november 2018 | Sint-Michielsgestel Begin november zijn de stamleden op een tweedaagse hike geweest in Noord-Brabant. Op zaterdag werd er in alle vroegte bij het Mezennest verzameld. Met een nog onbekende eindbestemming begonnen zij aan hun tocht naar de
zuidelijke provincie. Gelukkig hoefde dat stuk niet lopend afgelegd te worden.
Na een autorit van een uur kwamen zij aan in het altijd gezellige ‘s-Hertogenbosch. In de
hoofdstad van Noord-Brabant werd al snel het eerste terrasje gevonden, van al dat lopen
word je toch best dorstig. Nadat de inwendige mens weer goed verzorgd was vertrok de
groep richting het eindpunt van de dag, een tocht van ruim 7 kilometer. Daar kan je natuurlijk
de snelste route voor nemen, maar dat is te gemakkelijk. Met een flinke omweg bereikten zij
de slaapaccommodatie, clubgebouw ‘De Vonder’ van Scouting Bernadette in Den Dungen.
De plaats Den Dungen zal bij velen niet direct een belletje doen rinkelen. Toch mag de lokale
snackbar zich een van de bekendste snackbars van Nederland noemen. Cafetaria ‘t Pleintje
speelt een hoofdrol in de comedyserie New Kids. De verhaallijnen spelen zich af in het buurtdorp Maaskantje, terwijl de meeste opnames in Den Dungen zijn gemaakt. Een bezoek aan
deze beroemde snackbar kon dit weekend daarom niet ontbreken.
Na een goed ontbijt zijn de hikers zondag naar ‘s-Hertogenbosch teruggekeerd. Dankzij de
goede zorg van organisator Reinier hebben de stamleden een memorabel weekend gehad.

Bevers zijn meesterbakkers
24 november 2018 | Door Marit & Danielle Vol
energie kwamen de bevers 24 november binnen voor weer een gezellige middag, dit keer
bij de leiding thuis. De huiskat kon alle aandacht van de bevers wel waarderen!
Lekker een broodje eten met het Sinterklaasjournaal aan en bij dit koude weer hoort natuurlijk warme chocolade met slagroom. Na
de lunch gingen de bevers in groepjes pepernoten rollen en oh, wat waren ze nieuwsgierig naar het bakproces. De bol deeg was eerst
erg plakkerig, maar het rollen lukte goed.
Terwijl de pepernoten in de oven zaten knutselden de bevers prachtige pietenmutsen,
mijters en stoomboten. In outfit en met lekkere pepernoten gingen de kinderen weer richting huis. Een echte Sinterklaas opkomst zo!

Status bootonderhoud
November 2018 | Beverwijk Afgelopen maand
hebben de zeeverkenners en de loodsen een
goede start gemaakt met het onderhoud aan
de lelievletten.
Allereerst zijn alle bootonderdelen uitgezocht en is het boothuis aan kant gemaakt. De
boeien, lijnen en vallen hebben een nieuwe
plek aan het plafond gekregen, waar zij goed
kunnen drogen en niet in de weg hangen.
De buitenkant van de lelievletten is voorzien
van een verse laag teer. Ook de witte vlakken
zijn in de verf gezet. Vanwege de lage temperaturen vindt er in december geen onderhoud plaats. Later in het seizoen is de binnenzijde van de vletten aan de beurt. Op de vletten 322 en 390 zal er dit jaar een duurzame 2componenten verf worden aangebracht.

Kalender: uitgelicht
15 december 2018 | Beverwijk De traditionele
kerstmarkt op de Breestraat, Zeestraat en
het Stationsplein in Beverwijk vindt dit jaar op
15 december plaats. Scouting Beverwijk
neemt hieraan deel met diverse activiteiten
en promotiestands om scouting onder de
aandacht te brengen. Voor de kinderen zal er
een actief programma worden verzorgd.

28 december 2018 | Uitgeest 2018 wordt afgesloten met een groot wintervuur op de
Stierop. Dit is een gezamenlijke opkomst van
de stamleden van de vier Stieropgroepen.
4 januari 2019 | Beverwijk De Mezen starten
het nieuwe jaar goed met de Boerenkoolmaaltijd op vrijdag 4 januari. Alle leden zijn
van harte uitgenodigd om een vorkje mee te
komen prikken.

Programma kerstperiode 2018
10 november 2018 | Beverwijk In de programma’s van de speltakken zal het Kerst-thema
de komende weken centraal staan. Eind deze
maand is er een korte winterstop.
De bevers gaan in december mooie kerstkaarten en kerststukjes maken. Hun opkomsten op 29 december en 5 januari komen net
als bij de dolfijnen te vervallen.
De dolfijnen en zeeverkenners houden op
zaterdag 15 december hun opkomst in kerstsferen. Zij zijn die dag aanwezig op de kerstmarkt in Beverwijk. De zeeverkenners hebben van 22 december t/m 5 januari vakantie.
De stamleden houden op 15 december hun
Sinterkerst spelavond. Vrijdag 4 januari
wordt het nieuwe jaar feestelijk geopend met
de boerenkoolmaaltijd en nieuwjaarsborrel.
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Zaterdag 15 december
Promotie bij Kerstmarkt Beverwijk
Zaterdag 15 december
Sinterkerst spelavond Stam
25 en 26 december
Eerste en Tweede Kerstdag

Vrijdag 28 december
Wintervuur Stierop
Maandag 31 december
Oud & Nieuwviering Stam
Vrijdag 4 januari
Boerenkoolmaaltijd

Goed beschermd tijdens het onderhoud
November 2018 | Beverwijk Gedurende het
winterseizoen wordt er met lichte en zware
machines gewerkt om de zeilboten in goede
conditie te houden. Deze werkzaamheden
gaan gepaard met veel stof en hoge geluidsniveaus. Door de betonnen wanden van boothuis De Watermees wordt dit geluid extra
versterkt.

Om de zeeverkenners bij schuur- en schilderwerk en oudere leden bij slijp- en laswerk
van de juiste oog- en gehoorbescherming te
voorzien heeft 3M Nederland B.V. aan Mees
Toxopeus diverse beschermende materialen
ter beschikking gesteld. De leden kunnen nu
gebruik maken van Peltor Optime II gehoorbeschermers en veiligheidsbrillen. Dankzij
de materialen van 3M kan iedereen deze winter goed beschermd de vloot onderhouden.

Architectonische hoogstandjes
17 november 2018 | Beverwijk Bouwen met
spaghetti en marshmallows? De zeeverkenners hebben bewezen ware architecten en
ingenieurs te zijn door bijzondere bouwwerken van deze niet-alledaagse bouwmaterialen te maken.
Bij de Spaghetti Marshmallow Challenge is
het de bedoeling dat er met een beperkt aantal elementen grote torens worden gebouwd.
Dat vereist enige oefening, zo ontdekten ook
de zeeverkenners. De materialen kunnen
slechts een beperkt gewicht dragen.
Door de spaghetti op een juiste manier in de
spekjes te prikken konden zij stevige verbindingen maken. Het resultaat was een bonte
verzameling van creatieve bouwsels en indrukwekkende torens.

Duurzaam stoken met nieuwe kachel
29 november 2018 | Beverwijk In de Pimpelmees staat sinds deze maand een nieuwe
houtkachel. De Lunetten- en Insulindestam
hebben de afgelopen jaren gezamenlijk een
mooi bedrag bijeen gespaard om de oude
warmtebron te kunnen vervangen. Dergelijke
uitgaven worden namelijk niet vanuit de
groepsbudgetten gefinancierd.

Bij de vorige houtkachel lag het verbruik erg
hoog. Dankzij de uitstekende service van de
firma Sminia in Heemskerk is de keuze gevallen op een Barbas Eco 40. Een zuinige kachel
met een hoog rendement, die zichzelf geheel
schoonbrandt. Ondanks het kleine formaat
van de kachel is de Pimpelmees nu in een
mum van tijd verwarmd. Met dank aan Jelmer
voor het vele uitzoekwerk en installatie zit de
stam er weer warmpjes bij deze winter.

Mezenfeest 2018: Back in the Jungle
10 november 2018 | Beverwijk Een grote kolonie feestbeesten verzamelde zich 10 november op het Mezenfeest om een avondje de aap
uit te hangen. Het thema van deze editie was
‘Back in the Jungle’. Ondanks de koude buitentemperaturen voelde het binnen tropisch
warm aan.
In de weken voorafgaand werd er door de Lunettenstam hard gewerkt aan de voorbereidingen van het jaarlijkse winterfeest. Uitnodigingen rondbrengen, versieringen maken en
de bar installeren, de loodsen hadden het er
maar druk mee.
Het resultaat was een fantastische avond met
een feestzaal vol apen, tijgers, giraffen, olifanten en een verdwaalde pinguïn. Bij Artis
zouden ze er jaloers op zijn geweest!

FOTO VAN DE MAAND

Nieuws uit de Groepsraad
12 november 2018 | Beverwijk Op 12 november
heeft de Groepsraad haar tweemaandelijkse
vergadering gehouden. Hier volgt een overzicht van enkele besproken punten.
In boothuis de Watermees worden extra
elektravoorzieningen aangelegd. Na de uitbreiding van de loods is er op diverse plaatsen een tekort aan wandcontactdozen. Daarnaast worden de bewegingsschakelaars van
de binnenverlichting en de buitenverlichting
boven de deuren aangepakt.
De klusdag van afgelopen najaar is goed verlopen. Een aantal grote taken is voltooid. Om
de opkomst te verhogen is er een poll opgezet
om te bepalen of een klusdag op de zondag
haalbaar c.q. gewenst is.

Het Mezenfeest werd dit jaar gekenmerkt
door een gezellige sfeer en rustig verloop.
Het aantal gasten lag deze editie hoger dan
voorgaande jaren. De op- en afbouwactiviteiten zijn volgens planning uitgevoerd.
De groepsraad heeft een selectie gemaakt uit
de mogelijke promotie-acties waaraan zij
gaat deelnemen in samenwerking met de andere scoutinggroepen uit het Beverwijkse
duingebied. Op de kerstmarkt in december zal
een lelievlet op onze trailer op het Stationsplein worden geplaatst.
Het onderhoud van zowel de vletten als de
TOX is van start gegaan. In de luchtkast van de
443 is een lek gevonden, deze reparatie zal
tegelijkertijd met de laswerkzaamheden aan
de TOX worden uitgevoerd.
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Griezelen met de dolfijnen
3 november 2018 | Door Amber Het Mezennest zat afgelopen maand vol griezelige jongens en meisjes. De dolfijnen hadden een
Halloweenopkomst, waarvoor velen zich verkleed hadden. Overal waar je keek zag je
heksjes, vampiertjes en andere monstertjes.
Na het openen begonnen de dolfijnen met een
potje Hollandse Spoken.

?

Wat is de naam van het bootonderdeel met nummer 36?
Antwoord vorige maand: het symbool van de fleur de lis is geen lelie,
maar een iris.

Vervolgens had het leidingteam een quiz voor
hen bedacht, met onderwerpen als griezelfilms en spookverhalen. De vragen waren
door het hele gebouw verstopt. De dolfijnen
bleken echte speurneuzen en zij beantwoordden de vragen verrassend snel én goed. De
middag werd afgesloten met het spannende
spel Weerwolven van Wakkerdam.
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