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Nieuws
Kamerik: samen wonen, werken & leven 

Foto: Kees de Kwaasteniet

Boerenerfgoed in 
Kamerik
Het derde boek van Cees Meijers in Boe-
renerfgoed trilogie komt uit. Kom naar de 
presentatie op 18 september om 10.00 uur.

Weteringloop verplaatst
naar 2022
Gelukkig gaan de clinics wel door. Wil je mee-
doen? Schrijf je in! 

Kamerik in Bedrijf:
Four Performance
Werken aan je fysieke en mentale gezond-
heid onder intensieve begeleiding van de vier 
oprichters ...
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InloopmiddagInloopmiddag
De Cope!De Cope!

Er gebeurt veel in De Cope! Maak kennis met wat er allemaal te 
beleven is. Kom naar de inloopmiddag op vrijdag 10 september.

PAG. 10Lees verder op...
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Voorwoord; Nieuws van het Dorpsplatform

Voorwoord door voorzitter Ko Droogers
Op het moment dat ik dit voorwoord schreef was ik nog met vakantie. 
Vanwege corona zijn we ook dit jaar in Nederland gebleven, met de 
mooie zomer van vorig jaar in gedachten. Dat viel een beetje tegen; 
het was een wisselvallige zomer, maar gelukkig waren er ook veel 
zonnige dagen waarin we van ons mooie land konden genieten. 
Er zullen deze vakantie vast veel mensen ook van ons mooie dorp 
genoten hebben, met het aantrekkelijke recreatieterrein Oortjespad 
en de gezellige terrassen in het Dorp, aan De Kanis en bij Kameryck. 
En natuurlijk niet te vergeten de gasten op de campings, waar je echt 
van het boerenland kunt genieten. Nu zijn de vakanties weer voorbij, 
maar ons dorp blijft even aantrekkelijk voor ons als inwoners als dat 
voor de vakantiegangers was. Als Dorpsplatform zetten we ons daar-
voor natuurlijk ook in. 

Voor volgend jaar heeft de gemeente toegezegd dat er een Bomen-
plan uitgewerkt wordt, dat het jaar daarna uitgevoerd wordt (zie ook 
het artikel van TreeMark verderop in dit nummer). Waar bomen weg 
zijn of slecht zijn komen nieuwe bomen. We hadden bij de gemeen-
te al eerder aangedrongen op het aanpakken van de bomen in het 
historische Dorp langs de Wetering en ook op het herplaatsen van 
de verdwenen bomen langs de Lindenlaan. Het lijkt er nu echt van te 
gaan komen. Als u ergens bomen ziet die in slechte staat zijn of als er 
bomen weg zijn, laat u het dan weten aan TreeMark, zij kunnen dat 
dan meenemen in het Bomenplan. We denken er ook over om een 
Dorpsschouw rond het thema bomen te organiseren als dit weer kan 
met de coronamaatregelen. Als dat doorgaat laten we dat natuurlijk 
vroegtijdig weten.

Volgend jaar maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het 
lijkt nog een eind weg, maar de verkiezingsprogramma’s zijn al bijna 
klaar. Als Dorpsplatform vinden we het belangrijk dat de Kamerikse 
belangen een goede plek krijgen in de programma’s. We hebben naar 
alle Woerdense partijen ons verlanglijstje gestuurd. De belangrijkste 

punten hieruit zijn: zorgen voor nieuwe (betaalbare) woningen die 
aansluiten op de Kamerikse behoefte, behoud van ons Dorpshuis 
en veiligheid voor fietsers. U kunt de hele lijst vinden op Kamerik 
Vandaag: https://www.kamerikvandaag.nl/dorpsplatform/dorpsvisie. 
Natuurlijk geven we geen stemadvies, maar we zullen zeker nagaan 
wat er overgenomen wordt van onze wensen in de programma’s.

Veel activiteiten in ons dorp draaien op inzet van vrijwilligers, zo ook 
het functioneren van het Dorpsplatform. We zijn blij dat we weer een 
nieuw lid van het Algemeen Bestuur kunnen verwelkomen: Harry 
Benschop. Harry zal zich vooral met het groen bezig houden, iets 
waar hij veel affiniteit mee heeft. We zoeken nog naar mensen die 
willen helpen met het opzetten en begeleiden van een beweegpark 
in Park Mijzijde. Er is inmiddels een Plan van Aanpak voor gereed en 
we wachten nog op een toezegging van de gemeente voor het beheer 
van het Beweegpark voor we verdere stappen richting uitvoering 
gaan zetten. Mensen die mee willen helpen zijn van harte welkom en 
kunnen zich melden bij dorpsplatform@kamerikvandaag.nl. 

In Park Mijzijde is nog een voorziening waar we mee aan de slag 
willen, namelijk de Jeu de Boules baan. Wellicht heeft u in de vakantie 
nog Jeu de Boules gespeeld, het schijnt weer in te zijn. Met steun 
van het Dorpsplatform is er in het verleden een Jeu de Boules baan 
aangelegd. Deze is jarenlang gebruikt, maar omdat hij de laatste jaren 
nauwelijks meer is bespeeld is de baan niet meer bruikbaar vanwege 
het onkruid dat er in groeit. Als er weer belangstelling voor komt 
willen we ons er voor inzetten dat de baan opgeknapt wordt. Er heeft 
zich al iemand bij het Dorpsplatform gemeld, maar we zoeken meer 
mensen die enthousiast voor het jeu de boulen zijn.  

Het normale leven komt na de vakantie en het steeds meer vervallen 
van de coronabeperkingen weer aardig op gang. Met elkaar kunnen 
we Kamerik mooi en aantrekkelijk houden.

VAN HET 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.

Fietsbrug bij het Oortjespad
Het College van burgemeester en wethouders heeft besloten om geen 
fietsbrug aan te leggen ter hoogte van het Oortjespad. Een deel van het 
bericht van de gemeente:

Na zorgvuldige afweging, hebben we besloten geen nieuwe brug te 
plaatsen. Wel laten we de tijdelijke fietsbrug liggen tot het einde van 
de watervergunning van het HDSR (eind 2022).

Nieuws van het Dorpsplatform Kamerik
Zonder af te doen aan ervaringen vanuit de omgeving, is er vanuit ons 
perspectief geen directe noodzaak om deze brug aan te leggen met 
betrekking tot de verkeersveiligheid. Zoals eerder benoemd, is de te 
overbruggen afstand ruim 200 meter. Hiervan heeft een groot gedeelte 
een breed wegprofiel. Daarnaast moet een fiets-/loopbrug voldoen aan 
de eisen die het HDSR hieraan stelt, zoals o.a. een doorvaarthoogte van 
minimaal 0,80 meter en een doorvaartbreedte van minimaal 2,50 meter. 
De helling van de fietsbrug wordt in dit geval relatief steil. Het op- en af-
stappen zou moeten gebeuren op de Van Teylingenweg, wat juist mogelijk 
weer onveilige situaties oplevert. 
De kosten voor de aanleg van een nieuwe brug vergelijkbaar met andere 
nieuwe kunststof bruggen over de Wetering liggen rond de €75.000,-. De 
toekomstige beheerkosten komen hier nog bij. Deze kosten kunnen wij, 
gezien bovenstaande toelichting, niet verantwoorden.
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Vervolg Dorpsplatform

Verkeerszaken: Inspectie op de fiets
Naar aanleiding van diverse vragen over Verkeerszaken, besloot de dorps-
wethouder Arjen Noorthoek om een inspectie op de fiets te organiseren. 
Op 7 juli stapte hij op de fiets met de Voorzitter van de Verkeerscom-
missie Dick Verschoor en de Beleidsadviseur Verkeer van de gemeente 
Koen ten Hove. Een aantal plekken in Kamerik werd nader onderzocht en 
besproken:

• Hoek Beukenlaan/Knotwilgenlaan – bewoners hebben aan de bel 
getrokken omdat veel automobilisten hier de binnenbocht nemen, 
wat heel gevaarlijk is voor overstekende kinderen, die ze vaak niet 
zien en de kinderen zien de auto’s niet. Iedereen beaamde dat de 
situatie verre van ideaal is. De gemeente gaat op zoek naar oplossin-
gen. Lastig is dat hiervoor geen budget beschikbaar is, toch gaat de 
gemeente ermee aan de slag.

• Afstapstroken Van Teylingenweg – de afstapstroken worden onvol-
doende bijgehouden en zijn niet altijd breed genoeg. De werkin-
structie zal worden aangepast.

• Fietsvriendelijke Mijzijde – de fietsers beamen dat het prettig is als 
de inrichting van de Mijzijde tussen het dorp en de Kanis fietsvrien-
delijk wordt. De kosten van speciale asfaltering zijn best hoog, maar 
men belooft de mogelijkheden te onderzoeken.

• Fietspad Oortjespad – de kruisingen met de diverse parkeerterrei-
nen zijn verkeerstechnisch niet allemaal even duidelijk, waardoor 
de voorrangsregels niet duidelijk zijn. Mogelijke oplossingen zijn: 
haaientanden of het hele fietspad voorrangsweg maken. Het eea 
wordt verkeerskundig uitgewerkt.

Verkeerszaken: Omleiding fietsers bij gemaal
Op 17 augustus ontving de voorzitter van de Verkeerscommissie Dick 
Verschoor een mail van de Beleidsadviseur Verkeer van de gemeente 
waarin hij op de hoogte werd gesteld van het feit dat er van 23 t/m 27 
augustus werkzaamheden aan kabels en leidingen in opdracht van de 

De gemeente zal onderzoeken of het mogelijk is de Mijzijde 
fietsvriendelijker te maken. Foto door Kees de Kwaasteniet. 

nutsbedrijven plaatsvinden bij het gemaal en dat de fietsers daarom over 
de Van Teylingenweg worden geleid. Dick schrok van de voorgestelde 
regeling, gezien de drukte op de Van Teylingenweg, fietsers zelfs een 
route moeten volgen waar ze niet mogen rijden en dat fietsers richting 
Kamerik de weg twee keer moeten oversteken. Hij heeft daarom direct 
bezwaar gemaakt. Na een uitgebreide mailwisseling en telefoontjes is 
het volgende besloten:
• Het autoverkeer vanuit Kamerik wordt zoveel mogelijk verwezen 

naar de N212, zodat er minder auto’s over de N405 naar Woerden 
rijden. 

• Vanaf het gemaal richting Woerden vice versa kunnen de fietsers 
van één rijstrook gebruik maken voor 2 richtingen fietsverkeer. 
Officieel mogen fietsen hier niet rijden, maar door de wegafzetting 
is er op 1 rijstrook in twee richtingen fietsverkeer mogelijk.

• Omdat met name  gedurende de Woerdense vakantieweek veel 
kinderen op het fietspad worden verwacht zal de aannemer pro-
beren om vanaf 25 augustus het fietspad weer (mogelijk met enige 
hinder) toegankelijk te maken. Zekerheid kan hierover echter niet 
gegeven worden. 

• Op de Van Teylingenweg geldt een 30 km beperking op het deel 
dat door de fietsers wordt gebruikt en er worden verkeersregelaars 
ingezet. 

Wanneer u dit leest is de omleiding achter de rug en hopelijk is alles 
goed gegaan. We hebben besloten om u hierover toch nog te infor-
meren, zodat u weet dat wij deze gang van zaken zeer betreuren en 
geprobeerd hebben om nog zoveel mogelijk aanpassingen te realiseren. 
Wat niet makkelijk was gezien de korte voorbereidingstijd.

Terugblik Openbare Vergadering 6 juli
Op 6 juli hielden we de tweede Openbare Vergadering van 2021, 
opnieuw digitaal. Het verslag vindt u op de website www.kamerik-
vandaag.nl bij "Verslagen" onder de Dorpsplatformcategorie. Deze 
vergadering spraken we over de Omgevingsvisie en de Warmtevisie 
van de gemeente. De presentaties vindt u bij het verslag. Ook spra-
ken we over woningbouwplannen. We hebben onze zorg en onvrede 
over de vertragingen geuit. Hierover willen we na de zomer verder in 
gesprek met de gemeente. Voor nu geven we u de stand van zaken 
door, zoals wij die hoorden op 6 juli. 
• Het bestemmingsplan voor de locatie Wijde Blik is inmiddels on-

herroepelijk. Partijen zijn uitgenodigd om een bieding te doen. 
De verwachting is dat eind 2021 – begin 2022 de tekeningen 
van het woningaanbod beschikbaar zijn. De focus ligt op goed-
koop, tot 225.000 euro en betaalbaar: 225.000 – 325.000 euro. 
Verkoop / inschrijven voor de woningen wordt mogelijk in het 
eerste kwartaal van 2022. Op de locatie Wijde Blik komen tussen 
de 15 – 22 appartementen voor starters. In tegenstelling tot 
eerdere plannen is bij het vaststellen van het bestemmingsplan 
via een motie die door de Raad werd ingediend besloten dat er 
geen mix van appartementen komt, maar alleen goedkope koop 
voor starters. We zijn nog met de gemeente in gesprek, want dit 
wijkt af van een eerder plan dat was gemaakt op basis van de 
enquête van 2 jaar geleden.
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Vervolg Dorpsplatform; Inzendingen

•  Op de locatie Overstek kan ook gestapeld gebouwd worden, daar 
kunnen ook grotere appartementen komen. Op de locatie Mijzij-
de niet. De exacte invulling van de locatie Overstek is afhankelijk 
van wat er uiteindelijk gerealiseerd kan worden op de locatie Wij-
de Blik. De twee kavels naast het elektriciteitshuisje tegenover De 
Schulenburch worden vooralsnog gereserveerd als bouwterrein 
en na de bouw uitgegeven. De woningen op de locatie Overstek 
gaan waarschijnlijk eind 2022 in de verkoop. 

• Op de locatie Mijzijde (Eben Haëzer) is men nog bezig met de 
kadastrale grenzen. Daarna komt het ontwerpbestemmingsplan 
ter inzage. De woningen op de locatie Mijzijde gaan waarschijnlijk 
begin 2022 in de verkoop. (Ontwerp bestemmingsplan eind 2021 
ter inzage. Begin 2022 is het dan onherroepelijk.)

Gemeente Woerden gaat huiseigenaren ondersteunen bij het duurza-
mer maken van hun huis. Sinds juli is een subsidie gestart voor ener-
gieadvies aan huis en hulp bij de uitvoering. Woerdenaren krijgen zo 
een goed beeld welke stappen ze kunnen zetten naar een duurzaam 
huis. Als huiseigenaar kunnen zij een vergoeding krijgen voor een deel 
van de kosten van energieadvies aan huis. En voor hulp bij het uitvoe-
ren van de maatregelen.

Inwoners kunnen subsidie aanvragen voor: 
• Energieadvies aan huis. Dit advies laat zien welke energiebe-

sparende maatregelen de huiseigenaar in welke volgorde kan 
uitvoeren om hun huis duurzamer te maken.

• Begeleiding bij de uitvoering. De huiseigenaar krijgt hulp bij 
bijvoorbeeld het aanvragen van offertes of hulp bij het uitvoeren 
van de maatregelen. Zij kunnen kiezen uit: 
 1. Trajectbegeleiding voor één huiseigenaar bij het nemen   
 van 1 of 2 maatregelen; 
 2. Trajectbegeleiding met een groep huiseigenaren bij het   
 nemen van 1 of 2 maatregelen. 

Hoe werkt energieadvies en trajectbegeleiding?
Het energieadvies wordt gemaakt door een onafhankelijk adviseur. 
De bewoner kan kiezen uit drie adviesbureaus: De Groene Grachten, 
Energiepaleis en Woondokter. De gekozen adviseur komt op bezoek bij 
de woning (afhankelijk van de huidige coronamaatregelen). Het advies 

wordt op maat gemaakt voor het huis en de wensen van de eigenaar 
worden besproken. Alles wordt opgeschreven in een adviesrapport 
met daarin:

• De mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen;
• Een logische volgorde voor de uitvoering van de maatregelen;
• Een inschatting van de kosten en mogelijkheden voor financie-

ring.

Voor eigenaren die hulp willen bij de uitvoering is er ook trajectbe-
geleiding. Een adviseur helpt dan één of meerdere huiseigenaren bij 
het uitvoeren van 1 of 2 maatregelen. De adviseur kijkt samen met de 
eigenaar of eigenaren welke begeleiding nodig is.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
Per aanvraag is de vergoeding maximaal:
• € 270 voor het energieadvies aan huis;
• € 420 voor de hulp bij de uitvoering (trajectbegeleiding).* 
*Het bedrag hangt onder andere af van het aantal maatregelen en 
het aantal huiseigenaren dat meedoet met de begeleiding.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de subsidie en het aanvragen op: 
www.woerden.nl/energieadvies.

Woerdenaren krijgen hulp bij het duurzamer
maken van hun huis

VAN DE GEMEENTE WOERDEN:

t Repair Café Kamerik is weer één keer per maand open op de eerste dinsdag van de maand, van 14.00 uur tot 16.30 uur in het Ambachts-
huis, Nijverheidsweg 15. De komende maanden is het geopend op 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december.

We houden ons aan de corona regels, die op dat moment gelden. Kleding of elektrische apparaten kunnen worden gerepareerd. Onze 
technische mensen en onze naaisters staan klaar om te repareren. Want: weggooien kan altijd nog. Terwijl er gerepareerd wordt, kunt u 
meekijken en is er koffie en thee. Er wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd. 

Voor vragen, contacteer Evelien van Vliet: 06-13013795 of kijk op www.repaircafe.nl.

Heropening Repair Café
INGEZONDEN:

Fietsers moesten van 23 t/m 27 augustus omgeleid worden. 
Foto door Kees de Kwaasteniet. 
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Van 30 maart tot 30 september vindt het NK Tegelwippen plaats: 
iedereen kan meedoen door tegels te vervangen door groen in zijn 
eigen (gevel)tuin. Ook de gemeente Woerden doet mee en neemt 
het hierin op tegen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

De gemeente organiseert zelf verschillende acties voor inwoners, 
waaronder de mogelijkheid om, tot en met 30 september, gewipte 
tegels gratis in te leveren bij het Stadserf als u foto's van voor en na 
de gewipte tegels kunt tonen. Ook kunt u een tuinbon van 20 euro 
aanvragen bij de aanleg van een geveltuintje. Voor de voorwaarden 
en meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente: 
www.woerden.nl/inwoners/nk-tegelwippen.

Heeft u suggesties voor het 
bomenbestand?

Bomen zijn belangrijk voor de leefomgeving. Ze zijn mooi, maar 
leveren ook ecosysteemdiensten zoals verkoeling, CO2 opslag en 
fijnstoffiltering. Een gezonde boom is niet alleen mooier, hij levert 
ook meer ecosysteemdiensten. Uiteraard moeten bomen veilig zijn. 
De boombeheerder laat de gemeentelijke bomen iedere 3 jaar (en 
in sommige gevallen jaarlijks) controleren en om de veiligheid te 
waarborgen worden bomen gesnoeid of vervangen.  

De groeiplaats is de basis
Hoe beter de groeiplaats voldoet aan de eisen die een boomsoort 
stelt, hoe langer een boom gezond blijft. Vaak gaan bomen binnen de 
bebouwde kom niet langer dan 40 jaar mee vanwege groeiplaatspro-
blemen zoals bodemverdichting of een te hoge grondwaterstand. 

Planmatige vervanging
Om veiligheidsproblemen te voorkomen en niet ‘verrast’ te worden 
door een massale vervangingsopgave, is project TreeMark Woerden in 
het leven geroepen. Bomen die slecht groeien of nauwelijks nog een 
toekomstverwachting hebben, worden geleidelijk vervangen. Bij het 
aanplanten van nieuwe bomen wordt gekozen voor de juiste boom 
op de juiste plek en gezorgd voor een goede groeiplaats. De nieuwe 
boom kan dan zonder problemen uitgroeien en lang gezond blijft. 
Indien het de moeite loont, wordt de groeiplaats verbeterd zodat 
een boom kan herstellen. Het project laat gezonde bomen uiteraard 
ongemoeid en waar ruimte is, worden extra bomen geplant.

Suggesties zijn welkom 
Ieder jaar richt dit project zich op een deelgebied; in 2022 is Kamerik 
aan de beurt. Heeft u suggesties om het bomenbestand te verbete-
ren? Input is doorlopend welkom via info@treemark.nl. Wilt u op 
de hoogte blijven? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief en 
ontvang regelmatig een update over TreeMark Woerden. Meer infor-
matie op www.treemark.nl. 

VAN TREEMARK:

Cees Meijers’ trilogie met de titel "Boerenerfgoed in Kamerik" is 
compleet. Deel 1 werd in november 2015 gepresenteerd en deel 2 
volgde in oktober 2019. Op 18 september 2021 staat om 10.00 uur de 
presentatie van deel 3 op het programma. 

Deze presentatie zal niet zoals bij de eerste twee delen in een stal van 
één van de boerderijen plaats vinden. Vanwege corona staat deze nu 
gepland in de tuin van Cees en Ria Meijers, Van Teylingenweg 74a te 
Kamerik. Om 10.00 uur worden de eerste boeken overhandigd aan de 
twee secondanten van de auteur die een waardevolle bijdrage heb-
ben geleverd aan de realisatie van deze trilogie. Jack van Blaaderen 
uit Rijnsburg heeft een bijdrage geleverd op het genealogische vlak en 
Gert Ton uit Zegveld heeft veel taalcorrecties aangebracht.

Voor wie de presentatie vanaf het terras (op 1,5 meter afstand) wil 
meemaken het advies: kom zoveel mogelijk op de fiets. Auto’s par-
keren kan op loopafstand aan de overkant bij De Schulenburch of bij 
de Algemene Begraafplaats Kamerik. Aansluitend op de presentatie 
is er gelegenheid om het boek aan te schaffen en te laten signeren 
door de auteur in een tent in de tuin. Verkoop en signeren alleen op 
18 september tussen 10.15 en 12.15 uur! Betaling kan contant of met 
een betaalverzoek via een "Tikkie".

Deel 3 heeft 248 pagina’s en kost € 30,00 per boek (exclusief even-
tuele verzendkosten). Het boek is ook te bestellen via een mail naar: 
ceesmeijers60@gmail.com.

Ook dit laatste deel gaat over Kamerikse boerderijen met een naam. 
Het is een inspirerende handleiding voor de ontdekkingstocht naar 
het agrarische erfgoed van de Kamerikse polders Teckop, Klein-Hout-
dijk en Groot-Houtdijk.

Het boek is rijk geïllustreerd en met vele oude en recente foto’s wordt 
de geschiedenis van de boerenhofsteden uit de doeken gedaan. Het 
boek maakt het agrarische verleden en heden tastbaar en laat zien 
hoe onze voorouders woonden en werkten. Het verhaal wordt verteld 
aan de hand van archiefstukken, historische kaarten en tekeningen én 
door bewoners van vroeger en nu.

Derde boek in Boerenerf-
goedtrilogie komt uit

INGEZONDEN:

NK Tegelwippen
VAN DE GEMEENTE:

Cees Meijers met dochter en zoon tijdens de presentatie van het 
tweede boek. Foto door Kees de Kwaasteniet. 
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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

Wilt u na de vakantie 
uitgerust, opgeschoond 
en beveiligd aan de slag? 

U zorgt voor het uitrusten en wij zorgen ervoor dat u 
na de vakantie gelijk weer goed aan de slag kan.
Uw laptop/PC krijgt bij ons een servicebeurt, zo gaat 
het werk weer een stuk fijner en wij kunnen voor u 
de juiste virusscanner installeren.

Zo begint u na de vakantie weer fijn met werk of school!

Stoof & Computers!

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

Onze diensten

Ervaar ook wat Onderling verzekeren is!

www.ovmkamerik.nl
info@ovmkamerik.nl

Voorhuis 51b
Kamerik

0348-402123
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Buitenplaats Kameryck
Kom Ryckelijk Genieten!

• Restaurant ’t Ryck 
• Zalen met eigen terras aan het water
• Verschillende binnen- en buiten activiteiten
• Keuken met streekproducten 

Iets te vieren? 
Buitenplaats Kameryck is een inspirerende 
omgeving. Wij verwelkomen jullie graag!

Oortjespad 3, Kamerik • (0348) 400 771 
info@kameryck.nl • www.kameryck.nl

        
       

‘liefdevol herinneren’ 

www.unalome-uitvaartbegeleiding.nl

Manuela Wiltenburg |  06-50905152 | Kamerik

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

FIABLE ADMINISTRATIES

onze kernwaarden: 
 Betrouwbaar
 Kundig
 Persoonlijke aandacht
 Proactief

Fiable is een administratie- en belastingadvies- 
kantoor met aandacht voor zijn cliënten. Indien u op 
zoek bent naar een kantoor dat u op persoonlijke 
wijze helpt met uw administratie- en belastingzaken 
kunt u contact met ons op nemen.

adres
Overstek 2c
3471 EJ Kamerik

contact
0348 - 769089
info@fiableadministraties.nl
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Inzendingen

Met de knipperlichtrelatie die ons land met corona heeft is het moei-
lijk om vooruit te plannen of dingen te organiseren. Twee maanden 
geleden leek alles veelbelovend en zijn wij – na overleg met de 
gemeente Woerden – vol goede moed plannen gaan maken voor de 
Weteringloop op 9 oktober 2021.  

Met de huidige cijfers durven we het risico niet te nemen om door 
te gaan met organiseren. Zoals jullie weten komt er veel bij kijken en 
zijn we afhankelijk van vele vrijwilligers, met het risico dat het weer 
niet door kan gaan. Om ons heen worden ook veel evenementen toch 
weer doorgeschoven naar volgend jaar.

We gaan er wel vanuit dat april/mei 2022 de Weteringloop weer als 
vanouds plaats zal kunnen vinden. 

De clinics gaan wel door!
Maar wij willen er alles aan doen om het sporten onder onze trouwe 
deelnemers te blijven stimuleren. Daarom hebben we besloten om de 
loopclinics door te laten gaan! Omdat de loop niet doorgaat, kunnen 
we iets later starten met de clinics zodat iedereen terug is van vakan-
tie en toch mee kan doen.

Clinics 5 km:
Deze clinic wordt verzorgd door FOUR Performance. Hier word je on-
der professionele begeleiding klaargestoomd voor de 5 km, tijdens zes 
trainingen die op zaterdagochtend om 9:30 uur zullen plaatsvinden. 
Deze trainingen starten op 4 September 2021!

Clinics 10 km:
Deze clinic wordt verzorgd door gecertificeerde hardlooptrainers. 
Hierbij word je onder professionele begeleiding klaargestoomd voor 
de 10 km, tijdens 6 trainingen op dinsdagavond om 20:00 uur. Deze 
clinic start op 31 augustus en heeft als voorwaarde dat je bij de aan-
vang al 30 minuten achter elkaar kunt hardlopen.

Meedoen aan de clinics:
De kosten voor deelname aan de clinics bedragen 30 euro, deze heb-
ben we aangepast omdat er geen inschrijving voor de loop en geen 
T-shirt meer bij zit.

Als je wilt meedoen, schrijf je in via het formulier op onze site: 
https://weteringloop.nl. Schrijf je in! Want er gaat niets boven samen 
hardlopen en dit is een leuke manier om in beweging te blijven. En 
hoe fijn is het om in oktober gewoon lekker die 5 of 10 km te kunnen 
lopen?

Weteringloop verplaatst naar 2022, clinics gaan wel door
DOOR HET TEAM ACHTER DE WETERINGLOOP:

Vaak zoeken senioren een activiteit, waarbij 
zij contacten hebben met andere mensen 
en daarnaast lichamelijk actief zijn om de 
gezondheid op peil te houden of deze te 
verbeteren. Bowls lijkt hierop een prachtig 
antwoord te kunnen geven. 

Weet u, dat er in de mooie sporthal in ons 
dorp bowls gespeeld wordt? Vanaf begin 
september tot eind april spelen daar elke 
week op donderdagmorgen een 20 tal en-
thousiaste mensen dit prachtige spel. Velen 
kennen waarschijnlijk het koersbal. Dat is een 
afgeleide van bowls. 

Wereldwijd wordt bowls zowel binnen als 
buiten gespeeld. Het is een Engelse sport, 
die al vele honderden jaren wordt beoefend. 
Het is de bedoeling, dat de speelbal (bowl) 
zo dicht mogelijk bij het kleine balletje (jack) 
terecht komt na rollend een afstand van ca. 
25 mtr. te hebben overbrugd. De bowls zijn 
aan de zijkanten afgeplat en aan één kant 
verzwaard. Ze moeten het traject daarom in 
een  kromme baan (curve) afleggen. 

Ook in onze gemeente wordt deze sport dus 
beoefend. Er wordt door de Bowlsgroep 
Woerden op donderdagmorgen van 10.00 
tot 12.00 uur op 4 banen in  De Schulen-
burch gespeeld met halverwege even 
koffiepauze. De banen zijn 4 meter breed. 
Omdat er maar 4 banen beschikbaar zijn, 
kunnen er niet meer dan 24 deelnemers 
tegelijk spelen. Er moet dus een maximum 
aangehouden worden voor het aantal leden. 
Het spel wordt in de vorm van twee onder-
linge competities gespeeld. De eerste vanaf 
begin januari tot eind april en de tweede 

vanaf begin september tot half december. 
Uiteraard worden de winnaars gehuldigd met 
een mooie prijs.

De bijgevoegde foto geeft een sfeerbeeld aan 
en laat zien dat ook burgemeester Molken-
boer veel belangstelling toont voor het spel.

Momenteel is er plaats voor een viertal 
nieuwe spelers en speelsters. Wanneer u 
belangstelling hebt, bent u hartelijk welkom 
om een keer te komen kijken. En als u wat 
meer informatie over de Bowlsgroep wenst 
kunt u dat vinden op de website: https://
bowlsgroepwoerden.jouwweb.nl.

De Bowlsgroep is op donderdag 2 september 
j.l. weer gaan spelen. Hopelijk laat corona 
ons met rust. Uiteraard zult u via de website 
van de Bowlsgroep op de hoogte gehouden 
worden. U kunt voor meer informatie over 
deze prachtige activiteit te allen tijde contact 
opnemen met Geert de Jonge (tel. 0348-
419663).

Bowlsgroep voor senioren zoekt leden
INGEZONDEN:
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  BEWONERSCOMITÉ DE COPE 

 

 
 

 ER GEBEURT EEN HOOP IN DE COPE !! 
 

SHVO (Stichting Huisvesting Voorzieningen Ouderen), Bewonerscomité De Cope  
en het Activiteitenhuis Kamerik willen u graag laten beleven hoe het is om te  
wonen in De Cope en wat er allemaal te doen is.  
Daarom nodigen wij u van harte uit op onze gezamenlijk georganiseerde 

 

INLOOPMIDDAG DE COPE KAMERIK 
op VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2021 

van 14:00 tot 16:30 uur. 
 

Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u onder andere  

• een fotopresentatie bekijken van het bewonerscomité 
• informatie inwinnen bij SHVO over de toewijzing van de woningen 
• een appartement bezoeken  
• een rondritje maken op een DUO-fiets 
• informatie van Careyn betreffende de dagopvang 
• meedoen aan workshops van Activiteitenhuis Kamerik: 
o bloemschikken Dorpskamer 
o bridge / klaverjassen / spelletjes / quiz&zo 

Bovendien is er een optreden van Shantykoor Bravour uit Woerden. 

Kortom, een uitgelezen kans om gezellig kennis te komen maken, dus komt allen! 
 

 

Kameriks nieuws

Inloopmiddag De Cope
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Kamerik in Beeld

HET MATERIEEL STAAT KLAAR BIJ DE KNOTWILGENLAAN PLAATSING BRUG IN TOEKOMSTIG PARK DE KANIS

RIA EN RINUS HOOGERWERF ZIJN 50 JAAR GETROUWD
EN ONTVINGEN SCHRIFTELIJKE FELICITATIES VD BURGEMEESTER

WEIDE IN BLOEI

ZOMERAVOND

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

VISSEN BIJ DE BOERINN
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Kamerik in Bedrijf: Four Performance

Van links naar rechts: Nicole Blok, Milo Balk en Gillian Pen-Risseeuw. 
Mede-oprichter Nick van Pelt kon helaas niet bij het interview aanwezig zijn. Foto's bij dit stuk door Kees de Kwaasteniet.

Welke betekenis zit achter jullie naam en logo?
Gillian Pen-Risseeuw: “Four” is het Engelse woord “vier”; we zijn met 
zijn vieren. De “performance” is waar wij voor staan: de kwaliteit, 
onze kennis, expertise en aandacht waardoor mensen tijdens het 
trainen hier echt het beste uit hun performance halen. De uitvoering, 
je bewegingsuitslag, wat je doet, waarom je het doet – zodat mensen 
niet alleen maar aannemen: “Ik moet het zo doen, want zij zeggen 
het.”

Milo Balk: Performance gaat over kwaliteit van leven en samen een 
gezond leefstijlplan op te stellen om zo de kwaliteit van leven te 
vergroten. Dus als jij hier binnenkomt, als jij klachten hebt, of gewoon 
niet lekker in je vel zit, dan kunnen we dat eigenlijk al van iemand 
zien. Het gaat niet alleen om wat iemand hier doet. Je kan overal 
kilocalorieën verbranden, maar je performance ligt ook aan andere 
aspecten en aan de hand daarvan willen wij het beste plan voor 
iemand schrijven en geven. Het is ook iemand ondersteunen in keuzes 
maken, een luisterend oor zijn. 

Nicole Blok: Dat doen wij door middel van onze vier takken: de 
groepslessen, het persoonlijk begeleidingstraject, de personal training 
en de therapie komen allemaal samen. Het logo is de vorm van een 
dumbbell die wij zelf gebruiken, een hexagon met aan de zijkanten 
twee pijlen die aangeven: je bepaalt zelf je richting, wat je wil doen 
met je leven, en wij helpen je daarbij.

Interview met Four Performance

Kunnen jullie wat meer vertellen over die vier takken?
Milo: Als personal trainer help ik mensen met verschillende doelstel-
lingen, gebaseerd op persoonlijke wensen zoals zo fit of sterk mogelijk 
worden of op medische indicatie. Dat is niet alleen gebaseerd op het 
sporten hier onder leiding van een personal trainer, maar heeft ook 
met het totale plaatje te maken. Ik ondersteun mensen in levens-
keuzes, voeding, kijken naar de gezondheid, enzovoort, om iemand 
bij te staan in het verbeteren van hun algehele gezondheid. Personal 
Training vormt dus een van de meer intensieve begeleidingsvormen 
die we hier bieden. Daarnaast bieden wij Performance Mental Fit, een 
intensieve begeleidingsvorm die wordt aangeboden door Nicole.

Nicole: Dat is een nieuwe therapievorm, een combinatie van cognitie-
ve gedragstherapie en personal training. Met deze behandelmethode 
kunnen wij een verbindende link vormen tussen een psycholoog en 
het positieve effect van sporten. Wij behandelen lichte tot matige 
problematiek, dat wil zeggen dat iedereen die last heeft van stress 
gerelateerde klachten, last ondervindt van angststoornissen, een 
burn-out, depressie of PTSS bij ons terecht kan voor een gedegen 
persoonlijk behandeltraject. De nazorg bieden wij ook op locatie 
waardoor de succesgraad erg hoog is. 

Milo: De combi van het mentale en het fysieke is redelijk uniek en 
dit vormt ook de kern van ons concept. Dit komt terug in al onze 
begeleidingsvormen: Personal training, Performance Fit Training en 
Performance Mental Training.  Naast personal training, gegeven door 
Gillian en mij, zijn wij allen verantwoordelijk voor de invulling van 
ons persoonlijk begeleidingstraject Performance Fit Training. Tijdens 
deze wekelijkse begeleiding helpen wij sporters met het behalen van 
persoonlijk doelen en geven wij die persoonlijke aandacht en exper-
tise die in menig sportfaciliteit ontbreekt. Gillian geeft naast personal 
training ook groepslessen.

Gillian: Bij de groepslessen ligt de focus op het samen sporten. Dat 

Met de rubriek Kamerik in Bedrijf zetten wij een Kamerikse onder-
neming in de schijnwerpers. In deze editie spreken wij met drie van 
de vier oprichters van Four Performance, een gezondheidscentrum 
dat sinds mei open is en waar mensen veilig en onder intensieve 
begeleiding kunnen werken aan de fysieke en mentale gezondheid. 
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Kamerik in Bedrijf: Four Performance

doe ik al een jaar hier in Kamerik met de bootcamp: buiten sporten in 
groepsverband met behulp van wat je buiten hebt aan bankjes, hek-
jes, klim toestellen. Daarnaast geef ik hier verschillende yoga-vormen. 
Lekker bewegen op een relatief rustige manier, met zowel de nadruk 
op het fysieke oefeningen doen als het mentale aspect: dat je kan 
ontspannen en loslaten. Verder geven wij onder andere bokslessen en 
Zumba, een hele leuke les met verschillende dansstijlen die voor ieder 
niveau toegankelijk is.

Nicole: Ons groepslesprogramma willen we wel uitbreiden naarmate 
er meer animo is; we willen ons ook focussen op mensen die in Kame-
rik wonen. We gaan mede om die reden ook senior fit geven, speciaal 
voor de wat ouderen, daarnaast bieden we achteraf koffie en de mo-
gelijkheid om sociale contacten te onderhouden. Naast het sportieve 
ook een soort buurthuis idee, heel kleinschalig en persoonlijk. Er zijn 
ook altijd minimaal drie trainers aanwezig die alles kunnen overzien. 

Op de website staat dat jullie geen sportschool zijn. Waar ligt dat 
nuanceverschil voor jullie? 
Milo: We zijn het natuurlijk ook wel, maar we hebben extra moge-
lijkheden. We willen niet uitstralen dat iemand hier lid wordt, maan-
delijks een tarief betaalt, en dat we dan zeggen “Succes, tot over zes 
weken.” Nee, we stellen een persoonlijk trainingsplan op en bieden 
elke week een begeleidingstraject van een uur, matig intensief tot 
heel intensief begeleiden. Dit kan door middel van personal training, 
Performance Fit Training of Performance Mental Training. De precieze 
invulling en frequentie is volledig naar wens in te vullen.

Nicole: We bieden eigenlijk een vorm van preventieve zorg voor 
mensen. We zorgen ervoor dat leden fit worden en fit blijven, zodat 
ze minder snel fysieke klachten hebben en dat je hier eigenlijk van 
je veertiende tot je honderdste kunt blijven sporten. Wij kunnen het 
hele programma aanpassen aan jouw levensfase en gezondheidssitua-
tie. Dat is wel echt een groot verschil met een gewone sportschool.

Hoe is het idee hiervoor ontstaan? Wat voor uitdagingen kwamen 
jullie tegen met het openen van een bedrijf in coronatijd?
Nicole: Het idee is eigenlijk ontstaan uit een soort ergernis vanuit 
onze werkervaring binnen de sportbranche: je wilt iemand begelei-
den, maar er is geen tijd en geen geld voor. Tijdens de eerste lock-
down liep ik langs de locatie op Nijverheidsweg 2B.  En ik dacht: “Nou, 
er zijn drie personen die hier ook in geloven, die echt die persoonlijke 
touch willen geven en die willen investeren in een veilige sportomge-
ving, zowel fysiek als mentaal.” Eigenlijk binnen een week hadden we 
een idee en zijn we begonnen met het uitwerken daarvan. 

Gillian: We zijn hier al anderhalf jaar mee bezig. Sindsdien is het ei-
genlijk per week kijken of het voor ons rendabel is en of het voor een 
innovatief bedrijf hier te doen is. Met een week kwamen we erachter, 
we zouden gek zijn als we het niet zouden doen. Het eerste plan was 
om januari open te gaan. Helaas was dat niet mogelijk. We hoopten 
op maart, maar ook dat werd het niet. En toen zeiden we: “Wanneer 
het mag, dan gaan we gewoon open.” Dat werd uiteindelijk half mei. 

Nicole: We zijn in het slechtste scenario begonnen: in coronatijd en 
richting de zomervakantie. Maar ons concept is zo flexibel dat, stel, de 
coronaregels komen terug en dit pand moet dicht? Dan kunnen wij bij 
mensen aan huis trainingen geven, kunnen we alle apparatuur naar 
buiten zetten om daar door te trainen. Dus wij worden niet belem-
merd door coronamaatregelen. Die flexibiliteit zorgt er wel voor dat 
mensen ook graag bij ons sporten, omdat ze de zekerheid hebben dat 

ze altijd bij ons terecht kunnen.

Wat is er bijzonder aan Kamerik als locatie?
Milo: Als er iemand hier een goede ervaring heeft, dan wordt dat 
gedeeld in het dorp. Maar dat vinden we ook leuk: dat iemand dan 
hier komt sporten, en dan zegt: “Hé, jou ken ik, een jaar geleden heb 
ik jou ook gezien.” Dat is dan ook alweer de sfeer van buurthuis zijn en 
iets wat nog niet hier in het dorp was. 

Gillian: Mensen komen ook naar ons toe als ze er even niet zijn, 
wegens vakantie bijvoorbeeld. Dat is het persoonlijke wat wij ook heel 
erg fijn vinden. Dat waarderen wij van de mensen die dat even komen 
zeggen, in plaats van dat mensen een paar weken zich niet laten zien 
en dan eens om de hoek komen kijken van “Joh, ik ben er nog.” 

Nicole: We weten dat we iets nieuws proberen en we adviseren 
mensen daarom ook om een proefles te doen om eens te ervaren hoe 
die begeleiding dan in zijn werk gaat. We voelen ons zo welkom en 
ontvangen enorm veel positieve reacties van leden en niet-leden. Die 
zeggen ook “Ja, dit moet ik aan mijn buurvrouw vertellen. Dit moet ik 
aan mijn zwager vertellen, dat dit heel anders is en dat dit echt heel 
fijn werkt” – voor de mensen en ook voor ons. Als ze een keertje niet 
kunnen komen sporten, dan komen ze langs voor de koffie. 

Is er nog iets anders dat jullie kwijt willen?
Nicole: Wij komen op 12 september op RTL Z, bij De Nieuwe Econo-
mie. Het item legt de focus op dé nieuwe trend binnen de sport en 
gezondheidszorg voor de komende jaren: de opkomst van boutique 
gyms en kleinschalig sporten met de nadruk op mentale en fysieke ge-
zondheid. Hier wordt het door ons ontwikkelde Performance Mental 
Training in de schijnwerpers gezet.

Milo: We zien dat mensen zijn klaar om te investeren in hun gezond-
heid en wij kunnen met Four Performance een totaalpakket bieden 
die aansluit bij die groeiende trend en behoefte. 

Gillian: Daarnaast willen we regionaal ook met wat leuke evenemen-
ten meedoen. Dat is wat lastig in deze periode, want er wordt gewoon 
minder georganiseerd. Ik ga wel de clinics van de Weteringloop op 
mijn rekening nemen. Wij starten op zaterdag 4 september met 
onze clinics voor de 5 kilometer. Aan bod zal komen: looptechniek, 
core-kracht, stabiliteit en uithoudingsvermogen vergroten, zodat je 
in ieder geval die 5 kilometer uit kunt rennen op een verantwoorde 
techniek met een stukje plezier daarin.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op 
https://www.fourperformance.nl.
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Kameriks nieuws

Het waterschap is gestart met het opstellen van een nieuw peilbe-
sluit voor het gebied rondom Kamerik. In een peilbesluit legt het 
waterschap de peilen vast voor het oppervlaktewater in een bepaald 
gebied. Woont u in Kamerik of de directe omgeving? Heeft u aan-
dachtspunten of ervaart u knelpunten met het waterpeil in de sloten 
in uw buurt? We horen het graag. 

Passende peilen
Het plangebied bestaat uit vier delen: Oudendam, Oud-Kamerik, 
Kamerik-Teylingens en Brediusbos. De hoogwatervoorziening van 
Oud-Kamerik maakt geen deel uit van dit peilbesluit, omdat de peilen 
hiervan eind vorig jaar zijn vastgelegd. 

De omgeving van Kamerik bestaat voornamelijk uit veenweidegebied 
en heeft te maken met bodemdaling. Omdat de huidige peilbesluiten 
al meer dan acht jaar oud zijn, is het belangrijk om te kijken of de 
peilen voor de verschillende gebruiksfuncties nog passend zijn. 

Uitgangspunt bij het opstellen van een peilbesluit zijn de gebruiks-
functies van het gebied. In dit gebied zijn dat voornamelijk landbouw 
en bebouwing. Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan 
de hoogte van het waterpeil. 

Samen met het gebied
Het opstellen van een nieuw peilbesluit gebeurt in overleg met de 
omgeving. Er is een begeleidingsgroep ingesteld die bestaat uit ver-
tegenwoordigers van de landbouwsector, natuurbeheer, bewoners, 
gemeente(n) en provincie(s). De begeleidingsgroep fungeert als een 
denktank die het waterschap adviseert over de aanpak.

Als het mogelijk is organiseert het waterschap in het najaar van 2021 
een inloopmiddag/-avond. Doel van deze bijeenkomst is het delen van 
informatie over het peilbesluit en het proces, het stellen van vragen 

en het melden van aandachtspunten. Of de bijeenkomst  fysiek door 
kan gaan, is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

Doorgeven knelpunten
Om een zo goed mogelijk peilbesluit op te stellen is het belangrijk om 
te weten welke knelpunten er zijn in het gebied. Vooruitlopend op de 
inloopmiddag/-avond kunt u uw knelpunten en/of aandachtspunten 
ook digitaal aan ons doorgeven. Dat kan via de website van het water-
schap, www.hdsr.nl/peilbesluitkamerik.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ben Jonkman, 
ben.jonkman@hdsr.nl of Corina Wijnen, corina.wijnen@hdsr.nl van 
het waterschap. Achtergrondinformatie over het peilbesluit staat op 
www.hdsr.nl/peilbesluitkamerik. Op die pagina kunt u zich aanmelden 
voor een nieuwsbrief, zodat u op de hoogte wordt gehouden over het 
peilbesluitproces. 

DOOR HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN:

Nieuwe waterpeilen voor Kamerik en omgeving

Foto door Kees de Kwaasteniet.

VAN STICHTING ACTIVITEITENHUIS: 

Programma De Cope
Inlichtingen en aanmelden: Tonny Bouwman (tel. 0348 - 40 16 99  of  
06 39 59 27 13).

Onderhoud van Burge-
meester Breenplantsoen
Het Burgemeester Breenplantsoen ligt er mooi bij, maar dat gaat 
niet zonder het harde werk van een groep Kamerikse vrijwilligers. 
Ongeveer eens in de zes weken komt de groep bijeen om het 
plantsoen te onderhouden. De komende maanden is dat op de 
zaterdagen 18 september, 16 oktober, 20 november. 
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         P o p - u p  e e t c a f é

                                s i n c e  2 0 2 0

Menu’s         €

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

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

Dessert

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

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

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

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

Contact 
Pieter Timmerman
T 0348-402986
Kamerik 

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

www.tal-ict.com

Wij zorgen voor 
meer snelheid!

Is uw PC traag?


