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Dinsdag 18 oktober om 20.00 in De Schulenburch.

1. Opening en mededelingen
2. Kennismaking nieuwe dorpswethouder; Jacques Rozendaal   

geeft uitleg over het nieuwe bestuursakkoord: Vitale 
wijken, dorpen en het buitengebied

3. Organisatie van een Plekberaad in Kamerik
4. Woningbouwplannen op de schoollocaties
5. Toekomst De Schulenburch
6. Rondvraag

VAN HET DORPSPLATFORM KAMERIK:

Agenda Openbare Vergadering
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Tijdens mijn vakantie voer ik door het noorden van Duitsland naar 
de Oostzee. Langs het water stonden blauw-wit-rode vlaggen. Hee 
dacht ik: hier ook al protest? Maar nee, blauw-wit-rood bleek de 
provincievlag van Sleeswijk-Holstein. Ik kijk nu wat anders tegen de 
protestvlaggen aan. De meeste boeren hebben holsteiner koeien, 
dus misschien zit dat er achter…. Ook in ons dorp is het een moeilijke 
tijd voor de boeren en de hierbij betrokken andere ondernemers. 
Wat zal de toekomst brengen? Door de eeuwen heen hebben de 
boeren wel laten zien dat ze vindingrijk zijn en zich aan veranderende 
omstandigheden hebben kunnen aanpassen. En zeker de meeste 
Kamerikse boeren zijn milieu- en natuur bewust. Ik heb goede hoop 
dat er op een constructieve manier een oplossing gevonden wordt 
voor de boeren, zij moeten natuurlijk wel een boterham kunnen 
blijven verdienen.. Weilanden met koeien en mooie vergezichten 
horen bij Kamerik, dus het behouden hiervan is voor zowel de boeren 
als alle inwoners van ons dorp van belang. Ik wens de boeren veel 
sterkte in de komende tijd en draag vooral goede voorbeelden uit van 
hoe het wel kan! 

Inmiddels is er in Woerden een nieuw college gevormd en dat is 
gepaard gegaan met een wisseling van wethouders in de wijk- en 
dorpsplatforms. Dorpsplatform Kamerik heeft afscheid  genomen 
van wethouder Arjan Noorthoek en Jacques Rozendaal als nieuwe 
dorpswethouder verwelkomd. Jacques komt uit Gouda en hij vertelde 
dat zijn grootouders oorspronkelijk uit Kamerik komen, dus ons dorp 
was niet onbekend voor hem. We zullen Arjan Noorthoek zeker nog 

VAN HET DORPSPLATFORM KAMERIK:

Voorwoord

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.

Nieuws van het Dorpsplatform Kamerik

Groencommissie
Biodiversiteit: Onze groencommissie wil graag dat de Kamerikse 
bermen biodiverser worden. De gemeente heeft aangegeven dat zij 
dit ook belangrijk vinden. De gemeente is op zoek naar iemand die 
de functie van stadsecoloog kan vervullen, waardoor onder andere 
biodiversiteit in de hele gemeente meer aandacht kan krijgen.

Bankjes: De groencommissie gaat bij de provincie Utrecht een 
aanvraag indienen voor bankjes in het buitengebied. Hiervoor heeft 
de provincie een subsidieregeling. Als de bankjes worden toegekend, 
is het de bedoeling dat ze de verdwenen bankjes aan de Hollandse 
kade gaan vervangen.

Het bankje op de kruising Meent/Van Teylingenweg wordt verplaatst 
naar de Lignekade (het bankje daar is vorig jaar verwijderd). Over 

spreken vanuit het Dorpsplatform, want hij heeft de portefeuille 
wonen toegewezen gekregen . En we blijven ons best doen om voor 
de woonstarters in Kamerik betaalbare huizen gebouwd te krijgen. 
Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat jongeren blijven en dat 
Kamerik niet vergrijst. Binnenkort hopen we daarover een gesprek 
te hebben. We voelen ons hierbij deels gesteund door een unaniem 
aangenomen motie van de gemeenteraad over starterswoningen in 
Kamerik. Mogelijk is er op de Openbare vergadering van 18 oktober 
al iets meer over te melden. Ik hoop daar weer veel betrokken 
Kamerikers te kunnen ontmoeten.

Ko Droogers,
Voorzitter Dorpsplatform Kamerik

de nieuwe bank die op de kruising wordt geplaatst kunt u verderop 
lezen.

Ondergrond Park Kanis: De ondergrond van het park in de Kanis is 
aangepakt. Door de lange periode van droogte is de grond echter 
nog niet voldoende waterdoorlatend en stond het park blank na de 
eerste zware regenval. Als het goed is, zal er herstel optreden en zal 
de grond het water beter kunnen verwerken.

Slijtkorrels: Via een melding was aan ons doorgegeven dat bewoners 
zich zorgen maken over de slijtkorrels die ontstaan bij de ondergron-
den van speeltuinen en die vervolgens in het riool verdwijnen. De 
gemeente heeft aangegeven dat deze ondergronden in 2023 worden 
aangepakt.

Verkeerszaken
Fietspad Oortjespad: Het fietspad Oortjespad is een terugkerend 
onderwerp in ons overleg met de gemeente. Nog niet alle door ons 
gewenste haaientanden zijn aangebracht en de belijning heeft een 
opfrisbeurt nodig. We hebben de gemeente in overweging gegeven 
om de fietspaaltjes te verwijderen. Nu het weer donkerder wordt, 
zijn deze extra gevaarlijk en ons inziens niet nuttig. Een ander 



4   Kamerik Vandaag nieuws

gesprekspunt is de aansluiting op de Van Teylingenweg; deze moet 
zowel voor de fietsers als voor de automobilisten veilig zijn. Tot slot 
zijn we in afwachting van het definitief maken van dit fietspad door 
de gemeente.

Fietspad Kamerik-Woerden: Het fietspad tussen Kamerik en Woerden 
voldoet niet aan de huidige veiligheidseisen. De gemeente is bezig 
met plannen maken om deze verbinding te verbeteren.

Smileymetingen: Uit de metingen van onze Smiley blijkt dat er op 
het verbeterde deel van de Van Teylingenweg in de buurt van de 
brug van de Kanis vaak veel te hard gereden wordt. Het is daar een 
30 km gebied en we hebben de gemeente erop gewezen dat het een 
gemiste kans is, dat de weg niet als een 30 km gebied is ingericht. 
De Smiley blijft daar nog even hangen en zal daarna (op verzoek) 
verplaatst worden naar de Mijzijde tussen het dorp en de Kanis.

Woningbouw
In het augustusnummer hebben we u geïnformeerd over de afwijzing 
van de gemeente op ons plan voor de bouw van starterswoningen en 
over de motie die daarna door de gemeenteraad is aangenomen. Als 
Dorpsplatform hebben we ons hierover de afgelopen maand beraden. 
Wij hebben besloten om de Kamerikse raadsleden te laten weten dat 
wij op dit moment geen geschikte andere locatie voor de bouw van 
starterswoningen zien. 
Ook hebben we de wethouder Woningbouw (Arjan Noorthoek) laten 
weten dat we in gesprek willen over de keuze van de projectontwik-
kelaar die gaat bouwen op Overstek 1. Wij zouden namelijk graag 
willen dat voorrang wordt gegeven aan een ontwikkelaar die ervaring 
heeft met het bouwen van een project met deels starterswoningen. 
Dit gesprek heeft nog niet plaatsgevonden. 
Daarnaast hebben we er bij de gemeente op aangedrongen de 
zoektocht naar bouwlocaties serieus op te pakken en daarvoor ook 
met de provincie in gesprek te gaan over de uitbreidmogelijkheden 
om te bouwen in Kamerik.
Voor de bouw van het appartementencomplex Weidse Weelde heeft 
de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd. De bouw start 
naar verwachting januari/februari 2023.
Naar verwachting ligt het bestemmingsplan voor de schoollocatie 
Eben-Haëzer aan het eind van dit jaar ter inzage.

Dorpsplatform Kamerik

Het fietspad tussen Kamerik en Woerden is aan verbetering toe.

Zorg en welzijn
De Schulenburch: De werkgroep Toekomst Schulenburch heeft 
van de gemeente te horen gekregen dat er pas in 2023 een 
projectleider beschikbaar zal zijn om de voorstellen van de 
werkgroep in behandeling te nemen. Intussen heeft het bestuur 
van De Schulenburch een plan laten ontwikkelen dat vervanging 
van De Schulenburch en de sportzaal mogelijk maakt. Het bestuur 
heeft hierover een gesprek aangevraagd bij de gemeente. Op het 
moment van schrijven (eind september) heeft dit gesprek nog niet 
plaatsgevonden.

De Bijn: De informatiebijeenkomst over De Bijn trok diverse 
belangstellenden. Of een herstart levensvatbaar is, wordt nog 
verder onderzocht. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere de 
veranderde samenkomstcultuur bij de jeugd en het voorkomen van 
overlast. 

Ontwikkelingen Park Mijzijde: De werkgroep Natuurspeeltuin heeft 
een eerste bijeenkomst met de gemeente gehad. De wensen van de 
werkgroep zijn uiteengezet. De gemeente gaat zich buigen over het 
ontwerp. De werkgroep organiseerde op 8 oktober een presentatie 
ter plekke. 
De zoektocht naar subsidiegevers voor het Beweegpark is nog 
gaande.
Een aantal mensen heeft zich bereid verklaard om zich in te zetten 
om de jeu-de-boulesbaan in Park Mijzijde nieuw leven in te roepen. 
Wordt vervolgd.

Nieuwe bank op 
kruising Meent/Van 
Teylingenweg
In het kader van het 650-jarig 
bestaan van Woerden zijn er 
vier banken gemaakt die in 
Kamerik, Harmelen, Woerden 
en Zegveld worden geplaatst. 
Deze banken zijn gemaakt 
van gerecyclede materialen 
afkomstig uit de gemeente 

Woerden. De banken zijn ontworpen door Woerdense studenten 
en gemaakt door leerlingen van het Futura college. De locaties zijn 
gekozen door de ontwerpers samen met leerlingen van het Minkema 
college. 
Door de banken te maken werkten de leerlingen van het Futura 
college aan een echt product en niet aan miniatuurspulletjes die 
weer snel worden weggegooid. Ook vond men het belangrijk om 
hen kennis te laten maken met duurzaamheid en de lokale techniek 
bedrijven (die ook deels sponsoren zijn).
De locatie is gekozen om iets te vertellen over de geschiedenis van 
Kamerik. Vanaf de bank heeft u een prachtig uitzicht op het beeld 
van Taeke Friso de Jong (Gedenkteken Kamerik zelfstandig) en op de 
dorpsbrug van Kamerik. De bank wordt geplaatst ter viering van 650 
jaar Woerden en het honderdjarig bestaan van de Sint Franciscus 
Stichting Woerden, financieel sponsor van het project. Daarom 
koppelen de ontwerpers er ook een historisch verhaal aan vast. Dit 
verhaal is online te lezen door een kleine QR code op de bank te 
scannen. Het verhaal zal gaan over de geschiedenis van Kamerik. 
Dit wordt gekoppeld aan het gedenkteken gemaakt door Taeke de 
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Jong. Er worden koppelingen gemaakt tussen het dorpshart van 
Kamerik en verdere verwijzingen zoals de kaart van Kamerik en het 
gemeentewapen (welke terug komen in het kunstwerk).
De ontwerpers hebben geprobeerd om de materialen van de bank 
zo rustig mogelijk de laten ogen: hardhout en beton. De bank is 
hufterproof gemaakt en voldoet aan de NEN eisen van speeltoestellen 
(deze zijn nog strenger dan die van straatmeubilair). Daarnaast is de 
bank multifunctioneel – zie op de vorige pagina de mogelijke wijzen 
om de bank te gebruiken (dit zijn schetsen: alle betonblokken zijn in 
het huidige ontwerp niet geschilderd, deze hebben dezelfde kleur als 
de stoeptegels).

Openbare Vergadering 18 oktober
Op dinsdag 18 oktober hopen we u weer te ontmoeten om 20.00 
uur in De Schulenburch. Die avond kunt u kennismaken met de 
nieuwe dorpswethouder Jacques Rozendaal. Hij zal een toelichting 
geven op het nieuwe bestuursakkoord van het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders. Belangrijk thema daarin is: ‘Vitale 

wijken, dorpen en buitengebied’. De slogan is: ‘Woerden, dat zijn wij 
samen!’
Anne-Marie Benschop, inwoonster van Kamerik, wil graag met u in 
gesprek over het organiseren van een Plekberaad. Een Plekberaad 
is een initiatief van de organisatie Ministerie van de Toekomst. Het 
doel is dat bewoners met elkaar in gesprek gaan over hoe hun dorp/
stad/leefomgeving er over 40/50 jaar uit zal zien, hoe de mensen 
dan met elkaar zullen leven en hoe je met elkaar aan de slag kan 
gaan om dit te bereiken. Tijdens het Plekberaad gaan mensen met 
elkaar in gesprek over de mooist mogelijke toekomst van Kamerik 
voor de generaties na hen. Anne-Marie wil als thema de toekomstige 
waterbestendigheid van Kamerik bij de kop nemen: stijgende 
zeespiegel, inklinkende grond, hoe ziet het leven en het landschap er 
uit in Kamerik in 2062?

Verder zullen we u bijpraten over de laatste ontwikkelingen met 
betrekking tot de woningbouw en de toekomst van De Schulenburch. 
De volledige agenda kunt u zien op pagina twee van dit blad. 

Enquête Natuurspeeltuin
INGEZONDEN:

Spelen met zand, water, modder? Hutten bouwen? Bloemen plukken 
of toch liever in bomen klimmen?

Dat willen we allemaal mogelijk maken in de nieuw aan te leggen 
natuurspeeltuin in Park Mijzijde. Deze speeltuin is gericht op kinderen 
vanaf ongeveer acht jaar. De speelgelegenheid moet hen stimuleren 
om meer naar buiten te gaan. 

Al enige tijd wordt er achter de schermen hard gewerkt om de 
speeltuin te kunnen realiseren. Er is in november 2021 een leuke en 
druk bezochte middag georganiseerd. Met zand, klei, steentjes en 
andere natuurlijke materialen maakten de kinderen een natuurspeel-
tuin “in het klein”. Al deze ideeën zijn samengevoegd en er zijn twee 
schetsen gemaakt. In de schetsen is duidelijk te zien wat er allemaal 
gerealiseerd zou kunnen worden in de natuurspeeltuin.

Het eerste ontwerp is met behoud van de kabelbaan op de huidige 
plek. Om meer (natuurlijke) speelmogelijkheden te creëren is er ook 
een schets gemaakt zonder de kabelbaan. De bedoeling is om de 
kabelbaan dan te verplaatsen naar het grote grasveld in Park Mijzijde. 

We hebben een poll gemaakt op de Instagram pagina van natuur-
speeltuin_Kamerik. Graag nodigen wij u uit om uw mening te geven 
over de twee schetsen en de eventuele verplaatsing van de bestaande 
kabelbaan.

Het Repair Cafe Kamerik is één keer per maand geopend op de eerste dinsdagmiddag van de 
maand tussen 14.00 uur en 16.30 uur. 1 november en 6 december bent u welkom met kleding of 
technische apparaten die gerepareerd moeten worden. Terwijl u wacht op de reparatie is er koffie 
en thee en er wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd, voor het geleverde werk. 

Adres: Ambachtshuis, Nijverheidsweg 15. Voor meer info: Evelien van Vliet, tel. 06-13013795 of 
kijk op www.repaircafe.nl. 

Repair Café november
INGEZONDEN:
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Kamerikse activiteiten

Open repetitie Nieuw Leven
VAN NIEUW LEVEN:

Muziekliefhebbers zijn woensdagavond 19 oktober vanaf 20.00 uur 
van harte welkom bij een open repetitie van Muziekvereniging Nieuw 
Leven in Kamerik. 

Er worden door het fanfareorkest enkele leuke muziekstukken 
gespeeld. Iedereen die al een instrument speelt kan dat meenemen 
en meespelen. Ook zijn er instrumenten beschikbaar om te proberen. 
Misschien heeft u vroeger een blaasinstrument of slagwerk bespeeld, 
een mooie gelegenheid om dat nog weer eens te proberen.

Alleen luisteren is natuurlijk ook prima, maar misschien wordt u/je 
wel enthousiast om zelf iets te gaan bespelen. We hebben instrumen-
ten beschikbaar en kunnen voor les zorgen.

Natuurlijk is er ook een kopje koffie met wat lekkers!

Op zaterdag 19 november 2022, een datum waar véél Kamerikse 
kinderen al een tijd naar uitkijken, komt Sinterklaas naar Kamerik! Dit 
jaar zal de Sint met een heel speciaal voertuig naar ons dorp komen...

Traditiegetrouw ontvangt het ontvangstcomité juf Christine en 
Marloes van Ooijen om 13.00 uur de Sint op het bordes van het oude 
gemeentehuis aan het Burgemeester Breenplantsoen.

Voor het verdere verloop van de Sinterklaasintocht en de kaartver-
koop verwijzen wij u naar de website van www.jevaka.nl.

Sinterklaasintocht Kamerik, 
een echt dorpsfeest!

VAN KAMERIK PROEFT: 

Zaterdag 27 augustus was het zover: de zon scheen en het was 
prachtig weer. Na door een periode van corona toch even stil te 
hebben gelegen, was de sfeer van Kamerik Proeft weer als vanouds. 
Dit keer was de locatie veranderd. Dat had zeker ook voordelen: het 
niet afzetten van de openbare weg, geen gevaarlijke kruising naar 
het luchtkussen voor de jeugd en water oversteek.  Ook konden we 
gebruik maken van de mooie speelplaats en het nieuwe betegeld 
terras. Kortom: de kinderactiviteiten waren mooi bij elkaar.

Dank aan de brandweer en de Sleutelclub voor de activiteiten, de 
EHBO en de vele vrijwilligers. Natuurlijk was Kamerik Proeft ook niet 
mogelijk zonder alle sponsoren en de ondernemers. Alle onder-
nemers zorgden dat het niemand aan iets ontbrak, en verzorgden 
heerlijke hapjes, ijsjes en drankjes. Fijn dat we van de voetbal bij de 
doorgang mochten staan, zij gebruikten de zij-ingang. Dank hiervoor 
allemaal!

In de podiumwagen traden drie bands op. Als eerste het afscheids-
optreden van Jolene waarvoor bloemen waren geregeld. Daarna 
Soul Sonic en als laatste de Hippz – natuurlijk nog omlijst door 
DJ Marco. Kortom, het was weer druk en gezellig: er werd volop 
gezongen, gegeten, gesjoeld, gespeeld en gedanst. Hopelijk heeft 
iedereen, van jong tot oud, genoten en gaan we weer een mooie 
volgende Kamerik Proeft tegemoet.  

Terugblik Kamerik Proeft Zomer 2022

VAN JEVAKA:

Alvast wat data voor de agenda: 
• Kamerik Proeft Winter 2022: op zaterdag 10 december
• Kamerik Proeft Zomer 2023: op zaterdag 26 augustus

Beiden van 16.00 tot 21.00 uur.  

Vrijwilligers zijn altijd welkom! Dat geldt ook voor maatschappelijk 
stagiaires.  Tot een volgende keer,  

Namens de commissie Kamerik Proeft:  
Anja de Graaff, Dingemans den Hartog, Auke Bijlsma, 

Henk Hoogeveen en Marielle van Heringen
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Ervaar ook wat Onderling verzekeren is!

www.ovmkamerik.nl
info@ovmkamerik.nl

Voorhuis 51b
Kamerik

0348-402123



8   Kamerik Vandaag nieuws

 

V.Teylingenweg 132 A 
3471 GH  Kamerik 
0348-401635 
info@roestkamerik.nl 
www.roestkamerik.nl 

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

Contact 
Pieter Timmerman
T 0348-402986
Kamerik 

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

www.tal-ict.com

Wij kunnen het 
voor u oplossen!

Heeft u problemen 
               met uw netwerk?
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Jubileum PLUS Kamerik: Interview met Kees en Corrie Romijn

Corrie en Kees Romijn met het jubileumboek. Foto door Kees de Kwaasteniet.

In 2020 vierde Plus Romijn zijn 115-jarig bestaan. Nu is eindelijk 
het jubileumboek uit. Kamerik Vandaag sprak met Kees en Corrie 
Romijn over de lange geschiedenis van de Plus in Kamerik.

Allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd met jullie 115-jarig 
jubileum!
Dankjewel! Het is eigenlijk nu inmiddels zelfs 117 jaar. Familie 
Romijn is in 1905 begonnen en toen we het jubileum in 2020 wilden 
gaan vieren, kwam corona. Dus dat gooide aardig wat roet in het 
eten. De voorbereidingen voor het jubileumboek waren al in volle 
gang. Er waren allerlei toestanden bij de uitgeverij en door diverse 
quarantainegevallen, liepen we veel vertraging op.

Maar het boek is er nu!
Ja, en met groot succes en vooral positieve reacties. Natuurlijk zijn wij 
dingen vergeten. Dus dat is misschien voor een volgend boek. Zo zijn 
er mensen die spontaan foto’s komen aanbieden.

Wie hebben er met jullie aan dit boek gewerkt?
Dit boek is samen met Jan van Es, Piet Maarleveld en Cees Meijers 
ontwikkeld.  Er is met elkaar heel veel werk en tijd ingestoken. We zijn 
erg dankbaar dat zij zich zo hebben ingezet.

Dit boek is er niet zonder reden, want zonder jubileum was het er 
misschien niet eens geweest?
Dat klopt. Als je 115 jaar bestaat, dan wil je toch ook wel iets voor de 
Kamerikers doen. Want de geschiedenis van Kamerik komt zeker aan 
bod in dit boek. En niet alleen van de winkel. In 1905 hadden mijn 

overgrootouders een kruidenierswinkeltje aan het water. Het was heel 
klein en de boodschappen werden weggebracht met een juk en twee 
emmers eraan. 

Wat was toen de naam van de winkel?
Gewoon ‘Romijn’. ‘Kruidenierswinkel Romijn’. En de winkel was niet 
groter dan een huiskamer met een magazijn erachter. Tot 1974 heeft 
de winkel aan het water gezeten. Op de hoek waar nu Majstro Audio 
zit. Elke keer schoof er weer een muurtje op en werd de winkel een 
beetje groter. Vanaf 1963 is mijn vader ermee begonnen. Pas in 1974 
werd het een supermarkt en is de winkel verhuisd naar de plek waar 
nu het magazijn zit. Vanaf dat moment was het supermarkt Romijn. 
Mijn vader was nergens bij aangesloten en runde de supermarkt 
zonder formule op de achtergrond. Ook met heel veel non-food zoals 
kopjes, bakjes en speelgoed. Noem maar op. Later werd het onder 
andere Centra, C1000 en nu de Plus.

En achter een hardwerkende man staat een sterke vrouw. Volgens 
mij deed je vader het niet alleen? En ook jullie doen dit samen.
Inderdaad, dit werk kan je niet alleen doen. In een dorp moet je dit 
echt samen doen.  

Het is je dus met de paplepel ingegoten Kees?
Ja, ik ben opgegroeid met werkende ouders. Altijd meehelpen in de 
winkel, prijsjes maken met een machientje en erop plakken. Je kent 
het wel. Ook onze kinderen weten niet beter eigenlijk. Maar er is in 
die jaren wel heel veel veranderd. Niets is meer hetzelfde. Toen de 
computer zijn intrede deed, is het wel heel rap gegaan.

DOOR MANUELA WILTENBURG:

PLUS Romijn:
Kameriks jubileumboek ter ere van 115-jarig bestaan
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Oproep: Werknemers gezocht!
Ben je op zoek naar een leuke parttime baan? Loop dan even 
binnen bij de PLUS en vraag naar Kees of Corrie Romijn.

Jubileum PLUS Kamerik; Ingezonden berichten

En wanneer kwam jij aan het roer Kees? Of misschien wel meteen 
met Corrie?
Eh… We zijn in 1994 getrouwd en in 1996 zijn we toegetreden tot de 
VOF (vennootschap onder firma – red.), want er waren allerlei verbou-
wingsplannen. Het duurde alleen erg lang voordat we duidelijkheid 
kregen bij de gemeente, dat hadden we niet verwacht. Dat heeft ons 
flink wat geld gekost.

Wat was voor jullie de allergrootste verandering en uitdaging in al 
die jaren?
Toch wel de verhuizing van het kleine pand naar het huidige, grote 
pand. Van 300 m2 naar 800 m2. Het was een hele uitdaging om alles 
goed rond te krijgen. Een groot nadeel was dat er eigenlijk plannen 
waren voor een grote nieuwbouwwijk in Kamerik, maar toen de 
eerste paal van de nieuwe winkel de grond in ging, besloot de ge-
meente deze plannen in de ijskast te zetten. Als ze dat eerder hadden 
gecommuniceerd, dan hadden we een andere keuze gemaakt. Dat 
was echt heel zuur.

Jullie hebben er hard voor moeten werken…
Jazeker, de dagen waren lang van 6.00 tot 21.00 uur. Niet zeuren, zes 
dagen in de week. Nog steeds trouwens. Dat weten heel veel mensen 
niet. Dus daarom zijn wij gewoon op zondag, de rustdag, dicht. Ook 
wij moeten namelijk af en toe even tot rust komen en mentaal/fysiek 
en geestelijk bijtanken. Dat is broodnodig.

Corrie, jij hebt destijds Kees leren kennen… Kom jij uit een 
supermarktgezin?
Nee, ik kom uit een boerengezin. Wij gingen nooit op vakantie, dus 
hard werken was mij niet vreemd. Ik heb altijd meegeholpen in de 
winkel. Op allerlei afdelingen draag ik een steentje bij en bij ziekte 
van medewerk(st)ers kan ik makkelijk invallen. Kees heeft me altijd 
de vrijheid gegeven om te doen wat ik wilde. Na het trouwen heb ik 
nog een jaar fulltime les gegeven op school, maar daarna ben ik toch 
meer de winkel ingegaan. Fijn om samen te werken. Wel hebben we 
allebei onze eigen dingen nog; Kees de muziek en ik af en toe invallen 
op de Kamerikse basisscholen. Mooi om leerlingen les te geven, die 
dan al vragen wanneer ze bij ons kunnen komen werken. Dat maakt 
het leven toch afwisselend en het is fijn om ook dat te kunnen doen.

Het is wel een moeilijke tijd nu.
Nou zeker, de energieprijzen rijzen de pan uit. Het gas is vier keer 

zo duur geworden. De elektriciteit stijgt ook mee. Een enorme 
kostenpost. Er zijn kleinere winkels die dit niet gaan volhouden. Ook is 
personeel op dit moment een uitdaging.

Wat is het grootste struikelblok voor jullie als ondernemer in een 
klein dorp als Kamerik?
Heel veel mensen denken dat het online heel makkelijk te organiseren 
is, maar dat is echt heel kostbaar en er komt heel veel bij kijken. 
Kamerik is groot in oppervlakte dus is het heel kostbaar om overal te 
bezorgen. Hoe graag we dat ook zouden doen, het is voor ons niet 
rendabel. De SRV-mannen zijn destijds ook niet zonder reden gestopt. 

Terugkijkend op jullie 26 jaar ondernemerschap als echtpaar… wat is 
het mooiste wat jullie eruit halen?
Als er mensen dankbaar zijn voor wat je doet, maar soms is het best 
lastig hoor. Het is fijn wanneer mensen hun waardering uitspreken, 
dat doet goed. Samen met onze medewerkers werken we er hard 
voor. En lang niet alles kan goed gaan. Maar wij worden blij van blije 
klanten. We vinden het ook erg leuk om met mensen om te gaan, 
vooral met jongeren. Om hun ontwikkeling te zien. Soms komen ze 
heel bleu binnen en gaan dan heel volwassen weer weg. Gemiddeld 
blijven onze medewerkers vijf tot zeven jaar bij ons, dat is natuurlijk 
heel fijn. Het is vaak hun eerste werkervaring en ze leren er heel veel 
van. Omgaan met mensen, producten, verantwoordelijkheid, plannen 
om zo maar even wat te noemen.

Maar personeel is wel een punt van aandacht toch, ook bij jullie?
Toen corona begon, hoefden we maar één briefje op te hangen en 
stonden er tien potentiële medewerkers aan de balie, maar dat is niet 
meer zo. Ook is de wetgeving ten aanzien van werken in de vroege 
morgen veranderd, we mogen nu geen jongeren meer aannemen 
jonger dan vijftien jaar.

Hoe zien jullie de toekomst voor jullie en wat is jullie grootste wens?
We kunnen niet in de toekomst kijken. Dus we blijven lekker doorgaan 
en we zien wel hoe het loopt. We hopen natuurlijk ook dat we gezond 
mogen blijven, want fysiek is het best pittig werk.

Op vrijdag 21 oktober en vrijdag 25 november vindt weer de jaarlijkse Goede Doelen Markt plaats in Elim, Burgemeester Talsmaweg 19, van 
16.00-20.00 uur. De titel zegt het al: er worden diverse producten verkocht, waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat.
• Bij ‘Stichting Ontmoeting’ (opvang voor dak- en thuislozen) worden er stroopwafels, speculaas en andere lekkernijen verkocht. En wie 

nog iets wil bakken voor de verkoop, kan dit doorgeven aan Corrie Romijn.
• Bij ‘Woord en Daad’ (bestrijding van armoede wereldwijd) kunt u terecht voor fair-trade koffie uit Nicaragua, voor zowel zakken 

filterkoffie als -bonen. Ook voor kerstkaarten en andere wenskaarten, diamond painting kaarten en postzegels, plus decemberzegels.
• Anneke Los-Meijers verkoopt Producten uit Israel, onder andere voor huidverzorging, rode en witte wijn, jam, diverse soorten thee, 

kruiden en nog veel meer leuke dingen.
• GZB (Gereformeerde Zendings Bond) verkoopt het bijbels dagboek: ‘Een handvol koren’ 2023.
• ‘CD-Hope’ staat er met handgemaakte Wens- en Kerstkaarten voor scholieren in Chawolo in Oeganda. Ook kunt u ter plekke een 

kerstkaart schrijven voor de inwoners van dit arme dorp. Al 10 jaar worden deze kerstkaarten daar met veel blijdschap ontvangen.
• Er zijn ook Oegandese theezakjes te koop. Deze zijn meegebracht door de ‘Kamerik bouwt voor Oeganda’-groep die er de afgelopen 

zomer aan het werk is geweest.

Goede Doelen Markt in Elim
INGEZONDEN:
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Fotogalerij

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

GENIETEN BIJ KAMERIK PROEFT OEFENING BRANDWEER MET EOD

Kamerik in Beeld

ONDERHOUDSWERK AAN DE SPITS VAN DE DORPSKERKTOREN ONDERGAANDE ZON

RENOVATIE HUURWONINGEN AAN DE HILD BURENDAG AAN DE KANIS
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Kamerik in Bedrijf: Interview met Lex Brokking

Lex Brokking in De Osim. Foto door Kees de Kwaasteniet.

Met de rubriek Kamerik in Bedrijf zetten wij een Kamerikse onder-
neming in de schijnwerpers. In deze editie spreken wij wooncentrum 
De Osim, dat al sinds 1919 bestaat.

Wat een gigantisch grote showroom!
Ja, dat zegt iedereen die hier voor het eerst komt. We hebben zo’n 
grote ruimte ook echt nodig, want we bieden alles aan op het gebied 
van woninginrichting: meubels, slaapkamers en woningstoffering. 
We hebben hier niet altijd gezeten. Oorspronkelijk zat de winkel 
midden op het dorp, aan de Mijzijde. Mijn grootvader Kraan, van mijn 
moeders kant, heeft het in 1919 opgericht. Die winkel is kort na de 
oorlog vanwege ouderdom afgebroken en mijn opa heeft daar toen 
een nieuw pand gebouwd, enigszins in de stijl van de Haagse School. 
Het is nu een woonhuis, maar je kunt de etalage-achtige opstelling 
nog wel terugzien. 

Is De Osim altijd een winkel in woninginrichting geweest?
Nee, zeker niet. In die tijd was het een fourniturenwinkel. We ver-
kochten textiel, knotjes wol, knoopjes, draad en garen, onderbroeken, 
hemden, handdoekjes, washandjes: heel anders dan nu. Zo’n 80% van 
de dorpswinkels die zo lang bestaan, is begonnen met de verkoop van 
fournituren. Woninginrichting heeft daar affiniteit mee.

Wanneer is je opa zijn fourniturenzaak gaan uitbreiden?
Dat moet in de jaren ’50, ’60 geweest zijn. Hij had een heel originele 
manier van handelen. Zo was er in die tijd JaBo-tapijt, dat is kamer-
breed tapijt. De vier JaBo-vertegenwoordigers gingen allemaal op 
stap met een stukje tapijt. Die stukken bleven over en mijn opa kocht 
die voor een habbekrats en stikte ze aan elkaar. Zo maakte hij een 
‘naadkarpet’. Ook heeft mijn opa De Osim bekend gemaakt van de 
‘miskleurdekens’: dekens waarvan de kleur niet goed was, waardoor 
ze goedkoper waren. Hij kocht ze op en adverteerde daarmee. Uit 

De Osim: 

het hele land kreeg hij bestellingen via briefkaarten, de ouderwetse 
voorloper van online bestellen! Ik heb mijn opa gelukkig wel gekend, 
ik was een jaar of zestien toen hij overleed.

En je vader heeft de winkel dus van zijn schoonvader, jouw opa, 
overgenomen?
Ja, dat was in de tweede helft van de jaren ’70. Mijn vader is aan 
de Mijzijde al gaan uitbreiden. Als er naast onze winkel een pandje 
vrijkwam, dan kocht hij dat, maakte een gat in de muur en had er 
weer een stukje showroom bij. Op een bepaald moment had m’n 
vader drie pandjes. Ik ben ernaast geboren, bijna ín de zaak. Mijn 
moeder heeft daar ook nog achter de toonbank gestaan. Maar het 
werd te klein.

Wanneer is de winkel hier aan de Nijverheidsweg verder gegaan?
In 1979 heeft m’n vader dit pand laten bouwen. Toen we hier 
begonnen was er nog bijna niemand. Eind jaren ’70 was economisch 
gezien een moeilijke tijd, de rentestand was heel hoog en ik hoor m’n 
vader nog zeggen: ‘Het gaat niet goed want ik zie alleen maar koeien 
voor de ramen.’ En dat klopte, want voor de deur lag een sloot met 
daarachter weiland met koeien die de etalage in tuurden! Het was 
een pittige periode, maar mijn vader was een flamboyante kerel die 
zich niet écht zorgen maakte.

Kwam jij hier toen ook al regelmatig?
Ja zeker. Ik herinner me nog goed dat ik hier bij de opening als jochie 
van dertien, viertien in mijn feestpak rondliep. Tijdens de middelbare 
school en de HEAO werkte ik op de zaterdagen mee, dat vond ik heel 
leuk: meehelpen in de bezorging, tapijt leggen met de stoffeerders. 
Maar ik ben daarna niet rechtstreeks het bedrijf ingerold. Ik wilde 
eerst iets anders doen en heb een tijdje bij een administratiekantoor 
op kantoor gewerkt. Dat beviel me niet. Ik houd namelijk van reuring, 

DOOR ANNE MARIEKE DEN HAAN:

Van naadkarpet en 
miskleurdekens naar

een complete 
wooninrichting
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handel, mensen ontmoeten. En het ondernemerschap is me met de 
paplepel ingegoten. Dus uiteindelijk was het toch ‘back to the roots’ 
en heb ik in 1992 het bedrijf van mijn vader overgenomen.

Hoe oud was je toen?
Ik was 26 jaar, heel jong, te jong. ‘Je redt het wel,’ zei mijn vader, ‘het 
komt wel goed.’ Dus ik dacht: laat ik het maar doen. Ik werd wel door 
hem geholpen, financieel ook, hoewel ik het natuurlijk niet cadeau 
kreeg want er waren nog vijf kinderen. Maar de jaren ’90 waren 
goede jaren en achteraf gezien heb ik het op het goede moment 
overgenomen. Mijn vader deed toen ook nog de boekhouding, in zo’n 
ouderwets kasboek met kolommen. Toen Anja - mijn vrouw - erbij 
kwam, deden ze samen een dubbele boekhouding: hij in het kasboek 
en zij op de computer. Mijn vader was zeker zeventig toen hij stopte.

Wel stoer om als jongen van 26 zo’n grote zaak over te nemen, ook 
in een klein dorp.
Het is altijd een heel solide familiebedrijf geweest. We doen op een 
degelijke manier zaken. En we hebben natuurlijk ook wel geschiedenis 
gemaakt. Als je nu zou starten, dan zou je er niet over prakkiseren om 
hier te gaan zitten. De Osim en Kamerik zijn bijna synoniemen, we zijn 
echt een begrip. In 2019 bestonden we honderd jaar en dat hebben 
we uitgebreid gevierd: een week lang open dagen, zo’n 600 à 700 
mensen over de vloer, drankjes en hapjes en 150 gebakjes per dag. 
Mijn speech voor ons honderdjarig bestaan was ook een ode aan het 
voorgeslacht: zij hebben echt de kastanjes uit het vuur gehaald, dat 
verdient absoluut de aandacht. Zonder hen hadden we dit niet gehad. 
En al het personeel dat hier gewerkt heeft, goede mensen die lang bij 
ons blijven, ben ik ook veel dank verschuldigd. Alleen had ik het nooit 
gered. En we lopen ook niet weg voor problemen, als er iets is dan 
lossen we het met elkaar op.

Adverteren jullie?
Dat doen we wel, en toch merken wij dat mond- tot mondreclame 
onze beste reclame is. Het is ook wel luxe dat we al zo naam hebben 
gemaakt. We moeten én willen dat natuurlijk wel waar blijven maken 
en het blijft elke dag spannend. We doen allemaal ons uiterste best 
om goede kwaliteit te leveren, onze servicegraad is heel hoog, daar 
staan we voor. Want anders hebben we geen bestaansrecht.

Hoe was de coronaperiode?
Toen hebben we het heel druk gehad. Elk woninginrichtingsbedrijf 
had het druk, omdat iedereen in huis aan de slag wilde. We deden 
niets online. Klanten belden of mailden en we gingen met stalen naar 
de klant. We mochten blijven stofferen, want we waren in een leeg 
huis aan het werk. We konden alleen niets met meubelverkoop, dat 

Vervolg Kamerik in Bedrijf

Wilt u meer informatie? Kijk dan op 
https://www.deosim.nl 

Of kom langs op Nijverheidsweg 5

heeft ruim drie maanden en later nog zes weken stilgelegen. Omdat 
we zo’n groot winkeloppervlakte hebben, hadden we het geluk dat 
we al snel zonder beperkingen weer open mochten.

Met hoeveel mensen werken jullie?
Gerard en Johan zijn onze vaste stoffeerders en als het druk is doen 
we een beroep op vaste freelance stoffeerders. Andrea werkt hier 
drie dagen als verkoopster, mijn vrouw Anja werkt twee dagen in 
de zaak en doet achter de schermen de boekhouding en ik werk 
fulltime. Onze zoon Paul werkt naast zijn baan een dag in de week bij 
ons en zoon Martijn is student en werkt hier op zaterdag. Ook zijn er 
twee binnenhuisadviseuses die op eigen titel werken. Zij kunnen een 
advies maken voor het hele interieur van de klant, inclusief kleuren. 
Ze brengen hun eigen klanten mee en wij vragen ze ook om bij onze 
klanten langs te gaan.  Een van hen doet ook de styling van onze 
showroom. 

Komen jullie klanten eigenlijk hoofdzakelijk uit Kamerik?
Een groot gedeelte wel, maar zeker ook veel mensen uit Woerden, 
daar zijn we dagelijks aan het werk. Onze klanten bevinden zich 
vooral in een straal van zo’n twintig kilometer rondom Kamerik. Met 
soms uitschieters: zo was er net een klant uit Goeree-Overflakkee, 
die komt speciaal hier, via via. Soms ga ik ook daarheen om te meten 
en dan maak ik er gelijk een dagje uit van. We hebben geen last van 
online winkels, wij hebben een heel andere doelgroep: onze klanten 
monteren niet zelf, dat doen wij allemaal, we meten alles op, we 
bezorgen en ontzorgen.

En dan de hamvraag: waar komt de naam De Osim vandaan?
Die naam komt van een spaarsysteem dat mijn opa bedacht heeft. 
Het is een afkorting die staat voor De Eerste Originele Spaarwijze 
In Manufacturen. Je kocht zegeltjes, als het boekje vol was had je 
voor 10 gulden gespaard en kon je voor 12 gulden spullen in de 
winkel kopen. Hij had zelfs speciale zegelverkopers in dienst die 
deur tot deur zegeltjes verkochten. Het spaarsysteem is langzaam 
doodgebloed, maar die naam was toen al gevestigd, dus die hebben 
we nooit meer veranderd.

Kameryck verkozen tot beste evementenlocatie Utrecht
VAN KAMERYCK: 

Kameryck is dit jaar voor het vierde(!) jaar op rij door onze gasten verkozen 
tot beste congres- en evenementenlocatie van de provincie Utrecht tot 500 
personen! Wij zijn trots op iedereen binnen dit bedrijf. Samen hebben wij 
ervoor gezorgd dat onze gasten tevreden zijn en dat wij een gemiddelde van 
9,1 staan op Meetingreview, hét zakelijke klanten platform. 

Er komen weer leuke evenementen aan de komende tijd, waaronder de 
trouwbeurs en Woerdense locatieronde. Ook houden we ons nu al bezig met 
de Kerst. Zie ook: https://www.kameryck.nl/agenda.
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Kameriks & gemeentelijk nieuws

Op 20 oktober organiseren we een banenmarkt voor werkzoe-
kenden uit de gemeente Woerden, Oudewater en Montfoort. Alle 
werkzoekenden zijn welkom. Het evenement is dus niet alleen 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wel nodigen 
we werkgevers uit die inclusiviteit belangrijk vinden en is het 
Leerwerkloket er ook om je te helpen.

"Er is werk voor iedereen", "Als je écht wilt, kun je gewoon aan de 
slag!", "In deze arbeidsmarkt vind je toch zó wat?!"...
Als je werkzoekend bent, is de kans groot dat je deze uitspraken 
al eens hebt gehoord. Het klinkt ook logisch, maar gaat niet altijd 
op. Soms is er nèt iets meer nodig. Soms van jou, maar ook van 
werkgevers en van ons. Met een beetje meedenken en wat kleine 
aanpassingen, is er dan toch heel veel mogelijk.

Daarom organiseren we op 20 oktober een banenmarkt waar je 
inclusieve werkgevers ontmoet, naar het Leerwerkloket kunt voor 
advies en wij er zijn om mee te denken met jou en de werkgever 
als dat nodig is.

Wanneer: 20 oktober, 13.00 – 17.00 uur
Wat: 

13.00 – 13.30: Presentatie inclusiviteit
13.30 – 16.00: Banenmarkt met werkgevers & Leerwerkloket
16.00 – 17.00: Netwerkborrel

Waar: Ferm Werk, Carosserieweg 1, Woerden

Aanmelden
Ben je al cliënt van Ferm Werk, dan kun je je aanmelden via 
www.fermwerk.nl/aanmelden. Ben je geen cliënt van Ferm Werk, 
maar wil je wel een nieuwe stap naar (ander) werk zetten? Meld 
je dan aan door een e-mail met je naam en telefoonnummer te 
sturen naar banenmarkt@fermwerk.nl.

Afgelopen mei konden we na twee jaar eindelijk weer het Kamerikse 
Verenigingenspel organiseren. Als organisatie kijken we tevreden 
terug op deze editie, waaraan ruim 50 teams meededen. Er was een 
nieuw spelelement met geluid – en we kunnen al verklappen dat iets 
dergelijks zeker terugkomt. De beker ging met De Zwaantjes mee naar 
huis. Team Niet Warm Niet Koud eindigde net voor de Christen Unie 
SGP op een tweede plek.

De datum voor 2023 is ook bekend! Reserveert u zaterdag 4 februari 
2023 alvast in uw agenda? Iedereen is van harte uitgenodigd om 
met een team van vier personen deel te nemen: teams die eerder 
meededen, maar ook nieuw samengestelde teams zijn meer dan 
welkom.

INGEZONDEN:

Verenigingenspel 2023

Open ochtend 
Logeerhuis Bredius

Mocht u het leuk vinden om vanaf de andere kant kennis te maken 
met het verenigingenspel: dit is uw kans! Wij zijn hard op zoek naar 
mensen die de organisatie komen versterken. Met elkaar stellen we 
de vragen samen, regelen we de vrijwilligers en verzorgen alles wat 
verder bij de organisatie van het spel komt kijken. Twijfel niet, maar 
mail naar verenigingenspel-kamerik@outlook.com.

VAN FERM WERK:

Banenmarkt 20 oktober

Bent u huurder en wilt u besparen op het energieverbruik van uw 
huurwoning? De energie-bespaarbon kan hierbij helpen! 
Huurders in Kamerik hebben een brief gekregen met een 
Energie-bespaarbon. Met deze bon kunt u voor 70 euro 
energiebesparende producten kopen, zoals ledlampen of een 
waterbesparende douchekop. Zo bespaart u energie en wordt 
uw energierekening lager. U komt in aanmerking als u in de 
jaren 2020 en 2021 nog géén gebruik heeft gemaakt van de 
‘Cadeaukaart Duurzaam Woerden’. Voor meer info check https://
jouwhuisslimmer.nl/woerden/bespaarbon/. Voor vragen mail 
naar info@jouwhuisslimmer.nl of bel naar 085 48 58 379 tijdens 
werkdagen, tussen 9.00 en 17.30 uur.

Gratis producten 
energiebesparing

VAN DE GEMEENTE:

VAN LOGEERHUIS BREDIUS:
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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!
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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

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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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


