
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 2023 

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 op 17 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 
 
1 - 2    April Hike zeeverkenners, alleen deelnemers. 
1    April Eierenverkoop, om 14u. en 17u. 
21/23  April Ouder-welp-weekend 
13/14   Mei 24-uurs vaartocht zeeverkenners en loodsen 
26 - 29 Mei Pinksterkamp Zuwaka, zeeverkenners en loodsen 
27 Mei Welpen en junioren gesloten 
9 - 11 juni Groepskamp, voor allen. 
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 
 
Maart April  
  3  Rebecca   3  Olivier  
  4  Caithlin   4  Jessey  
  9  Timo   5  Thijs  
  9  Teun v K 10  Flip  
10  Diederik 13  Jerper  
10  Janou 15  Job B  
13  Famke 25  Hannah  
18  Bram vd H. 27  Jim  
18  Pim 28  Marijn  
18  Minke   
20  Lotte   
20  Koen v K   
23  Hester   

 

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. 
 
 
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 
 
In de coronatijd bestonden we 75 jaar, onze oprichtingsdatum is name-
lijk 17 mei 1946, de viering van dit jubileum kon door de coronaregels 
niet doorgaan, te veel onzekerheden om te kunnen plannen. Om nu 
toch een uitgesteld feestelijk tintje te doen, houden we dit jaar een su-
perleuk groepskamp in juni, met daarin ook een spel over de geschie-
denis van de club. Nu kreeg ik de vraag of ik de tijdlijn van KD in schrift 
en foto’s soms heb. Nu ben ik al ruim 50 jaar lid van deze club en heb 
alle archieven op zolder. Met daarin: verslagen, logboeken en foto’s 
van alle tijden. Zo ook het plakboek van onze overleden oprichter van 
de club, Schipper van der Straten. Met hierin foto’s, certificaten en ook 
krantenknipsels van vroeger. Dus ik heb het wel in huis, maar niet op 
de juiste volgorde. Het is een leuk tijdverdrijf, de geschiedenis nog iets 
beter in beeld brengen. Nu ben ik net met Pensioen en is deze bezig-
heid erg leuk en interessant om te doen. Mijn woonkamer staat nu vol 
met dozen en de tafel ligt vol met logboeken en achter mij liggen twee 
oude harde schijven vanuit een eerder computertijdperk, de logboeken 
werden vroeger nog volop geschreven, de oudste die ik heb is van 
1956. Zo ook ons clubblad de Piraat, we hebben er nog twee uit 1952. 
Zo geweldig allemaal. Wat een geschiedenis. Wat je hieruit leert: het 
belangrijkste is namelijk: op 1: altijd weer een leuk tijdverdrijf met de 
kinderen/jongeren en vrijwilligers doen, dan als 2e je netwerk en be-
stuur opbouwen met behulp van ouders en bekenden, durf te vragen 
en 3: een goed onderkomen en altijd blijven sparen en verstandig in-
vesteren. Van 12 man op een zolder in de Palmstraat en oefenen in de 
bossen van de Bokkenduinen naar een superlocatie aan de Eem, daar 
waar we nu zitten, met ruim 150 mensen. Soms vallen, maar gelijk 
weer opstaan en door. Geweldig om dit nu goed in beeld te hebben. 
Kortom we deden en doen het best goed. Verder nieuws van de groep 
lees je in de stukjes van deze Piraat. Er zijn dit jaar al weer leuke op-
komsten geweest. Een dropping voor de verkenners, de MidWinter-
BBQ van de loodsen, de Talentenshow van de welpen en een avond-
opkomst met de junioren. Er wordt druk geleerd en geoefend met de 
scoutingvaardigheden van de stereisen en insignes bij de welpen en 
het klassenwerk bij de verkenners. Bij de verkenners komt de jaarlijkse 
Hike er weer aan en ook installaties tot een echte 3e klas verkenner. 
Kortom, onze scouts kunnen wel wat, ze leren van alles bij ons, vaak 
spelenderwijs en leuk om te doen. 
Bram van de Hoef  
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Eierenverkoop 
 
Koop uw eieren voor de Pasen 2023 bij ons. 
Wij verkopen op zaterdag 1 april doosjes van 10 eieren voor 4 euro. 
Het zijn super verse eieren, direct van een kippenfarm uit Barneveld, 
net vers geraapt. De opbrengst is dit jaar voor het te houden groeps-
kamp voor de kinderen en vrijwilligers.   
 
Deze verkoop deden we in 2019 voor het laatst, toen verkochten we er 
2000. Dit aantal willen we natuurlijk ook nu wel weer halen. Doe alle-
maal mee. Vraag ook aan je familie, buren en/of bekenden of ze ons 
willen steunen. 
 
Afhalen is op zaterdag 1 april, rond 14u en 17u. Neem zelf je doosje 
mee, we hebben wel wat doosjes, maar niet heel veel. Betalen kan met 
Pin en contant. 
 
Bestellen gaat zeer eenvoudig via onze link: https://bit.ly/KDeieren2023   
Of via e-mail, SMS of WhatsApp (0653627469) mag ook, geef even je 
NAW gegevens en je bestelling door.  

Het e-mailadres is: eieren@kareldoormangroep.nl      . 
 
Scan de QR-code en bestel nu de eieren per 10 stuks of tray van 30. 
 

 
Bedankt alvast. 
 
 
 
   

https://bit.ly/KDeieren2023
mailto:eieren@kareldoormangroep.nl
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De 24-uurs vaartocht 
 
Op zaterdag 13 mei en zondag 14 mei organiseren de zeeverkenners 
en loodsen een gezamenlijke 24 uurs vaartocht. Tijdens deze tocht zul-
len de verkenners en loodsen 24 uur lang zeilen om geld in te zame-
len. Het is een hele gave ervaring om de nacht in te zeilen. Dit zullen 
de jongeren nooit meer vergeten. 
 
De verkenners en loodsen zullen geld inzamelen voor een onver-
wachte reparatie aan onze sleper de Kiek Uut. Van deze sleper heb-
ben de zeeverkenners en loodsen altijd het meeste profijt en ze willen 
op deze manier bijdrage aan de reparatie van het euvel.   
 
Begin april zal er een e-mail verstuurd worden naar de ouders/verzor-
gers van de verkenners.  
 
Naast algemene informatie over 24 uur varen, rust nemen en eten en 
drinken zal hier in ook informatie over het doel en de inzameling gege-
ven worden. 
 
Daarbij zullen er ook contactgegevens en een paklijst worden ver-
stuurd.  
 
Op voorhand al vragen? Benader ons gerust.  
 
Namens de verkennersleiding en loodsen, 
Groetjes van Mart en Eeke 
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Uit het kraaiennest vernomen dat… 

 
 De oliebollenverkoop een succes was, we nu weer een hele 

goede complete Kaart & Kompaskoffer hebben. 
 Daar al druk mee geoefend wordt door de leden. 
 We iedereen bedanken die meegedaan hebben met deze ver-

koop. Het was voor een zeer goed doel. 
 De dropping van de zeeverkenners een succes was. 

 Een paar dwalingen       

 De welpen genoten hebben met het talentenshow weekend. 
 Alle groepjes geweldige optredens hadden. 
 De junioren een gezellige avondopkomst hadden. 
 Er heel veel aftekenwerk gedaan is door de zeeverkenners op 

11 maart. Even geen bootwerk, maar werken aan je scouting-
vaardigheden, heerlijk in het zonnetje buiten. 

 Er deze maand 18 zeeverkenners 3e-klas geïnstalleerd kunnen 
worden. Dit een inhaalslag is uit de coronatijd. 

 We voor Pasen een eierenverkoop hebben. 
 We hopen dat dit ook een succes wordt. 
 Deze inkomsten een mooie vervanging is voor het oud-papier 

sparen, wat nu helaas niet meer kan. 
 We aan een workshops van de Admiraliteit 11 mee gaan doen, 

deze over kennisdelen gaan voor ledenwerving, vrijwilligers 
werven en behouden en ook over bootonderhoud. Hoe doen 
alle watergroepen dat, kunnen we van elkaar leren? 

 NL-Doet op 11 maart een succes was, er al ouders nu in een 
klus whatsappgroep willen. 

 We dit erg toejuichen en ook gaan doen. 

 De ToDo-lijst hiermee wat kleiner maken       

 Een van de ouders landschapsarchitect is en voor ons het ver-
volgplan voor de terreininrichting gemaakt heeft. 

 Wij hem erg dankbaar zijn. We hiermee weer vooruit kunnen. 
 Marala een nat hoofd had, na de goocheltruc van Bram van 

Kampen       

 Er toen hard gelachen werd door de mensen in de zaal. 
  



8 
 

Junioren nieuws 
 
We zitten alweer ruim twee maanden in het klusseizoen en beetje bij 
beetje geven de verse kleuren op de boten het 
nieuwe zeilseizoen weer. Gelukkig hebben we 
hulp van ouders die ons afwisselend op de zater-
dagen helpen hiermee. Daarnaast hebben we de 
komende jaren de uitdaging om alle juniorvletten 
te voorzien van nieuwe zwaardkasten. Hier en 
daar beginnen de zwaardkasten wat dunner te 
worden, waardoor het noodzakelijk is dat deze 
worden vervangen. We zijn met een bootmaker in 
gesprek, om te kijken hoe we dit het beste kunnen 
doen. 
 
 
Op 4 maart hebben we een andere invulling gegeven aan de opkomst 
met een avond opkomst. Bij aankomst stond het kampvuur aan kregen 
de kinderen een lekker toetje: Marshmallows. Daarnaast had de leiding 
een leuk spel bedacht: een variantie op ‘wedden dat’. We hebben heer-
lijk genoten van de avond en dit gaf een mooie afwisseling op de weke-
lijkse klusdagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ook is het leuk om te melden dat onze Timo zijn lascursus succesvol 
heeft afgerond. Daarmee hebben we extra kennis in huis om kleine re-
paraties te doen aan staalwerk. Voor de schouw hebben we dat betreft 
ook een mooi project staan. Op de schouw hebben we een buiten-
boordmotor die redelijk wat herrie maakt. Vooral bij lange tochten zoals 
naar zomerkamp verstoort dit gezellige gesprekken. Komende tijd zul-
len we dus ook gaan kijken hoe we de motorbun geluiddempend kun-
nen maken. 
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Giller van de maand 
 
Nou ja giller. Pfff… 
 
Wat een weer was het die dag. De boten uit het water takelen in regen 
en wind. 
 
Erg trots op de zeeverkenners voor dit zware werk met dit slechte 

weer. Al staan ze hier wel wat verdwaast te kijken      . 
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Welpen nieuws 
 
DE talentenshow van het jaar! 
 
Daar was het weekend, het weekend waar we al jaren op wachten, 
HET TALENTENJACHTWEEKEND! De welpen mochten eindelijk weer 
shinen op het podium! 
Zoals de meeste van jullie waarschijnlijk wel weten organiseren wij ie-
der jaar een Playbackshowweekend voor de welpen. Dit jaar was het 
geen Playbackshow maar een echte Talentenjacht. Helaas hebben wij 
dit 3 jaar niet kunnen doen in verband met dat verschrikkelijke virus... 
Maar dit jaar kon het eindelijk weer! 
 
We hebben een super leuk weekend gehad! De welpen kwamen vrij-
dagavond naar het clubhuis, toen hebben we een PubQuiz gespeeld 
en verstoppertje buiten in het donker gedaan, dit was natuurlijk super 
spannend. Daarna bleven ze gezellig een nachtje logeren, dit was voor 
sommige welpen de eerste keer logeren bij ons. Super stoer! 
 
De volgende dag waren alle groepjes druk in de weer om een fantasti-
sche act voor te bereiden. Het thema was ‘KD GOT TALENT!’ En dat 
hebben ze wel bewezen. In de avond kwamen alle ouders en broer-
tjes/zusjes de show bewonderen, het was een feestje! Zelfs de leiding 
deed een goeie act! ;-) 
 
Uiteindelijk heeft het groepje 
van Zoë, Annemar, Noena, 
Fien en Tess gewonnen! Ge-
feliciteerd! 
 
We bedanken ook de jury, 
Hessel, Stephan en Famke 
en natuurlijk ook de presen-
tator Leo.  
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NL-Doet 
 
Op zaterdag 11 maart, na een week vol met regen en nu eindelijk zon, 
was er bij ons NL-Doet. Na 3 jaar coronatijd kon het weer, Vooraf een 
paar dagen van voorbereiden, klussen uitwerken en inkopen doen. Nu 
konden we weer aan de slag met wat vrijwilligers. Om 9u. kwamen de 
eerste klussers al aan en die werden verwelkomd met koffie en koek. 
Na even eerst een gezellige koffietijd en werkbespreking gingen de 
eerste mensen aan de slag en later kwamen er steeds meer helpende 
handjes bij. Af en toe een koffiepauze en tussen de middag een lek-
kere lunch. Heerlijk buiten in de zon werden de volgende klussen ge-
daan: 
 

- Een 5m. lang opslaghok voor stookhout gebouwd. 

- Twee leuke bankjes getimmerd en gebeitst. 

- De kampvuurkuil netjes opgeknapt. 

- Bolders langs de waterkant gemonteerd. 

- Ons bijenhotel gerepareerd. 

- Wat hang en sluitwerk klusjes, een deurdictator gesteld en een 

slot weer gangbaar gemaakt van de werkschuur. 

We zijn er blij met deze hulp. Er waren 
ouders, een scholier voor stagepunten, 
een (ex)werk-collega van Bram en onze 
eigen bouwer Louis.  
En die zijn we allemaal erg dankbaar. 
 
Op deze manier strepen we weer wat 
klussen af van onze ToDo-lijst.  
 
 

 
 
 
  



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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Ouderhulp 
 
Zoals er misschien al gelezen is bij `nieuws van de groep` en bij  
NL-Doet in deze Piraat en sommige van de ouders al merken bij ver-
zoekjes van de spelteams, is het voor ons als vereniging om ouderhulp 
te vragen erg gewenst. We zijn er `groot` mee geworden. We hebben 
een ToDo-lijst met wat werkjes en vinken regelmatig wel wat weg, 

maar er komt soms ook best weer wat bij      . 
 
Voorbeelden van activiteiten waarbij  hulp gevraagd wordt;  
 

 Klussen doen van onze ToDo-Lijst 
 Goed schoonmaken, doen we 2x per jaar een middag. 
 Tuin werkzaamheden, 1 x per maand een middag 
 Kleine reparaties, wanneer noodzakelijk.  

 
Wij verzorgen op zo’n klusdag natuurlijk de koffie/thee/en zo. 
Geen zorgen; het hoeft je geen hele dag te kosten, elk uurtje is wel-
kom! 
 
Ziet u hiernaast zelf andere mogelijkheden of heeft u expertise die van 
nut kan zijn voor de vereniging?  Laat het ons gerust weten! 
 
Inschrijven kan via deze link of scan de QR-code. 
 
http://bit.ly/ouderhulpkd 
 
Na inschrijven kan er 1 a 2 x per jaar 
een verzoekje voor hulp komen. 
 
Alvast bedankt namens al onze  
leden en vrijwilligers. 

 

http://bit.ly/ouderhulpkd


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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Hike zeeverkenners 
 
Op zaterdag 1 april en zondag 2 april is de jaarlijkse Hike er voor de 
verkenners.  
 
Diegene die een gedeelte van de tweede klasse eisen hebben afge-
rond kunnen met een andere verkenner een duo vormen en zo de Hike 
lopen.  
 
Gedurende dit weekend zullen ze een behoorlijk stuk moeten afleggen. 
Tijdens het lopen zullen er een aantal posten zijn waar ze opdrachten 
moeten doen en verder zullen kaartlezen.  
Er zal t.z.t. een mail worden verstuurd met een paklijst. Neem alleen 
het nodige mee want de verkenners zullen zelf alles moeten dragen.  
 
Voor de verkenners die nog niet de eisen hebben voltooid voor de Hike 
is er dit weekend geen opkomst.  
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Uit de oude doos 
 
Onze clubhuizen door de tijd heen: 
 
Rond 1946:De zolder van de Palmstraat 
285. 
 
Rond 1950: Een zelfbouw van treinwagon-
deuren bij het spoor 
 

 
1962: met behulp van leer-
lingen van de Ambachts-
school, een clubhuis aan de 
Eem op onze huidige plek, met 
32m2  Alleen zeeverkenners in 
een 4x8m. clubhuis. 
 
 

 
Vanaf 1969: verschillende ver-
bouwingen, gegroeid van 32m2 
alleen zeeverkenners naar in 
1991 bij elkaar 216m2  voor wel-
pen (64 m2), zeeverkenners 
(120 m2) en loodsen (32 m2). 
 
Helaas door brand getroffen op 
3 oktober 2015. 
 

Vanaf 2016: Een clubhuis van 
270 m2 BGG voor de zeeverken-
ners, welpen, keuken en toiletten. 
Nog eens 270 m2 aan kelder, waar-
van een gedeelte magazijn en een 
mooie ruimte voor de loodsen en 
nog 100 m2 op de 1e verdieping 
voor de junioren. 



 

 

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

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



 

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.

Interesse? Kijk dan op: 
WWW.HUISWERKHOOGLAND.NL 

WWW.HUISWERKHOOGLANDERVEEN.NL 
 

• Ervaren coaches, waaronder docenten uit het onderwijs 
• Kleinschalig en persoonsgericht 
• Anti‐chaos, anti‐uitstel, pro‐motivatie, pro‐planning, pro‐kennis 
• Dagelijkse update per e‐mail naar leerling en ouders 
• Al jaren gaat ruim 97% over, slagingspercentage  
     examenkandidaten afgelopen jaren zelfs 100% 
•Elke schoolvakantie geopend 
•Buitenschoolse begeleiding heeft voordelen 
•Bijlessen met ervaren krachten 

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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