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
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  montage
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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
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 2021:
Welpen
: € 46,00
Juniorverkenners
: € 49,00
Verkenners
: € 49.00
Loodsen
: € 53,00

Rekeningnummer:
IBAN: NL63 INGB 0000 614060
Karel Doormangroep Amersfoort

Groepsvoorzitter: Oscar Koerts
groepsleider@kareldoormangroep.nl
Penningmeester: Sjoerd Roelofs
penningmeester@kareldoormangroep.nl
Welpenleidster: Saskia Tietjens
welpen@kareldoormangroep.nl
Juniorverkennersleider: Michael Bal
juniorverkenners@kareldoormangroep.nl
Verkennersleider: Stephan Priem
zeeverkenners@kareldoormangroep.nl
Loodsenleider: Eeke Nijland
loodsen@kareldoormangroep.nl
Redactie: Oscar Koerts, Bram van de Hoef, Juliette Dries, Michael
Bal, Mart van Loenen, Marit Vosman en Rik Volkers.
piraat@kareldoormangroep.nl

De Piraat
Een uitgave van de Karel Doormangroep
te Amersfoort
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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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Noteert u even
Door de corona is er geen activiteitenplanning af te geven volg de berichtgeving van de teams.
De zomerkampen voor de spelteams staan voor 2021 gepland voor
zaterdag 17 juli t/m zaterdag 24 juli 2021.

Wij feliciteren met hun verjaardag
December
1 Morgan
11 Finn
18 Eva
22 Bernard
22 Michael
24 Suzanne
27 Arend
27 Jesse
29 Lasse

Januari
1 Joey
2 Sarah
10 Kyan
13 Dylan
15 Irene
20 Robyn
21 Thijn
26 Juliette
26 Dylano
29 Saar
30 Fabian

Februari
4 Benjamin
6 Vardiya
9 Miko
11 Thomas
11 Xander
12 Tygo
14 Thijmen
18 Zoë v H
23 Anique
27 Kian
27 Lucas
28 Leo
28 Julian

Van Harte Gefeliciteerd !!!

We verwelkomen bij de groep:
Rowan, Jesper, Xander, Liam, Zoë vd H, Hester, Anique, Tess,
Jitske, Vardiya, Rafael, Finn, Annemar en Jurrijn.
We wensen jullie een hele fijne tijd bij de club!
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Nieuws van de groep
Wat een raar jaar zo. Hierbij mijn grote complimenten naar de teams,
ze slaan zich er toch doorheen om nog activiteiten te organiseren met
een steeds wisselende regelgeving. Eerst de lockdown in maart,
daarna voorzichtig weer open. Alle teams hebben toch een zomerkamp
kunnen organiseren. Mijn petje af, zo geweldig. Alleen de 18+ leden
hebben weinig, maar doen nog wel wat. Hopelijk kunnen we na vaccinaties straks weer terug naar gewoon.
Ook het klussen staat op een laag pitje, maar gebeurt nog wel op verantwoorde kleine schaal. Gelukkig konden de zeilwedstrijden wel doorgang vinden in september en hebben we na het overvliegen weer een
hoop nieuwe leden mogen verwelkomen. We hopen dat deze kinderen
een leuke tijd bij ons zullen helpen. Ook onze leidingteams hebben we
op sterkte en werken goed samen. Onze wachtlijst groeit ook nog altijd.
We staan er goed en gezond voor. Nieuw is ook de uitbreiding van de
Cay-Noyasteiger op het Eemmeer, waar we een samenwerking mee
hebben. We sluiten 2020 af met een nieuwe teamleidster bij de welpen. Hier is Mang geïnstalleerd tot Akela. En echt als laatste afsluiter
hebben we op donderdag 31 december nog onze oliebollenverkoop.
Wat het nieuwe jaar gaat brengen kunnen we niet precies zeggen,
maar ik heb er vertrouwen in dat veel weer goed gaat komen.
Grote drukke opkomsten doen we nog niet en wat onze viering van
75jaar KD gaat worden is ook nog niet te zeggen. We hebben vele media die te volgen zijn, van website, facebook en/of instagram. Je hoeft
dus niets te missen van onze activiteiten, er zijn posts genoeg.
Ik wens iedereen fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling. Een
nieuwjaarsfeest zit er nog
niet in voor januari. Later in
2021 komt het hopelijk goed
met wat meer activiteiten
waarbij we elkaar weer kunnen ontmoeten.

Bram van de Hoef
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Junglenieuws
De welpen zijn alweer een paar maanden aan het genieten op de zaterdagen. Het kanoseizoen is voorbij, de leiding verzorgt nu de leukste
opkomsten voor in en om ons eigen clubhuis. Van buiten spellen spelen, binnen een escaperoom doen tot een toffe stopmotion film maken!
De welpjes zijn goed op weg met het aftekenen. Ook de nieuwe welpen kunnen aan de slag in ons nieuwe aftekenboek. Naast het nieuwe
aftekenboek hebben wij ook een speciaal
insigneboek gemaakt, waar de welpen mee
aan de slag kunnen als de eerste en tweede
ster al zijn behaald! Door de maatregelen
hebben we sommige opkomsten anders
moeten invullen, zoals de intocht van Sinterklaas. Maar de komst van de goedheiligman
hebben we natuurlijk niet zomaar voorbij
laten gaan. We hebben samen de intocht van
Sinterklaas online kunnen kijken, met pepernoten en warme chocolademelk.
Daarnaast willen wij graag onze Mang feliciteren met haar nieuwe functie als teamleider!
Vanaf nu zal zij Akela bij ons worden genoemd. Dat zal wel even wennen zijn voor de welpen om de juiste
naam te roepen (ook voor de leiding hoor
).
Verderop in deze Piraat staan nog stukjes van twee welpen.
We wensen iedereen een fijne kerstvakantie toe en tot volgend jaar!!!
Veel liefs,
De welpenleiding
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Uit het kraaiennest vernomen dat…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

we het jaar uitgaan met een oliebollenactie.
u ze bestellen kunt via http://Bit.ly/kdoliebol
deze oliebollen vers gebakken bij ons aankomen en dan pas
ingepakt worden.
we per november een nieuwe Akela hebben. Onze Mang is nu
geïnstalleerd teamleider bij de welpen.
De achttien-min-loodsen zonder sleper zijn gaan randmeren.
Ze hiervoor erg vroeg op moesten.
Het ondanks dat een gezellige dag was
De Kiek Uut uit het water is gehaald voor groot onderhoud
De Kiek-Uut na het onderhoud mooier dan ooit wordt.
Dit mede door de hulp van de loodsen en ouders komt.
Alle loodsen weer met een gerust hart zichzelf kunnen slopen
omdat ze allemaal netjes hun gezondheidsformulier ingeleverd
hebben.
Er veel ouders de verkennerleiding willen helpen
De huidige maatregelen soms roet in het eten gooien voor de
planning
Iedereen er het beste van probeert te maken in deze tijd

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 de contributie zoals hieronder is aangegeven vastgesteld.
Hiermee komt de contributie voor 2021 op:
• Welpen 46 euro per kwartaal,
• (Junior)Verkenners 49 euro per kwartaal,
• Loodsen 53 euro per kwartaal.
Indien u geen gebruikt maakt van automatische incasso, wilt u dan rekening houden met deze verhoging.
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Loodsennieuws
Ondanks alles zijn de loodsen heel actief. Tenminste, als het de achttien min loodsen betreft. Zij draaien hun opkomsten mee met de verkenners. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de overvliegers die last
hadden van heimwee hier nu gelukkig van af zijn. Op eigen initiatief
zijn de achttien-minners een dagje gaan randmeren. Om dit te doen
moest echter wel een groot offer gebracht worden… De wekker stond
die ochtend behoorlijk vroeg. Maar ook de achttien-plus zit niet stil. Zij
zijn ondanks de maatregelen allemaal op KD geweest. Wel in kleine
beetjes en niet zo lang, want ze hoefden alleen hun gezondheidsformulier in te leveren. Maar er is goed nieuws. De achttien-plus loodsen
mogen helpen met het onderhoud aan de Kiek-Uut. Nu kunnen ze eindelijk hun favoriete activiteit, naast zeilen natuurlijk, weer uitoefenen:
klussen! De loodsen komen deze winter dus nog wel door, met de
hoop dat ze in het komende vaarseizoen weer lekker kunnen zeilen.
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Giller van de maand
Echt lachen dit. De verkenners en 18- loodsen doen Fortentrefbal.
Eerst pionieren en dan op elkaar gooien met meerdere trefballen.

Piraatstukje van Fabian Koerts
Zomaar een willekeurige dag uit het zomerkamp. Vrijdag was de leukste dag
van het kamp want wij gingen pannenkoeken eten. Ik mocht mijn ruimtepak
aan die was mooi zilver kijk maar naar de foto. Wij mochten de tijdmachine in
en gingen naar het spacemonster Groever luisteren. Wij moesten de tijdmachine maken want deze was kapot anders kon Groever niet meer naar huis.
Voor de bonte avond gingen wij oefenen voor een toneelstukje. Wij mochten
ook lekker spelen op de speeltoestellen. Wij gingen allemaal leuke spelletjes zoals tikkertje en stratego. Wij hebben
een watergevecht met de leiding gehouden, wij waren allemaal lekker nat. Wij mochten zelf een vuurtje maken en op
dat vuur gingen wij pannenkoeken bakken. Toen was het
tijd om te verkleden voor de bonte avond ons nest trok
ruimtepak aan want daar ging ons toneelstuk over. Toen wij
naar bed gingen mochten wij nog een kussengevecht houden, het was een leuke laatste avond van het zomerkamp.
Groetjes van Fabian
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Zeeverkenners terugblik
Terugblik zeilwedstrijden
Afgelopen september zijn de verkenners en de jonge loodsen (onder
de 18) onder begeleiding van de verkennerleiding weer naar Huizen
gevaren voor de jaarlijkse zeilwedstrijden.
De voorspelling was een prettige wind, weinig regen en af en toe een
zonnetje.
Zoals ieder jaar zien wij als verkennerleiding dit als een mooie start van
het seizoen en zien we iedereen hiervan genieten.
Dit jaar ging het iets anders ten opzichte van voorgaande jaren, maar
kregen we wel het echte zeilwedstrijden-gevoel!
Nadat de het aantreden en de briefing van de wedstrijd klaar waren
gingen de verkenners en jonge loodsen het water op. De start was
druk maar voor de meeste boten van KD erg gunstig. Hierdoor hebben
enkele bakken een mooie plek weten te bemachtigen in het eindklassement.
Vanwege de goeie wind en het zo min mogelijk verplaatsen van mensen zijn we na de eerste wedstrijd al vrij snel de tweede wedstrijd gestart. Wederom een fijne wedstrijd waarbij de start een cruciaal onderdeel is wat voor de meeste erg goed verliep.
Na de fijne wedstrijden volgde de prijsuitreiking waarbij we met heel
KD als 2e zijn geëindigd!
Het was een heerlijke start van het nieuwe seizoen voor iedereen en
een fijne terugblik naar zo’n mooie dag!
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Opbrengst Grote Clubactie
We hebben samen weer een mooi bedrag opgehaald.
We bedanken al onze deelnemers hartelijk hiervoor.
We kunnen weer veel leuke dingen doen met dit bedrag.

Verslag van welp Myrthe Roelofs
Zaterdag 26 september
We gingen om 2 uur aantreden, en ik was helper. Toen gingen
we drinken. Maar eerst gingen we onze pet en das binnen leggen. Daarna moesten we allenmaal hout gaan zoeken. We
maakten een vuurtje. Nest wit had Rikki die ons hielp. In het
vuurtje gingen we marshmallows roosteren. Maar bij ons verbrandden er
veel. En erna gingen we trefballen.
Daarna gingen we aftreden en naar
huis. Het was een leuke dag!
Groetjes Myrthe
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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

Bijna 75jr KD, foto’s uit de oude doos..
We bestaan in 2021 in mei 1975 jaar. Regelmatig zullen we in deze rubriek wat foto’s van vroeger laten zien.

Als je dan de foto goed bekijkt zie je als KD-er en Amersfoorter
zulke herkenbare dingen van vroeger.
KD: Wat hadden we toen? Een klein aantreedveld op de dijk, aantreden met de groepsvlag, vlaggetjes (misschien feest 20jr KD) alleen
jongens, de korte broek, lange kousen met kwastjes, de echte zeeverkennerspetten (tok), maar 4 vletten in de vaart, 116, 268, 386 en
de Oldemans.
De Eem en omgeving: De VAM-trein bij de gemeente reiniging (nu
Rova), geen brug over de Eem en niet overal beschoeiing langs de
Eem.
13

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.
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Juniorennieuws
Nu we het einde van het jaar naderen en terug denken aan hoe deze
gelopen is kunnen we er niks anders over zeggen dat deze erg gek
was. Ondanks de vele maatregelen hebben we gelukkig grotendeels
de groep wel door kunnen laten draaien. Zomerkamp kon doorgaan en
overige activiteiten hebben we op creatieve manieren in kunnen vullen.
Nu het December is en de boten uit het water zijn is wordt het weer tijd
voor het klus seizoen. We nemen de kinderen mee in het bootwerk en
leren ze hoe het houtwerk netjes opgeschuurd moet worden en daarna
gelakt. De boten moeten worden gekrabt en het paratol worden bijgewerkt. Ook de verflagen zullen weer vernieuwd worden in samenwerken met de kids dus dat beloofd een hoop, maar leuk werk! Dit alles
doen we natuurlijk om de boten klaar te stomen voor komend zeilseizoen waar we stiekem al een beetje naar uitkijken.
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De laatste opkomst van het jaar beloofd natuurlijk wel een leuke opkomst te zijn. De boerenkoolfuif en Sintkerstin konden immers niet
doorgaan dus hier hebben we een leuk alternatief voor verzonnen, de
pepernoten/kerstkrans casino! De kinderen kunnen op spelende wijze
pepernoten inzetten bij diverse spellen om hun inzet proberen te vermenigvuldigen. Met een warme kop chocomel en een hoop lol sluiten
we het jaar af en kijken we uit om elkaar weer te zien in 2021!
Tot volgend jaar allemaal!
Groetjes!
Maaike
Jiro
Liesanne
Timo
Iris
Michael
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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!!
tot ziens …… bij co poort

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

?

Uw
advertentie
hier?

HANDELSONDERNEMING

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

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

Notarissen en medewerkers van
BolscherBrugDeijl Notarissen heten
watersportliefhebbers graag welkom
voor advies en akten over familiezaken,
wonen en ondernemingen.
Voor de lezers van de Piraat is een oriënterend
gesprek van een half uur gratis.

BolscherBrugDeijl Notarissen
Utrechtseweg 125
3818 EC Amersfoort
033-467 07 00
info@bbdnotarissen.nl
www.bbdnotarissen.nl

Huiswerkinstituut
Hoogland

Huiswerk Hoogland,
de juiste keuze voor Huiswerkbegeleiding
in Hoogland en Amersfoort.
•
•
•
•
•
•
•

ervaren coaches, waaronder docenten uit het onderwijs.
kleinschalig en persoonsgericht.
dagelijks samen plannen.
dagelijkse mail naar de leerling, ouders en evt. mentor.
gratis bijspijkermomenten voor de lastige vakken.
maatwerk voor bijlessen in alle vakken,
twee mooie locaties in Hoogland en Hooglanderveen/Vathorst.

Interesse? Kijk dan 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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