
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 Oktober 2021 





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: Rekeningnummer:     
Welpen         : € 46,00 IBAN: NL63 INGB 0000 614060 
Juniorverkenners  : € 49,00 BIC:   INGB NL 2A 

Verkenners   : € 49.00  
Loodsen         : € 53,00   
 
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    
 
Loodsen:  Eeke Nijland 
loodsenkader@kareldoormangroep.nl    
 
Redactie:  Oscar Koerts, Bram van de Hoef, Rik Volkers, Juliette 
Dries, Mart van Loenen en Michael Bal. 
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:loodsenkader@kareldoormangroep.nl
mailto:piraat@kareldoormangroep.nl
https://www.facebook.com/karel.doormangroep/
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Noteert u even 
 
5 - 6 nov Gids en Helpersweekend welpen 
6 – 7  nov Terugvaarkamp Junioren 
20 nov Boerenkoolfuif. Allen 17:00 – 20:15u. 
18 dec Sint kerst Inn, eindejaar spelmiddag. Allen 
25 dec en 1 jan  Groep gesloten 
8 jan Nieuwjaarsreceptie, gezelligheid en kampvuur. 
22 jan  Zwemmen. Allen 
 
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 
 
Oktober November  
  1 Rik   6 Marit  
  5 Friso 10 Jorin  
  8 Maarten  14 Tim  
10 Sjoerd 14 Daan vd M  
19 Joost 17 Merlijn Z  
21 Maaike 18 Isabel T  
21 Thijmen 19 Daan B  
21 Bente 19 Maxime  
21 Anne 20 Stephan  
23 Gwen 20 Alvin  
25 Lute 30 Esmee  
30 Jens   

 
Van Harte Gefeliciteerd !!! 
 
 
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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Nieuws van de groep 
 

Het nieuwe scoutingseizoen is weer begonnen. Op zaterdag 4 septem-
ber hadden we ons overvliegen, waarbij de oudste leden van een spel-
tak doorschuiven naar de volgende speltak. De welpen van 10 worden 
junior verkenner, de juniorverkenner van 12 wordt zeeverkenner en de 
zeeverkenners van 16 gaan over naar de loodsen. We wensen de 
overvliegers veel plezier bij hun nieuwe speltak. De week na het over-
vliegen waren de Regionale zeilwedsstrijden van onze Admiraliteit 11 
te Blaricum. Het waren voor onze club zeer succesvolle wedstrijden. 
Onze meisjes van de Zeemeeuwenbak werden 2e met de boot 386  
Namaqua in wedstrijdklasse I. Daarnaast werden onze Loodsen 3e van 
hun wedstrijdklasse II en mochten we dus 2 boten naar de landelijke 
zeilwedstrijden afvaardigen. Daarnaast was er nog een Wildcard te 
verkrijgen en zijn we uiteindelijk met 3 boten naar Zeewolde gegaan, 
waar vanaf het nieuwe Landgoed van Scouting Nederland de wedstrij-
den werden gehouden. Verderop in deze Piraat leest u de uitslagen 
van deze wedstrijden. Op 11 september werden bij de welpen de 
nieuwe leden welkom geheten. De nieuwe leden mogen eerst een paar 
weken wennen, kijken of ze het wel leuk vinden.  
Er zijn volop activiteiten bij de teams. De loodsen hebben bij de zeil-
wedstrijden al een weekendkamp gehouden. De junioren zijn heerlijk 
aan het varen op het Eemmeer vanaf de steiger bij de palendijk te Bun-
schoten-Spakenburg. De welpen doen veel activiteiten rond het club-
huis en op de Eem met de kano’s. Zelf heb ik de welpen laatst een 
kaart & kompas-clinic mogen geven en daarna werd er druk gespeurd 
met het kompas en ook met een heuse kaart door de welpen. Zo leuk 
dat deze technieken het altijd geweldig doen bij de kinderen. 
De afgelopen juli waren de zomerkapen, helaas moesten door corona-
besmettingen de verkenners hun kamp vroegtijdig beëindigen. Na 4 
dagen kamp moest opgebroken worden. Daarvoor was het spannend 
voor de welpen. Bij hun gereserveerde clubhuis bij de rivier de Maas 
werd hoog water verwacht en werden we donderdagmiddag voor het 
kamp afgebeld. Gelukkig hadden we donderdagavond een andere lo-
catie gevonden, zodat het kamp wel door kon gaan. We zijn blij met 
ons netwerk.    
 
Bram van de Hoef  
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Welpennieuws 
 
De afgelopen weken hebben de welpen heerlijk kunnen kanoën bij KD. 
Spelend leren op het water en genieten van de laatste zonnestralen. 
De komende periode blijven de kano’s op de kant, omdat het al kouder 
begint te worden. Verder zijn wij begonnen met de welpen om meer uit-
dagende scoutingtechnieken toe te passen tijdens de opkomsten. 
Denk aan kaart en kompas, zelf vuur maken en natuurlijk het kanoën 
waarbij iedereen een keer stuurman kan zijn. De welpen worden 
steeds behendiger in alle spellen en dat is super leuk om te zien! Ons 
eerste kampje voor de gidsen en helpers komt er binnenkort aan en zal 
in november plaats vinden! Daar zal later nog meer informatie voor vrij 
komen. Een gezellige periode komt ons weer tegemoet en we hebben 
er zin in! 
 
Groetjes van de welpenleiding. 
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Juniorennieuws 
 
Sinds de start van het seizoen stond het programma van de junioren in 
het teken van leren zeilen. Het is voor ons heel mooi om te zien hoe 
elk kind als individu omgaat met zeilen en vordert in de edele kunst van 
wind manipuleren te beheersen. De kinderen zijn zelfs al in staat zelf-
standig te zeilen zonder dat er leiding mee aan boord hoeft te gaan. 
Ook is terug te zien waar kinderen vooral blij van worden. Sommige 
vinden het erg leuk om goed de fok te kunnen houden terwijl andere 
kinderen graag achter het roer zitten. Ook wordt wrikken goed beoe-
fend en ook hier zijn kids die het voortouw graag willen nemen. al met 
al hebben we goede weken gehad de afgelopen periode, prima weer 
en hopelijk kunnen we dit nog vasthouden tot aan terugvaarkamp 
welke staat gepland op 6 november. Langzaam maar zeker komt het 
zeilseizoen ten einde, maar onze gedachten is die nog niet nabij en kij-
ken we nog uit naar mooie zeildagen! 
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Uit het kraaiennest vernomen dat… 

 
- We terugkijken op goede zomerkampen; 
- Helaas de zeeverkenners eerder moesten opbreken door corona; 
- Ze het wel heel leuk gehad hadden; 
- We gelukkig steeds meer mogen volgens de coronaregels; 
- Deze Piraat ook weer een gedrukt exemplaar is; 
- De Grote Clubactie nog loopt; 
- Er ook superloten te koop zijn, zie de link op blz 10; 
- We hopen dat er veel loten verkocht worden; 
- We hiermee sparen voor meer nieuwe tenten; 
- We de nieuwe leden welkom heten bij onze club; 
- De zeeverkenners een leerzaam waterkamp hebben gehad; 
- De wind helaas niet aanwezig was; 
- Het dit keer wel droog was; 
- De zeeverkenners goed bezig zijn met hun klasse-eisen; 
- We binnenkort weer veel nieuwe geïnstalleerde leden erbij 
   hebben; 
- We door corona en dat we ouders erbij willen hebben wat  
   achterstanden opgelopen hadden met de installaties; 
- Er volgend jaar weer een dropping gehouden wordt bij de verkenners. 
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Zeeverkennersnieuws 
 
Landelijke zeilwedstrijden 
Eind september hebben de Zeemeeuwen en de Loodsen hun uitnodi-
ging voor de landelijke zeilwedstrijden goed benut! 
Met een mooie 6e plaats van heel Nederland zijn de Zeemeeuwen 
keurig geëindigd.  
De Loodsen hebben een gemiddelde 4e en 7e plaats weten te be-
machtigen. 
Dit jaar hebben we genoten van het Scouting Nederland terrein in  
Zeewolde en het vaarwater voor het terrein. 
We zijn erg trots op deze prestaties! 
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Giller van de maand  

Met overvliegen wordt iedereen nat. Als laatste post ga je van de zeep-
baan. 
 

Dat wordt een Grote Plons:       
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Grote clubactie 
 
De grote clubactie is weer in september van 
start gegaan. Alle kinderen hebben een 
boekje meegekregen waarmee ze de loten 
kunnen verkopen. We sparen voor nieuwe 
tenten. Dat is best een goed doel.   
In de loop van oktober ronden wij de actie af. 
Willen jullie dan de boekjes inleveren bij je 
speltakleiding. Heb je je boekje vol en wil je 
een nog een  boekje, laat het ons weten dan krijg je een nieuw boekje. 
Het is ook mogelijk ons te sponsoren via een superlot. Dit kan via de 
onderstaande link. De 3 beste lotenverkopers per speltak die veel loten 
verkocht hebben krijgen weer een leuke prijs. Doe je best het is voor 
jouw club! Wilt u of weet u iemand die ons wil sponsoren via een Su-
perlot. Geef de link dan door. 
 
https://lot.clubactie.nl/superlotkopen/scouting-karel-door-
man/110068 
 

Gezocht oud-papier 
 
De Karel Doormangroep spaart 
al jaren oud-papier. Brengt u het 
oud-papier bij ons dan krijgen wij 
hier een paar cent per kilo voor. 
Alle kleine beetjes helpen.  Voor 
aan de weg bij de inrit van de 
kleine parkeerplaats staan 4 
kunststof rolcontainers waar u 
het oud-papier in kan doen. 
Deze zijn de hele week open dus 
u kunt het te allen tijde erin doen. 
 
PS. 
Nu kan het nog. In juli 2022 stopt deze inzameling en gaan de contai-
ners weg. Het gewest geeft ons dan geen vergoeding meer. 
 
Alvast bedankt. 

https://lot.clubactie.nl/superlotkopen/scouting-karel-doorman/110068
https://lot.clubactie.nl/superlotkopen/scouting-karel-doorman/110068
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLz7lOrInsgCFUtsGgodQoUDVA&url=http://www.avantikorfbal.nl/acti/oudpapier/&psig=AFQjCNGJaq0g0ZtdNp8-a8pAPaDMpnfVzA&ust=1443695983151229
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Gids & Helpersweekend 
 

We hebben dit jaar weer acht nieuwe gidsen en helpers bij de welpen  
Maar wat is dat nou precies?  
 
Om jullie dat uit te leggen hebben we een gids- en helpersweekend.  
Geen zorgen, dit is niet een weekend waar je alleen moet leren hoor.  
Het wordt een super gaaf weekend en we gaan er echt een feest van 
maken!  
 
Het weekend begint op vrijdag 5 november om 19:00 uur en is op  
zaterdag afgelopen om 17:00 uur.  
 
Hebben jullie er al zin in? Wij wel!  
Paklijstje (voor het geval dat):  
- Slaapzak en slaapmatje (geen luchtbed of stretchers!!)  
- Schoon ondergoed en sokken  
- Warme kleding, voor als het koud wordt  
- Knuffel  
- Toiletspullen  
- Pyjama  
- Zaklamp  
- Uniform  
 
Ben je geen gids of helper? Dan is het voor jou een gewone zaterdag 
opkomst van 14:00-17:00 uur. Op 6 november is de installatie van de 
nieuwe welpen. Dit gebeurt om ca. 14:00u. en ouders en/of broer-
tjes/zusjes zijn weer welkom op KD om dit bij te wonen. 
 
Van de leiding volgt ook nog verder bericht via de e-mail.  

 
 
 
 
 
 



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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Terreinonderhoud 
 
Ons terrein staat er elke week weer prachtig bij. Dit komt door de inzet 
van onze tuinman Leo, welke al vele jaren ons terrein onderhoud. Leo 
heeft aangegeven komend jaar de ‘schoffel’ te willen overdragen. Het 
terrein ziet er prachtig uit en heeft vele uren gestopt in grasmaaien, 
snoeien en zagen waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn. Wij zoeken 
een of meerdere personen met groene vingers die dit onderhoud over 
wil nemen. Bent u die ouder of weet u een familielid, goede buur, ken-
nis die ons terrein zou willen onderhouden laat het ons weten. Heeft u 
wel de groene vingers  maar niet alle tijd dan zouden we een team 
kunnen samenstellen. Vele handen maakt tenslotte licht werk. 
Wat krijgt u ervoor terug? Een gezellige groep vrijwilligers die waarde-
ren dat u het terrein onderhoud, een kop koffie en vele kinderen die blij 
zijn dat ze elke zaterdag op het mooie terrein kunnen spelen. 
Wilt u meer informatie maak eens een praatje met onze tuinman soms 
loopt hij bij ons rond op de zaterdagmiddag. U kunt ook terecht bij onze 
materiaalmeester Maarten Kool. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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Boerenkoolfuif 
 
Op zaterdagavond 20 november is de Boerenkoolfuif er weer!  
Traditioneel gaan we eerst een heel gaaf spel doen en dan met ons al-
len eten in een clubhuis, welke is nu nog niet duidelijk, maar het wordt 
zeker leuk en spannend. Met allen is dit dus: welpen, juniorverkenners, 
zeeverkenners, loodsen en leiding. 
We beginnen rond 17:00u en hebben gegeten om 20:15u. Het kan zijn 
dat de tijden nog iets aangepast worden, maar die informatie volgt dan 
nog via de mail.  
 

Neem zelf je bord, beker en bestek mee. 
 
Die avond worden ook de top-lotenverkopers beloond van onze  
Scouting Nederland Loterij. 
 

 
 
 

Sint Kerst In 
 

Op 18 december is de laatste opkomst van 2021 en dat laten we na-
tuurlijk niet zomaar voorbij gaan.  
Daarom net als elk jaar is er De Sint-kerst-in!! We gaan die dag dan al-
lemaal gekke, leuke en gezellige dingen doen bij ons clubhuis. Er zijn 
ook prijzen te winnen. We beginnen dan om 14.00u. en wordt de eind-
tijd ergens rond 17:00u. verwacht. (meestal loopt de prijsuitreiking iets 
uit) 
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Ouderavond 
 
Op woensdagavond 13 oktober hielden we een ouderavond. We heb-
ben ons als groep voorgesteld aan de ouders die er waren. We hebben 
de samenstelling van de stichting en de vereniging uitgelegd. De  
vrijwilligers zijn voorgesteld. Ook de vrijwilligers naast de leiding  
werden benoemd, zoals onze man van groenonderhoud en de praktijk-
begeleider voor de opleiding van de vrijwilligers. We hebben de ouders 
een rondleiding gegeven door ons pand. Door coronaregelgeving was 
het erg lange tijd niet mogelijk om als ouder ons pand te betreden. Na 
het algemene gedeelte zijn de aanwezige ouders per speltak uit elkaar 
gegaan en hebben de ouders daar hun informatie gekregen en konden 
vragen stellen. Het was weer leuk om vele ouders weer te zien en wel-
kom te heten. 
 
 

 



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
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