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Laat het zomerseizoen maar komen!
April 2021 | Door Sven

De dagen worden langer en de temperaturen gaan omhoog. Na een
relatief kort winterseizoen staat het zomerprogramma alweer voor de
deur. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de eerste drie maanden
van 2021, een periode waarin we onze draai tussen en met alle
maatregelen weer helemaal hebben gevonden.
Hoe is het op...
April 2021 | Door Alex

Het blijft lastig, maar lang niet onmogelijk - met een hoop creativiteit
en een flinke portie enthousiasme kunnen de opkomsten op het
Mezennest doorgang vinden. Want wat is er nu fijner dan weer lekker
buiten te kunnen spelen, rennen en ravotten? Het enthousiasme spat
er dan ook bij onze bevers en dolfijnen vanaf.
En de zeeverkenners dan, hoor ik je denken. Ook zij hebben deze
winter niet stilgezeten en hebben alles op alles gezet om de vloot in
record tijd klaar te maken voor de tewaterlating. Afgelopen week was
het zover en kon iedere vlet strak in de lak en met verzorgd houtwerk
aan de tocht naar De Stierop beginnen.

Bevers in het bos
Maart 2021 | Door Ilona

Op de volgende pagina’s nemen we alvast een kijkje in de haven van
De Stierop, zien we hoe het onderhoud aan de vloot is verlopen en
vertellen we meer over de motordrijver cursus. Veel leesplezier!

Hocus pocus in Muiden
April 2021 | Door Ben & Lucas

De dolfijnenleiding heeft het thema van hun zomerkamp bekend
gemaakt: Harry Potter. Van 12 tot 16 juli beleven de kinderen een
superspannende week in het fort van Scouting Pampus in Muiden.
Onderhoud vloot
Maart 2021 | Door Erwin

De organisatie is in volle gang, om goed voorbereid op kamp te
kunnen gaan. We houden de protocollen en adviezen vanuit
Scouting Nederland hierbij scherp in de gaten. Als leidingteam
hebben we er alvast erg veel zin in!

Hoe is het op De Stierop?
April 2021 | Door Alex

Unieke start van 2021
Januari 2021 | Door Sven

De Mezen zijn 2021 spetterend begonnen met de
traditionele Boerenkoolmaaltijd. Door alle
beperkingen konden we dit jaar helaas niet in het
Mezennest samenkomen, maar een alternatieve
vorm was gelukkig snel gevonden. Zo zaten alle
leden dit keer met een bord dampende boerenkool
achter de laptop - om elkaar vanuit huis een
gelukkig nieuwjaar toe te wensen.
Het voorgerecht kwam dit keer van het
voorzittersduo Jelly en Michiel, die live vanuit de
Pimpelmees ons bijpraten over de nieuwe
maatregelen om het ‘Scouting virus’ zoveel mogelijk
te verspreiden. Op de speciaal ingelaste
persconferentie van ons OMTT - het Outbreak Mees
Toxopeus Team - werd teruggeblikt op het
bijzondere afgelopen jaar, met als zijn unieke
uitdagingen en creatieve oplossingen.
In 2020 werden we op alle vlakken op de proef
gesteld: met online opkomsten, kampbubbels en
vele anderhalve meters afstand. En wat hebben we
desondanks toch een hoop voor elkaar gekregen!

De projectgroep voor de nieuwe steigers
op De Stierop is deze winter druk in de
weer geweest met de benodigde
vergunningen. Een hele puzzel, want
alleen al voor de aanvraag hebben we met
zeven verschillende partijen van doen.
Afgelopen maanden zijn er twee bezwaren
binnengekomen op de vergunningsaanvraag, namelijk van de provincie
Noord-Holland en de gemeente Uitgeest.
Helaas hebben we daardoor de
vergunningsaanvraag moeten intrekken
omdat dit goedkoper (leges) is dan
afwijzing krijgen. Op dit moment zijn we
met de partijen die een negatief advies
hebben afgegeven in overleg om de
bezwaren weg te kunnen nemen, zodat we
een nieuwe aanvraag kunnen indienen.
Er is ook goed nieuws te melden. De
provincie N-H heeft inmiddels goedkeuring
gegeven op ons plan, nadat wij hun
bezwaren hebben kunnen weerleggen.
Ook mogen we vervangingswerk doen aan
de bestaande steigers. Hiervoor hebben
we opdracht gegeven aan de aannemer
om deze werkzaamheden voor mei van dit
jaar af te ronden.
We zullen zelf de loopdekken monteren, zo
zijn de bestaande steigers weer veilig en
goed te betreden. Wanneer we de nieuwe
vergunningsaanvraag kunnen indienen is
nog niet bekend, we houden er rekening
mee dat het laatste gedeelte van de
nieuwe steiger pas op zijn vroegst in 2022
afgerond kan worden.

Onderhoud aan de vloot
Maart 2021 | Door Erwin

Bevers vermaken zich prima
Maart 2021 | Door Ilona

6 februari mochten de bevers eindelijk weer met z'n
allen naar het Mezennest! Wat heerlijk was het om
weer op onze vertrouwde plek te zijn en wat hadden
we dat gemist! Het weekend erop was het helemaal
een feestje, met een dikke laag sneeuw om lekker in
te spelen. Nu de lente is begonnen kunnen we volop
genieten van alle activiteiten die we samen buiten
kunnen doen.
Zo bouwden we met grote takken een mooie hut in
het bos, hebben we broodjes gebakken op een
kampvuur en stond een van onze opkomsten in het
teken van de wind. De kinderen knutselden zelf
vliegtuigjes, die we vervolgens op een groot zeil
legden. Door het zeil op en neer te bewegen, konden
we met de vliegtuigen een echte proefvlucht maken.
Wanneer je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes,
zusjes of buurtkinderen kent die net 5 zijn geworden
(of bijna 5 worden), neem ze dan eens mee naar een
opkomst! Wie weet vinden ze het net zo leuk en
kunnen we zo onze beverkolonie verder uitbreiden!

Tekst
De vloot is weer in topconditie opgeleverd
door onze zeeverkenners, loodsen en de
zeeverkennerleiding. Afgelopen maanden
is er een hoop werk verricht aan de vijf
lelievletten en sleepboot TOX.
In 10 weken tijd zijn de boten
gecontroleerd op slechte plekken,
opgeschuurd en geschilderd. Dit gebeurt
voor zowel de binnenkant als de
buitenkant van ieder schip. Een aardige
klus dus! Daarnaast worden ook de roeren,
zwaarden, riemen, masten, giek en gaffel
onder handen genomen.
Ondanks de lockdown en de koude
omstandigheden, kon de kluslijst soepel
en snel afgewerkt worden. Dankzij een
strakke planning lukte het ons de vloot op
tijd af te krijgen. De ervaring die afgelopen
jaren met het nieuwe verfsysteem is
opgedaan werpt nu zijn vruchten af!
Ook de lelievlet van de Lunettenstam ziet
er weer tiptop uit. Doordat de loodsen iets
flexibeler aan de boot kunnen werken dan
de verkenners en zij meer ervaring hebben
met het onderhouden van de boten deden
zij er dit jaar maar 4 weken over!
Het onderhoud aan de TOX heeft ook niet
stilgelegen. Dit winterseizoen is het onderwaterschip onder handen genomen en is
de zwarte verflaag aan de buitenkant
volledig vernieuwd. Ook is er een nieuwe
uitlaatdemper geïnstalleerd en is het
elektra netwerk herzien. Ze is weer
helemaal klaar voor een nieuw seizoen!

Opleiding tot Motordrijver
Maart 2021 | Door Alex

Bij Mees Toxopeus besteden we veel
aandacht aan vaaropleidingen, zo ook de
opleiding tot Motordrijver. Motordrijver is
een aanvullende kwalificatie die je zelf
kunt halen en een competentie die aan
boord van grote schepen (25 tot 40
meter) bij Scouting Nederland zelfs
verplicht is.
Een Motordrijver zou je kunnen zien als
scheepsEHBO-er die in staat is om
storingen aan boord op te sporen en te
verhelpen, maar ook iemand die de
veiligheid van machines en installaties
bewaakt. Binnen onze groep hebben we
wel 10 leden die zijn gekwalificeerd als
Motordrijver en onze loodsen Jip Litjens
en Sven Heijnen zijn nu in opleiding.

Zeeverkenners naar de Stierop
April 2021 | Door Sven

De zeeverkenners brachten dit weekend de voltallige
vloot naar De Stierop. Met dank aan V.d. Boogaard
Transport zijn de lelievletten en sleper TOX
afgelopen week naar de haven van Beverwijk
getransporteerd en zo konden zij zaterdagochtend
aan de tocht naar het scoutingcentrum beginnen.
Dat was een koude klus, met een sterke wind op het
water. Gelukkig kunnen onze jongens en meisjes
hier wel tegen en lieten zij zich niet tegenhouden om
na aankomst nog lekker een rondje te gaan zeilen!

Tijdens de cursus worden alle installaties
van een schip behandeld. Van de werking
van de motor, koeling, aandrijving en
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