
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

November 2022 

Huiswerkinstituut
H o o g l a n d

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



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: Maarten van Halteren 
groepsleider@kareldoormangroep.nl       
 
Penningmeester: Sjoerd Roelofs 
penningmeester@kareldoormangroep.nl  
 
Welpenleidster: Saskia Tietjens 
welpen@kareldoormangroep.nl    
 
Juniorverkennersleider: Michael Bal 
juniorverkenners@kareldoormangroep.nl    
 
Verkennersleider:  Hessel Nijland 
zeeverkenners@kareldoormangroep.nl    
 
Loodsen:  Eeke Nijland 
loodsenkader@kareldoormangroep.nl    
 
Vertrouwenspersoon:  Irene Zilverentant – van den Berg  
vertrouwenspersoon@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:loodsenkader@kareldoormangroep.nl
mailto:vertrouwenspersoon@kareldoormangroep.nl
https://www.facebook.com/karel.doormangroep/
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Noteert u even 
 
Zomerkampen 2023 van zaterdag 8 juli t/m zaterdag 15 juli. 
 
19 nov   Boerenkoolfuif 16:45 – 20:30u 
  3 dec   Opkomst van 13:00 – 16:00 ivm Sintvieringen 
17 dec   Sint-Kerst-In 14:00 – 17:00u  
24 dec   gesloten 
31 dec   gesloten/Oliebollenverkoop 12:00 – 16:00 
Niet alle activiteiten staan in deze planning.  
Houd ook uw mailbox in de gaten.  
 

Wij feliciteren met hun verjaardag 
 
September Oktober November 
  1  Job H.   1  Rik   2  Wies 
  3  Eeke   5  Friso   2  Noud 
  3  Hessel   8  Maarten K.   6  Marit 
  3  Fien de G.   9  Quinten 10  Jorin 
  9  Dirk 10  Sjoerd 14  Tim G. 
11  Fleur v O. 19  Maarten v H. 14  Daan vd M. 
14  Mart v/d/ M. 19  Joost 17  Merlijn Z. 
15  Gijs 21  Maaike 18  Isabel T. 
15  Coen 21  Thijmen 19  Daan B. 
15  Demi  21  Bente 19  Maxime  
15  Nikki 21  Anne 20  Stephan 
17  Teun M. 23  Gwen 20  Alvin 
24  Tess 25  Lute 30  Esmee 
25  Nina 28  Jip 30  Isis 
28  Tom 30  Jens  
30  Rafael   
   

 
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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Nieuws van de groep 
 

Een nieuw scoutingseizoen is van start, het overvliegen van de oudste 
kinderen naar de volgende speltak is na de vakantie al weer geweest. 
Door blauwalg geen plons in de Eem, maar kraanwater werkt ook goed 

     . De regionale zeilwedstrijden zijn ook al geweest, die hebben de 
verkenners en loodsen gevaren. Helaas niet zoveel prijzen als vorig 
jaar. Maar wel heel fijn gevaren. De nieuwe leden hebben we in de af-
gelopen weken verwelkomd. De groep zit nu zo goed als vol. Tevens 
hebben we een behoorlijke wachtlijst. We kijken terug op goede zomer-
kampen, met mooi weer en een hoop fijne herinneringen aan de be-
leefde avonturen. Helaas ging de brandstofpomp van onze sleper stuk, 
maar die is al weer gemaakt. En pronkt weer voor onze deur. Volg ook 
al onze avonturen op onze Social Media en website. We hebben  
diverse accounts bij Instagram en facebook o.a.    
Net voor de grote vakantie hebben we ons clubhuis geschuurd en ge-
schilderd. We zijn dankbaar voor de hulp die we kregen. Onze klusdag 
werd goed bezocht en het resultaat mag er wezen. Ons clubhuis staat 
er weer zeer netjes bij. We hebben ook een kluslijst en altijd wel wat te 
doen. Binnenkort zullen we uitleggen wat we van plan zijn. Want hulp 
kunnen we altijd gebruiken.  
We zijn ook naast de opkomsten met de leden druk aan het vergade-
ren. De teams maken dan plannen voor de komende tijd en het bestuur 
kijkt bij hun eigen vergaderingen naar de toekomst en de veranderin-
gen die op ons af komen en hoe daar dan duurzaam en toekomst vast 
mee om te gaan. De Grote Clubactie loopt weer, we hopen dat we veel 
loten zullen verkopen. Dat zou heel mooi zijn.  
Bij de zeeverkenners hebben we meegedaan aan een Pilot voor een 
kadertraining voor de bootsmannen en kwartiermeesters van de bak-
ken (bootbemanningen). In een weekend vol veel theorie en ook afwis-
selend met wat spelenderwijs leren werd er met z’n alle gewerkt aan 
skills en de bewustwording wat erbij komt kijken als je als jongere een 
bak moet leiden. We deden dit samen met ook kaderleden van de Cay-
Noyagroep. We zijn benieuwd naar de evaluatie. Kortom we zijn lekker 
bezig met ons allen in de vereniging. We doen het samen! 
 
    
Bram van de Hoef  
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Infoavond 
 
Onze infoavond op woensdag 5 oktober werd druk bezocht, ouders 
werden verwelkomd met koffie, thee en koekjes. Onze nieuwe groeps-
voorzitter Maarten van Halteren stelde zichzelf en ons bestuur aan de 
aanwezigen voor en begon de presentatie op een groot scherm. Er 
werd begonnen met uiteenzetting hoe onze groep is opgebouwd als 
Stichting en waterscoutinggroep met al onze vrijwilligers. Uitgelegd 
werd hoe onze financiën lopen en zijn, zowel de inkomsten als de uit-
gaven. We stonden stil bij praktische ondersteuning, als in hulp bij: 
Schoonmaak, terreinonderhout, gebouwonderhoud en andere dingen, 
zoals hulp bij onderhoud aan boten. We gaan hulp vragen bij ouders, 
die misschien af en toe een handje willen uitsteken. 
We gaven aan waar we extra inkomsten door genereren, zoals: de 
grote clubactie, de oliebollenactie met Oud- en Nieuw en de eierenac-
tie met Pasen. Helaas is Oud-papier dit jaar na 40jr verzamelen weg-
gevallen. 
De vertrouwenspersoon werd aangegeven, als te benaderen voor ad-
vies en hulp bij vragen. 
Ook onze communicatiemiddelen werden benoemd, zoals: ons club-

blad      , mail, whatsapp-groepen. E-mail, website en onze Socials. 
Na dit intro gingen de teams uit elkaar met groepjes ouders, waar de 
speltakken zelf uitleg gaven aan alle betrokkene. 
We kijken terug op een fijne ouderavond, waar de vrijwilligers de ou-
ders konden ontmoeten, uitleg konden geven en elkaar konden spre-
ken. 
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Oliebollenverkoop 
 
Koop ook dit jaar uw oliebollen bij ons, vul de bestellijst nu in.  
Op zaterdag 31 december 2022 houden we een oliebollenverkoop. 
Dit samen met de Brood & Banketbakkerij van der Meer uit Amersfoort. 
Deze actie zetten we graag voort na de successen van de afgelopen 
jaren. Vorig jaar kochten we een mooie vuurschaal en wat hebben we 
daar een schik van. Geweldig was dat. 
 
Bestellen gaat zeer eenvoudig via onze link: http://bit.ly/kdoliebol  
Via e-mail mag ook, geef even je NAW gegevens en je bestelling door 

aan bram@kareldoormangroep.nl dan vullen wij hem in      . 
 
We sparen dit jaar voor de echte goede kompassen, de Suunto MB-6, 
dit zijn de vroegere Recta-kompassen, die we altijd hadden voor de  
Hikes en puzzeltochten. Deze zijn voor de scouts zeer fijn om mee te 
leren en te gebruiken, bijna onverwoestbaar en werken altijd. 
Bij onze brand van oktober 2015, zijn al onze oude kompassen verlo-
ren gegaan en we willen ze nu weer aanschaffen, maar deze kompas-
sen kosten nogal wat en we hadden nog geen prioriteit om te vervan-
gen. Door deze actie hopen we er alvast weer een aantal te kunnen 
kopen. 
 
Ze kosten best wat. Variërend van Bol.com, Beversport en de 
Scoutshop vanaf € 77,75 en hoger. Zie hieronder de link van Bol.com 
 
https://www.bol.com/nl/nl/p/suunto-mb-6-nh-spiegelpeilkompas-
zwart/9200000038772558/?referrer=socialshare_pdp_www   
 
Als u geen oliebollen wilt, maar een 
schenking wil doen om deze kompas-
sen weer aan te schaffen, dan mag 

dat natuurlijk ook altijd      . Zie ons 
rekeningnr. voorin deze piraat. 
 
Met deze actie kunnen we er 3 à 4 
kopen en we hebben er 8 nodig.  
 
Dus alle hulp is welkom.   

http://bit.ly/kdoliebol
mailto:bram@kareldoormangroep.nl
https://www.bol.com/nl/nl/p/suunto-mb-6-nh-spiegelpeilkompas-zwart/9200000038772558/?referrer=socialshare_pdp_www
https://www.bol.com/nl/nl/p/suunto-mb-6-nh-spiegelpeilkompas-zwart/9200000038772558/?referrer=socialshare_pdp_www
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Uit het kraaiennest vernomen dat… 

 
 Oud papier sparen helaas gestopt is. We dit ruim 40jr gedaan 

hebben en de inkomsten gaan missen. De containers zijn weg. 
 Dat er in de krant staat dat de gemeente nu ineens veel papier 

in containers vindt, met een enorme onkostenpost. Raar hè. 
 We vrijwilligers zoeken om af en toe een klusje te doen. 
 Dit klussen door corona helemaal stil kwam te liggen, we dit nu 

weer oppakken. 
 We de fondsenwerving ook weer gaan oppakken om sommige 

klussen of aanschaffingen wat makkelijker te kunnen doen. 
 We hopen dat de Grote Clubactie een succes wordt. 
 We nog steeds een goede vrijwillige webdesigner zoeken die 

ons kan helpen met een opfrisbeurt van onze website.  
 We volgend jaar een uitgesteld feest houden. We in 2021 na-

melijk 75 jaar bestonden. We hier een groepskamp van gaan 
maken in juni 2023. 

 We binnenkort weer leuke gezamenlijke opkomsten hebben 
met de hele groep.  

 Een daarvan de Boerenkoolfuif is. Eerst met ons allen een spel 
en daarna gezamenlijk boerenkool eten. 

 Als afsluiting van het jaar 2022 een gezamenlijke opkomst met 
allerlei leuke spellen en ook Bingo’s. Hierbij zijn vele leuke prij-
zen te winnen. 

 We op 3 december eerder sluiten ivm mogelijke Sinterklaas-
avondvieringen van ouders. Dit wordt dan sluiten om 16u. 

 Binnenkort al onze boten weer in Amersfoort zijn. We hebben 
weer een volle haven en walkant.  

 We nog wat aanlegbolders moeten monteren hiervoor. Mis-
schien ook een klusje om op te pakken door wat vrijwilligers? 

 We Niels Arbon bereidt hebben gevonden om huismeester te 

worden van onze club. Hij deed dat eigenlijk stiekem al       

 Hij doet dan wat onderhoud van het gebouw en het terrein, 
openen en sluiten voor gasten. Signaleren van ongemakken 
etc. etc.   
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Welpennieuws 
 
De welpen beleven weer leuke opkomsten bij onze groep. Spellen van 
Levend-Stratego, Hollandse Leeuwen tot ‘Karel gooit de appel door de 
mand’. Vraagje: Welpen welk spel is bij jullie favoriet? Laat het ons we-

ten en verdien 1 nestpunt.       
Ook hebben we super leuke kano opkomsten gehad en ons kano sei-
zoen afgesloten met een kanotalentenshow!! 
 
Chill is nu officieel welpenleiding! Hij is geïnstalleerd door onze nieuwe 
groepsvoorzitter Maarten van Halteren en Chill voegd zich toe aan ons 
welpenteam. Daar zijn wij natuurlijk super blij mee! Welkom Chill! 
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Giller van de Maand 
 
Tja, dan vaar je al vele jaren bij ons op de Eem, je wordt een stukje op-
gesleept. Wat moet je dan doen voor dat je bij de Koppelbrug komt? 
 
Rara wat mist er op deze foto?  
 
Het zijn 8 vletten, maar 7 ……? 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een paar loodsen zijn dus nu een nieuwe mast aan het lakken, 
gelukkig was er nog een op voorraad bij de fabriek. 
 
Eigenlijk geen giller van de maand, maar de d….. actie van de maand. 
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Boerenkoolfuif 
 

Op zaterdag 19 november organiseren we de jaarlijkse Boeren-
koolfuif, en je raad het niet maar we eten boerenkool. Voordat we 
gezellig een hapje gaan eten met de hele groep, gaan we eerst 
het Schothorsterbos in om een leuk spel te doen in het donker. 
Graag zouden we jullie vragen de kinderen naar het spelterrein 
te brengen en op te halen op KD. 
  
Adres: 
Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort (bij het groene huis) 
 
Om te noteren: 
16:45 verzamelen bij het Schothorsterbos 
20:30 ophalen op KD 
  
Vergeet niet om zelf een: 
Bord, mok & bestek 
Mee te nemen. 
  

Voor de junioren, verkenners 
& loodsen: 
De verkenners en junioren worden verwacht om op de fiets te ko-
men (denk aan verlichting) Iedereen zal door leiding terug bege-
leid worden naar KD na het spel. 
  
Voor de welpen: 
Gelieve de welpen per auto te brengen naar het Schothorster-
bos, de welpen zullen per auto terug gebracht naar KD.  
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Sint-Kerst-In 
 

Op zaterdag 17 december organiseren we op de laatste opkomst 
van dit jaar onze jaarlijkse Sint-Kerst-In event. een gezellige mid-
dag waarbij we oud Hollandse spellen en een bingo doen. Rich-
ting het einde van het jaar vieren we de feestdagen en is dit echt 
de laatste opkomst van het jaar. 
  
Om te noteren: 
14:00 verzamelen op KD (kom niet eerder, de deur is dicht) 
17:00 Einde opkomst 
  
We hopen jullie allemaal te zien! 
We maken er een super gezellige spelmiddag van met echt ie-
dereen. Er zijn ook prijzen te winnen met de spellen en ook de 
bingo’s. We lopen rond met warme chocomel en koek. Zo sluiten 
we het jaar erg leuk af en gaan 
we daarna genieten van de kerst-
vakantie. 
 

Op 7 januari is dan ons nieuw-
jaarsfeest, maar daarover in het 
volgende clubblad meer. 
 
 



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

bramh
Stempel
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Inzet vrijwilligers 
 

Zoals hierboven al aangegeven willen we af en toe een beroep doen 
op wat extra handjes bij ouders, bekenden en mogelijk ook onze lood-
sen. Zo hebben we eens per jaar een grote schoonmaak, hier hebben 
we laatst een offerte voor opgevraagd, het bedrag was 1250,- ex BTW 
en dat is een heel hoop geld voor ons. Wat we liever besteden aan ac-
tiviteiten en/of spelmateriaal voor de kinderen / jongeren. Door hier een 
plan van te maken en met vrijwilligers te werken kunnen we zeker een 
hoop geld besparen. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te beden-
ken, afgelopen zomer hebben we het hele clubhuis geschilderd aan de 
buitenkant met deze extra handjes. Zaterdag 22 oktober gingen we 
met 10 man een bos in om stookhout te zagen en halen voor onze 
kampvuren. Van de winter/voorjaar is er wat hulp bij schilderwerk aan 
een aantal boten nodig. Er zijn twee palen slecht bij speelobjecten op 
ons speelveld, welke binnenkort vervangen moeten worden. Een paar 
uur gezamenlijke inzet geeft voor ons heel wat verlichting in ons vrijwil-
ligerswerk. Het is leuk en gezellig om samen voor onze club dingen te 
doen, even de handen uit de mouwen en er wordt weer een heel hoop 
gedaan. 
 
Zo is er in het weekend van 11 maart 2023 weer NL-Doet, hier zijn we 
nu al plannen voor aan het maken en hulp is dan weer welkom.  
 
Binnenkort volgt er nog een schrijven over wat er mogelijk is met hulp 
en hoe het aanmelden gaat, we hopen dat er veel positieve reactie ko-
men. 
 
De vrijwilligers en leden zijn u 
dan zeer erkentelijk. 
 
Zelf gebouwd speeltoestel ---) 
  



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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Ons clubblad De Piraat 
 
De uitgifte van ons clubblad gaat wijzigen per 2023. 
Veel wordt ons blad al digitaal gelezen via onze website of socials 
Er is al tijden een web versie en een downloadversie. 
 
Er gaat wat veranderen na al die jaren. Niet automatisch maken we 
voor iedereen in 2023 een sticker voor de uitgifte. Vaak werden het 
blad niet altijd meegenomen en moet dan bezorgt worden of werd het 
weggegooid. Wat weer zonde is van de drukkosten, brandstof en/of 
tijd. 
 
We leggen bij onze uitgangen wat stapels neer, dit voor de leden en/of 
ouders zelf om mee te pakken, sommige vinden een fysiek blad toch 
nog best leuk en blijft dat hiermee toch nog mogelijk. 
 
Voor donateurs en adverteerders 
die hebben aangegeven een 
exemplaar te willen blijven ont-
vangen, blijft het blad bezorgt 
worden. Zijn er nog wensen over 
deze wijziging, stuur een mailtje 
met uw wens naar  
bram@kareldoormangroep.nl we 
kijken wat we dan kunnen doen. 

  

mailto:bram@kareldoormangroep.nl
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Juniorennieuws 
 
Binnenkort loopt het zeilen op de randmeren voor onze junioren ten 
einde voor dit jaar. De vletten komen dan weer terug naar Amersfoort. 
 
Dit gebeurt met het terugvaarkamp.  
 
Het weekend start op een zaterdag met een laatste keer rijden naar de 
steiger in Bunschoten-Spakenburg. Maar eerst worden alle slaapspul-
len in het clubhuis neergelegd en daarna begint de reis. Met eerst een 
stukje zeilen, lekker lunchen langs de waterkant en mogelijk nog een 
spel. In de loop van de middag nog de sleep naar Amersfoort over de 
Eem en dan zijn we weer op ons clubhuis met de boten. 
 
De junioren maken er nog 
een leuke avond en een 
fijne zondagmorgen van 
met allerlei activiteiten en 
dan moe en voldaan weer 
naar huis, 
 
 



 

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

De Tuinderij 9  3833 SC Leusden 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

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

Stoutenburgerweg 52
3784 VE  Terschuur
tel. 06 14 46 91 97



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

januari 2022

Huiswerkinstituut
H o o g l a n d

www.heypannenkoek.nl


	Welpen, Juniorverkenners, Zeeverkenners en Loodsen De Stuw 3, 3813 TX Amersfoort
	Uitgave 3, jaargang 76, november 2022
	Noteert u even
	Wij feliciteren met hun verjaardag
	Nieuws van de groep
	Infoavond
	Oliebollenverkoop
	Uit het kraaiennest vernomen dat…
	Welpennieuws
	Giller van de Maand
	Boerenkoolfuif
	Sint-Kerst-In
	Inzet vrijwilligers
	Ons clubblad De Piraat
	Juniorennieuws

