
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 
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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 2020: Rekeningnummer:     
Welpen         : € 44,00 IBAN: NL63 INGB 0000 614060 
Juniorverkenners  : € 47,00 BIC:   INGB NL 2A 

Verkenners   : € 47.00  
Loodsen         : € 52,00   
 
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, Juliette Dries, Michael 
Bal, Mart van Loenen en Marit Vosman. 
piraat@kareldoormangroep.nl   

http://www.kareldoormangroep.nl/
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mailto:loodsen@kareldoormangroep.nl
mailto:piraat@kareldoormangroep.nl
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Nieuwjaarsbijeenkomst 
 
Op zaterdag 4 januari nodigen we u, onze leden, ouders en bekenden 
van harte uit. We maken er weer een gezellige middag van met een 
hapje en een drankje en voor alle mensen en kinderen die dat willen is 
onze kampvuurkuil open om gezellig bij het vuur te zitten met een mu-
ziekje erbij en de mogelijkheid om een stokbroodje te bakken of een 
marshmallow warm te maken.  
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Noteert u even 
 
21 – 28 dec Groep gesloten 
  4 jan  Nieuwjaarsreceptie 14 – 16u.  
18 jan  Zwemmen 
14 – 15 feb   Dropping verkenners 
15 feb  Avondopkomst welpen en Junioren 
  3 – 4 april  Playbackshow weekend 
16 – 18 mei  Ouder welpen weekend 
18 – 25 juli  Zomerkamp 
 
 
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 Januari Februari 
  1 Morgan   1 Joey   4 Benjamin 
11 Tessa   2 Sarah   8 Dinand 
13 Felix 10 Kyan   9 Miko 
14 Bas 13 Dylan   9 Pepijn 
18 Eva 15 Akela (Irene) 11 Thomas 
22 Bernard 20 Robyn 14 Thijmen 
22 Michael B 21 Thijn 27 Kian 
24 Suzanne K 26 Juliëtte S 27 Lucas 
27 Arend 26 Dylano 28 Leo 
29 Lasse 28 Dilano 28 Julian J 
 29 Saar  

 
Van Harte Gefeliciteerd !!! 
 
We als nieuw lid verwelkomen: 
Daniël Zwart bij de welpen. 
 
We wensen je een leuke tijd  
bij onze groep. 
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Nieuws van de groep 
 

We sluiten weer een mooi jaar af. Onze leden hebben weer leuke 
avonturen beleeft en goede herinneringen gemaakt. Vooral de bijzon-
dere activiteiten en kampen werken daaraan mee. Zoals de welpen 
een zomerkamp op een grote vrachtboot, nu een varend clubhuis én 
met een hittegolf, dat vergeet je nooit meer. Wat een bijzonder avon-
tuur was dat. En dan niet te vergeten alle andere kampen en weekends 
van alle speltakken. We hebben genoten van alle activiteiten.  
Verder hebben we in 2019 flinke veranderingen gedaan aan onze 
vloot. De loodsen hebben een Drascombe Gig erbij en de oude B2-
sloep is verkocht en de gekregen Monroe wordt nu opgeknapt. Op ons 
speelveld staat nu de Prins Willem een bijzondere 2-master. Een op-
knappertje voor de komende 2 jaar. De zeeverkenners hebben een 
nieuwe sleper, een heuse politieboot, de oude RP51 en zijn hier heel 
blij mee. We hebben de oude sleper verkocht en deze oude Kiek Uut 
krijgt nog een volgend scoutingleven in de Biesbosch, hoe geweldig is 
dat. We werken steeds leuker samen met ander scoutingroepen uit de 
regio, dat bleek op de Scouting Keigoeddag op 5 oktober in Plantsoen 
West in Amersfoort. Zoveel scoutingactiviteiten bij elkaar was erg leuk. 
Ons bestuur werkt ook goed samen met diverse instanties en bedrij-
ven. We hebben best een grote naamsbekendheid gekregen in de af-
gelopen 4 jaar, menigeen weet ons te vinden en kunnen vaak wat voor 
elkaar betekenen. Ons terrein wordt ook jaarlijks groener en veiliger, 
de hekjes boven grote hoogten zijn voorzien van stoere netten, we 
hebben diverse bomen en struiken geplant en komen er steeds mooier 
en leuker bij te zitten. De laatste steenlegging van de bouw van onze 
kampvuurkuil / amfitheater is gedaan. Na anderhalf jaar klussen is 
deze nu klaar en zeer mooi geworden. Dank aan de vrijwilligers die 
hieraan meegewerkt hebben. We hebben als bestuur ook de leiding en 
vrijwilligers weer bedankt in de vorm van een gezellig etentje in ons 
clubhuis. Zelf werd ik hier ook in het zonnetje gezet. Ik zit nu 50 jaar bij 
de Karel Doormangroep en dat is best een bijzondere mijlpaal. Ik kreeg 
als verrassing een speciaal gouden waarderingsteken uitgereikt door 
de directeur van Scouting Nederland en een heel mooi schilderij van 
onze eigen groep. De Karel Doormangroep is een club om trots op te 
zijn. Fijne feestdagen, maar denk nog wel aan onze oliebollenverkoop 
op de 31ste en ook onze nieuwjaarsreceptie op 4 januari..   
 
Bram van de Hoef  
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Oliebollenverkoop 31 december  
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Zwemmen 
 
Op zaterdag 18 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) 
 
 
 

Afronding kampvuurkuil 
 
We zijn heel erg blij. Afgelopen week was de laatste steenlegging bij 
onze kampvuurkuil. Met veel passen, meten en slijpen is het gelukt om 
vele tegels in verschillende vormen te slijpen en te leggen. Met dank 
voor deze laatste handeling aan ouder Maurice. En verder willen we 
alle mensen bedanken die aan dit project hebben meegeholpen. 
We weten zeker dat we heel veel plezier gaan hebben bij deze plek. 
Het is een mooie ontmoetingsplek, amfitheater en kampvuurkuil ineen. 
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Uit het kraaiennest vernomen dat… 

 

− Wij op zoek zijn naar oude maar wel goede thee- en handdoe-
ken voor de keuken. 

− Voor het bootwerk zijn we nog op zoek naar boterbakjes en 
oude lappen 

− Daniel Zwart onze nieuwe welp is. 

− Leider Jasper het bij de junioren heel erg leuk vond maar toch 

koos om welpenleiding te worden. 

− We met Pasen weer een eierenver-

koop houden. 

− We alvast eierenbakjes kunnen gaan 

sparen vanaf nu, geschikt voor 10 ei-

eren. 

− Onze Akela al weer 30 actief lid is vaan onze club 

− En onze voorzitter Bram zelfs al 50 jaar bij KD zit. 

− We beide op de leiding bedankavond in het zonnetje hebben 

gezet  

− We een groot klusproject net afgerond hebben, de kampvuur-

kuil is klaar na anderhalf jaar klussen. 

− We er nu ook weer een klusproject bij hebben, de tweemaster 

Prins Willem staat nu op ons veld. 
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Junioren 
 
Terwijl vogels ons land verlaten en een warmer deel van de wereld op-
zoeken, de thermometers het vriespunt al bereikt hebben, Sinterklaas 
ons land weer heeft verlaten en de vloot van de junioren te land is ge-
bracht nadert het einde van het jaar. Materialen als krabbers, kwasten, 
verf en meer worden aangeschaft en we maken ons klaar om aan het 
klusseizoen te beginnen.  
Maar eerst een stapje terug, namelijk terugvaarkamp. Onze jonge kapi-
teins hebben voor het laatst op de Eem kunnen zeilen, en wat was dat 
lekker. Nadat de regenbui was gepasseerd brak de zon door de wolken 
en was het een heerlijk moment op de zeilen te hijsen en scherp door 
het water te snijden. Nadat het dan toch tijd was om de terugsleep te 
formeren werden ondertussen de warme chocolademelk en de patatjes 
alvast voorbereid zodat hier bij aankomst van kon worden genoten. 
Met ’s-avonds een film en ’s-ochtends een wrik- en roeiwedstrijd om 
het kamp af te sluiten kunnen we zeggen dat het een geslaagd kamp 
was. 
Voor wie niet bij de intocht van sinterklaas was hadden we een leuk 
programma klaargezet in ons clubhuis; het pepernotencasino! Kin-
deren konden hun inzet van kruidnoten verdubbelen bij diverse spellen, 
als je geluk had, ging je met meer dan 20 kruidnoten naar huis. Maar 
de bank wint altijd, dus de leiding heeft hun maagjes ook rond kunnen 
eten aan het einde van de dag. 
I came to get down, I came to get down, so get out your seat and jump 
around! Jump around! 7 december hadden we geen opkomst bij het 
clubhuis, maar bij JumpXL! En geweldige dag om even al je energie 
kwijt te kunnen in een wedstrijd schoonspringen! Uhh..? In elk geval 
wie het hoogste springt dan! We vonden het allemaal fantastisch en 
hebben erg veel gelachen!  
Als laatst nog even een shout-out naar onze 2 hulpleiding, inderdaad 
Liesanne en Iris! Zonder jullie waren deze opkomsten lang niet zo ge-
slaagd en leuk geweest! Jullie zijn toppers! Dankjewel! 
 
Groetjes van de Juniorverkennerleiding! 
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Giller van de maand 

We slepen hier wel hele bijzonder boten. 
#metonzeKiekUutdevlettenvanCayNoyahalenvanhetEemmeer. 
 

 
 
 
 
 
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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Klimopkomst welpen 
 
De welpen hadden een geweldige klimopkomst. 
Hieronder een foto-impressie: 
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Welpen 
 
De welpen hebben drukke zaterdagen achter de rug. Ze mochten de 
Sint binnenhalen, klimmen en klauteren tijdens de stormbaan opkomst 
en de gids en helpers gingen naar de Octopus tijdens het gids en hel-
per weekend. 
Hieronder wat foto’s. 
Na de kerstvakantie komen er weer genoeg leuke opkomsten aan en 
ook 2 weekendkampen. Op 3 april hebben wij het Playbackshow week-
end, een geweldig weekend waarbij iedereen hun talenten gaat tonen 
op het podium in kleine groepjes. Tijdens de opkomsten vooraf wordt 
er druk geoefend. In het weekend van 16 mei gaan wij op ouder en 
welpen weekend, waarbij we van vrijdag op zaterdag met de kinderen 
naar Diemen gaan en van zaterdag op zondag papa of mama een 
nachtje komt logeren. We gaan samen leuke en avontuurlijke scouting-
activiteiten doen!  
Het welpen team kijkt weer uit naar het nieuwe jaar. Allemaal fijne 
feestdagen en een gelukkig nieuw jaar.  
 
Groetjes de welpenleiding! 
 

Stukje welp: 
 
Mijn naam is Thijs Beijering en ik 
zit nu een jaar bij de welpen. Ik zit 
in nest bruin. Ik vind het heel erg 
leuk. Het zomerkamp was super 
leuk. Mooi weer en leuke dingen 
gedaan. Het leukste vond ik mee-
doen aan de playbackshow. 
 Ik vond het leuk een show te be-
denken met kinderen en ik vond het leuk de show van andere kinderen 
te zien. Ik hoop dat we het dit jaar ook weer mogen doen. Verder vind 
ik kanoën super leuk.  
 
Groetjes, 
Thijs Beijering 
  



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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Grote clubactie 
 
De grote clubactie is weer een succes dit jaar, we hebben 1100 loten 
verkocht. Super gedaan met ons allen.  
De top-lotenverkopers zijn:  
Thijmen 36 
Isabel 36 
Caithlin 78 
Matthias 40 
Wouter 201 
Nikki 23 
Fien 24 
Susanne 29 
Heel erg bedankt voor jullie inzet. Geweldig gedaan! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Van de penningmeester 
 
Het bestuur bepaald jaarlijks de begroting van de groep en beoordeelt 
ook de contributie van de speltakken. Rekening houdend met de kos-
ten en inflatie heeft het bestuur besloten om de contributie met 1 euro 
per kwartaal te verhogen.  
 
Hiermee komt de contributie voor 2020 op:  

• Welpen 44 euro per kwartaal,  

• (Junior)Verkenners 47 euro per kwartaal, 

• Loodsen 52 euro per kwartaal. 

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



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



15 
 

Introductie Marala: 
 
Hoi, mijn naam is Marit en ik ben 22 jaar oud. Ik ben sinds september 
nieuw bij de welpenleiding. Nieuw bij KD ben ik niet, ik zit al sinds mijn 
7de op de groep en ik ga nog steeds elke zaterdag met plezier ernaar-
toe. KD voelt als mijn tweede thuis.  
Mijn scoutingnaam is Marala. Ik ben bij de welpenleiding gegaan om-
dat ik de leeftijdsdoelgroep erg leuk vind en ik de playbackshow na-
tuurlijk niet kon missen. In mijn dagelijks leven ben ik theaterdo-
cent/theatermaker in Amsterdam, Leiden en Amersfoort. Ik werk in het 
onderwijs en op jeugdtheaterscholen samen met kinderen en jongeren 
naar een voorstelling toe.  
Ik heb zin om met mijn frisse blik de meest uitdagendste, leukste en 
creatieve opkomsten te bedenken voor de welpen.  
Tot snel! 
 
Groetjes Marala 
 
 

Boerenkoolfuif 
 
Zaterdag 30 november de jaarlijkse boerenkoolfuif. Na het avondspel 
stond er een heerlijke boerenkool maaltijd klaar bereid door oud-lei-
ding Harold Rijper en Marianne de Hoog. Het smaakte heerlijk! 
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De loodsen 
 
Na een geslaagde ouder-loods baravond zijn de loosdsen nog steeds 
op weg om de grootste speltak van kd te worden. Als leukste speltak 
doen de loodsen (je zou 't niet van ze verwachten als je ze rond ziet lo-
pen) ontzettend veel dingen. Zo zijn we afgelopen maand naar super-
fun geweest om daar super veel fun te hebben. Om dit soort activitei-
ten voor de loodsen enigszins betaalbaar te houden (die barrekening is 
soms weer even schrikken) verkopen de loodsen dit jaar kerstbomen. 
Dit zijn niet zomaar kerstbomen, maar bomen die na de kerst weer in-
geleverd kunnen worden bij het clubhuis zodat ze daarna weer terug 
de grond in kunnen. En nu we het toch over kerst hebben, ook dit jaar 
hebben de loodsen weer een kerstdiner. Maar daarover de volgende 
keer meer.  

Namens alle loodsen alvast een gelukkig nieuwjaar gewenst! 
 
     

Website 
 
De huidige website is al weer een 
paar jaar oud en voldoet niet meer 
aan de eisen van deze tijd. Om te zor-
gen dat onze leden en bezoekers de 
juiste informatie kunnen vinden zijn wij 
op zoek naar een iemand die voor ons 
een nieuwe website kan bouwen met 
WordPress.  
Heeft u interesse of weet u iemand wie ons kan helpen? Spreek ons 
aan of stuurt u ons een e-mail naar info@kareldoormangroep.nl. 
 

 
 

mailto:info@kareldoormangroep.nl


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

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

? Uw 

advertentie 

hier?

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



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

Maandblad van de 
Karel Doormangroep Amersfoort 
opgericht mei 1946

maart 2019

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


