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Nieuws
Kamerik: samen wonen, werken & leven 

Foto: Kees de Kwaasteniet

Ondernemers uit 
Kamerik gezocht
Ondernemend Woerden zoekt voor meer-
dere commissies ondernemers die zich in 
willen zetten  ...

Verenigingen Uitgelicht:
JeVaKa
Wat schuilt er achter het organiseren van de 
brandweermiddag, huttenbouw en Sinterklaasin-
tocht? Sandra van Weerdenburg legt uit ... 

Kamerik in Bedrijf:
Wil van der Tol
Autobedrijf Wil van der Tol bestaat al sinds 
1973. Wil van der Tol junior praat met Kamerik 
Vandaag over het verleden en de toekomst ...
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Brandweer Brandweer 
zoekt vrijwilligers!zoekt vrijwilligers!

Emiel Kwakkenbos neemt na 21 jaar afscheid van de Kamerikse 
brandweer. Hij blikt terug op hoe hij lid is geworden, zijn ervaringen 
en hoe het was om afscheid te nemen.

Lees verder op... PAG. 10
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“Kamerik Vandaag” is een onafhankelijk nieuwsblad dat tenminste zesmaal per 
jaar verschijnt in de voormalige gemeente Kamerik. Het is een uitgave van het 
Dorpsplatform Kamerik en de Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis voor alle 
bewoners van Kamerik. 

Het blad wordt gratis verzonden samen met de folder van supermarkt Plus 
Romijn. Losse nummers zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar in de winkel 
van Plus Romijn aan het Hallehuis. Kamerik Vandaag kan ook digitaal worden 
ontvangen. Meldt u aan via redactie@kamerikvandaag.nl.

REDACTIE
Ad Smit, Anne Marieke den Haan, Charissa Verbon, Els Kwakkenbos, Kees de 
Kwaasteniet en Manuela Wiltenburg.

INZENDEN KOPIJ
Kopij, ingezonden mededelingen en agendaberichten kunt u sturen naar:  
redactie@kamerikvandaag.nl. Bij gebleken geschiktheid wordt het ingestuurde 
materiaal, al dan niet in bewerkte vorm, op onze website www.kamerikvandaag.
nl geplaatst en, indien mogelijk, in de papieren uitgave van het nieuwsblad. De 
eerstvolgende kopijdatum is 18 augustus 2021. 

DORPSPLATFORM
Berichten voor het Dorpsplatform Kamerik kunnen verzonden worden naar: 
dorpsplatform@kamerikvandaag.nl.

ADVERTEREN
Belangstelling om in Kamerik Vandaag te adverteren? Mail naar:
redactie@kamerikvandaag.nl. 

Voor meer informatie: www.kamerikvandaag.nl
Naast de papieren uitgave van Kamerik Vandaag is er een 
website met nieuws, agendaberichten en informatie. U kunt  
ons ook op Facebook vinden onder “Kamerikvandaag”.

De komende Openbare Vergadering vindt digitaal plaats 
op dinsdag 6 juli om 20.00 uur.

1. Opening en Mededelingen
2. Energietransitie/warmtevisie (Presentatie)
3. Omgevingsvisie (Presentatie) 
4. Voortgang woningbouwplannen schoollocaties
5. Dorpshuis – toekomst De Schulenburch
6. Rondvraag

U kunt u aanmelden bij het secretariaat, via
dorpsplatform@kamerikvandaag.nl. 

Colofon

VAN HET DORPSPLATFORM KAMERIK:

Agenda Openbare Vergadering

• Interview Emiel Kwakkenbos:
   21 jaar brandweerman 10

• Nieuw redactielid:
   Anne Marieke den Haan 11

• Mini-gala Kamerikse tieners 11

• Interview Sandra van 
   Weerdenburg: JeVaKa 12

• Iedereen doet mee Festival 13

• Interview Kamerik in Bedrijf:
   Wil van der Tol jr. 14
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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.

Rotonde N212/N405
In de vorige Kamerik Vandaag heeft u kunnen lezen dat de presentatie 
van de provincie over de plannen met de rotonde tot vragen leidde en er 
zorg werd geuit over de geplande bypass richting Kamerik, die als onveilig 
werd ervaren voor overstekende fietsers en wandelaars. Deze zorg is ver-
volgens door de Verkeerscommissie van het Dorpsplatform in een brief 
nogmaals onder de aandacht van de provincie gebracht. De provincie 
heeft de plannen heroverwogen en besloten dat de bypass vervalt. Er 
komt een enkelstrooksrotonde op de splitsing van de N212/N405.

Fietsvriendelijke Mijzijde
We hebben de gemeente verzocht om met een plan te komen om de 
Mijzijde tussen dorp en Kanis zodanig in te richten dat fietsverkeer langs 
deze route bevorderd wordt en de route veiliger wordt voor fietsers. Ver-
keerskundig zijn hiervoor diverse oplossingen mogelijk, we zijn benieuwd 
naar de reactie van de gemeente.

Nieuws van het Dorpsplatform Kamerik
Fietspad Oortjespad
We zijn nog in gesprek met de gemeente over de kruisingen op het 
fietspad Oortjespad met het autoverkeer. We hebben gevraagd om haai-
entanden aan te brengen om zo het verkeer te reguleren. De verkeers-
kundige van de gemeente is van mening dat er geen extra maatregelen 
nodig zijn. Binnenkort gaan de dorpswethouder Arjan Noorthoek en de 
verkeerskundige ter plekke de situatie beoordelen.

Park Mijzijde
We hebben de gemeente gevraagd waarom de leeggehaalde bloemper-
ken aan de Molentochtkant niet opnieuw zijn gevuld. Ook hebben we 
verzocht om het verbogen voetbaldoel te vervangen door een gesloten 
doelconstructie, zodat de bal niet meer doorschiet over het veld. 

Woningbouw schoollocaties
Helaas kunnen we op dit moment weinig vertellen over de voortgang. 
De gemeente verwacht dat er in oktober een plan klaar zal zijn dat dan 
gepresenteerd kan worden. We hebben de gemeente gevraagd om op de 
komende Openbare Vergadering uitleg te geven over de stand van zaken.

Bomenplan
Door diverse omstandigheden is de ronde met de Bomenwacht uitgesteld 

VAN DE ONDERNEMERSVERENIGING KAMERIK-KANIS:

Voorwoord door voorzitter Heidi Meijers
Daar is hij dan eindelijk... de zon en die 
heerlijke temperatuur waar we allemaal zo 
naar uit hebben gekeken. De boeren zijn druk 
met de eerste sneden van het land te halen, 
de kinderen nemen een duik in het water 
of spelen in een badje. De zomer is dan nu 
eindelijk echt aangebroken. 

Met de versnelling van het vaccinatiepro-
gramma en de concrete plannen van ieder-
een voor de zomervakantie lijkt het of we 
ons “normale leven” weer iets terug krijgen. 
Helaas moeten we ook dit laatste stukje nog 
even volhouden en hopelijk kunnen we onze 
dorpsgenoten weer real life ontmoeten na de 
zomer tijdens eenieder zijn activiteiten.

Ik wil nog even terug komen op Koningsdag. 
Ik heb het dit jaar vanuit Woerden, dankzij de 
live stream, mogen volgen. En wat een feest 
is er ondanks de beperkingen van gemaakt! 
Mijn complimenten aan het Oranje Comité 
en alle vrijwilligers die dit door hun inzet 
mogelijk hebben gemaakt! Zeer creatief! 

Wat betreft de Ondernemersvereniging is het 
op dit moment rustig in Kamerik zelf.
In de gehele gemeente Woerden speelt 
er wel het nodige voor ondernemers. Zie 
hiervoor ook het bericht over Ondernemend 
Woerden, zoals de POVW (Platform Onderne-
mers Verenigingen Woerden) voortaan heet. 
We zoeken hiervoor nog Kamerikse onder-
nemers, dus heeft het uw interesse, laat het 
ons dan weten.

We kijken er naar uit, als bestuur, om weer 
een ontmoeting te kunnen/mogen organi-
seren met alle leden, om bij te praten over 
deze bijzondere periode. Maar helaas zal 
dat nog even moeten wachten tot er meer 
versoepelingen zijn. 

Voor nu rest mij u nog een warme groet over 
te brengen en wens ik eenieder een fijne 
zomer met de mensen die u lief zijn!

Warme groet,
Heidi Meijers 
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Vervolg Dorpsplatform

naar 2022. We doen dan een ronde in de vorm van een Dorpsschouw. 
De klachten/opmerkingen die wij naar aanleiding van de vorige Kamerik 
Vandaag ontvingen zijn intussen bij de gemeente aangemeld. Heeft u 
opmerkingen, vragen of klachten over bomen in uw omgeving? Meld 
deze dan via de knop ‘melding gemeente’ op de homepage van www.
kamerikvandaag.nl.

In een volgende Kamerik Vandaag zal de  aanpak van het aanplanten en 
vervangen van circa 700 bomen per jaar nader worden toegelicht. Deze 
vervangingsopgave wordt uitgevoerd onder de projectnaam TreeMark 
Woerden. Meer informatie vindt u op www.treemark.nl. 

Ontwerp van het Beweegpark (onder voorbehoud).

Toekomst Schulenburch
Een delegatie van de werkgroep Toekomst De Schulenburch heeft 
gesproken met wethouder De Weger over het houden van een haal-
baarheidsonderzoek. De gemeente beschikt op dit moment niet over 
de benodigde capaciteit om zo’n onderzoek uit te voeren, dit kan pas 
na de zomer uitgevoerd worden. Het bestuur van De Schulenburch 
overlegt met de gemeente hoe het dorpshuis de komende jaren kan 
overleven.

Het Beweegpark
Sports2play is bezig met het uitwerken van een inrichtings- en financie-
ringsplan. Met de gemeente zijn we in gesprek over het eigenaarschap 
van het park en hoe het onderhoud georganiseerd gaat worden. 
Als het plan door kan gaan is er een begeleidingsteam nodig, dat mee 
gaat denken over het gebruik van het park, een beweegprogramma 
ontwikkelt en activiteiten organiseert, onder begeleiding van bureau 
Sports2Play en waarschijnlijk het Beweegteam Woerden. Wilt u deelne-
men aan het begeleidingsteam, meld u dan aan via het secretariaat van 
het Dorpsplatform: dorpsplatform@kamerikvandaag.nl.

Ko Droogers, Pim Kruger, Eli de Heer en wethouder Arjan Noorthoek.

Fietsbrug bij het Oortjespad
Naar aanleiding van de discussie over het verwijderen van het fiets-
bruggetje bij het Oortjespad tijdens de Openbare Vergadering is Eli de 
Heer een handtekeningenactie begonnen voor het behoud van een 
fietsbrug op die plaats. Een initiatief dat we als Dorpsplatform van harte 
ondersteunden en dat veel bijval vond bij de inwoners van de Kanis. Op 
woensdag 26 mei nam de dorpswethouder Arjan Noorthoek de petitie 
met 267 handtekeningen in ontvangst, natuurlijk op de brug. Pim Kruger 
en Eli de Heer leverden de handtekeningen in namens de bewoners van 
de Kanis, Ko Droogers was aanwezig als voorzitter van het Dorpsplatform. 
De wethouder is het kostenplaatje nog aan het onderzoeken. We zijn 
benieuwd.

Openbare Vergadering: 6 juli om 20.00 digitaal
We verwachten dat dit onze laatste digitale vergadering zal zijn en dat 
we na de zomer weer in De Schulenburch kunnen vergaderen. Deze 
avond is zeer toekomstgericht. 

• De beleidsmedewerker energietransitie van de gemeente geeft 
een presentatie over het participatietraject voor de Warmtevisie 
Woerden; de stand van zaken en de voorstellen die aan de ge-
meenteraad worden gedaan. Na de zomer gaat de raad hierover 
de eerste besluiten nemen.
• De projectleider Omgevingsvisie komt toelichten waar ze staan 
met de omgevingsvisie.  Er wordt ook een beeld geschetst van 
wat de komende jaren nog gaat spelen (de omgevingsvisie is een 
integrale hoofdlijn, daarna worden nog verschillende onderwer-
pen uitgewerkt, bijvoorbeeld in gebiedsprogramma’s). Tijdens de 
presentatie ligt de focus op het proces. Doelstelling is om over en 
weer te horen waar de behoeftes liggen, zodat die in lijn gebracht 
kunnen worden. Meer over de Omgevingsvisie kunt u lezen in de 
Woerdense Courant van 9 juni.
• We hebben de gemeente gevraagd om u bij te praten over de 
voortgang van de woningbouw plannen.
• We zullen u kort bijpraten over het overleg met de gemeente 
over de toekomst van De Schulenburch.

Als u de Openbare Vergadering wilt bijwonen, meld u dan aan bij het 
secretariaat: dorpsplatform@kamerikvandaag.nl. 
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Kamerik in Beeld

MANDY VOORBIJ, GESLAAGD VOOR GYMNASIUM RICK WITTEVEEN, GESLAAGD VOOR MAVO

4 MEI, DODENHERDENKING DAAN WILTENBURG, GESLAAGD VOOR MAVO

DRAAIORGEL TIJDENS KONINGSDAG HINDERNISSEN IN DE PASTOOR SCHUURMANSTRAAT
 VOOR DE POSTBESTELLER

Met dank aan Kees de Kwaasteniet voor de foto's. 
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Oproepen en activiteiten

Heropening
Repair Café

De Stichting Activiteitenhuis organiseert activiteiten en faciliteert nieuwe initiatieven door en 
voor de inwoners van Kamerik. We zijn eindelijk weer gestart met (een deel van) onze activi-
teiten, onderaan staat ons programma. Activiteiten vinden plaats in De Cope, Berkenlaan 51.  
Inlichtingen en aanmelden kan via: Tonny Bouwman (0348 - 40 16 99  of  06 39 59 27 13).

Quiz & Zo
Tevens presenteert Inge van Veldhuijsen “Quiz & Zo” in samenwerking met St. Activiteitenhuis, 
in De Cope, op woensdag 7 juli van 14:00 tot ongeveer 16:00 uur – mits de versoepelingen het 
toelaten. Of u nou woont in De Cope of elders in Kamerik en omgeving, allen zijn welkom! 
We gaan de hersens laten kraken met allerlei leuke quizvragen. Door samen met anderen 
de quiz te doen bent u actief bezig en stimuleert u uw geheugen. Maar het is ook een leuke 
manier om anderen te ontmoeten en gezellig de middag door te nemen. Bij voldoende animo 
kan Quiz &Zo daarna om de week op woensdagmiddag plaatsvinden.  
Voor inlichtingen: Inge van Veldhuijsen (06 26 86 07 30). 

Coronaregels
Bij binnenkomst zal eerst een checkgesprek met elke gast plaatsvinden. Gasten betalen gepast 
(contant) bij entree. Tijdens het verplaatsen naar of in de zaal dient een mondkapje gedragen 
te worden. Gasten dienen de aanwijzingen en instructies van de vrijwilligers op te volgen. 
Verder gelden alle basisregels van het RIVM: Was vaak en goed uw handen, houd 1,5 meter 
afstand van anderen, blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Stichting Activiteitenhuis herstart 
programma, organiseert “Quiz & Zo”

De redactie is niet op de hoogte van alles wat zich in Kamerik af-
speelt. Heeft u tips, ideeën, of zelfgeschreven artikelen? Ze zijn van 
harte welkom op redactie@kamerikvandaag.nl. 

Wij zoeken ook een vrijwilliger die wil helpen met de opmaak van 
het blad. De layout wordt vormgegeven in het programma InDesign. 
Ervaring met dat programma is handig, maar niet nodig; Charissa 
(die nu de opmaak verzorgt) helpt u graag met het leren. Kamerik 
Vandaag zorgt ook voor de toegang tot het programma.

Het volgende blad verschijnt op 4 september (inleverdatum voor 
kopij: 18 augustus). Bedankt voor het lezen van Kamerik Vandaag en 
tot de volgende keer! 

Inzendingen zijn welkom!

Het Repair Café Kamerik hoopt weer 1 
keer per maand open te kunnen gaan, 
op dinsdag 7 september voor het eerst. 
Heeft u iets te repareren, bijvoorbeeld 
kleding of elektrische apparaten? Dan 
bent u van harte welkom tussen 14.00 
uur en 16.30 uur.

Adres: Ambachtshuis, Nijverheidsweg 15.
Voor info: Tel. 06 13013795 of kijk op
www.repaircafe.nl.

Vrijwilligers voor
het Logeerhuis 
Bredius gezocht
Stichting Logeerhuis Bredius te Woer-
den wil mantelzorgers ontlasten door 
degene voor wie zij zorgen een gastvrije 
en comfortabele logeerruimte te bieden. 
Getrainde vrijwilligers spelen een centrale 
rol in de dagelijkse gang van zaken binnen 
dit logeerhuis, waar 4 logées tegelijk 
terecht kunnen. 

Het logeerhuis zoekt vrijwilligers!
• Je hoeft niet in het bezit te zijn van 
een zorgopleiding. 
• Wel prettig vinden dat het vrijwilligers-
werk een mate van verantwoordelijk-
heid betekent en lichte zorgtaken willen 
vervullen. 
• Bereid zijn een training te volgen voor-
afgaand aan de inzet in het logeerhuis. 

Ook als je liever in de ondersteunende 
taken, zoals de klussen of huishouding 
een rol wil spelen, ben je van harte 
welkom! 

Nieuwsgierig geworden, laat het ons 
weten! Meld je aan als vrijwilliger en/of 
vraag naar de uitgebreidere taakomschrij-
ving. Dit kan via info@logeerhuisbredius.
nl of tel: 0348-591010.
Voor meer informatie: www.logeerhuis-
bredius.nl.

INGEZONDEN:

INGEZONDEN:VAN DE KAMERIK VANDAAG REDACTIE:

INGEZONDEN:



   Kamerik Vandaag nieuws   7

Ervaar ook wat Onderling verzekeren is!

www.ovmkamerik.nl
info@ovmkamerik.nl

Voorhuis 51b
Kamerik

0348-402123
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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

        
       

‘liefdevol herinneren’ 

www.unalome-uitvaartbegeleiding.nl

Manuela Wiltenburg |  06-50905152 | Kamerik

afscheid
samen
in alle rust
stap voor stap
liefdevol
met aandacht
betrokken 
passend
naar uw wens

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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Ingezonden nieuws

Impasse dreigt voor de Schulenburch
Bij de Schulenburch zit het absoluut niet mee en dreigt groot gevaar. 
Door de stormschade van dit voorjaar moet het dak van de sporthal 
volledig vernieuwd worden, inclusief veiligheidsopties.  Dit brengt 
1,5 ton aan niet voorziene kosten voor de gemeente met zich mee en 
maakt een oplossing voor de geluidsproblemen nog problematischer. 
Wel lijkt het bestuur samen met de energiecoöperatie Woerden een 
oplossing gevonden te hebben voor de zonnepanelen die nodig zijn. 
Daardoor zullen die de gemeente geen geld gaan kosten, dus dat is 
wel weer een flinke besparing die we als bestuur kunnen realiseren 
voor de gemeente. 

Wat betreft de geluidsisolatie van het gebouw is het bestuur somber 
gestemd. De gemeente zegt hiervoor een oplossing te zoeken, maar 
tot nu toe wordt alleen naar de lange termijn gekeken. Ons inziens 
worden alleen lapmiddelen voorgesteld, waar het bestuur en de pach-
ter niet mee uit de problemen zijn en bovendien verloedering van 
het Centrum dreigt. De enige acceptabele oplossing voor de geluids-
problemen is goede isolatie, maar dat wil de gemeente niet betalen, 
ondanks dat dan de pacht weer flink omhoog kan en de problemen 
met de omwonenden zijn opgelost. 

De wethouder heeft aangegeven dat het Centrum eventueel terug 
gegeven kan worden aan de gemeente als er geen structurele oplos-
sing voor de komende jaren komt. Dat lijkt ons geen oplossing. Het 

gaat de gemeente nog veel meer kosten dan de geluidsisolatie en de 
dorpshuisfunctie valt dan vrijwel volledig weg. Dat wil toch niemand! 
Zeker niet de 1500 Kamerikers die de petitie getekend hebben…
Inmiddels zijn een aantal  gemeenteraadsleden met Kamerikse wor-
tels uitgebreid geïnformeerd en te hulp geroepen door het bestuur. 
Dit zijn Daphne van der Wind-Hoogeveen van CU/SGP, John Boere 
van het CDA en Florian Bos van de VVD. Zij stellen zich positief op en 
hebben al vragen gesteld aan de gemeente. Wie weet wordt op deze 
wijze de impasse waar we in zitten doorbroken!

Ondernemend Woerden zoekt Kamerikse ondernemers 
voor werkgroepen

VAN DE ONDERNEMERSVERENIGING:

Ondernemend Woerden: dit is de nieuwe en 
duidelijkere naam van het overkoepelende 
platform van alle ondernemersverenigingen 
binnen de gemeente Woerden.

Binnen Ondernemend Woerden werken de 
ondernemersverenigingen uit gemeente 
Woerden samen met de gemeente aan het 
economisch actieplan. Doel is het verbeteren 
en versterken van het lokale ondernemerskli-
maat. Aangesloten zijn ZOOOM ZZP, Onder-
nemend Harmelen, Ondernemersvereniging 
Kamerik-Kanis, Ondernemend Zegveld/de 
Meije, BIZ vereniging Stadshart Woerden en 
Ondernemerskring Woerden (OKW). 
Ondernemers, ambtenaren en wethouders 

werken binnen commissies in Ondernemend 
Woerden samen. Op dit moment zijn dat de 
commissies Vitale Arbeidsmarkt, Infrastruc-
tuur, Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid en 
Omgevingsvisie. 

Wethouder Arjan Noorthoek (Economische 
Zaken) hecht veel waarde aan deze samen-
werking: “Ondernemers en gemeente kun-
nen niet zonder elkaar. Dat zien we bijvoor-
beeld bij de schuifruimte. De ondernemers 
hebben goed onderbouwd waarom er extra 
bedrijfsruimte nodig is, vervolgens is het 
op de politieke agenda gekomen en zijn wij 
ermee aan de slag gegaan. Dat er nu twee 
locaties zijn gevonden waarmee we de groei 
van lokale bedrijven kunnen faciliteren en 
daarmee behouden voor Woerden, is echt 
een vrucht van die samenwerking. Het helpt 
daarbij beslist dat de ondernemers zich 
verenigd hebben in dit platform, zodat we 
één aanspreekpunt hebben.” Wethouder 
George Becht (Arbeidsmarkt) vult aan: “Mooi 
om te zien hoe dit platform zich de afgelopen 
vijf jaar heeft ontwikkeld. Ik zie op allerlei 

gebieden de meerwaarde. Denk bijvoorbeeld 
aan hun inzet voor de lokale ondernemers 
tijdens corona of hun betrokkenheid bij de 
Woerdense arbeidsmarkt. Belangrijk voor 
ons om zo’n fijne samenwerkingspartner te 
hebben.” 

Per 1 april heeft Marien Groenendijk (OKW) 
de voorzittershamer overgenomen van Rina 
Mulder (ZOOOM ZZP). Ondernemend Woer-
den is Rina zeer erkentelijk voor haar inzet 
waarbij de samenwerking tussen onderne-
mers en lokale overheid enorm is verstevigd. 

Kamerikse ondernemers gezocht voor 
werkgroepen
Voor de commissies die hierboven genoemd 
zijn zoekt de OVK nog leden die zich voor één 
van de onderwerpen namens de Kamerikse 
Ondernemers in willen zitten! Meld je aan 
bij voorzitter Heidi Meijers of een van de be-
stuursleden als je ons en je collega-onderne-
mers hiermee wilt helpen! We worden echt 
gehoord door de gemeente en het is maar 
een paar bijeenkomsten per jaar.

VAN HET BESTUUR VAN DE SCHULENBURCH:
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De Kamerikse brandweer nam op 31 mei afscheid van ge-
waardeerd vrijwilliger (en bekende Kameriker) Emiel Kwak-
kenbos, die op 1  juli 2000 toetrad tot het Kamerikse brand-
weerkorps. Emiel bekleedde daar diverse functies en na 21 
jaar zette hij een punt achter deze vrijwilligersloopbaan. Tijd 
voor een interview door Kamerik Vandaag.

Kun je je nog herinneren hoe je er toe gekomen bent om 21 jaar 
geleden bij de brandweer te gaan?
Jazeker. Drie jaar daarvoor was ik al gevraagd door de toenmalig 
brandweercommandant Daan van de Geer. Ze waren op zoeken naar 
versterking die woonachtig én werkzaam was in Kamerik. Mijn werk 
bij de Onderlinge Verzekeringen Kamerik liet het toen niet toe maar 
na drie jaar, toen het werk het wél toe liet, heb ik na diverse gesprek-
ken de beslissing genomen om het wél te doen. Met nog vijf anderen 
ben ik toen gestart.  Mijn vader was vroeger ook enige tijd bij de 
brandweer, maar dat heeft niet meegespeeld in het besluit. 

Klopte het beeld dat je had van een brandweerman en wat dat in 
zou houden?
Ik ben open en blind toegetreden tot de brandweer, ik had geen 
(voor)oordeel of speciale verwachtingen. Ik wilde gewoon wat doen 
voor de (Kamerikse) gemeenschap en ik wilde er vooral zijn voor 
mensen die hulp nodig hadden. Met dat idee ben ik gestart bij de 
brandweer en met de opleiding. 

Welke opleiding volgde je dan?
Dezelfde als de beroepsbrandweer volgt. Brandwacht in het eer-

ste jaar waar alles rondom brand aan bod kwam, het tweede jaar 
Brandwacht 1e klas waar de hulpverlening de boventoon voerde en 
het derde jaar Hoofd Brandwacht met meer algemene en leidingge-
vende inhoud. Na die drie jaar ben ik meteen de cursus bevelvoerder 
gaan volgen en ook nog andere specialisaties. Ik heb uiteindelijk alle 
opleidingen gevolgd die me aangeboden werden. Ik kreeg de kans om 
dat te doen, ik vond het interessant en het verrijkte mij. Maar het was 
best pittig naast mijn baan.

Wat is je het meeste bijgebleven in je loopbaan als brandweerman?
Er zijn meerdere dingen die een grote indruk hebben gemaakt. Een 
brand bij een klant (van de Onderlinge) is me wel bijgebleven. Ik stond 
daar een beetje met twee petten. De brandweer-pet en de verzeke-
rings-pet. De brand moest natuurlijk geblust worden maar tussendoor 
stond ik ook de mensen gerust te stellen over de afwikkeling van de 
schade. 

We hebben ook eens een complex ongeluk gehad in Woerden. Het 
slachtoffer zat bekneld in de auto en de regel is dat  het slachtoffer 
binnen één uur los moet zijn. Het was echt op het nippertje dat het 
been van het slachtoffer niet geamputeerd hoefde te worden. Hij was 
er net op tijd uit, mét been. Dat blijft je wel bij.

Kun je aangeven welke veranderingen er hebben plaatsgevonden in 
de afgelopen 21 jaar binnen de brandweer?
De regionalisering is wel een grote verandering geweest. De herinde-
ling in regio’s heeft voor de organisatie veel veranderd op o.a. prak-
tisch gebied. Denk bijvoorbeeld aan de uitrusting van een auto. Wij 
hebben hier in waterrijk gebied andere materialen nodig op de auto 

Interview met Emiel Kwakkenbos, Kamerikse brandweerman

Emiel Kwakkenbos. Foto door Kees de Kwaasteniet.

DOOR MANUELA WILTENBURG:

Emiel Kwakkenbos neemt na 21 jaar afscheid van de 
Brandweer. Hij ging voor Kamerik door het vuur.
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Vervolg interview; Kameriks nieuws

Een oproepje in het vorige nummer van Kamerik Vandaag, waarin de 
redactie op zoek was naar nieuwe redactieleden, deed me meteen in 
de pen klimmen. Aangezien ik heel erg van schrijven houd, het leuk 
vind om mensen uit het dorp te ontmoeten, en graag mijn steentje 
wil bijdragen, kwam deze uitnodiging als geroepen. Sinds ik bijna 
twee jaar geleden in Kamerik neerstreek, lees ik met veel plezier ieder 
nummer van het mooi vormgegeven blad, dat me veel leert over het 
reilen en zeilen van dit prachtige dorp. 

Na mijn jeugd in Rijnsburg, een dorp dichtbij de Zuid-Hollandse kust, 
woonde en studeerde ik zeven jaar in Leiden en vertrok voor mijn 
eerste baan naar Amsterdam, waar ik bijna dertig jaar in het hartje 
van de stad woonde, moeder werd van een zoon en een dochter van 
inmiddels 27 en 24 jaar, en werkte als zelfstandig gevestigd mediator, 
coach en trainer.

Mijn huwelijk strandde en het platteland bleef me trekken. Uiteinde-
lijk brachten mijn liefde voor het Groene Hart én voor een geboren en 
getogen Kameriker me in 2019 definitief hier. De fraaie vergezichten, 
steeds veranderende wolkenluchten en schitterende zonsop- en zons-
ondergangen geven me een gevoel van thuis. Ik word blij van iedere 
groet, vriendelijk opgestoken hand, en de automobilisten die elkaar 
de ruimte gunnen langs de Van Teylingenweg.

Samen met mijn Golden Retriever-pup Moes verhuis ik deze zomer 
van mijn fijne huurwoning tegenover de Hippolytuskerk naar een 
heerlijke eigen woning met zonnige tuin aan de Kanis, van waaruit ik 
hoop een mooie bijdrage te kunnen leveren aan Kamerik Vandaag! 

Op zaterdag 5 juni jl. vond er een mini-gala plaats voor een Kame-
rikse vriendengroep die het eindexamen erop heeft zitten. Normaal 
organiseert school dit gala, maar corona gooide roet in het eten.  De 
ouders sloegen hun handen ineen om voor hun kinderen toch een 
bijzondere tijd op een onvergetelijke manier af te sluiten. De exa-
menkandidaten verschenen in een prachtige jurk of ditto pak en met 
een prachtig vervoersmiddel. Na een fotosessie met elkaar en met 
familie, vertrok de stoet langs Kalsbeek Bredius om daar toch nog 
even te stoppen om afscheid te nemen van hun school. En gelukkig is 
iedereen geslaagd!

Mini-gala Kamerikse 
vriendengroep

Voorstellen nieuw redactie-
lid: Anne Marieke den Haan

Oproep: Brandweer Kamerik zoekt 
nieuwe leden!
Woon (en werk) je in Kamerik en zou jij ook graag deel uitmaken van dit brandweer-
team? Iedere donderdagavond zijn wij op de kazerne aan de Mijzijde 81.  Loop eens 
binnen en wij vertellen je nog veel meer over ons mooie werk! 

Of neem voor meer informatie contact op met:
Bert Schippers, T: 06 - 10116118.

dan in bosrijkgebied. Het standaardiseren van de uitrusting werkte 
voor ons dus niet. Dat zijn lastige dingen geweest.

Tja... en dan na 21 jaar neem je afscheid. Volgens mij ben je onwijs 
verrast?
Ja, inderdaad. Dat was afgelopen donderdag 27 mei, de laatste oe-
fenavond hebben ze mij door Kamerik rondgereden op de oude spuit. 
Mooi om zo die waardering te ontvangen van mijn collega’s,  waarvan 
er een aantal ook echt vrienden zijn geworden. Vrijdag  28 mei ston-
den ze ineens weer op de stoep. Ik kreeg een vrijwilligersonderschei-
ding uit handen van Burgemeester Molkenboer en Hans Burger van 
de Veiligheidsregio. Fijn, ook die erkenning. Daar heb ik het nooit voor 
gedaan maar het voelt wel goed.

Op maandag 31 mei werd ik 56, de dag waarop ik ooit aangaf te zul-
len stoppen. Om 20.00 uur ging de pieper. Ik dacht echt… dit is geen 
toeval. Ik was de eerste op de post en dat gebeurde nooit. Samen 
met mijn gezin hebben we toen een parcours afgelegd met een knip-
kaart  zoals ook bij de brandweermiddag van JeVaKa, inclusief een 
zakje chips en pakje drinken. Dat was erg leuk!

Ik denk dat ik je namens alle Kamerikers  mag bedanken voor 21 
jaar dienst bij de brandweer. Je was er voor onze veiligheid. Dank 
daarvoor. Is er nog iets dat je kwijt wilt wat nog niet gezegd is?
Ik voel me enorm vereerd door de woorden die uitgesproken zijn en 
de dankbaarheid die getoond is door de organisatie. Het is en blijft 
een mooie organisatie! Kom d’r bij:

VAN DE KAMERIK VANDAAG REDACTIE:

Foto door Peter Bosch, One Eye Photography.

INGEZONDEN:
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Verenigingen uitgelicht

Vereniging  | JeVaKa
Bestuursleden  | 4
Activiteiten | Lokaal welzijnswerk  
     jeugd
Website  | https://www.face
     book.com/Jevaka

Verenigingen uitgelicht: JeVaKa (Jeugd Vakantiewerk Kamerik)

Het bestuur van JeVaKa. Van links naar rechts: Conny Hoogendoorn, Sandra van Weerdenburg, Roland  van Joolen en Lisa Eekels. 
Foto door Kees de Kwaasteniet.

In deze rubriek laat Kamerik Vandaag 
de Kamerikse voorzitters van vereni-
gingen aan het woord komen. Wie 
zijn de drijvende krachten achter deze 
Kamerikse verenigingen? In deze editie 
van Kamerik Vandaag spreken we 
Sandra van Weerdenburg, voorzitter 
van JeVaKa.

Kun je vertellen waar de afkorting JeVaKa 
voor staat?
JeVaKa betekent Jeugd Vakantiewerk Kame-
rik. Wij organiseren diverse activiteiten hier 
in het dorp voor alle basisschoolkinderen. 
Wij organiseren de brandweermiddag en de 
huttenbouw op de laatste donderdag en vrij-
dag van de schoolvakantie. En natuurlijk ook 
de activiteiten rond de Sinterklaasintocht. 
JeVaKa bestaat dit jaar alweer 43 jaar.

Is er veel veranderd in al die jaren?
Dat is een goede vraag. Ik weet eigenlijk 
niet zo heel veel van de historie omdat ik 
van oorsprong geen Kamerikse ben, maar 

volgens mij werden er vroeger een hele week 
activiteiten georganiseerd. Er was toen naast 
de huttenbouw bijv. ook een speurtocht, 
knutselmiddag of discoavond. En in het 
najaar werd nog wel eens een voorstelling 
gehouden.

Toen ik samen met Conny Hoogendoorn 
de bestuurstaak overnam, een jaar of 10 
geleden, hadden we dezelfde activiteiten 
als nu en dat hebben we zo gelaten om 
het werkbaar te houden. Wel hebben we 
onderzocht of we de activiteiten naar een 
andere week konden verplaatsen i.v.m. de 
overlap met de Woerdense Vakantieweek in 
de laatste week van de schoolvakantie. Maar 
uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat 
aan het eind van de vakantie ook wel wat 
heeft. Iedereen komt na hun vakantie terug 
in het mooie Kamerik en heeft dan tijdens 
onze activiteiten een moment om samen 
met vrienden of bekenden uit het dorp de 
vakantie af te sluiten.

Wat doen jullie zoal als bestuur?
Ons bestuur bestaat nu uit 4 personen en 
iedereen heeft zo zijn eigen taak. Conny is 
penningmeester, Lisa is secretaris en van de 
Sinterklaasintocht. Roland is naast bestuurs-
lid het “opperhoofd” van de Brandweermid-
dag en de Huttenbouw. 

Voor de brandweermiddag is het regelen van 

de vrijwilligers en het regelen van spellen en 
uitkiezen van nieuwe spellen bijvoorbeeld 
één van de taken. We beginnen daar wel op 
tijd mee. Voor de huttenbouw hoeven we 
iets minder te regelen. Wij zijn heel blij met 
de sponsoren, dankzij hun bijdrage kunnen 
we de activiteiten organiseren. Dus het is ook 
een sport om veel voor weinig te regelen. 

Sinds vorig jaar is er een commissie voor de 
organisatie van de zomeractiviteiten. Het is 
fijn dat er al een aantal leuke enthousiaste 
commissieleden zijn die de organisatie op 
zich nemen, want vele handen maken licht 
werk. Daarnaast hebben we ook jaarlijks 
maatschappelijke stagiaires die ons helpen 
bij alle activiteiten. En we hebben gelukkig in-
middels overal goede draaiboeken van liggen.

Gaan de zomeractiviteiten dit jaar door?
In principe wel. Op basis van de dan gelden-
de maatregelen en evenementenvergunning 
zullen we de afweging maken. En we hebben 
natuurlijk vrijwilligers nodig om op de dagen 
zelf te helpen, want anders kan het alsnog 
niet doorgaan.

En dan nog de organisatie van activiteiten 
rond 5 december?
De intocht van Sinterklaas organiseren is een 
feestje om te doen. Zoveel blije snoetjes bij 
de intocht, daar doe je het voor. Ook daar-
voor is een aparte commissie Sinterklaas die 

Interview met 
Sandra van Weerdenburg,
voorzitter JeVaKa

DOOR MANUELA WILTENBURG:
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activiteit willen organiseren. Denk daarbij aan een sportclinic voor 
iedereen, een workshop over inclusief werkgeverschap, een jamses-
sie waaraan iedereen mee kan doen, een inclusieve kerkdienst of een 
inclusieve les in het onderwijs. 

Wethouder George Becht (Inclusie): “Het doel is dat iedereen in onze 
gemeente volwaardig mee kan doen. Als het gaat om wonen, werken 
en vrije tijd. Het lukt nog niet altijd elke inwoner om op basis van 
eigen interesses en talenten een club, baan, opleiding, vereniging, 
huis of hobby te vinden. Terwijl iedereen daar recht op heeft. Tijdens 
het Iedereen doet mee Festival gaan we samen ontdekken hoe we 
dat mogelijk kunnen maken. En het is een mooie kans om de goede 
voorbeelden die er al zijn extra in de schijnwerpers te zetten.”

Prijs
Tijdens het festival wordt ook de Iedereen doet mee Prijs uitge-
reikt. Iedereen, elk bedrijf, elke inwoner, school, club of organisatie 
kan mee doen. Door een actiepunt in te brengen waarmee je de 
inclusieve Woerdense samenleving dichterbij brengt. Er zijn prijzen te 
winnen in zes categorieën: ‘inclusief werkgeverschap’, ‘de inclusie-
ve buurt’, ‘inclusie in het onderwijs’, ‘inclusieve cultuur, vrije tijd & 
sport’, ‘inclusie & support (zorg en welzijn)’ en ‘de inwonersprijs’. 

Meer informatie over de Werkgroep ‘Iedereen doet mee’, het festival 
en de prijs is te vinden op www.woerden.nl/iedereen-doet-mee. Via 
de website kunnen inwoners en organisaties ook hun initiatieven 
voor het festival en de prijs aanmelden. 

Vervolg interview; Gemeentelijk nieuws

dit samen met ons organiseert. We moeten 
natuurlijk vragen of er extra Pieten meeko-
men met de Sint,  de zaal en de aankleding 
verzorgen, de route moet bekend zijn, 
enzovoort. Je kan wel bedenken wat daar nog 
meer bij komt kijken. 

Onze kinderen zijn inmiddels niet meer zo 
klein en na 10 jaar willen Conny en ik graag 
het stokje overdragen aan nieuwe ouders 
met jonge kinderen. We hopen dat we hierbij 
een oproep kunnen doen. 

Dus jullie zijn echt op zoek naar nieuwe, 
jonge ouders die JeVaKa zouden willen 
versterken?
Ja inderdaad! Het zou erg jammer zijn als 
het stopt, want het bestaat al zo lang en er 
worden zoveel mensen blij van de activitei-
ten. Wij hebben het altijd met veel liefde en 
passie georganiseerd, dus het zou super zijn 
als dat voortgezet wordt en dat onze collega 
bestuursleden Lisa en Roland niet met zijn 
tweeën overblijven. Versterking is gewenst!

Heb je jonge kinderen?
Wil je dat de activiteiten van JeVaKa blijven voorbestaan?

Meld je dan nu aan! JeVaKa zoekt:

Nieuwe Bestuursleden
Nieuwe Commissieleden (zomer/sint)

Nieuwe vrijwilligers voor begeleiding diverse activiteiten
Maatschappelijke stagiaires (jongens en meiden die nu in 2e of 3e klas middelbare school 

zitten)

Bel voor meer informatie met Conny Hoogendoorn. T: 06-12497959.

Hiernaast: waterpret tijdens de 
Brandweermiddag van 2019. 

Foto door Kees de Kwaasteniet.

Oproep JeVaKa:

Van zaterdag 18 tot en met za-
terdag 25 september 2021 vindt 
in Woerden het eerste Iedereen 
doet mee Festival plaats. Een week 
vol activiteiten voor alle inwoners 
en organisaties uit de gemeente 
Woerden. Voor jong en oud, wat 
je culturele achtergrond, gender, 
talenten of beperkingen ook zijn. 
Het festival is een initiatief van de 
Werkgroep ‘Iedereen doet mee’ en 
de gemeente Woerden. 

Verspreid door de gemeente kan iedereen tijdens het Iedereen doet 
mee Festival deelnemen aan activiteiten, kennis opdoen, snuffelen 
aan inclusief ondernemerschap, of genieten van een educatief, spor-
tief of cultureel aanbod, geschikt voor iedereen. De organisatie zorgt 
voor een flexibel aanbod dat past binnen de dan geldende corona-
maatregelen.

Doe mee als ondernemer, club, school, inwoner of organisatie 
Het Iedereen doet mee Festival wordt georganiseerd door de inclu-
sieve Werkgroep ‘Iedereen doet mee’. Dit is een enthousiaste groep 
inwoners en organisaties die zich inzet voor een inclusieve samen-
leving in Woerden en de kernen. Om het festival tot een succes te 
maken zoekt de werkgroep verenigingen, clubs, scholen, bedrijven en 
organisaties die inclusie een warm hart toedragen en een inclusieve 

Eerste Iedereen doet mee Festival in Woerden 
VAN DE GEMEENTE:
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Met de rubriek Kamerik in Bedrijf zet-
ten wij een Kamerikse ondernemer in 
de schijnwerpers. In deze editie spreken 
wij Wil van der Tol jr. van Autobedrijf 
Wil van der Tol. 

Wat voor een soort bedrijf is autobedrijf Wil 
van der Tol?
Veel mensen kennen ons wellicht als Alfa 
Romeo dealer, maar dat zijn we al 12 jaar 
niet meer. We zijn nu een universeel auto-
bedrijf en werken met de autocrew-formule, 
wat onderdeel is van Bosch. Dat betekent 
dat we daar de ondersteuning en opleiding 
van krijgen maar ook de onderdelen en alle 
kennis van de moderne auto’s. Reparatie en 
onderhoud is onze hoofdtaak nu, ook van 
bedrijfsauto’s tot 3.500 kg. Verder doen we 
de in- en verkoop van occasions en natuurlijk 
ook APK. We bieden dus een totaal concept.

Jullie bedrijf bestaat natuurlijk al heel lang?
Op 1 augustus 1973 nam mijn vader, Wil 
senior, autobedrijf Stoof over. Het bedrijf was 
toen nog gevestigd midden op het dorp. In 
juni 1977 zijn we verhuisd naar onze huidige 
locatie. We waren het eerste bedrijf dat zich 
vestigde op een nog verder te ontwikkelen 
industrieterrein. Op deze locatie zijn we 
inmiddels al twee keer uitgebreid.

En de appel valt niet ver van de boom?
Inderdaad, de liefde voor auto’s is mij met 

Kamerik in Bedrijf: Autobedrijf Wil van der Tol 

Wil van der Tol junior. Foto door Kees de Kwaasteniet. 

de paplepel ingegoten. Na mijn opleiding en 
drie andere werkgevers in de autobranche 
om het vak te leren, kwam ik in 2006 ook in 
het bedrijf werken. In 2010 werd ik mede-ei-
genaar en in 2013 hebben mijn ouders het 
stokje volledig aan mij overgedragen. 

Hoeveel mensen werken er bij jullie?
Er werken inclusief mijzelf 8 mensen. Een 
fijne club medewerkers. Wat mooi is om te 
vermelden is dat Gilbert Wijna, voor velen 
een bekende, dit jaar alweer 30 jaar in dienst 
is. Dat hebben we klein gevierd en gaan we 
nog groot vieren als er weer wat meer mag. 
Hij is een vast aanspreekpunt bij de recep-
tie, iedereen kent hem.  We hebben weinig 
verloop qua personeel, maar gelukkig ook 
qua klanten.

Hoeveel mensen werken er bij jullie?
Eigenlijk uit heel Nederland weten klanten 
ons te vinden. Voor onderhoud en reparatie 
vooral lokaal, uit Kamerik en de regio, maar 
ik zie nog genoeg auto’s in Kamerik waar 
geen Van der Tol op staat, dus er zijn nog 
kansen! Waarom zou je verder gaan als het 
op het dorp te vinden is?

Hebben jullie nog bepaalde ambities?
We willen graag op dezelfde voet doorgaan, 
nog wat groeien met het bedrijf op deze 
plek. Dat is denk ik wel mogelijk. We zitten 
centraal in Nederland, de aanrijtijden zijn 

kort, dus fijn voor de verkoop van occasions. 
We willen graag met plezier blijven werken 
hier op deze plek en dat de klanten graag 
terug komen. Daarnaast doen we zeker niet 
hetzelfde als 20 jaar geleden, we gaan mee 
met de markt, denk bijvoorbeeld aan elektri-
sche auto’s. Tien procent van onze verkoop-
voorraad is elektrisch. We doen serieus mee 
met deze markt. We hebben daar geschoolde 
mensen voor en houden de kennis en vaar-
digheden up-to-date. Van volledig elektrisch 
tot hybride.

Is er nog iets dat je zou willen zeggen tegen 
de Kamerikers?
We hebben met zijn allen een mooi dorp 
waar we trots op mogen zijn. Met mooie 
bedrijven en  werkgelegenheid. Waar nog 
een dorpsgevoel heerst, en mooie activitei-
ten georganiseerd worden voor jong en oud. 
We mogen er gewoon trots op zijn Kameriker 
te zijn. 

Interview met 
Wil van der Tol jr.

DOOR MANUELA WILTENBURG:
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Samen ontdekken, 
beleven, leren & ervaren

WWW.KLEINKAMERIK.NL
EMAIL: HEIDI.MEIJERS@KLEINKAMERIK.NL

HANDELSWEG 18, 3471 DZ, KAMERIK
TEL: 0348 - 448637

O v e r s t e k  2K
A

M E R I K  d o r
p

  
 

 
 

         

         P o p - u p  e e t c a f é

                                s i n c e  2 0 2 0

Menu’s         €

Maaltijdsalade kip        6,5
Maaltijdsalade carpaccio      7,5
Italiaanse bol met carpaccio      5,5
Kipsaté (vier stokjes) *       9,5
Angusburger *        11,5
 Italiaanse bol, gebakken ui en champignons,
 curry en cheddar
Schnitzel* **         12,5
Loempia speciaal *       8
 ham, gebakken ei en pindasaus
Witlofschotel         9
Biefstuk* **         13,5
Varkenshaas* **        13,5
Nasi speciaal        9,5
 twee satéstokjes, pindasaus, gebakken ei en
 atjar tjampoer
Bami speciaal        9,5
 twee satéstokjes, pindasaus, gebakken ei en
 atjar tjampoer
Scholfilet*         12,5
 met ravigottesaus
Zalmfilet         12,5
 pasta met zalmfilet
Halve kip*         9,5
Kapsalon (kip), ook vega beschikbaar    6,5
Patat stoofvlees        6,5

Kindermenu         4,75
 patat, snack naar keuze,
 appelmoes, wicky en verrassing

Dessert

Sorbet         3,75
Advocaat coupe        3,75
American cheesecake       3,75

*  geserveerd met patat en salade
** warme saus naar keuze: champignonroom-, peper- of stroganoffsaus
    vega
     z.o.z. 

Afhalen op        Telefonisch
do, vrij, za & zo       te bestellen via
van 17:00 tot        06- 83 43 44 41
20:00.         Tot ziens!
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V.Teylingenweg 132 A 
3471 GH  Kamerik 
0348-401635 
info@roestkamerik.nl 
www.roestkamerik.nl 

 Lounges 
Overkappingen 
Schuren 
Bouwmaterialen 
Tuinmaterialen 
Bestrating 
Zand & Grond, 
Grind & Split.  

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?


