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Lieve allen,
Wat missen we jullie allemaal! Elke zaterdag
nemen we wel even kijkje op het Mezennest…
en nu is er niemand, geen bootonderhoud, geen
spelletjes, geen geintjes, geen enthousiaste
begroetingen van bevers. Gelukkig vindt een
groot deel van ons elkaar in online opkomsten
of zien ze elkaar in superleuke opdrachten via
de whatsapp.. De leiding is keihard aan het werk
om de komende weken de kinderen betrokken
te houden, er staan weer leuke online
opkomsten op de planning.

We gaan er nog wel vanuit dat de zomerkampen doorgaan, de voorbereidingen daarvan lopen
gewoon door. We hebben met de kamplocaties
afgesproken dat - mocht het toch niet door
kunnen gaan vanwege de Corona maatregelen we de aanbetaling terugkrijgen en het kampgeld
wordt teruggestort. Bij deze dus een oproep van
de (zeeverkenners) leiding; als u het kampgeld
nog niet heeft voldaan, we zien uw zomerkampbijdrage nog graag tegemoet. Over het
dolfijnenkamp volgt nog (betalings) informatie.

Deze Corona crisis raakt ons allemaal en we
passen ons allemaal zo goed en kwaad als het
kan aan; thuiswerken of juist keihard werken in
vitale beroepen, thuis onderwijs, niet meer
zomaar naar buiten of bij elkaar op visite. Het
zijn onzekere tijden voor (kleine) ondernemers
en hun werknemers en we maken ons zorgen
om ons eigen gezondheid en die van onze
naasten. Als vereniging willen we graag ons
steentje bijdragen; we hebben daarom onze
groep opgegeven bij Ready2Help van het Rode
Kruis, zodat we in geval van nood iemand
kunnen helpen en bijstaan in deze
indrukwekkende periode.

Nu het clubgebouw een tijdje niet in gebruik is
hebben we twee Mezen bereid gevonden hier
tijdelijk hun intrek in te nemen, zo kunnen ze een
oogje in het zeil houden! Dank daarvoor, Ben en
Gio! Ze krijgen het druk, want het pas ingezaaide gras moet de komende tijd van water
worden voorzien. We hebben namelijk van de
nood een deugd gemaakt, en maken, nu er zo'n
lange tijd geen activiteiten meer zijn, van het
zandveld een mooi grasveld! Daarom het
vriendelijke verzoek om het veld de komende
tijd niet te betreden.

Maar ook binnen onze groep geldt: laten we
elkaar helpen en voor elkaar zorgen, en
schroom niet contact op te nemen als we iets
voor jullie kunnen doen...we doen het samen!
Natuurlijk houden we ons aan de richtlijnen van
de overheid; dat betekent dat er voorlopig geen
opkomsten zijn en dat het omvaren wordt
uitgesteld omdat ook de Stierop dichtblijft.

Tot slot; in deze nieuwsbrief een terugblik op
onze activiteiten van het eerste kwartaal 2020!
Houd moed! Laten we ervanuit gaan dat we
elkaar weer gauw zien, in goede gezondheid!
Hartelijke groet,
Namens het bestuur,
Jelly Beentjes

Van offline naar online
Maart 2020 | Door Erwin

Beestachtig goed programma
Maart 2020 | Door Ilona

Ondanks dat er voorlopig geen fysieke opkomsten
zijn, doen we ons best om voor de Bevers
activiteiten te bedenken die ze thuis kunnen doen.
Via foto’s en filmpjes kunnen we het plezier en de
resultaten met elkaar delen, om zo toch samen een
leuke middag te hebben.
Voor de eerste ‘thuis’ opkomst was het thema
“dieren” en alles mocht uit de kast gehaald worden;
verkleedkleren, knuffels, huisdieren, etc.
Dit heeft mooie en uiteenlopende resultaten
opgeleverd, een fotoserie van dieren om ons heen
(al blijven die niet altijd netjes zitten voor de foto ;) )
een stopmotion filmpje van tot leven gebrachte
duplodieren, snapchat foto’s met vermommingen
van allerlei dieren en foto’s van levende dieren die je
tijdens een fietstocht door de bossen en duinen
tegenkomt.
Het is fijn om via WhatsApp de ervaringen met
elkaar te kunnen delen en op die manier - op afstand
én toch samen - plezier te hebben!

In deze bijzondere tijden worden veel
Scouting opkomsten digitaal
georganiseerd, zo ook bij de Mezen. De
eerste online opkomst was meteen een
groot succes. Het begon met een idee
van de loodsen - waarvan de meesten
leiding zijn - om het Mezennest na te
bouwen in het populaire online spel
Minecraft.
Dit is een spel waarin creativiteit en
avontuur centraal staan. Spelers kunnen
blokken opgraven en elders plaatsen,
om zo architectonische meesterwerken
in elkaar te zetten. Veel leden waren erg
enthousiast over het idee om een
opkomst in Minecraft te houden. Ons
technische team is daarom in rap tempo
aan de slag gegaan met het regelen van
een server om de "Minecraft-wereld" op
te draaien en het maken van instructies
voor het installeren van het spel.
Het installeren is bijna iedereen gelukt.
Op het hoogtepunt waren er meer dan
30 leden online! Hierdoor konden wij
toch "normaal" de opkomst openen bij
de vlaggenmast. De Mezen kunnen in
het spel ook met elkaar praten, zo
houden we het groepsgevoel er lekker in!
De leidingteams zullen op deze creatieve
manier de komende weken nog meer
opkomsten organiseren. De server blijft
overigens de komende maand draaien,
zodat dolfijnen en verkenners een plek
hebben om op samen te komen en bij te
kletsen!

443 gestraald en gecoat
Februari 2020 | Door Freek

Ook deze winter heeft een van de
lelievletten groot onderhoud gehad. De
443 is gestraald en alvast in de
grondlagen gezet door firma De Back in
IJmuiden.
Terug in het botenhuis zijn een paar
plekjes dichtgelast en nu ligt hij klaar om
weer in de groepskleuren geschilderd te
worden. Zo kan de lelievlet deze zomer
weer schitteren op de Stierop.
Door deze wijze van groot onderhoud
worden alle oude verflagen verwijderd
en kunnen we meteen een nieuw en
modern verfsysteem op de boot zetten.
Zo kunnen onze boten weer jaren door
enthousiaste scouts gebruikt worden.

Overgang naar Trello
Maart 2020 | Door Sven

Voor de planning van alle lopende
projecten maken we binnen Mees
Toxopeus al lange tijd gebruik van
het programma Wunderlist. Omdat
deze digitale to-do lijst binnenkort
verdwijnt, zijn wij op zoek gegaan
naar een passend alternatief. De
keuze is gevallen op Trello, waarmee zowel de planning als de
communicatie van alle groepsactiviteiten en -projecten kan
worden beheerd. Alle gebruikers
kunnen binnenkort een introductietraining volgen.

Klussen aan de TOX
Maart 2020 | Door Alex

Ondanks de coronacrisis wordt er nog steeds hard
geklust aan de TOX. Keurig met 1,5 meter afstand
en vaak om beurten. Voor het vaarseizoen moeten
er een aantal belangrijke zaken afgerond worden,
we geven je een korte update van de klusprojecten.
Zo stond een flexibel uitlaatstuk (compensator) op
de planning, die tussen de motor en de uitlaatleiding
is gemonteerd. Het verbruik van de accu’s kunnen
we nu met een nieuwe accubewakingsmeter in de
gaten houden en een defecte dompelpomp is
vervangen.
Daarnaast was het de hoogste tijd om het
motorruim schoon te maken en te ontvetten. Tot
slot is het noodroer gemaakt, zodat we - in het geval
dat de hydraulische stuurinrichting uitvalt - het schip
nog steeds kunnen blijven besturen.
Het TOX-klusteam doet ieder winterseizoen zelf
reparaties, onderhoud en aanpassingen om het
schip in tip top conditie te houden.

Leren over hogerwal en oploeven
Februari 2020 | Door Alex

Op naar het Groepsvaarbewijs
Maart 2020 | Door Jelly & Ilona

Tijdens de Groepsraad begin dit jaar werd de leden
gevraagd wie graag het Groepsbewijs zou willen
behalen, om zo ook met de TOX te mogen varen.
Aangezien ik als nieuwe voorzitter zelf nog niet in
het bezit ben van het Groepsvaarbewijs en graag
het goede voorbeeld wil geven - zeker ook voor alle
meiden in de groep, zijn we met een groep cursisten
direct enthousiast van start gegaan.
Het Groepsvaarbewijs en de bijbehorende cursus is
binnen de vereniging ontwikkeld en leert leden
verantwoord en veilig met de TOX te varen. De
cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.
Ervaren schippers van Mees Toxopeus geven met
veel plezier en passie praktijkles aan de cursisten.
De eerste lessen waren in de haven van Beverwijk,
waar de TOX deze winter aan de kade ligt. Hier
hebben we veel geoefend met aanleggen - zowel
aan stuurboord en bakboord als op de punt en
natuurlijk in de box…, afvaren, achteruit varen en
MOB (man overboord). We zijn ondertussen volledig
op de hoogte van alle handelingen (o.a. checks aan
motor en dashboard en het bijhouden van het
logboek) die we moeten doen voordat we kunnen
wegvaren. Ook de motor-theorie is niet onbesproken
gebleven, alle techniek is voorbij gekomen.
Zodra we weer samen mogen varen, worden de
lessen vervolgt en zullen de eerste examens
afgenomen worden. Zo hopen we binnenkort een
hoop nieuwe namen aan de lijst met
groepsvaarbewijzen toe te kunnen voegen!

Afgelopen maanden hebben de dolfijnen
en zeeverkenners tijdens de opkomsten
CWO-theorielessen gekregen.
Stamleden Jenson, Ilona en Alex hebben
hen wegwijs gemaakt in de lesstof van
de Centrale Watersport Opleiding,
kortweg CWO.
De CWO kent drie niveaus, die apart van
elkaar getoetst worden. Een beginnende
zeiler begint bij niveau I, de ervaren zeiler
bewijst met niveau III de zeiltheorie- en
praktijk goed in de vingers te hebben. Bij
Mees Toxopeus wordt er op alle niveaus
lesgegeven. Dolfijnen volgen de lessen
bij niveau I, de zeeverkenners zetten hun
tanden in de zeiltheorie van niveau II en
III.
De zeiltheorie is zeer uitgebreid;
voorrangsregels, zeilstanden, krachten,
veiligheid, knopen en bootonderdelen,
het komt allemaal aan bod. Tijdens de
lessen laten onze stamleden met een
beamer foto’s en YouTube video’s over
de lesstof zien, om zo de zeiltheorie
levendiger te maken.
Voordat de zeeverkenners het officiële
theorie-examen doen, organiseren we
altijd een proefexamen. Zo kan iedereen
ervaren hoe een echt examen in zijn
gang gaat en waar je ter voorbereiding
nog aan moet werken. Iedere
zeeverkenner heeft het theorieboek ook
thuis liggen, om zelf met de lesstof aan
de slag te gaan.

Boom voor Peter Hopman
7 maart 2020 | Door Alex

In de vorige nieuwsbrief heeft u al kennis
kunnen nemen van het overlijden van Peter
Hopman. Op de condoleance waren veel (oud)
Scouts, van de groepen op de Stierop die hem
ook heel goed gekend hebben. Een Scout was
Peter al 20 jaar lang, als klein jongetje heb ik
hem bij de groep zien komen.

een keer met elkaar te delen. Dit werd zeer
gewaardeerd en vervolgens hebben zij het idee
geopperd om een boom te planten voor Peter,
dicht bij het Mezennest. Op zaterdagmiddag 7
maart hebben we langs de Thomas Meijerlaan
(voor alle Mezen die er niet meer zijn) een berk
geplant.

Dit jaar is het eerste jaar dat we bij de Mezen
het lustrumteken uitreiken. Postuum heeft Peter
het lustrumteken in de vorm van een speldje
voor 20 jaar bij Scouting mogen ontvangen. Na
de condoleance hebben we met zijn allen bij
Brafoer nog iets gedronken op onze "Hoppie".
Veel verhalen over Peter kwamen weer naar
boven, verhalen waar we ook weer ontzettend
om hebben kunnen lachen.

Deze bijzondere boom in het duingebied
markeert goed hoe Peter was. Een berk die als
boom prima tussen alle andere bomen die hier
staan past. Net als Peter uniek, omdat het de
enige berk is in dit gebied.

Naar aanleiding van al deze herinneringen
hebben we contact opgenomen met de ouders
van Peter om te vragen of we nog een keer
samen konden komen, om de verhalen nog

Na de boomplantceremonie hebben we samen
met de familie een toost uitgebracht op Peter,
met een speciaal vervaardigd Hopman IPA
biertje. Aansluitend was er een warme maaltijd
waarna er nog lang werd nagepraat, terwijl de
allerlei foto's van activiteiten waarbij Peter
aanwezig was op de beamer de revue
passeerden.

Geslaagden CWO motorboot III
Februari 2020 | Door Alex

Naast het CWO voor de kielboot (zeilen), bestaat er ook een
examen voor de motorboot, in vier niveau's. Ronald en ik
hebben al jaren het Groot Vaarbewijs voor de beroepsvaart. Om
uiteindelijk examens voor CWO motorboot af te mogen nemen,
moet je eerst het CWO motorboot programma doorlopen. Op
zondag 2 februari hebben Ronald en ik in de haven van
Beverwijk praktijkexamen gedaan, onder leiding van examinator
Edwin Bloem. Na ongeveer 2 uur varen met de TOX, waarbij we
allerlei manoeuvres moesten doen, zijn we allebei glansrijk
geslaagd. Op naar het CWO motorboot IV examen!

Buitenterrein op de schop
Maart 2020 | Door Freek

Aanpassingen in de keuken
Maart 2020 | Door Freek

Met de komst van het nieuwe gasfornuis - met een
ingebouwde oven - is de vervanging van alle
keukenapparatuur afgerond. We hebben meteen de
vaatwasser en het gasfornuis omgewisseld, zodat
het "natte" gedeelte aan dezelfde kant van de
keuken is. Als we er met zijn allen zuinig op zijn,
kunnen we van de nieuwe apparaten weer jaren lol
hebben!

De voorjaarseditie van de klusdag
verliep dit jaar iets anders dan gepland.
Door de genomen maatregelen kon er
beperkt geklust worden. Toch heeft het
kleine team van klussers een hoop werk
kunnen verrichten, zowel in als rondom
het Mezennest. Zo zijn er oude,
omgevallen bomen verzaagd en is het
laatste stukje tussen het nieuwe pad en
de garage bestraat.
Daarnaast heef de hemelwaterafvoer
een nieuwe route gekregen. Het plafond
in de foyer is gerepareerd en de kapotte
klaptafel in de dolfijnenruimte staat op
nieuwe pootjes.
Grote dank voor alle vrijwilligers! Ik hoop
dat we in het najaar weer een echte
klusdag kunnen organiseren, zodat we
gezamenlijk de grote en kleine
klussenverder kunnen aanpakken.

Oprijlaan naar het boothuis
Februari 2020 | Door Freek

In de maand februari is met de hulp van Wijcker Infra het
laatste gedeelte van onze oprijlaan afgemaakt. De verharding
was nodig om met al onze boten goed naar het botenhuis
heen en weer te kunnen rijden. Er is gekozen voor
stelconplaten, zodat ook de vrachtwagen met daarop de TOX
er zonder problemen overheen kan rijden. Dankzij de brede
platen kan zowel een auto met aanhanger of boottrailer als
een vrachtwagen de bocht naar het boothuis nu goed maken.

Carnaval bij de Bevers
22 februari 2020 | Door Ilona

Eind februari was het Carnaval in het zuiden van Nederland. In
Beverwijk wordt dat niet gevierd, maar bij de bevers wel! Zij
houden wel van verkleden, schminken en feesten.
Het leidingteam hoefde daarom geen twee keer te zeggen dat
de kinderen verkleed mochten komen. Ze zagen er zaterdag
allemaal fantastisch uit in hun verkleedkleren. Tijdens de
opkomst zijn ze prachtig geschminkt en hebben ze met
serpentines een mooi feestje gebouwd!

Steigerproject Stierop
Februari 2020 | Door Alex

Na jarenlang gebruik zal de houten zeilsteiger op de Stierop
vernieuwd moeten worden. Een omvangrijk project, waarbij
naast vernieuwing ook naar uitbreiding wordt gekeken. Vorig
jaar hebben we als Mees Toxopeus deze klus op ons genomen.
Na het vormen van een projectgroep zijn we met drie zaken aan
de slag gegaan. Allereerst is de steiger ingemeten en zijn er op
basis van de wensenlijst tekeningen voor een nieuwe steiger
gemaakt. Vervolgens is er een projectboekje met het nut en de
noodzaak van de klus, de financiële dekking en een planning
gemaakt. Met de plannen op papier zijn we subsidiefondsen
aan gaan schrijven, om zo de financiering mogelijk te maken.
Het resultaat is dat we inmiddels al €17.000,- hebben mogen
ontvangen van een aantal gulle gevers! Binnenkort hopen we
dan ook de eerste nieuwe steigerpalen te kunnen laten slaan
voor de uitbreiding van de zeilsteiger.

De Boogmakersluiting
Maart 2020 | Door Birgit

In onze serie over woorden en termen van Scouting nemen dit
keer de Boogmakersluiting onder de loep. De
“Boogmakersluiting” is een officiële harpsluiting. Harpsluitingen
worden meestal gemaakt van staal of roestvrij staal. De
afmetingen kunnen variëren van een centimeter voor een
sluiting die voor de sier wordt gebruikt, tot bijna een meter voor
het hijsen van een offshore platform. Onze Boogmakersluiting
is gemaakt van staal en weegt 5,31 kilo.
De sluitingen worden gebruikt als hulpstuk voor bijvoorbeeld
hijswerk of in de tuigerij. Bij onze lelievletten worden
harpsluitingen gebruikt om de stagen en het grootschoot vast
te zetten. Het borgt als het ware twee onderdelen aan elkaar.
Bij de Bobo’s staat de Boogmakersluiting dan ook symbool voor
het aaneenschakelen van de Bobo groep. Bij de installatie van
een nieuwe Bobo of Boogmaker wordt de sluiting opengemaakt
- om het lid te verwelkomen - en daarna weer gesloten.

Nieuwe foto’s in het Mezennest
Februari 2020 | Door Sven

In februari hebben we de fotolijsten in het Mezennest weer
opgefrist. Met actuale foto’s, kiekjes uit het verleden en
herinneringen aan mooie groepsactiviteiten. Samen met de
nieuwe fotolijsten ziet het geheel er weer strak uit!
Ons omvangrijke foto archief wordt nog doorgespit en afgestoft
op zoek naar bijzondere platen. Enkele lijsten zullen daarom
later dit seizoen nog gevuld gaan worden. Daarnaast zal de
oplettende kijker gemerkt hebben dat de oude posters van het
Mezenfeest zijn verdwenen. Deze krijgen binnenkort een
nieuwe plek in de Pimpelmees.

Maak kennis met Laura Bruins
April 2020 | Door Laura

Hoi allemaal, via deze weg wil ik me voorstellen aan de
Mezen(ouders) die mij nog niet (zo goed) kennen. De meesten
kennen mij waarschijnlijk als bobo, maar sinds begin 2020
vergezel ik Sharon in de rol van groepsbegeleider.
Ik ben 'pas' 30 jaar oud, maar ik loop al 26 jaar rond in dit
scoutingduin. Als vierjarige startte ik bij de bij de bevers van de
DWD en tot 2 jaar geleden was ik lid van de Wiawaha. Naast
hier jeugdlid te zijn geweest heb ik bij de Wiawaha leiding
gegeven en ook daar ben ik een paar jaar groepsbegeleider
geweest.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als jeugdmaatschappelijkwerker en doe ik veel aan sport. Als groepsbegeleider zal ik vooral contact hebben met de leidingteams
van de verschillende speltakken, maar ook de ouders zullen mij
op een zaterdagmiddag af en toe voorbij zien komen.
Kom gerust naar me toe voor vragen en laten we, ondanks deze
gekke periode, er een leuk scoutingjaar van maken!

Koeizzz
De Mezen zijn trots op hun vloot van lelievletten. Iedere
lelievlet heeft een eigen bootnummer, dat op het casco
en het zeil staat. Een vlet wordt pas een officiële
Scouting Lelievlet als deze na keuring en meting een
officieel zeil- en bootnummer toegewezen krijgt. De
nieuwe Koeizzz-vraag is als volgt: welke twee getallen
tussen de 1 en 9 staan niet in de bootnummers van de
huidige vloot? Voor de kenners een makkie!
Antwoord vorige editie: de CO2 footprint van Mees
Toxopeus is 10.000kg per jaar.
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