Maandblad van de
Karel Doormangroep Amersfoort
opgericht mei 1946

Huiswerk Hoogland,
de juiste keuze voor huiswerkbegeleiding
in Hoogland en Amersfoort:
Voor het voortgezet onderwijs:
• ervaren coaches, waaronder docenten uit het onderwijs;
• kleinschalig, persoonsgericht en niet gebonden aan een vast format;
• dagelijkse mail naar de leerling, ouders en soms mentor;
• al jaren een hoge score van 95% geslaagden, voor examenkandidaten zelfs 100%;
• gratis bijles voor vakken waar de leerling meer moeite mee heeft.

Voor het basisonderwijs, de Basis:   
• rekenen, aangepast op het niveau van de leerling.
• taal en spelling Nederlands, aangepast op het niveau van de leerling.
• CITO training, voor de puntjes op de ‘i’ en het wegnemen van angsten voor die toets.
• studievaardigheden, wat moet je doen om tot een goed studieresultaat te komen?
• eigen toetsmethode voor meetbare resultaten.

Interesse? Kijk op: WWW.HUISWERKHOOGLAND.NL

Winkel  en  werkplaats  aan  de  Havenweg  15
Div.	
  accu's	
  op	
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  voor	
  a/aal	
  of	
  montage
Tel:	
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  4800509	
  	
  	
  Mob:	
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  71	
  99	
  68

maart 2017
December 2018

Promotieartikelen
Relatiegeschenken
T-shirts, Poloshirts, Sportkleding en Bedrijfskleding
Tassen, Caps, Lanyards, Handdoeken, USB sticks
Bedrukken, Borduren, Graveren, Tampondruk
U bent van harte welkom in onze showroom

het adres voor …
* jachtzeilen
* dekzeilen
* sprayhoods
* bootskappen
* caravantenten
* complete stofering voor woning en boot
* zeilreparaties
maatwerk tegen zeer scherpe prijzen!!

www.hjw-promotions.nl

tot ziens …… bij co poort

info@hjw-promotions.nl
Algolweg 18-b 3821 BH Amersfoort Tel. 033-4530800

De Kronkels 5, - Bunschoten - tel/fax 033 298 59 59
www.zeilmakerijpoort.nl - info@zeilmakerijpoort.nl

Hakkenbar Schrijver
3 adressen voor snel schoenherstel

HANDELSONDERNEMING

Amersfoort:
Langestraat 139
Tel.: 461 85 37
Emicaerhof 146
Tel.: 456 28 41

SPECIALIST IN HANDGEKNOOPTE
O O S T E R S E TA P I J T E N E N K E L I M S
Reparatie, reiniging, taxatie in- en verkoop van oude tapijten. Tel.: (033) 480 79 01
info@karabag.nl www.karabag.nl

Zeist:
Bergweg 87
Tel.: (030) 695 60 86

Karel Doormangroep Amersfoort
Welpen, Juniorverkenners, Zeeverkenners en Loodsen
De Stuw 3, 3813 TX Amersfoort
Opgericht door: Ch. H. van der Straten in mei 1946.
Opkomsten: De zeeverkenners en loodsen op woensdagavond van
19.00 tot 20.00 uur en op zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00u
De welpen en juniorverkenners op zaterdagmiddag van 14.00 tot
17.00u
Homepage: www.kareldoormangroep.nl
Mailadres: info@kareldoormangroep.nl
Clubhuis: (033) 472 72 72 ( wo-av en za-middag)
Contributie per kwartaal 2019:
Welpen
: € 43,00
Juniorverkenners
: € 46,00
Verkenners
: € 46.00
Loodsen
: € 51,00

Rekeningnummer:
IBAN: NL63 INGB 0000 614060
BIC: INGB NL 2A

Groepsvoorzitter: Oscar Koerts
groepsleider@kareldoormangroep.nl
Penningmeester: Sjoerd Roelofs
penningmeester@kareldoormangroep.nl
Welpenleidster: Irene Koerts – den Oude
welpen@kareldoormangroep.nl
Juniorverkennersleider: Miko ViVié
juniorverkenners@kareldoormangroep.nl
Verkennersleider: Stephan Priem
zeeverkenners@kareldoormangroep.nl
Loodsenleider: Jiro Vivié
loodsen@kareldoormangroep.nl
Redactie: Oscar Koerts, Bram van de Hoef, Wietse Walrave, Annebelle Wesseling, Mart van Loenen en Marit Vosman.
piraat@kareldoormangroep.nl

De Piraat
Een uitgave van de Karel Doormangroep
te Amersfoort
Uitgave 4, jaargang 72, december 2018
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Noteert u even
5
19
16
12/13
18
20-27

jan
jan
mrt
apr
mei
juli

Nieuwjaarsreceptie 14:00 – 16:00u.
Zwemmen 11:45 – 16:00u (Bunschoten)
Playbackshow welpen
Pyjamaparty voor allen.
Ouder-welp-weekend
Zomerkampweek

Niet alle activiteiten staan nog in deze planning. Houd ook uw mailbox
in de gaten. En kijk in deze piraat ook bij de speltakken zelf.

Wij feliciteren met hun verjaardag
December
11 Tessa
14 Bas
18 Eva
22 Bernard
22 Michael
23 Chrissy
24 Suzanne K
27 Arend

Januari
1 Joey
2 Sarah
10 Kyan
13 Dylan
15 Irene/Akela
20 Robyn
21 Thijn
22 Cynthia
24 Thijs K
26 Dylano vd H
26 Juliette S
28 Dilano O

Februari
3 Jochem
4 Benjamin
9 Miko
9 Pepijn
11 Thomas
12 Tygo
14 Thijmen
19 Julian V
21 Annabelle
27 Kian
27 Lucas
28 Leo
28 Julian J

Van Harte Gefeliciteerd !!!

Adverteerders gezocht
We kunnen voor ons blad weer wat adverteerders gebruiken.
Heeft u een bedrijf of weet u iemand die bij ons zou willen adverteren,
dan horen wij het graag.
Meer informatie? Mail naar piraat@kareldoormangroep.nl
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Nieuws van de groep
De teams hebben weer geweldig leuke activiteiten gedaan de laatste
tijd. Zowel bij ons clubhuis als op ander locaties. Onze leden hebben
hierbij weer mooie avonturen beleeft en zullen hier blijvend leuke herinneringen aan overhouden. Afgelopen week waren onze welpen in de
ochtend nog te gast bij de Manitobagroep uit Leusden, Hier mochten
ze onder zeer goede begeleiding met een echte pijl en boog schieten.
Dat kan je niet altijd zomaar doen, bij scouting kan dat natuurlijk wel.
Afgelopen zaterdag in de middag werden de 4 boten van de junioren
uit het water gehaald en hebben de kinderen nog het grote chaosspel
gedaan. De zeeverkenners hebben bij stevige wind de zeilen gehesen
en met een reef in het zeil heerlijk op de Eem gevaren. Onze programma’s zijn altijd weer zeer gevarieerd.
We hebben vorige week afscheid genomen van Yukie Vivié, welke de
laatste jaren als juniorenleiding actief was, we bedanken haar zeer
voor haar inzet. Op de afscheidsreceptie werd ze dan ook zeer verwend.
Verder nieuws: We zijn inmiddels ook op zoek naar vervanging van 2
van onze schepen. De Sloep van de loodsen gaat vervangen worden,
de huidige B2-sloep staat te koop en de loodsen zijn op zoek naar wat
anders en hebben wat eisen opgesteld en zijn zich aan het oriënteren
wat de markt hen biedt. Dan onze sleepboot De Kiek Uut, deze is ook
aan zeer groot onderhoud toe. Maar: is bijna 100jr oud, wij hebben
hem al 28jr en is nog een geklonken schip. Er moet in de komende tijd
erg veel aan gebeuren voor plaatwerk (en klinknagels is dan erg lastig
en duur) en de markt is nu gunstig om in te ruilen. Dus de leiding van
de zeeverkenners hebben ook een pakket van eisen opgesteld en zijn
hier en daar aan het proefvaren met andere schepen. We zijn met ons
allen benieuwd wat voor schepen er gaan komen.
Het jaar loopt ten einde en de kerstvakantie is nabij, Vorig jaar hielden
we een spontane oliebollenverkoop en dat is erg goed bevallen. Dit
jaar opnieuw, nu op maandag 31 december, geen verplichting, maar u
helpt ons er wel mee. Zie de bijzonderheden verderop in ons clubblad.
We wensen iedereen fijne feestdagen en jaarwisseling toe en zien u allen graag op onze nieuwjaarsreceptie op zaterdag 5 januari. Dit jaar
met leuke activiteiten voor de kinderen.
Bram van de Hoef
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Kampvuurkuil!
Een lang verwachte droom wordt steeds meer werkelijkheid. Onze
kampvuurplaats wordt nu echt een feit.
Alle blokken zijn geplaatst, Wat best een werk is, ze wegen 78kg per
stuk, pfff…. Dank aan de ouders die geholpen hebben, het was zwaar
werk, maar ook heel erg leuk werk. Samen bouwen ging geweldig.
Wat ons nu nog te doen staat is om alle straatwerk netjes aan te leggen, een mooie vuurschaal aan te schaffen en te deze te plaatsen.
De vuurplaats wordt af en toe al gebruikt, zo geweldig dit.

Zuwaka 40 jaar
In 2019 bestaat het Zuwaka-kamp 40 jaar. Dus is het feest.
Onze admiraliteit 11 “Zuidwal” gaat dit dan ook groots vieren.
Met Pinksteren in 2019 (zat. 8 juni) mogen ook de welpen en junioren
een dag en nacht op ons geweldige Zuwaka-weekend komen.
En rond 15 september is er nog een Zuwakaweekend (oude stijl, zoals
het ooit begon, vr - zo) met daarin de regionale zeilwedstrijden.
De dolfijnendag vervalt in 2019, die wordt dan gehouden tijdens het
Zuwaka.
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Loodsennieuws
Sinterklaas is net geweest en de kerst staat alweer om de hoek. Ook
de loodsen zijn er druk mee bezig. Volgende week hebben de loodsen
een kerstdiner en wordt KD omgetoverd. De loosden komen nu voor de
eerste en laatste keer dit jaar bij elkaar en komen nu heel netjes gekleed naar KD.
De loodsen organiseren nu veel activiteiten om zo de winter door te komen. Ook zijn wij nog steeds opzoek naar een mooie boot om in te zeilen in het najaar!
Onze sloep De Bloys van Treslong staat dan nu ook officieel te koop!
Voor meer informatie kan je op onze Facebookpagina kijken (ollie
stam).
Wat er verder nog op de agenda staat qua grote evenementen is natuurlijk de midwinter BBQ!
De loodsen organiseren elk jaar een BBQ rond half februari met de tofste thema's! Het thema dit jaar blijft nog even geheim!
Alvast een fijne kerst en een gelukkig nieuw jaar toegewenst namens
alle loodsen!!

6

Uit het kraaiennest vernomen dat…
-

De verkennerleiding druk bezig is met het vinden van een
nieuwe sleper.
De Kiek Uut namelijk te grondig onderhoud nodig heeft.
RA-cursusweekend van de zeeverkenners een succes was
Het bowlen en wakker blijven ook erg leuk gevonden werd tijdens dit weekend
Ons clubhuis elke keer weer zo om te toveren is.
Dan een restaurant voor de boerenkoolfuif
De week erop een sjiek restaurant voor de leiding, zo leuk!
Alle leiding nu officieel geïnstalleerd is. De laatste leiding waren
Hessel, Lotte, Michael, Diederik en Miko.
De junioren nu weer een echte schipper hebben.
We Miko veel plezier wensen in haar nieuwe functie.
De nieuwjaarsreceptie nu ook voor kinderen leuk wordt.
We alle vrijwillige ouders bedanken, er is het afgelopen jaar
heel veel geklust en gedaan.
We in 2019 iets leuks terug doen voor deze groep vrijwilligers.

Grote clubactie
De grote clubactie is weer een succes dit jaar, we hebben 1000 loten
verkocht. Super gedaan met ons allen.
De top-lotenverkopers zijn:
Arend 30
Julian Jansen 27
Wouter 159
Daan M 27
Daan B 21
Caithlin 46
Eva 44
Matthias 41
Heel erg bedankt voor jullie inzet. Geweldig gedaan!
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Junioren nieuws
Hallo daar zijn we weer. Op zaterdag 8 december hebben de junioren
het grote chaosspel gedaan. En zoals je al kan raden was dit echt een
grote chaos. Ze hebben veel verschillende spelletjes gedaan. Ze hebben onder andere eiwitten moeten stijfkloppen wat bij 1 groepje ook
echt gelukt was. Ook moesten ze een kaartenhuis maken. Een gekke
groepsfoto maken en daar zijn erg leuke foto’s van uitgekomen.
Verder hebben we afscheid moeten nemen van Yukie wat erg jammer
is. Ze heeft 5 jaar haar volle inzet gegeven voor de junioren. Het waren
erg leuke jaren en we wensen Yukie nog veel geluk en we zien haar
vast nog wel eens terug op KD.
De vier bootjes zijn ook weer uit het water. Dit betekend dat we weer
gaan klussen. Net zoals elk jaar hebben we hiervoor weer ouders nodig. De hulp is echt nodig anders krijgen we de bootjes niet af en kunnen we niet gaan zeilen. Bij Marc, Timo en Miko kan je je ook opgeven
voor de ouder klus app. Dit gaat onder ander ook over de schouw.
Voor meer informatie kan je aan hun vragen.
Groetjes
Annabelle Wesseling
juniorleiding
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Giller van de maand
Een vreemde boot bij ons voor de deur.
De Amersfoortse fietsboot meerde aan.

Oproep spullen
We kunnen goed gebruiken:
Voor het bootwerk:

- Boterkuipjes met deksel
- Oude doeken
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Verkenners
Bij de zeeverkenners hebben we dit jaar de vaaropleidingen voor
roeien (RA-Cursus) weer opgepakt. Een enthousiaste club van wat leiding en loodsen geven wekelijks voor de reguliere opkomst op de zaterdagmiddag les aan de bootslieden, de kwartiermeesters en een paar
zeeverkenners. De leden leren nu zeer goed manoeuvreren en commando’s geven en ook opvolgen. Uit het theorieboek weten ze nu veel
over de vaarregels, de borden, de tonnen, licht- en geluidsseinen,
kaartlezen, enz. enz. Kortom, we kunnen ze zeker veilig het water opsturen na zo’n cursus. We leren de leden ook schipperen, want niet alles is te beschrijven en een goed inzicht bij het varen met onze vletten
is toch best fijn.
Afgelopen week was een RA-weekend, waarin bij de cursisten hun vorderingenstaat verder gevuld is en de meest nu klaar zijn. Velen hebben
nu alle parafen staan. In dit weekend was er ook tijd voor lol, met z’n
alle naar de bowlingbaan en ze maakten er een gezellige lange nacht
van.

10

Nieuwjaarsfeest
Uitnodiging
Hierbij nodigen we al onze leden, ouders van leden, donateurs en verdere betrokkene uit, om langs te komen op ons nieuwjaarsfeest op:

Zaterdag 5 januari 2019
tussen 14:00 – 16:00u.
Het is een inloopfeest en altijd heel gezellig en nu dit jaar ook met activiteiten voor de kinderen.
Kom langs en toost met ons samen op de toekomst.
Hapjes en drankjes staan klaar.

Oliebollenverkoop
Binnenkort in uw mailbox een uitnodiging voor onze oliebollenverkoop.
De ambachtelijk gebakken oliebollen door onze banketbakker vd Meer
waren vorig jaar heerlijk, Nu dit jaar een win-win-win situatie: U neemt
bij ons de echt lekkere oliebollen af, u hoeft niet in de rij bij de kraam,
voor ons een leuke opbrengst en voor u goedkoper dan in de winkel.
De zakjes met 10 oliebollen kosten € 7,50. Hoort zegt en het voort en
vraag familie, kennissen, buren een zakje oliebollen te kopen. De oliebollen kunnen maandag 31 december worden opgehaald en betaald
op het clubhuis van 10.00 tot 14.00u. (pinnen kan ook) Op de uitnodiging staat ook alle informatie. Bestellen kan tot 27 december,
Bel, mail of app: oliebollen@kareldoormangroep.nl / 0653627469 / Chat
Je naam, je gsmnr, de aantallen zakjes met en/of zonder krenten.

Bakkerij van der Meer; het adres in Amersfoort
voor al uw brood, banket, bruidstaarten
en complete lunches!

Utrechtseweg 70 A
033-461 6496
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ONDERHOUD
IN- VERKOOP
ONDERDELEN
ACCESSOIRES

WWW.BENAUTICWATERSPORT.NL

natuurlijk mooi
Natuurlijk Mooi is een moderne, sfeervolle schoonheidssalon,
gevestigd in Het Koetshuys, in het hart van Amersfoort.
Wij werken uitsluitend met natuurlijke producten aan het
zelfherstellend vermogen van de huid.

Korte Gracht 28, 3811 KH Amersfoort, 033 258 47 63 www.natuurlijkmooi.nl
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BLOM van alle Fietsmarkten thuis
@ gazelle RACESPECIALIST

Blom Hoogland

Zevenhuizerstraat 101
3828 PS Hoogland
(033) 433 15 53

07-02-18 16:30

Intocht Sint
Op zaterdag 17 november kwam Sinterklaas weer aan in Amersfoort.
De welpen gingen Sinterklaas verwelkomen in de Eemhaven. De zon
scheen en alle welpen ging in de sloep om weg naar de haven. Het
was een feestelijke boel in de haven. Sinterklaas en zijn pieten waren
mooi op tijd en na wat gezellige liedjes een de handjes vol pepernoten
voeren wij weer naar het clubhuis. Daar stond de warme chocomel
klaar. Het was een geslaagde opkomst.

Sterreneisen
Bij de welpen bieden wij op zaterdag tussen 13.00 en 13.50, mits er
geen afwijkend programma is, de mogelijkheid om sterreneisen te leren en af te tekenen. De laatste tijd komen er niet heel veel welpen om
wat te leren en wij hopen dat jullie in het nieuwe jaar je best gaan doen
om je eerste en tweede ster te gaan halen. Daarnaast kan je ook nog
aparte insignes behalen door een bijvoorbeeld een keer te koken voor
de leiding : ) maar er zijn nog veel meer insignes te behalen. Kijk maar
in je sterreneisenboek, wil je hier mee over weten komen dan met de
ouders even langs bij de leiding.
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Advies
Bouwbegeleiding
Brandpreventie

Witteman
Bouw & Advies

Zonnepanelen
Pieter Witteman
Inspecties

 0623924828
pieter@wittemanbouwenadvies.nl
www.linkedin.com/in/witteman
www.wittemanbouwenadvies.nl

Rijwielhandel van Hoeijen
Krommestraat 59-63
033 - 461 37 73
www.van-hoeijen.nl

Wij verkopen de volgende merken:

Stevens • Trek • Gazelle • Cortina • Brompton
Leden van Karel Doorman scouting krijgen 10% korting op fietsen,
onderdelen en accessoires. Niet in combinatie met lopende akties.

2912 piraat adv 2018 2

07-02-18 16:30

Boerenkoolfuif
Zaterdag 24 november weer de jaarlijkse boerenkoolfuif. De koks, oud
leiding Simon, Harold, Michael en Sander, stonden al klaar met de potten en pannen om een heerlijke stamppot te gaan maken. Maar eerst
werd er een spel gedaan met alle speltakken in het Schothorsterbos.
Rond 19.15 kwamen de hongerige scouts terug en stond de boerenkool met worst al klaar. Het smaakte goed, na het toetje en de prijs uitreiking van de beste lopers van de Grote Clubactie was het tijd om
naar huis te gaan. Koks bedankt!

Leiding bedank avond
Op vrijdagavond 30 november heeft het bestuur van onze club alle leiding bedankt. Door alle vrijwilligers van onze club een gezellige avond
te bezorgen.
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Van de penningmeester
Het bestuur bepaald jaarlijks de begroting van de groep en beoordeelt
ook de contributie van de speltakken. Rekening houdend met de kosten en inflatie heeft het bestuur besloten om de contributie met 1 euro
per kwartaal te verhogen.
Hiermee komt de contributie voor 2019 op:
Welpen
(Junior)Verkenners
Loodsen

43 euro per kwartaal
46 euro per kwartaal
51 euro per kwartaal

Indien u geen gebruikt maakt van automatische incasso, wilt u dan rekening houden met deze verhoging.

Zwemmen
Op zaterdag 19 januari is ons jaarlijkse zwemmen voor de hele groep.
De welpen, de juniorverkenners, de zeeverkenners en ook voor de
loodsen. Wij gaan zwemmen in zwembad de “Duker’ aan de Vaartweg
51 in Bunschoten - Spakenburg.
Het zwemmen is van 12.00 uur tot 16.00 uur.
Iedereen wordt verwacht om 11.45 uur bij het
zwembad aanwezig te zijn.
(meld je bij de leiding).
Jullie mogen allemaal wat zakgeld meenemen om wat te
kunnen kopen. Natuurlijk kan je zelf ook wat te eten en
drinken meenemen.
Vergeet je zwemspullen en handdoek niet. (Uniform is niet nodig)
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Huiswerkinstituut
Hoogland

Huiswerk Hoogland,
de juiste keuze voor huiswerkbegeleiding
in Hoogland en Amersfoort:
Voor het voortgezet onderwijs:
• ervaren coaches, waaronder docenten uit het onderwijs;
• kleinschalig, persoonsgericht en niet gebonden aan een vast format;
• dagelijkse mail naar de leerling, ouders en soms mentor;
• al jaren een hoge score van 95% geslaagden, voor examenkandidaten zelfs 100%;
• gratis bijles voor vakken waar de leerling meer moeite mee heeft.

Voor het basisonderwijs, de Basis:
• rekenen, aangepast op het niveau van de leerling.
• taal en spelling Nederlands, aangepast op het niveau van de leerling.
• CITO training, voor de puntjes op de ‘i’ en het wegnemen van angsten voor die toets.
• studievaardigheden, wat moet je doen om tot een goed studieresultaat te komen?
• eigen toetsmethode voor meetbare resultaten.

Interesse? Kijk op: WWW.HUISWERKHOOGLAND.NL
Meridiaan 18a, 3813 AV Amersfoort

033 - 4751817
Openingstijden:
Maandag 11.30 - 22.00 uur
Dinsdag
11.30 - 22.00 uur
Woensdag 11.30 - 22.00 uur
Donderdag 11.30 - 23.00 uur

Vrijdag 11.20 - 23.00 uur
Zaterdag 12.30 - 22.00 uur
Zondag 12.30 - 22.00 uur
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