
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	  voorraad	  voor	  a/aal	  of	  montage 
Tel:	  033	  4800509	  	  	  Mob:	  06 83	  71	  99	  68

Maandblad van de 
Karel Doormangroep Amersfoort 
opgericht mei 1946
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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

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

Hakkenbar Schrijver
3 adressen voor snel schoenherstel

Amersfoort:
Langestraat 139
Tel.: 461 85 37

Emicaerhof 146
Tel.: 456 28 41

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

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

www.hjw-promotions.nl
info@hjw-promotions.nl

Algolweg 18-b 3821 BH Amersfoort Tel. 033-4530800

HANDELSONDERNEMING

SPEC IAL IST  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



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 2018: Rekeningnummer:     
Welpen         : € 42,00 IBAN: NL63 INGB 0000 614060 
Juniorverkenners  : € 45,00 BIC:   INGB NL 2A 

Verkenners   : € 45.00  
Loodsen         : € 50,00   
 
Groepsvoorzitter: Oscar Koerts  
groepsleider@kareldoormangroep.nl  06-51937964      
 
Penningmeester: Sjoerd Roelofs 
penningmeester@kareldoormangroep.nl  
 
Welpenleidster:  Irene Koerts – den Oude 
welpen@kareldoormangroep.nl   06-22311129 
 
Juniorverkennersleider: Gerben van ’t Klooster 
juniorverkenners@kareldoormangroep.nl   06-15282989 
 
Verkennersleider:  Simon Lubach 
zeeverkenners@kareldoormangroep.nl   06-28150882 
 
Loodsenleider:  Jiro Vivié 
loodsen@kareldoormangroep.nl   06-13678840 
 
Redactie:  Oscar Koerts, Bram van de Hoef, Wietse Walrave, Anne-
belle Wesseling, Mart van Loenen en Marit Vosman. 
piraat@kareldoormangroep.nl   

http://www.kareldoormangroep.nl/
http://www.kareldoormangroep.nl/
mailto:info@kareldoormangroep.nl
mailto:groepsleider@kareldoormangroep.nl
mailto:penningmeester@kareldoormangroep.nl
mailto:welpen@kareldoormangroep.nl
mailto:juniorverkenners@kareldoormangroep.nl
mailto:zeeverkenners@kareldoormangroep.nl
mailto:loodsen@kareldoormangroep.nl
mailto:piraat@kareldoormangroep.nl
https://www.facebook.com/karel.doormangroep/
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De Piraat 
Een uitgave van de Karel Doormangroep     
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Noteert u even 
 
30 juni Dolfijnendag (welpen) 
14–21 juli Zomerkampen teams 
21-28 juli Zomerkamp Loodsen 
1 sept  Eerste opkomst na vakantie, met overvliegen     
 
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 
 
Mei Juni Juli 
  9 Myrte   3 Machiel   1 Nikki N 
15 Gytta   5 Stijn   7 Linde 
15 Sven   8 Merijn   9 Martin 
17 Saskia  16 Lisa 10 Niels 
18 Joost 22 Bram S 10 Oscar 
26 Fleur W 23 Guido 11 Koen V 
30 Job W 27 Tiemen 18 Koen B 
31 Tim 27 Max 22 Roy 
31 Emiel  23 Marc 
  25 Thijs de W 
  26 Elias 
  27 Sam 
  28 Femke 
  30 Gerben 
  31 Juliette D 

 
Van Harte Gefeliciteerd !!! 
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Nieuws van de groep 
 
Alle boten liggen weer in het water en er wordt weer volop gevaren.  
Tijdens het pinksterweekend zijn de zeeverkenners en loodsen op ZuWaKa, 
een regionaal Pinksterkamp geweest.  Het hele weekend waren ze actief met 
zeilwedstrijden en leuke (water-) spellen. We wonnen  de eerste prijs van de 
dertien deelnemende groepen. Fantastisch gedaan! 
De welpen hebben nu 7 mooie nieuwe kano’s, 3 goede gebruikte kano’s en 
een nieuwe kanotrailer. Ook is er een andere, betere rubberboot, waarmee de 
begeleiding van de kano’s op het water ook goed geregeld is. De kano’s gin-
gen gelijk mee op het ouder-welp-weekend, welke dit jaar bij de Hannie 
Schaftgroep in Almere plaats vond. Een mooi weekend, met veel plezier en 
avontuur voor welpen en ouders. 
Naast alle wateractiviteiten is er in de afgelopen tijd ook hard gewerkt aan de 
herinrichting van ons terrein. Tijdens NL-Doet werd het speelveld van de wel-
pen al verder aangekleed met leuke speelobjecten. Twee doeltjes voor bal-
spellen, een vaste touwbrug, liggende boomstammen en een mooie brug over 
de rioolbuis. Dit keer is ook het Loodsenplein aangepakt nieuwe keerwanden 
zijn neergezet en alles is nu bestraat, inclusief een afvoerputje voor het re-
genwater want met het weer in Nederland weet je maar nooit. De loodsen 
hebben er inmiddels, een leuke loungehoek ingericht. 
De laatste rotte bomen op ons terrein zijn gekapt en de wortels van de omge-
waaide bomen zijn afgevoerd. Opgeruimd staat netjes, al kostte dit best wat 
zweetdruppels. 
In de planning voor dit jaar staat nu nog de aanleg van de kampvuurkuil en 
een goede fietsenstalling. We zijn druk bezig met de voorbereidingen en ho-
pen deze in het najaar te realiseren. 
Verderop in deze Piraat leest u over de realisatie van een kunstmuur in het 
lokaal van de Juniorzeeverkenners.  Een echte eyecatcher! Daniël van de 
Haterd, de  Amersfoortse graffitikunstenaar heeft een heel mooi ontwerp ge-
maakt. En dankzij een sponsorbijdrage van Rabobank Amersfoort Eemland en 
een eigen lege flessenactie is het gelukt dit project nu te realiseren.  
Nog een lege flessenactie: We zijn bij Jumbo Vathorst in Amersfoort uitgeko-
zen als het goede doel van de maand juni. Mijn reactie op een facebookop-
roep leidde tot deze leuke actie. De hele maand juni kunnen mensen bij het 
inleveren van hun lege flessen het statiegeld doneren aan ons! . 
Nog een paar weken dan gaan we op zomerkamp, daar kijken velen al weer 
naar uit. Maar eerst nog een groepskamp. Met onze hele groep uit kamperen, 
hoe leuk is dat! Welpen die meevaren in vletten en verkenners in kano’s. Er 
ligt een leuk programma klaar. We gaan samen mooie avonturen beleven 
tijdens dit weekend.   

 
Bram van de Hoef  
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Kunstmuur in lokaal van de Junioren! 
 

 
 
 
 

 
 
Het is zo ver! De realisatie van een ware kunstmuur in het lokaal van de Juni-
orzeeverkenners. 
Een mooi project waar wel wat voorbereiding aan vooraf ging. 
 
Om het lokaal van de Juniorzeeverkenners verder aan te kleden en te voor-
zien van een echte “eye-catcher” kwamen we op het idee van graffiti-art.  We 
zijn op zoek gegaan naar een kunstenaar die dit zou kunnen realiseren en 
kwamen al snel terecht bij de Amersfoortse graffitikunstenaar Daniël van de 
Haterd. Bij het nemen van een kijkje op zijn website https://dertienhoog.nl/ 
waren we direct overtuigd en heel blij dat Daniël dit project voor ons wilde 
uitvoeren. Samen hebben we een prachtig ontwerp gemaakt. 
 
Om de kunstmuur financieel mogelijk te maken hebben we een aanvraag in-
gediend bij Rabobank Amersfoort Eemland. Zij hebben positief op onze aan-
vraag gereageerd en ons een mooi bedrag toegekend. Super fijn! Dit bracht 
de realisatie echt in zicht!  
De flessenactie waarbij de Juniorzeeverkenners heel veel lege flessen hebben 
ingezameld maakte het financiële plaatje helemaal rond. 
 
Ter voorbereiding op het plaatsen van de schildering is de muur door ons 
voorzien van een witte latex laag. En in de week van 4 juni zal de muurschil-
dering geplaatst worden!  
 
Het eindresultaat houden we nog 
even geheim. Op 16 juni om 16.30 
uur, tijdens het afscheid van Gerben 
en Simon, wordt de kunstmuur 
feestelijk onthuld! 
 
We hopen dat jullie met velen ko-
men kijken, tot dan! 

 
 
  

https://dertienhoog.nl/
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Loodsennieuws 
 
Net als voor de verkenners was het voor ons als loodsen ook weer tijd 
voor Zuwaka. We waren met veel en mochten dan ook gelukkig de 
juniorvletjes lenen van juniorverkenners. In totaal hadden we zeven 
boten en hebben we flink wat gezeild, nog nooit waren de loodsen in 
de ochtend met spellen zo fanatiek. En gelukkig ook niet voor niets, 
want we hebben de mooie dukdalf weer teruggewonnen! Zuwaka was 
weer geslaagd en de juniorvletjes geven bij het mee doen aan de 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
openklassen wel een heel leuk beeld. Het verschil moet er wezen. 
 
Het volgende op het programma: 
Op naar zomerkamp! 
Voor ons zomerkamp hebben we natuurlijk iets anders moeten verzin-
nen aangezien onze sloep nog niet echt zal gaan drijven. We zijn dit 
jaar met heel veel loodsen. Dus reken maar uit… 30 man en twee vlet-
jes.. Dat gaat natuurlijk niet. Dit jaar gaan wij 1 week op kamp. Dit zal 
na de week van de verkenners plaatsvinden zodat wij dan in het club-
huis met de lelievletten van de verkenners ons kamp kunnen houden. 
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Uit het kraaiennest vernomen dat… 

 
- De verkennersvloot er weer keurig bij ligt 
- De deadline ZuWaka weer behaald is 
- De verkenners ZuWaka 2018 Winter Editie gewonnen hebben! 
- Wij natuurlijk hartstikke trots zijn 
- We alweer uitkijken naar de volgende kampen om lekker te zei-

len 
- De laatste rotte bomen gekapt zijn. 
- We er nu veilig bijzitten. 
- Ons speelbos zo goed als klaar is, 
- Alleen het gras nog iets moet groeien. 
- We het Goede Doel van de maand Juni zijn bij de lege flessen-

automaat bij Jumbo Vathorst 
- We hier heel blij mee zijn. 
- Dat de welpen geholpen hebben met de kranslegging van de 

dodenherdenking van Hoogland. 
- We heel trots zijn op deze welpen 
- De nieuwe kano’s van de welpen zeer goed varen 
- De nieuwe kanotrailer nog omgebouwd is van 6 naar 8 kano’s 
- En om onze vloot compleet te maken hebben we twee betere 

rubberboten gehaald in Aalsmeer bij Rubberboot Holland. 
- We iedereen prettige kampen en vakantie wensen. 
- Zaterdag 1 september begint het nieuwe seizoen en vliegen de 

oudste leden over nar hun nieuwe speltak 
 
Welpenstukje schrijven voor ons clubblad: 
Door Welp Lucas Roelofs.    7 april 2018 
 
We begonnen zo als altijd met aantreden, daarna net als de vorige 
keer verwisselden we nesten. 
Toen gingen we kanoën 1 keer naar de overkant en toen gingen we 
ringsteken in de kano. Dat was echt moeilijk! Er was gelukkig niemand 
omgeslagen.  
Jacala was jarig hij trakteerde, want hij was jarig. Toen gingen we af-
treden. Het was een leuke dag! 
 
Groetjes Lucas Roelofs        
  



8 
 

Privacywetgeving (GDPR / AVG) 
 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General 
Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie 
en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgege-
vens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op onze groep.  
 
Privacy beleid 
We conformeren ons aan het privacy statement van Scouting Nederland. 
Hierin wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de ver-
werking van persoonsgegevens door Scouting Nederland en de hierbij 
aangesloten scoutinggroepen.  
 
Ook hebben we een eigen privacy beleid opgesteld. Deze vindt u op onze 
website onder het tabblad ‘informatie/ beleid’. In het privacy beleid informeren 
we u over de wijze waarop  wij als groep persoonsgegevens verwerken. 
In de afgelopen periode hebben we (de ouders van) onze leden via de mail 
geïnformeerd over  
wat de AVG van ons vraagt.   
Voor diegene die nog niet gedaan hebben, denkt u nog aan;  

• het controleren van uw gegevens in Scouts Online?  

• het inleveren van het gezondheidsformulier? Liefst zo snel mogelijk , 
we hebben deze nodig voor zomerkamp! 

 
Heeft u onze informatie over de AVG gemist? Wilt u dit dan melden bij de 
leiding? Het is mogelijk dat we niet over het juiste mailadres beschikken. 
 
Gebruik  foto-  en filmmateriaal 
We plaatsen regelmatig foto’s van onze activiteiten op ons FB account en 
onze website. 
In het kader van de AVG doen we gelijk de oproep aan al onze leden om 
zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en rekening te houden met 
de privacy van onze leden.  
Wilt u hier ook aan denken als u, via uw eigen 
social media kanalen zelfgemaakte foto’s van 
onze opkomsten deelt? 
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Giller van de maand 

De Zeemeeuwen hebben dit 
jaar wel heel ijverig de waterlijn 
naar elkaar toegetrokken van 
beide zijkanten en hiermee niet 
rekening gehouden met het 
verschil… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welpenstukje schrijven voor ons clubblad: 
Door Welp Milan van Loen. 
 
Ik bleef bij de waterscouting slapen. 
En we gingen met de zaklampen spelen. 
En toen gingen we slapen. 
De volgende dag gingen we buitenspelen.   
En toen gingen we eten. 
Toen gingen we oefenen voor de playbackshow. 
En toen gingen we avondeten, soep en broodje frikandel gegeten. 
s 'Avonds kwamen alle ouders kijken naar de show. 
Ik  was heel moe maar heb een leuk weekeind gehad. 
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Zuwaka 
 
Afgelopen Pinksterweekend heeft de Kareldoorman zich wederom be-
wezen! Tijdens deze Winter Editie heeft KD laten zien dat zij met 
meerdere spellen het dusdanig goed hebben gedaan dat zowel de se-
nioren als de verkenners 1e zijn geworden in het algemeen klassement! 
Heel goed gedaan! 
 
Het was een prachtig weekend met goed weer. Een prima wind die af 
en toe aanzette wanneer het nodig was en soms even wegbleef. Het 
was lekker warm waar iedereen van genoot. Voor diegene die hooi-
koorts hebben was het af en toe even pittig maar al met al was het 
goed vertoeven!  
De Elfstedentocht waarbij boten zich moesten inchecken bij posten 
bleef toch een van de leukste spellen. Was je binnen een bepaalde tijd 
waarbij een bonus aanwezig was, dan kreeg de boot extra punten. Zo 
ook met een negatief tijdvlak waarbij minpunten gegeven werden. Het 
idee van een soort OV-chipkaart was erg leuk gedaan! 
De Blizzard Storm was heftig maar o zo leuk! Veel kids gaven aan dat 
het tof was! Ook hier heeft KD de eerste prijs bij gewonnen.  
De handicaprace deed zijn eer aan! Een pittige start waarbij opletten 
een van de prioriteiten was!   
De verkenners hebben de overige zeilwedstrijden ook goed voorbereid 
voor hun startpositie en hebben ervoor gezorgd dat er een gedeelde 1e 
plaats was door twee KD bo-
ten! Gefeliciteerd! 
Naast de lol, het lekkere eten 
(en uiteraard de snoeptent) 
was het ook tijd om weer op te 
ruimen en te gaan. Alleen dit 
keer viel de terugsleep reuze 
mee! Weliswaar 10 minuutjes 
naar de overkant! 
Weer een heerlijk kamp gehad! 
 
De verkennersleiding 
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24-uurs vaart 
 

Op 30 juni hebben de verkenners en de loodsen een 24 uurs vaart. 
Hiermee proberen we sponsors te zoeken en geld in te zamelen voor 
een nieuwe vloot. De verkenners halen geld op voor de restauratie van 
de huidige Kiek Uut en de loodsen voor een vervanging van de huidige 
sloep. 
 
Meer informatie wordt via de mail verstuurd. 
 
Wilt u sponsor zijn? Laat het ons weten of sponsor een bedrag per uur 
of dag aan uw kind dat bij de verkenners of loodsen zit en dan helpt u 
ook mee aan de vernieuwing van onze vloot! 
 

Zomerkamp verkenners 2018 
 
Het mooiste gedeelte van het seizoen komt er alweer aan.  
Het Zomerkamp! 
 
Ook dit jaar gaan de verkenners een stuk slepen om op een prachtige 
locatie een week zomerkamp te houden. Dit gebeurt op vrijdag 13 juli 
(oh-oh..) door een gedeelte van de verkennersleiding en het kader. Het 
kader wordt vrijdagochtend 13 juli om 07:15 uur verwacht op KD waar-
na we naar de locatie varen (tijden onder voorbehoud). 
 
Het thema en bijbehorende informatie wordt binnenkort bekend ge-
maakt door middel van een excentrieke manier van communicatie. 
Houdt ogen en oren open en zorg ervoor dat je voorbereid bent! 
Er kan zomaar wat gebeuren… 
 
______________________________________________________________ 
Advertentie: 
 
Bakkerij van der Meer; het adres in Amersfoort  
voor al uw brood, banket, bruidstaarten  
en complete lunches! 

 
Utrechtseweg 70 A 
033-461 6496 
 
  



BLOM van alle Fietsmarkten thuis
@ gazelle RACESPECIALIST

Blom Hoogland

Zevenhuizerstraat 101 
3828 PS Hoogland
(033) 433 15 53

natuurlijkmooi
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

- ONDERHOUD
- IN- VERKOOP
- ONDERDELEN
- ACCESSOIRES

WWW.BENAUTICWATERSPORT.NL

2912 piraat adv 2018   1 07-02-18   16:30
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Ouderwelpweekend 
 
Het jaarlijkse ouderwelpweekend was weer een groot 
succes. Deze keer waren wij bij Scouting Hannie 
Schaft in Almere. Het thema dit jaar was ‘jungle’ en 
de welpen ging vertrokken vrijdag avond naar Almere 
en ging het gebied vast verkennen. Altijd spannend 
zo de eerste nacht in de Jungle. Het bos werd beke-
ken en de hut ingericht met zijn allen in de grote 
slaapzaal. Zaterdagochtend werden e spellen klaar 
gezet want ’s middags kwamen de ouders. Na ont-

vangst eerst een openingsspel met konijnen 
en jagers en de ouders weten nu hoe ze 
een wortel na moeten doen. De sfeer zat er 
al goed in. In groepjes werden de spellen 
gedaan zoals kamelenrace, kanoën, touw-
brug en nog veel meer. Een verkoelende 

duik in het meer was verfris-
send. Toen was het tijd voor 
een heerlijk bord macaroni dat 
smaakte goed. Na het avond-
eten kregen de groepjes weer 
een opdracht, hout zoeken, 
vuurton, marshmellows, het 
was een hele zoektocht maar 
toch gelukt het kampvuur werd ontstoken en de welpen konden de 
marshmellows boven het kampvuur opwarmen. Nadat de welpen naar 
bed ging bleven de ouders nog even bij het kampvuur zitten. Zondag-
ochtend bleef het lang stil, de ouders werden niet gewekt, bleek dat de 

welpen al waren zwemmen. Na 
het ontbijt werd het clubhuis op-
geruimd, de aanhangers ingela-
den en was het tijd voor een 
afsluitend spel. Vooruit nog een 
keer het wortelspel. Na een 
glaasje limo in de auto stappen 
en op weg naar Amersfoort. Het 
was een geslaagd weekend!  

 
  



Witteman
Bouw & Advies

Advies

Bouwbegeleiding

Brandpreventie

Zonnepanelen

Inspecties

Pieter Witteman

 0623924828

pieter@wittemanbouwenadvies.nl

www.linkedin.com/in/witteman

www.wittemanbouwenadvies.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.

Rijwielhandel van Hoeijen
Krommestraat 59-63

033 - 461 37 73
www.van-hoeijen.nl

2912 piraat adv 2018   2 07-02-18   16:30
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Nieuwe rubberboten  
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2e Ster gehaald 
 
Hoi Allemaal, 
 
Ik ben Nikki en ben 7 jaar en sinds september zit ik bij de welpen. Voor 
mijn 2e ster moet ik een stukje schrijven voor de Piraat. Wij zijn zater-
dag 21 april naar Manitoba geweest, we waren met heel veel jongens 
en maar met 3 meisjes waaronder ik. Eerst gingen we met z’n allen 
aantreden. We hadden 2 dingen een stormbaan en een levend strate-
go. Ik ging als eerste naar de stormbaan en daar stond ik als laatste in 
de rij samen met Fleur omdat ik het een beetje spannend vond. Je 
moest over banden heen lopen, door een legernet, onder en boven 
over boomstammen en met een ladder er weer af. Er was ook een 
touwbrug en je moest van een ladder omhoog klimmen en met een 
touw weer naar beneden. Door allemaal banden heen en door spinnen 
webben over de blauwe tonnen en dan van de kabelbaan af. Dit was 
erg leuk om te doen. Na dit alles kregen we een glaasje sap en een 
ijsje. Dat was smullen. Daarna ging ik levend stratego doen. Maar je 
had van onze post een hele goede verstoproute naar de andere post 
en daar ging Jakala grapjes maken. Toen had ik de 8, Lutte had de 10 
dus werd ik verslagen en toen kwam Fleur met de Aas er heel hard 
achteraan. Daarna gingen we aftreden. Het was leuk om een keer met 
een andere scoutinggroep opkomst te hebben.  
 
Groetjes Nikki 
 

Dolfijnendag 
 
Dit is een activiteit voor alle waterwelpen uit de 
admiraliteit 11. Thema is superhelden. De welpen 
gaan dan in groepjes allerlei leuke spellen doen 
en is er weer een mooie prijs te winnen. De wel-
pen worden om 09.30 verwacht bij het clubhuis. 
De kinderen dienen een lunchpakketje mee te 
nemen, drinken krijgen ze van de organisatie. De 
Dolfijnendag wordt gehouden bij Scouting Corne-
lis Lely in Almere. De welpen zijn rond 16.00 weer 
in Amersfoort. 
 



 

 

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

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

Hakkenbar Schrijver
3 adressen voor snel schoenherstel

Amersfoort:
Langestraat 139
Tel.: 461 85 37

Emicaerhof 146
Tel.: 456 28 41

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

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

www.hjw-promotions.nl
info@hjw-promotions.nl

Algolweg 18-b 3821 BH Amersfoort Tel. 033-4530800

HANDELSONDERNEMING

SPEC IAL IST  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



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

Maandblad van de 
Karel Doormangroep Amersfoort 
opgericht mei 1946

maart 2018

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

Meridiaan 18a, 3813 AV  Amersfoort

033 - 4751817

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

Huiswerkinstituut
H o o g l a n d


