
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

December 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 2023: Rekeningnummer:     
Welpen         : € 54,00 IBAN: NL63 INGB 0000 614060 
Juniorverkenners  : € 57,00 BIC:   INGB NL 2A 

Verkenners   : € 57.00  
Loodsen         : € 62,00   
 
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 
 
24 dec   Gesloten 
31 dec   Gesloten / Oliebollenverkoop 12:00 – 16:00 
  7 jan   Nieuwjaarsfeest 14:00 – 16:00 
28 jan   Zwemmen De Duker 13:00 – 16:00 
17-18 feb  Dropping zeeverkenners, vr 19:00 -  
 
Zomerkampen 2023 van zaterdag 8 juli t/m zaterdag 15 juli. 
 
Niet alle activiteiten staan in deze planning.  
Houd ook uw mailbox in de gaten.  
 

Wij feliciteren met hun verjaardag 
 
December Januari Februari 
  1  Morgan   1  Joey   2  Mira 
  1  Lars   2  Sarah   3  Emil 
11  Thijs G 10  Kyan   4  Benjamin 
13  Yeba 12  Jeroen   7  Lieske 
18  Eva 15  Merijn W 12  Tygo 
21  Jimmy 15  Jette 15  Felien 
21  Finn vd V 20  Robyn 16  Ifar. 
22  Bernard 21  Thijn 18  Zoë v H 
22  Michael 25  Jorrit 18  Sandor 
24  Suzanne 26  Dylano 27  Kian  
27  Arend 29  Bas 27  Lucas 
30  Quinn 30  Fabian 27  Noena 
     
   
   
   
   

 
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 
 
We kijken terug op weer een goed jaar. We hebben ledengroei, minder 
last van corona en met ons allen steeds weer plezier met alle leuke ac-
tiviteiten en ons samendoen en samenzijn. 
We sluiten het jaar af met de Sint-Kerst-In, een leuke feest- en spel-
middag in ons clubhuis voor alle leden. Met oudhollandse spellen, 
warme chocomel, lekkere koek, spannende bingo’s en een heuse prijs-
uitreiking per speltak en niemand gaat met lege handen naar huis. We 
hebben dan daarna onze kerstvakantie, met nog wel een oliebollenver-

koop op de 31ste       om onze kompassen weer op orde te krijgen, zie 
verderop in deze Piraat. En in deze vakantie tevens de tijd om wat re-
paraties en service te doen aan ons pand en de installaties, want dat 
moet natuurlijk ook gebeuren. Én helpende handjes zijn natuurlijk wel-
kom. 
 
Kom allen naar ons nieuwjaarsfeest op 7 januari tussen 14 en 16u.  
We hopen al onze leden en vrijwilligers, alle ouders en overige beken-
den op deze eerste zaterdag 7 januari weer te zien. Wij zorgen voor 
een feestelijke inrichting van ons clubhuis met een hapje en een 
drankje, bij goed weer een heerlijk gezellig kampvuur met marshmal-
lows, warme chocomel en muziek. Kortom: kom allemaal (al is het 
maar even) en proost met ons samen op het nieuwe jaar. 
 
Wat staat er ons te wachten in het nieuwe jaar? Naast ons reguliere 
programma’s van de teams hebben we namelijk nog wat te vieren, 
want in de coronatijd bestonden we 75 jaar. Er worden nu plannen ge-
maakt voor een heus groepskamp in juni. Met ons allen een heel week-
end vol leuke, spannende en soms uitdagende activiteiten. Hoe leuk is 
dat om naar uit te kijken. 
Kortom we gaan er weer een gaaf scoutingjaar van maken. 
 
We wensen u alle veel goeds, geluk en een goede gezondheid toe. 
Fijne kerstdagen een goede jaarwisseling! 
 
 
Bram van de Hoef  
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Nieuwjaarsfeest 
Uitnodiging 

 
 
Hierbij nodigen we al onze leden, ouders van leden, donateurs en ver-
dere betrokkene uit, om langs te komen op ons nieuwjaarsfeest op: 
 

Zaterdag 7 januari 2023 
 tussen 14:00 – 16:00u. 

 
Het is een inloopfeest en altijd heel gezellig. 
 
Kom langs en toost met ons samen op de toekomst. 
Hapjes en drankjes staan klaar. 
 

 
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 2023 op: 
 

 Welpen 54 euro per kwartaal 

 (Junior) verkenners 57 euro per kwartaal 

 Loodsen 62 euro per kwartaal 

Indien u geen gebruik maakt van automatische incasso, wilt u dan re-
kening houden met deze verhoging. 
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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, SMS of WhatsApp (0653627469) mag ook, geef even je 
NAW gegevens en je bestelling door.  

Mail is: 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 verloren gegaan 
en we willen ze nu weer aanschaffen, maar deze kompassen kosten 
nogal wat en we hadden nog geen prioriteit om te vervangen. 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 wel een 
schenking wil doen om deze kompassen 
weer aan te schaffen, dan mag dat na-

tuurlijk ook altijd      . Zie ons rekeningnr. 
voorin deze piraat. Update: de eerste 

schenking is al binnen       
 
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


7 
 

Uit het kraaiennest vernomen dat… 

 
 De gebroken mast inmiddels vervangen is.  
 Deze nieuwe mast weer netjes in de lak staat.  
 De woensdagavonden goed bezocht worden door de verken-

ners 
 Er wordt dan leuk geleerd en afgetekend aan de scoutingskills 
 In januari staat er voor de 2e klas een EHBO-cursus op het 

programma en in februari een Kaart & Kompascursus. Deze 
duren beide ca. 3 opkomsten op woensdagavond. Verkenners: 
Geef je op. 

 Alle zeeverkenners minstens 3e klas moeten zijn voor het zo-
merkamp van 2023 en dat moet gewoon lukken, anders ga je 
niet mee! Kan je niet op de woensdagavond, kom dan op de 
zaterdag langs bij de leiding en vraag 
naar de mogelijkheden. 

 De welpen weer bij de intocht van Sin-
terklaas waren. 

 Dit een groot succes was, mooi weer, 
mooie boot, heel gezellig en spannend 

en heel fijn gevaren       
 

Zwemmen  
 
Op zaterdag 28 januari is ons jaarlijkse zwemmen voor de hele groep.  
De welpen, de juniorverkenners, de zeeverkenners en ook voor de  
loodsen. Wij gaan zwemmen in zwembad de “Duker’ aan de Vaartweg 
51 in Bunschoten - Spakenburg.  
Het zwemmen is van 13.00 uur tot 16.00 uur.  
Iedereen wordt verwacht om 12.45 uur bij het 
zwembad aanwezig te zijn.  
(meld je bij de leiding).  
 
Jullie mogen allemaal wat zakgeld meenemen om wat te 
kunnen kopen. Natuurlijk kan je zelf ook wat te eten en 
drinken meenemen.  
 
Vergeet je zwemspullen en handdoek niet.  
(Uniform is niet nodig)  
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Het vergeten kind, actie Serious Request 3FM 
 
Samen met de Titus Brandsmagroep uit Medemblik gaan onze zeever-
kenners op zondag 18 december voor 3FM Serious Request van 
Baarn naar Amersfoort lopen. 
Dit gaan wij doen voor het vergeten kind.  
Samen lopen we ongeveer 15km en zullen zo geld ophalen voor het 
goede doel.  
Het einddoel is al twee keer opgehoogd vanwege de gulle giften van 
ouders, verkenners, vrienden en anderen.  
Elke euro is veel waard om het doel te behalen en zo geld op te halen 
voor kinderen die geen hobby’s kunnen uitoefenen, leuke dingen kun-
nen doen of benodigdheden kunnen aanschaffen voor de bezigheden 
die zij graag willen doen. 
 
Om geld over te maken kan men via de sociale media terecht komen 
op de link van 3FM. 
Of via de directe link: http://3fm.nl/scouting  
 
Bij voorbaat dank voor jullie inzet en donaties. 
 
Meer weten over deze stichting: klik hier -> Het Vergeten Kind 

 
Zie de site van Het Vergeten Kind en lees de verhalen: 

Het Vergeten Kind is er voor alle kinderen in Nederland die niet de 
kans krijgen om kind te zijn, omdat ze worden ingesloten door pro-
blemen in de thuissituatie. Dit staat een gezonde ontwikkeling in de 
weg. In sommige gevallen is de situatie zo ernstig dat kinderen niet 
meer thuis kunnen wonen. De stichting vindt het belangrijk om deze 
kinderen een gezicht te geven en ze hun verhaal te laten vertellen. 
Zij kunnen ons het beste vertellen wat er aan de hand is en waarom 
er verandering nodig is! Lees de verhalen op de site! 

http://3fm.nl/scouting
https://www.hetvergetenkind.nl/
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Dropping zeeverkenners 
 
Op vrijdag 17 februari 2023 gaan de zeeverkenners een dropping lo-
pen. De locatie houden we uiteraard geheim.  
Wij zullen op vrijdagavond rond 19:00 uur verzamelen op een nader te 
bepalen locatie.  
We blijven één nachtje slapen dus vergeet niet de nodige spullen mee 
te nemen. 
De paklijst zal tegen die tijd verstuurd worden via de mail.  
Mogelijk zal er een vraag van te voren gesteld gaan worden aan ou-
ders die kunnen rijden. Ook dit zal via de mail worden gecommuni-
ceerd. 
 
 

Ons clubblad De Piraat 
 
De uitgifte van ons clubblad is gewijzigd, deze maand de eerste stap. 
Veel wordt ons blad al digitaal gelezen via onze website of socials 
Er is al tijden een webversie en een downloadversie. 
 
Wat er veranderd is na al die jaren. Niet automatisch maken we voor 
iedereen een sticker voor de uitgifte. Vaak werd het blad niet altijd 
meegenomen en moet dan bezorgd worden of werd het weggegooid. 
Wat weer zonde is van de drukkosten, brandstof en/of tijd. 
 
We delen er nog maar 1 per adres uit van welpen, julioren en zeever-
kenners. De loodsen en leiding krijgen er een paar in hun lounge-
hoek/leiderskamer en verder leggen we bij onze uitgangen wat stapels 
neer, dit voor de leden en/of ouders zelf om extra mee te pakken, som-
mige vinden een fysiek blad toch nog best leuk en dat blijft hiermee 
toch nog mogelijk. 
 
Voor donateurs en adverteerders blijft het ongewijzigd, die krijgen er 
nog een, tenzij dit samenvalt met een adres van een lid van onze club. 
Ook dan maar 1 per adres. 
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 Terugvaarkamp Junioren 
 
Het is fris wanneer we bij de steiger aankomen om ons klaar te maken 
voor terugvaarkamp. We beginnen de zaterdag als ieder ander tijdens 
het vaarseizoen. Als eerst de kuip leeghozen gevolgd door het zeilklaar 
maken van de boot. Rollen worden verdeeld aan boord en we zijn klaar 
om te gaan zeilen. Ook de schouw wordt zeilklaar gemaakt, dit is onze 
laatste kans dit seizoen om de zeilen te hijsen en ons door een natuur-
verschijnsel voor te verplaatsen. ‘Wat is wind toch iets moois’ herinne-
ren we onszelf weer aan. Het 5-minuten sein luidt. De olympische drie-
hoek (het parcours wat we gaan zeilen) ligt klaar, tijd voor een zeilwed-
strijd! Alle vletjes bereiden zich voor en varen halve wind heen en weer 
voor de startlijn. Het 3-minuten sein luidt en de spanning neemt toe, ie-
dereen ligt dicht bij elkaar. Het 1-minuut sein gaat af en nu begint het 
menens te worden! tuuuuut! ‘het startsein’. go-go-go! de 4 vletten doen 
er alles aan om als eerst over de startlijn te varen. Vrij rap achter el-
kaar passeren de boten langs de boei en de schouw die de startlijn 
vormen. op naar boei A, deze ligt tegen de wind in dus we zullen moe-
ten kruisen. Aan de wind opkruisen en aan de wind naderen we boei A 
die we rechtsom moeten ronden om vervolgens naar boei B te varen 
op ruime windse koers. Alle boten varen nek aan nek in een rechte lijn 
naar boei B om vervolgens terug te varen op een aan de windse koers 
naar boei A.  
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Vletten halen elkaar in door de binnenbocht te nemen maar ook op de 
rechte stukken zie je dat het ene bootje de ander in weet te halen. Boei 
A wordt weer gerond en nu is het zaak om voor de wind zo snel moge-
lijk terug over de startlijn (wat nu de finishlijn is) te varen. man man 
man wat was dat spannend. Het parcours wordt weer afgebouwd en de 
vletjes krijgen tijd om vrij te zeilen, een beetje richting het eiland De 
Dode Hond, waar we gaan lunchen straks. Er wordt veel gekletst en 
gelachen, de tijd vliegt voorbij. Wanneer het lunchtijd is verzameld ie-
dereen zich op het eiland en eten we ons lunchpakketje. De wind trekt 
aan in de middag en vele krijgen zin om weer het water op te gaan, 
dus laten we gaan! De golven worden hoger en af en toe splashed het 
water langs het voordek de boot in. Gelukkig dragen we regenkleding! 
Na een gezellige middag is het 
dan tijd om te ons klaar te maken 
voor de terugsleep. We worden 
gesleept door de Kiek-Uut en vor-
men samen met de verkenners 
een enorm lange sleep! Op de te-
rugweg merken we pas echt hoe 
koud het is want we zitten immers 
stil. Iedereen kijkt uit om terug te 
zijn bij het clubhuis want daar 
wacht een warme maaltijd op ons. 
We eten een wrap met bonen-
schotel, sla en kaas, heerlijk en 
gezond! In de avond verzamelen 
we ons boven waar we heerlijk 
warm een film kijken op de bea-
mer, met wat chipjes en frisdrank 
worden we goed verzorgd en kun-
nen we na de film heerlijk gaan slapen. 
  



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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Clubbactie 
 
De grote Clubactie 2022 was weer een succes. Met elkaar hebben wij 
891 loten weten te verkopen. 
 
Dit levert onze scouting groep een bedrag op van:  
 
Goed gedaan! 
 
Check nu uw   
Lotnummers. 
 
Wellicht heeft u 
wat gewonnen 
 
Tijdens de boerenkoolfuif was ook de prijsuitreiking aan de  
top 3 loten verkopers per speltak 
Deze winnaars zijn: 
Bij de welpen: Vince met 58 loten, Quinten met 38 loten en Rens met 
28 loten. 
Bij de junioren: Rowan met 44 loten, Myrthe met 42 loten en Quinn met 
29 loten. 
Bij de verkenners: Wouter met 30 loten en Ifar met 21 loten. Was he-

laas geen nummer 3 met meer dan 20 loten. Volgend jaar wellicht       
Ze kregen een cadeaubon, zodat ze er zelf iets leuks van kunnen ko-
pen. 

 

 
  



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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Welpennieuws 
 
Intocht Sinterklaas 
De welpen mochten dit jaar weer mee met de boot GENIETEN, Sinter-
klaas en zijn pieten binnenhalen in de Eemhaven. Bram was onze 
schipper en dat vonden wij heel fijn en gezellig! De welpen keken hun 
ogen uit, volgens mij zijn zij nog nooit zo dichtbij Sinterklaas geweest..  
Dat was boffen! We hebben veel pepernoten gegeten en chocolade-
melk gedronken! Het was weer echt een feestje! Zie de foto’s hieron-
der. 
 

 
 
 
Stereisen 
De welpen zijn goed bezig met het aftekenen. Ze willen allemaal heel 
graag hun eerste ster of tweede ster halen. Sommige welpen gaan 
zelfs na hun tweede ster door met aftekenen voor het Anker. Want je 
kunt namelijk ook een Anker verdienen voor op je scouting blouse! Als 
jij 8 insignes hebt afgetekend bij ons ver-
dien je een Anker. Super leuk toch?  
 
Dus wie is de volgende die zijn Anker bij 
ons komt halen? 
 
Groetjes de Welpenleiding 
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Boerenkoolfuif 
 
Zaterdag 19 november was weer de jaarlijkse boerenkoolfuif. De koks 
stonden al klaar met de potten en pannen om een heerlijke stamppot te 
gaan maken. Maar eerst werd er een spel gedaan met alle speltakken 
in het Schothorsterbos. Rond 19.15 kwamen de hongerige scouts terug 
en stond de boerenkool met worst al klaar. Het smaakte goed, na het 
toetje en de prijsuitreiking van de beste lopers van de Grote Clubactie 
was het tijd om naar huis te gaan. Koks bedankt!  
  

 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

Oproep spullen en hulp 
 
Binnenkort start het klusseizoen weer! De lelievletten en slepers wor-
den weer onder handen genomen voor jaarlijks onderhoud en controle. 
Om dit zo makkelijk mogelijk te maken en goed te kunnen uitvoeren 
vragen wij iedereen thuis te kijken of zij nog klusspullen hebben liggen. 
Dit gaat om de volgende onderdelen: 

- Boterbakjes 
- Oude (poets/thee/hand)doeken 
- Ongebruikte kwasten 
- Glazen potjes 
- En nog redelijke theedoeken voor in onze keuken 

 

Mocht bij de ouders nog zin zijn om graag te willen helpen       dan kun-
nen zij zich melden bij de speltakleiders van de junioren, verkenners of 
loodsen. Alle handjes zijn altijd welkom. 
 



 

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
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