
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
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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

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



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 2019: Rekeningnummer:     
Welpen         : € 43,00 IBAN: NL63 INGB 0000 614060 
Juniorverkenners  : € 46,00 BIC:   INGB NL 2A 

Verkenners   : € 46.00  
Loodsen         : € 51,00   
 
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, 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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Noteert u even 
 
16 mrt Playbackshow welpen 
12/13  apr Pyjamaparty voor allen 
18 mei Ouder-welp-weekend 
7- 10 juni Zuwaka Pinksterkamp 
20-27  juli Zomerkampweek 
 
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 Teun 4 Jessey  
9 Phoebe 5 Thijs Be  
10 Diederik 8 Wietse  
10 Janou 10 Timo  
13 Famke 15 Job  
16 Marloes 19 Milan   
18 Minke 20 Teije  
18 Bram 25 Mike  
18 Pim 27 Jim  
18 Jesse 28 Marijn  
20 Lotte   
20 Koen v K   
24 Daniël   
26 Luc   

 
Van Harte Gefeliciteerd !!! 
 

Adverteerder gezocht 
 
We kunnen voor ons blad nog een adverteerder gebruiken er is plek 
voor 1 kleine advertentie in de kaft. Heeft u een bedrijf of weet u ie-
mand die bij ons zou willen adverteren, dan horen wij het graag.  
Meer informatie? Mail naar piraat@kareldoormangroep.nl   

mailto:piraat@kareldoormangroep.nl
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Nieuws van de groep 
 

Het nieuwe jaar is voor onze club erg goed begonnen. 
We kijken terug op een leuke vernieuwde nieuwjaarsreceptie, met een 
heus kampvuur en veel gezelligheid. Dit na een succesvolle en onge-
dwongen oliebollenverkoop met oudjaar. De afgelopen weken was het 
op de zaterdagen zeer mooi weer en kon er lekker gespeeld worden 
door de welpen en junioren en ook goed geklust worden aan de boten 
door de junioren, zeeverkenners en loodsen. De zeeverkenners heb-
ben een geslaagde dropping gehouden en de junioren hadden een 
leuke avondopkomst. Kortom allemaal leuke en gezellige activiteiten. 
We kijken vooruit naar diverse vernieuwingen. Zo zijn we erg trots op 
de aanschaf van een nieuwe sleepboot voor de zeeverkenners. Met 
veel gejuich is deze nieuwe boot binnengehaald op zaterdag 2 maart. 
Het is een hele verbetering voor de club. De oude sleepboot is bijna 
100 jaar oud en is toe aan zeer groot onderhoud. Dan is het verstandig 
om verder te kijken en dat hebben we gedaan. We hebben nu de oude 
RP51 van de Rijkspolitie te Water, een boot met een leuke en rijke ge-
schiedenis. Hier gaan we veel plezier mee beleven. 
Voor de vervanging van de B2-sloep van de loodsen komt er als het 
goed is een Drascombe Gig. Dat is een geweldige zeilboot van En-
gelse makelij, speciaal ontworpen als zeil- en opleidingsschip voor de 
Royal Navy in de UK. Het is een zeewaardige zeilboot, waar men rus-
tig nog met 10 man op kan varen. We moeten hem wel in Engeland op-
halen, wat op zich natuurlijk ook een heel avontuur is. 
Komende zaterdag de 16e maart wordt het druk, de welpen hebben 
hun jaarlijkse playbackshow, de zeeverkenners een Hike en tevens is 
er bij ons een klusdag met NL-Doet. Er zijn weer allerlei karwijtjes te 
doen op de club, zoals bouwen, timmeren, schilderen, schoonmaken, 
enz. enz. Tussen 10 en 16u zijn de handjes allemaal welkom, wij ver-
zorgen de lunch en zo. En met ons alle maken we weer veel dingen 
leuker en mooier. Wat verder nog: Onze verwarming heeft een up-
grade gehad en de zonnepanelen doen het goed, die brengen al geld 
op. Eind april gaan we de kampvuurkuil verder afbouwen, we aan weer 
een leuk vrijwilligersteam samenstellen en met een paar weken is die 
dan ook helemaal klaar. Voor de Pasen willen we nog een ongedwon-
gen eierverkoop doen, we hebben bijna allemaal eieren nodig en de 
club kan er wat mee verdienen, weer een win-win situatie.  
 
Bram van de Hoef 
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Eierverkoop 
 
Na het succes van de overheerlijke oliebollen verkopen wij voor Pasen 
weer lekkere eieren. Binnenkort in uw mailbox een uitnodiging voor 
onze eierverkoop. De verse eieren komen van een eierboer uit Achter-
veld  U neemt bij ons echt goede eieren af. 
Bel, mail of app: eieren@kareldoormangroep.nl   / 06-53627469 / Chat 
Je naam, je gsmnr, de aantallen doosjes van 10 eieren. 
Bewaar vast uw doosje(s) en neem deze 
doosjes bij het ophalen mee. 

 
 
 

Zuwaka 40 jaar 
 
In 2019 bestaat het Zuwaka-kamp 40 jaar. Dus is het feest. 
Onze regionale admiraliteit 11 “Zuidwal” gaat dit dan ook groots vieren. 
Dit kamp wordt gehouden voor de zeeverkenners en de loodsen met 
Pinksteren van 7 – 10 juni 2019. Speciaal is dat ook onze welpen en 
junioren een dag en nacht op ons geweldige Zuwaka-weekend mogen  
Komen, die zijn welkom op zaterdagmorgen 8 juni en blijven een nacht 
slapen en gaan hierbij een geweldige dag en nacht beleven. 
 

 

Schilderij gekregen 
 
We hebben een mooi schilderij 
gekregen. Dit is gemaakt door 
oud-lid en schilder kunstenaar 
Hennie Schrijver. We zijn hier 
heel erg blij mee. Het schilderij 
krijgt een mooi plekje in ons club-
huis. 
  

mailto:eieren@kareldoormangroep.nl
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Junioren nieuws 
 
Hallo daar zijn we weer. Het klusseizoen is volop aan de gang en ook 
aan onze boten wordt er hard geklust. Maar om niet alleen maar met 
het klussen bezig te zijn, doen we tussendoor ook regelmatig een an-
dere opkomst, zoals 16 februari. Deze zaterdag hebben we als leiding 
de hele middag aan de boten kunnen werken en in de avond hadden 
we een avondopkomst. De junioren mochten deze avond een museum 
overvallen. Het was een heel bijzonder museum met er veel kunst. Elk 
kunstvoorwerp had een verschillende waarde. Per tweetal mochten de 
kinderen proberen een kunstvoorwerp te stelen. Maar ze moesten wel 
oppassen voor de laserstralen en de bewaking die er rondliep. Na dit 
spannende spel hebben we lekker marshmallows gemaakt en was het 
weer tijd om naar huis te gaan. Een erg leuke onderbreking van al het 
klussen. Maar we zijn nog niet klaar met de boten er moet wel nog wat 
gebeuren, al zijn er ook nog andere opkomsten in de planning hou dus 
onze planning in de gaten. 
 
Naast de juniorvletten is er nog een ander project dat gedaan moet 
worden. Een paar weken geleden is de Schouw uit het water gehaald. 
Deze mag weer opgeknapt worden. Voornamelijk gaan we dit als lei-
ding doen maar alle hulp is welkom. Mocht iemand een dagje willen 
helpen spreek Marc of Timo even aan hun zijn hiervoor het aanspreek-
punt voor de planning en het beheer. 
 
Tot de volgende keer. 
 
Annabelle Wesseling 
Juniorleiding  
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Uit het kraaiennest vernomen dat… 

 
- De zeeverkenners dropping in Putten/Garderen gezellig was 
- Sommige verkenners behoorlijk veel herrie maken… 

- De zeeverkenners een nieuwe sleepboot hebben 
- Deze met een heel warm onthaal binnen is gebracht 

- Wij iedereen willen bedanken voor hun steun bij dit onthaal 
- De verkennersleiding erg blij is met deze nieuwe sleper 
- Schipper Miko moeder is geworden op 17 februari 

- Zij geniet nu van haar zoon Noam. 
- Wij een schilderij gekregen hebben van/voor het nieuwe club-

huis  
- Deze gemaakt is door de heer Schrijver (oud-lid en ook adver-

teerder in de piraat) 
- Eén juniorvlet door ouders goed onderhanden wordt genomen 
- Deze vlet beneden in de kelder ligt 

- We heel blij zijn met deze hulp 
 

Hike  
 
Op 16 maart gaan de zeeverkenners op Hike. 
Voor iedereen die de benodigde klasseneisen 
hebben behaald hebben kunnen zich aanmel-
den voor de Hike.  
Omdat de Hike vorig jaar afgeblazen werd 
gaan we er dit jaar een extra mooie Hike van 
maken!  
Nu gaan wij natuurlijk hopen dat het mooi weer 
wordt. 
De details volgen nog per email. 
 
Voor de overige verkenners, die helaas niet mee kunnen met de Hike, 
wordt nog bedacht of er misschien nog wat opties zijn. Gezien de be-
nodigde verkennersleiding die aanwezig is op de Hike zelf. 
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Kiek Uut 3.0 
 
Daar is hij dan! De nieuwe Kiek 
Uut! De verkennersleiding heeft 
op zaterdag 2 maart 2019 de 
boot in ontvangst mogen ne-
men. Dit na lange tijd diverse  
opties overwogen te hebben en 
te hebben gezocht naar een op-
lossing voor de huidige proble-
matiek van de Kiek Uut 2.0. 
 
 
Vorig jaar is de verkennersleiding in gesprek gegaan met bestuursle-
den en (oud)leiding. De Kiek Uut 2.0 (uit 1922 en bij ons sinds 1991) 
heeft groot onderhoud nodig. Niet zoals gewoonlijk groot onderhoud, 
maar dit keer een flinke schep daar bovenop. Een aantal opties werden 
overwogen en na lang wikken en wegen is er tot conclusie gekomen 
om te gaan voor een vervanging van de Kiek Uut 2.0. Met hulp van het 
bestuur en ook (oud)leiding zijn we naar meerdere boten wezen kijken 
door het hele land. Iedere keer hebben we weer meer ervaring opge-
daan en hebben we gekeken naar wat noodzakelijk is, wat fijn is om te 
hebben en wat eventueel overbodig is. Zo hebben we onze prioriteiten 
en verwachtingen bijgeschaafd en zijn we bij de Buytensorgh geko-
men. Deze oudgediende van de Rijkspolitie te Water (RP51) lag vlak 
bij ons in de jachthaven van Elzenaar langs de Eem en had zelfs erg 
veel pluspunten. Na een onderhandelperiode is er een overeenstem-
ming gekomen en is er op 1 maart 2019 getekend en zijn de sleutels in 
ontvangst genomen. 
 
Wij willen de familie Faber bedanken voor onze mogelijkheid tot aan-
koop van deze prachtige boot. 
De verkennersleiding zal deze boot met veel plezier en genot gaan ge-
bruiken voor de zaterdagmiddagen, weekendkampen en zomerkampen 
die de komende jaren op de planning staan. 
 
De verkennersleiding 
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Giller van de maand 

De nieuwe Kiek Uut erg veel golven maakte bij zijn aankomst. Loods 
Pim, welke op het dak van de Makke Beer stond, viel om en ging toen 
maar erg snel zitten en moest zich daarna erg goed vasthouden. 
 
 

 
 
 

Pim 

De nieuwe Kiek Uut kreeg een zeer warm onthaal.  
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Pyjamaparty 
 
Vrijdag 12 en zaterdag 13 april organiseren wij met de hele groep een 
pyjamaparty. De kinderen worden vrijdagavond om 19:00u. verwacht 
en de opkomst duurt tot zaterdagmiddag 13:00u. We gaan daar een 
hele leuke opkomst van maken, met erg veel lol en plezier. Schrijf je nu 
snel in via SOL (Scouts OnLine). Jullie hebben daar een mail over ge-
had. De inschrijvingen lopen al binnen. 
 
Vergeet vooral niet je..  
- Slaapmatje (geen stretchers!!)  
- Slaapzak  
- Kussen 
- Schoon ondergoed en  
  sokken  
- Toiletspullen  
- Pyjama en/of Onesie 
- Knuffel 
- Uniform 
- Bord, mok en bestek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Playbackshow 
 
Vrijdag 15 maart is het weer feest met de welpen!  
De playbackshow komt er aan en het thema is: Musical!! 
Van Disney tot Grease, alles kan en mag. De leiding is ook alvast bezig 
met oefenen!   
De welpen worden vrijdagavond om 19:00u verwacht.  
Zaterdagavond 16 maart is de grote show, dus alle papa’s, mama’s, 
broertjes en zusjes zijn dan ook uitgenodigd. De zaal is open om 18:45 
en om 19:00u. starten wij met de optredens. 
 
Vergeet vooral niet je..  
- Slaapmatje (geen stretchers!!) en slaapzak  
- Knuffel  
- Schoon ondergoed en sokken  
- Toiletspullen  
- Pyjama  
- Uniform  
- Verkleedspullen (voor het optreden)  
- Muziek (cd waarop je liedje staat)  
– CD speler (of iets anders waar de muziek op afgespeeld kan worden)  
 
Groetjes, 
 
De Welpenleiding  
 
 



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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Drascombe Gig 
 
Een wat?? Een Drascombe Gig! Dit is een polyester zeilboot, in Enge-
land gemaakt, speciaal voor de Royal Navy en de Seascouts als zeil- 
en opleidingsschip ontworpen. De loodsen hebben hier hun zinnen op 
gezet, dit als vervanging van de oude houten B2-sloep. We hebben er 
een gevonden in Engeland. Hopelijk lukt het ons deze boot te kopen. 
Zo’n Gig heeft geweldige zeewaardige vaareigenschappen en er kun-
nen best veel mensen tegelijk op varen met zijn lengte van ca. 8 meter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zomerkamp hint welpen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat een dilemma met zomerkamp 2019… 
 



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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Ouderwelpweekend 

 
Het ouder-welpweekend komt er ook weer aan! 
Op vrijdag 17 mei worden de kinderen om 19:00 uur verwacht! 
De ouders zijn welkom (de juiste locatie volgt via de mail) op zaterdag 
18 mei om 13:30 uur. Ouders vergeet jullie slaapspullen niet, want jullie 
mogen een nachtje blijven slapen. Zondag 19 mei is het om 12:00 uur 
afgelopen. Het thema van dit jaar is FBI! Dus trek je politiepak aan of 
kom als boef, 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 

 

Nieuws uit de jungle 
 
Uniform 
Onthoud: Winteruniform (trui) doen we aan als de klok een uur 
achteruit gaat, als de klok weer een uur vooruit gaat doen we het 
zomeruniform aan (blouse). De pet, das, dasring en riem doen we altijd 
aan. Dus niet meer vergeten!! 
 
Aftekenen 
De welpen zijn enorm goed bezig met het aftekenen! 
We willen alle welpen uitdagen om voor het zomerkamp de eerste ster 
te halen. Zet ‘m op! Heb je je eerste ster al dan kan je doorgaan voor je 
tweede ster. Aftekenen kan op zaterdag van 13:00 tot 13:50u. 
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Zeiltocht 
 
Mijn naam is Rik Volkers, ik ben 16 jaar en bootsman van de Otters. 
Een aantal van jullie kent mij, een aantal niet, maar weinig van jullie 
weten dat ik in april en mei dit jaar de Atlantische oceaan over ga zei-
len. Dit doe ik niet alleen, maar met Masterkip Wylde Swan. Dit is een 
organisatie die samenwerkt met scholen en de mogelijkheid voor leer-
lingen in 4 havo en 4/5 vwo om een zeilreis te maken. Deze reis is op-
gedeeld in verschillende etappes en ik zeil mee met de laatste. Eerst 
vlieg ik naar Havanna, waar het schip op dat moment is. Dan zeilen we 
naar de Azoren, waar we een paar dagen blijven, om dan de oversteek 
te maken naar Europa, waar we aankomen in Rouen in Frankrijk. Aan 
boord werk je zelfstandig aan 
je schoolwerk en er zijn docen-
ten om je te helpen als dat no-
dig is. Dit klinkt fantastisch, 
dus misschien vraag je je nu af 
waarom er maar zo weinig 
mensen zijn die dit doen. Dat 
komt door de prijs. Voor mijn 
reis is dat 7150 euro. Dat is 
een enorm bedrag dat elke 
leerling die meegaat zelf bij el-
kaar moet krijgen. Ik ben zelf 
aardig op weg en moet nog 2550 euro. Met de hulp van voorzitter 
Bram heb ik een beurs van 500 euro gekregen van een internationaal 
fonds. Voor die laatste 2550 euro ben ik nog druk op zoek naar spons-
oren. Dit kunnen bedrijven zijn waar ik reclame voor kan maken of ach-
teraf een presentatie bij kan geven over wat ik tijdens mijn reis geleerd 
heb over bijvoorbeeld samenwerking, maar dit kunnen ook mensen zijn 
waar ik klusjes voor kan doen. Alle kleine beetjes helpen. Bent of kent 
u iemand met een bedrijf dat mij zou willen sponsoren, heeft u een 
klusje voor mij in ruil voor sponsoring of heeft u nog vragen dan kunt u 
mailen naar rikvolkers2002@gmail.com of mij aanspreken op KD. Voor 
meer informatie over de reis zelf kunt u kijken op 
https://www.masterskip.com/.  
  

mailto:rikvolkers2002@gmail.com
https://www.masterskip.com/


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


