
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: Miko ViVié 
juniorverkenners@kareldoormangroep.nl   06-23816605 
 
Verkennersleider:  Stephan Priem 
zeeverkenners@kareldoormangroep.nl   06-41360650 
 
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
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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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Welkom nieuwe leden 
 
Welpen: Jochem, Thijs K, Bente, Dylan, Caithlin, Mats, Thijs B, 
Maxime, Dylano, Rover, Tijmen en.Finn. 
Junioren: Annemijn. Verkenners: Mika, Joey en Fien. 
 
We hopen dat jullie een leuke tijd hebben op onze club!  



3 
 

Noteert u even 
 
20/21 okt Waterkamp verkenners 
3/4 nov Gidsen en Helpersweekend welpen  
4/5 nov Terugvaart weekend junioren 
17 nov Intocht Sinterklaas welpen 
24 nov  Boerenkoolfuif 
15  dec Sint Kerst In 
 
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 
 
Augustus September Oktober November 
2  Julian v O 3 Eeke 1 Rik V 6 Marit 
4  Nina D 3 Hessel 3 Susanne d K 9 Bram B 
5  Matthias 4 Esther 8 Maarten K 10 Jorin 
7  Wouter 9 Dirk 10 Sjoerd 14 Tim G 
19 Yukie 11 Fleur v O 19 Joost  14 Daan vd M 
20 Mika 12 Lieke 19 Maarten v H 15 Thijs B 
21 Liesanne 14 Mart vd M 21 Bente  17 Julio 
22 Ynze 14 Jayden 21 Maaike 19 Maxime 
23 Isabel 15 Coen T 25 Lute 19 Daan B 
28 Mart v L 15 Iris  20 Stephan 
30 Jiro 15 Gijs   
 15 Demi   
 15 Nikki   
 17 Teun M   
 25 Nina V   
 27 Jelle   
 28 Tom   

 
Van Harte Gefeliciteerd !!! 
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Nieuws van de groep 
 

Het nieuwe scoutingseizoen 2018-2019 is begonnen! Sinds de vakan-
tie zijn we begonnen met het overvliegen en bij diverse speltakken zijn 
nieuwe leden gestart. We hopen dat de komende tijd op geweldige op-
komsten, spannende kampen en veel gezelligheid. Scouting is ieder 
week een nieuw avontuur.  
Voor het eerst hebben we het seizoen gestart met een ouderinforma-
tieavond, welke goed bezocht was. Een mooi moment om ouders te in-
formeren over onze groep, maar ook om met elkaar in gesprek te gaan 
en kennis te maken met de speltakken.  
 
Ook hebben enkele wisselingen in de leiding van de speltakken plaats-
gevonden. Bij de juniorverkenners hebben we afscheid genomen van 
schipper Gerben, Miko neemt de rol als schipper over. Ook verwelko-
men we Michael Bal als nieuwe leiding, voorheen een zeeverkenner uit 
Nijkerk.  
Bij de zeeverkenners hebben we afscheid genomen van schipper Si-
mon en hier neemt Stephan het stokje over. Hier is vanuit de loodsen 
Hessel gestart.  
 
Het bestuur heeft achter de schermen ook veel onderhanden. Ons 
Huishoudelijk Reglement (HHR) wordt binnenkort vastgesteld en we 
zoeken naar een vertrouwenspersoon. De komende tijd worden jaar-
verslagen gemaakt ter verantwoording naar de gemeente en fondsen.  
 
Meer zichtbaar is de opbouw van de nieuwe kampvuurkuil, waarbij we 
hulp hebben gekregen van Nutreco tijdens hun Community dag (zie 
verderop in deze Piraat).  
 
Misschien heeft u hem al zien liggen in de haven, want van een oud lid 
hebben we een kajuitzeilboot gekregen. Een leuk schip van ruim 7 me-
ter met 4 slaapplaatsen voor de loodsen. De B2-sloep Bloys van Tres-
long is afgeschreven en gaat helaas de verkoop in. De afgelopen jaren 
is de sloep ondanks het jaarlijkse groot onderhoud en de grote inzet 
van de loodsen niet betrouwbaar gebleken.  
 
Nogmaals welkom allemaal en laten we er een mooi jaar van maken! 
 
Bram van de Hoef  
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Kampvuurkuil! 
 

Een lang verwachte droom wordt werkelijkheid. We zijn een mooie 
kampvuurkuil aan het bouwen. Afgelopen winter hebben we een start 
gemaakt om hier geld voor in te zamelen. Ruim 400 euro werd er aan 
oliebollen verkocht. Waarvoor nog onze dank!  
Hoe kwam het idee voor deze locatie tot stand? Dat kwam door een 
match op de Amersfoortse Matchbeurs waar we al enkele jaren “ge-
bruik” van maken. Max van Max Tuinen heeft voor ons een masterplan 
geschetst van ons hele terrein met hierin ook een ontmoetingsplaats 
aan de waterkant. Met deze ontmoetingsplaats in gedachten zijn we de 
kampvuurplaats gaan maken. Het wordt een soort amfitheater in de 
oude dijk, met uitkijk over de rivier de Eem. Hoe mooi kan je het heb-
ben!  
Om de inrichting financieel rond te krijgen is dit jaar naar sponsoring 
gezocht. Een project van Groen Aan de Buurt stelde een flink bedrag 
beschikbaar voor twee projecten, namelijk ons speelbos en de kamp-
vuurkuil. Daarnaast kregen we een bijdrage uit een stichting welke 
oude Vicaries behartigt. Een Vicarie van schippersfamilies welke op 
Amersfoort voeren. En als klap op de vuurpijl een match via de Mach-
beurs met de Amersfoortse firma Nutreco, die via Maatschappelijk Ver-
antwoord Ondernemen (MVO) een dag lang handjes en financiële 
steun toezegde.  
Dus spullen bestellen, alle hoogte, diepte en zijdelingse maten uitzet-
ten. De graafmachine weer een avondje laten komen en het begin is 
er. Donderdag de 20ste september werd er druk geklust. We hebben 
veel spullen van de parkeerplaats naar de dijk kunnen verplaatsen en 
al 3 rijen hoog gebouwd die dag. Zaterdag 29 september hebben we 
de laatste rij gebouwd en 
zijn we op hoogte. De ko-
men de weken zijn de zij-
kanten aan de beurt.  
 
We zien ons zelf al vertoe-
ven op de zaterdagmiddag 
langs de waterkant of ’s 
avonds bij een kampvuur! 
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Loodsennieuws 
 
De loodsen zijn weer goed op weg. In ons half jaar planning verwach-
ten wij veel dingen te bereiken voor een nieuwe boot en natuurlijk ook 
om leuke dingen te organiseren.  
Afgelopen week hebben wij loodsen bij de halve marathon van Hoog-
land als verkeerswacht gestaan en op de planning staat o.a. voor 30 
september de Vathorst run. Hierin zijn de loodsen ook verkeersrege-
laars en sparen op deze manier voor een nieuwe boot.  
 
Naast het sparen van de boot, zijn we ook bezig met het organiseren 
van leuke activiteiten.  
Een voorbeeld van de leuke activiteiten is dat wij aankomende zater-
dag (29 september) een verrassingsactiviteit hebben klaarstaan. Deze 
hebben een paar loodsen georganiseerd en we hopen zo een hechtere 
groep te krijgen. Dit wordt voor het komende jaar vaker gepland. 
. 
Natuurlijk zal het zeilen ook niet vergeten worden. 4 loodsen gingen af-
gelopen week naar de nationale zeilwedstrijden in Harderwijk!  
 
Tenslotte ligt in de haven een boot die gedoneerd is door een oud lid. 
Hier zal hard aan gesleuteld worden in de winter om er in het voorjaar 
en zomer van te kunnen genieten. 
 
Al met al ziet dit jaar er goed uit voor de loodsen! 
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Uit het kraaiennest vernomen dat… 

 
- De regionale zeilwedstrijden erg leuk waren; 
- Er zeer goeie wind was; 
- De NTC beter moet lezen waar een boot staat ingeschreven; 
- De ouderavond goed verlopen is en druk bezocht werd; 
- Iedereen zijn vragen heeft kunnen stellen en er meer duidelijk-

heid is; 
- We tegenwoordig voor de communicatie SOL (Scouts Online) 

gebruiken; 
- Dat iedereen zelf (of de ouders) zorgt dat hij of zij daar goed in 

geregistreerd staat; 
- Het bestuur en leiding hard gewerkt heeft aan het Huishoudelijk 

reglement (HHR); 
- Deze binnenkort beschikbaar komt; 
- Er hard gewerkt wordt aan onze kampvuurkuil door ouders en 

bestuur; 
- We nog ouders/vrijwilligers zoeken om te helpen. Meldt u aan; 
- We wensen de Akela met haar rug, Diederik met zijn enkel en 

Dilano O met zijn arm veel beterschap! 
 
 

Grote clubactie 
 
De grote clubactie is 15 september van start 
gegaan. Alle kinderen hebben en boekje mee-
gekregen waarmee ze de loten kunnen verko-
pen. De koper vult in het boekje zijn gegevens 
en bankrekeningnummer in en krijgt op het 
bankafschrift het lotnummer te zien. De kin-
deren hoeven niet met contant geld te lopen, 
dat is wel zo veiling.  
Zaterdag 20 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 nieuwe boekje. De 3 
beste lotenverkopers per speltak die meer dan 20 loten verkocht heb-
ben krijgen weer een leuke prijs. Doe je best het is voor jouw club! 
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Junioren nieuws 
 
We zijn weer begonnen aan een nieuw jaar, fris na de zomervakantie. 
De eerste opkomst is begonnen met overvliegen. Dit was weer een 
spectaculaire opkomst met mooi weer. We hebben afscheid genomen 
van een paar junioren die naar de verkenners zijn overgevlogen en de 
junioren hebben weer een aantal nieuwe kinderen mogen verwelko-
men.  
De tweede opkomst hebben we gezeild op de Eem. De boten van de 
junioren mogen tot het te koud word om te gaan zeilen liggen bij de 
steiger van Cay-Noya, bij Bunschoten-Spakenburg. 21 september is er 
voor het eerst op het Eemmeer gezeild helaas wel met slecht weer, 
maar dat neemt de pret niet weg. Ondanks de regen was het wel een 
erg geslaagde en gezellige dag, en er is veel geleerd door de kinderen. 
 
Wij als leiding hebben er weer erg veel zin in het nieuwe jaar, en er 
staan weer leuke activiteiten op het programma. 
 
Annabelle Wesseling, Juniorzeeverkennerleiding 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleding aangeboden 
Poloshirt: maat 140/146 
Capuchon sweater: 140/146 
Pet, Das, Leren dasring, Riem 
 
Heeft u interesse?  
Dan kunt u contact opnemen met de familie Berle op 06-45426274.  



9 
 

Giller van de maand 

Ook bij de junioren gaat wel eens wat mis… oeps! 
Ziet u het ook??? 
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Waterkamp verkenners 
 
Op zaterdag 20 oktober gaan de verkenners op Waterkamp! 
Tijdens dit kamp zijn we veel aan het zeilen op het Eemmeer en het 
Nijkerkernauw. 
We gaan gedurende de zaterdag en zondag door middel van spellen 
en activiteiten iedereen van de bakken te laten zeilen en oefeningen uit 
te voeren. 
 
Het Waterkamp staat erom bekend om een regenachtig kamp. 
Tot nu toe is het ieder jaar weer raak dat het regent. Zorg er dan ook 
voor dat je voldoende droge kleding mee neemt en een goeie regenjas 
en regenbroek. 
 
De juiste tijden van vertrek volgen nog via SOL naar de ouders en de 
aankomsttijd op zondagmiddag 21 oktober zal daar ook in staan. Bind 
u zich daar niet aan vast en mochten de tijden veranderen dan laten wij 
dat weten via de zend-app ‘verkenners en ouders. 
 

Per bak mee te nemen Slaapspullen 

Muggenspul en zonnebrand Slaapzak 

EHBO-doos Matje 

Per persoon mee te nemen Kussentje 

Kleding Knuffel 

Scoutingtrui, uniform en pet Overig 

Reddingsvest Bord, mok en bestek 

Pyjama, ondergoed, handdoek Medicijnen ( als nodig?) 

Lange broeken en sokken Toilettas 

T-shirts Drinken 

Gympen (2 paar) Wat te snoepen 

Regenkleding Zaklamp 

Warme trui (niet je KD-trui) Theedoek 

Zwemkleding Zakgeld (max € 10,- Contant) 

Zonnebril ID-bewijs (indien boven de 14) 

Korte broeken  
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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 helperweekend.  
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 2 november om 19:00 uur en is op za-
terdag 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 3 november is de installatie van de 
nieuwe welpen. Dit gebeurt om ca. 14:00u. en ouders en/of broer-
tjes/zusjes , opa’s en oma’s zijn welkom op KD.  
 
 
 
 
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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Zomerkamp welpen 
 
Wat was het weer een super gaaf zomerkamp! We hebben onwijs ge-
noten van het weer, het thema en natuurlijk van jullie! We hebben jullie 
zien veranderen in echt Hollywood acteurs en actrices. Het was wel 
even spannend toen de Oscar verdween, maar gelukkig hadden jullie 
die vervelende Leonard Ferrario snel door.  
We hebben weer ontzettend veel zin in het komende jaar en wensen 
de overvliegers heel plezier bij de junioren. 
 
Heel veel liefs, 
De welpenleiding 
 
 
  



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 welpen 
 
We nemen afscheid van 
een grote groep overvlie-
gers en dat vinden wij su-
per jammer, maar gelukkig 
krijgen we er een paar 
leuke nieuwe welpen voor 
terug! 
 
We willen jullie verwelko-
men op de Karel Doorman-
groep en we gaan er een 
fantastisch jaar van maken met z’n allen! 

 

SOL 
 
Sinds mei 2018 gebruiken wij als groep het Scouts Online (afgekort 
SOL). U kunt hierin zelf een account aanmaken waarmee u uw gege-
vens kunt beheren.  
Op het tabblad aanvullende gegevens staan de velden waarop u aan 
kunt geven of er fotos’ van uw kind op social media getoond mogen 
worden en of u in bezit bent van een auto al dan niet met trekhaak. Dit 
is voor ons praktische informatie als wij op u een beroep willen doen 
om een keer te rijden.  
Wij zien dat nog niet alle ouders deze gegevens hebben ingevoerd. Als  
u vragen hebt of het lukt niet om een account aan te maken stuur dan 
een e-mail naar ledenadministratie@kareldoormangroep.nl  
 

 
 
 
  

mailto:ledenadministratie@kareldoormangroep.nl
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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 de komende tijd met 
Leo willen mee lopen, zodat hij het goed kan overdragen. Bent u die 
ouder of weet u een familielid, goede buur, kennis die ons terrein zou 
willen onderhouden laat het ons weten. Heeft u wel de groene vingers  
maar niet alle tijd dan zou een team kunnen samenstellen. Vele han-
den 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. 
 

Cleanup Day 
 
Zaterdag 15 september hebben de welpen en de JV samen meege-
daan aan de Eem clean up actie.  
Deze dag zijn we de dag begonnen in de ochtend. Alle welpen en 
Jv’ers onderverdeeld in alle kano’s en de leiding in de zodiak op weg 
naar Dara waar het comité al op ons wachtte. We werden op de foto 
gezet door de pers en kregen allemaal schepnetten en een vuilniszak 
in de kano. Daarna de Eem op en neer om al het plastic eruit te halen. 
Bij een kano dacht men dat er ook wel een dode vis en vogel in de vuil-
niszak bij kon, dat was namelijk ook afval 
volgens de kinderen.  
Om 12 uur waren we klaar en peddelden 
we met zijn allen terug naar KD waar de 
JV leiding al stond te wachten met brood-
deeg en een aantal vuurtjes in vuurkorven 
om de dag af te sluiten met broodjes bak-
ken. Was een gezellige dag met elkaar. 



 

 

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


