


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 
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   
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Ons nieuwste schip:  
Gekocht in Engeland. 
Een Drascombe Gig. 
In gebruik bij de Loodsen. 
 
Op naar nieuwe avonturen. 
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Noteert u even 
 
7 -10 juni ZuWaka Pinksterkamp 
29 juni Waterkamp Zeeverkenners 
20-27  juli Zomerkampweek, welpen, junioren en zeeverkenners. 
 
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 
 
Mei Juni  
  1 Boet   5 Stijn  
  9 Myrthe   8 Merijn  
15 Gytta 22 Bram S.  
15 Sven 23 Guido  
17 Saskia 27 Tiemen  
17 Mats 27 Max  
18 Joost   
26 Fleur W.   
30 Job W.   
31 Tim L.   
   

 
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  
 
 
Bakkerij van der Meer; het adres in Amersfoort  
voor al uw brood, banket, bruidstaarten  
en complete lunches! 
 
Utrechtseweg 70 A 
033-461 6496  
  

mailto:piraat@kareldoormangroep.nl
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Nieuws van de groep 
 

De afgelopen maanden is er weer veel gebeurd bij onze club. We heb-
ben alle boten weer in het water liggen en kunnen allemaal onze vaar-
skills weer uitproberen en verbeteren. Mei 2019 gaat bij de Karel Door-
mangroep de geschiedenisboeken in, dit als een maand van vele bij-
zonderheden. Allereerst we nemen bij de zeeverkenners de nieuwe 
Kiek Uut in de vaart, een geweldig schip, de Eem is nu een heel stuk 
korter geworden. Dan de loodsen: die hebben ook hun nieuwe schip, 
een Drascombe Gig, helemaal gehaald uit Engeland. Mede dankzij een 
behoorlijke subsidie van @indebuurt033. De loodsen hebben afgelo-
pen weekend al kunnen genieten met het nieuwe schip, het zeilen ging 
geweldig. Tevens hebben we op zaterdag 25 mei afscheid genomen 
van onze B2-sloep De Bloys van Treslong, dit na vele jaren dienst bij 
ons. Dit schip krijgt nog een vierde leven, bij Batavialand in Lelystad 
wordt zij weer helemaal opgeknapt. Het Zeekadettenkorps van Lely-
stad nemen hem dan daarna in de vaart. De juniorzeeverkenners lig-
gen inmiddels weer met hun boten op de randmeren. Van daaruit kun-
nen ze hun avonturen beleven en vaardigheden oefenen. 
Onze fietsenstalling voor bij de entree is inmiddels af, het laatste hout 
stond nog in nabestelling. We hebben tevens 8 mezenkastjes opge-
hangen, dit in bestrijding tegen de eikenprocessierups, de meesjes lus-
ten die rupsjes wel. De KD-welpen zijn ook reuze actief, de welpen van 
Manitoba uit Leusden waren te gast en kwamen een dagje kanoën, de 
kinderen en de leiding vonden dit helemaal geweldig. Het ouder-welp-
weekend was weer goed geslaagd. We hebben nu bij onze groep twee 
vertrouwenspersonen, nu in deze piraat en binnenkort ook op onze 
website enige uitleg hierover. Met koningsdag waren er bijna geen 
scouts zichtbaar in de stad, we mochten helaas niet ons ding doen van 
de gemeente. Nu doen we met de groepen uit de regio Amersfoort zelf 
een gezamenlijke dag organiseren in Plantsoen-West in Amersfoort op 
5 oktober. Het thema is: Scouting Keigoed. Onze club is een van de 
voortrekkers van dit evenement. Deze week maken alle teams zich ge-
reed voor het Pinksterkamp van onze Admiraliteit 11 Zuidwal. Dit Pink-
sterkamp heet ZuWaKa (Zuidwal Water kamp) en bestaat dit jaar 40 
jaar. Voor 1 keer zijn nu de welpen en juniorverkenners ook een dagje 
en nachtje uitgenodigd. Ze zullen zeker wat leuks mee gaan maken, 
want: Op en rond het water is altijd wat te beleven, onze leden en vrij-
willigers genieten dan volop! 
Bram van de Hoef  
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ZuWaKa 
 
Op vrijdag 7 juni a.s. is het weer zo ver. ZuWaka gaat weer van start. 
Voor de verkenners begint het zeilweekend van de Admiraliteit Zuidwal 
op vrijdagavond 19:00 uur. 
Voor de kaderleden van de verkenners begint het weekend iets eerder. 
Zij worden om 13:00 uur verwacht op KD om mee te varen richting 
Landgoed de Wielewaal aan het Nijkerkernauw te Zeewolde. 
Mochten er aanpassingen zijn met betrekking tot de tijden dan laten wij 
dat uiteraard van tevoren weten. 
Via de mail die twee weken terug is verstuurd kunnen de ouders en 
kinderen bij de paklijst. 
Heb je vragen en/of opmerkingen? Laat het ons weten. 
 
Wij hebben er erg veel zin in! We hopen jullie ook! We gaan veel ple-
zier beleven en mogelijk zelfs wederom die eerste plek te behalen. 
Tot dan! 
 
Ook de juniorverkenners en welpen doen dit jaar een dagje (za 8/6) en 
nachtje mee ivm het 40-jarig bestaan van ZuWaKa. De exacte tijden 
voor deze twee teams komen via de eigen leiding. 
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Kiek Uut 51 
 
Een aantal maanden terug is de nieuwe en huidige sleper (de vroegere 
RP51) van de verkenners binnengehaald op KD. Met veel gejuich, ge-
lach en enthousiasme is het schip ontzettend goed ontvangen. Nu, een 
paar maanden later, is het moment dat de sleper in volle glorie gebruikt 
kan worden. Het grote werk zit erop. Het interieur, de bedrading, lei-
dingwerk, motoronderhoud en verbeteringen zijn in de afgelopen tijd 
zorgvuldig bekeken en aangepakt. Het exterieur is met de grote opper-
vlakten, de kleine hoekjes en gaatjes en al het vernuft, wat extra aan of 
op dit schip zit bijgewerkt, weggehaald, geschuurd en geschilderd. Met 
onderling overleg over bijna alle onderdelen en punten die naar voren 
kwamen zijn we met z’n allen tot dit resultaat gekomen. Met alle aan-
passingen is het dan toch echt meer onze sleper geworden van KD en 
hebben we hem meer eigen weten te maken. 
Op zaterdag 25 mei jl. zijn we dan ook met deze nu netjes onderhou-
den sleper gaan randmeren. Hier hebben we veel kennis opgedaan 
van onze nieuwe sleper en wat hij allemaal in zijn mars heeft.  
Het was een warme en prettige dag met weinig wind. Dit was voor de 
eerste keer met een nieuwe sleper en na het klusseizoen niet onpret-
tig. Wij kijken graag uit naar een mooie tijd met deze nieuwe sleper en 
al haar hebben en houden. 
 
De verkennerleiding 
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Uit het kraaiennest vernomen dat… 

 
- De verkenners hun vloot gereed hebben voor een heerlijk vaar-

seizoen, 
- Er veel werk verzet is om alle boten af te maken, 
- Wij als verkennerleiding trots zijn op alle harde werkers, 
- De eerste dag randmeren erg prettig verliep, 
- Als er in Hoogland bij Peut-Kreijne getankt wordt, dan kunnen 

wij als KD er ook van profiteren. Kies op de tablet bij de kassa 
voor Karel Doorman onder lokale sporten, 

- We via via we hele mooie vuilnisbakken gekregen hebben van 
de Hoge School van Utrecht, 

- Het ouderwelpweekend toch nat kan verlopen, hè ouders!! 
- Op 5 oktober wij een regiospel organiseren in Plantsoen-West 
- We een geweldige pyjama-party hebben gehouden. Met spel-

len, films kijken en een gezellig quiz, 
- De loodsen blij zijn met de Drascombe, 
- De WC-deur echt gaaf geworden is, 
- De Jan van Genten hun mast zijn “vergeten” te lakken, Huh?? 
- De fietsenstalling nu af is. 
- We 8 mezenkastjes hebben opgehangen. 
- We hopen dan de mezen de eikenprocessierupsen lekker vin-

den. 
- Er zijn vier startbewijzen voor Swim to Fight Cancer junior ver-

krijgbaar, zie blz 11 van deze Piraat. 
 

Waterkamp zeeverkenners 
 
Op zaterdag 29 juni gaan de verkenners op Waterkamp. Zoals elk jaar 
gaan we met leuke spellen een gezellig weekend tegemoet en nemen 
we de tijd om instructie te geven aan de verkenners met het zeilen. 
Hierbij kijken we graag naar wie wat al kan en wat hij of zij nog graag 
wil leren. 
We gaan er een leuk en leerzaam weekend van maken! 
Nog belangrijk is dat ik ieder jaar weer hetzelfde zeg: zorg voor goeie 
regenkleding! Ook al hebben wij nu een Waterkamp eind juni, dan nog 
is kans op regen. Op een of andere manier hebben wij dit ‘geluk’! 
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Welpen 
 
We hebben met de welpen al weer een geweldig voorjaar achter de 
rug. De playbackshow was weer een daverend succes. Iedereen heeft 
genoten en de winnaars (zijn we eigenlijk allemaal!) waren erg trots. 
Ook de pyjamaparty was een succes, heel veel leuke spellen gedaan, 
samen met de junioren, zeeverkenners en loodsen. Even een greep uit 
de spellen: Boogschieten, ballenrapen, een stormbaan, buksschieten, 
blindemannetje enz. enz. Daarna de keuze: al slapen of een film kijken 
in een van de twee filmzalen. Zo leuk. 
Toen brak het vaarseizoen weer aan en gingen de kano’s weer te wa-
ter, met een schitterende kanotocht door onze Amersfoortse binnen-
stad. Mooi weer, dus fantastisch gevaren, veel blije welpen en ook vro-
lijke leiding natuurlijk.  
Op 4 mei stonden sommige welpen en junioren even stil bij de krans-
legging op Hoogland. De kinderen hebben het weer erg goed en res-
pectvol gedaan. Onze complimenten hiervoor.  
Ook een hele mooie opkomst was het samen draaien met de welpen 
van Manitoba uit Leusden. Wij gaan soms bij hun in de bossen samen 
spelen en deze keer heerlijk varen bij ons. We zijn erg blij met deze sa-
menwerking tussen de groepen. 
Ook kijken we terug op een super ouder-welp-weekend, vol met spelle-
tjes, kanovaren, een touwbrug, kampvuur, enz. enz. Het is altijd erg 
grappig hoe ouders tenten opzetten, alle opties worden bekeken en op 
den duur staat er een tent, maar vraag niet hoe. Zo leuk, de leiding lag 
dubbel. Nu op naar ZuWaka (dolfijnendag) en ons zomerkamp. 
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Giller van de maand 

Onze club is een kunstwerk rijker, de deur van onze toiletten in de hal 
is met graffiti omgetoverd tot een echte scheepsdeur, sommige kin-
deren noemde het al “De Kluis”  
. 
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Schepenwissel loodsen 
 
Hoi allemaal, 
 
Zoals vele van jullie misschien al hebben gezien op onze facebookpa-
gina, hebben wij een nieuwe boot (mede dankzij de bijdrage van Inde-
buurt033). De boot stond helemaal in Engeland op ons te wachten en 
loodsen Benjamin en Bram zijn samen met bestuursleden Maarten en 
Sjoerd naar Engeland gereden om de boot op te halen. Via Calais, in-
schepen op de shuttletrein onder Het Kanaal door naar Dover. De vol-
gende ochtend in Engeland komen zij aan bij de makelaar van de boot. 
Na een paar uur sleutelen zijn alle steunen en rollers goed op maat ge-
maakt en konden ze na het middaguur terug vertrekken naar Amers-
foort. Bij de douane hadden ze mazzel. Op de vraag ‘waar is de boot 
voor?’, was het antwoord ‘voor Scouting’. ‘Prima rijdt u maar door’.  
Wij gaan hier heel veel plezier van hebben, en misschien dit jaar 
ZuWaKa nog wel een keertje winnen ☺.  De komende zaterdagen zijn 
wij op het water te vinden of druk aan de klus op onze tweede boot de 
Monroe (‘jazeker luxe’). Samen zorgen we ervoor dat dit jaar de lood-
sen met hun vele leden heerlijk kunnen gaan genieten op het water. 
Jullie zijn allemaal welkom om ons mooie Drascombe Gig te aanschou-
wen, hij ligt al in de haven van KD. 
De oude B2-sloep is nu naar Lelystad, daar hebben we zaterdag 25 
mei afscheid van genomen. 
Hieronder wat foto’s van ons avontuur naar Engeland.  
 
Groetjes van de Loodsen. 
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Swim to Fight Cancer 
 

 
 
Dit jaar vindt dit evenement voor de eerste keer in Amersfoort plaats. 
Honderden zwemmers starten vanaf het Eemplein en zwemmen 500 of 
2000 meter in de Eem.   
 
Omdat KD precies op het keerpunt van het traject ligt hebben wij ons 
clubhuis die dag ter beschikking gesteld aan de organisatie.  
Wij dragen graag bij aan dit mooie evenement. De organisatie zal ons 
terrein waarschijnlijk gebruiken als plek voor entertainment maar ook 
voor de inrichting van een EHBO post.  
 
Swim to fight Cancer heeft ons 4 startbewijzen voor de Junior Swim 
gegeven. Het is geen KD-activiteit, maar wel een heel mooi evenement  
waar een van jullie wellicht aan mee wil doen.   
 
Wil je gebruik maken van 1 van deze startbewijzen? Alleen of als team 
met drie andere KD-ers?  
Stuur nu een mail naar info@kareldoormangroep.nl. Bij grote belang-
stelling verloten we de startbewijzen.  
 
Let wel! Aan alle deelnemers van de Junior Swim wordt gevraagd om  
minimaal € 100,- aan donaties op te halen.  
 
Voor meer informatie zie  www.swimtofightcancer.nl/amersfoort 
 

mailto:info@kareldoormangroep.nl
http://www.swimtofightcancer.nl/amersfoort


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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Junioren nieuws 
 
Na een goed winterseizoen waarin de boten weer mooi opgeknapt zijn. 
Is het weer tijd om lekker te gaan zeilen. Een paar weken terug hebben 
we het heenvaarkamp gehad, want hoe leuk en gezellig het is om bij 
het clubhuis te varen, is het toch leuker om te zeilen op het Eemmeer. 
De zaterdag van het heenvaarkamp was eerst wel wat spannend. Er 
stond die dag erg veel wind, maar dat kon de pret niet drukken. De lei-
ding is mee aan boord gegaan en daar gingen ze, de junioren zeilde 
met halve wind naar Nijkerk. Wij als leiding zijn dan ook super trots op 
onze kinderen, ze hebben het super gedaan. De zondag van het week-
end was het gelukkig rustig op het water. De junioren hebben, tot ze 
werden opgehaald, ook nog heerlijk gezeild, maar wel met leiding aan 
boord. Vorige week hebben we voor het eerst de kinderen zonder lei-
ding aan boord laten zeilen. Er stond geen harde wind zo konden ze 
goed oefenen voor ZuWaKa en zomerkamp, hoe het is om zonder lei-
ding aan boord te zeilen. Het ging super goed hier en de leiding is erg 
trots. Tot aan ZuWaKa liggen de boten in Nijkerk. Na ZuWaKa zullen 
we terug slepen naar de steiger van Cay-Noya in Bunschoten-Spaken-
burg. Hier zullen we liggen tot het zomerkamp. Wat de kinderen mee 
mogen nemen aan boord tijdens de opkomsten zijn: een flesje limo-
nade of water (geen frisdrank) en eventueel een schoolkoek. Altijd 
moet er een zwemvest mee, hier treden ze in aan en varen ze mee.  
 
Groet. 
Annabelle Wesseling 
Juniorleiding 
 
 
 
 
 
 



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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Vertrouwenspersoon 

 
De Karel Doormangroep heeft twee vertrouwenspersonen die hulp 
kunnen bieden als er sprake is van ongewenst gedrag. De vertrou-
wenspersonen zijn er voor de jeugdleden en ouders maar ook voor de 
leiding, stamleden en bestuur en zijn altijd onpartijdig. Niet alleen als er 
sprake is van ongewenst gedrag (fysiek of seksueel geweld, pesten) 
maar ook als er een serieus conflict is tussen jeugdleden, leiding of be-
stuur. Wij werken volgens het landelijke protocol ongewenst gedrag 
van Scouting Nederland. 
 
Op onze site binnenkort de gehele uitleg van de vertrouwenspersonen. 
 
Onze vertrouwenspersonen zijn:  Laurenz Lokhorst en Yukie Vivié 

Te bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@kareldoormangroep.nl  

 
Wie zijn de beide vertrouwenspersonen bij Karel Doormangroep?  
 
Hoi allemaal! 

Ik ben Yukie Vivié.  Ooit ben ik bij de groep begon-
nen als verkenner en daarna als loods. Na de 
loodsen ben ik 5,5 jaar leiding geweest van de Ju-
niorzeeverkenners. Als 1 van de 2 vertrouwens-
personen ben ik wel betrokken bij de groep maar 
sta ik iets verder van de dagelijkse gang van za-
ken binnen de groep en het verenigingsbestuur. Ik 
hoop dat dit bijdraagt aan het vertrouwen dat  alles 
wat je met mij bespreekt vertrouwelijk behandel. In het dagelijks leven 
werk ik als kinder -en jeugdpsycholoog bij een GGZ instelling, waar-
door ik veel ervaring heb opgedaan met het omgaan met gevoelige 
kwesties of andere vragen waar men mee zit maar niet direct weet 
waar deze neer te leggen. Hopelijk zijn jullie nu iets meer over mij te 
weten gekomen. Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust!  

  
Groetjes,  
Yukie  

mailto:vertrouwenspersoon@kareldoormangroep.nl
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Dag allemaal,  
 
Graag stel ik mij aan jullie voor. Ik ben Laurenz 
Lokhorst en onder velen van jullie wellicht bekend 
als vader van welp Isabel. Op mijn 8e jaar ben ik 
bij de Kareldoormangroep begonnen als welp. 
Daarna ben ik vanaf mijn 11e tot mijn 16e jaar 
zeeverkenner geweest. Vervolgens werd ik zee-
verkennersleider en heb dit met veel plezier ge-
daan tot mijn 28e jaar. Nu ik langere tijd niet meer 
actief ben als lid, wil ik graag wat voor de groep en 
haar leden betekenen. Om die reden heb ik mij 
kandidaat gesteld als vertrouwenspersoon.    
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als maat-
schappelijk werker en opnamecoördinator in een behandelkliniek voor 
mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problema-
tiek. In mijn werk heb ik veel ervaring opgedaan in klachtenafhandeling 
en het zoeken naar oplossingen samen met cliënten en hun naasten. 
Graag zou ik deze ervaring ook gebruiken als vertrouwenspersoon 
voor ouders en leden van de Kareldoormangroep. Hierbij hoop ik jullie 
vertrouwen te mogen krijgen. 
Mochten jullie nog vragen voor mij hebben, laat het mij dan weten.  
 
Hartelijke groet, 
Laurenz  
 



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


