
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

April 2022 

Huiswerkinstituut
H o o g l a n d

www.heypannenkoek.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 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 
 
Hike zeeverkenners 14 en 15 mei 
Ouder/welp weekend 13 t/m 15 mei 
Zuwaka voor zeeverkenners en loodsen 3 t/m 6 juni. 
 
De zomerkampen staan voor 2022 gepland voor de week van: 
zaterdag 9 juli t/m zaterdag 16 juli. 
 
Niet alle activiteiten staan in deze planning.  
Houd ook uw mailbox in de gaten.  
 

Wij feliciteren met hun verjaardag 
 
Maart April Mei 
  3  Rebecca   3  Olivier   1  Boet 
  4  Caitlin   3  Fleur B   3 Jitske 
  7  Liam   4  Jessey 15  Sven 
  9  Timo   5  Thijs B 17  Saskia 
  9  Teun v K 10  Flip 18  Joost  
10  Diederik 13  Jesper  26  Fleur W 
10  Janou 15  Job B  
13  Famke 20  Teije   
18  Bram 24  Dagmar  
18  Pim 27  Jim  
18  Minke 28  Marijn K  
20  Lotte   
20  Koen v K   
21  Gijs    
23  Hester   
24  Daniël   

 
Van Harte  
Gefeliciteerd !!! 
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Nieuws van de groep 
 

De club draait weer als vanouds. Hopelijk houdt deze past-coronatijd 
nog lang aan. Met de vele zonnige dagen van het afgelopen voorjaar 
heb ik iedereen weer zien genieten. Leuke en verschillende activiteiten, 
zowel binnen als buiten, een dagje of een avond wat anders dan alleen 
het werken aan de boten. Sommige vrijwilligers samen zien lunchen of 
dineren, of de baravond van de loodsen bijwonen (of overnemen, als 

ze loodsen zelf niet kunnen      ), dat hoort er allemaal bij. In deze Pi-
raat leest u er meer over bij het nieuws van de speltakken. 
Het is al weer een tijd terug, maar de oliebollenactie van 31/12 was 
een succes en de vuurschaal is inmiddels aangekocht. Laten we hier 
leuke kampvuren mee hebben in de toekomst. Verderop is te lezen dat 
de welpen spelen en genieten van hun spel, Bij de Junioren is het af-
wisselen van spel en werken aan de boten, dit met hulp van ouders. 
Ook de schouw, de begeleidersboot van de JV, gaat goed met onder-
houd. Met mooi weer zijn hier de vrijwilligers en wat ouders heel druk 
mee. De verkenners hebben zelfs al boten te water kunnen laten, door 
het mooie weer en leuke bootwerk is dit een maand eerder dan ge-
pland. Ons mooie gebouw heeft ook regelmatig onderhoud nodig, het 
staat ook al weer 6 jaar deze maand. De periodieke keuringen zijn al-

len in januari geweest en op weer op orde ✔. Nu nog het schilderwerk, 
dat moet nodig gedaan worden. Er komt een klusdag aan voor het 
schuurwerk en alle hulp is welkom, met trappen, een rolsteiger en een 
hoogwerker moet dat goed komen. Een schilder hebben we al, alleen 
wij dienen het voorwerk goed doen. Soms is het ook schrikken, we 
hadden laatst op een maandag extreem hoog water in de Eem. Wij 
moesten zelfs zandzakken leggen voor de kelderdeur. Het ging geluk-
kig net goed, maar het was nog maar een paar centimeters verwijderd 
van een volle kelder. Toch maar eens nadenken over schotbalken. Het 
weer wordt de laatste tijd steeds extremer. Hopelijk kunnen we ons er 
op voorbereiden. Voor de mogelijk hete zomers gaan we binnenkort 
een vaste beregeningsinstallatie aanleggen, met water uit de Eem is 
het fijner sproeien dan met water van Vitens. 
 
We maken er weer een goed scoutingjaar van.  
    
Bram van de Hoef  
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Juniorennieuws 
 
Het is zaterdagochtend wanneer ik wakker wordt van de wekkerradio. 
Terwijl de zon langs het rolgordijn mijn slaapkamer binnen treedt krijg 
ik en lach op zijn gezicht en heb ik direct zin in weer een nieuwe scou-
tingdag! Ik zet een kop koffie en bedenk me hoe erg we opschieten 
met het kluswerk. ‘Op de zaterdagen om 10:00 beginnen werpt zijn 
vruchten wel af’ denk ik bij mezelf, ‘En de hulp die we krijgen van alle 
ouders aan de schouw is ook mega productief’.  
 
Wanneer ik de deur uit stap en de zon rechtstreeks haar warmte over 
mijn gezicht streelt wordt ik nog blijer dan ik al was. ‘vandaag wordt 
een mooie  schilderdag met lekkere deuntjes op de achtergrond, en we 
worden nog bruin ook!’ denk ik terwijl ik naar de auto loop. Ik haal nog 
wat koeken voor bij de koffie en rij door naar het clubgebouw. De hel-
pende klusouders komen tegelijkertijd met mij aan en we maken ons 
direct klaar om wat meters te maken aan de schouw. De haakse slij-
pers worden uit het magazijn gehaald, de koffie voor straks wordt ge-
zet, een ‘summer hits’ playlist wordt aangezet en we gaan aan de 
gang. ‘Vandaag leggen we de laatste hand aan het slijpwerk en zetten 
we laatste ex-roestplekken in de primer’ leg ik uit aan de ouders. ‘Daar-
naast brengen we vandaag de eerste witte verflaag aan’. Na een paar 
uurtjes werken zit de eerste witte laag er strak op en begint mijn huid 
een lichte karamelkleur te tonen.. yes! ‘langzaam maar zeker begint de 
schouw er steeds beter uit te zien en komen onze dromen steeds dich-
terbij de werkelijkheid: weer lekker kunnen zeilen!  
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Het is bijna 13:00 en dat betekent dat de eerste kinderen binnen ko-
men druppelen om te oefenen met de klassen eisen. Wanneer ik langs 
de voorkant van het gebouw loop zie ik meerdere kids bezig met kno-
pen, reddingslijn werpen en vlag hijsen/breken. ‘Ik kan de paalsteek!’ 
hoor ik een kind vertellen aan zijn groep medestanders. En de groep 
lijkt onder de indruk. 
 
Wanneer het 14:00 is luidt de aantreedt bel en verzamelen we ons om 
de vlag heen. Iedereen staat keurig in uniform wanneer de schipper het 
‘groep staat’ commando geeft. Nadat de vlag is gehesen en de scou-
tingwet is benoemd is het nu aan de kinderen om te klussen aan de 
boten. ‘yes! vandaag gaan wij grijs verven!’ hoor ik een enthousiast 
kind roepen. Alle schilders voor een dag trekken hun klus kleding aan, 
pakken een stuk schuurpapier en behandelen hun eigen boten. Nadat 
alle boten zijn opgeschuurd worden ze uitgezogen door de leiding en 
daarna afgenomen met ammoniak. Veel kinderen verheugen zich om 
het verven en het duurt dan ook niet lang voordat de bakjes verf te-
voorschijn komen. Het grijs wordt zorgvuldig aangebracht op het voor-
dek, achterdek, de kuip en bij sommige kinderen de handen of zelfs 
een wang. ‘als je klaar bent met verven mag je jezelf opschonen, je 
kluskleding uittrekken en naar het juniorveld gaan’, wordt er geroepen 
door de leiding. Wanneer alle kinderen bij elkaar op het veld zijn ver-
volgt er een uitleg voor een spel. ‘het spel heet: drie is teveel’ verteld 
de leiding, ‘Jullie liggen per twee naast elkaar op de grond. In het veld 
loopt een tikker en een renner. De renner mag zichzelf aansluiten bij 
een groepje maar dan moet degene aan de andere zijde van het 
groepje wegrennen. die mag proberen zich weer aan te sluiten naast 
een ander groepje waarop de volgende weer moet rennen etc. etc.’. Na 
een goed half uur rennen is het tijd om naar huis te gaan en klinkt de 
aftreed bel. 
 
‘Tot volgende week!’ 
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Uit het kraaiennest vernomen dat… 

 
 We hebben een super gave vuurschaal gekocht van de oliebol-

lenverkoop, bedankt aan allen die meegedaan hebben.  

 We erg hoog water hadden en zelfs zandzakken moesten leg-

gen voor onze roldeur van de kelder. 

 De verkenners een dropping gehad hebben, ze hun GPS niet 

mochten gebruiken, dit ivm fout kunnen lopen       En dus lie-

pen ze allemaal fout, want wat niet mag. .. Hihi. 

 De welpen een heude Rodeo gedaan hebben. Zo gaaf. 

 Er loodsen en bij de verkenners al bakken voorlopen, er al bo-

ten te water zijn. Er hard gewerkt is. 

 We op 1 april wat groepen en mensen van de Regio Utrechtse 

Heuvelrug te gast hadden. We een workshop en een Quiz ge-

daan hebben en we bij de Quiz geen eens laatste waren       

 Voor de net 18+ loodsen de VOG-aanvragen gedaan zijn. 

 We een nieuw vertrouwenspersoon hebben bij de groep. 

 We binnenkort wat aanpassingen in het bestuur en de zeever-

kennersleiding. In de volgende Piraat meer hierover. 

 We het afgelopen jaar 75jr bestonden en nog niets gevierd 

hebben. Het nu bijna +1 is en toch nog wel wat willen doen. 

 Het inzamelen van oud papier na zo’n 40 jaar binnenkort stopt 

(1/7/22), We best wat geld verdient hebben met al dat papier. 

 Het erg jammer is dat het stopt, we nu wat anders zoeken om 

wat extra’s mee te verdienen. 

 We binnenkort weer gaan varen. Alle zwemvesten weer op 

orde moeten zijn. Veiligheid voor alles. 

 Met de Pinksteren zijn de Loodsen en de verkenners na twee 

jaar weer op Zuwaka, een Regionaal kamp met 12 waterscou-

ting groepen uit onze Admiraliteit. 

 Onze haven uitgebaggerd is, de Provincie had grond nodig en 

wij zijn blij dat het weer wat dieper is. Een win-win. 
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Vertrouwenspersoon 
 
We hebben een nieuw vertrouwenspersoon bij onze groep. 
 
Even voorstellen 
 
Ik ben Irene Zilverentant, de moeder van Rafael. 
Rafael zit sinds 1,5 jaar bij de welpen. Ik ben ook 
nog moeder van Emilia, en ben getrouwd met Mar-
tijn. Ik werk als praktijkondersteuner huisarts voor 
de GGZ en daarnaast geef ik sportles bij Mom in 
Balance. Ik heb me aangemeld voor de functie van 
vertrouwenspersoon, omdat ik het belangrijk vind 
dat als er dingen op de club gebeuren waar je je 
niet fijn bij voelt, je dit kan bespreken met een onaf-
hankelijk persoon, zoals een vertrouwenspersoon.  Ik vind het ook be-
langrijk dat als er iets is, je eerst gaat praten met de persoon waar het 
omgaat of dat je het meldt bij de speltakleiding. Als je daar niet uitkomt, 
of je wil er graag hulp bij, dan sta ik voor je klaar.  
De vertrouwenspersoon is er voor leden, ouders en vrijwilligers. Je 
mag me altijd benaderen of een vraag stellen via het volgende email-
adres: vertrouwenspersoon@kareldoormangroep.nl   
 

 
Veiligheid aan boord 
 
Het is zaak dat er een goed reddingsvest gedragen wordt aan boord. 
Vraag bij de leiding van de speltak na wat goed is voor uw kind. 
 
Wij dragen met de vletten op open wa-
ter goede vesten. Hele eenvoudige en 
simpele vesten zijn NIET veilig. De lei-
ding geeft graag aan wat voor ons 
goed is.    

mailto:vertrouwenspersoon@kareldoormangroep.nl
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Giller van de Maand 
 
Voor onze vletten zijn speciale mallen gemaakt om de naam er zeer 
mooi op te kunnen schilderen. 
 
MAAR: 
 
Het ziet er zeer mooi uit. 
Alleen de mal voor onze eerste boot, de 116, was gemaakt met een 
schrijffout. Schip van der Straaten stond er eerst, maar dat is toch 
echt 1 A te veel. Gelukkige werd het gezien en staat het er nu erg mooi 
op. Zelfs met de volledige tussenvoegsels. Voorheen was dat V.D. 

 
Deze lelievlet is genoemd naar de oprichter van onze groep.  
Schipper Ch. H. van der Straten. De vlet is aangekocht in 1960. 
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Welpennieuws 
 
Lieve ouders/verzorgers en welpen, 
 
We mogen nu steeds meer en we genieten ook steeds meer van elke 
opkomst die we mogen draaien op locatie. 
Ouders zijn weer welkom op het terrein om het aantreden nog te zien 
en vervolgens het aftreden te zien. Dit zorgt weer voor samenhang bin-
nen de groep! 
Al een tijdje hebben de welpen elke opkomst een bepaald thema. Dit 
kan uitdagende scoutingtechnieken zijn, maar ook sport en spel, sa-
menleving en expressie. Hierin proberen we altijd weer iets nieuws te 
bedenken, zodat de welpen meer leren! 
Een van onze laatste activiteiten met als thema uitdagende scouting-
technieken was: Pionieren. Hierbij hebben wij, samen met de welpen, 
een toffe rodeostier gebouwd. We zien dan hoe ver de welpen al zijn 
met pionieren en leren de welpen wat je allemaal niet kan maken met 
pionieren. Natuurlijk is het super uitdagend! 

 
Op onze socials kunnen jullie vaak foto’s en filmpjes terug vinden van 
de activiteiten bij de welpen! Wij proberen dit bij te houden. 
Instagram: kd_welpen (Hier plaatsen wij het meest op) 
Facebook: kareldoormangroep (Proberen hier meer op te plaatsen) 
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Ons aankomende kamp is al bijna! Dit is het welbekende Ouderwelp-
weekend.  
 
Eén ouder/verzorger van elke welp, mag dan mee op kamp en beleven 
hierbij wat de welpen mee maken op scouting. Het haalt het kind in je 
naar boven! 
Dit zal plaatsvinden in het weekend van 13 t/m 15 mei.  
 
We kijken weer uit naar de aankomende weken! 
 
Liefs, 
Welpenleiding 
 

Stukje van welp: 
Annemar Nest Bruin 
 
Als je bij Scouting komt begin je met aantreden en er na is je pet en 
das in de tas. We gaan daarna meestal een spel doen, soms levend 
stratego en als we klaar zijn, gaan we aftreden. En dan gaan we naar 
huis. Sommige kinderen hebben dan nest dienst en sommige vinden 
dit leuk en andere niet.  
KD vind ik leuk. 
 
Groetjes, 
Annemar. 
 

Hoog water 
 
Het was laatst in Maart erg hoog water 
in de Eem. Bovenop de tegels van de 
ligplaats van onze Kiek Uut 
We hebben zelfs zandzakken gelegd 
voor de ingang van onze kelder,  
nog 7cm en dan had onze kelder on-
dergelopen. 
Toch maar eens nadenken over schot-

balken      .  



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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Hike 2022  
 
In het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 mei gaan de verkenners 
die de benodigde klasseneisen hebben afgerond een hike lopen. 
Zij krijgen een nog onbekende route die zij aan de hand van opdrach-
ten en oefeningen moeten raden en bewandelen. De route zal de 
lengte hebben zodat bijna het gehele weekend gevuld wordt. 
De verkenners die in aanmerking komen voor de hike zijn al druk bezig 
met alle klasseneisen. 
De paklijst voor de hike wordt begin mei gestuurd met daarnaast de 
correcte tijden van aanvang. 
We hopen op een mooi weekend met een toffe hike.  
 
De verkennersleiding heeft er in ieder geval al zin in! 
 

Zuwaka Pinksterkamp 
 
Onze Regionale Admiraliteit 11 “Zuidwal” kan en gaat na twee jaar co-
rona eindelijk weer een Pinksterkamp organiseren, het Zuwaka. 
Dit kamp wordt gehouden voor de zeeverkenners en de loodsen met 
Pinksteren van vrijdagavond 3 juni t/m maandagmiddag 6 juni 2022.  
Dit is altijd een heel gaaf kamp, we doen het samen met nog 11 andere 
waterscoutinggroepen. Bijzonderheden volgen nog vanuit de speltak-
ken zelf. 
 
 
  



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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Aan de klus 
 
We gaan, nu het eindelijk weer kan, aan de klus en vragen uw hulp. 
 
Wat moet er nodig gebeuren: 

 Ons clubhuis schilderen, als belangrijkste. 

 Palen rechtzetten en bijplaatsen in de haven 

 Bolders plaatsen, langs de walkant bij o.a. De Kiek Uut. 

 Een goede vlaggenmaststeun maken 

 Een beregeningsysteem aanleggen 

 De voorjaarsschoonmaak regelen. 

Om deze klussen allemaal te doen is er natuurlijk wel hulp nodig in de 
vorm van handjes. Dat gaan we dan ook uitvragen en we hopen dat die 
hulp er ook komt en maken daar dan leuke en gezellige werkdagen 
van. 
 
We hebben nog tegoeden uit diverse fondsen en gaan dat voor deze 
klussen inzetten. 
 
De fondsen zijn o.a.  
Groen aan de buurt, Beleef en Bewonder van de Provincie 
en ook 033indebuurt, met als thema: Boeien en binden van vrijwilligers 
en leden vanuit de gemeente Amersfoort. 
 
Wat we al gedaan hebben is: Het touw vervangen van onze perma-
nente touwbaan, bomen en struiken gepland, karren gelast en verste-
vigd, een boot-te-water-laat-rolbar gemaakt, onderhoud aan scheeps-
motoren gedaan, bijgedragen aan de uitbreiding van de steiger op het 
randmeer en diverse timmerklussen met houtwerk, alles onder deskun-
dige begeleiding of aanwijzingen. 
Mede dankzij deze fondsen en de inzet van vrijwilligers wordt onze 
club steeds leuker en beter. We doen veel kennis op, leren vaardighe-
den en breiden ons netwerk uit.  
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Loodsen 
 
Onze Drascombe Gig (De Gig) hebben we 
net voor de Brexit uit Engeland gehaald en 
al veel plezier van. Ook is hier al veel aan 
gebouwd en hebben we les gehad in onder-
houd bij een werf in Huizen. Deze winter 
wordt de boot weer goed gepoetst en be-
paalde onderdelen in de lak en/of olie ge-
zet. Bij mooi weer zijn we hiermee leuk aan 
het klussen. 
 

 
 

De Monroe, een paar jaar gele-
den kregen we gratis een zeil-
jachtje van het type Monroe. Bij 
het overvaren van Baarn/Soest 
naar Amersfoort kregen we ech-
ter motorpech met een vastlo-

per. Na veel speurwerk en zelfs wat kloonmotoronderdelen mogen op-
halen elders in het land is er nu, na deskundigen raadplegen en veel 
kluswerk, veel voortgang. Afgelopen zaterdag is de motor weer terug-
geplaatst, met veel dank aan Benjamin.  

 

Onze loodsen gaan ook altijd mee 
met Zuwaka, een Regionaal Pink-
sterkamp, en halen hier toch best 
vaak wat prijzen weg. We zijn be-
nieuwd wat het dit jaar zal worden. 
Vallen we weer in de prijzen? 

 



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
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Huiswerkinstituut
H o o g l a n d

www.heypannenkoek.nl
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