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Nieuws
Kamerik: samen wonen, werken & leven 
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Wat wil de jeugd 
met De Bijn?
De toekomst van De Bijn is onzeker.  
Buurtwerk wil met Kamerikse jeugd in 
gesprek ...

Muziekvereniging Nieuw 
Leven zoekt leden
Peter Rijnbeek blaast al 54 jaar mee met Nieuw 
Leven. Wij spraken  met hem over wat het 
lidmaatschap nou zo leuk maakt  ... 

Onderscheiding voor 
Jan Klein
Jan werd verrast tijdens de jaarlijkse 
vrijwilligersavond van VV Kamerik ...
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Na twee jaar corona kon het Oranje Comité eindelijk weer groots 
uitpakken voor Koningsdag. Fotograaf Kees de Kwaasteniet legde 
de dag vast. 
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Beste dorpsgenoten,
 
Wat een feest was het in ons dorp op 27 april jl. Na twee jaar mochten we eindelijk weer 
Koningsdag vieren zoals we gewend waren, en dat het gevierd mocht worden was te 
merken! Het Oranje Comité heeft weer een spectaculair programma neergezet voor jong 
en oud! Met dank aan de sponsors, waaronder gelukkig ook veel ondernemers, maar 
bovenal door de vele vrijwilligers uit ons dorp was het een groot dorpsfeest waar we als 
Kamerikers trots op mogen zijn met elkaar! 

Als ondernemersvereniging zijn we achter de schermen bezig om onze website vorm te 
geven. Wij hadden nog geen website en anno 2022 is dit toch wel wenselijk om zo 
zichtbaarder voor de huidige ondernemers maar zeker ook voor alle nieuwe startende 
ondernemers te zijn. 

Ook kijken we terug op een interessant en leerzaam bedrijfsbezoek bij de Nederlandse 
waterfabriek. Mooi om te zien hoe zij binnen hun bedrijf het productieproces invullen met 
mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 
 
Hieronder kunt u meer over dit bedrijfsbezoek lezen.
 
Voor nu wens ik u weer veel leesplezier met deze Kamerik Vandaag.

Zonnige groet,
Heidi Meijers

VAN DE ONDERNEMERSVERENIGING KAMERIK-DE KANIS:

Voorwoord door voorzitter Heidi Meijers

Ondernemersvereniging

Ja, we mogen weer!!  Zo luidde de mail waarin er eindelijk weer een bedrijfs-
bezoek werd aangekondigd. Dit keer werden de leden van Ondernemers 
Vereniging Kamerik op 13 april jl. ontvangen bij de Nederlandse Waterfabriek 
(NWF).

Eigenaren en Kamerikers Gerard en Thijs Blokland hebben de aanwezigen 
trots rondgeleid in hun bedrijf aan de Wagenmakersweg in Woerden waar zij 
geloven in comfortabeler, veiliger, gezonder en zuiniger drinkwater.  

Zij produceren onder andere waterontharders, filtersystemen en descalers 
voor de professionele markt. ‘In een wereld waar alles het zelfde is maken 
wij hét verschil’, zo luidt hun slogan. De trots en passie van Gerard en Thijs 
voor het bedrijf was duidelijk voelbaar tijdens dit boeiende bezoek. 

En natuurlijk was het fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten onder het 
genot van een hapje en een drankje. 

Leden Ondernemersvereniging Kamerik gaan op 
bedrijfsbezoek bij de Nederlandse Waterfabriek
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Dorpsplatform Kamerik

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.

Nieuws van het Dorpsplatform Kamerik

Verslag Openbare Vergadering 16 mei
Door omstandigheden verviel de Openbare Vergadering van 29 maart 
en werd deze verschoven naar 16 mei. De reden was dat de gemeen-
te ons niet eerder kon informeren over de woningbouwplannen. Het 
verslag van de vergadering vindt u op: https://www.kamerikvandaag.
nl/dorpsplatform/verslagen. 

Op deze vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Presentatie Natuurspeeltuin
• Woningbouwplannen op de schoollocaties
• Toekomst De Schulenburch
• Mijzijde alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer?
• Veenboeren in beweging – zonneweiden in Kamerik

CPO-project starterswoningen
Donderdag 19 mei sprak de gemeenteraad in een besloten 
vergadering over de verschillende initiatieven binnen de gemeente 
om de bouw van starterswoningen te stimuleren door middel van 
CPO-projecten. Het Dorpsplatform heeft de raadsleden uitgebreid 
geïnformeerd over het Kamerikse initiatief. Omdat het een besloten 
bijeenkomst was, was het niet mogelijk om hierbij aanwezig te zijn 
en ons standpunt te verdedigen door middel van inspreken. Het 
Dorpsplatform betreurt het dat zij geen inzage kreeg in de geheime 
stukken, de indruk bestaat dat de gemeenste zich niet werkelijk 
verdiept heeft in de mogelijkheden van een CPO-project. Wethouder 
Tymon de Weger heeft op 13 mei gemeld dat hij gaarne bereid 
is om in de week van 23-27 mei een vertegenwoordiging van het 
Dorpsplatform bij te praten over de stand van zaken.

Bomenschouw
Op 9 april ‘s morgens hielden we een Dorpsschouw: een ronde langs 
bomen in het dorp. De situatie van en de zorg voor de bomen gaat 
ons aan het hart. Door de gemeenst is Treemark aangewezen om te 
zorgen voor de aanplant van bomen en het vervangen van bomen. 

Daarbij wordt rekening gehouden met de omgeving waar de boom 
staat en wat de boom de omgeving kan leveren. In 2023 is Kamerik 
aan de beurt voor een inventarisatie van de bomenstand en van de 
wensen van de bewoners. De bewoners worden door middel van een 
kaartactie uitgenodigd om te reageren. Op basis van de reacties en 
de inventarisatie wordt een plan van aanpak opgesteld. Een viertal 
enthousiaste raadsleden nam deel aan de schouw en kreeg alvast een 
indruk van de bomenstand in Kamerik en van de werk- en denkwijze 
van Treemark.

Oortjespad
Van de gemeente hebben we bericht ontvangen dat weg en fietspad 
weer zullen worden voorzien van haaientanden. Verder zal de 
verhoging bij de Van Teylingenweg worden vervangen door belijning. 
Over de definitieve aanleg van het fietspad Oortjespad kan de 
gemeente nog niets melden.

Smiley (snelheidsmeter)
Dankzij subsidie van de gemeente wordt onze Smiley gerepareerd. 
Dit betekent dat het over enige tijd weer mogelijk is om op een 
door u gewenste plek de snelheid van het verkeer te meten. Heeft 
u suggesties? Laat dit via de mail weten aan ons secretariaat: 
dorpsplatform@kamerikvandaag.nl. De Verkeerscommissie buigt zich 
dan over uw verzoek en neemt contact met u op.

Toekomst Schulenburch
De werkgroep Toekomst Schulenburch is zeer teleurgesteld over 
het bericht van de gemeente dat zij pas in 2023 tijd hebben om zich 
te verdiepen in een haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstig 
dorpshuis. Daarnaast is het huidig bestuur van De Schulenburch 
zeer verbolgen over de ondersteuning die gemeente geeft om de 
continuïteit van De Schulenburch te garanderen. Via de gemeente 
ontvingen wij op 13 mei het bericht dat de directie van de gemeente 
binnenkort rond de tafel gaat met het bestuur van de Schulenburch.

Het Repair Cafe Kamerik is geopend op dinsdagmiddag 7 Juni en 6 September van 14.00 uur tot 16.30 uur. Adres: Ambachtshuis, Nijver-
heidsweg 15. We zijn in juli en augustus gesloten i.v.m. vakantie.

Kleding repareren en technische mankementen verhelpen! Onze professionele vakmensen staan voor u klaar. Terwijl u wacht op de 
reparatie is er koffie en thee en er wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd, voor het geleverde werk. 

Voor info: Evelien van Vliet, tel 06-13013795 of www.repaircafe.nl.

Openingsdagen Repair Café
INGEZONDEN:
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Gemeentelijk nieuws

Buurtwerk wil het gesprek aangaan over De Bijn
VAN GRO-UP BUURTWERK:

De Bijn in Kamerik is een jeugdsociëteit die al 50 jaar onderdeel uitmaakt van Kamerik. De 
jongerenwerkers van gro-up Buurtwerk gaan graag het gesprek aan met Kamerikse jeugd 
die enthousiast raken van de kansen en mogelijkheden die De Bijn als ontmoetingsplek 
biedt.

Gro-up Buurtwerk gelooft in een sterke en betrokken samenleving waarin iedereen zich 
thuis voelt. De eigen wijk en buurt; dat is de plek waar de samenleving binnenkomt. Hier 
wil gro-up met bewoners en ondernemers – met jou – het verschil maken. We ondersteu-
nen vrijwilligers en buurtinitiatieven en brengen vraag en aanbod bij elkaar. We stimuleren 
jong en oud om talenten te ontdekken en in te zetten. Zo werken we samen aan leefbare 
en sociale buurten.

Activiteiten, feestjes, of gewoon lekker chillen? Wij willen graag van Kamerikse jeugd zelf 
horen waar behoefte aan is en wat we hierin voor jullie kunnen betekenen. We nodigen 
jullie dan ook van harte uit om met ons het gesprek aan te gaan! Dit kan bij De Bijn, zodat 
je alvast een kijkje kunt nemen, maar uiteraard ook op een andere locatie. Heb je ideeën, 
vragen of wil je het gesprek aan? Stuur dan een berichtje naar jongerenwerker Ingmar, op 
06-20796202. Mailen kan uiteraard ook, op ingmar.elias@gro-up.nl. Of neem een kijkje op 
onze Instagram en/of stuur een DM: gro_upbuurtwerk.woerden. 

Tevens maken wij ambulante rondes, zo ook in Kamerik, dus spreek ons vooral aan! 
Mochten er ouders zijn die graag mee willen denken, ideeën hebben of iets bij willen 
dragen in dit proces, horen we natuurlijk ook graag van u!

Waarom heeft de gemeente in mei niet gemaaid?
VAN DE GEMEENTE:

Dit jaar start de gemeente Woerden met 
een nieuwe pilot in de openbare ruimte. 
De gemeente gaat in de maand mei een 
gedeelte van haar gazons niet of minder 
maaien, zodat bloemen en planten be-
ter groeien. Hierdoor ontstaat een rijk 
leefgebied voor bijen en vlinders en dat 
is goed voor de biodiversiteit. Achteraf 
onderzoekt de gemeente hoe bewoners 
reageren op het nieuwe maaibeleid.

Met het oog op de afnemende biodiversiteit 
zoekt de gemeente naar mogelijkheden om 
andere keuzes te maken in haar groenbeheer. 
Daarom heeft de gemeenteraad op 4 novem-
ber 2021 de motie ‘Maai-Mei-Niet en laat je 
gazon bloeien’ aangenomen. Dit betekent dat 
de gemeente Woerden tijdens de maand mei 
grote oppervlakten (minimaal 600 m²) gazons 
niet of minder maait. In totaal gaat dit om 
ruim 30.000 m². Voor de gemeente is dit een 
grote aanpassing in het maaibeleid. 

Vooralsnog is dit een pilot: de gemeente 
gaat na deze pilot de reacties van inwoners 
onderzoeken. De pilot is geïnspireerd op de 
landelijke actie Maai-Mei-Niet, die georga-

niseerd wordt door Stichting Steenbreek, 
de Bijenstichting en Flora van Nederland.  
 
Voordelen
Door de gazons minder intensief en strak te 
onderhouden, stimuleert de gemeente de 
biodiversiteit in de openbare ruimte. Bloe-
men en planten krijgen beter de kans om te 
bloeien en te groeien, waardoor een rijk leef-
gebied ontstaat voor verschillende insecten, 
zoals bijen, kevers, vlinders en hommels. Die 
insecten dienen op hun beurt weer als voed-
sel voor vogels of andere dieren. Zo blijft het 
ecosysteem in balans. 

Bovendien draagt het niet of minder maaien 
bij aan vermindering van de negatieve effec-
ten van de klimaatverandering. Een groen ga-
zon is namelijk beter in staat tot het opslaan 
van CO² en het opvangen en vasthouden van 
regenwater. Ook is een groen gazon beter 
bestand tegen hitte en droogte. 

Oog voor verkeersveiligheid
Voor de verkeersveiligheid worden bermran-
den en zichthoeken bij kruispunten en drukke 
fietspaden wel gemaaid. De gazons worden in 

de eerste week van juni of later, afhankelijk 
van de weersomstandigheden, weer gemaaid 
zoals voorheen. Het aangepaste maaibeleid 
wordt in samenwerking en afstemming 
met de onderhoudsaannemers Groen-aan-
nemingsbedrijf Punt B.V. en Bunnik Groep 
uitgevoerd.

Nieuwe maaibeleid kan wennen zijn
Voor veel inwoners is het nieuwe maaibeleid 
waarschijnlijk wennen. Bewoners zijn gewend 
aan een strakke, nette woonomgeving. Een 
ongemaaid gazon zal door sommigen worden 
beschouwd als  ‘onverzorgd’, terwijl anderen 
genieten van een rijkere bloei met meer bijen 
en vlinders. De gemeente gaat die reacties 
daarom goed monitoren en beslist later of de 
pilot herhaling of zelfs uitbreiding krijgt.

Inwoners van de gemeente kunnen zelf ook 
bijdragen aan meer flora en fauna door in 
de maand mei het eigen gazon in de tuin 
niet of minder te maaien. Bewoners worden 
opgeroepen om de grasmaaier te laten staan 
om zo van de eigen tuin een vrijhaven voor 
vogels, vlinders, bijen en andere insecten te 
creëren.

De Bijn ligt achter de Schulenburch.
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Kameriks nieuws

DOOR HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN:

De zomertijd is aangebroken en dat 
betekent dat er tot september in de 
Kamerikse sporthal De Schulenburch geen 
bowls gespeeld wordt. Maar de afgelopen 
maanden hebben spannende wedstrijden 
opgeleverd. Zeer bijzonder is het dat dit 
keer voorzitter Geert de Jonge de interne 
competitie gewonnen heeft. Hij bleef 
Gerrit v.d. Heuvel en Jaap van Eijk voor.

Donderdag 5 mei was de laatste speeldag 
en op die dag wordt altijd een toernooi 
voor dubbels gehouden. De wedstrijden 
werden op 3 matten gespeeld. Het leuke 
is, dat niet iedereen tegelijk speelde en 
men dus ook kon toekijken wie het beste 
de bijna 30 meter kon overbruggen. Ieder 
koppel speelde 4 wedstrijden over 6 ends.  
 

Bowls in Kamerik: Voorzitter wint competitie
INGEZONDEN:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidierege-
ling Regionaal Partnerschap voor water en bodem open per 25 april 
2022. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling 
remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het 
waterschap. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te 
bieden om samen met het waterschap te werken aan duurzaam 
agrarisch waterbeheer. 

Samenwerken aan duurzaam agrarisch waterbeheer
De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op 
het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling 
vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame 
bedrijfsvoering. Daarom wordt de subsidieregeling Regionaal 
partnerschap voor water en bodem ook in 2022 weer opengesteld.
Er is dit jaar € 50.000,- beschikbaar voor maatregelen die de bodem-
daling in daarvoor gevoelige gebieden remmen. Voor waterkwa-
liteitsmaatregelen is een bedrag van € 135.000,- beschikbaar. Het 
voornemen is om de regeling ook na 2022 jaarlijks open te stellen.

Nieuwe regeling 2022
Voor de waterkwaliteitsmaatregelen zijn er twee categorieën 
investeringen: 
1. De aanschaf van een drinkbak of een erfveegmachine: hiervoor 

geldt het ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ principe. Voor de 
categorie drinkbakken geldt een maximum subsidiebedrag van 
€ 1.750,-, voor erfveegmachines is het maximum € 2.000,-. Er is 
voor maximaal 20 drinkbakken en maximaal 15 erfveegmachines 
subsidie beschikbaar.

2. Voor de andere waterkwaliteitsmaatregelen geldt een eerste 
openstellingstermijn van 25 april tot en met 15 juli 2022. Na 

Subsidie voor agrariërs die waterkwaliteit verbeteren 
of bodemdaling remmen

Halverwege de middag, nadat de wedstrijden 
gespeeld waren, zat de groep nog een 
poosje gezellig bij elkaar en dat was ook het 
moment, dat Ger Banis namens het bestuur 
de prijzen aan de winnaars van de competitie 
en de slotdag mocht uitreiken. Als eerste 
ontving Geert de Jonge zijn prijs, wat met een 
groot applaus werd bevestigd.

sluiting van de eerste openstellingstermijn wordt de subsidie 
toegewezen aan goedgekeurde aanvragen. Als er in deze periode 
meer aanvragen worden ingediend dan er budget is, wordt de 
subsidie via loting toegewezen. Is er nog budget over, dan volgt 
een 2e ronde tot en met 31 oktober 2022. Hiervoor geldt dan 
wel weer het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Voor het nemen van bodemdaling remmende maatregelen geldt dat 
alle voor bodemdaling gevoelige gebieden in aanmerking komen voor 
subsidie. Subsidieaanvragen voor deze categorie kunnen van 25 april 
tot en met 30 september 2022 worden ingediend. Aanvragen worden 
behandeld op volgorde van ontvangst.

Belangrijkste wijzigingen
In vergelijking met de afgelopen jaren, zijn de belangrijkste wijzigin-
gen:
• agrariërs kunnen nu individueel een aanvraag indienen voor 

waterkwaliteitsmaatregelen;
• agrariërs die in de vorige periode subsidie ontvangen hebben, 

komen niet meer in aanmerking voor subsidie voor hetzelfde 
type maatregelen;

• de voorwaarde dat alleen subsidie kan worden aangevraagd voor 
bodemdaling remmende maatregelen in de laagst gelegen delen 
van peilvakken is vervallen. 

Meer informatie 
Voor meer informatie kunnen agrariërs contact opnemen met een 
watermakelaar uit hun gebied. De contactgegevens en meer infor-
matie over de regeling zijn te vinden op de site van het waterschap: 
https://www.hdsr.nl/agrariers.

Het koppel Cees de Jonge en Gerard 
Rost was als winnaar van het toernooi 
geëindigd. Van de 4 wedstrijden wonnen 
zij er 3 en speelden eenmaal gelijk. Ook 
zij mochten hun prijs uit de handen van 
Ger Banis in ontvangst nemen. De tweede 
plaats was voor Dick Severs en Kees v.d. 
Waaij. Erik Laurijsen en Geert de Jonge 
werden derde. 

Begin september a.s. gaat het bowlssei-
zoen weer beginnen. Er is nog ruimte voor 
een paar nieuwe spelers of speelsters. Zij 
zijn hartelijk welkom. En als men wat meer 
van de Bowlsgroep wil weten kan men 
even kijken op de website:  

     https://bowlsgroepwoerden.jouwweb.nl
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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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kijk op de site om te zien wat ik voor u kan betekenen

www.ilbc.nl

bel of mail

tel: 06-294 361 77  - interieurdesign@ilbc.nl

Toe aan een nieuw interieur?

Inge Lievaart

Voor een interieur 
dat bij u past!

 
Dierenliefhebbers gezocht!!! 
 
Heb jij affiniteit met honden  
en/of katten?  Wij zoeken  
mensen voor vakanties  
en weekenden. 
 
Het aantal uren is flexibel  
en in overleg. 
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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Verenigingen Uitgelicht: Muziekvereniging ‘Nieuw Leven’

Peter Rijnbeek speelt de schuiftrombone tijdens het kerstconcert in De Cope. Foto door Kees de Kwaasteniet.

Op zaterdag 23 april jl. vond het jubileumconcert plaats 
van Muziekvereniging Nieuw Leven ter ere van hun 75-jarig 
bestaan. Reden voor Kamerik Vandaag om in gesprek te gaan 
met een van de huidige leden die nu de langste 
aaneengesloten periode meeblaast: Peter Rijnbeek. 

Kun je iets vertellen over de geschiedenis van Muziekvereniging 
Nieuw Leven?
Een dorpje in Zeeuws-Vlaanderen, Zuidzande, was zwaar getroffen in 
de oorlog. Kamerik en Zegveld boden hulp en hielpen bij de weder-
opbouw van het dorp. Als dank hiervoor zijn twee straten vernoemd 
namelijk de Kamerikstraat en Zegveldstraat. Ook spraken Zuidzanders 
hun dank uit, door het geven van een concert door de Zuidzander 
muziekvereniging ‘Veronica’. Het gemis van een eigen fanfare 
werd toen in Kamerik gevoeld. De vooroorlogse muziekvereniging 
Advendo moest worden opgevolgd en zo werd op 3 oktober 1946  
Muziekvereniging ‘Nieuw Leven’ opgericht.

Hoe ben jij tot de keuze gekomen om bij de fanfare te gaan, want 
van de huidige leden ben jij het langst blazende fanfare-lid?
Mijn vader speelde vroeger al bij ‘Nieuw Leven’. Als klein jongetje ging 
ik vaak kijken bij de repetities die toen nog plaatsvonden op de plek 
waar nu Elim is, dat heette vroeger ‘dorpshuis Marijke’. Het was vlak 
bij het park dus we speelden daar ook vaak. Tja, en dan word je op 
een gegeven moment ‘lid van de muziek’. Ik was toen 12 jaar.

Wat hield dat lidmaatschap in, in die tijd?
Ik kreeg elke week les van mijnheer Gijzen in ‘dorpshuis Marijke’. Hij 
was ook de dirigent. Iedereen kreeg meteen een instrument, de mijne 
werd de ventieltrombone. Dus ik moest noten leren lezen en eenvou-
dige stukjes blazen. Er waren nog meer kinderen en zo vormden we 

op een gegeven moment ook een jeugdorkest. Na het behalen van de 
diploma’s mocht je bij het orkest. Ik was toen ongeveer 14. Bij muziek 
maken moet je eerst de beginselen leren en elke dag oefenen voordat 
je mee kunt spelen in een orkest. Je hebt een flinke dosis discipline 
nodig.

Dat maakt het misschien ook lastig om nieuwe leden te krijgen?
Ja, dat klopt. Vaak vinden kinderen het in het begin wel erg leuk, 
maar na een aantal lessen haken ze af want dat repeteren en vooral 
thuis oefenen vinden ze vaak erg pittig. Na verschillende jaren aan 
ledenwerving te hebben gedaan door middel van projecten op de 
basisscholen zijn we nu aan het kijken of we een samenwerking 
kunnen aangaan met de Sleutelclub om te proberen of we via die 
ingang kinderen enthousiast kunnen krijgen voor muziek maken.

En vanaf je 12e was je dus echt een actief lid?
Ja, naast de les en de repetities was ik er gewoon vaak bij. Zo 
liepen we bijvoorbeeld op Koninginnedag ’s avonds mee tussen de 
muzikanten met een gaslamp, want anders konden ze de noten in 
het marsboekje niet meer lezen. We waren écht al onderdeel van 
de vereniging. Ik ben ook bestuurslid en secretaris geweest. Ik heb 
het 25-, 40-, en 50-jarig jubileum meegevierd. Ik heb de wisselingen 
van de uniformen meegemaakt. Van een broek, overhemd en pet 
naar een pilotenuniform van de KLM aangepast tot muziekuniform 
door Dolfing en later een speciaal voor ons ontworpen uniform. Het 
was een uniek pak, enig in z’n soort. Daar gingen we ook mee op 
concoursen. In onze gloriejaren speelden we op best hoog niveau. Dat 
was echt een mooie tijd. Naast muziek maken, wat ik nog steeds doe, 
ben ik nu de bibliothecaris, ik archiveer de bladmuziek.

Na al die jaren heb je zeker geen les meer?
Nee, ik heb inderdaad geen les meer maar ik repeteer nog wel elke 

DOOR MANUELA WILTENBURG:

Portret van 
Peter Rijnbeek –  

54 jaar lid van de 75 jaar oude 
Muziekvereniging ‘Nieuw Leven’
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Verenigingen Uitgelicht; Kamerik in Beeld

week. En ook thuis oefen ik nog. Dat stopt niet. De nieuwe (jeugd-)
leden krijgen nog wel les, voorafgaand aan de repetitie. Na verloop 
van tijd, als ze voldoende vaardig zijn, komen ze in het korps en dan 
spelen ze langzaamaan alle stukken mee.

En speel je nu nog steeds ventieltrombone?
Ik ben op een gegeven moment overgestapt naar de tuba en later 
naar de schuiftrombone. Daar speel ik nu al bijna 50 jaar op.

Wat maakt het lidmaatschap van Nieuw Leven nou zo leuk?
Muziek maken is vooral ontspanning, je bent zo geconcentreerd bezig 
dat je de rest vergeet. En het is natuurlijk ook een team’sport’, je 
doet het samen. Solo spelen vind ik zelf niet zo leuk. Ik wil onderdeel 
zijn van een orkest. In de beste jaren bestond Nieuw Leven uit twee 
delen, het orkest én de drumband. Die twee versterkten elkaar, 
vooral wanneer we op straat liepen. Helaas is de drumband ter ziele. 
Gelukkig krijgen we soms ondersteuning van de drumband van KNA 
uit Zegveld. En wij helpen hen dan met blazers op een ander moment. 
Een dorp zonder muziekvereniging is immers ondenkbaar. 

Wat jammer is dat er steeds minder leden zijn. Het zou toch mooi 
zijn als er nieuwe leden bij komen. 
Ja, dat zou zeker mooi zijn. Want langzaamaan wordt de spoeling 
steeds dunner. Niet alleen hier in Kamerik, maar door heel Nederland. 
Dus hierbij een oproep aan alle mensen die Nieuw Leven een warm 
hart toedragen én graag samen muziek willen maken, kom erbij! 

Heb jij interesse? Je krijgt 
les én je wordt voorzien van 
een muziekinstrument. 

Voor meer informatie, neem 
contact op met voorzitter Ko 
Droogers (hiernaast afgebeeld), 
kom eens kijken bij een repetitie 
op woensdagavond ±20.00 uur, of 
stuur een mailtje naar:  
info@nieuwlevenkamerik.nl 

OPLEVERING DE KANIS HERDENKING 4 MEI

Kamerik in Beeld

WERKZAAMHEDEN IR. ENSCHEDEWEG REDACTIELEDEN KV BEDIENEN VRIJWILLIGERS IN DE COPE
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Kamerik in Beeld: Koningsdag

VUURWERKOPTOCHT

PANNENKOEKEN VOOR DE KAMERIKSE JEUGD

BINGOAVOND KINGSNIGHT

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

BURGEMEESTER MOLKENBOER
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Met de rubriek Vrijwilligers in het Zonnetje zetten wij een 
Kamerikse vrijwilliger in de schijnwerpers. In deze editie spreken 
wij Jan W. Klein, jarenlang vrijwilliger bij VV Kamerik. 

Ik ben vereerd, Jan, dat ik jou mag interviewen voor Kamerik  
Vandaag. 
Maar dat hoeft niet hoor...

Want, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd jou te benoemen 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Ja, dat klopt.

En hebben ze je verrast, of was je ervan op de hoogte?
Nee, ik wist van niets. Het was tijdens de medewerkers-avond van 
VV Kamerik. Het had wel tot me door kunnen dringen hoor, maar 
dat duurde wel even. Op een gegeven moment zag ik mijn moeder 
voorbij schuiven, ik dacht nog: wat doet zij hier nou? En ik zag Arjan 
Noordhoek en de burgmeester, ik had het in het begin écht niet door. 

En op een gegeven moment had je het wel door? 
Ja, Arjan Noordhoek begon over het 75-jarig bestaan van VV Kamerik. 
Dat hebben we natuurlijk niet kunnen vieren door corona. Toen nam 
de burgemeester het over, die vroeg me naar voren te komen en toen 
pas wist ik het. Ik heb nog getwijfeld om niet naar de vrijwilligers-
avond te gaan, want we zouden ’s nachts op vakantie gaan naar Kreta. 
Maar [mijn vrouw] Sunette wist wel beter natuurlijk…

Hoe was dat voor je?
Ik voelde me er eigenlijk helemaal niet comfortabel bij, omdat ik het 
lastig vind dat er één persoon in het zonnetje wordt gezet, terwijl je 

Vrijwilligers in het Zonnetje: VV Kamerik

Jan Klein, jarenlang voorzitter van VV Kamerik, krijgt een lintje opgespeld door Burgemeester Molkenboer. Foto door Kees de Kwaasteniet. 

DOOR MANUELA WILTENBURG:

met een hele groep mensen de vereniging draait. Iedereen draagt 
zijn steentje daaraan bij, naar vermogen. De één heeft nou eenmaal 
de ene kwaliteit en de ander weer een andere kwaliteit. De één heeft 
meer tijd om erin te stoppen dan de ander. De één praat makkelijker 
met de gemeente dan de ander. Dat heb ik ook maar gekregen en dat 
is geen verdienste. Er zijn trainers en leiders die week in week uit ook 
op dat veld staan en dat is net zo veel waard.

Het siert je wel Jan, die bescheidenheid.
Dit is wat ik intrinsiek voel, het is geen verhaal. Ik had er niet op 
gerekend, maar natuurlijk is het wel leuk dat ik ben gedecoreerd. Ik 
ben er wel blij mee.

Jouw staat van dienst Jan bij én voor VV Kamerik, is een lange, van 
meer dan 25 jaar. Ik snap wel waarom jij een lintje het gekregen: 

Jeugdleider

Voorzitter van het jeugdbestuur:
Verantwoordelijk voor de teamindelingen van de 
jeugd en het werven van de leiders, mede-
organiseren van toernooien, bijdrage aan de 
nieuwsbrieven en het clubblad

Voorzitter Algemeen Bestuur:
Digitaliseren en optimaliseren van de communica-
tie, ontwikkelen van het vrijwilligersbeleid, reali- 
seren van nieuwe kantine en nieuwe sportvelden.

Lid van de vrijwilligerscommissie: 
O.a. werven van de vrijwilligers

Lid van de kantinecommissie: 
O.a. optimaliseren van het kassysteem en uitvoeren 
van bar- en keukenwerkzaamheden

1996 – 2005

1998 – 2004

2007 – 2020

2013 – heden

2018 – heden

Interview met Jan W. Klein: ‘Bescheidenheid siert’
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         PROGRAMMA  juni /juli 
 

 
 

 
 

Voor iedereen uit Kamerik en omgeving. 
 

 
 

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)    

Dinsdagochtend  Muziekproject Zing en Speel van 10:30 - 12:00 uur    
 van 24 mei t/m 28 juni   (€ 15,- voor 6 sessies) 

Dinsdagmiddag  Spellenmiddag & klaverjassen 14.00 - 16.00 uur  (niet in juli) 

Woensdag 15 juni  Koeienmarkt tentoonstelling van 10:00 - 16:00 uur 

Woensdagmiddag  Samen eten van 12.00 - 13.00 uur    

Donderdagochtend  Bridge voor iedereen van 9.30 - 12.30 uur   (niet in juli) 

Donderdagmiddag  Zitgymnastiek van 14.00 - 15.00 uur    (niet in juli) 

Vrijdagochtend  Dorpskamer van 10.00 - 11.30 uur   
 2e vrijdag v.d. maand Bloemschikken : 10 juni en 8 juli 

Kameriks nieuws

Veel mensen die vrijwilliger worden lukt het niet om dat zo lang als 
jij vol te houden. Vertel eens, hoe verliep dat? 
Het is begonnen toen onze zoon Brahim ging voetballen, hij was 6 
geloof ik. Ik vind het dan redelijk normaal dat je meegaat en gaat 
rijden. Ik zat de hele dag op kantoor en dan is het ook wel fijn om in 
het weekeinde lekker buiten te zijn. En voor ik het wist reed ik elke 
week, werd ik leider en later voorzitter van het jeugdbestuur en weer 
later van het hoofdbestuur. Dus ben ik er ongemerkt zo ingerold.  
Ik ben zelf geen voetbaldier en heb zelf zeer beperkte voetbalkwalitei-
ten maar ik mag graag naar het spelletje kijken en Brahim kon aardig 
voetballen, dus ik was ook een trotse vader. Het was een leuk team 
met vrienden. Ik vond het ook leuk om zo met de jeugd om te blijven 
gaan.

En Sunette, hoe was het voor jou om je man aan VV Kamerik te 
moeten missen? 
Dat was in het begin helemaal prima, maar de jaren dat hij zich 
bezighield met de ontwikkelingen rondom veld en kantine waren niet 
altijd even fijn. Er waren weken bij dat hij elke avond weg was of hier 
thuis achter de computer zat.

Het lintje moet dus eigenlijk gedeeld worden met het thuisfront, 
Jan.
Ja, eigenlijk wel ja! Maar het gekke is dat ik dat eigenlijk zelf niet 
zo ervaren heb, want ik vond het leuk om te doen. Het kostte mij 
niet zoveel energie. Ik deed het graag. Als ik eraan terugdenk vind 
ik het nog jammer dat het niet gelukt is om één groot sportpark te 
realiseren.

Nogmaals, ik bewonder je inzet voor VV Kamerik en ik denk velen 
met mij, want anders had je dat lintje natuurlijk niet gehad, men 
moet je wel voordragen.
Ondanks het dubbele gevoel dat een ander het 
ook erg verdient, ben ik echt toch wel trots en 
vooral het bestuur en de vereniging dankbaar 
dat zij mij hebben voorgedragen dat ik dit lintje 
heb mogen ontvangen.

Bezoek de website van VV Kamerik op: 
 https://www.vvkamerik.nl

De Stichting Activiteitenhuis organiseert activiteiten en 
faciliteert nieuwe initiatieven door en voor de inwoners 
van Kamerik. Hiernaast staat ons programma voor juni 
en juli.  
 
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 juni en juli 
St. Activiteitenhuis

De Stichting Watererfgoed Groot Woerden beheert het stoomgemaal Teylingens  en is op zoek 
naar vrijwilligers. 

Het stoomgemaal Teylingens ligt aan de Mijzijde tussen Woerden en Kamerik en is één van 
oudste nog bestaande stoomgemalen in Nederland. Het gemaal is in de afgelopen jaren door 
een groep vrijwilligers gerestaureerd. Vorig jaar is ook de bijbehorende kolenloods herbouwd 
en in gebruik genomen als expositieruimte. Nu de coronamaatregelen zijn vervallen, kunnen we 
gasten gaan ontvangen in de expositieruimte. 

We zoeken gastvrouwen en gastheren voor bezoekers van de expositieruimte, technische 
rondleiders, maar ook mensen die de nieuwe website willen beheren en die via sociale media 
(Facebook/twitter) nieuwsberichten willen delen. We zijn een gezellig team. Kom je ons helpen? 

Aanmelden kan via Sophie Kramer (secretaris van de Stichting): info@stoomgemaalteylingens.
nl. Voor meer informatie zie: www.stoomgemaalteylingens.nl.

Stoomgemaal Teylingens zoekt vrijwilligers
INGEZONDEN:
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Kameriks nieuws

Op weg naar een Natuurspeeltuin
VAN DE WERKGROEP NATUURSPEELTUIN: 

In 2020 startten een viertal meiden een actie voor een 
Natuurspeeltuin in Kamerik. Zij vonden het heel jammer dat ze hun 
‘spannende’ speelterrein aan de Knotwilgenlaan kwijt raakten, omdat 
daar de huizenbouw begon. In coronatijd begonnen ze een petitie 
en benaderden hiermee de gemeente. De gemeente adviseerde om 
eerst in gesprek te gaan met het Dorpsplatform. Een sympathiek plan 
voor al de kinderen die zelfstandig gaan spelen en op die manier de 
natuur leren kennen en hun eigen vaardigheden kunnen ontdekken. 
De Natuurspeeltuin in het Brediuspark is een goed voorbeeld. Op veel 
kleinere schaal, goed inpasbaar in de bestaande natuur, vonden de 
initiatiefnemers en het Dorpsplatform een plek in het Park Mijzijde. In 
het park staat een kabelbaan die door veel kinderen bezocht wordt. 
Een aantrekkelijke plek om verder uit te bouwen als Natuurspeeltuin. 

Er werd een werkgroep opgericht en er werd steun gevraagd bij 
de organisatie Kern met Pit. Deze organisatie geeft feedback en 
coaching. Daarnaast kon er dankzij de bijdrage van het Provinciefonds 
GroenGoed een ontwerpster aangetrokken worden. Deze 
ontwerpster organiseerde een workshop ter plekke voor kinderen en 
ging samen met kinderen aan de slag om met natuurlijke materialen 
een ontwerp te maken. De ideeën van de kinderen heeft ze 
uitgewerkt in een tweetal schetsen. 

Twee, omdat bij het nadenken over de indeling van het terrein, blijkt 
dat de kabelbaan ook een struikelblok is. Omdat daarvoor bepaalde 
veiligheidseisen gelden, is daardoor een andere indeling nodig. Het 

verplaatsen van de kabelbaan zou een optie zijn, echter is wel een 
dure oplossing.

De werkgroep presenteerde op de Openbare Vergadering van 16 
mei haar schetsen, die positief ontvangen werden. Ze gaat nu in 
gesprek met de gemeente over de mogelijkheden en het opstellen 
van een aanvaardbaar plan. Daarna kan er gezocht worden naar 
sponsoren. Gelukkig zijn er veel fondsen die dit soort plannen willen 
ondersteunen.

Rookmelders 
verplicht na 1 juli

Filmpje over veranderend landschap
Kameriker Hein Kuiper is enige tijd geleden benaderd door het Stadsmuseum Woerden om 
mee te werken aan een filmpje over de bodemdaling en het hierdoor veranderende landschap 
rond Woerden. Deze film verhaalt over de ontginningen van het veenmoeras en laat zien hoe 
het landschap dat toen ontstaan is, nu nog altijd zichtbaar en beleefbaar is. 

U kunt de korte film hier vinden: https://www.youtube.com/watch?v=GD2QhXFUu8o

Heeft u nog geen rookmelders in huis? 
Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 
verplicht in elke huur- en koopwoning, 
zowel bestaand als nieuwbouw. Op 
iedere verdieping moet een goed 
werkende rookmelder hangen. Goede 
rookmelders voldoen aan de wettelijk 
vereiste NEN-14604. De rookmelder 
én de batterij die erin zit moeten een 
10-jarige levensduur hebben.

De geplande locatie voor de Natuurspeeltuin. 
Foto door Kees de Kwaasteniet. 

Kameriks landschap. Foto door Kees de Kwaasteniet. 
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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 staan voor u klaar!

Heeft u iemand nodig
               voor uw ICT zaken?


