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van de voorzitter
december 2021 | Door Jelly

Gelukkig, voor je ligt weer een editie van onze nieuwbrief! We houden je
via Instagram en Facebook op de hoogte van onze activiteiten, maar we
vinden het ook leuk om het verhaal erachter te vertellen of nieuwtjes te
delen die de socials niet halen!
In deze editie een uitgebreide terugblik op de 2e helft van dit jaar. We
nemen je mee naar de zomerkampen, in tijd al weer even geleden, maar
nog vers in ons geheugen. We laten je kennis maken met ‘de Langedijker’
van De Stierop en met de allernieuwste mees Lieke.
Na de zomerkampen hebben de zeeverkenners nog een paar weken
kunnen zeilen op De Stierop, maar inmiddels zijn zij en de vloot weer
terug op het mezennest. De vletten worden door de bakken weer tip top
in orde gemaakt voor het nieuwe zeilseizoen.
Afgelopen weken stonden in het teken van het ‘overvliegen’ en het
‘installeren’. De oudste leden van de speltakken nemen afscheid en
vliegen over naar de volgende speltak. Voor de zeeverkenners betekent
dit een nieuwe baksindeling en een wijziging in kwartieren en bootsen.
Daarnaast krijgen de leden die het afgelopen jaar lid zijn geworden bij de
‘installatie’ hun groepsdas, groepsinsignes en zij beloven dan een goede
dolfijn/zeeverkenner te zijn. Bij de dolfijnen zijn maar liefst 15 nieuwe
dolfijnen geïnstalleerd, wat een fantastisch aantal!
Daarover gesproken; het gaat goed met de groep, we zitten bijna op
100 leden. En los van het feit dat dat een mooi getal is, is dit aantal ook
nodig om financieel en organisatorisch gezond te blijven. De dolfijnen en
zeeverkenners van nu zijn immers de leiding van de toekomst! Wel is er
nog voldoende ruimte bij de jongste speltak: de bevers! Kent u nog een
scoutje-in-de-dop? Deze is van harte welkom een keertje mee te spelen!
Tot slot toch nog even over het C-woord... onze koepelorganisatie
Scouting Nederland brengt na iedere persconferentie richtlijnen en
factsheets uit met de regels die wij als groep moeten volgen. Gelukkig
zijn de opkomsten voor de speltakken onder de 18 jaar nog mogelijk,
al mogen ouders helaas niet bij bijzondere gebeurtenissen zoals het
installeren aanwezig zijn.
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Helaas zijn de opkomsten voor 18 jaar en ouder aan meer regels
gebonden en zullen we elkaar daarom weer online zien. We
vinden het als bestuur lastig om op een goede manier tussen alle
(vaak verwarrende) regels, verwachtingen en behoeftes door te
manoeuvreren. We realiseren ons dat wij als scoutinggroep juist een hele
sociale rol vervullen - voor zowel de 18 min en 18 plus leden. Voor nu is
het even niet anders en hopen we op betere tijden!

bevers gezocht!
november 2021 | Door Ilona

Het gaat goed met de Bevers! Ze doen allerlei leuke activiteiten, zoals
ravotten in het bos, tie-dye, knutselen, een blote-voeten-pad maken,
experimentjes doen, broodjes bakken, kampvuur maken, zeilen en nog
veel meer. Tot het moment van overvliegen hadden we 11 Bevers, maar
nu vliegen er 5 over naar de Dolfijnen en zijn het er nog 6.
Nieuwe bevers zijn daarom van harte welkom! Dus stuur alle broertjes,
zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes, vriendinnetjes, buurjongens en
-meisjes, klasgenootjes, enz. die net 5 zijn geworden, naar het Mezennest
op zaterdag van 12:00 tot 13:30 uur. Meekijken is gratis en hartstikke
gezellig!
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dolle boel met dolfijnen
juli 2021 | Door Sven

Afgelopen zomer waren de dolfijnen op bezoek in Muiden, voor een
spannend zomerkamp in magische sferen. Het leidingteam had het Fort
Westbatterij omgetoverd tot een echt Zweinstein, bekend uit de ‘Harry
Potter’ verhalen. De kinderen beleefden er een week vol betoverende
activiteiten.
Tijdens een zomerkamp in Muiden mag een bezoekje aan het Muiderslot
natuurlijk niet ontbreken. De dolfijnen gingen op ontdekkingstocht in het
kasteel uit 1285. Via de grote toegangspoort naar binnen en via de smalle
trappen in de torens omhoog voor een mooi uitzicht over het IJmeer.
En op dat IJmeer werd later in de week gezeild. Als echte waterscouts
hadden ook de dolfijnen twee lelievletten meegenomen, voor een
gezellige dag op het water. Een mooi einde van een fijne week!
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klusdag op het Mezennest
oktober 2021 | Door Sven

In oktober gingen de handjes uit de mouwen tijdens de jaarlijkse klusdag
op het Mezennest! De fietsenrekken zijn in de beits gezet, alle onkruid
rondom het gebouw is weggehaald, net als de groene aanslag op de
achterste muren. De grote stapel met overgebleven stenen is naar de
stort gebracht en de aanhanger is van een nieuwe oplooprem voorzien.
In het boothuis staat nu een houtrek van formaat, voor de opslag van
stookhout. En dankzij de fris gelapte ramen is er weer vrij uitzicht op het
vers gemaaide grasveld. Aan alle vrijwilligers, bedankt!
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wilde westen op de Kaag
juli 2021 | Door Erwin

De zeeverkenners waren deze zomer als vanouds op de Kagerplassen te
vinden. En wat hadden ze het goed daar - met fantastisch weer en veel
wind. Het thema van dit zomerkamp – het ‘Wilde Westen’ paste daar
dus helemaal bij. Het grasland van boer Van Schie was het decor van het
kamp, met tenten voor iedere bak.
‘s Ochtends wakker worden naast de koeien, voor velen was het
weer even terug naar de basics. Nou, basics? Vanwege de corona
maatregelen en verplichte ‘kampbubbel’ hadden de waterscouts
meer luxe dan bij vorige kampen. Een ‘sanitair’ ponton met toiletten en
stromend water lag voor het kampterrein, zodat de bubbel grotendeels
zelfvoorzienend was.
En ondanks de verschillende aanpassingen, was het programma even
leuk. Vrij zeilen op de plas, de doop van de nieuwe verkenners, een
dagtocht, een zeil- en wrikwedstrijd (waarbij ze zelfs op het RTL nieuws
zijn gekomen) en spelletjes op het water. Het geslaagde zomerkamp
werd afgesloten met de wel bekende Rechtbank en het Captain’s dinner.
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sponsor met een klik
november 2021 | Door Sven

Wist je dat je met jouw online bestelling de waterscouts van Mees
Toxopeus kunt sponsoren? Met dezelfde klik gaat een percentage van
jouw aankoop naar spelmateriaal en projecten van onze groep. Ga naar
sponsorkliks.com, vul ‘Mees Toxopeus’ in en klik op je favoriete webshop.
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bevers aan boord
juli 2021 | Door Ilona

Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, zeilen! Daarom gaan we
ook met de Bevers op de Stierop zeilen. Dat kan niet elke week, maar we
proberen om toch twee keer per jaar te gaan zeilen. Dit jaar zijn we op 4
juli gaan zeilen, net vóór de zomervakantie begon.
Wat een fantastische afsluiting van het seizoen. We hadden prachtig
weer, de bevers hebben allemaal achter het roer gezeten en we hebben
genoten! Het is toch een heel avontuur om naar De Stierop te komen en
daar met reddingsvest aan, aan boord van de TOX te stappen om naar
de overkant te gaan, waar de vletten klaarliggen om te zeilen.
Het was de bedoeling om na de zomervakantie nog een keer te gaan
zeilen, maar september en oktober zaten al vol met andere activiteiten
op De Stierop. Toch zijn we een dagje weggeweest, naar de spelpark De
Goudvis, dat was ook zeker geslaagd!
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uit het water, op wielen
november 2021 | Door Sven

Het winterseizoen gaat pas echt van start, wanneer ook de vloot veilig
terug in Beverwijk is. Eind oktober nam de TOX alle lelievletten weer op
sleeptouw, deze keer inclusief de ‘langedijker’ van De Stierop. En dat was
met recht een barre tocht te noemen, met veel wind en regen.
Een week later stond van den Boogaard transport weer klaar met een
kraanwagen voor het takelen van de vletten en de overzetboot van De
Stierop. Voor een uniek kijkje bij het transport kun je naar het YouTube
kanaal van Mees Toxopeus gaan, waar je een leuke video vindt.
Voordat de zeilboten het boothuis ingaan, worden deze altijd goed
afgespoten. Zo wordt alle viezigheid en groene aanslag van de huid
gereinigd, voor een beter resultaat bij het schuren van de verflaag. De
zeeverkenners en stamleden zullen de komende maanden het jaarlijkse
onderhoud gaan uitvoeren.
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progressie bij de steiger
augustus 2021 | Door Alex

Zoals gemeld in eerdere nieuwsbrieven loopt het uitbreidings- en
vernieuwingsproject van de steigers op De Stierop nog steeds. In de
zomerperiode is de slepersteiger geheel vernieuwd. De firma Jongens
uit Jisp heeft de palen en gordingen vervangen en gesteld. Vervolgens
konden de looproosters nauwkeurig geplaatst worden.
Om het helemaal af te maken hebben we de helft van alle steigerpalen
voorzien van RVS dwarspennen zodat grotere sleepboten en ook
binnenvaartschepen veilig de meerlijnen aan de steiger kunnen
bevestigen, zonder dat deze los kunnen schieten.
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Als alles mee zit kunnen we in de komende weken het laatste bezwaar
op de omgevingsvergunning wegnemen en staat ons niets meer in de
weg om gedroomde uitbreiding van de zeilsteiger te laten bouwen.

cursus voor Tipto(p) lijnen
oktober 2021 | Door Alex

Eind oktober hebben geïnteresseerden op De Stierop een Tipto lijn
van 12 strengen leren splitsten. De bekende gele Tipto lijnen staan
bekend om hun hoge breeksterkte en flexibiliteit. Rick Leegwater
van leegwatershipsupplies.com heeft met alle geduld uitgelegd en
voorgedaan hoe je links- en rechtsom geslagen strengen netjes gesplitst
krijgt – zodat er aan het einde van de lijn een lus ontstaat. Oefenmateriaal
was er genoeg. Van ruim 200 meter lijn zijn er diverse sleeplijnen en
landvasten gemaakt.
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NK lelievlet voor Scouts
september 2021 | Door Sven

De zeeverkenners en loodsen van Mees Toxopeus namen in september
deel aan de NK lelievlet voor Scouts in Zeewolde. Het was een
fantastisch weekend, zowel op als naast het water. De vrouwen en
mannen van de 390 wisten uiteindelijk een 3e podiumplaats in de wacht
te slepen, gefeliciteerd!
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zie ze overvliegen
november 2021 | Door Sven

De oudste bevers, dolfijnen en zeeverkenners konden zich begin
november opmaken voor het ‘overvliegen’. Lid worden van een nieuwe
speltak is natuurlijk spannend, maar ook ontzettend tof. Om te zien of zij
echt helemaal klaar zijn voor deze stap, stonden er zaterdagmiddag een
aantal proeven klaar.
Aan boord van de lelievletten is een goede samenwerking ontzettend
belangrijk. Daarom stonden er voor de 6 kakelverse zeeverkenners een
uitdagend klimparcour en een bijzondere vaartocht te wachten. Om hun
weg naar hun nieuwe speltak, moesten ze op zichzelf en hun nieuwe
baksleden vertrouwen. Alle zes bereikten veilig de overkant en zij mogen
zich nu officieel zeeverkenner noemen.
Aan het overvliegen van de twee loodsen was een speciale draai
gegeven, en wel letterlijk met een rad vol opdrachten. De mannen
bewezen over voldoende kennis en creativiteit te beschikken, en zijn
daarmee helemaal klaar voor hun nieuwe avontuur bij de Lunettenstam.
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welkom Lieke!
oktober 2021 | Door Alex

In de ochtend van 22 oktober is er een nieuwe mees geboren: Lieke! Ze
is het eerste dochtertje van ‘onze’ Laura en Bart, van harte gefeliciteerd
beiden! En omdat we er maar niet vroeg genoeg bij kunnen zijn, hebben
we deze jongste Mees ook alvast welkom geheten bij de groep! Volgens
traditie stond er al snel een opgetuigde mast in de voortuin, zodat ook
de gehele buurt dit kleine feestje kon meevieren!
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achter de schermen
december 2021 | Door Jelly

Voor de meeste scoutingleden zijn ze minder zichtbaar, maar onzichtbaar
is niet onmisbaar! Achter de schermen werkt het bestuur van De Stierop
samen met de groepsafgevaardigden van de Stieropgroepen (Victorie
Heiloo, Scouting Elfregi Zaanstreek, Scouting Koog Zaandijk en Mees
Toxopeus Beverwijk) hard aan het in standhouden en ontwikkelen van De
Stierop. Van samenwerking, onderhoud & storingen, juridische zaken tot
verhuur en toekomstzaken...
Gijsje Brinkman heeft haar droom gevolgd en is de trotse bewoner van
een prachtige boerderij geworden in Limburg... net even te ver om haar
rol als stichtingsbestuursvoorzitter voort te zetten. Daarnaast stopt ook
Anne Vrieze als penningmeester, na 2 termijnen. We willen beide dames
ontzettend bedanken voor alles wat ze De Stierop hebben gebracht!!
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Hun vertrek betekent wel twee vacante posities in het bestuur waarvoor
zich gelukkig geïnteresseerden hebben gemeld. In de volgende editie
van de nieuwsbrief stellen we ze graag aan u voor!

wildlife bij het Mezennest
november 2021 | Door Alex

Sinds enige tijd zien we bij het Mezennest een vos rondlopen, die niet
meer zo mensenschuw lijkt te zijn. Inmiddels heeft de vos de bijnaam
Frits gekregen. De vos komt in Nederland vaker voor in bewoond gebied
en is verder niet gevaarlijk voor de mens. Wel wordt geadviseerd om de
vos niet proberen te aaien of te voeren. Het blijft een roofdier, dat wel
kan bijten. Gewoon bewonderen en verder dus met rust laten!
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NaWaKa ‘22 vol energie
augustus 2021 | Door Alex

Het komend Nationaal Waterkamp (NaWaKa’22) op het Scouting
Landgoed in Zeewolde heeft het thema “Wonderschoon”. Het 10 dagen
durende zomerkamp met ongeveer 5000 dolfijnen, zeeverkenners,
loodsen, medewerkers en 1000 schepen is een vierjaarlijks terugkerend
evenement.
Het Wonderschone komt terug in de doelstellingen die het organiserend
comité heeft gesteld. Zo is afvalscheiding en ook fossielvrije opwekking
van elektriciteit een van de beoogde resultaten.
Een van de project ideeën is om de deelnemende groepen zelf
de elektriciteit voor het opladen van mobiele telefoons te laten
verzorgen. Afgelopen zomerkamp hebben onze zeeverkenners
dat al mogen ervaren. Als voorbeeld hebben we een verplaatsbare
zonnepaneelinstallatie met accu-opslag gebouwd gekoppeld aan een
kast met 18 USB poorten waarmee bijvoorbeeld mobiele telefoons
kunnen worden opgeladen.
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Langedijker op bezoek
december 2021 | Door Alex

Op Scoutingcentrum De Stierop hebben we al jaren een grote boot voor
het overzetten van materiaal en leden. Deze noemen we de Langedijker.
Voor de kenners; officieel is het scheepsmodel geen Langedijker, maar
hij lijkt er wel veel op - vandaar de naam.
In 2018 is de oude - zeer lawaaierige - tweecilinder Lister motor
vervangen voor een elektromotor. Aanvankelijk was er heel wat scepsis
over de houdbaarheid van deze ombouw. Nu na bijna vier jaar zoemt en
draait de aandrijving nog steeds als een zonnetje.
Wel is er na vele jaren gebruik groot onderhoud en herstel nodig aan
het schip. De trillingen van de oude Lister hebben scheuren in de lassen
veroorzaakt en op sommige plekken is het staal doorgeroest. Door een
probleem met het roer is ook de scheepsschroef zwaar beschadigd
geraakt.
Deze winterperiode ligt de Langedijker in het boothuis van onze groep
en worden er door een onderhoudsteam diverse werkzaamheden
uitgevoerd. Wanneer al het laswerk klaar is wordt het schip gestraald en
in de coating gezet zodat we er de komende 10 jaar geen omkijken meer
naar hebben.

Gepubliceerd op 15 december 2021 | Tekst en afbeeldingen door Mees Toxopeus Beverwijk

