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Nieuws
Kamerik: samen wonen, werken & leven 

Foto: Kees de Kwaasteniet

Informatieavond 
woningbouw Mijzijde
De gemeente en Bébouw Midreth vertellen 
over de stand van zaken van het nieuw-
bouwplan op de Mijzijde  ...

Hoe werkt het bij de 
Bibliotheek Kamerik?
De bibliotheek draait voor een groot deel op 
vrijwilligers. Wij spraken met drie vrijwilligers 
over wat ze doen   ... 

Koningsdag wordt
uitbundig gevierd
Nu corona het toelaat, heeft het Oranje Comité 
meerdere activiteiten in de planning staan: 
bingo, Kingsnight en meer  ...
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In de gedrukte versie van Kamerik Vandaag staat hier de 
agenda van de geplande Openbare Vergadering op 29 
maart. Nadat het blad naar de drukker was gegaan bleek 
echter dat die vergadering niet doorgaat. 
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We mogen weer live een openbare vergadering houden! Bijna alle 
beperkingen door corona zijn voorbij, gelukkig. Op 29 maart bent u 
weer welkom in De Schulenburch om over het wel en wee in ons dorp 
te spreken. De agenda vindt u elders in dit nummer. Er staan inte-
ressante punten op de agenda, waar we wat over willen vertellen en 
waar we graag uw mening over horen, zoals de woningbouwplannen, 
verkeer en het groenbeheer.

Op 17 maart hebben we een vervolgoverleg met de gemeente over 
het initiatief van het Dorpsplatform om samen met geïnteresseerde 
Kamerikers betaalbare starterswoningen te realiseren op het terrein 
van de voormalige Hemrikschool, dus daar kunnen we meer over 
vertellen in de openbare vergadering. 

Tijdens corona hebben veel mensen het wandelen en fietsen heront-
dekt. De nieuwe e-bikes waren niet aan te slepen bij de fietsenwin-
kels! Een speerpunt op het gebied van het verkeer bij onze verkeers-
commissie was al de veiligheid voor fietsers, dus dat komt mooi uit. 
We hebben ons in het verleden al ingezet voor een fietspad langs het 
Oortjespad met een fietsbrug over de Wetering, veiliger bermen en 
het verbeteren van het fietspad naar Woerden. Nieuw is onze inzet 
om het fietsen tussen Dorp en De Kanis veiliger te maken voor fiet-
sers. We hebben de gemeente gevraagd om de Mijzijde voor fietsers 
in te richten en te bevorderen dat het autoverkeer vooral over de Van 
Teylingenweg gaat. Dat vindt de gemeente op zich een goed idee, 
maar de bewoners moeten het er natuurlijk ook mee eens zijn. We 
willen 29 maart graag horen wat u vindt van het idee om op de 

Mijzijde tussen Dorp en De Kanis alleen (gemotoriseerd) bestem-
mingsverkeer toe te staan. Dus al het doorgaande autoverkeer, dat 
niet bij een van de adressen langs de Mijzijde moet zijn, moet dan 
via de Van Teylingenweg rijden. Hierdoor zal het aanzienlijk veiliger 
en prettiger worden om op de Mijzijde te fietsen en ook te wandelen 
natuurlijk. 

Tot slot nog iets over de samenstelling van het Dorpsplatform. Pim 
Kruger heeft, na zich 4 jaar voor Kamerik ingezet te hebben, afscheid 
genomen als lid van ons Algemeen Bestuur en we hebben als zijn ver-
vanger André Kemp, ook een bewoner van De Kanis, welkom kunnen 
heten. We zijn blij dat we met Andre weer op volle sterkte zijn en ons 
voor de Kamerikse belangen kunnen blijven inzetten!

Ko Droogers
Voorzitter Dorpsplatform Kamerik 

VAN HET DORPSPLATFORM KAMERIK:

Voorwoord door voorzitter Ko Droogers

 Evenementen, activiteiten en meer!

April en mei
St. Activiteitenhuis
Meerdere activiteiten  
Zie pg. 5

26 maart 2022
Lentefeest 
Heerlijk Houtdijk
10.00 – 16.00 
Zie pg. 14

29 maart 2022
Openbare 
Vergadering DPK
Locatie: De Schulenburch
Aanvang: 20.00

30 maart 2022
Inloopbijeenkomst
Bébouw Midreth
Locatie: De Schulenburch
17.00 – 19.30

5 april, 3 mei 2022
Repair Café
Locatie: Nijverheidsweg 15
14.00 – 16.30

Heeft u ook een evenement of activiteit voor de agenda? Mail deze dan naar: redactie@kamerikvandaag.nl

KAM
ERIK

AGEN
DA

4 mei
Dodenherdenking 
 
5 mei
Bevrijdingsdag

21 mei
Weteringloop 
Zie www.weteringloop.nl

21 mei
Verenigingenspel
Locatie: De Schulenburch
Aanvang: 20.00

23 april, 21 mei
Onderhoud  
Breenplantsoen
09.00 – 11.00

23 april
Muziekavond Nieuw 
Leven, koor Bravoure
Locatie: De Schulenburch
Aanvang: 20.00
 
27 april
Koningsdag
Ook activiteiten op 21 & 22 
april, zie pg. 14 en de site 
www.kamerikoranje.nl



4   Kamerik Vandaag nieuws

Dorpsplatform Kamerik

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

Nieuws van het Dorpsplatform Kamerik

Verkeerszaken
Fietsvriendelijke Mijzijde – deze wens kan de gemeente niet 
honoreren. In de tweede week van maart is de Mijzijde opnieuw 
geasfalteerd. Het gebruik van rood asfalt ten behoeve van een fiets-
vriendelijke uitvoering blijkt veel te kostbaar. We hebben de gemeen-
te in overweging gegeven om de Mijzijde tussen het dorp en de Kanis 
alleen toegankelijk te laten zijn voor bestemmingsverkeer en dit aan 
te geven door middel van borden. Ook uw mening hierover horen we 
graag tijdens de komende Openbare Vergadering. 

Fietspad Oortjespad – de aangebrachte verhoging is eind februari 
bekeken door vertegenwoordigers van de Verkeerscommissie en de 
gemeente. De verhoging is inmiddels verwijderd of wordt verwijderd 
zodra het weer dat toelaat en wordt vervangen door belijning. 

De bermen langs de Van Teylingenweg en de Mijzijde – deze ber-
men zijn een punt van zorg met de steeds terugkerende gaten. We 
hebben de gemeente gevraagd hoe het schouwprogramma eruit ziet 
en of er plannen zijn voor een meer structurele oplossing. 

Initiatief Eli de Heer – Eli wil heel graag dat er een voetgangers/fiet-
sers-brug in het verlengde van het Oortjespad blijft. Hij wil hier zelf 
een flinke bijdrage aan leveren en is op zoek gegaan naar mogelijke 
leveranciers. De gemeente heeft beloofd om zijn voorstel te bekijken.

Zorg en Welzijn
Toekomst Dorpshuis/De Schulenburch – de werkgroep Toekomst 
Schulenburch heeft nog geen nader bericht van de gemeente ontvan-
gen. Heel positief is dat de gemeente ervoor gezorgd heeft dat het 

dak van de sportzaal is gerepareerd. Dit dak was door stormschade 
getroffen en hierdoor had het regenwater vrij toegang tot de zaal.
 
De Bijn – de dorpsambtenaar Ivar Dekkinga heeft een overleg gestart 
met vertegenwoordigers van het tijdelijk bestuur van de Bijn, het 
Dorpsplatform, jongerenwerk en betrokken ouders om te kijken 
welke mogelijkheden er zijn om jongeren te bereiken en te betrekken 
bij vormen van jongerenparticipatie.
 
Natuurspeeltuin – de werkgroep Natuurspeeltuin wil graag haar 
ideeën en ontwerpen delen met de bewoners van Kamerik tijdens de 
Openbare Vergadering op dinsdag 29 maart.

Woningbouw
Starterswoningen – in de vorige Kamerik Vandaag meldden wij dat er 
begin februari een gesprek zou plaatsvinden met wethouder De We-
ger. Helaas is deze afspraak verplaatst naar 17 maart. De gemeente 
gaf aan dat het door ons ingediende plan meer onderzoek vroeg naar 
de economische en juridische consequenties en dat zij daarom een 
latere afspraak wilden. Tijdens de Openbare Vergadering op 29 maart 
zullen we u informeren over de inhoud van deze afspraak.

Op 30 maart houdt de gemeente samen met de aannemer een infor-
matieavond over het te bouwen appartementencomplex op de oude 
locatie van de Maria Goretti. Hierover ontvangt u nader bericht van 
de gemeente.

Nieuw lid Dorpsplatform
Aan de oproep voor een nieuw lid, heeft André Kemp gehoor 
gegeven en na een korte kennismaking heeft het voltallig bestuur in-
gestemd met zijn lidmaatschap. We zijn heel blij met zijn komst. Zijn 
aandachtsgebieden zijn: de Kanis en de groencommissie.

Renovatie van de Kanis
De gemeente en de aannemer zijn druk met de laatste loodjes. De 
officiële opleveringsdatum is ons nog niet bekend. We feliciteren de 
inwoners van de Kanis alvast met hun mooi opgeknapte buurtschap 
en met het feit dat er een eind komt aan het toch wel lange afzien. 
Als aandenken hebben we als Dorpsplatform een mooie tafeltennis-
tafel geschonken, die hopelijk veel plezier biedt aan jong en oud. 

De verkeerssituatie, met name het parkeren langs de Wetering, op de 
Mijzijde is nog wel een punt van zorg voor de Kanis. Geparkeerde au-
to’s blokkeren daar de Pastoor Schuurmanstraat. De dorpswethouder 
heeft dit samen met de Verkeerscommissie en de verkeerskundige 
van de gemeente eind februari ter plekke bekeken en belooft dat 
hierop actie wordt ondernomen.

Groenzaken
We maken ons zorgen over het onderhoud van de bermen van onze 
sloten. Doordat het maaisel niet wordt weggehaald, verarmt de grond 

De gemeente heeft de stormschade aan het dak betaald.
Foto door Kees de Kwaasteniet.
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Dorpsplatform Kamerik; Ingezonden berichten

Voor de nieuwbouw op de voormalige locatie van basisschool De Wijde Blik aan de Mijzijde 76a in Kamerik is Bébouw Midreth geselecteerd. 
Bébouw Midreth gaat hier 20 nieuwbouwappartementen realiseren. De prijzen variëren van € 225.000 voor een appartement van circa 43 m2 
tot vanaf € 325.000 voor een appartement vanaf circa 65 m2. Ook wordt er een aantal grotere appartementen (vanaf ca. 90 tot ca. 120 m2) in 
een duurdere prijsklasse aangeboden.

Op 30 maart organiseren de gemeente Woerden en Bébouw Midreth 
een inloopbijeenkomst om omwonenden en belangstellenden nader te 
informeren over het nieuwbouwplan.

Wat?   Inloopbijeenkomst nieuwbouw Mijzijde 76a
Wanneer?  Woensdag 30 maart
Hoe laat?  17.00 – 19.30 uur
Waar?   De Schulenburch, Overstek 2, Kamerik

Wat kunt u deze avond verwachten?
Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over de stand van zaken van het nieuwbouwplan op de locatie Mijzijde 76a. Medewerkers van de 
gemeente en Bébouw Midreth staan u graag te woord. Er is geen vast programma, u kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. U bent van 
harte welkom.

Let op: er is nog géén verkoopinformatie beschikbaar en u kunt zich nog niet inschrijven voor een woning. Wel kunt u zich via de website  
www.weidseweeldekamerik.nl registreren als belangstellende. 

Graag horen wij of u woensdag 30 maart aanwezig bent. Aanmelden kan door een email te sturen naar info@bebouw.nl. Graag tot 30 maart!

Inloopbijeenkomst 20 appartementen Mijzijde
INGEZONDEN DOOR BÉBOUW MIDRETH:

De Stichting Activiteitenhuis organiseert activiteiten en faciliteert 
nieuwe initiatieven door en voor de inwoners van Kamerik. Hier-
naast staat ons programma voor april en mei. 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).

INGEZONDEN:

Programma april en mei
Stichting Activiteitenhuis

en wordt er ruim baan gegeven aan brandnetels. Het weghalen van 
het maaisel, zit nu niet in het contract en is kostenverhogend. De 
gemeente wil wel gaan experimenteren met het weghalen van het 
maaisel om op die manier de biodiversiteit te verbeteren. Wij hebben 
gevraagd om zo’n experiment in Kamerik uit te voeren.

Dorpsschouw
Twee jaar was het niet mogelijk, maar dit jaar willen we weer een 
Dorpsschouw organiseren: een bomenschouw. Samen met TreeMark 
(de organisatie die voor de gemeente bomen aanplant en vervangt) 
willen we een ronde maken over het dorp om de situatie van de 
bomen te bekijken, en af en toe door de bril van een boomtechnisch 
deskundige mee te kijken. We bespreken de boven- en ondergrondse 
kenmerken van bomen en wat ervoor nodig is om bomen gezond te 

laten uitgroeien. In het voorjaar van 2023 gaat TreeMark verder in 
Kamerik inventariseren welke wensen er voor de toekomst zijn. De 
Dorpsschouw is op zaterdag 9 april, de ronde begint om 10.30 uur 
vanaf het voorplein van De Schulenburch.

Openbare Vergadering
Dinsdag 29 maart houden we weer een live Openbare Vergadering. 
U bent welkom in De Schulenburch om 20.00 uur. De onderwerpen 
zijn: Woningbouw (terugkoppeling gesprek over de starterswoningen, 
verdere woningbouw op de oude locaties van de Hemrikschool en 
de Eben Haëzerschool), de Natuurspeeltuin, Toekomst dorpshuis/
De Schulenburch en we willen graag met u in gesprek over hoe de 
Mijzijde tussen het dorp en de Kanis fietsvriendelijker kan worden. De 
volledige agenda staat op pagina 2.

 
 

              PROGRAMMA  
 

 
 

 
Voor iedereen uit Kamerik en omgeving. 
 
 

 
Met het oog op een ieders gezondheid hanteren we onderstaande basisregels: 
 
• Heeft u verkoudheidsklachten of griepverschijnselen: blijf thuis en laat u testen 
• Was of desinfecteer uw handen zo vaak mogelijk 
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 
• Gasten betalen via PIN (eventueel gepast contant) bij entree 
• Gasten dienen de aanwijzingen en instructies van de vrijwilligers op te volgen 

 

• Inlichtingen en aanmelden : Tonny Bouwman  (0348 - 40 16 99  of  06 39 59 27 13) 

 

Wanneer Activiteit en tijd 

Maandagmiddag  Gezelligheidsbridge van 13.30 - 17.00 uur   

Dinsdagochtend Wandelen van 9.30 - 10.30 uur  (daarna koffie)    

Dinsdagmiddag Spellenmiddag & klaverjassen 14.00 - 16.00 uur 

Woensdagmiddag Samen eten van 12.00 - 13.00 uur    

Donderdagochtend Bridge voor iedereen van 9.30 - 12.30 uur  

Donderdagmiddag Zitgymnastiek van 14.00 - 15.00 uur  

Vrijdagochtend Dorpskamer van 10.00 - 11.30 uur   
2e vrijdag v.d. maand Bloemschikken : 8 april / 13 mei 

Vrijdagavond Prijsklaverjassen vanaf 20.00 uur 
Deze maanden : 8 en 22 april / 6 en 20 mei         
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Kamerik in Bedrijf: Pieter Timmerman

TAL ICT – Service met een glimlach!
DOOR MANUELA WILTENBURG:

Met de rubriek Kamerik in Bedrijf zetten wij een Kamerikse onder-
nemer in de schijnwerpers. In deze editie interviewen wij Pieter 
Timmerman, eigenaar van TAL ICT en penningmeester van Onderne-
mersvereniging Kamerik-Kanis.

Pieter, wil je ons iets over jezelf en je werkzame leven vertellen?
Natuurlijk wil ik dat! Ik ben in Kamerik geboren en getogen en heb 
hier ook op de lagere school gezeten. Omdat mijn achternaam 
Timmerman is, dacht ik op de lagere school dat ik timmerman moest 
worden, dat vond ik toen heel vanzelfsprekend. Ik droomde later van 
een eigen luchtvaartmaatschappij, want ik ging vaak met mijn vader 
naar Schiphol, vliegtuigen kijken. Dat zou dan Timmerman Air Lines 
moeten gaan heten dacht ik. Daar komt de naam TAL vandaan. Dat 
heb ik bedacht toen ik 10 jaar was. Maar vliegtuigen werden het ook 
niet. De techniek en de economie trokken me allebei. Ik heb een mid-
denstandsopleiding gevolgd en ben in de supermarkt gaan werken, in 
de AH in Woerden. In die jaren kwamen daar de eerste computers en 
de kassa’s met de streepjescodes. Ik heb dat hele proces begeleid en 
ben later vanuit mijn eigen interesse zelf gaan programmeren. Ik ben 
een selfmade ICT man en heb mezelf veel aangeleerd. 
Toen kwam er een advertentie langs in Zegveld als programmeur en 
ben ik in het diepe gesprongen. Het bleek een succes. De overstap 
naar een Amerikaans bedrijf maakte dat ik na verloop van tijd over 
heel Europa reisde voor die werkgever. Ze noemden me ‘the Crazy 
Flying Dutchman’. Ik heb in Europa als systeembeheerder veel overna-
mes en integraties gedaan. 
Toen dat bedrijf ging verhuizen naar Zwitserland, en ik net was 
getrouwd met mijn huidige vrouw uit Roemenië, heb ik besloten 
mijn eigen bedrijf te starten en dat was in mei 2007. Mijn vrouw en 
kinderen wonen nu in Roemenië sinds het moment dat de oudste 
naar school moest. Zijn taal was onvoldoende en dus zou hij in Gouda 
of Utrecht naar school moeten. We hebben er toen voor gekozen dat 
zij in Roemenië naar een internationale school zouden gaan. En het is 
super goed gegaan met beide jongens! Nu ga ik eens per maand een 
weekend naar ze toe en we face-timen dagelijks.

En wat doet TAL ICT?
Ik doe het systeembeheer voor bedrijven én voor particulieren. 
Ongeveer 70% bedrijven en 30% particulieren. De bedrijven komen 
steeds terug, omdat er meer wijzigingen zijn in personeel, servers 

en updates dan bij particulieren. Ik geef ook advies welke laptop of 
computer men zou kunnen aanschaffen en welke software men nodig 
heeft.

Waarin onderscheidt TAL ICT zich van andere bedrijven?
Ik ken al mijn klanten persoonlijk en ik kan heel snel schakelen. De 
situatie is mij dan al bekend en weet daarom snel een oplossing. Als 
je een helpdesk van een groot bedrijf belt, dan weet de persoon die 
je aan de lijn hebt vaak de situatie niet en moet zich er nog in gaan 
verdiepen. Ik ken die situatie wel en dat is een voordeel. Ook kan ik 
vaak klanten op afstand helpen door hun scherm, muis en toetsen-
bord over te nemen, waardoor het probleem vaak snel opgelost kan 
worden. En dat doe ik ook vanuit Roemenië, voor de klant maakt het 
niet uit of ik in Kamerik of daar zit.

Kun je aangeven waar jouw klanten zich bevinden?
Voornamelijk in Kamerik en Woerden maar mijn werk-regio is eigen-
lijk Bodegraven-Mijdrecht-Nieuwegein, die driehoek. Ik ben dus van 
heel Europa naar een aantal vierkante kilometers van huis gegaan. 

Wat maakt dit vak zo boeiend voor jou? 
Oh dat is heel simpel… Dit is een spelletje en dat wil ik winnen! Ik wil 
winnen van de computer. Die doet iets wat de klant niet wil en ik wil 
dat de computer dat wel gaat doen. Daarnaast kan ik heel flexibel zijn 
en heb ik veel vrijheid. Dat is erg fijn. Ik blijf me ontwikkelen in mijn 
vakgebied. Het staat nooit stil, is altijd vernieuwend.

Je hebt natuurlijk ook veel te maken met de beveiliging van compu-
ters? De cyber-oorlog die er gaande is, zeker nu Rusland en Oekraïne 
met elkaar in oorlog zijn, vormt ongetwijfeld een serieuze dreiging. 
Of valt dat mee?
Ja, daar maak ik me wel zorgen over. Ik had eigenlijk al verwacht dat 
er veel meer gebeurd zou zijn. Ook wij kunnen hier in Nederland daar 
hinder van ondervinden. Laten we hopen dat het allemaal meevalt. 

En wat kunnen wij als particulieren (en bedrijven) daar aan doen 
dan?
Wij moeten ervoor zorgen dat de beveiliging van de computer op 
orde is, denk aan anti-virus en je Windows-updates doen. Back up’s 
maken van je bestanden en versleutelen met goede wachtwoorden. 
Zorg dat de backup op een losse disk staat die niet aangesloten is op 
de pc. En maak dan ook regelmatig een backup!

Wat heb je gemist en zou je nog willen zeggen aan de Kamerikers?
Kamerik is een leuk dorp en dat willen we graag zo houden. Daar 
horen de ondernemers ook bij. We zijn daar samen verantwoorde-
lijk voor, zowel de ondernemers als de inwoners. We hebben elkaar 
nodig. 

TAL ICT 
Pieter Timmerman
Mijzijde 14
3471 GM Kamerik
0348-402986
pietertimmerman@tal-ict.com

Pieter Timmerman. Foto door Kees de Kwaasteniet.
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Tegen de buitenzijde van de sporthal De Schulenburch, 
Overstek 2 in Kamerik is circa 115 m2 opslagruimte te huur.

Gegevens:
Niet in gedeelten te huren

Ingang met dubbele deur 180 cm breed 
Vanaf parkeerterrein aan de noordzijde (zie foto links)

Inwendige hoogte ca. 3.00 m.
Verwarmd tot ca. 180 C.

Huurprijs € 80,00 per m²/jaar
Beveiliging aanwezig
Geen kantoorruimte
Direct beschikbaar

Opslagruimte TE HUUR

Informatie en afspraak bezichtiging:
Jan Zwaneveld, secr.bestuur, 

e-mail: jzwaneveld@freeler.nl
tel. 06-53743573

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

 
 
Dierenhotel Marijke is misschien wel op zoek naar jou!!  
Heb jij affiniteit met dieren en lijkt het je leuk om bij ons te komen werken? 
Wij zoeken mensen die flexibel zijn, goed in teamverband maar ook zelfstandig kunnen werken. 
 
Wij zoeken fulltimers, oproepkrachten en vakantiewerkers. Het aantal uren is flexibel en in 
overleg. 
 
Zoek jij een leuke werkomgeving? Stuur een bericht naar eli@dierenhotelmarijke.nl  
 

* Advies, nieuwbouw en installatie van hardware en software
* Advies en realisatie van netwerken en VoIP
* Service van hardware en netwerken
* Onderhoudsabonnementen
* Email en webhosting

Servicebeurt voor 
uw PC of Laptop

Is uw PC of laptop traag of zijn er andere problemen, 
wij hebben bieden u de Stoof & Computers! 
servicebeurt aan.
Hiermee zorgen wij ervoor dat u zo snel mogelijk 
weer optimaal kan gebruik kunt maken van PC of 
laptop!

Stoof & Computers!

www.stoofit.nl | 0348-423840 | info@stoofit.nl

Onze diensten
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Uit het leven gegrepen: Ton Okkerman

Ton Okkerman in 2012. Foto door Kees de Kwaasteniet.

Ton Okkerman was ongetwijfeld een veel-
zijdig man en had zich veel beroepen eigen 
gemaakt. Dat was vroeger wel een stuk 
makkelijker dan tegenwoordig, aangezien er 
toen nog niet zoveel waarde werd gehecht 
aan diploma’s. Ervaring, daar ging het om. 
Onderstaand een greep uit Ton zijn 
“specialisaties”.

Fietsenmaker
Altijd getooid met stofjas en alpinopet ver-
kocht en repareerde Dikke Ton (zoals hij altijd 
genoemd werd) fietsen en bromfietsen aan 
de Kanis tegenover de kerk. Omdat zijn be-
drijfje vlakbij de Maria Goretti School stond, 
kwamen er iedere dag voor en na schooltijd 
kinderen met kapotte fietsen langs. “School-
jongens zijn mijn beste klanten,” zei hij dan, 
“zij slopen alles.” In die tijd waren er drie 
fietsenmakers in Kamerik, maar hij had klan-
ten van alle gezindten, hetgeen in de jaren 
zestig niet vanzelfsprekend was. Eén ding lag 
gevoelig en wel als iemand uit het dorp in 
Woeden een fiets had gekocht.

Melkrijder
Zijn schoonvader had een transportbedrijf 
en in noodgevallen kon er op Ton een beroep 
worden gedaan om ook melkbussen bij de 
boeren in Kamerik op te halen en naar de 
melkfabriek in Woerden te brengen. Toen 

zijn zoons groter werden, namen zij dit werk 
vaak over.

Kapper
Naast fietsenmaker was hij ook kapper. 
In eerste instantie knipte hij alleen kleine 
kinderen, maar later ook oude mannen. In 
die tijd met vele grote gezinnen was het voor 
veel ouders welkom dat hun kind voor 25 
cent werd gekortwiekt. Zo’n knipbeurt verliep 
overigens nog wel eens spartaans, want met 
dezelfde vette oliehanden waar net nog een 
brommer mee gerepareerd was, werd nu de 
klant geknipt. Er werd een smoezelig laken 
omgeknoopt en vooruit, het knippen kon be-
ginnen. Zo kon het gebeuren dat er een man 
met een witte glanzende bol arriveerde, maar 
zo zwart als roet weer naar huis ging.

Brandweerman
In de jaren zestig stond er in één van de lood-
sen achter de werkplaats van Ton een kleine 
brandweerspuit op een karretje. Eens per jaar 
werd deze tevoorschijn gehaald, met de hand 
aangetrokken, werd er proef gedraaid en tot 
grote hilariteit van de massaal toegestroom-
de jeugd, proef gespoten. 

Loodgieter
Als manusje van alles schuwde hij ook een 
loodgietersklusje niet, bij boeren in schuren 

DOOR HARRY OKKERMAN:

verroeste drinkbakjes repareren was zijn 
specialiteit.

Gasfitter
Begin jaren zeventig kreeg Kamerik aardgas. 
Ton moest hiervoor een cursus volgen 
waarvoor hij slaagde. Hij was toen heel druk 
met gasleidingen aanleggen en haarden en 
gevelkachels plaatsen. Controle op lekkages 
werd niet, zoals voorgeschreven, gedaan 
met onbrandbaar sop, maar gewoon met de 
sigarettenaansteker.

Hoefsmid
De vader van Ton had in de werkplaats vier 
stalen buizen in de grond bevestigd. Hier 
tussenin kon een paard vastgezet worden, 
waarna het dier door Ton van nieuwe hoef-
ijzers werd voorzien. De kleinkinderen waren 
hiervoor een beetje bang, maar het vooruit-
zicht van een dubbeltje van opa Okkerman 
maakte alles goed. Na afloop moesten de 
hoeven geolied worden. De opkomst van de 
tractor maakte dit werk overbodig.

Fabrikant aanhangwagens
Vijftig jaar geleden waren er nog veel kleine 
boerenbedrijven. Zij gebruikten veelal 
kleine oude aanhangwagens. (De brik van 
ongeveer veertig jaar oud met houten wielen 
was voor het simpele werk, de “nieuwe” 

Het werkzame leven 
in de jaren '60 en '70 

in Kamerik
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Ton Okkerman; Ingezonden berichten

bandenwagen, ongeveer 25 jaar oud voor het 
zware werk.) De alleskunner ging vaak naar 
“dikke” Kees Stoof en kocht daar een paar 
“cuffertjes” (dit zijn gerestaureerde oude 
autobanden). Vervolgens werd er bij de firma 
Netten, gevestigd in het woonwagenkamp, 
een oude as met wielen aangeschaft en van 
dit alles werd weer een wagentje gemaakt.

Klokkenluider
Op een goede dag kwam oudste zoon Antoon 
thuis met het bericht dat hij een baan had 
aangenomen. “Joop ‘Slim’ Maijenburg is 
gestopt met het luiden van de kerkklokken 
voor de heilige mis en nu heb ik deze baan 
aangenomen,” aldus Antoon. De klokken wer-
den toen nog met de hand bediend. Dat wil 
zeggen, men moest gewoon aan een touw 
trekken. Van de lichtste twee klokken hingen 
de touwen beneden, het touw van de zwaar-
ste klok hing boven op het zangkoor. Het was 

Nu de coronaregels bijna geheel weg zijn, hebben wij besloten om het verenigingenspel toch door 
te laten gaan. Zaterdagavond 21 mei om 20.00 uur starten we met de eerste vraag, de uitnodigingen 
zijn de deur uit. Mocht u nog geen uitnodiging hebben ontvangen, wilt u dan een mailtje sturen naar: 
verenigingenspel@ov-kamerik.nl.

Verenigingenspel 2022 gaat door!

een sport voor de jongens om het touw van 
de grote klok zo ver mogelijk naar beneden 
te trekken, hoog in het touw te springen en 
dan omhoog gesleurd te worden. Soms wel 
zes meter. Echter, zoonlief was natuurlijk niet 
altijd beschikbaar, pa klaarde dit klusje dan 
tussen zijn werkzaamheden door, met name 
op doordeweekse dagen bij rouw en trouw 
als Antoon naar school was.

Grafdelver
Als de plaatselijke grafdelver van de be-
graafplaats naast de kerk aan de Kanis niet 
beschikbaar was, klaarde Ton dit klusje. Ma-
chines waren er toen nog niet beschikbaar 
voor het delven van de graven, dus ging dit 
handmatig.

Burgemeester van de Kanis
Omdat Ton altijd thuis was en waarschijnlijk 
bij gebrek aan beter werd hij na zijn werk-

zame leven geïnstalleerd tot “burgemeester 
van de Kanis”. In deze functie ontving hij 
Sinterklaas, opende een brug en een café. Hij 
was overigens niet zo gek op alle aandacht.

Zijn grootste talent was zijn grote toegan-
kelijkheid voor alle mensen, zijn bedrijf 
was altijd open van ’s ochtend vroeg tot ’s 
avonds laat. Op 8 april 2022 zou Ton 100 
jaar geworden zijn.

Vanuit Den Haag zijn ze hier neergestreken aan de Houtdijk in Kamerik. Wie? We 
hebben het over Aad en Stephanie Dekker en hun twee dochters! Stephanie komt 
oorspronkelijk uit Woerden. Als AB-er(activiteiten begeleider) werkt ze in verschil-
lende verzorgingshuizen of als etaleur en in een leefstijlwinkel. Momenteel heeft ze 
een eigen kindertheater waarmee ze op locatie speelt.

Aad komt uit Het Westland, heeft een kwekers achtergrond en is ook AB-er. Aad is 
11 jaar geleden begonnen op een zorgboerderij van Profilazorg. Het gezin droomde 
ervan ooit nog eens een eigen zorgboerderij te beginnen. Onverwacht kwam in 
oktober 2020, via een vriend uit Kamerik, de vraag of zij beheerdersechtpaar wilde 
worden aan de Houtdijk. 

Inmiddels hebben Aad en Stephanie hun eigen dagbesteding opgezet en zijn er al 
vijf bezoekers die er van alles doen. Zo is er een timmerwerkplaats in de oude melk-
stal, waar van alles wordt gedaan. Buiten is een grote moestuin, zijn kippen en reu-
zen konijnen. Binnen in ‘De Deel’ is een prachtige groepsruimte waar de bezoekers 
van de dagbesteding beginnen met een praatje en koffie of thee. Het is belangrijk 
dat iedereen ruimte krijgt om op verhaal te komen. Er wordt geluisterd en genoten 
van de gezelligheid en elkaars verhalen. 

Er is ook tijd voor ontspanning een wandeling, praten over vroeger of juist over 
de actualiteit. Er wordt samen een warme maaltijd klaar gemaakt en opgegeten. 
Samen het normale leven weer kunnen ervaren. En zo is er voor ieder goede zorg te 
beleven, dat heet: Natuurlijk Genieten op Heerlijk Houtdijk.
U bent altijd welkom voor een gesprek of een bezoekje.

Tip: 26 maart, 10.00 – 16.00 uur a.s. is er bij Heerlijk Houtdijk en Klein Houtdijk 
Lentefeest! Iedereen is welkom, jong en oud.

Stallingsruimte motor gezocht. Om mijn hobby te 
kunnen blijven uitoefenen, zoek ik stallingsruimte 
voor mijn motor. Het liefst in mijn woonplaats Kame-
rik. Wie o wie heeft er nog een plekje vrij en kan mij 
hiermee helpen? Alvast bedankt!

Astrid de Groot, 06-83612550 
of degrootaml@ziggo.nl.

Stallingsruimte gezocht
OPROEPJE:

Hallo peuters van Kamerik,

Zijn jouw ouders/verzorgers op zoek naar een basis-
school voor jou? Kom dan gerust een kijkje met ze 
nemen in onze school op donderdag 31 maart tussen 
10.45 – 11.45 uur. De kleuters van groep 1-2 laten 
graag zien wat je er allemaal kunt doen. Ondertussen 
kunnen de grote mensen meekijken en vragen stellen 
aan de juffen.

Graag tot ziens! Het team van CBS Eben-Haëzer

INGEZONDEN DOOR CBS EBEN-HAËZER:

Inloopochtend 
Eben-Haëzer

Nieuwe zorg- en beleefboerderij
INGEZONDEN DOOR HEERLIJK HOUTDIJK:

Ton Okkerman in zijn werkplaats. 
Foto uit eigen archief.

INGEZONDEN:
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Kamerik in Beeld

HIJSEN KAMERIKSE VLAG OP 12 MAART 
WEGENS 650 JARIG BESTAAN WOERDEN

DELEGATIE UIT WOERDEN WERD 11 MAART RONDGELEID NA 
REALISEREN WERKZAAMHEDEN PROJECT KANIS

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

ZONSOPKOMST MIJZIJDE DEELNEMERS AAN DE MAANDAGOCHTEND GYM

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

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN DE ZENDMAST
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De bibliotheek in Kamerik draait voor een groot deel op 
vrijwilligers. Wie zijn ze en wat doen ze? We spraken met 
drie van hen: Elyce Bruijnes, Rita Busscher-Schalkwijk en 
Sonja Stol.

Zijn jullie al lang actief in de bibliotheek?
Ja, zeker! Sonja is dit jaar 35 jaar vrijwilliger, Rita ongeveer 17 jaar en 
Elyce 10 jaar. Naast dat we het heel leuk werk vinden, gaat de biblio-
theek ons zeer aan het hart. 

Wie komen er zoal in de bieb?
Het merendeel zijn ouders met kinderen. We hebben 423 leden en 
daarvan zijn er bijna 300 jeugdleden. Daar zijn we erg blij mee want 
het is zo belangrijk dat kinderen lezen. Vaak komen ouders nadat ze 
hun kinderen uit school hebben gehaald eerst even langs de biblio-
theek. Je ziet het plezier als de kinderen zelf hun boeken uitzoeken. 
Volwassenen kwamen voorheen vaak op donderdagavond, maar sinds 
corona hebben we helaas geen avondopening meer. 
Voor ouderen die niet naar de bibliotheek kunnen komen en niemand 
hebben die hen daarbij kan helpen, bieden we als extra service de 
mogelijkheid om boeken thuis te brengen.
Toen we na vijf maanden coronasluiting weer opengingen, waren 
mensen zo dankbaar dat ze weer bij ons terecht konden. Mensen zijn 
echt heel blij dat er een bibliotheek in Kamerik is.  Dat is voor ons ook 
ontzettend fijn om te merken.

Wanneer is de bibliotheek geopend?
We zijn open op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag van 
14.00 tot 17.00 uur. Die middagen zijn er een of twee vrijwilligers 

Vrijwilligers in het Zonnetje: Bibliotheek Kamerik

Vrijwilligers Sonja Stol, Elyce Bruijnes en Rita Busscher-Schalkwijk in de Bibliotheek Kamerik. Foto door Kees de Kwaasteniet. 

DOOR ANNE MARIEKE DEN HAAN:

Interview met drie vrijwilligers van Bibliotheek Kamerik

aanwezig. Eén middag per week is Maaike Polfliet er ook, zij is onze 
coördinator vanuit de Bibliotheek Het Groene Hart en Angela 
Monteny, de medewerker Informatie & Advies, is ook één middag per 
week aanwezig.

Met hoeveel vrijwilligers werken jullie? 
We zijn nu met zes vrijwilligers, vroeger waren we met meer. De 
enige man in ons midden, hij is er momenteel niet, las voorheen elke 
donderdagmiddag aan de kleuters voor. De kleintjes komen altijd om 
hem vragen. Hij kan zó spannend vertellen, dat wíj soms zelfs weleens 
schrikken als hij voorleest.

Wat zijn jullie werkzaamheden?
We ontvangen de bezoekers en zijn aanspreekpunt. In 2021 waren 
er 1.950 bezoekers die bij elkaar 6.200 boeken hebben geleend. Het 
contact met bezoekers is wel veranderd sinds mensen hun boeken 
niet meer aan de balie registreren en alles zelf op de uitleencomputer 
doen. Toch hebben we veel contact: mensen vragen om informatie 
over boeken, hun vindplaats, reserveringen etc. Vaak maken we een 
praatje en ook met kinderen is het altijd leuk.

Wat doen jullie verder nog?
We openen, zorgen dat alles klaar staat en de uitleencomputers 
aanstaan voordat de bezoekers komen. De teruggebrachte boeken 
ruimen we op. Ook al staan er minder boeken in de bibliotheek dan 
vroeger, het is wel heel mooi dat we in de regiobibliotheek een wissel-
systeem hebben waardoor boeken regelmatig van locatie veranderen. 
Zo is er steeds een vers aanbod en hebben we altijd nieuwe boeken 
in onze collectie. De vervoersdienst haalt de boeken die gewisseld 
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Kameriks nieuws

worden bij ons op en brengt nieuwe langs. Die verwerken we digitaal 
en zetten ze in de kast om uitgeleend te kunnen worden. 
Op donderdag verwerken we ook de gereserveerde boeken die door 
de vervoersdienst naar ons toe zijn gebracht. We verwerken de 
reserveringen in de computer en plaatsen de boeken in de speciale 
reserveringskast. Het online reserverings- en uitleensysteem is wel 
even wat anders dan de kleine gekleurde kaartjes waarop we vroeger 
schreven wie welk boek had geleend!

Lezen jullie zelf ook veel? 
We zijn alle drie boekenwurmen. Het is erg leuk dat je als vrijwilliger 
een gratis abonnement krijgt waarmee we zoveel boeken mogen 
lenen als we willen.  
Sonja: ik lees heel veel, te veel. Het is leuk om uit eigen ervaring 
boekentips te kunnen geven aan leners van wie je weet waar hun 
belangstelling naar uitgaat. Soms blijven boeken je ook heel erg bij en 
dan is het extra leuk als een ander dat ook leest.  
Rita: ik lees ook heel graag. De tijd ontbreekt me, maar in de vakantie 
gaan er wel tien boeken door.  
Elyce: ik ben van oorsprong Amerikaanse, maar lees veel in het Ne-
derlands. Koreaanse dramaseries zijn bij mij wel een concurrent van 
lezen geworden.

Merken jullie veel van bezuinigingen die je landelijk bij  
bibliotheken ziet? 
Ja, dat merk je wel. We zijn heel erg blij met de steun van de gemeen-
te, waardoor onze bibliotheek gelukkig open is gebleven. Er is wel 
een verschraling merkbaar in het aantal boeken dat we standaard in 
Kamerik hebben. Maar veel boeken zijn natuurlijk wel in Woerden te 
leen. En je kunt boeken reserveren die op andere locaties staan. Ook 
werkt het wisselsysteem heel goed. 
Het aantal activiteiten dat we kunnen organiseren is jammer genoeg 
minder geworden. Maar in de Kinderboekenweek maken we een spe-
ciale tafel waarop we de boeken tentoonstellen rond het thema van 

dat jaar en datzelfde doen we tijdens de Nationale Voorleesdagen.
Toch maken we ons wel zorgen en ook dat is een reden waarom we 
ons graag in blijven zetten voor de bieb: we willen de noodzaak uit 
blijven dragen. Juist met onze bibliotheek in het dorp maken we de 
drempel laag om boeken te lenen en te lezen. Lezen is zo belangrijk, 
zeker ook voor jonge kinderen en de jeugd. Dat is ook beleid van de 
gemeente. Een jeugdabonnement (tot 18 jaar) is gratis. Baby’s van 
drie maanden kunnen al lid worden en voor hen staat een gevuld, 
vrolijk koffertje Boekstart in de bibliotheek klaar. Het is heel goed dat 
heel jonge kinderen al met boeken in aanraking komen. 

Wat hebben jullie eigenlijk allemaal in de collectie? 
We hebben 3.600 boeken in de kast, waarvan zo’n zeventig procent 
jeugdboeken, variërend van knuffel-baby-boekjes (die we na uitleen 
altijd wassen), prentenboeken, voorleesverhalen, leren-lezen tot 
geheel-zelfstandig-lezen, informatieve boeken, stripboeken etc. En 
natuurlijk zijn er boeken voor volwassenen in diverse genres, waar-
onder superdikke en grote-letterboeken. Er is een kast met recent 
verschenen boeken en een tijdschriftenkast. Daar staat ook een tafel 
waar je kunt studeren of een tijdschriftje lezen onder het genot van 
een kopje koffie of thee dat we graag voor je zetten. 

Hebben jullie nieuwe vrijwilligers nodig? 
Ja, we zijn zeker op zoek naar versterking! Dus hou je van lezen? 
Vind je het leuk om met kinderen en volwassenen om te gaan? Kom 
je graag de nieuwste boeken tegen? Vind je het leuk om in een ont-
spannen, rustige omgeving te werken? Sluit je dan bij ons aan voor 
een middag per week (het liefst op donderdag) in onze kleine knusse 
bibliotheek in het hart van Kamerik! Informatie bij Maaike Polfliet: 
Maaike.Polfliet@bibliotheekhgh.nl.

Bibliotheek Kamerik, Overstek 2B. Geopend maandag, 
woensdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur.

De campagne van GlasDraad Groene Hart voor het nieuwe glasvezel-
netwerk in Kamerik, Kanis, Langeraar, Nieuwerbrug aan den Rijn en 
Zegveld is bijna afgelopen. Tot en met 4 april 2022 heeft u de moge-
lijkheid om in te schrijven.

U heeft de ambassadeurs uit ons dorp en het team van GlasDraad 
waarschijnlijk vaak voorbij zien komen, met bundels vlaggetjes, bij 
de informatiemomenten of met borden en spandoeken. Naast alle 
acties, is het team van GlasDraad ook langs de basisscholen gegaan. 
Basisschool Eben-Haëzer en basisschool de Wijde Blik hebben allebei 
een voucher in ontvangst mogen nemen voor een gratis glasvezelaan-
sluiting (zie foto), deze wordt gratis aangelegd indien de 40% wordt 
behaald. 

Heeft u nog een paar laatste vragen, of wilt u het inschrijfformulier 
inleveren? Dat kan tot en met 4 april via de website (www.glas-
draadgroenehart.nl), telefonisch (0857 – 600 793), of op de volgende 
momenten en locaties:
• Bij Stoof en Computers!: bel 0384-423 840 voor een persoon-

Nog 1 week om in te schrijven voor glasvezel
INGEZONDEN DOOR GLASDRAAD:

lijke afspraak, of lever het formulier in op Lindenlaan 37 in de 
brievenbus.

• Op donderdag 31 maart van 17:00 – 21:00 op de inschrijfavond 
in de Schulenburch. 
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Kamerikse activiteiten

Wat zijn we ontzettend blij dat we dit jaar weer de activiteiten rond-
om Koningsdag kunnen organiseren en vieren met elkaar! Bent u / 
ben jij er ook bij dit jaar?

Donderdag 21 april: Pannenkoeken eten & Bingo
Op donderdag 21 april kunnen alle schoolkinderen tussen de middag 
gratis pannenkoeken komen eten, in de tent achter de Schulenburch.
Donderdagavond organiseren we in dezelfde tent een bingoavond 
voor oud & jong. Bingokaarten kosten 20 euro (4 rondes).

Vrijdag 22 april: Kingsnight Q-music de Foute Party
Vrijdagavond verzorgt Q-music de Foute Party in Kamerik. De avond 
wordt afgetrapt door de heren van Helemaal Top. Kaarten kosten € 
12,50 per stuk in de voorverkoop. Op de avond zelf kosten ze € 17,50 
aan de deur.
— Voorrerkoop kaarten Bingo en Kingsnight op zaterdag 2 april van 
10.00 tot 16.00 uur op het Hallehuis —

Woensdag 27 april: Koningsdag!
Met onder andere: de optocht, aubade, braderie, lasergamen, kinder-
rommelmarkt, kinderspelen & vuurwerk!

Wij kunnen haast niet wachten!
Oranje Comité Kamerik

Activiteiten Oranje 
Comité 2022

INGEZONDEN:

INGEZONDEN:

Muziekavond Nieuw Leven en koor Bravour op 23 april
Gelukkig kan het weer na de corona beperkingen! Op zaterdagavond 23 
april bent u van harte welkom in De Schulenburch voor een muziekavond 
georganiseerd door Muziekvereniging Nieuw Leven in samenwerking met 
koor Bravour uit Woerden. Afwisselend zullen het fanfare-orkest onder 
leiding van Herman Wiegers en het zeemanskoor onder leiding van  
Yolanda Brouwer optreden.

De toegang is gratis en de muziekavond begint om 20.00 uur (zaal open  
om 19.30 uur). Tijdens de pauze is er een verloting ter dekking van de 
kosten.

Heeft u een blaasinstrument of slagwerk bespeeld en wilt u dit weer doen 
of wilt u dit leren? Neem dan contact op met Nieuw Leven. Er zijn nog 
enkele instrumenten beschikbaar. (secretaris@nieuwlevenkamerik.nl)

In ons prachtige Nederland is in de afgelopen eeuw de gemiddelde 
leeftijd van de bewoners aanzienlijk hoger geworden. Vandaag leven 
er in ons land dus veel meer senioren dan vroeger. Omdat het ook 
voor hen belangrijk is contact te hebben met andere mensen en 
tevens te letten op de lichamelijke conditie is het verstandig  om af en 
toe een beetje actief te zijn. Ook in ons dorp is de mogelijkheid daar-
voor aanwezig. Onze mooie sporthal De Schulenburch is in de periode 
van begin september tot eind april iedere donderdagmorgen van 10 
tot 12 uur de plek, waar een groep senioren bowls speelt.

Bowls is een Engelse sport, die al vele honderden jaren wordt beoe-
fend. Het is de bedoeling, dat de speelbal (bowl) zo dicht mogelijk bij 
het kleine balletje (jack) terecht komt na rollend een afstand van ca. 
25 mtr. te hebben overbrugd. De bowls zijn aan de zijkanten afgeplat 
en aan één kant verzwaard. Ze moeten het traject daarom in een  
kromme baan (curve) afleggen. Het bekende en veel gespeelde koers-
bal is hiervan een afgeleide.

Omdat er door de groep op 4 banen gespeeld wordt kunnen er maxi-
maal 24 personen deze mooie sport beoefenen. Momenteel is een 
beetje ruimte ontstaan en kunnen weer een paar dames en/of heren 
zich bij de groep aansluiten. Om kennis te maken met het spel en de 
mensen bent U hartelijk welkom om eens op donderdagmorgen te 
komen kijken. En mocht U eerst iets anders willen weten, dan kunt U 
altijd even voorzitter Geert de Jonge bellen. Zijn telefoonnummer 
is 0348-419 663.

Bowlsgroep zoekt leden
INGEZONDEN:
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info@jp-install.nl JP-installaties.nl

Zonnepanelen op uw dak?

JP  Oerzorgt de installatie Oan 

dak tot meterkast! 

 +316 42 28 11 03

Een persoonlijke aanpak;

Volledige ontzorging;

Concurerende prijzen!

V���E�� �P ����

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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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 zorgen voor 
meer snelheid!

Is uw PC traag?



 

      Website Dorpsplatform Kamerik: www.kamerikvandaag.nl/dorpsplatform/ 

      e-mailadres: dorpsplatform@kamerikvandaag.nl 
 

Dorpsplatform Kamerik 

 Voor alle Kamerikse belangen 

 

Openbare Vergadering van 29 maart vervalt! 
 

 
Een van de belangrijkste onderwerpen: de woningbouwplannen op de schoollocaties kan die dag niet 
besproken worden. Om die reden hebben we besloten om de Openbare Vergadering te verplaatsen  
naar 16 mei. 

 
Op 17 maart heeft een delegatie van het Dorpsplatform overleg gevoerd met wethouder Tymon de 
Weger die o.a. de portefeuille Bouwen en Wonen beheert en een aantal betrokken ambtenaren 
over ons voorstel voor het bouwen van starterswoningen op een deel van de locatie van de 
voormalige Hemrikschool. Tijdens die bespreking bleek dat de gemeente ons plan, zoals door ons 
ingediend,  niet wil steunen. Het voorstel voor bouw starterswoningen wordt ook nog besproken op 
de Raadsvergadering van 28 april. Tot die tijd wil de gemeente over dit onderwerp niet 
communiceren en heeft aangegeven dat het ook niet wenselijk is dat wij als Dorpsplatform hierover 
communiceren. Om die reden hebben wij besloten om de Openbare Vergadering van 29 maart te 
laten vervallen. 

 
Op 16 mei zullen de hieronder vermelde onderwerpen besproken worden op de Openbare 
Vergadering. U bent om 20.00 uur welkom in De Schulenburch 

 
1. Opening en mededelingen 
2. Presentatie Natuurspeeltuin 
3. Woningbouwplannen op de schoollocaties 
4. Toekomst De Schulenburch 
5. Mijzijde alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer? 
6. Rondvraag 

 
De inloopbijeenkomst van de gemeente samen met Bébouw Midreth op woensdag 30 maart van 
17.00 tot 19.30 uur in De Schulenburch over het te bouwen appartementencomplex op Mijzijde 76a 
gaat wel door! 

 
 

Dorpsplatform Kamerik 
 


