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Opening van het nieuwe jaar
4 januari | Beverwijk | Door Alex Net als vele groepen in
Nederland, openden wij vrijdag 4 januari het nieuwe jaar
met de boerenkoolmaaltijd. Dit is een traditie die al decennia lang gehouden wordt binnen de Mees Toxopeus. Alle
leden en donateurs zijn uitgenodigd om in het Mezennest
met elkaar te eten en het oude jaar achter ons te laten en
een nieuw Mezenjaar te beginnen.

DekaMarkt bedankt!

Voor, tijdens en na de boerenkoolmaaltijd werd er aandacht
besteed aan alle hoogtepunten van het afgelopen jaar. Er is
vooruit gekeken naar 2019 en afgesloten met enkele bedankjes. Zo werden onder andere alle leiding bedankt voor
hun inzet, Sandra Beekman voor het mogelijk maken van de
verhuur van ons gebouw en niet te vergeten de kookploeg
van de overheerlijke boerenkoolmaaltijd.
Sponsor van alle ingrediënten was dit jaar voor het eerst
DekaMarkt Spoorsingel. Na deelname aan de Dekasponsoractie in 2018 zijn wij met de filiaalleiding in contact
gekomen. Uiteraard hebben wij hen voor een mogelijke
sponsoring van de boerenkoolmaaltijd benaderd, waar zij
direct enthousiast met ‘ja’ op antwoordden.
Aansluitend aan de boerenkoolmaaltijd vond de nieuwjaarsborrel plaats. De afgelopen jaren is deze uitgegroeid
tot een gezellig samenzijn van de oudere leden, ouders en
vrijwilligers. Sinds kort mogen wij ook veel leden van de
Stieropgroepen en de andere groepen uit het duingebied op
de nieuwjaarsborrel verwelkomen. Een mooie gelegenheid
om met elkaar het nieuwe jaar te vieren.

390 naar de straler
Januari | Velsen-Noord Lelievlet 390 is deze maand op bezoek geweest bij De Back Metaalconservering voor een
grondige straal-beurt. Op deze wijze wordt de vlet als het
ware geheel kaal geschuurd en komen zwakke plekken in
het staal tevoorschijn. De vlet is vervolgens met een coating
afgewerkt. Het staal wordt de komende weken daar waar
nodig vervangen om de boot weer zeilwaardig te maken.

Inbraak in Mezennest en Pimpelmees
28 januari | Beverwijk Eind deze maand zijn wij opgeschrikt
door een forse inbraak. Onbekenden hebben meerdere ramen open gebroken om toegang te krijgen tot het clubgebouw ‘t Mezennest en de Pimpelmees. Naast een grote hoeveelheid gereedschap is ook de AED, een automatische
externe defibrillator die bij reanimaties ingezet kan worden,
ontvreemd. De politie heeft sporenonderzoek verricht.

084-8686412
hulp@meestoxopeus.nl

Het vermoeden bestaat dat de inbraak op maandagochtend
tussen 02:00 uur en 07:00 uur heeft plaatsgevonden. Dinsdagavond is er door de leden op meerdere gebouwen
braakschade aangetroffen, in twee gebouwen blijken onbekenden te zijn binnengetreden. De daders zijn zorgvuldig en
langdurig bezig geweest. Dit blijkt uit details van de vermissingen en de grote hoeveelheid spullen die zijn ontvreemd.
Naast schade aan deuren en kozijnen is er een omvangrijke
lijst met gestolen materialen: AED, rookmelder, lasapparatuur, boor-, zaag- en schuurmachines, een bosmaaier,
handgereedschap en vele blikken verf, lak, vernis en coating zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan oplossingen voor
reparaties en vervanging van gestolen materialen. Zie je
mogelijkheden voor ondersteuning? Laat het ons weten!

Bevers bij de Baak
12 januari | Beverwijk | Door Danielle Zaterdag 12 januari
zijn de bevers na de lunch op pad gegaan. Een mini-uitje
naar de Baak stond er deze dag op het programma. In
groepjes met de auto richting de kinderboerderij en daar
lekker met zijn allen rondbanjeren. De geit liet zich lekker
aaien door de kinderen en de leiding, gelukkig zonder te
bokken. De kalfjes lagen binnen en de varkens ook.
Buiten hebben zij ook nog even gespeeld bij het klimrek en
op de wip. Later wilden Sten en Rosa ook nog even binnen
kijken wat daar voor leuks te doen was. Iets later dan gepland waren de kinderen weer terug op het Mezennest,
maar dat mocht de pret niet drukken. Een ondernemend
dagje voor de bevers.
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Samenloop voor Hoop
22 -23 juni | Beverwijk | Door Laura Mees Toxopeus gaat
samen met de andere drie scoutinggroepen uit het duin, 24
uur lang op verschillende manieren deelnemen aan het
evenement Samenloop voor Hoop. Het leven moet namelijk
gevierd worden! Op 22 en 23 juni a.s. gaan wij dat graag samen met jou doen.

Samenloopvoorhoop.nl/beverwijk
Meedoen? Mail naar
lc.bruins@gmail.com

Wat is Samenloop voor Hoop? 24 uur lang wandelen teams
op een parcours bij kinderboerderij De Baak in Beverwijk.
Deze estafette staat symbool voor de voortdurende strijd
tegen kanker. Door te wandelen, maar ook door acties
vooraf en eigen kraampjes langs het parcours, haalt ieder
team geld op voor KWF Kankerbestrijding. Om zo een stapje
dichter bij de oplossing tegen kanker te komen.

Tijdens het evenement worden lopers en bezoekers 24 uur
lang vermaakt: zo zijn er marktkraampjes, entertainment,
DJ’s, activiteiten voor groot en klein, diverse foodtrucks en
meer. Het is niet alleen gezellig, maar ook mooi, inspirerend
en soms zelfs ontroerend. Mis het daarom niet!
Het startschot wordt op zaterdag om 14.00 uur gegeven.
Zondag eindigt het evenement op dezelfde tijd. Heb je interesse om je bij het team aan te sluiten, laat dit dan via bovenstaand e-mailadres aan Laura Bruins weten.

Spaar mee voor een dagje Artis
Januari | Beverwijk De dolfijnen zijn van plan om binnenkort een bezoekje te brengen aan dierentuin ARTIS. Bij Dekamarkt ontvang je bij iedere 25 euro aan boodschappen en
bij speciale acties ARTIS-zegels. Een volle spaarkaart met
15 zegels is een gratis toegangskaartje waard. Daarom een
oproep aan alle vaders, moeder, opa’s en oma’s: met de zegels kan je de dolfijnen ontzettend blij maken. Inleveren is
bij het leidingteam mogelijk. Deze actie loopt t/m 9 maart.

Mezennest strak in de verf
Januari | Beverwijk Het Mezennest ziet er weer spic en
span uit. De wanden van de hal en foyer zijn deze maand in
een nieuwe kleurstelling geschilderd. De verschillende tinten blauw zijn vervangen door een combinatie van blauw en
wit. De kleuren sluiten nu mooi aan bij de spellokalen en
leidingruimtes. Samen met de nieuwe vloer oogt het geheel
strak en modern. Een applaus voor de schilders!

Schaatsplezier in Haarlem
14 januari | Haarlem | Door Amber De Mezen hebben zaterdag 14 januari de Haarlemse schaatsbaan weer onveilig
gemaakt. Dolfijnen, zeeverkenners en stamleden verzamelden zich ‘s ochtends voor de ingang. Diverse leden hadden hun eigen schaatsen meegebracht en konden direct de
ijsbaan op. De anderen namen eerst de afslag naar de
schaatsverhuur om hier een paar uit te zoeken.
Op het ijs begonnen de meesten enthousiast aan hun eerste
rondje. Dat ging niet bij iedereen even soepel, enkelen
draaiden eerst een rondje om hun as. Veel verkenners en
dolfijnen zochten het rustige middengedeelte van de
schaatsbaan op, waar zij konden spelen en racen op het ijs.
Ook speelden de verkenners een fanatiek potje tikkertje.
De loodsen en bobo’s schaatsten lekker op hun gemak of
hielden hun speltak in de gaten. Na afloop zochten veel Mezen het warme café op voor een lekker kopje warme chocomelk. Al met al was het weer een gezellige en sportieve dag.

De loodsen vs. de bobo’s
1 februari | Beverwijk De Lunetten- en Insulindestam hebben het vrijdagavond 1 februari tegen elkaar opgenomen bij
de Lasergame-avond in het scoutingduin. Gewapend met
laserguns trokken zij door de bosjes, op zoek naar de perfecte plek om de tegenstander uit te schakelen.
Er werd gestreden in twee teams van tien man. Alle spelers
kregen een lasergun en hoofdband met sensor. Ieder raak
schot ging ten koste van een leven van de tegenstander.
Deze kon uitgeschakeld worden met ‘kogels’ voor de lange
afstand en een ‘granaat’ voor een korte afstand.

Beide teams startten vanuit twee kanten van het duin. De
een koos voor de directe aanval, de ander probeerde vanuit
de rug de tegenpartij te benaderen. Een goede samenwerking en snelle, aanvallende acties waren nodig om het vijandige vuur te overleven. Uiteindelijk kwam de strijd tot een
gelijkspel: 2-2. Met dank aan Reinier was het een top avond!

Zwemvesten voor de bevers
Januari | Beverwijk De bevers beschikken vanaf komend
zomerseizoen over eigen zwemvesten. Zo kan de jongste
speltak van Mees Toxopeus veilig mee in de boten, om zo
tijdens uitstapjes spelenderwijs kennis te maken met het
zeilen. De zwemvesten van dolfijnen en zeeverkenners zijn
voor hen te groot. Deze kleinere vesten hebben een betere
pasvorm, waardoor het drijfvermogen optimaal wordt benut. Een mooie opdruk van het logo maakt het helemaal af.

Koeizzz: motorkoeling
Er zijn drie typen vloeistof-koelsystemen te onderscheiden, die bij scheepsmotoren worden toegepast. Het verschil zit met name in de wijze waarop intern water en water
van buiten het schip worden gebruikt om te koelen. Van
welke van de drie systemen zie je hiernaast een afbeelding?

Antwoord vorige maand: de KMK en vletten zag je in de Wilhelminasluis liggen.
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