
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 Maart 2020 





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, Marit Vosman en Rik Volkers. 
piraat@kareldoormangroep.nl   

http://www.kareldoormangroep.nl/
http://www.kareldoormangroep.nl/
mailto:info@kareldoormangroep.nl
mailto:groepsleider@kareldoormangroep.nl
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mailto:zeeverkenners@kareldoormangroep.nl
mailto:loodsen@kareldoormangroep.nl
mailto:piraat@kareldoormangroep.nl
https://www.facebook.com/karel.doormangroep/
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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 
 
  3 – 4 april  Playbackshow weekend welpen 
15 – 17 mei  Ouder welp weekend 
16 – 17 mei heenvaartkamp Junioren 
29 mei – 1 juni  Zuwaka, Pinksterkamp verkenners en loodsen 
18 – 25 juli  Zomerkampen 
 
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 
 
Maart April 
  3  Rebecca   3  Olivier 
  4  Caithlin   3  Fleur B 
  9  Timo   4  Jessey 
  9  Teun v K.   5  Thijs B 
10  Diederik 15  Job  B 
10  Janou 20  Teije 
13  Famke 24  Dagmar 
15  Merlijn 25  Mike 
16  Marloes 27  Jim 
18  Bram vd H 28  Marijn K 
18  Pim  
18  Minke  
20  Lotte  
20  Koen  v K  
21  Gijs v L  
24  Daniël  

 
Van Harte Gefeliciteerd !!! 
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Nieuws van de groep 
 

Het is al weer maart, gelukkig gaat de zon wat vaker schijnen en wordt 
de wind wat rustiger. De afgelopen maand hadden we op de Eem zeer 
laag water, je kon wadlopen bij ons in de haven en lans de kant. Een 
oude berkenboom is helaas omgewaaid, deze stond achter onze op-
slag naast ons kanovlot. Onze opslagloods is hierbij beschadigd en de 
boom hing erg scheef. We hebben boten op de dijk moeten verplaat-
sen om de gevaarlijk hangende boom weg te kunnen halen. Tussen de 
winderige weekenden door hebben we hem verwijderd. Het leukste 
komt nog, want wat is er mooier dan de oude stronk uit de grond trek-
ken met onze eigen sleepboot. Wat een kracht. 
Alle boten zijn nu zo’n beetje in onderhoud en wordt aan gewerkt. 
Onze oudste lelievlet, de 116 de “Schip van der Straten” uit 1960 was 
toe aan een nieuwe bodem. Deze is naar de landelijke scouting vlet-
tenbouwer geweest in Bleskensgraaf bij de Boer metaaltechniek. De 
vlet was vlot terug en ziet er weer heel goed uit. 
Alle teams doen leuk hun opkomsten met spel en/of klussen. Er was al 
een dropping, een avondopkomst en de midwinterBBQ. De hele groep 
is wezen zwemmen in de Duker in Bunschoten. Kortom we zien volop 
scoutingplezier.  
 
Bram van de Hoef 
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Junglenieuws 
 
De eerste zomerkamp hint is er dan eindelijk!!! Welke welp raad als 
eerste waar wij dit jaar naar toe gaan? 
HINT 1: We zijn omringd door water in het midden van het land…. 
 
Aankondigingen: 
In mei gaan wij weer gezellig op ouderwelpweekend. Het thema van dit 
kamp is: HOLLYWOOD.  
 
Maar eerst gaan wij swingen en stralen op het podium tijdens de play-
backshow het thema hier is OUD MAAR GOUD! 
 
Verhaal van een welp: 
Mijn zus zat op scouting en toen vond ik het ook leuk. Ik wilde ook een 
welp zijn daarom ben ik op scouting gegaan. Het lijkt mij heel leuk om 
op kamp te gaan en het lijkt mij vooral leuk om op zomerkamp te gaan.  
 
Van Emi Beijer uit Nest Geel 
 
Nieuwe welp: 
Wij verwelkomen bij de Welpen Nick v/d Berg! Gezellig Nick! Veel ple-
zier. 
 
Oproep van de Welpen: 
Wij zijn op zoek naar witte lakens en lege soepblikken.  
U krijgt ze niet meer terug ☺. 
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Loodsennieuws 
 
Nou loodsen, bedankt voor jullie feest. De midwinterbarbecue was 
denk ik wel het hoogtepunt van februari. Er was weer een hoop gezel-
ligheid en we hebben met elkaar een leuk extraatje binnen gehaald. 
Ook is er bewezen dat de loodsen onder alle omstandigheden een par-
tytent kunnen afbreken, een handige vaardigheid om te beheersen. Het 
klusseizoen is in volle gang en iedereen werkt hard om de boten weer 
zo snel mogelijk het water in te krijgen zodat we weer lekker kunnen 
zeilen. Er wordt hard gewerkt aan de bodem van de gig, zodat deze 
binnenkort naar huizen kan om daar goed in de verf gezet te worden. 
Ook wordt er een mooie tent over de nieuwe sloep gebouwd, waardoor 
we er straks zelfs met regen aan kunnen werken. De motor van de 
Monroe doet het, maar of de Monroe zelf alweer drijft is voor iedereen 
een raadsel. Zoals sommigen wel weten is het klus hok van de loodsen 
meestal een bende, nu niet meer. We hebben alles een plekje gegeven 
en dat plekje gelabeld, zodat alles altijd op de juiste plek ligt en je het 
snel kunt vinden, waardoor er nog efficiënter geklust kan worden.  
 
Groeten, 
De loodsen 
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Uit het kraaiennest vernomen dat… 

 

− Wij de nieuwe Kiek Uut al weer een jaar hebben. 

− We hier nog altijd heel blij mee zijn. 

− We een omgewaaide boom hadden na 3 weekenden storm 

− Inmiddels is de boom weer brandhout geworden. 

− Ook de stronk is weg, dit dankzij de inzet van onze Kiek Uut 

− De welpen een thema “Wie is de mol” gedaan hebben per nest. 

− We erg goede mollen hadden, sommige zijn niet geraden. 

− Er om de Prins Willem een stevige tijdelijke tent wordt ge-
bouwd. 

− Onze materiaalmeester en wat ouders hier wekelijks druk mee 
zijn. 

− Ook wordt er weer groot onderhoud gedaan aan de juniorvletjes 

− Twee ouders zijn daar erg druk mee, waarvoor onze dank. 

− De nieuwe kampvuurkuil wordt ook steeds vaker gebruikt. 

− De verkenners waren hier laatst “vuur maken en koken” aan het 
aftekenen,  

− Op diverse vuurpotten 
echt op houtvuur werd er 
een maaltijd gekookt. 
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Eierverkoop 
 
Voor Pasen verkopen weer lekkere eieren. Binnenkort in uw mailbox 
een uitnodiging voor onze eierverkoop. De verse eieren komen van 
een eierboer uit Barneveld.  U neemt bij ons echt goede eieren af. 
 
Bel, mail of app: eieren@kareldoormangroep.nl   / 06-53627469 / Chat 
naam, je 06-nr, de aantallen doosjes van 10 eieren. 
 
Bewaar vast uw doosje(s) en neem deze 
doosjes bij het ophalen mee. 
Eierendozen sparen voor ons is ook welkom 

 
 

Ouderwelpweekend 

 
Het ouder-welpweekend komt er ook weer aan! 
Op vrijdag 15 mei worden de kinderen om 19:00 uur verwacht! 
De ouders zijn welkom (de juiste locatie volgt via de mail) op zaterdag 
16 mei om 13:30 uur. Ouders vergeet jullie slaapspullen niet, want jullie 
mogen een nachtje blijven slapen. Zondag 17 mei is het om 12:00 uur 
afgelopen. Het thema van dit jaar is Hollywood Dus trek een leuk pak 
aan als filmster, want het gaat een weekend vol spannende spellen 
worden.. 
 
Nog een paklijstje (voor het geval dat): 

- Slaapmatje ( geen stretchers!!)  
- Slaapzak 
- Knuffel  
- Schoon ondergoed , sokken 
- Toiletspullen  
- Kleding (ook lekkere warme kleren voor s’avonds) 
- Pyjama  
- Zaklamp 
- Uniform 

 

mailto:eieren@kareldoormangroep.nl
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Giller van de maand 

De junioren deden mee aan de Tetris challenge, en dat tussen de 
buien door. 
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Junior – en zeeverkenners veiligheid aan boord  

  

Tijdens de informatieavond in september hebben wij als verkennerlei-
ding aangegeven dat we graag een verandering willen zien in de ves-
ten die gedragen worden aan boord tijdens vaaractiviteiten.  
We zien de laatste tijd wat vesten die echt niet veilig zijn, zonder kraag, 
geen goed drijfvermogen enz.  
Voorheen werd het zwemvest goedgekeurd, gezien de prijs en het ge-
makkelijk te verkrijgen is.  
Het veranderende weer, meestal in het negatieve geval, vaak gepaard 
met veel wind en harde windstoten zorgt ervoor dat de veiligheid nog 
beter gewaarborgd dient te worden.  
Daarnaast hebben wij een grote opkomst gehad in oktober met de 
Reddingsbrigade waarbij het onderwerp zwemvesten en reddingsves-
ten aan bod kwam en de noodzaak van het reddingsvest. 
  

Het simpele zwemvest willen we daarom vanaf.  
Dit vest heeft namelijk geen opvang voor je hoofd als je bewusteloos te 
water raakt en niet draait door het vest.  
Een reddingsvest heeft dit wel en is daardoor een veiligere optie. Daar-
naast bestaat er nog een plofvest, met patroon uiteraard, is een veilige 
maar kostbare optie.  
Mocht het patroon in het plofvest ploffen, dan is KD niet verantwoorde-
lijk voor het vervangen hiervan, daar waar het wel noodzakelijk is, 
maar is verantwoordelijk voor de eigenaar van het plofvest.  
De verkennerleiding heeft sinds een week allemaal een eigen vest 
aangeschaft.  
 
In het huishoudelijk reglement van KD staat nog bij de junioren en de 
verkenners zwemvesten, maar dit wordt binnenkort aangepast naar 
reddingsvesten. 
  

Kortom: Wij verzoeken van jullie als ouders van junioren en verkenners 
een reddingsvest aan te schaffen. Graag zien wij bij het begin van het 
nieuwe vaarseizoen (eind april/begin mei) dat de kinderen een red-
dingsvest hebben.   
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Voor vragen en/of opmerkingen kom gerust langs bij de verkennerlei-
ding. 
  

  

 

 

 

 
 
 
 

  

    



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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NL-Doet 14 maart 2020 
 
We naderen 14 maart, dan is NL-Doet. Dat is voor ons ook altijd een 
goede datum om klussen geklaard te krijgen. In de afgelopen jaren 
hebben we heel veel gedaan. Denk aan het speelbos, de fietsenstal-
ling, de kampvuurkuil, enz. enz.  
 
Wat hebben we dit jaar te doen: 

• Veel werk in het groen, struiken planten, biodiversiteit aanbrengen 

• De voorjaarsschoonmaak in het clubhuis 

• Wat technische klusjes rond het clubhuis. 

We hopen dat weer wat mensen komen helpen bij onze vereniging. 
We komen er steeds leuker bij te zitten, de kinderen en vrijwilligers zie 
ik elke week weer genieten. 
 
Wees welkom, maak gebruik van de inloop, al is het maar een paar 
uurtjes, we zijn er van 10 – 17u. en wij verzorgen de lunch 
 



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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Juniorennieuws 
 
Nu we 3 maanden in het nieuwe jaar zijn, we nog geen vorst gezien 
hebben en waar iedereen uitkijkt naar het zeilseizoen wordt het tijd om 
te kijken waar we staan. Het bootwerk gaat vlot, erg vlot. Met grote 
dank aan Oscar, Dennis en Maurice die zich ontzettend hard inzetten 
voor onze vloot, zijn we nu op de helft van het kluswerk. 3 boten wor-
den dit jaar helemaal kaal gehaald en opnieuw en grondverf gezet en 
geschilderd. Met de 39 die dit vorig jaar is ondergaan betekend dit dat 
we voor komende jaren minder kluswerk aan de boten hoeven te doen 
wat ruimte over laat voor andere activiteiten. Ook willen we dit stukje 
gebruiken om alle andere ouders die ons helpen met het kluswerk be-
danken. Bij deze! 
Goed, nu willen we natuurlijk weten wat er de afgelopen tijd nog meer 
gebeurt is. In het begin van een nieuw jaar hebben we natuurlijk traditi-
oneel getrouw de zwemopkomst. Een wedstrijdje ‘wie maakt het hoog-
ste bommetje’ en lekker bubbelen in het bubbelbad mocht hier niet ont-
breken. Voor de meeste kids is het zakgeld op gegaan aan patat en 
ander lekkers en was het al met al een goed geslaagde dag. 
 
15 februari – 10:00 
Het waait, wanneer de vlag wordt gehesen wappert deze geslagen met 
de wind mee. De klinkers voelen koud aan, het is 8 graden buiten. 
Wanneer de eerste opdracht luidt; let goed op wanneer je een kruis-
punt tegen komt, welke afslag je moet nemen zie je hier op dit vel witte 
papier met zwart gemarkeerde strepen. Landkamp is begonnen, nie-
mand weet waarheen maar een lange tocht zal het worden. “Welke 
kant moeten we op? Lopen we goed?” Vragen die gesteld worden in 
elk groepje. In de buurt van het dierenpark, het eerste groepje arriveert 
bij de eerste post. 
 
Kaart 2, kruispunten getekend 
met pijlen die de weg moeten 
wijzen is alles waar men van op 
aan kan. De route vervolgd zich 
langs woningen met lange oprit-
ten, struiken die geen leven 
meer lijken te hebben door de 
winterse kou en hotels, drukbe-
zocht.  
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Een lunchplek, halverwege de route langs een dalende straat. “Hoe-
veel KM zouden we al gelopen hebben? 7, 8?’’.  
 
Aanwijzingen in tekst vervolgt de route. “ga rechtsaf op kerkweg (80  
meter)” beschrijft het briefje. De aanwijzingen leiden een route door het 
bos. 
  

Het mulle zand, soms doorweekt van de re-
gen, het is uitkijken voor de gevormde plas-
sen hier en daar. Enkele kilometers later, 
een nieuwe post en de laatste, dit keer door-
middel van een GPS. De pijl wijst hemels-
breed de route. “Hier links of rechts?” een 
gewaagde keus. De laatste post, er ligt een 
luchtbugs, opgeblazen ballonen zijn het 
slachtoffer van de kleine metalen kogels die 
worden gelanceerd. Het clubhuis is nabij de 
gestapelde boomstammen die als schiet-
schijf dienen. 
 

 
Het knisperende hout en het felle ‘ 
paarse?’ Licht verteld dat het vuur is 
aan gestoken. Het malse vlees kan 
bereid worden en maagjes worden 
gevuld. Het wordt nacht, weerwolven 
slaan toe in Wakkerdam, onschul-
dige mensen zijn het slachtoffer. 
Wanneer het dorp op de hoogte is 
van het schandaal treedt de burger-
meester in. De burgers keren zich te-
gen de weerwolven en weten te 
overleven, de weerwolven worden 
verdreven uit het gemoedelijke dorp.. 
Het wordt nogmaals nacht, maar nu 
in Leusden. 
 
De juniorverkenner leiding. 
 
 



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


