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Nieuws
Kamerik: samen wonen, werken & leven 

Foto: Kees de Kwaasteniet

Interview: vrijwilliger
Tonny Bouwman
Tonny doet al meer dan 30 jaar vrijwilligers-
werk, de laatste 2 jaar ook voor Stichting 
Activiteitenhuis Kamerik  ...

Kamerik in Bedrijf:
Littel Beauty
Kamerik heeft sinds kort een nieuwe schoon-
heidssalon. Wij spraken met Chantal Littel-van Es 
over het opstarten van haar bedrijf ... 

Kamerikse activiteiten 
komen weer op gang
We kunnen voorzichtig uitkijken naar de Sinter-
klaasintocht, het Verenigingenspel en meer. Het 
overzicht begint op  ...
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KippenknipKippenknip
gaat dit jaar wel doorgaat dit jaar wel door

Gelukkig gaat de Kippenknip dit jaar wel door, maar wat zit er eigen-
lijk allemaal achter de organisatie ervan? Drie bestuursleden van de 
Kamerikse Pluimvee Vereniging leggen het uit. 

Lees verder op... PAG. 12
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ADVERTEREN
Belangstelling om in Kamerik Vandaag te adverteren? Mail naar:
redactie@kamerikvandaag.nl. 
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De komende Openbare Vergadering vindt plaats op 
dinsdag 16 november in De Schulenburch, om 20.00.  

1. Opening en Mededelingen
2. Presentatie Warmtevisie
3. Rotonde N212/N405
4. Woningbouw
5. Toekomst De Schulenburch
6. Beweegpark
7. Rondvraag

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

Colofon
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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.

Woningbouwlocaties
Van de gemeente hebben we geen nieuwe informatie ontvangen. Wij 
maken ons zorgen over de mogelijkheden die aan Kamerikse starters 
worden geboden. Twee deelnemers aan het Dorpsplatform (Ko Droogers 
– voorzitter en Jan Zwaneveld – adviseur) hebben het plan opgevat om 
op de voormalige locatie Hemrikschool een CPO-project voor starters 
(met mogelijke voorrangsregel voor Kamerikers) te beginnen, waarbij 
zij als onbezoldigde adviseurs dienst doen. CPO = Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap en betekent in feite gezamenlijk bouwen in eigen 
beheer zonder de schakel van een projectontwikkelaar. Alle leden van het 
Dorpsplatform staan achter dit initiatief en hebben de heren gevraagd zo 
snel mogelijk hierover contact op te nemen met de gemeente.

Van de Verkeerscommissie
Bocht Beukenlaan
De gemeente heeft beloofd de verkeerssituatie te verduidelijken door het 
aanbrengen van een middengeleiding. Hierdoor wordt het nemen van de 
binnenbocht meer tegengegaan. Wanneer dit wordt aangelegd, is nog 
niet duidelijk. De bewonerscommissie van de Beukenhof heeft intussen 
de haag aanzienlijk laten verlagen, waardoor het zicht is verbeterd. Dank 

Nieuws van het Dorpsplatform Kamerik
daarvoor! Een verdere verbetering wil de gemeente onderzoeken, hier-
voor ontbreken echter op dit moment de middelen.

Fietsvriendelijke Mijzijde
De gemeente staat hier positief tegenover, maar weet op dit moment 
geen betaalbare oplossing. De Mijzijde wordt opnieuw geasfalteerd om 
de putten te bedekken. Rood asfalt ten behoeve van de fietsers is te duur.

Fietspad Oortjespad
Bij de kruisingen met het fietspad zullen haaientanden worden aange-
bracht, wanneer is nog niet duidelijk.

Smiley ter ziele
Helaas heeft onze Smiley, waarmee we snelheden konden meten en ver-
keersdeelnemers konden waarschuwen, het begeven. Repareren bleek 
een heel dure klus, daarom besloten we in eerste instantie hiervan af te 
zien. Echter een contact met de distributeur biedt misschien toch nog 
uitzicht op reparatie; wordt vervolgd.

Zorg en Welzijn
De Bijn
Het bestuur van De Bijn is overgedragen aan twee nieuwe leden, geen 
jongeren. Dat was voor ons een verrassing, we waren nog in gesprek met 
het vorige bestuur over oplossingen voor hun besluit om op te stappen. 
De Bijn heeft een moeilijke tijd achter de rug: eerst waren er de gevolgen 
van de nieuwe alcoholwet (niet schenken aan 18-) en daarna kwam 

VAN DE ONDERNEMERSVERENIGING KAMERIK-KANIS:

Voorwoord door voorzitter Heidi Meijers
Van achter mijn bureau genietend van de 
laatste droge dag (de rest van de week is 
er veel regen voorspeld), denk ik met een 
brede glimlach terug aan bijeenkomst van 
de Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis 
afgelopen vrijdag 15 okt jl. Het was fijn om 
elkaar eindelijk weer te mogen ontmoeten 
en bij te praten tijdens een hapje en een 
drankje. Om nieuwe ondernemers te mogen 
ontmoeten en, niet te vergeten, een kijkje te 
mogen nemen “in de keuken” van Fiable, het 
administratiekantoor in ons dorp! Wat een 
prachtig kantoorpand hebben zij gerealiseerd 
in het voormalig Rode Kruis-gebouw. 

Al met al was dit door de corona toch al weer 
2 jaar geleden dat wij als ondernemers elkaar 
konden ontmoeten. Dat de ondernemers dit 
gemist hadden was duidelijk, de opkomst 
was dan ook hoog! 

U heeft het nieuws vast al vernomen over 
onze gepensioneerde scharrelslager Gerard 
Zwetsloot. Na jaren doorzetten is het hem 
dit jaar gelukt om de eerste prijs te behalen 
met zijn fijne rookworst. Gerard van harte 
gefeliciteerd! Mocht u de lekkerste rookworst 
van Nederland willen eten bij de stamppot, 
die kunt u dus vanaf nu gewoon halen bij 
Chez Michel. 

Verderop kunt u lezen wat er op dit moment 
allemaal speelt in het dorp. Ik wens jullie 
allemaal veel leesplezier! Op naar een mooi 
laatste kwartaal van 2021 en we hopen dat 
corona zich voorlopig even rustig houdt 
zodat alle geplande activiteiten door kunnen 
gaan. 

Hartelijke groet,
Heidi Meijers 
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Vervolg Dorpsplatform

de coronaproblematiek. Hierdoor is er een hele grote groep jongeren 
ontstaan die De Bijn niet kennen en ook bleek er geen bereidheid om de 
bestuurstaken over te nemen.

De consequenties van deze bestuursoverdracht kunnen we niet overzien. 
We vinden het belangrijk dat er een duidelijk businessplan komt voor de 
toekomst, dat er een proefperiode wordt afgesproken en dat er gezocht 
wordt naar een aanvulling met jongere bestuursleden. We zijn benieuwd 
naar de vervolgstappen.

Toekomst Schulenburch
De werkgroep heeft een positief gesprek gehad met de Cama Parousia 
gemeente, die wekelijks De Schulenburch gebruikt voor haar kerk-
diensten. Zij willen ook doordeweeks de ruimtes van De Schulenburch 
gebruiken en bijdragen aan de functie als Huis van Kamerik. Het tweede 
adviesrapport van Drijver & Partners stelde de werkgroep teleur, te 
weinig gericht op een toekomstbestendig dorpshuis. De werkgroep 
heeft hier zeer kritisch op gereageerd en er bij de gemeente nogmaals 
op aangedrongen dat er een projectleider moet komen om een haal-
baarheidsonderzoek voor De Schulenburch te houden. Op de Openbare 
Vergadering vertellen wij u de laatste stand van zaken.

Beweegpark
Iedere keer komen we een stap verder. De gemeente is akkoord gegaan 
dat de aankoop via hen loopt en dat het beheer onder hun verantwoor-
delijkheid valt. We hebben diverse organisaties om een intentieverklaring 
gevraagd dat zij positief staan tegenover het initiatief van een Beweeg-
park. Met deze intentieverklaringen kan Sports2Play subsidiegevers over-
tuigen een bijdrage te leveren, zodat de bouw daadwerkelijk kan starten. 
Ook gaan we in gesprek met Woerden in Beweging hoe er activiteiten in 
en rondom het Beweegpark georganiseerd kunnen worden. Ook hierover 
willen we op de Openbare Vergadering meer vertellen.

Inloopspreekuur GGD
Als gevolg van de coronamaatregelen werd dit spreekuur opgeheven. 
Nu de 1,5 meter afstandsregel is vervallen, willen we met de betrokken 
organisaties in overleg of het spreekuur weer gestart kan worden.

In het voorjaar wil het Dorpsplatform samen met 
TreeMark een bomenschouw organiseren. 

De werkgroep Toekomst Schulenburch wil een haalbaarheidsonder-
zoek voor het dorpshuis houden. Foto's door Kees de Kwaasteniet.

Van de Groencommissie
• Gelukkig heeft Harry Benschop zich bereid verklaard om deze klus 

op zich te nemen. Hij heeft onlangs een kennismakingsgesprek met 
een vertegenwoordiger van groenaannemer Punt gehad, daarbij 
is o.a. het bermbeheer besproken, met als resultaat vaker maaien 
(klepelen).

• In het voorjaar willen we samen met TreeMark een Dorpsschouw 
= bomenschouw organiseren. In een volgend nummer van Kamerik 
Vandaag kunt u daar meer over lezen.

Lid worden van het Dorpsplatform? 
Helaas heeft Pim Krüger besloten om niet te kiezen voor een tweede 
zittingsperiode in ons platform. Hij behartigde met name de belangen 
van De Kanis. Omdat de renovatie vrijwel is afgerond, wil hij zijn tijd weer 
aan andere zaken besteden. We zijn daarom op zoek naar een vervanger, 
bij voorkeur een inwoner van De Kanis. Heeft u belangstelling? Meldt u 
dan bij het secretariaat: dorpsplatform@kamerikvandaag.nl, dan nemen 
we contact met u op voor een kennismakingsgesprek.

Openbare Vergadering
Op dinsdag 16 november houden we weer een Openbare Vergadering 
in De Schulenburch om 20.00 uur. U bent allemaal van harte welkom. 
Waarschijnlijk gelden dan nog wel de toegangsregels in verband met 
corona. De agenda vindt u op pagina 2 van dit blad. Wij praten u bij over 
een aantal bovengenoemde onderwerpen. 

Daarnaast komt de beleidsmedewerker energietransitie van de ge-
meente ons bijpraten over de resultaten van de inloopavonden over de 
Warmtevisie en wat er aan de Gemeenteraad voorgelegd gaat worden. In 
een eerdere Openbare Vergadering presenteerde een vertegenwoordiger 
van de provincie de bouwplannen van de rotonde  N212/N405. Deze 
presentatie leidde tot nogal wat vragen. De provincie heeft zich beraden 
en de plannen aangepast en een ambtenaar van de betrokken afdeling 
komt de plannen uitleggen.

Als u de Openbare Vergadering wilt bijwonen, meld u dan aan bij 
het secretariaat: secretariaat@dorpsplatform.nl.
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Met de rubriek Vrijwilligers in het Zonnetje zetten wij een 
Kamerikse vrijwilliger in de schijnwerpers. In deze editie spre-
ken wij Tonny Bouwman, vrijwilliger bij het Activiteitenhuis.

Wat doe je en voor wie doe je dat?
Ik ben vrijwilliger voor de Stichting Activiteitenhuis Kamerik (SAK). 
Jammer genoeg denken velen dat we alleen activiteiten voor ouderen 
organiseren. Niets is minder waar. We zijn er voor iedereen, van jong- 
tot ouder-volwassen, of je nu uit Kamerik, Kockengen, Harmelen of 
Woerden komt. Wel vinden veel van onze activiteiten overdag plaats, 
waardoor er meer ouderen op afkomen dan mensen die aan het werk 
zijn. 

Wat doet de SAK?
We organiseren verschillende activiteiten: bridge en bridge-les, spel-
letjes, wandelen en zitgymnastiek. De maaltijd op woensdag is voor 
veel gasten een belangrijke activiteit, waarbij Chez Michel het hoofd-
menu verzorgt en wij het aankleden met soep, salade, appeltjes of 
peertjes  en een toetje. Vrijdagochtend zijn er creatieve activiteiten, 
zoals breien en haken. Eens per maand is er op vrijdag bloemschikken, 
dat heel drukbezocht is. Het prijsklaverjassen op vrijdagavond lijkt 
me voor werkende mensen een uitgelezen moment om eens deel te 
nemen aan het Activiteitenhuis. Je kunt gewoon binnenlopen, met of 
zonder klaverjaspartner.  

Vertel eens iets over de stichting en haar historie?
Ik ben 33 jaar geleden begonnen bij de Slurf (aan de Kanis), waar we 
activiteiten organiseerden voor 55+ers. We fuseerden met Welzijn 
Woerden en daar kookte ik voor het eerst: voor 2,50 gulden bereid-
den we een driegangenmenu! Dertien jaar geleden verhuisden we 
van de Slurf naar de Cope. 

Vrijwilligers in het Zonnetje: interview met Tonny Bouwman

Hierboven: Tonny Bouwman bij de ingang van de Cope. 
Foto's door Kees de Kwaasteniet. 

Toen twee jaar geleden Welzijn Woerden stopte, hebben we de Stich-
ting Activiteitenhuis Kamerik opgericht. We hebben een vijfkoppig be-
stuur, bestaande uit Petra Kasius (secretaris), Nanny Roest (penning-
meester), Tineke Maarleveld en Wim Jut (beide gewoon bestuurslid). 
Ik ben voorzitter.

Hoe is de SAK verder georganiseerd?
Onze activiteiten vinden plaats in de Cope, waar we een zaal en de 
lounge huren. Ook daardoor denken mensen weleens dat we er 
alleen voor ouderen zijn. Maar nogmaals: iedereen is welkom bij het 
Activiteitenhuis! We krijgen subsidie van de gemeente Woerden en 
onze gasten betalen een kleine bijdrage voor de activiteiten en hun 
drankjes. Onze activiteiten kondigen we aan in Kamerik Vandaag, en 
daarnaast gaat veel via mond-op-mond-reclame. Inclusief het bestuur 
werken we met 25 vrijwilligers, waarvan zes mannen. Zonder al die 
vrijwilligers, die in leeftijd variëren van 60 tot ruim 80 jaar, zouden we 
deze activiteiten allemaal niet kunnen bieden.

Wat doen de vrijwilligers?
Ze zijn gastvrouw of -heer, zetten alles klaar, schenken koffie of een 
drankje aan de bar, regelen de betalingen, houden de puntentelling 
bij, begeleiden activiteiten en ruimen op. Zowel de vrijwilligers als 
de gasten komen graag naar ons toe, niet alleen voor de activiteiten 
maar zeker ook voor het contact met elkaar. Ik ben zelf ook graag 
gast. Op maandagmiddag en donderdagochtend bridge ik en dat vind 
ik heerlijk. Dan ben ik echt gast en laat ik mijn vrijwilligersrol los.

Hoeveel uur per week ben jij als vrijwilliger aan het werk?
Ik heb echt geen idee, ik ben er bijna elke dag. Mijn hart ligt in dit 
werk, het is mijn hobby. Ik doe het niet voor mezelf, maar voor de 
stichting en voor de gasten. Ik ga hier altijd graag naartoe en heb er 
veel voldoening van. Plichtsgevoel is natuurlijk wel belangrijk, het 
is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Als er een vrijwilliger ziek is of op 
vakantie, dan spring ik in. Het is heel veelzijdig werk: ik ben voorzitter 
maar vooral ook activiteitenbegeleider, vliegende kiep, gastvrouw, 
manusje van alles, ik doe de inkoop, regel wisselgeld, ik klaverjas als 
er iemand te weinig is. Ik hou ook het contact met de vrijwilligers. Ik 
hou erg van organiseren en gelukkig ben ik praktisch ingesteld.

Graag doe ik nogmaals een oproep: voel je van harte welkom bij 
Stichting Activiteitenhuis Kamerik, ook als je jonger bent dan 65 
jaar. De klaverjasavond op vrijdagavond is een mooi moment om 
kennis met ons te maken.

DOOR MANUELA WILTENBURG & ANNE MARIEKE DEN HAAN:

Activiteitenhuis Kamerik is voor alle volwassenen

Gasten zingen mee met het Woerdens koor Bravour tijdens 
de inloopmiddag van 10 september 2021.
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Oproepen

Workshop natuurspeeltuin 
in Park Mijzijde
Op woensdag 17 november om 14.00 organiseren we een 
ontwerpworkshop voor een nieuwe natuurspeeltuin in Kamerik. 
Iedereen is van harte welkom om mee te denken en natuurlijk 
met de beschikbaar gestelde materialen hun eigen visie van 
een natuurspeeltuin in het klein te bouwen. Kom je ook naar de 
kabelbaan? Dan kun je ons laten zien hoe jouw natuurspeeltuin 
eruit moet komen te zien!   

In Kamerik zijn verschillende speelmogelijkheden maar deze zijn 
vooral geschikt voor de wat jongere kinderen. Door een hand-
tekeningenactie van Nienke (11), Marjolein (11), Imke (9) en 
Doutzen (9), is er aandacht gevraagd voor een nieuwe natuur-
speeltuin in Kamerik. Ze hebben zelfs een prijs gewonnen met 
een wedstrijd van Woerden Actief! 

Met een stel enthousiaste vrijwilligers zijn we nu bezig om het 
idee van de meiden uit te werken. Dit zal hopelijk leiden tot een 
nieuwe natuurspeeltuin in Park Mijzijde die gericht is op kinderen 
vanaf ongeveer acht jaar. Een natuurspeeltuin is een stimulans 
om naar buiten te gaan en met deze nieuwe speelgelegenheid 
kunnen we benadrukken dat we in het Groene Hart wonen. 

Boerderij de Beekhoeve 
doet mee aan het Grond 
Verbond: heeft u ideeën?

INGEZONDEN:

Boeren Monique en Koos van der Laan van boerderij de Beekhoeve 
roepen iedereen op om een idee in te sturen hoe hun boerderij nog 
gezonder/duurzamer kan worden. Biologische boerderij de Beek-
hoeve in Kamerik doet namelijk mee aan het Grond Verbond, een 
initiatief opgezet door melkboerencollectief MOre than Milk Am-
sterdam (MOMA) in samenwerking met 25 boeren en burgers uit de 
MRA-regio. 

Het Grond Verbond is een initiatief om lokale voedselketens bijeen 
te brengen en samen te beslissen hoe zij zorg kunnen dragen voor 
hun landschap. Dit doen zij door gedurende een half jaar de hele 
voedselketen – boer, verwerker en consument – mee te laten praten 
en beslissen hoe deze voedselketen kan bijdragen aan een gezonder 
landschap. Deze zorg heeft het landschap, ook het ommeland van 
Kamerik, meer dan nodig.

Monique en Koos van der Laan doen graag mee aan het initiatief. 
Boerin Monique zei: “We vinden het heel leuk dat middels het Grond 
Verbond consumenten mee kunnen denken over de inrichting van 
ons landschap. Maar het is niet alleen leuk, het is ook hoognodig. Ons 
landschap verandert snel en staat onder druk. Dus alsjeblieft, denk 
mee en laat je stem horen!” 

Volgens Marten Verdenius (oprichter van MOMA) hebben consumen-
ten onvoldoende inzicht in de impact van een bepaalde aankoop, 
laat staan de mogelijkheid om actief vorm te geven aan die impact. 
Daarom kunnen vanaf nu alle inwoners van de gemeente Woerden 
e.o. hun idee voor het herstellen van het landschap op de Beekhoeve 
indienen via MOMA’s website. Consumenten kunnen vervolgens met 
elke aankoop van een van de producten die MOMA afzet, een stem 
uitbrengen op één van deze voorstellen. Het herstelproject met de 
meeste stemmen wordt uitgevoerd. 

Dit is uw kans om in gesprek te gaan met de boer en een positieve 
voetafdruk achter te laten in het landschap! U kunt u inschrijven en 
meer informatie vinden op https://www.moma.amsterdam/gv-op-de-
beekhoeve. Iedereen kan tot 14 december een idee aandragen. 

ONTWERP JE EIGEN 
NATUURSPEELTUIN

DOE
MEE!

woensdag 17 november
14:00 bij de kabelbaan

natuurspeeltuin_kamerik

Hoe wil jij spelen in de natuur
speeltuin? Denk en doe met ons 
mee! Samen bouwen we aan je 
eigen natuurspeeltuin in het klein. 

Programma
14.00 Verzamelen bij de kabelbaan in 
Park Mijzijde. 
14.15  Samen bouwen aan natuur
speeltuin in het klein.
15.00 Presentatie van de ideeën aan 
ouders en andere geïnteresseerden. 

Spelen met zand, water, modder? 
Hutten bouwen? Bloemen plukken of toch 

liever bomen beklimmen? 

INGEZONDEN:

Boerin Monique van der Laan.
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* Advies, nieuwbouw en installatie van hardware en software
* Advies en realisatie van netwerken en VoIP
* Service van hardware en netwerken
* Onderhoudsabonnementen
* Email en webhosting

Wij zijn er om te helpen met computerproblemen, 
installatie en implementatie van software, advies 
voor en het aanschaffen van nieuwe hardware 
(computers, laptops, randapparatuur en netwerkapparatuur). 

Wij zijn er voor thuis en op de zaak!

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 
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Met de rubriek Kamerik in Bedrijf zet-
ten wij een Kamerikse ondernemer in 
de schijnwerpers. In deze editie spreken 
wij Chantal Littel-van Es van schoon-
heids-, pedicure- en manicuresalon 
Littel Beauty.

Wanneer is Littel Beauty gestart hier in 
Kamerik?
Jaren geleden had ik een schoonheidssa-
lon op het industrieterrein hier in Kamerik. 
Omwille van mijn moederschap ben ik daar 
destijds mee gestopt. Ongeveer een jaar 
geleden, toen ik weer meer ruimte en tijd 
kreeg omdat de kinderen nu wat ouder zijn, 
ben ik hier thuis aan de Werf 21 in Kamerik 
opnieuw mijn salon gestart in de garage. 
Inmiddels hebben we de garage verbouwd, is 
de pui aangepast en is het een heuse salon.

Wat voor een soort diensten biedt Littel 
Beauty aan?
Littel Beauty is een salon waar ik ontspan-
nings- en huidverbeterende gezichtsbehan-
delingen geef. Daarnaast kunnen klanten 
ook terecht voor manicurebehandelingen, 
pedicurebehandelingen en gelpolish. Vanaf 
november komt daar wimper-lifting bij. Ook 
verkoop ik sieraden en andere cadeauarti-
kelen. 

Gelpolish? Kun je uitleggen wat dat is dan?
Dat is nagellak die drie tot vier weken kan 
blijven zitten. In de gelpolish behandeling 
verwijder ik eerst de dode nagelriem zodat 
de gelpolish strak langs de nagelriem gezet 
kan worden. Hierna bouw ik de nagel op met 

een buildingbase, de nagel wordt hierdoor 
steviger en zal minder snel breken. Dan komt 
het lastigste stukje, de klant mag de kleur 
uitkiezen.

Welke werkzaamheden voer je het meest 
uit? 
Er is een goede balans tussen behandelin-
gen die ik aanbied, waarbij de verschillende 
schoonheidsbehandelingen en de gelpo-
lish-behandelingen toch wel het meeste 
worden uitgevoerd. 

Werk je op afspraak  of kan men gewoon 
binnenlopen?
Ja, ik werk op afspraak. De salon is voor 
behandelingen open op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag van 08.30 uur tot 
14.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur van 
17.30 uur. 

Buiten de openingstijden van de salon mag 
je natuurlijk altijd langskomen voor een 
huidadvies, cadeautje, het aanschaffen van 
een product o.i.d. Wel waardeer ik het om, 
voordat je langs komt, een berichtje of een 
telefoontje te ontvangen. 

Met de feestdagen in aantocht zal ik op 
zowel 25 november als 2, 16 én 23 december 
van 19.30 – 21.00 uur open huis hebben. Je 
kunt dan terecht voor cadeautjes maar uiter-
aard ook voor advies of kennismaking.

Is er een behandeling en/of product die je 
iedereen kan aanbevelen?
Ik werk met het merk ‘Prescription by Soap 
Treatment’.  Dit is een grote keten in de om-

Kamerik in Bedrijf: Littel Beauty

Chantal Littel-van Es in haar salon. Eigen foto.

geving Amsterdam en Haarlem. Zij hebben 
gekeken naar wat de moderne gebruiker 
graag wil. Zij kwamen tot de conclusie dat 
de gebruiker van nu liever geen tien potjes 
met smeersels op een rijtje in de kast wil. Er 
is door hen een lijn ontwikkelt met een basis 
van een reinigingsproduct en een verzorgen-
de crème. Hierin voegen we ingrediënten op 
maat toe die passen bij het huidtype en de 
wens van de klant. Echt maatwerk dus! In de 
salon is de concentratie werkende bestand-
delen natuurlijk hoger dan in de producten 
voor thuisgebruik.

Voor welke cadeautjes kunnen de 
Kamerikers bij jou terecht?
Sinds kort heb ik Sen & zo in mijn assorti-
ment, een home- en bodylijn in vijf ver-
schillende geurtonen, van fris bloemig tot 
wat zwaarder. Denk bijvoorbeeld aan een 
douchegel, een bodylotion of een handcré-
me. Maar ook geurstokjes, geurkaarsen en 
interieursprays. Superleuk om cadeau te ge-
ven of voor jezelf natuurlijk. Het varieert  in 
prijs van €5,95 tot €17,50. Dus makkelijk en 
toegankelijk een cadeautje hier op het dorp!

DOOR MANUELA WILTENBURG:

Interview met 
Chantal Littel-van Es

Voor vragen of afspraken neem gerust 
contact op met Chantal!

Littel Beauty
Chantal Littel-van Es
De Werf 21, Kamerik
T 06-37615503
M salonlittelbeauty@gmail.com 
FB Littel-Beauty
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Verenigingen uitgelicht: Kamerikse Pluimvee Vereniging (KPV)

Van links naar rechts: Roel Schippers, Bas Verduijn en Jaap Korver. 
Foto's door Kees de Kwaasteniet.

In deze rubriek laat Kamerik Vandaag de bestuursleden 
of voorzitters van Kamerikse verenigingen aan het woord 
komen. Wie zijn de drijvende krachten achter deze verenigin-
gen? In deze editie van Kamerik Vandaag spreken we 
bestuursleden Jaap Korver, Roel Schippers en Bas Verduijn 
van de Kamerikse Pluimvee Vereniging (KPV).

Wanneer is de Kamerikse Pluimvee Vereniging ontstaan?
De KPV is in 1926 opgericht. We hebben Pluimvee in onze naam, 
maar we zijn breder: naast kippen, watervogels en duiven fokken we 
ook kleine knaagdieren, vooral konijnen.

Hoe is de KPV georganiseerd?
We zijn een vereniging met 109 leden. De leden komen uit Kamerik 
en wijde omgeving. Er zijn de laatste tijd veel nieuwe leden bijgeko-
men, omdat nogal wat andere verenigingen zijn opgeheven vanwege 
te weinig animo. Bij ons is dat wel anders. Mensen blijven lang bij 
ons, we zijn een hechte club. Bas zit al bijna 50 jaar in het bestuur, 
waarvan 35 jaar als penningmeester en sinds 2008 als voorzitter. Jaap 
is secretaris en 23 jaar bestuurslid. Roel zit 13 jaar in het bestuur en 
is net als Wim van Vliet en Henric Hogerbruggen commissaris. Judie 
Oudenallen is penningmeester en Tineke van Dommelen tentoon-
stellingssecretaris. Met deze zeven bestuursleden vergaderen we vijf 
keer per jaar. Naar de ledenvergaderingen in maart en november ko-
men veel leden. Na het formele gedeelte spelen we altijd drie spellen 
bingo; gezelligheid en goede sfeer staan bij ons voorop! 

Wat is het doel van de vereniging? 
We willen bestaande rassen in stand houden en zorgen dat ze aan 
bepaalde standaarden voldoen. Natuurlijk is het ook een leuke hobby 
om met dieren bezig te zijn. De Kippenknip is het hoogtepunt van 
het jaar. Daarnaast gaan we naar tentoonstellingen van andere ver-

enigingen. En op uitnodiging bezoeken we met konijnen en kuikens 
instellingen voor ouderen en voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Je doet de mensen daar zoveel plezier mee, ze gaan door 
de dieren helemaal open. 

Fokken alle leden dieren?
Nee, er zijn zo’n 45 leden fokker, waarvan er 11 jeugdlid zijn, onder de 
16 jaar. Daar zijn we heel blij me. Speciaal voor de jeugd organiseren 
we de jonge dierendagkeuring.

Wat is de Kippenknip?
Volgens de overlevering is de naam Kippenknip ontstaan door de 
eerste voorzitter van de vereniging. Hij was kapper. Wanneer er 
klanten kwamen als hij afwezig was, zei zijn vrouw: “Is ‘ie er niet om 
te knippen, dan zit ‘ie bij de kippen.” Waarmee de naam Kippenknip 
geboren was.

Het is een dierententoonstelling met een wedstrijd die we jaarlijks in 
de Schulenburch organiseren. Het is een typisch Kamerikse traditie 
waar 400 tot 450 kippen, duiven, eenden en konijnen aan meedoen. 
De fokkers schrijven hun dieren uiterlijk twee weken voorafgaand aan 
de Kippenknip in via een formulier waarop veel informatie ingevuld 
moet worden. Dat is voor de tentoonstellingssecretaris een flinke 
administratieve klus om te verwerken.

De Kippenknip duurt van woensdag t/m vrijdag, maar jullie zijn er 
als bestuur de hele week mee bezig. Wat gebeurt er in de dagen 
voorafgaand aan de tentoonstelling? 
Op maandag en dinsdag bouwen we de tentoonstelling in de Schulen-
burch op. Wij regelen de 450 kooien waarmee we de zaal inrichten. 
Elk dier heeft zijn eigen maat kooi. Dinsdagavond brengen alle fokkers 
hun dieren, waarna de veearts bekijkt of de dieren gezond zijn.

Drie van de drijvende krachten 
achter de Kippenknip

DOOR ANNE MARIEKE DEN HAAN:
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Vervolg interview; Kamerikse activiteiten

Woensdag is de openingsdag van de Kippenknip. Hoe ziet die dag 
eruit? 
Op woensdagochtend keuren zeven keurmeesters, die wij geselec-
teerd en uitgenodigd hebben, alle dieren. Wij zijn bij de keuring aan-
wezig, maar de leden niet. Er zijn schrijvers (die de punten noteren) 
en aandragers (die de konijnen naar de keurmeesters brengen). De 
dieren krijgen afhankelijk van soort en ras op verschillende onderde-
len punten. Konijnen worden bijvoorbeeld gewogen en kippen niet. 
De keurmeesters bepalen per diersoort ook de kampioen, nummer 1 
en nummer 2. 

Na de keuring begint een hectische middag. Alle uitslagen moeten zo 
snel mogelijk in de computer ingevoerd worden en naar de drukker, 
want het uitslagenboekje moet om acht uur ’s avonds klaar zijn. In het 
boekje staan alle dieren gerangschikt naar ras, van groot naar klein, 
met op alfabetische volgorde de namen van de fokkers, de punten per 
dier en de uiteindelijke beoordeling. 

Terwijl de boekjes gedrukt worden, maken we de zaal klaar voor de 
avond, voeren de dieren en schrijven de kaartjes met namen van de 
fokkers en de beoordelingen, die we aan de kooien hangen. 

En de openingsavond?
Om 20.00 uur opent een bekende Kameriker de Kippenknip en breekt 
voor de fokkers een spannend moment aan: wie zijn de winnaars? Be-
halve de eer zijn er mooie prijzen te winnen: levensmiddelenmanden, 
rollades en worsten, en voor de jeugdleden bekers. Het is een drukbe-
zochte avond waar niet alleen leden, maar ook veel Kamerikers graag 
komen. Voor het welbekende Rad van Avontuur kopen de aanwezigen 
massaal lootjes. Hoogtepunt is voor velen het winnen van een taart. 

En wat gebeurt er op donderdag en vrijdag?
Donderdag en vrijdag zijn we van 10 tot 22 uur open. ‘s Ochtends 
vroeg, als er verder nog niemand is en je hoort het gekakel en gekwek 
van de kippen en de watervogels, is zo’n mooi moment. Dan rapen 
we eieren, voeren de dieren en ruimen op. 

Vanaf 10 uur komen de bezoekers. We ontvangen veel groepen: men-
sen met een verstandelijke beperking, jonge kinderen uit de opvang 
en ook schoolkinderen. Ze krijgen lekker een bakje koffie met koek, 
we halen een kip of konijn uit de kooi, zetten ze op schoot of op de 
schouder. Dat is echt leuk, ze genieten daar erg van en het is ook fijn 
om te doen. ‘s Avonds komen de fokkers en mensen uit het dorp en 
draaien we het Rad. Het is altijd heel gezellig. 

Vrijdagavond als om 21.30 uur de Kippenknip is afgelopen, halen de 

fokkers hun dieren op en ruimen wij samen met (jeugd)leden de 
kooien op en maken de Schulenburch schoon. Als we dan om een uur 
of 2 ’s nachts klaar zijn, zijn we niet alleen afgedraaid, maar blikken 
ook zeer voldaan terug op een mooie week. 

Hoe spannend was het voor jullie of de Kippenknip dit jaar zou 
doorgaan?
Heel spannend. We hebben pas eind september de beslissing 
genomen dat het doorgaat. We waren natuurlijk al wel bezig met de 
voorbereidingen: de reservering van de Schulenburch, het uitnodigen 
van de keurmeesters, et cetera. 

In 2017 stonden we klaar om de Kippenknip te starten en ging ineens 
de hele boel dicht vanwege vogelgriep: een dag voor de opening 
moesten we álles afzeggen. Dat was behalve een financiële strop 
ook een ongelofelijke domper. En ook dit jaar met corona blijft het 
spannend. 

Hoe zijn de financiën eigenlijk geregeld?
We hoeven natuurlijk geen winst te maken, maar we moeten wel 
quitte spelen. Dat is soms een hele puzzel. De Kippenknip kost veel 
geld: huur van de Schulenburch, vergoeding voor de keurmeesters, 
drukken van de boekjes, flyeren enzovoorts. Gelukkig wordt de KPV 
door de middenstand breed gedragen, dat is geweldig. Aan de be-
zoekers vragen we geen entree, want we willen ervoor zorgen dat de 
Kippenknip voor iedereen toegankelijk is. Kom vooral langs!

 
De Kippenknip vindt dit jaar plaats op: 24, 25 en 26 november!

Het Repair Café Kamerik is 1 keer per maand open op de eerste dinsdag van de maand, van 14.00 uur 
tot 16.30 uur. Komende maanden is dat op de dinsdagen 2 november, 7 december en 4 januari 2022. 
We houden ons aan de corona regels, die op dat moment gelden. Adres: Ambachthuis, Nijverheids-
weg 15. Graag parkeren tegenover de Osim. 

Onze technische mensen en onze naaisters staan klaar om te repareren, want: weggooien kan altijd 
nog. Elektrische apperaten kunnen gerepareerd worden en kleding kan hersteld of gecorrigeerd wor-
den. Terwijl er gerepareerd wordt is er koffie en thee en er wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd. 
Voor vragen zie www.repaircafe.nl of bel Evelien op 06-13013795. Hartelijk welkom.

Repair Café
INGEZONDEN:

Kippenknip 2018: de KPV werkt niet alleen met 
pluimvee maar ook met o.a. konijnen.
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De Stichting Activiteitenhuis organiseert activiteiten en faciliteert 
nieuwe initiatieven door en voor de inwoners van Kamerik. Activitei-
ten vinden plaats in De Cope, Berkenlaan 51.  
Inlichtingen en aanmelden kan via: Tonny Bouwman (tel. 0348 - 40 16 
99  of  06 39 59 27 13).

Vervolg Kamerikse activiteiten

Programma De Cope
VAN STICHTING ACTIVITEITENHUIS KAMERIK:

 
 

       PROGRAMMA nov./dec. 
 

 
 
 
 

 

 
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)    

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 : 12 november en 10 december 

Vrijdagavond Prijsklaverjassen vanaf 20.00 uur in de oneven weken 
Deze maanden : 12 en 26 november en  10 december 

De organisatoren van het verenigingenspel zijn al weer een twee-
tal maanden actief om het spel, dat altijd op de eerste zaterdag 
van februari gespeeld wordt, voor de negende keer te organise-
ren. De organisatie voor 2021 werd door Covid-19 in de wielen 
gereden, maar de organisatoren bereiden zich nu voor alsof het 
zeker is dat het in 2022 doorgaat. 

Hopelijk is de vrees voor besmettingen geweken en zit de 
sporthal van De Schulenburch dan weer tjokvol met teams die 
met elkaar om de eerste plaats gaan strijden. Welke maatrege-
len bij de entree genomen moeten worden i.v.m. corona staat 
nog te bezien, maar worden nauwlettend in de gaten gehouden. 
Vanzelfsprekend volgen we de geldende regels.

De opzet zal niet wijzigen, teams van vier personen bestrijden 
elkaar op het vlak van weetjes, zoeken, kennis en slimmigheidjes. 
Zeker is dat bij doorgaan een nieuw element in de vraagstellingen 
aan de orde komt. Maar het belangrijkste blijft de gezelligheid 
die we als deelnemers, vrijwilligers en organisatoren met elkaar 
beleven. 

Reserveert u zaterdag 5 februari 2022 alvast in uw agenda? Ieder-
een is alvast uitgenodigd met een team van vier personen: teams 
die eerder meededen, maar ook nieuw samengestelde teams zijn 
van harte welkom.

INGEZONDEN:

Verenigingenspel 2022

12 deelnemers deden mee met de 5 km clinics van de Weteringloop waar ze 
in 6 weken tijd leerden een 5 km te rennen.  Elke zaterdagmorgen was er een 
training onder leiding van Gillian van Four Performance en daarnaast moest er 
ook het nodige “huiswerk” gedaan worden. 
9 Oktober (de oorspronkelijk geplande dag van de Weteringloop) liepen ze 
allemaal de run van 5 km die door Esmee Eikelenboom gewonnen werd in een 
mooie tijd van 30’40”. Heel mooi om te zien was de samenhorigheid van de 
groep; de onderlinge steun en aanmoedigingen waren hartverwarmend.

We hopen hen allemaal terug te zien op de Weteringloop die gepland staat 
op ZATERDAG 14 MEI 2022.

Clinics Weteringloop goed 
bezocht!

Op zaterdag 20 november 2021 organiseert Jevaka de intocht van 
Sinterklaas in Kamerik. Om 13.00 uur zal hij bij het Oude Gemeen-
tehuis aankomen. Voor meer informatie kunt u kijken op de Face-
book-pagina "Jevaka" en https://jevakanl.wordpress.com.

VAN JEVAKA:

Sinterklaasintocht 2021

Hieronder: Verenigingenspel 2019. Foto door Kees de Kwaasteniet.

Sinterklaasintocht 2018. Foto door Yosr Hmam-Spit.

INGEZONDEN:
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Kamerik in Beeld

ONDERNEMERSBORREL KAN EINDELIJK WEER GERARD ZWETSLOOT COLLECTEERT VOOR DE NEDERLANDSE 
BRANDWONDEN STICHTING

TERUG IN COMPETITIE: KORFBALVERENIGING SDO/FIABLE EN VOETBAL VERENIGING KAMERIK

NAJAARSLEG IN OUD KAMERIK HET PARK AAN DE KANIS NADERT VOLTOOIING 

Met dank aan Kees de Kwaasteniet voor de foto's. 
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Kamerik
Zoek de volgende 25 woorden: 
deel, keur, mijzijde, meent, kerkstraat, reigerstraat, roerdompstraat, hild, overzicht, teckop, teylingenweg, oortjespad, hallehuis, overstek,
schuurmanstraat, kockstraat, talsmaweg, vanloonstraat, nijverheidsweg, spijkerlaan, keur, werf, hoeve, til, boezem

G T A L S M A W E G T T R P S

V T D A P S E J T R O O O X C

A O T E Y L I N G E N W E G H

N V Z X K V F E O I S S R K U

L E R O W E R F V G P I D O U

O R T K E U R C E E I U O C R

O Z M E E N T K R R J H M K M

N I I U C S I N S S K E P S A

S C J R B K H M T T E L S T N

T H Z W B O O W E R R L T R S

R T I L N V E P K A L A R A T

A R J L E M V Z N A A H A A R

A M D T D Z E Z E T A R A T A

T D E E L N D N D M N W T Y A

N I J V E R H E I D S W E G T

 horizontale woorden

 verticale woorden

 diagonale woorden

 15 kolommen

 15 rijen

Deze website is gratis, maar de domeinnaam, hosting & ontwikkelaar niet. 
De advertenties dekken een deel van onze onkosten, verder zijn we afhankelijk van donaties. 

Wilt u ook bijdragen tot het instandhouden van deze website? Maak dan een kleine donatie aan ons over.  
Mail naar info@gratiswoordzoekers.nl voor onze bankgegevens.

© 2021 - Gratiswoordzoekers.nl is een website van BoersWeb

De woordzoeker is gemaakt met De woordzoeker bestaat uit

Gratiswoordzoekers.nl

het land aan overgehouden, want die bleek niet berekend op zo’n 
zware vracht en boog door bij het oprijden. Gelukkig had Niek een 
oplossing: verstevig eerst brug 1 en dan brug 2. Het tekende hem, hij 
was niet voor één gat te vangen! Dat de planning dan uit de pas liep 

hinderde hem niet; dat kwam wel meer 
voor.

Wim Griffioen was een van de timmer-
mannen op het dorp. Later geassisteerd 
door zoon Toby, die het bedrijf nog een 
aantal jaren heeft voortgezet. Aan deze 
timmerman hebben we een speciale 
herinnering, want toen er een nieuwe 
hooiberg werd gezet in juni 1959 betim-
merde Griffioen de kap (het dak). 

Op een gegeven moment liet Toby een 
beitel uit zijn hand vallen – en liet z’n va-
der daar nou net onder aan het werk zijn! 
Beitel in zijn hals, een wond, veel schrik. 
En Griffioen werd in de stal gezet, zittend 
op de rand waar normaal de koeien ston-
den, maar nu was het zomer en de stal 
was schoon. Benen in de grup (u begrijpt 

een ouderwetse grupstal), theedoek in zijn nek en wachten op de 
dokter. Het is gelukkig goed afgelopen! Ook Wim Griffioen droeg een 
zwart manchesterpak, herinner ik me, en mede daardoor leken deze 
mensen in mijn kinderbeleving al best oud.

Tja, en verder? Daar waren de veehandelaren, de graanhandelaren, 
de strohandelaren en anderen die nog “aan de deur” oftewel op het 
erf kwamen, maar daarover een volgende keer meer.

Herinneringen met een vleugje humor; ingezonden berichten

DOOR ANNIE NAP:

Kamerikse nijverheid (deel 1)
Kamerik heeft een heuse Nijverheidsweg en een industrieterrein. 
Allerlei bedrijven hebben daar een plaats gevonden. Hoe was dat een 
flink aantal jaren geleden? Veel bedrijven (bedrijfjes) pasten gewoon 
nog tussen de bebouwing van het dorp of daarbuiten.

Zo stond de winkel van de Osim, gerund 
door de families Kraan en Brokking (deden 
ze dat samen?) midden op het dorp. Wat 
ik me van diverse bedrijven herinner is 
uiteraard maar een klein gedeelte en dan 
het meest in verband met wat op onze 
boerderij aan de Mijzijde, werk kwam 
uitvoeren. Je noemde het toen ook niet 
“aannemer”, maar gewoon metselaar, tim-
merman, loodgieter, elektricien enzovoort.

Daar had je dan de metselaar Niek van 
Vliet, altijd in voor een grapje. Voor zover 
ik weet had hij 3 tot 4 medewerkers, 
dorpelingen veelal. Ik zie ze nog voor me: 
zwarte manchesterbroek of een gele met-
selaars overall aan, pet op, peuk tussen 
de lippen. Op een gegeven moment moest 
op de boerderij het erf bestraat worden 
(“betonnen” noemden we dat) en omdat het toch wel een hele klus 
was, liet Niek de betonauto van Oudenallen uit Woerdense Verlaat 
komen. Dat ging sneller dan de handbetonmolen, waarmee gewoon-
lijk heel veel werk werd gedaan. Toen achter in het land de brug over 
de Middelwetering (achterwetering zeiden wij) van nieuwe brughoof-
den moest worden voorzien, liet hij weer de betonauto komen, want 
ja – daar achter in het land was geen stroom om de handmolen te 
laten draaien. We hebben er op het erf een extra stevige brug naar 

Kamerikse woordzoeker
In deze woordzoeker 
zijn de namen van 24 
straten in Kamerik en 
aan de Kanis verborgen. 
Vind u ze allemaal?

Boezem, Deel, Hallehuis, 
Hild, Hoeve, Kerkstraat, 
Keur, Kockstraat, Meent, 
Mijzijde, Nijverheids-
weg, Oortjespad, 
Overstek, Overzicht, 
Reigerstraat, Roerdomp-
straat, Schuurmanstraat, 
Spijkerlaan, Talsmaweg, 
Teckop, Teylingenweg, 
Til, Vanloonstraat, Werf.

Helaas zit de zomer er weer op en zijn de 
bloemen inmiddels allemaal uitgebloeid. 
Wat hebben ze het weer goed gedaan. Alle 
watergevers: heel hartelijk bedankt voor het 
verzorgen van de planten. Zonder jullie hulp 
ziet ons dorp er toch een stuk minder vrolijk 
uit in de zomer. Hopelijk kunnen we volgend 
jaar weer een beroep op jullie doen. 

Ook de sponsoren bedankt voor jullie bij-
dragen. Hoe we het de komende jaren met 
de financiering gaan doen, weten we nog 
niet. Hierover gaan we in gesprek met het 
Dorpsplatform en de Ondernemingsvereni-
ging. Suggesties hiervoor zijn natuurlijk van 
harte welkom. De planten komen er volgend 
jaar in ieder geval en dan natuurlijk ook weer 
aan de Kanis.

Els Kwakkenbos

Metselaars aan het werk met de betonauto.
Foto uit eigen archief.

Bloembakken
VAN KAMERIK LEEFT:
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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

- NIEUW IN KAMERIK -

Inge Lievaart

Toe 
aan een 

nieuw interieur?

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 tonijn       6,5
Kipsate (vier stokjes) *      9,5
Angusburger *        11,5
 italiaanse bol, gebakken ui en champignons,
 curry en cheddar
Schnitzel champignon roomsaus *    12,5
Loempia speciaal *       8
 ham, gebakken ei en pindasaus
Witlofschotel         9
Biefstuk pepersaus *       13,5
Varkenshaas stroganoffsaus *     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

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

Dessert

Sorbet         4,75
Advocaat coupe       4,75
American cheesecake      4,75

* geserveerd met patat en salade
   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 staan voor u klaar!

Heeft u iemand nodig
               voor uw ICT zaken?


