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Nieuws
Kamerik: samen wonen, werken & leven 

Foto: Kees de Kwaasteniet

Introductie nieuwe
Dorpsambtenaar
Kamerik heeft sinds november een nieuwe 
Dorpsambtenaar. Ivar Dekkinga stelt zichzelf 
aan ons voor  ...

Vrijwilligers gezocht:
Helpt u een handje mee?
Voor Kamerik Schoon en het onderhoud van het 
Breenplantsoen worden vrijwilligers gezocht  ... 

Kamerik in Bedrijf:
Dierenhotel Marijke
Het dierenhotel bestaat al meer dan 30 jaar 
en is uitgegroeid tot een luxe dierenresort. Wij 
spraken met mede-eigenaar Eli de Heer  ...
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Annie Nap heeft al vaak leuke stukjes over Kamerikse geschiedenis 
ingestuurd. Wij spraken met haar over haar eigen geschiedenis en 
hoe belangrijk het is om het verleden te respecteren.
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Voorwoord; Nieuws van het Dorpsplatform

Via deze rubriek houdt het Dorpsplatform Kamerik u op de hoogte van 
de onderwerpen waar wij mee bezig zijn en van de onderwerpen die 
wij met de gemeente bespreken.

 

Verkeerszaken
• Bocht Beukenlaan – de middengeleiding is door de gemeente aan-

gebracht door middel van witte steentjes. 
• Fietsvriendelijke Mijzijde – is nog een gesprekspunt met de ge-

meente. Als Dorpsplatform maken we ons zorgen over de smalle 
wegen in het landelijk gebied met feitelijk slecht functionerende 
afstapstroken in samenhang met het gedrag van automobilisten die 
hun snelheid niet aan willen passen aan die van de fietsers.

• Fietspad langs het Oortjespad – we zijn verbaasd over de nieuwe 
afzetting die is aangebracht aan het eind van het fietsbad bij de Van 
Teylingenweg. Er zijn al mensen over gevallen, die dit gemeld heb-
ben bij de gemeente. Wij hebben de gemeente gevraagd om naar 
een andere oplossing te kijken, omdat we de aangebrachte afzetting 

Nieuws van het Dorpsplatform Kamerik
gevaarlijk vinden voor de fietsers, zeker gezien hoogte en lengte. We 
hebben nog geen reactie op onze vraag ontvangen.

Zorg en Welzijn
De Bijn
Er is een tijdelijk bestuur benoemd. De nieuwe dorpsambtenaar van de 
gemeente onderzoekt de mogelijkheden van het voortbestaan. De nieu-
we dorpsambtenaar is Ivar Dekkinga, hij is de opvolger van Ella Launspach 
die met pensioen is gegaan.

Natuurspeeltuin 
De werkgroep heeft een ontwerpwedstrijd gehouden en werkt hard aan 
een mogelijke opzet.

Inloopspreekuur GGD 
Hiervoor is door de GGD een digitale oplossing gevonden waardoor ou-
ders en jonge kinderen de gewenste ondersteuning kunnen krijgen.

Toekomst De Schulenburch
De gemeente heeft nog niet gereageerd op de reactie van de werkgroep 

Ook al is twintig-tweeëntwintig inmiddels 
alweer een maand oud, ik wens u graag nog 
mede namens de leden van het Dorpsplat-
form een gelukkig, gezond en voorspoedig 
jaar toe! 

De kerstversiering is weer opgeruimd, ook de 
8 meter hoge kerstboom met 700 lampjes die 
in het Breenplantsoen stond is weer weg. Het 
was de tweede keer dat het Dorpsplatform 
hier voor een grote kerstboom heeft gezorgd 
met subsidie van de gemeente: een beetje 
licht in deze duistere dagen. Iedereen die 
eraan meegewerkt heeft, van harte bedankt!

Vorig jaar schreef ik rond deze tijd in het 
voorwoord dat de vooruitzichten voor corona 
positief waren. Helaas heeft dat anders uitge-
pakt en zitten we in de grootste besmettings-
golf tot nu toe. Bijna iedereen heeft zelf of in 
directe kring met corona te maken gehad. Ik 
wens eenieder die hierdoor zwaar getroffen 
is veel sterkte toe. Het ziet ernaar uit dat we 
moeten leren leven met dit virus en laten we 
hopen dat het een milde variant blijft waar-
door we meer vrijheid terug kunnen krijgen.
Het “normale” leven gaat inmiddels toch 

door. We hebben ons aangepast, ook al is dat 
niet altijd prettig, bijvoorbeeld door meer 
digitaal contact. Het Dorpsplatform wil zich 
ondanks eventuele beperkingen natuurlijk 
weer blijven inzetten voor de Kamerikse 
belangen. Op de site www.kamerikvandaag.
nl (op de Dorpsvisie-pagina) kunt u het 
Actieplan 2022 vinden waarin staat wat we 
komend jaar hopen te bereiken. 

Een belangrijk onderwerp is wonen. Dit jaar 
komen de appartementen tegenover het 
dorpshuis in de verkoop. Volgens informatie 
van de gemeente komen er 20 appartemen-
ten waarvan er 10 maximaal €225.000 gaan 
kosten. We hopen dat de gemeente mee wil 
werken aan de plannen voor een CPO-project 
(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) 
Starterswoningen op een deel van de locatie 
van de voormalige Hemrikschool. We hebben 
daarvoor een interessepeiling gedaan. De 
belangstelling is overweldigend! Zo’n 140 
voornamelijk jongere Kamerikers willen 
graag in ons dorp blijven wonen en er een 
starterswoning kopen. We gaan proberen de 
gemeente hiermee over de streep te trekken 
en te voorkomen dat het gehele terrein aan 

een projectontwikkelaar wordt verkocht. 
Voor de leefbaarheid van Kamerik en het be-
houd van voorzieningen is het belangrijk dat 
onze jongeren hier kunnen blijven wonen.

Tot slot nog een oproep. Pim Kruger, ons 
algemeen bestuurslid uit De Kanis, heeft 
aangegeven te willen stoppen. We zoeken 
een nieuw lid uit De Kanis voor het Dorps-
platform. Als u zich wilt inzetten voor de 
leefbaarheid van Kamerik en in het bijzonder 
De Kanis: stuur even een mailtje naar dorps-
platform@kamerikvandaag.nl of neem met 
Pim contact op.

Ko Droogers
Voorzitter Dorpsplatform Kamerik 

VAN HET DORPSPLATFORM KAMERIK:

Voorwoord door voorzitter Ko Droogers
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Vervolg Dorpsplatform; Voorstellen Dorpsambtenaar

op het rapport van het bureau Drijver en Partners. Er is nog geen ge-
meentelijke projectleider benoemd.

Beweegpark
Van diverse organisaties ontvingen we intentieverklaringen voor het 
starten van een Beweegpark; Sports2Play is nu aan zet om subsidiegevers 
te vinden om de opzet van het park mogelijk te maken.

Woningbouw
Via de media heeft u kunnen vernemen dat de gemeente een overeen-
komst heeft gesloten met Bébouw Midreth voor de bouw van een appar-
tementencomplex op de locatie van de voormalige Maria Goretti-school. 
Hier komen grotere en kleinere appartementen, deels voor starters. 
Nadere informatie volgt van de gemeente.

In de vorige Kamerik Vandaag hebben wij aangegeven dat wij een 
CPO-project willen opzetten voor starters op de voormalige locatie van 
de Hemrikschool. Eind vorig jaar peilden we de belangstelling hiervoor. 
We kregen meer dan 140 reacties. Begin februari hebben we hierover 
een gesprek met de betrokken wethouder, Tymon de Weger.

Lid worden van het Dorpsplatform? 
Wij zijn op zoek naar een opvolger voor Pim Krüger, hij is in de afgelopen 
vier jaar lid geweest van het Dorpsplatform. Zijn belangrijkste reden voor 
deelname was de renovatie van de Kanis. Nu hiervoor de einddatum 
nadert, wil hij zijn tijd aan andere zaken gaan besteden. We zijn daarom 

Voormalige locatie van de Hemrikschool. 
Foto door Kees de Kwaasteniet. 

op zoek naar een vervanger, bij voorkeur een inwoner van De Kanis. 
Heeft u belangstelling? Meld u dan bij het secretariaat: dorpsplatform@
kamerikvandaag.nl, dan nemen we contact met u op voor een kennisma-
kingsgesprek.

Openbare Vergadering
De eerste Openbare Vergadering in 2022 is op dinsdag 29 maart. We 
hopen van harte dat we dan ‘gewoon’ in De Schulenburch kunnen verga-
deren. In de volgende Kamerik Vandaag informeren wij u over de agenda.

Voorstellen Dorpsambtenaar Ivar Dekkinga
Ik wil me even voorstellen aan u: ik ben Ivar Dekkinga en werk sinds 10 november bij de gemeente Woerden als 
Beleidsadviseur Gebiedsgericht Werken met als onderdeel de taak van Dorpsambtenaar Kamerik, als opvolger van 
Ella Launspach.

Ik ben een “stadsmens” geworden en woon met vrouw en 3 kinderen in Amersfoort. Maar ik ben een groot 
deel van mijn jeugd opgegroeid in een dorp. En mijn eerste baan was die van Sociaal Cultureel werker in een 
dorpshuis, waar ik geregeld contacten had met de Vereniging Dorpsbelangen en de KPJ (Katholieke Plattelandsjon-
geren). Mijn vrouw komt uit een boerenfamilie. Dus helemaal vreemd is het dorpsleven mij zeker niet.

Ik heb inmiddels een Teams-vergadering van het Dorpsplatform bij mogen wonen en ben me aan het inlezen, onder andere in jullie 
Dorpsvisie en actieplan, op de website www.kamerikvandaag.nl inclusief de Nieuwsbladen. Ik wil graag alvast mijn complimenten over-
brengen over de kwalitatieve inhoud en de vormgeving hiervan. Mijn indruk is dat Kamerik een mooie, hechte gemeenschap is met grote 
betrokkenheid bij de eigen samenleving. En bovendien dat die dorpse samenleving zeer volwassen is qua verantwoordelijkheidsgevoel, 
kennis en kunde, de wil om samen te werken en er samen het beste en mooiste van te maken. Wat dat betreft kan Kamerik prima de 
eigen boontjes doppen. 

Ik zal trachten zaken richting de gemeente zo goed mogelijk te stroomlijnen. Ik ben benieuwd naar de situatie rond de Schulenburch en 
De Bijn en zal daarover contacten leggen. 

U kunt voor reguliere en individuele zaken terecht bij de loketten van de gemeente Woerden of op de website www.woerden.nl. Qua 
leefbaarheidsvraagstukken heeft Kamerik een prima structuur met het Dorpsplatform en het lijkt mij goed als inwoners die lijn gebruiken 
om zaken aan te kaarten. Ik zal het Dorpsplatform vanuit de gemeente ondersteunen. Maar als u behoefte heeft aan direct contact dan 
kan dit via: Ivar Dekkinga, dorpsambtenaar Kamerik, dekkinga.i@woerden.nl.

Ik hoop u binnenkort (lijfelijk en niet via een beeldscherm) tegen te komen in uw mooie dorp! 

VAN DE GEMEENTE:
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Kamerik in Beeld

NAZATEN KAMERIKSE BURGEMEESTER BREEN WAREN NAMENS 
KAMERIK BIJ DE HERDENKING VAN DE TREINTRAMP

WINTERS KAMERIK

WERKZAAMHEDEN VOOR NATUURLIJKERE SLOOTKANT 
OP DE DEEL

MINIBIEB HERSTELD KAMERIKSE POSTBESTELLER BETTY NOORDZIJ

Met dank aan Kees de Kwaasteniet voor de foto's. 

OPLEVERING WONINGEN AAN DE KNOTWILGENLAAN
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Kameriks nieuws

Doe je ook mee met Kamerik Schoon op 19 maart 2022?
Tijdens de jaarlijkse landelijke opschoondag op zaterdag 19 maart 
2022 gaan overal in Nederland weer mensen aan de slag om zwerf-
afval in hun eigen wijk op te ruimen. Ook in Kamerik doen we weer 
mee! Dit is gezellig en geeft voldoening. En het is bovendien een 
fijn moment buiten, om in beweging te zijn. 

Ook het afgelopen jaar waren jong en oud weer actief; dat was 
weer  hartstikke leuk. En nuttig was het ook want er werd echt 
weer veel van de straat gehaald. Echt samenkomen was er toen 
niet bij. Of dat dit jaar wel kan dat zal moeten blijken. Als het mo-
gelijk is dan maken we er een gezellig moment met koffie en gebak 
van. Voor grijpers en zakken wordt gezorgd. 

Wilt u meedoen? Fijn! U kunt u aanmelden met een mail naar 
info@kamerikvandaag.nl. Geeft u daarbij even aan met hoeveel 
mensen u meedoet? En geeft u aan of er kleine kinderen mee-
doen? Dan kan ik mogelijk zorgen voor kleine grijpers. 

De precieze tijden hoort u nog, maar zo ongeveer tussen 10.00 en 
12.00 uur. Zie ik u dan? Dat zou leuk zijn! 

Met een opgeruimde groet, 
Geertjan Aleven, organisator Kamerik Schoon. 

INGEZONDEN:

Kamerik Schoon 2021. 
Foto's op deze pagina door Kees de Kwaasteniet.

Juf Hilde-Mieke Gielen is na een kort ziekbed overleden op 
4 januari 2022. Zij was de kleuterjuf van vele Kamerikse kinderen. 
Zij leerde vele kinderen veters strikken, de eerste letters lezen, 
knutselen, zingen, dansen, samen spelen, samen delen en nog 
veel meer. Zij was ook vele jaren de drijvende kracht achter allerlei 
roosters, planningen, lijstjes en protocollen zodat alle activiteiten 
binnen de school vlekkeloos verliepen.

Op maandag 10 januari 2022 heeft haar afscheid in besloten kring 
plaatsgevonden. Leerkrachten, (oud)leerlingen en ouders vormden 
een erehaag als eerbetoon aan juf Hilde-Mieke.

Erehaag voor Juf 
Hilde-Mieke Gielen

Het Breenplantsoen wordt onderhouden door een groep vrijwilligers. 
Nieuwe vrijwilligers zijn welkom! Hieronder de jaarplanning: 

• 19 maart 
• 23 april
• 21 mei
• 18 juni
• 16 juli
• 17 september
• 15 oktober
• 19 november 

19 maart starten we met de voorjaarssnoei; wellicht handig als meer-
dere mensen een snoeischaar of dikke takkenschaar meenemen. 
Zoals altijd beginnen we om 9.00 uur met om 10.00 uur koffiepauze 
en we stoppen rond 11.00 uur.

Hopelijk tot 19 maart.

Data onderhoud 
Breenplantsoen

INGEZONDEN:
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Ervaar ook wat Onderling verzekeren is!

www.ovmkamerik.nl
info@ovmkamerik.nl

Voorhuis 51b
Kamerik

0348-402123
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Snel, toekomstvast 
en betrouwbaar 
internet.

Glasvezel. Dat levert
ook in Kamerik

Inschrijven kan direct 
online via onze website 
www.glasdraadgroenehart.nl
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Vrijwilliger in het Zonnetje: interview met Annie Nap

Annie Nap met haar Drentse heideschapen. Foto door Kees de Kwaasteniet.

Annie Nap stuurt regelmatig leuke stukjes over Kamerikse ge-
schiedenis in. Wij van Kamerik Vandaag vroegen ons af: wie is 
toch die mevrouw die die leuke historische stukjes schrijft? 

Kunt u iets vertellen over uw jeugd?
Ik ben getogen aan de Mijzijde in boerderij ‘Driehuis’ waar ik nu ook 
woon. Ik ben de tweede van een gezin van vijf meisjes en ben, voor-
dat het derde kind geboren werd, tien jaar lang de jongste geweest.

Ik heb hier eind jaren ’50, jaren ’60 een prachtjeugd gehad. Ik ging 
met mijn vader mee naar het land, hooien en melken. Spelenderwijs 
heb ik veel geleerd over de natuur en mijn moeder vond het nooit erg 
als ik vies en nat was. Voor poppen was ik niet geschikt. Als vierjarig 
kind kreeg ik een klein ijzeren kruiwagentje – ik heb het nog – dat 
ik vol kruide met grind en steentjes, en als de firma Roest grind had 
gestort, dan kruide ik met m’n vader mee. Ik ging niet naar de kleuter-
school, want op de boerderij kon ik genoeg doen en leren. 

We kregen een authentiek christelijke opvoeding, waar de Bijbelse 
normen en waarden centraal stonden. Ik ben daar zelf ook bij geble-
ven. We waren niet kerkelijk gebonden, mijn vader las twee keer per 
zondag een preek voor. Die traditie hebben we als gezin jaren in stand 
gehouden en nog steeds lees ik mijn moeder, die sinds kort in een ver-
zorgingshuis woont, op zondagmorgen een preek voor.
Op mijn zesde ging ik naar de Christelijk Nationale School hier in 
Kamerik. Ik ben nog nét van de kroontjespen-generatie wat niet mak-
kelijk was voor een linkshandige. Misschien dankzij juffrouw Eilers, die 
nog steeds in Kamerik woont, mocht ik wel links blijven schrijven.
Ik heb een schriftje gevonden uit de tweede klas van de lagere school 
waarin ik toen al schreef dat ik later juf wilde worden. En dat is ook 

gebeurd. Eerst ging ik naar de Driestar in Gouda waar ik mavo en havo 
deed, waarna ik de Pedagogische Academie volgde. In 1978 ben ik 
als juf op de Reformatorische basisschool in Werkendam begonnen 
en daar werk ik nu nog steeds. Werkendam is een dorp dichtbij de 
Biesbosch, waar ik destijds ook ben gaan wonen.

U bent dus altijd leerkracht gebleven?
Ja, ik vind het een prachtvak. Kinderen geven je zoveel terug. Ik werk 
in een geweldig team en het is ook een beetje hobby. Ik heb op 
school ook tien jaar onderwijsmanagement gedaan en momenteel 
ben ik zorgcoördinator/intern begeleider. Dat doe ik twee dagen per 
week. Maar ik heb naast deze werkzaamheden altijd drie dagen per 
week mijn klas gehad. 

Ik herinner me dat ik een jaar of twintig geleden tegen de onderwijs-
inspecteur zei: ‘Ik ben een beetje met de school getrouwd en de klas 
is mijn gezin.’ Waarop de inspecteur reageerde: ‘Dan hoop ik dat het 
een goed huwelijk blijft.’ Dat is een van de zeldzame keren geweest 
dat ik met mijn mond vol tanden stond.
Het is de laatste paar jaar met corona wel heel onrustig voor de kin-
deren en het is niet de gemakkelijkste periode van mijn job, maar ik 
zeg maar zo: gewoon doorroeien, ademhalen en ons richten op onze 
core-business: het welzijn van de kinderen en het onderwijs. 
Ik zou in mei met pensioen mogen, maar ik heb afgesproken dat ik bij 
leven en welzijn nog een paar jaartjes doorga.

Wanneer bent u weer in Kamerik komen wonen?
In 2004. Mijn vader was in 1987 overleden en de boerderij was een 
woonboerderij geworden die voor mijn moeder te groot werd. We 
hebben een grote verbouwing gepleegd en er twee woningen van 

'Snijd je roots niet door': 
interview met Annie Nap

DOOR ANNE MARIEKE DEN HAAN:
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Vrijwilliger in het Zonnetje; Kameriks nieuws

gemaakt. Mijn moeder en ik woonden tot afgelopen zomer dus naast 
elkaar, waardoor mantelzorg mogelijk was, waar nodig.

Ik houd ontzettend van de natuur. Ik heb 25 jaar bijen gehouden. Aan 
de weg op de Mijzijde staat af en toe een verkoopstalletje waar ik wat 
jam en sap verkoop dat ik maak van alles wat hier groeit. En ik heb 
zo’n vijf tot zeven Drentse heideschapen. Die zijn ontzettend makke-
lijk, ook met aflammeren. Ik win mijn eigen hooi, dat is duurzaam en 
zo zit ik toch nog een beetje in de boerencyclus. 

Je kunt kinderen liefde voor geschiedenis en natuur bijbrengen. Als 
ik een fleslam heb dat verstoten is door de moeder, neem ik het een 
keer op woensdagochtend mee naar school. De kinderen mogen 
aaien en de fles geven. 

In de schuur staat nog altijd het gereedschap van mijn vader. Je 
ziet als het ware de herinnering aan mijn vader in zijn gereedschap 
weerspiegeld. Soms neem ik iets mee naar school. Als ik om een 
herfstcollage te maken met de kinderen kastanjes doormidden hak 
met een hakbijltje dat nog van mijn vader is geweest, dan maakt dat 
zichtbaar indruk.

Wat zijn uw beweegredenen om de historische stukjes voor Kamerik 
Vandaag te schrijven?
Toen ik weer in Kamerik kwam wonen, wilde ik hier graag weer 
settelen. Ik ging weleens naar een vergadering van het Dorpsplatform 
en op een bepaald moment ontstond Kamerik Vandaag. Ik wilde geen 
redactielid worden, maar wel graag een bijdrage leveren. 

Ik schrijf en vertel graag. Ook dacht ik: er zijn zoveel Kamerikers van 
50+ die misschien een aantal van mijn herinneringen herkennen. Het 
leek me leuk als er behalve actueel nieuws ook historische stukjes in 
het blad zouden komen. En ineens bedacht ik een titel: Herinneringen 
met een vleugje humor. 

Ik sprak met de redactie af dat ik een eerste stukje zou schrijven. 
Daarin beschreef ik mijn herinneringen van toen ik een meisje was 
van 8 à 10 jaar en ik biest (de eerste melk nadat er een kalf geboren 
is) moest brengen naar Pijnse van der Aa. Dat stukje is meteen in het 
eerste nummer van Kamerik Vandaag geplaatst (sep. 2018) en sinds-
dien schrijf ik regelmatig met veel plezier voor het blad.

Hoe komt u aan de onderwerpen voor uw stukjes? Heeft u een 
archief?
Ik put uit mijn herinneringen, die zitten in mijn hoofd. Hier in huis en 
rondlopend op het erf zijn er daar altijd veel van. Ik houd echt van 
historie. Met name de gewone, orale geschiedenis van alledag: hoe 
leefden de mensen destijds, anekdotes en tastbare herinneringen. 
Een heel enkele keer vraag ik weleens iets aan mijn oudste zus, maar 
over het algemeen komt het vanzelf boven borrelen. Vaak als ik in de 
auto zit bedenk ik wat ik wil schrijven, laat ik mijn herinneringen de 

vrije loop en begin ik thuis te typen. Soms heeft Piet Maarleveld, die 
een heel fotoarchief van Kamerik heeft, een toepasselijk fotootje bij 
mijn stukjes.

U ademt geschiedenis.
We zijn sociale mensen, we leven niet alleen hier en nu, maar hebben 
een hele geschiedenis. We staan op de schouders van onze voorou-
ders. En dat zeg ik niet om het heden af te kraken, maar vergeet de 
tijden die achter ons liggen niet. Dat is ook een vorm van respect. 
Natuurlijk hoeft het allemaal niet zoals vroeger te zijn, vroeger was 
het ook écht niet beter. Maar even terugdenken, op je roots staan, 
dat is zo belangrijk. En snijd die roots niet door, want dat geeft heel 
veel onrust. Daardoor leef je tijdelijk en kom je niet tot een vorm van 
bezinning. Ik heb een fauteuil die nog van mijn moeder is, en – dit 
zeg ik niet vanuit nostalgisch-romantisch oogpunt, want ik ben vrij 
nuchter – het is toch bijzonder om in een stoel te zitten waarin mijn 
moeder jarenlang heeft gezeten. Zo hing er bij mijn opoe een grote 
spiegel. Als haar zus uit Teckop kwam, zat zij pal voor de spiegel waar 
haar witte mutsje (een Utrechtse muts) in weerspiegelde. Dat beeld 
van een oude vrouw in donkere kleding en witte muts herinner ik me 
nog goed. Ik houd erg van authentieke dingen. Bepaalde spullen roe-
pen herinneringen op en nodigen uit tot anders-denken, met respect.

Ik heb ook een wens voor de toekomst. Ik hoop dat Kamerik een 
landelijk dorpje blijft. Kamerik heeft zo’n diepe en mooie geschie-
denis. De Wetering dateert uit de 12e eeuw en in de geschiedenis 
van Kamerik zie je overal de lijntjes naar de Hollandse, maar ook de 
wereldgeschiedenis. We hoeven niet achter te blijven, maar ik hoop 
dat we niet allemaal zonneweides en windmolenparken krijgen. Con-
suminderen gaat ons meer redden dan windparken. 

In Kamerik bemerk ik nog een verschil tussen doordeweekse dagen 
en zondag, dan is er een bepaalde rust, en ik hoop dat dat echt blijft. 
Dat hoop ik natuurlijk vanuit mijn geloofsovertuiging, maar ook om-
dat ik het heel belangrijk vind dat iedereen een dagje kan landen.

Archieffoto: de Christelijke Nationale School circa 1965.

18 december 2021 heeft onze Kamerikse muziekvereniging Nieuw Leven een kerstconcert 
gegeven in De Cope, met inachtneming van de coronamaatregelen. Wie het concert nog wil 
naluisteren kan dit via deze link doen: https://www.youtube.com/watch?v=HdZHiMLxS8o. 
Foto's zijn te vinden op: https://www.kwaaiaap.nl/kerstconcert-nieuwleven-in-de-cope.

Kerstconcert Nieuw Leven 
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vrachtauto’s met stro op de Mijzijde? Ze waren duidelijk wel ietsjes 
kleiner dan nu. Nadat ze naar de Geerkade zijn vertrokken is het 
pakhuis uiteindelijk omgebouwd tot woningen.

Tegenover hen aan de Van Teylingenweg 
zat Jo Centen de fietsenmaker met Klaas 
(was dat een zoon of een knecht?). Jo was 
een grappenmaker. Hij verkocht later ook 
huishoudelijke apparaten zoals stofzuigers 
en toen de eerste stofzuiger bij ons in huis 
kwam, deed hij het voor en demonstreer-
de hoe gemakkelijk de huisvrouwen het 
nu zouden krijgen! Onze moeder nam het 
maar met een korreltje zout, maar leuk 
vonden wij het wel!

Aan de Kanis zat (zit!) ook een fietsen-
maker, Okkerman, tevens (hoef)smid en 
maker van kachels. Hij kwam bij ons het 
paard beslaan, of we gingen met “Bruin-
tje” naar hem toe. IJzer in het vuur en op 
de hoef, tjonge wat stonk die schroeilucht. 
Ook onrustige paarden durfde hij aan!

Midden op het dorp bij de brug zat de autogarage van Stoof, maar 
daar kwamen we nooit, want we hadden geen auto.

Een andere Stoof kwam als rietdekker wel regelmatig op de boerde-
rij en als ik me niet vergis heeft klasgenoot Cor de Vroege bij hem 
gewerkt, evenals zoon “Appie” Stoof en de huidige rietdekker John 
Molenaar.

Al met al veel bedrijvigheid, waarvan verschillende nog gewoon langs 
de deur of op het erf kwamen voor klandizie. Dat gaf ook gezelligheid 
en qua tijd kon dat blijkbaar nog.

Gezien de werkbusjes die nu elke morgen vanaf 6.00 uur over de 
Mijzijde of van Teylingenweg rijden is het tegenwoordig niet minder 
bedrijvig in ons dorp. Gelukkig, want een levendig dorp willen we 
allemaal graag. Wat het eigen dorp u biedt, zoek het in de vreemde 
(op internet) niet!

Herinneringen met een vleugje humor; Kameriks nieuws

DOOR ANNIE NAP:

Kamerikse nijverheid (deel 2)
In het vorige nummer beschreef ik mijn herinneringen aan metse-
laar Niek van Vliet en timmermannen Wim en Toby Griffioen. En wie 
waren er verder nog? 

Daar waren de veehandelaren, zoals Gert 
Tuithof die wel drie keer het erf op en neer 
kon lopen om steeds ietsjes meer te bie-
den voor de kalfjes die mijn vader te koop 
had, beiden gaven geen krimp. Ik herinner 
me dat Gert dan klaagde dat hij er voor 
de prijs die werd gevraagd niks meer aan 
kon verdienen. Standaard antwoordde m’n 
vader: “Gert, dan moet je het niet doen, 
want dat zou ik vervelend vinden, dan 
verkoop ik ze liever aan een ander”. Het 
was een spel van handjeklap!

De graanhandelaren voor het veevoer 
waren ook vaste gasten op het erf. Ze 
kwamen dan “horen”, wat betekende: 
de bestelling opnemen. Maandagmor-
gen kwam Ko Pak en vrijdagmorgen Dirk 
Hoogendoorn. De klandizie werd aan 
beiden gegund, wel om de week, want zo groot was de boerderij nou 
ook weer niet. Pak vroeg altijd: “Waarmee kan ik je van dienst zijn 
Nap?” en Dirk vroeg standaard: “Heb je nog behoefte Toon?”. Soms 
zaten we aan tafel en moest er nog uit de Bijbel gelezen worden, daar 
wachtten ze dan rustig op, zetten hun hoedje (Pak) of pet (Dirk) af en 
luisterden mee.

Kees Roest kwam op het erf voor zand, grind en grond. Andere mate-
rialen zoals touwen, laarzen, klompen, kettingen en spijkers betrokken 
we van Aland van Oudenallen, die met een bestelbus de boeren (en 
burgers?) langs ging, ook altijd in voor een grapje. En wij vonden het 
bere-interessant om in die auto te kijken, wat dáár niet in gestouwd 
was! Zoon Gert heeft het nog een aantal jaren voortgezet.

De strohandelaar was ook uit de Van Oudenallen-familie, de baas liep 
met een stok, herinner ik me. Voor zover ik weet heeft klasgenoot 
Gert de zaak voortgezet. Het bedrijf was op het dorp, aan de Mijzijde 
naast groenteboer Verduijn. Hoe was het mogelijk, denk je nu, die 

Archieffoto: metselaars aan het werk. Achteraan op 
de foto, lopend, staat Annie's vader, dhr. Toon Nap

Vanwege de meest recente coronamaatregelen hebben de organisatoren van 
het verenigingenspel in Kamerik besloten het spel van zaterdag 5 februari 
2022 uit te stellen. Terwijl de laatste hand gelegd werd aan de vragen rijdt 
corona voor de tweede keer de organisatie in de wielen. Zustergemeente 
Zegveld besloot het spel definitief af te gelasten, maar de Kamerikse orga-
nisatoren willen toch een uiterste poging doen om het spel in het voorjaar 
alsnog te spelen. Hierbij wordt gedacht om, afhankelijk van het coronaver-
loop, het spel op zaterdagavond in maart, april of mei te houden. Wanneer 
er meer bekend is t.a.v. het doorgaan wordt u z.s.m. geïnformeerd.

Verenigingenspel 2022
INGEZONDEN:
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Met de rubriek Kamerik in Bedrijf zetten wij een Kamerikse 
ondernemer in de schijnwerpers. In deze editie interviewen 
wij Eli de Heer, die samen met zijn broer Dennis eigenaar is 
van Dierenhotel Marijke.

Kun je me iets vertellen over de geschiedenis van Dierenhotel  
Marijke?
Wat leuk dat je dat vraagt. Voorafgaand aan dit interview dacht ik 
nog, daar wil ik wel iets over vertellen, want dit was er allemaal niet 
geweest zonder mijn moeder Marijke. Zij was echt de  drijvende 
kracht achter dit bedrijf en mijn vader Teus heeft hier altijd achter 
gestaan. Het was het idee en initiatief van mijn moeder maar zonder 
mijn vader was dit natuurlijk ook niet gelukt. 

Dierenhotel Marijke is ontstaan in 1988. Het ontstond eigenlijk in 
de stal van onze boerderij. Mijn moeder hield heel veel van dieren 
en ze ving af en toe eens een hond of een kat op, zo is het eigenlijk 
begonnen. In de vakanties brachten steeds meer mensen hun huisdier 
bij ons. En eigenlijk toen al deden we het anders dan andere pensi-
ons. Want het beeld wat de meesten hadden bij een dierenpension 
was een hond of een kat in een hok, allemaal hekken en hokken, men 
vond het zielig. 

Wat deed je moeder dan precies anders?
Zij wilde een huisdier een echt vakantiegevoel geven. De honden 
gingen bij elkaar in een groepje – in een roedel – zoals dat in de na-
tuur ook gaat. De meeste honden vinden het prachtig om met elkaar 
te zijn. Een hond wil niet alleen zijn maar met zijn ‘gezin’, de roedel 
samen zijn. En zo zijn we als bedrijf groot geworden, door het anders 
te doen.

Kamerik in Bedrijf: Dierenhotel Marijke

Gebroeders Dennis en Eli de Heer. Foto's door Kees de Kwaasteniet. 

DOOR MANUELA WILTENBURG:

'Van kleinschalig dierenpension naar luxe dierenresort'

We zijn ook altijd heel eerlijk geweest. Sommige honden vinden het 
namelijk niet fijn om in een roedel te zijn, die zijn liever alleen of 
hebben verlatingsangst. Dan is het hier niet de goede plek en moeten 
ze een andere oplossing zoeken. Het gaat om het welzijn van het huis-
dier. We doen meestal eerst een proefovernachting om er zeker van 
te zijn dat wij het huisdier een leuke vakantie kunnen geven. 

Wat was de aanleiding van Marijke om hiermee te starten?
Ze hield van dieren en was er altijd mee bezig. Ze had een pup 
gekocht van een broodfokker, een Rottweiler. Die moest in het begin 
in de bench en toen het hok open ging, beet de hond haar. Dat is 
natuurlijk niet goed, dus is ze daar van alles mee gaan doen totdat 
uiteindelijk bleek dat die hond niet meer te helpen was. Die hond 
was helaas helemaal verknipt. Daar is ze zich toen helemaal in gaan 
verdiepen en zo is haar interesse verder gegroeid. Dus ik denk dat 
daar de oorsprong van het bedrijf ligt, maar ik kan het helaas niet 
meer navragen.

Wanneer ben jij er eigenlijk met je broer ‘ingestapt’? 
Ik werk eigenlijk al vanaf het begin mee. Ik woonde nog gewoon thuis 
en hielp mee met het dierenhotel toen dat van de grond kwam. Ik ben 
er mee opgegroeid. Wij hadden eerst koeien en het hotel ernaast. Tot 
ik voor de keuze kwam te staan, verder boeren of door met het hotel 
want allebei ging niet. Ik heb toen voor het hotel gekozen. Toen mijn 
ouders besloten hier weg te gaan en de onderneming steeds groter 
werd, was het voor mij alleen eigenlijk te groot om het alleen te run-
nen. Ik ben toen met mijn broer Dennis gaan praten. En zo kwam het 
dat Dennis toen mede-eigenaar van het bedrijf werd. En dat was fijn, 
dat we het samen konden gaan doen. We zijn alle twee heel anders 
en daarom gaat het zo goed. Ieder heeft zijn eigen specialiteit en dat 
maakt het tot een succes.

Interview met 
Eli de Heer
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Kamerik in Bedrijf; Kameriks nieuws

Ik denk dat jullie moeder trots op jullie zou zijn.
Dat denk ik ook ja. Dat hoop ik in elk geval wel!

Zo’n groot bedrijf runnen jullie vast niet met zijn tweeën. Hoeveel 
mensen hebben jullie in dienst? 
Als we op volle sterkte zijn dan hebben we ongeveer 34 medewer-
kers waarvan totaal 17 fulltimers en de rest parttime. Maar corona 
was en is wel een dingetje; de meeste mensen gingen niet meer op 
vakantie, alle boekingen werden geannuleerd, iedereen werkte thuis, 
dus brachten hun huisdier ook niet meer voor dagopvang. Al onze 
inkomsten stopten. Alles werd onzeker. We hebben daardoor afscheid 
moeten nemen van medewerkers die we eigenlijk niet wilden laten 
gaan. 

Nu zitten we weer in een lockdown, hebben jullie er net zo veel last 
van als vorig jaar?  
Nee, gek genoeg lijkt nu alles relatief door te gaan. Gelukkig wel. Het 
blijft wel spannend natuurlijk. Zodra mensen niet meer op vakantie 
kunnen staat ons bedrijf direct weer stil. Corona heeft ons toen aan 
het denken gezet. Er komen veel bekende Nederlanders hun huisdier 
bij ons brengen. Wij hebben hen gebeld om te vragen of zij ons wil-
den helpen. De meeste waren enthousiast. Zij hebben een positieve 
recensie geschreven op onze site. Hoe leuk is dat! Dat waren voor ons 
echt wel de lichtpuntjes in donkere tijden.

Ja, want wie is eigenlijk jullie klant? 
Iedereen is welkom maar meestal is onze klant toch wel de klant uit 
het ‘luxe’ segment. Die zijn huisdier dezelfde soort vakantie gunt als 
hij of zij zelf heeft. De klant die er echt álles voor over heeft als het 
maar goed is. Uit het hele land (en soms zelfs daarbuiten) weten 

klanten ons te vinden. Wij zijn gemiddeld 2 keer zo duur als een 
regulier pension. Ook bieden we bij een vakantieverblijf diverse extra 
arrangementen aan. Het is voor de klant bijvoorbeeld mogelijk om 
hun huisdier van afstand te bekijken met een webcam, een wellness 
behandeling of een strandwandeling erbij te boeken. Het is allemaal 
mogelijk en er wordt volop gebruik van gemaakt.

Jullie kregen onlangs de kwalificatie van 5 sterren dierenhotel, wat 
houdt dat eigenlijk in? 
Je moet dan aan heel veel eisen voldoen. Natuurlijk staat het dieren-
welzijn voorop maar er wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld hygiëne 
en werkgeverschap. Ze komen dan onaangekondigd langs om het hele 
bedrijf door te lichten en alle protocollen te beoordelen. Gelukkig 
kregen we de 5 sterren erkenning waar we supertrots op zijn.

Zijn er nog innovaties die de moeite waard zijn om te vermelden in 
Kamerik Vandaag?  
Ja, we hebben vergunning om een luxe ‘park’ te maken waar de 
honden heerlijk kunnen wandelen, zwemmen in een zwembad of 
ravotten met de watergames. Hoe leuk is dat!

Voor meer informatie, kijk op: www.dierenhotelmarijke.nl

Het Woerdense Logeerhuis Bredius is nu 
driekwart jaar open en heeft al vele logés en 
hun mantelzorgers mogen begroeten. Bijna 
40 mensen logeerden intussen één of meer-
dere periodes in het Logeerhuis. “Een logeer-
huis zoals we dat nu in Woerden hebben, is 
redelijk uniek in Nederland,“ vertelt Mirjam 
Bijlenga, directeur van het Logeerhuis. “Dat 
heeft vooral te maken met de doelgroep: 
thuiswonende chronisch zieke mensen (met 
bijvoorbeeld een vorm van dementie, Parkin-
son of MS). Mensen die thuis vaak groten-
deels verzorgd worden door hun naasten, en 
voor wie het fijn is als die naasten de zorg 
tijdelijk en vertrouwd kunnen overdragen.” 

Vrijwilligers nodig voor overdag en ’s nachts 
Nu het Logeerhuis volop in bedrijf is, groeit 
ook de behoefte aan vrijwilligers. De groep 
van ruim 40 vrijwilligers kan het werk nu nog 
goed aan, maar met het groeiend aantal aan-
vragen zijn er meer nodig. “We zijn op zoek 
naar mensen die een ander graag een leuke 
dag bezorgen, iets voor een ander willen 

betekenen en daarbij ook niet schrikken van 
lichte zorgtaken”, aldus Bijlenga. “Het Logeer-
huis is absoluut geen zorginstelling. Integen-
deel: het is een huiselijke omgeving, waar 
plezierig met elkaar samenleven belangrijk is. 
Logés genieten van de dagelijkse aandacht of 
activiteiten die ze nog wel kunnen en willen. 
Hun welzijn en wensen staan bij onze vrijwilli-
gers voorop. Daarnaast zoeken we mensen die 
óók of misschien zelfs liever alleen in de nacht 
‘werken’. Daarbij gaat het om ‘slaapdiensten’, 
diensten waarbij de vrijwilliger in huis blijft 
en op afroep voor de logés beschikbaar is. Er 
zijn altijd mensen die graag vrijwilligerswerk 
willen doen maar overdag druk zijn met werk 
of gezin. Voor hen is vrijwilligerswerk in de 
nacht soms beter passend.”  

Vrijwilligers geven aan dat het werk in het Lo-
geerhuis hen veel voldoening geeft. Naast de 
dagelijkse zorg voor de logés zijn er vaak bij-
zondere ontmoetingen en gesprekken. Heeft 
een bewoner veel extra zorg nodig, dan wordt 
die geboden door de wijkverpleging. Veronica 

Groen in ’t Wout, één van de coördinatoren: 
“Vrijwilligers realiseren zich dat iemand maar 
een korte periode bij ons is, maar dat het 
thuis de mantelzorger is, die de zorg élke 
dag op zich neemt. Dan voelt het goed te 
weten dat de mantelzorger even lekker kan 
uitrusten op een welverdiende vakantie, of 
gewoon thuis weer eens de tijd heeft met 
vriendinnen af te spreken en nieuwe energie 
op te doen. De positieve reacties van logés 
en hun mantelzorgers laten zien dat deze 
vorm van ondersteuning zeer welkom is in 
onze samenleving.”   

Opleiding vóór vrijwilliger start
Vrijwilligers worden goed voorbereid op hun 
taak. De vrijwilliger start met een opleiding 
van enkele dagdelen, zodat hij of zij goed 
weet wat er verwacht wordt en de kennis 
en vaardigheden meekrijgt die helpen in het 
werk. Wie belangstelling heeft en zich wil 
aanmelden of meer informatie wil, kan con-
tact opnemen via 0348 591010 of via info@
logeerhuisbredius.nl.

INGEZONDEN:

Logeerhuis Bredius zoekt vrijwilligers
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Maak Kennis Met 
Tennis (MKMT)

Kameriks nieuws

INGEZONDEN:

Al enige jaren organiseert LTC Kamerik een 
gratis introductiecursus van 4 weken in het 
voorjaar. Je krijgt dan 4 keer 50 minuten 
les van een gediplomeerde tennisleraar. 
Je speelt in een lesgroep van minimaal 
vier en er wordt voor rackets en ballen 
gezorgd.

MKMT is een handige manier om te 
ontdekken of je tennis leuk vindt of – als je 
vroeger al eens getennist hebt – te testen 
of je het nog een beetje kan. We zien dat 
veel deelnemers die daarna lid worden 
samen op blijven trekken bij lessen. En 
soms groeien ze door naar gezamenlijk 
deelnemen aan competities of toernooien.  
Tijdens de cursus organiseren we op een 
zondag een toernooitje om de lol van een 
wedstrijd spelen te ervaren.

Dit jaar gaat MKMT in de week van 28 
maart van start. Het grote pluspunt van 
tennis is dat je altijd lekker buiten speelt 
en je zowel met z’n tweeën (dubbel) als 
alleen (enkel) kunt spelen. Tennis is daar-
door behoorlijk ‘coronaproof’ en lessen 
kunnen met wat aanpassingen ook met 
strengere regels gewoon doorgaan.

Op de website www.ltckamerik.nl vind je 
het inschrijfformulier en meer informatie 
over MKMT. Heb je vragen, mail dan naar 
mkmt@ltckamerik.nl. De coördinatoren 
van MKMT, Sylvie Mellenbergh en Robert 
Warmerdam, nemen dan contact met je 
op.

U heeft ze misschien al voorbij zien komen, GlasDraad Groene Hart. Eerder legde GlasDraad 
al glasvezel aan in de buitengebieden van het Groene Hart, maar vanaf deze maand zijn ze 
gestart met een campagne voor een nieuw glasvezelnetwerk in Kamerik, Kanis, Langeraar, 
Zegveld en in Nieuwerbrug aan den Rijn. Bewoners kunnen zich tot en met 4 april 2022 
inschrijven voor glasvezel en als er voldoende animo is (40%) starten ze met de aanleg van het 
nieuwe glasvezelnetwerk.

De komende maanden gaan ze hard aan de slag. U wordt uitgenodigd voor diverse informa-
tiebijeenkomsten in de Schulenburch en misschien heeft u ook al de oranje koeien zien grazen 
in de buurt. Daarnaast plant GlasDraad vlaggetjes in de tuinen van alle bewoners die zichzelf 
hebben aangemeld, deze zult u de komende tijd steeds meer gaan zien. 

Voor alle informatie kunt u terecht op de website van GlasDraad (www.glasdraadgroenehart.
nl) of direct telefonisch contact opnemen via 0857 - 600 793.

Glasvezel van GlasDraad in Kamerik
INGEZONDEN:

Zero Waste Groene Hart organiseert onder het motto “Woerdense oplossingen voor Wereldse 
problemen” het eerste groene debat in Woerden. Hiermee zet de organisatie duurzaamheid 
als thema op de lokale politieke agenda.

Dat het onderwerp leeft is wel duidelijk: Alle Woerdense politieke partijen hebben aange-
geven deel te nemen aan het debat.En niet alleen de politiek gaat zich uitspreken over hun 
groene plannen. Ook de Woerdenaren zelf kunnen mee doen: Wat verwachten we nu echt 
van de politiek? Zo werken we niet tegen, maar 
mét elkaar aan een mooier Woerden.

Er zal over 4 thema's gedebatteerd worden:
• Circulariteit en afvalvermindering
• Natuurinclusief bouwen en wonen
• Duurzame Energie
• Groen in het Groene Hart

Iedereen in Woerden kan vragen indienen via 
de website van Duurzaam Woerden: https://duurzaamwoerden.nl/hetgroenedebat. Uit deze 
vragen worden de stellingen waarover gedebatteerd gaat worden samengesteld.  Op de avond 
zelf kan er vanaf thuis ook mee gedaan worden met het Debat. In samenwerking met de 
locatie KAS Woerden komt er een interactieve livestream: https://kaswoerden.webinargeek.
com/het-groene-debat. Hiermee wordt meepraten over belangrijke thema’s zo bereikbaar als 
dat alleen in lokale politiek kan.

De initiatiefnemer van het evenement is Zero Waste Groene Hart, onderdeel van Duurzaam 
Woerden. Een burgerinitiatief wat zich op allerlei manieren, zoals de Duurzaamheidswinkel, 
Swapsint en een Zero-Waste kraam op de streekmarkt inzet voor een duurzamer Woerden.

Het Groene Debat
INGEZONDEN:
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Buitenplaats Kameryck
Kom Ryckelijk Genieten!

• Restaurant ’t Ryck 
• Zalen met eigen terras aan het water
• Verschillende binnen- en buiten activiteiten
• Keuken met streekproducten 

Iets te vieren? 
Buitenplaats Kameryck is een inspirerende 
omgeving. Wij verwelkomen jullie graag!

Oortjespad 3, Kamerik • (0348) 400 771 
info@kameryck.nl • www.kameryck.nl

FIABLE ADMINISTRATIES

onze kernwaarden: 
 Betrouwbaar
 Kundig
 Persoonlijke aandacht
 Proactief

Fiable is een administratie- en belastingadvies- 
kantoor met aandacht voor zijn cliënten. Indien u op 
zoek bent naar een kantoor dat u op persoonlijke 
wijze helpt met uw administratie- en belastingzaken 
kunt u contact met ons op nemen.

adres
Overstek 2c
3471 EJ Kamerik

contact
0348 - 769089
info@fiableadministraties.nl
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Contact 
Pieter Timmerman
T 0348-402986
Kamerik 

U kunt bij ons ook terecht voor: 
• IT beheer on- en offsite
• Project/migratie management
• Datalijnen en draadloze netwerken
• Nieuwe hard- en software

www.tal-ict.com

Wij kunnen het 
voor u oplossen!

Heeft u problemen 
               met uw netwerk?


