
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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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 2022: Rekeningnummer:     
Welpen         : € 49,00 IBAN: NL63 INGB 0000 614060 
Juniorverkenners  : € 52,00 BIC:   INGB NL 2A 

Verkenners   : € 52.00  
Loodsen         : € 56,00   
 
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   
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Noteert u even 
 
25 dec en 1 jan  Groep gesloten 
8 jan     1e opkomst 2022. 
22 jan      Zwemmen met de hele groep in Bunschoten 
18/19  feb     Talentenjacht welpen 
13-15  mei     Ouder-welp-weekend welpen 
 
De zomerkampen staan voor 2022 gepland voor de week van: 
zaterdag 9 juli t/m zaterdag 16 juli. 
 
Niet alle activiteiten staan nog in deze planning.  
Houd ook uw mailbox in de gaten.  
 

Wij feliciteren met hun verjaardag 
 
December Januari Februari 
  1 Morgan   1 Joey   4 Benjamin 
13 Yeba   2 Sarah   9 Miko 
18 Eva 10 Kyan 12 Tygo 
21 Jimmy 20 Robyn 15 Felien 
22 Michael 21 Thijn 16 Ifar 
22 Bernard 26 Juliette S. 18 Zoë v H 
24 Suzanne 26 Dylano 18 Sandor 
27 Arend 29 Saar 27 Kian 
27 Jesse 30 Fabian 27 Lucas 
29 Lasse  28 Julian J 
30 Quinn  28 Leo 

 
Van Harte  
Gefeliciteerd !!! 
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Nieuws van de groep 
 

Het einde van het jaar nadert, we zijn toe aan vakantie. We kijken wel 
terug op weer een bijzonder jaar. Regelmatig pasten we weer de re-
gels aan i.v.m. corona en we slaan ons er wel doorheen, dat geloof ik 
zeker. De opkomsten op zaterdag kunnen gelukkig nog altijd doorgaan, 
wel enigszins aangepast. De woensdagavonden voor verkenners en 
loodsen zijn helaas gesloten. Vele verkenners waren net lekker bezig 
met hun scoutingleerboek om de skills wat verder bij te leren of te ver-
beteren. Zo gaf ik zelf de module kaart & Kompas, wat ik erg leuk vind 
om te geven. Dat doe ik al vele jaren. Hopelijk verdwalen de verken-

ners nu niet met de Hike van april 2022       
Wat was bijzonder het afgelopen jaar? Dat wij zelfs in Amersfoort last 
hadden van het hoge water in Limburg, doordat de zomerkamplocatie 
van de welpen afgebeld werd 2 dagen voor kamp. Pfff.. dat was even 
schakelen, maar het is gelukt. Alles kon op kamp. De verkenners he-
laas wat korter, maar het is wel 4 dagen heel erg leuk geweest. Mijn 
complimenten hoe het opbreken opgepakt is. Iedereen veilig thuis en 
de besmettingen beperkt gebleven. We gingen met 3 boten naar de 
landelijke zeilwedstrijden, ook dit was bijzonder. Onze leden hadden 
het daar super. 
Nu kijken we weer vooruit. De schouw van de junioren is weer uit het 
water. Deze staat klaar voor groot onderhoud. Alle hulp is welkom. Een 
zaterdag de handen uit de mouwen steken en deze boot weer mooi 
maken, geeft erg veel voldoening en het team kan het niet alleen.  
Alle teams zijn bezig met plannen maken voor het nieuwe jaar en we 
mogen hopen dat er weer wat meer op kamp gegaan kan worden. De 
verkenners en loodsen kijken uit naar weer een Zuwaka met Pinkste-
ren. Dit is een regionaal kamp met nog 11 andere waterscoutinggroe-
pen, altijd erg gaaf. Hier beleven we de avonturen zeker. We maken 
hier Memories for life. Hopelijk kan dit na twee jaar weer doorgang vin-
den. Of er in januari 2022 een nieuwjaarsfuif is bij ons? Dat is moeilijk 
inschatten. Ik zelf ben bang van niet, maar we zullen het zien. Anders 
vieren we later een feestje. Want ook rondom ons 75-jarige bestaan is 
het nog stil, daar is ook nog een viering van tegoed. 
We wensen u en de uwen fijne feestdagen en een goed en gezond 
2022. 
 
Bram van de Hoef 
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Oliebollenverkoop 2021 
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Welpennieuws 
 
Een paar weken terug hebben wij met de hele groep een gezellige op-
komst kunnen draaien! De boerenkoolfuif was dit jaar weer geslaagd. 
De welpen werden verdeeld onder de junioren en verkenners om een 
spel in het bos te spelen. Zo leren de welpen de junioren en de verken-
ners ook beter kennen. Natuurlijk sloten wij traditioneel af met boeren-
kool als avondeten 
 
Vanwege de nieuwe maatregelen draaien wij nu de opkomsten van 
13:00 tot 16:00. De welpen kunnen dan zelfs om 12:00 komen om af te 
tekenen. De welpen zijn daar goed fanatiek mee bezig! Dat maakt ons 
als leiding erg blij.  
Verder zouden wij zaterdag 18 december afsluiten met de Sint-kerst-in. 
Dit wordt dit jaar anders ingevuld dan normaal! We hopen dat wij vol-
gend jaar weer met de hele groep Sint-kerst-in mogen vieren. Maar na-
tuurlijk gaan wij er wel een gezellige dag van maken! 
 
Ook hebben sommige welpen voor het aftekenen een verhaal mogen 
schrijven over scouting voor de Piraat. Lees dat vooral even door, dan 

krijg je ook een indruk hoe de welpen het bij ons hebben.        
 
Hieronder hebben wij nog even een 
paar data opgesteld: 
(In de hoop dat dit door mag gaan 
i.v.m. de maatregelen) 

 Talentenjacht 18 en 19 februari 

 Ouder-welp weekend 13, 14 en 

15 mei 

Verder wensen wij, de welpenleiding, 
iedereen een fijne kerstvakantie toe! 
 
Groetjes de welpenleiding!  
 
Fijne feestdagen! 
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Uit het kraaiennest vernomen dat… 

 
 We zoeken voor het bootwerk nog oude doeken en lege boter-

bakjes, niet weggooien dus, denk aan ons       

 we het jaar uitgaan met een oliebollenverkoop. 

 u ze heel makkelijk bestellen kunt via http://Bit.ly/kdoliebol  

 de schouw van de Junioren deze winter 

groot onderhoud gaat krijgen. 

 hij reeds op het droge staat en alle hulp 

bij het schilderen en zo wel 

kom is. 

 we 3 tenten geschonken hebben aan de Merhulagroep uit 

Soestdijk. 

 na hun brand in september hadden ze niets meer. 

 we blij zijn dat we kunnen helpen. 

 dit de laatste gedrukte Piraat is door de firma de Gans, na heel 

veel  jaren stopt de drukkerij er mee. 

 we bedanken ze voor al die jaren drukwerk. Vele leerboeken 

en zo   

 werden door hun verzorgd. 

 onze contributie wordt in 2022 iets verhoogd, zie elders in deze  

Piraat. 

 de boerenkoolfuif heel leuk was, door de coronaregels anders, 

maar toch erg leuk en gezellig. 

 we onze man van het groenonderhoud erg gaan missen, na 

vele jaren stopt onze Leo er mee. Hij gaat nu echt met  

pensioen       

 we gaan hem zodra het kan uitvoerig bedanken voor al die ja-

ren van inzet. Ons terrein staat er altijd super bij.   

 
 
 

  

http://bit.ly/kdoliebol
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Welpenstukjes 
 
Rowan uit nest geel 
Ik vind Scouting leuk omdat, we vaak spelletjes doen, we veel op het 
water zijn met de kano’s en dat vind ik super tof. 
Ook leren we vuur te maken, knopen te leggen en elkaar te helpen. 
Afgelopen zomer hebben we kamp gehad en hebben we met elkaar 
mr. X geholpen met een missie. We hebben veel spelletjes gedaan met 
water en er was een bonte avond. Ik was daar de koning. 
We hebben veel plezier gehad ook al vond ik het soms lastig om daar 
te slapen en thuis te moeten missen. 
De leiding is heel aardig en meestal grappig en gezellig, 
daarom vind ik het fijn om op scouting te zijn. 
 
Groetjes Rowan 
 
Fien uit nest rood 
Ik ben Fien. Ik heb er voor gekozen om op scouting te gaan.  
Ik hou heel veel van water, want daar ga je kanoën en ik hou van spel-
letjes doen en dat doen we vaak met alle welpen. Als je geïnstalleerd 
bent moet je een uniform dragen en dan ben je een echte welp. Je 
bent niet alleen, want er is leiding bij en daar moet ik goed naar luiste-
ren. Ik vind het leuk om kinderen te helpen en ik heb een heel leuk 
nest. Tess is mijn beste vriendin, alleen die zit niet in mijn nest.  
 
Groetjes Fien 
 
Lasse uit nest bruin 
Hoi, ik ben Lasse en ik ben 9 jaar oud. Toen ik 6 was ging ik op scou-
ting. Sinds een paar weken ben ik gids van nest bruin. Bij de welpen 
doen we heel veel leuke dingen zoals: Hollandse leeuwen (dit is een 
heel leuk spel), kanoën op de Eem, een paar kampen en nog veel 
meer. Het allerleukste op kamp vind ik de bonte avond. Dat is een 
avond waar elk nest een toneelstukje speelt. Dat is altijd zo grappig en 
leuk! Ik hou van scouting. En de kinderen en leiding zijn ook heel aar-
dig. 
Groetjes Lasse 
 
PS ga op waterscouting !!!!!!!!!(Bij Karel Doorman). 
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Aan alle vrijwilligers en leden zeggen we: 
 
 
 

  

 
Voor de fantastische inzet het afgelopen jaar! 

 
We hopen op weer een beter jaar voor 2022 en dat gaan we samen 
doen. We kijken uit naar de avonturen die we weer samen mogen bele-
ven. 
 
We wensen iedereen fijne feestdagen, heb het gezellig en we treffen 
ons weer in 2022 op 8 januari. 
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Juniorennieuws 
 
Het is donker wanneer ik door het bos loop. Eng? Nee, ik ben omringt met an-
dere scouts. Er vallen bladeren en eikels uit de bomen wanneer ik denk aan 
de geur van Boerenkool met worst. ‘jammie, later vanavond staat dat op me te 
wachten’ zeg ik in mijn hoofd. Voorop de groep loopt Moor met een zaklampje, 
we moeten haar volgen naar de vijver. Wandelend speel ik met mijn voeten 
met de bladeren en schuif er doorheen. Ik merk een klein beetje spanning om 
mij heen bij andere kinderen maar er wordt gezellig gekletst. ‘Boom..!’ wordt er 
geroepen, ik kijk op en zie scouts voor mij een huppeltje maken. Een paar me-
ter voor mij ligt een omgevallen boom met een doorsnee van ruim 30cm over 
het wandelpad waar we lopen. Ik spring eroverheen en help een ander achter 
mij. Er wordt flink doorgelopen en ik heb moeite om het bij te houden, maar al 
snel komen we bij de vijver aan. Moor haalt Breeklichten tevoorschijn, leuk! Ik 
ben benieuwd wat we daarmee gaan doen, ‘misschien mag ik er wel een ket-

ting van maken      ’ denk ik bij mijzelf. Moor legt uit hoe het spel werkt die we 
gaan doen. ‘Het is de bedoeling dat jullie deze breeklichten naar de posten 
gaan brengen’ verteld ze terwijl ze een regenboog van kleuren in de lucht 
houdt. ‘Onderweg naar de posten kunnen jullie Douane tegenkomen die jullie 
lichtstaafjes af kunnen nemen als jullie worden getikt, zorg ervoor dat jullie niet 
gepakt worden en de buit over weten te brengen!’ zegt Moor. ‘Leuk, een pos-
tenspel!’ denk ik bij mijzelf. Moor verteld verder: ‘halverwege de vijver vinden 
jullie de eerste post, per breeklicht levert dit 5 punten op, aan de andere kant 
van de vijver is nog een post waar je 10 punten per breeklicht verdient maar 
de kans is groter dat jullie daar meer Douane tegenkomen’. Ik begrijp het spel 
en wil snel beginnen! Ik wordt ingedeeld in een groep met oudere en jongere 
kinderen. We moeten goed op elkaar letten wordt ons verteld. We krijgen twee 
lichtstaafjes mee, een Blauwe en een Oranje. ‘Oke, let’s go!’ zeg ik tegen de 
groep, en we vertrekken. Eerste over het strandje naar het bospad lopen we 
naar de dichtstbijzijnde post. ‘laten we verkennen waar die is’ zegt het oudste 
kind die een natuurlijke groepsleider is geworden en iedereen stemt in. We 
vinden het bospad wat een kleine helling omhoog loopt, links de vijver achter 
een laag gestamd hekje. We lopen door en halverwege de vijver vinden we de 
post al! ‘dat ging makkelijk’ dacht ik bij mijzelf. De groepsleider stelt voor om 
door te lopen naar de volgende post om zo meer punten te pakken. Ik vraag 
me af of dat slim is, want zo makkelijk als het nu ging zal vast niet tussen de 
twee posten ook zo gaan. Toch ben ik nieuwsgierig en wil ik de meeste pun-
ten verdienen! We besluiten als groep door te lopen, een ander groepje loopt 
voor ons en al snel komen we een team van Douane tegen, ‘Chips!’. De groep 
voor ons wordt getikt en moeten hun breeklichten inleveren. ‘Dit is onze kans’ 
zegt de groepsleider ‘laten we snel wegrennen naar de volgende post!’. We 
rennen met zijn alle weg en ik help een kleintje opweg om als groep bij elkaar 
te blijven. Nog meer Douane! ‘neeee’. ‘Probeer ze te ontwijken, ik zie de post  
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20 meter verderop!’ zegt onze leider. Kinderen duiken, springen en sprinten 
langs de Douane en het lukt ons! We zijn ze te slim af en halen het tot de 
post. Ons team verdient 20 punten! ‘goed gedaan! Jullie hebben nog 50 minu-
ten om nog meer punten te behalen’ wordt ons verteld. ‘Jullie kunnen bij het 
startpunt weer nieuwe lichtjes halen’. En het spel gaat verder…. 
 
‘Stap maar bij Mang in de auto’ verteld de leiding mij. We worden met auto’s 
terug naar het clubhuis gebracht waar de heerlijke boerenkoop op ons staat te 
wachten! In de auto spreken we het spel na en delen we onze spannendste 
momenten met elkaar. Bij het clubhuis aangekomen pak ik mijn boord en be-
stek uit de kofferbak en hol in naar binnen. Het was wel echt heel koud buiten 
maar binnen is het warm en aangenaam. Elke speltak zit in haar eigen hok 
dus ik loop naar boven en ga aan tafel bij mijn maatjes zitten. Sommige zaten 
in andere groepjes verdeeld bij het spel dus ik spreek met misschien wel iets 
te veel enthousiasme over hoe het spel voor ons verliep. Al snel mag onze ta-
fel naar beneden lopen om onze borden te laten vullen met warme boerenkool 
met worst! ‘Hier keek ik naar uit’ vertelde ik mijn mede scouts. ‘Ik hou van boe-
renkool!’ antwoord een ander. Ik eet mijn boord leeg en mag nog een keer op-
scheppen. ‘hij is echt goed gelukt dit jaar!’ hoor ik de leiding zeggen aan hun 
tafel. Stilletjes stem ik in en geniet verder. Wanneer ik ben uitgegeten klets ik 
nog even met mijn vriendjes en vriendinnetjes, er hangt een gezellige, gemoe-
delijke sfeer.  
Ter afsluiting van de avond is er nog de prijsuitreiking van de lotenboekjes 
verkoop. 
Met maar liefst 48 loten heeft Thijn de meeste loten verkocht!! Volgend jaar ga 
ik met de hoofdprijs vandoor, maar nu ga ik lekker naar huis en kijk ik uit naar 
volgende week! 
Groetjes! 

 
 
 
  



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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Van de penningmeester 
 
Het bestuur bepaald jaarlijks de begroting van de groep en beoordeelt 
ook de contributie van de speltakken. Rekening houdend met de kos-
ten en inflatie heeft het bestuur besloten om de contributie iets per 
kwartaal te verhogen. 
 
Hiermee komt de contributie voor 2022 op: 
 

 Welpen 49 euro per kwartaal 

 (Junior) verkenners 52 euro per kwartaal 

 Loodsen 56 euro per kwartaal 

Indien u geen gebruik maakt van automatische incasso, wilt u dan re-
kening houden met deze verhoging. 
 

Goed doel 
 
Zoals u misschien gelezen heeft is er in september brand uitgebroken 
bij de scouting Merhula groep in Soestdijk, een groep uit onze regio. 
Voor ons is dit een deja vu van 2015. Ze hadden van de een op de an-
dere dag niets meer. Laatst heeft het bestuur van deze groep bij ons 
een rondleiding gehad en een bestuursvergadering gehouden. Hierbij 
zijn wij aangeschoven en hebben ons verhaal verteld van brand tot 
nieuwbouw. Men was erg blij om onze ervaringen te horen en ze doen 
er hun voordeel mee. 
Onze groep heeft via de verkennersleiding heeft 3 bakstenten ge-
schonken, welke nog wel 1 a 2 seizoenen mee kunnen. Deze groep 
heeft ze afgelopen zaterdag opgehaald en zijn er erg blij mee. 
Het is fijn om anderen te kunnen helpen, wij waren in 2015 ook zo 
goed geholpen. 
 
Regelmatig komen er bij ons besturen van andere groepen met brand-
schade en/of nieuwbouwplannen bij ons langs. We delen graag onze 
ervaringen en velen van hen zijn ook al aan het bouwen.  
 
  



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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Zwemmen 
 
Op zaterdag 22 januari 2022 staat een middag zwemmen op de plan-
ning voor de hele groep. Dit is bij zwembad de Duker in Bunschoten-
Spakenburg. 
We verzamelen op 11:45u bij de ingang aan de Bikkersweg 96. 
We gaan als groep om 12u in een keer naar binnen, kom dus niet te 
laat. 
 
We maken gebruik van het recreatie- en wedstrijdbad en hopen op wat 
leuke zwemuurtjes met de hele groep. 
 

Je uniform hoeft niet mee. Je zwemkleding en handdoek wel 😊 
 
Het is mogelijk aan de zwembadbar een hapje en/of drankje te kopen, 
je kan hier wat zakgeld voor meenemen. 
 

Afronding kampvuurkuil 
 
Mede dankzij fondsenwerving en onze oliebollenactie ronden we deze 
winter onze kampvuurkuil / ontmoetingsplaats langs de waterkant van 
de Eem helemaal af. Wat begon in 2018 is nu klaar. 
 
Eind oktober 2021 hebben we rond deze plek het laatste groen ge-
plant, 3 bomen en 100 struiken. Dit was met een voucher van “Groen 
in de buurt”. Straks zitten we hier heerlijk beschut. 
 
Vanuit de oliebollenactie schaffen we een mooie vuurschaal aan, we 
gebruikte nog altijd die van de loodsen. (bedankt voor het lenen). Nu 
hebben we hier straks een vaste schaal met daar-
boven een driepoot om bijv. een pan warme choco-
mel te maken of iets te BBQ’en. 
 
We hopen dat we er erg leuk bij komen te zitten.  
 
Deze afbeelding is een voorbeeld van een grote 
vuurschaal met driepoot. 
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Opbrengst Grote clubactie 

We hebben samen weer een heel mooi bedrag opge-

haald. 

We bedanken al onze deelnemers hartelijk hiervoor. 

We kunnen weer veel leuke dingen doen met dit be-

drag. 

 
We zijn heel erg trots op onze leden, er zijn zoveel loten verkocht dit jaar. Echt 
heel goed. 
 
De beste lotenverkopers zijn: 
Welpen: Vince met 89 loten, Liam met 79 loten en 
Myrthe met 75 loten. 
Junioren: Thijn met 48 loten, Isabel met 35 loten en 
Quinn met 34 loten. 
Verkenners: Wouter met 94 loten en Alvin met 44 
loten. 
 
We zijn echt super trots op jullie. 
 
 
 

 
 
 
Hierbij ook een shout-out naar Arjan Bunk! 
Arjan is eigenaar van pannenkoeken restaurant Hey!Pannenkoek in Vathorst 
en heeft 3 superloten gekocht, dit staat gelijk aan 150(!) loten!  
Dankjewel Arjan! 
 
Wisten jullie dat Hey!Pannenkoek de lekkerste pannenkoeken van Nederland 
serveert en dat deze ook worden gebakken door twee leiding van KD? 
Hey!Pannenkoek bezorgt nu ook vers en warm aan huis.  
 
Kijk op de website voor meer informatie: www.heypannenkoek.nl 
 

 

http://www.heypannenkoek.nl/


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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