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De waterscouts van Mees Toxopeus stonden na weken van
thuisopkomsten te popelen elkaar weer te ontmoeten en hun energie
kwijt te kunnen in het Beverwijkse Scoutingduin! We hebben met de
leidingteams, de ouders en de leden afspraken gemaakt om ons spel
onder de geldende corona-maatregelen veilig en uitvoerbaar te maken.
Bij het opstellen van ons Corona-protocol hebben wij gebruik gemaakt
van het protocol van Scouting Nederland (SN).
Eind april konden de eerste opkomsten van start gaan. Sindsdien
hebben we weer fantastische programma’s, heel veel blije gezichten
en mooie verhalen voorbij zien komen. Ook is Scoutingcentrum De
Stierop weer geopend voor de aangesloten scoutinggroepen, met
aangepaste opkomsttijden, extra opslagruimtes voor zeilmaterialen en
diverse contact- en hygiëneregels. De Zeeverkenners, Bobo’s en de
Bevers zijn er ondertussen met sleper TOX en de lelievletten lekker op
uit gegaan en hebben uitgebreid van het mooie voorjaar kunnen
genieten.
We blijven ook vooruitkijken; naar veranderingen in de huidige situatie,
de komende zomerperiode en uiteraard de zomerkampen. Van
gezondheidsformulieren tot kampbubbels, de organisatie is dit jaar
complexer dan ooit. Dankzij veel uitzoek- en regelwerk van onze
leidingteams en betrokken begeleiders kunnen we met trots melden
dat onze Dolfijnen en Zeeverkenners dit jaar op zomerkamp gaan! De
Zeeverkenners gaan weer naar hun oude en vertrouwde plek op De
Kaag, maar dan met een sanitaire upgrade. De Dolfijnen gaan
kamperen op het Naaldenveld!
We doen ons uiterste best om jou als lid en/of ouder regelmatig op de
hoogte van alle ontwikkelingen te houden. Schroom niet om ons te
contacteren met vragen, opmerkingen en ideeën! Daarnaast kun je op
scouting.nl/coronavirus praktische informatie over het landelijke
beleid vinden. Voor de Corona-protocollen van onze speltakken
hebben we op de website meestoxopeus.nl een aparte pagina
ingericht, bekijk deze gerust op je gemak!

Creatief omgaan met afstand
Mei 2020 | Door Erwin

Coronatheater bij de Bevers
Mei 2020 | Door Ilona

9 mei mochten we eindelijk weer samen naar het
Mezennest met alle Bevers, op voorwaarde dat we
ons aan een aantal richtlijnen houden.
Om dit met alle Bevers af te stemmen, zijn Juffrouw
Kwebbel en Clowntje Piet langsgekomen. Juffrouw
Kwebbel wilde weten wat de Bevers kwamen doen,
want zij had de Bevers al weken niet meer op het
Mezennest gezien.
Toen kwam Clowntje Piet om aan Juffrouw
Kwebbel en de Bevers uit te leggen wat Corona is en
dat dit virus de reden is dat we niet naar het
Mezennest mochten komen. Clowntje Piet vertelde
vervolgens dat we weer samen mogen spelen als
we ons aan de spelregels houden en die regels had
hij mooi samengevat op een kaart.
De Bevers vonden de poppenkast erg leuk en
hadden erg veel zin om eindelijk weer samen leuke
dingen te doen. Het was dan ook een geslaagde
opkomst!

Van online naar offline, samen op 1,5
meter afstand. In mei konden de
Zeeverkenners weer een opkomst bij het
Mezennest houden. Voor hen was het
even wennen, maar iedereen pakte het
gelukkig goed op.
In korte tijd hebben we als leidingteam met behulp van de richtlijnen van
Scouting Nederland - een Corona
Protocol kunnen opstellen. Hierop
kregen we vrij snel akkoord van de
Gemeente Beverwijk en stond ons niets
in de weg om de eerste 1,5 meter
opkomst te houden.
Tijdens deze opkomst zijn we bezig
geweest met morsecode. Nu we toch
voldoende afstand moeten nemen,
konden we de eerste opkomst mooi
aftrappen met een seinspel. De
zeeverkenners brachten met signalen
verschillende boodschappen naar elkaar
over.
In de daaropvolgende hebben we ook
andere spellen in een 1,5 meter jasje
gegoten. Zo hebben we blikkietrap
gedaan op 1,5 meter afstand en hebben
we levend boter kaas en eieren
gespeeld.
De opkomsten waren leuk, maar toch
was het gemis van een dag zeilen op de
Stierop erg groot. Gelukkig is daar
ondertussen verandering in gekomen,
waarover je verderop in deze
nieuwsbrief meer leest!

TOX klaar voor het vaarseizoen
April - Mei 2020 | Door Alex

In de corona periode kon er gelukkig
rustig doorgewerkt worden aan de
onderhoudspunten van de TOX in de
haven van Beverwijk. Het bovenwaterschip is weer geschilderd en ook de
motorolie en filter zijn vervangen door
Erwin.
Na drie intensieve vaarseizoenen ontdek
je tekortkomingen en vertonen ook de
eerste onderdelen slijtage. Zo is door
Olaf de roerstandaanwijzer aangesloten,
hebben alle ruimen in het dek binnenverlichting gekregen, zijn de bilgepompen en de EHBO koffer vervangen
en hebben we nieuwe handzame
dieseljerrycans.

De 443 is weer als nieuw
April 2020 | Door Erwin

Bij Mees Toxopeus maken we gebruik van 2 soorten
verfsystemen. Het oude verfsysteem (1-component
verf) en het nieuwe verfsysteem (2-component
verf). We proberen elk jaar een boot om te zetten
naar dit nieuwe systeem, zodat we niet beide
systemen bij hoeven te houden. Verder is het
nieuwe systeem een stuk slijtvaster en is deze qua
onderhoud ook een stuk minder tijdrovend.
Dit jaar was de 443 aan de beurt om naar het
nieuwe verfsysteem omgezet te worden. Hiervoor
gaat de boot eerst naar de straler en wordt deze in 2
basislagen gezet. Een primer laag en een hechtlaag
voor lak.
Hierna kijken we naar slechte plekken op de boot en
lassen we hier nieuwe stukken staal op. Vervolgens
zetten we deze plekken opnieuw in de eerste 2
basislagen en beginnen we aan het resterende
verfwerk. Het resultaat hiervan is een stralende
lelievlet waar de kinderen weer een heel vaarseizoen
plezier van kunnen hebben.

Frank heeft de het uitlaatsysteem
vervangen en de ophanging verbeterd,
zodat de uitlaatleiding nu beter tegen de
trillingen van de scheepsmotor kan.

Speelveld ingezaaid
Maart - April 2020 | Door Sven

Beheerders van het Mezennest
April - Mei 2020 | Door Alex en Ben

Het annuleren van alle opkomsten had tot gevolg
dat het Mezennest voor lange tijd leegstond. Dat is
op zich niet erg, maar het betekent ook dat er geen
natuurlijke "bewaking" is in het weekend en door de
weeks. Binnen de groep hebben we gevraagd of
iemand tijdelijk het Mezennest wilde "bewonen". Er
kwamen meerdere reacties en uiteindelijk hebben
Dolfijnenleiding en Loods Ben samen met zijn
vriendin Mercedes (leiding bij de Victorie Heiloo)
intrek genomen in het Mezennest.
De bewoning en bewaking van het terrein is helaas
ook niet voor niks. Je merkt dat de jeugd zich in de
huidige situatie snel gaat vervelen en dat dit helaas
resulteert in vernielingen bij o.a. Scoutinggebouwen.
Ben en Mercedes hebben een oogje in het zeil
gehouden en konden in overleg met de hangjeugd
vernielingen op het terrein voorkomen. Helaas heeft
een nabijgelegen groep wel met vandalisme te
maken gehad, waarop aangifte bij de Politie is
gedaan. Zelf hadden de tijdelijke bewoners het
prima naar hun zin en vonden ze dit het meest
paradijselijke vakantieoord dat je kunt bedenken!

Geen rondrennende scouts en minder
bezoekers in het park, het was een en al
rust in het Scoutingduin. Hoewel de
aanleiding minder positief was, besloten
we de afgelopen periode zonder
opkomsten en verhuur toch in ons
voordeel te laten werken. Zo konden we
een lang gekoesterde wens in vervulling
laten gaan; een strak, groen gazon voor
de deur van het Mezennest.
Freek liet er geen gras over groeien en
nam direct contact op met Wijker Infra.
Al snel werd er met groot materieel een
lading bemestte grond gestort, waarna
de verse laag aarde is ingezaaid. Ondertussen schiet de sprieten uit de grond en
komen we stap voor stap dichterbij een
mooi, groen speelveld!

Accumonitor in de TOX
April 2020 | Door Alex en Olaf

Veel Mezen zijn fan van het merk
Victron. Dat komt waarschijnlijk doordat zij technologisch ontzettend mooie,
slimme en praktische apparatuur
maken voor elektrische systemen. Voor
de TOX hebben zij ook veel gesponsord
met apparatuur en kennis.
Als laatste snufje heeft Olaf nu een
accumonitor gemonteerd, waarmee we
de laadtoestand en het gebruik van de
"lichtaccu" kunnen bekijken. Niet alleen
kan dat op de inbouwmeter, maar ook
via Bluetooth op de mobiele app.

We zijn er weer!
Juni 2020 | Door Erwin

Het heeft lang - erg lang - geduurd, maar
we kunnen nu eindelijk zeggen dat de
boten weer op hun lievelingsplek te
vinden zijn: de Stierop! De vloot komt
echter niet zomaar in Uitgeest, hiervoor
moet een hoop gebeuren. Hoe gaat dit
precies in zijn werk?
Het verhaal begint in boothuis de
Watermees, waar de vletten de hele
winter worden gestald. In een avond tijd
brengen we alle boten met de boottrailer
naar de haven, waar ze de dag erna met
een kraan te water worden gelaten.
Vervolgens checken we of alle vlonders,
masten, zeilen en riemen aanwezig zijn.
Zaterdag 6 juni was het dan eindelijk
zover. Met een grote glimlach op de
gezichten van alle Zeeverkenners
vertrokken we om 09.00 uur vanuit de
haven van Beverwijk en zijn we via
Nauerna in een recordtijd van 2,5 uur
omgevaren naar de Stierop. Hier zijn de
laatste klusjes gedaan, zoals het marlen
van de zeilen en het hijsen van de
masten.
Door het weer was het helaas niet
mogelijk om het meer op te gaan, maar
dat heeft de Zeeverkenners er niet van
weerhouden om er alsnog een mooie
zeildag van te maken voor de steiger van
de Stierop. Tot eind oktober zullen we op
de Stierop te vinden zijn. We vertrekken
om 09.00 uur vanaf het Kennedyplein in
Beverwijk richting de Stierop. Om 16.30
uur zijn we hier weer terug.

Hoe is het met de KMK?
Mei 2020 | Door Alex

Eind 2016 hebben we ter voorbereiding op en
sponsoring van de TOX, de KMK verkocht aan een
groep Mezen. Zo bleef ons icoon en de daarbij
horende nostalgie dichtbij de groep. Dat de Kort
Maar Krachtig een grondige restauratie nodig had,
daar waren we het al over eens. Dat kon eigenlijk
alleen maar wanneer zij in privébezit terecht zou
komen, waar haar historie gekoesterd zou worden.
Na nog drie jaar oplappen en zelfs een snelle
hermotorisatie, werd het tijd voor het echte werk.
Afgelopen winter is de KMK letterlijk bijna helemaal
uit elkaar gesneden en zijn er nieuwe huidplaten in
het schip gezet. Ook is er een nieuwe motor gekocht
en is het schip helemaal opgeknapt met alle wensen
van de schippers.
Nadat het schip gestraald en gecoat is, komen de
laatste loodjes van het inbouwen en afbouwen van
de nieuwe KMK. Het silhouet is hetzelfde gebleven,
verder is alles nieuw en verbeterd. Nog deze zomer
zal de KMK weer trots de meren en kanalen bevaren
en zo haar naam eer aan blijven doen.

Nieuwe bewoner voor De Stierop
Mei 2020 | Door Jelly

Dat Daan, beheerder op De Stierop, gek is op (levende) vogels
wist u misschien niet. Maar Daan kijkt dagelijks zijn ogen uit en
weet werkelijk alles van de wals-, nestel- en trekpatronen van de
lepelaar, grote karekiet of Russische tjiftjaf. Deze laatste is
alleen van zijn Europese soortgenoot te onderscheiden dmv
zijn geluid, maar dat geheel terzijde.
Groot was dan ook zijn vreugde toen op 4 mei jl de ooievaar
een bezoek bracht aan de boerderij en een prachtige zoon,
genaamd Teun, achterliet voor Lotte en Daan. We wensen het
kersverse gezin veel geluk en gezondheid!

Update steigerproject Stierop
Mei 2020 | Door Alex

In de vorige editie hebben we al aandacht besteed aan de
vernieuwing en uitbreiding van de steigers op de Stierop.
Tijdens de Corona situatie heeft het project niet stilgelegen.
Inmiddels is de teller voor sponsoring al opgelopen naar
€24.500,- en komen we nog ongeveer €17.500,- te kort om het
helemaal naar wens uit te voeren. Wel hebben we inmiddels
een keuze kunnen maken in de uitvoering van het werk. Het
onderhandelen met verschillende leveranciers heeft ons veel
inzichten opgeleverd. Het is de bedoeling dat 27 juni de eerste
vervangingen aan de steiger gaan plaatsvinden. Het grootste
werk is echter vergunningsplichtig en wacht dan ook nog op
verlening van de vergunning.

Volle bak bij de Bobo’s
Juni 2020 | Door Sven

Op vrijdagavond is het weer gezellig druk rond het Mezennest. Na
lang wachten mocht ook de Insulindestam - de oudste speltak van
Mees Toxopeus - in juni weer van start met haar opkomsten.
Online opkomsten en klusprojecten zorgden de afgelopen tijd voor
de nodige afleiding, maar de Bobo’s keken toch erg uit naar de
gezelligheid van een gezamenlijke activiteit.
De eerste opkomst werd letterlijk én figuurlijk afgetrapt met een
aantal sportieve uitdagingen - uiteraard op 1,5 meter afstand van
elkaar. Tijdens slagbal werd de ene na de andere homerun
gescoord en gingen de twee teams met een A-frame van
pionierpalen als een speer de parkeerplaats over.
Dit smaakte naar meer en als snel stond de tweede activiteit op de
agenda. Vrijdag 12 juni konden zij hun tanden - of hengel beter
gezegd - in diverse opdrachten zetten. Om beurten werd er een
opdracht ‘gevangen’, waarna ze zich aan een quizvraag,
uitdagende challenge of een teamspel konden wagen.
Volgens het protocol hebben de Bobo’s de Pimpelmees nu voor de
Watermees verruild, die voldoende ruimte biedt om binnen- en
buitenactiviteiten af te wisselen. Dank aan Birgit, Jelly, Freek, Laura
en Ilona voor de organisatie van deze twee gezellige avonden!

Werkbank in de Watermees
Mei 2020 | Door Alex en Freek

Sinds de bouw van het boothuis, staat een werkbank in de hoek
bij de sleepboot hoog op het wensenlijstje. Tijdens de
nieuwbouw van de TOX en nu ook bij de renovatie van de oude
Mezensleepboot KMK is het er niet van gekomen, tot enkele
weken geleden. Het laswerk aan de KMK was bijna klaar en we
zagen onze kans schoon om van de restanten oude hoeklijn uit
de KMK een mooie "zwevende" hoekwerkbank te maken aan de
betonnen palen. Het gelaste metalen frame zit met chemische
ankers in de palen gelijmd. Het extra dikke blad is voorzien van
een stalen plaat. Daarmee is het ook gelijk een lastafel
geworden voor laswerkstukken. Een bankschroef mag uiteraard
ook niet ontbreken. Deze hebben we na onderhandelen op
Marktplaats over kunnen nemen voor een bosje bloemen.

Trello, ook handig voor thuis!
Mei 2020 | Door Alex en Sven

Sinds maart van dit jaar zijn we als Mezen overgestapt op het
gebruik van Trello in plaats van Wunderlist. Trello wordt in veel
bedrijven en organisaties gebruikt als planningstool. Binnen
Mees Toxopeus en De Stierop gebruiken we het om alle acties
en ideeën voor te bereiden en te coördineren.
Het idee erachter is dat je een team van mensen hebt die zich
bezig houden met onderwerpen in verschillende gebieden.
Ieder onderwerp kun je onderverdelen in lijsten met kaarten.
Iedere kaart kun je zien als een idee, vraag of actie.
Zo kun je Trello ook thuis gebruiken in je gezin, of met je
vrienden. Denk hierbij aan een kluslijst voor in en om het huis,
een verhuizing, feestje of een vakantie.
Aan een kaart kun je meerdere personen koppelen, overleg
plegen, foto's en plaatjes toevoegen en deze rangschikken
naar een overzichtelijk geheel. Een account maken is gratis,
dus probeer het eens uit!
Mocht je meer willen weten over deze tool of heb je een
functionaliteit gevonden die je ons kan aanraden, mail dan
naar trello@meestoxopeus.nl. Daarnaast willen we binnenkort
een handige training voor geïnteresseerden organiseren.

Koeizzz
In maart hebben we de lelievletten vanuit boothuis de Watermees naar de Beverwijkse haven getransporteerd. Om de
vletten van hun bok te tillen maken we gebruik van een
elektrische kraan in de nok van het boothuis. De loopkat - met
daaraan de kraan - rijdt over een kraanbaan, zodat we een vlet
zijdelings kunnen bewegen. De Koeizzz-vraag is als volgt; wat is
het maximale gewicht waarmee onze kraanbaan belast kan
worden?
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