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Nieuws
Kamerik samen wonen, werken & leven

Een mooie
zomer tegemoet!

We mogen dan een relatief klein dorp zijn, toch gebeurt er van alles en
nog wat in Kamerik. Voor u hebben we een fotogalerij verzameld met
de meest recente evenementen die in Kamerik hebben
plaatsgevonden.
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Interview met groenvoorziening Punt B.V.

Leerlingen bezoeken
nieuwe school

Kasteel Kamerik
d

Zij zijn de harde werkers die ervoor zorgen
dat ons groen er mooi bij ligt...

De bouw van het scholencluster verloopt voorspoedig – en de toekomstige leerlingen namen
alvast een kijkje...

Wist u dat er in de Middeleeuwen een versterking in Kamerik was gebouwd...?
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“Kamerik Vandaag” is een onafhankelijk nieuwsblad dat tenminste zesmaal per
jaar verschijnt in de voormalige gemeente Kamerik. Het is een uitgave van het
Dorpsplatform Kamerik en de Ondernemersvereniging Kamerik voor alle bewoners van Kamerik.
Het blad wordt gratis verzonden samen met de folder van supermarkt Plus
Romijn. Losse nummers zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar in de winkel
van Plus Romijn aan het Hallehuis. Kamerik Vandaag kan ook digitaal worden
ontvangen. Meldt u aan via redactie@kamerikvandaag.nl.
REDACTIE
Ad Smit, Charissa Verbon, Dolf Bakker, Els Kwakkenbos, Jan van Es.
INZENDEN KOPIJ
Kopij, ingezonden mededelingen en agendaberichten kunt u sturen naar:
redactie@kamerikvandaag.nl. Bij gebleken geschiktheid wordt het ingestuurde
materiaal, al dan niet in bewerkte vorm, op onze website www.kamerikvandaag.
nl geplaatst en, indien mogelijk, in de papieren uitgave van het nieuwsblad. De
eerstvolgende kopijdatum is 21 augustus 2019.
DORPSPLATFORM
Berichten voor het Dorpsplatform Kamerik kunnen verzonden worden naar:
dorpsplatform@kamerikvandaag.nl.
ADVERTEREN
Belangstelling om in Kamerik Vandaag te adverteren? Mail naar:
redactie@kamerikvandaag.nl.

Voor meer informatie: www.kamerikvandaag.nl
Naast de papieren uitgave van Kamerik Vandaag is er een
website met nieuws, agendaberichten en informatie. U kunt
ons ook op Facebook vinden onder “Kamerikvandaag”.
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1e zaterdag v/d maand

Oud papier ophalen
Door de Ontmoetingskerk

Evenementen, activiteiten en meer!
11 juni 2019

13 juli 2019

Openbare Vergadering Dorpsplaform

Kamerik Proeft
Zomereditie
Aanvang: 17.00 uur

Locatie: Schulenburch
Aanvang: 20.00 uur

4 juni 2019

15 juni 2019

28 augustus 2019

Locatie: Sleutelclub
Nijverheidsweg 8

Meer informatie elders in
dit nieuwsblad

Brandweermiddag

Repair Café

Feest SDO/BlijWerkt

Jevaka

15 juni 2019

15 juni 2019

Onderhoud Breenplantsoen

Dag van de Bouw

Open dag Reconstructie De
Kanis

Aanvang: 09.00 uur

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

Voorwoord door Martijn Zwiers
Onlangs hebben wij met de Ondernemersvereniging een bedrijfsbezoek gebracht aan
Klein Kamerik; voor degenen die het nog niet
gezien hebben, de uitbreiding is erg mooi
geworden. Wij zijn blij dat Klein Kamerik
groeit en wij spannen ons dan ook samen
met het Dorpsplatform in om een definitieve
vergunning te realiseren voor het nieuwe
gedeelte. De gesprekken met de gemeente
hierover lopen op dit moment.
Niet alleen Klein Kamerik heeft een uitbreiding gerealiseerd, ook bij Kameryck is de
uitbreiding en de verbouwing afgerond. Wij
feliciteren Mark, Hans en de rest van het
team met het mooie eindresultaat. Het is
zeker de moeite waard om een keer langs
te gaan voor een hapje en drankje of een
feest(je).

Jevaka zoekt:

mede-organisatoren!

deuren gaat sluiten. Het is een gemis voor
het dorp.
Buiten de ondernemersnieuwtjes heeft er
ook een mooi evenement plaatsgevonden:
ondanks het wat tegenvallende weer was
Koningsdag weer een groot succes! Aan de
Oranjevereniging en alle andere vrijwilligers
en ondernemers, bedankt voor de inzet.
Door de gezamenlijke inspanningen blijft
de Koningsdag in Kamerik een evenement
waarvoor men vanuit de omliggende dorpen
en Woerden naar Kamerik komt.
Martijn Zwiers, voorzitter
Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis

Naast alle positieve berichten, helaas ook
minder leuk nieuws. Ik vond het erg jammer
om te horen dat de winkel van Samson zijn

Dag van de Bouw: De Kanis
Op 15 juni is de nationale Dag van de Bouw. Op deze dag stellen bouwprojecten in heel Nederland zich open voor bezoekers. Bunnik Groep doet mee aan de Dag van de Bouw en nodigt u
van harte uit om op zaterdag 15 juni tussen 10:00 en 14:00 uur langs te komen op het project
Reconstructie De Kanis. Vanaf het ketenterrein organiseren zij rondleidingen over het project,
zorgen ze voor lekker koffie en houden voor de kinderen een “Rioolbuizenrace”. Komt u ook?

Heb je zin om dit jaar mee te helpen met
de organisatie van de Brandweermiddag?
Wij willen graag het stokje (gedeeltelijk)
doorgeven.
In de zomer van 2019 zal er geen huttenbouw plaatsvinden, aangezien het terrein
achter de Schulenburch niet gereed is. Dit
jaar is de Brandweermiddag op 28 augustus.
Voor meer informatie kan je contact met
ons opnemen. We zijn bereikbaar op 0612497959 en jevakakamerik@gmail.com.
Wij zien graag je reactie tegemoet.
Sandra van Weerdenburg en
Conny Hoogendoorn
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Nieuws van het Dorpsplatform Kamerik
VAN HET DORPSPLATFORM:

Algemene Berichten
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.

Bedrijventerrein

De gemeente Woerden is bezig met een
onderzoek naar mogelijke herstructurering van
de bedrijventerreinen in Woerden. In dat kader
wordt ook gesproken over het bedrijventerrein
in Kamerik. Hierover wordt overleg gevoerd
met de betrokken bedrijven en de Ondernemersvereniging. Het Dorpsplatform volgt de
ontwikkelingen met belangstelling; het overleg
laten we over aan de betrokken partijen.
Wel hebben we aandacht gevraagd voor de
positie van het kinderdagverblijf Klein Kamerik,
dat onlangs van de gemeente een tijdelijke
vestigingsvergunning kreeg. Het Dorpsplatform
zou graag zien dat deze belangrijke voorziening
op de huidige plek kan blijven en dringt er bij de
gemeente op aan dat ze overgaan tot verlening
van een permanente vergunning.

len over de mogelijke projecten in de komende
jaren. Tijdens de discussie kwam de suggestie
aan de orde om de Van Teylingenweg en de
Mijzijde met voorrang aan te pakken, gezien de
al jarenlange achteruitgang van deze wegen. De
afdeling gaat bekijken of dit mogelijk is en wat
de consequenties zijn voor overige projecten.

Bomen langs de Wetering

Al enkele jaren een bron van ergernis: het
verdwijnen van bomen en de gebrekkige staat
van sommige. De Groencommissie heeft een
voorstel opgesteld om in het dorp nieuwe
bomen te planten of bomen te vervangen. Deze
bomen moeten bestand zijn tegen een hoge
grondwaterstand; daar moet de keuze dus op
afgestemd worden. De afdeling Realisatie en
Beheer gaat het voorstel bekijken.

De afdeling Realisatie en Beheer van de
gemeente wil haar plannen voor grootschalig
onderhoud eerder met de wijken en dorpen
overleggen. Daarom heeft de afdeling in het
voorjaar vertegenwoordigers van de wijk- en
dorpsplatforms uitgenodigd om hun werkwijze
uit te leggen en te bespreken wat de knelpunten qua onderhoud zijn in de afzonderlijke
gebieden in de jaren 2020 t/m 2022.
Onlangs spraken alle leden van het Dorpsplatform met de Teammanager van Realisatie en
Beheer om uitgebreid van gedachten te wisse-

Het Dorpsplatform vroeg zich af of de gemeente in de Kanis laadpalen voor elektrische auto’s
gaat plaatsen. Dit gebeurt niet. Het gemeentelijk beleid is dat bewoners deze palen zelf aan
moeten vragen bij de energieverstrekkers. Voor
meer informatie kunt u de flyer “Laadpunten
elektrische voertuigen” bij de gemeente aanvragen via de meldlijn.

Rijksbeschermd dorpsgezicht

Onder leiding van de teammanager van Realisatie en Beheer van de gemeente gaat een
werkgroep aan de slag om een projectplan op
te stellen. Deze werkgroep bestaat verder uit
zes inwoners van Kamerik, zowel Dorpsplatformleden als niet- Dorpsplatformleden.

Woningbouwplannen op de
schoollocaties

Tijdens de Openbare Vergadering op dinsdag
11 juni komt de gemeente de stedenbouwkundige plannen presenteren voor nieuwbouw op
het grondgebied dat vrijkomt door het vertrek
van de scholen naar hun nieuwe gebouw. Het
college van B&W heeft intussen uitgesproken
dat zij de schoolgebouwen snel wil slopen
teneinde verpaupering tegen te gaan.

Renovatie Kanis
Meerjaren Onderhouds Programma

volgend jaar gaat de gemeente bezien of het
tijdelijk fietspad een definitief fietspad kan
worden.

Via o.a. nieuwsbrieven van de aannemer
worden de bewoners van de Kanis goed geïnformeerd over de voortgang. De werkzaamheden vorderen gestaag en lopen zelfs iets voor
op de planning. Het kavelpad is op 13 mei in
gebruik genomen. Dit pad is uitsluitend voor
bouwverkeer en het landbouwverkeer naar de
bedrijven.
De gemeente gaat op verzoek van de Verkeerscommissie in overleg met het recreatieschap
over het verder veilig maken van het fietspad
langs het Oortjespad. Dit fietspad ligt namelijk
voor een deel op het terrein van het recreatieschap. Als de voorgestelde verbeteringen
akkoord zijn, voert de gemeente ze uit. Begin

Speeltuinen

In 2016 heeft de gemeente een Speelplan
opgesteld. Hierin zijn de aanbevelingen gedaan
tijdens een Dorpsschouw en reacties van bewoners verwerkt. Huidige stand van zaken:

•
•

Realisatie van een nieuwe speelplek in
Kamerik Oost; deze is gerealiseerd.
Het verbeteren van de trapveldjes. Is nog
niet optimaal.
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Nieuws van het Dorpsplatform Kamerik
•
•

•

•

•
•
•

Onderzoeken of het nieuwe schoolplein
openbaar kan zijn. Dit is straks openbaar
Kleine speelplekken omvormen tot
natuurlijke speelplekken en speelpleintjes
om zo de diversiteit van de speelruimte
te bevorderen en vrij spel te stimuleren.
Gebeurt in overleg met de bewoners.
Als de toestellen die nu nog op de
speelplek op de Hoeve staan aan het
einde van hun levensduur zijn, worden
ze verwijderd. Vorig jaar is al een veerwip verwijderd. Het grasveld is dan te
gebruiken als speelveld. Er komen geen
nieuwe speelvoorzieningen. Ook geen
spelaanleidingen.
De speelplek op de Hild daarentegen krijgt
meer betekenis als deze aan vervanging
toe is, net als de speelplek in het park
Mijzijde.
Aan de Deel is niets weggehaald.
In de Kanis komen nieuwe speeltoestellen
in overleg met de bewoners; dit is onderdeel van het renovatieproject.
In 2021 komen er in de Burgemeester
Brediusstraat nieuwe toestellen in overleg
met de bewoners.

Welzijn en zorg in Kamerik

Op de Openbare Vergadering
van 11 juni
komt Eva
Berkeley,
welzijnscoach bij Hart voor Woerden, een
presentatie geven over de activiteiten van Hart
voor Woerden in Kamerik. Zoals bekend overweegt het Dorpsplatform om een werkgroep
in te stellen die bekijkt welke voorzieningen er
zijn, wat er in Kamerik ontbreekt op het gebied
van zorg en welzijn en hoe hulp verbeterd kan
worden. Heeft u belangstelling om mee te
denken over dit onderwerp, meldt u dan aan
via dorpsplatform@kamerikvandaag.nl.

VAN HET DORPSPLATFORM:

Nieuws van de Verkeerscommissie
De Verkeerscommissie heeft overleg gehad
met een vertegenwoordiger van de provincie over de mogelijke aanleg van een
rotonde voor de kruising Ir. Enschedeweg/
Spruitweg. Uit de tellingen blijkt dat de
verkeersintensiteit groter is dan de provincie verwachtte. De provincie gaat de mogelijkheden van aanleg van een rotonde of
een oplossing met verkeerslichten verder
onderzoeken. De Verkeerscommissie heeft
overleg gevoerd met een vertegenwoordiger van de provincie en daarbij aangeven
dat zij geen voorstander is van het plaatsen van verkeerslichten. Verkeerslichten
bevorderen de doorstroming, maar wij
denken dat een rotonde meer veiligheid
biedt. Mogelijk dat de vertegenwoordiger
van de provincie in de Openbare Vergadering op woensdag 19 november een
toelichting op de plannen kan gegeven.
De Verkeerscommissie heeft de gemeente gevraagd om de roulatie Mijzijde/
Molentocht in ogenschouw te nemen. In
afwijking van de rest van het dorp geldt
hier tweerichtingsverkeer op de Mijzijde,
de kruising met de Molentocht wordt hierdoor gevaarlijk en het is onoverzichtelijk
voor de fietsers.

Resultaten smiley

De smiley (snelheidsmeter) van het Dorpsplatform wordt op wisselende plaatsen in
ons dorp opgehangen. Niet alleen geeft
hij de snelheid ter plaatse aan, maar hij
meet ook de verkeersintensiteit en slaat
de gemeten snelheden op. De smiley hing
de eerste maanden van het jaar op de Van
Teylingenweg ter hoogte van de winkel van
Samsom. Er geldt daar een limiet van 30
km per uur.
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verkeer rijdt minder dan 26 km/uur. Op de
tweede afbeelding hierboven blijkt dat er
op een dinsdag toch iemand geweest is die
61 km/uur reed. Vrijdag blijkt de drukste
dag en op donderdag is de gemiddelde
snelheid het hoogst. Aanwonenden ervaren
toch vaak dat er te hard gereden wordt.
Dit blijken echter uitzonderingen te zijn
die natuurlijk erg hinderlijk zijn. De politie
zal echter geen controles houden bij dit
verkeersbeeld. Goed om te weten is dat
lokale bewoners vaak de hardrijders zijn.
Wellicht kunt u die hardrijders aanspreken
op hun gedrag…
Het tweede kwartaal dit jaar hing de smiley
aan de Beukenlaan, de eerste tijd in de richting west-oost. Hier geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. Op de afbeelding
hieronder ziet u dat ook hier de Kamerikers
zich redelijk aan de snelheid houden, maar
er zijn weer uitzonderingen die de regel
bevestigen. Er was zelfs iemand die 80
echte kilometers haalde. Levensgevaarlijk
natuurlijk. Hier werd op een maandag deze
snelheid gemeten, maar ook de 70km/
uur op zaterdag is natuurlijk veel te hard.
Donderdag blijkt de drukste dag en zondag
de rustigste. De gemiddelde snelheid blijkt
op vrijdagen het hoogst.
Voor de geïnteresseerden komen binnenkort alle gegevens op de website te staan,
dus bijv. ook op welke tijden het meest
wordt gereden en wanneer het hardst.
Beukenlaan West-Oost..

3000

Vorig jaar heeft de gemeente een uitgebreide
rapportage gemaakt over hoe de inwoners hun
omgeving, hun gezondheid, hun kansen en nog
vele andere zaken ervaren. In de Openbare
Vergadering van 19 november zal de gemeente
haar bevindingen over Kamerik presenteren.
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Kameriks nieuws

Nieuwe Keur geeft meer verantwoordelijkheid
Na een lange periode van voorbereiding is
sinds mei de nieuwe Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
(HDSR) van kracht. De Keur kan gezien
worden als de grondwet van het waterschap, waarin de basisregels staan waaraan
iedereen zich op het gebied van waterbeheer
moet houden. Omdat ook de wereld van de
waterschappen verandert, worden de keuren
om de zoveel tijd aangepast. De vorige was
tien jaar oud.
HDSR heeft ditmaal gekozen voor wat het
schap zelf een “ja, mits-keur” noemt. Dat
betekent dat veel is toegestaan, mits er
geen andere waterschapsbelangen in het
geding komen. Die andere belangen worden
uitgewerkt in allerlei onderliggende regels en
verordeningen.
De Keur geeft aan welke gebieden kwetsbare bebouwing heeft. Op de bijbehorende
kaarten blijkt dat vrijwel elke woning in de
bebouwde kom van Kamerik en Kanis te zijn,
als ook de boerderijstroken, zowel langs de
Wetering, “achter in het land”, Teckop, Houtdijk en ’s-Gravesloot.

zorgen dat ze niet worden aangetast. Zo mag
bijvoorbeeld wél met gemotoriseerde boten
op de Grecht worden gevaren (het enige
Kamerikse water waar dat is toegestaan,
het kleine stukje Rijn langs de Kruipin niet
meegerekend), maar mogen die alleen op
daartoe aangewezen plaatsen aanleggen, zoals de steigers bij de Houtkade en Woerdense
Verlaat. Langs diezelfde Grecht behoren de
Kamerikse Nessen tot de kwetsbare natuurgebieden, waar ook op het gebied van waterbeheer een heleboel tot in detail is geregeld.
De Keur geeft verder aan welke bevoegdheden het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden, het dagelijks bestuur van het
hoogheemraadschap, heeft om handhaving
af te dwingen en om op te treden in geval
van calamiteiten.
De complete Keur en de bijbehorende kaarten staan op de website van het waterschap:
https://www.hdsr.nl/vergunningen/subsidies/
regelgeving/

VAN DE REDACTIE:

Brievenbus
staat open!
In Kamerik Vandaag wil de onafhankelijke redactie ook de lezers graag aan
het woord laten. Wilt u op een artikel
reageren of heeft u ergens een mening
over wat Kamerik betreft? Laat het ons
weten en wie weet plaatsen we uw brief
onder de rubriek “De Brievenbus”!
We hopen alles te kunnen plaatsen maar
houden ons wel het recht voor brieven
niet te plaatsen die bijvoorbeeld te veel
partijpolitiek of godsdienstig van aard
zijn. Ook kunnen we brieven inkorten.
We zien uw/jullie reacties met belangstelling tegemoet op redactie@kamerikvandaag.nl.

Als het gaat om te beschermen gebieden, telt
Kamerik er een aantal. Hiervoor gelden weer
aanvullende bepalingen die ervoor moeten

ZA 13 JULI

Kamerik
19

Kamerik
19
20

20

Proeft

Zomer

Proeft

Eten, drinken
muziek &
gezelligheid

ZA 13 JULI

Zomer

Diverse muzikale optredens
Kamerikse lekkernijen
Kinderactiviteiten

Jason Bouman
Hooked Up
Party-DJ Marco

Van 17.00 uur tot 21.00 uur
Dorpsplein Kamerik

Kamerik Proeft
Zomereditie
Dit jaar vindt Kamerik Proeft eerder plaats dan in de voorafgaande
jaren, namelijk op zaterdag 13 juli.
We hopen u dan allemaal weer te
ontmoeten op het dorpsplein voor
een drankje, een hapje en natuurlijk muziek.

Met vriendelijke groet,
Team Kamerik Proeft

DORPSPLEIN KAMERIK
17.00 TOT 21.00 UUR

afbeelding: Freepik.com

Kamerik Proeft 2018 Zomereditie wordt mede mogelijk gemaakt door:

Foto: Kees de Kwaasteniet.
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Is de tuin alweer 10 cm
gezakt, en wordt het tijd om
weer op te hogen?
Tijd voor een nieuw
tuinhuis, loungeruimte
of mooie aanbouw?
Tuin lekker aan het
opknappen?

Kom dan gerust een
keer bij ons langs!
Voor zand, grond, grind en split.
Bestrating en schuttingen
Hardhout en vurenhout
TEL: 0348-401635
INFO@ROESTKAMERIK.NL
WWW.ROESTKAMERIK.NL

Investeren in de
lokale
samenleving.
Heb jij een lokaal initiatief, dat wellicht met een
steuntje in de rug gerealiseerd kan worden? De
eerste stap zet je door het digitaal invullen van
het aanvraagformulier op de website.

Als je afscheid
nemen moet...
dan is het belangrijk, om dat in eigen stijl
en op respectvolle wijze te kunnen doen.

Voor meer informatie: www.rv.rabobank.nl

Rabo Dichtbijfonds

Voor een persoonlijke
en betekenisvolle
uitvaart:
Nicole Fazzi – Burgers
Woerden 0348 – 498129
www.ametista.nl
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Schulenburch

Sporten, feesten en vergaderen

Een zaal huren voor een verjaardag of
ander feest? Dat kan bij De Schulenburch!
Een sfeervolle locatie voor het huren van een zaal voor vergaderingen,
feesten, workshops, maar ook condoleances. Daarnaast zijn de zalen
geschikt voor bruiloften en sportevenementen. De Schulenburch
verzorgt graag de catering voor u, van lunch tot en met buﬀet.
Kom gerust langs dan laten wij u graag zien welke zalen wij verhuren
en wat de mogelijkheden zijn.

www.autobedrijfwilvandertol.nl

Tel. 0348 - 401272
Nijverheidsweg 3, Kamerik

Reparatie en onderhoud van alle merken personen en bedrijfswagens

Altijd 80 top occasions op voorraad!

info@deschulenburch.nl
www.deschulenburch.nl

Alle mobiliteitsgemak onder één dak!

Overstek 2 • 3471 EJ Kamerik
T 0348 401 615 • 06 44 65 24 08
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Interview met groenvoorziening Kamerik: Punt B.V.

Goed werk: geen punt voor Punt

Hoe is jullie bedrijf hier terecht gekomen?
Dat is een verhaal op zich. We hadden
een aantal jaren geleden al eens aan een
aanbesteding meegedaan in Woerden en
toen werd de laagste aanbieder het. Hoe dat
toen heeft uitgepakt weet iedere Kameriker.
Wij hebben ons toen voorgenomen niet
meer in te schrijven in Woerden. Tot onze
verrassing werden we vorig jaar gevraagd
om in te schrijven naar aanleiding van goede
berichten uit een andere gemeente waarvoor
wij werken. Er werd uitdrukkelijk bij gezegd
dat kwaliteit voor prijs zou gaan, gezien de
eerdere zeer negatieve ervaringen met het
groenonderhoud. Dus hebben we toen voor
een reële prijs ingeschreven en kregen wij de
gunning voor de gemeenten rond Woerden.
Wij denken dat we de verwachtingen van de
gemeente waar kunnen maken doordat we
een familiebedrijf zijn met een visie die je
waar moet maken en waarbinnen iedereen
elkaar kent. Veel van onze werknemers hebben een agrarische achtergrond en doen dit
werk graag, zeker ook omdat ze zelfstandig
keuzes kunnen maken binnen onze visie.
Wat troffen jullie aan?
Nou, echt achterstallig onderhoud dus. Je
moet het gebied goed leren kennen. We zijn
nu nog bezig achterstanden in te halen en
alles op orde te brengen, maar het schiet
op. Daarvoor gebruiken we niet altijd voor
de hand liggende methoden. Zo gaan we
bijvoorbeeld vroeg in het voorjaar voor het
maaiseizoen alle distels al weghalen, zodat
ze niet uit kunnen groeien en op den duur
uitsterven. Daarmee zijn de boeren ook
blij, want bij ongebreidelde groei komen ze

ook in de weilanden terecht. Zo besteden
we op verzoek van het Dorpsplatform ook
extra aandacht aan de speeltuintjes zodat de
kinderen daarin altijd kunnen spelen. In het
begin werden we door onze contactpersoon
van het Platform regelmatig bevraagd en
hebben we daar goede contacten aan overgehouden. (Leo Molenaar gaf ook de aanzet
voor dit interview, red.) We zitten er zo in
dat we niet roepen: “Het staat niet in het
contract dus we doen het niet.” Als je samen
dingen oplost krijg je er ook wat voor terug.
Ook de samenwerking met de gemeente in
de persoon van Vincent Reintjes en Cor Vendrig gaat na enige gewenning gewoon goed.
De gemeente doet ook nog een aantal dingen
zelf en als daar wat blijft liggen ruimen wij
het op. Dat leidt er nu ook toe dat als wij
per abuis wat laten liggen dit ook door de
gemeente wordt opgepakt. Mooi toch, dat er
over en weer zo’n vertrouwen is gegroeid en
dat het zo kan gaan!
Je hebt al wat gezegd over jullie manier van
werken, maar er is meer…
Ja, wij hebben een aantal speerpunten die
ons onderscheiden. Duurzaamheid is er één
van. Zo heb je kunnen zien dat we een aantal
straten die moeilijk schoon te maken zijn met
het normale onderhoud anders oppakken.
Dit doen we met een tankwagen die heet
water op de grond laat lopen; dat werkt niet
alleen goed, het is ook zeer milieuvriendelijk. Omdat het wel erg duur is kunnen we
het niet overal doen. Om milieuredenen zijn
wij bezig met ontwikkelingen met waterstof waarbij wij een aantal machines willen
gaan ombouwen. Daarnaast hebben wij ook

steeds meer elektrische wagens en materiaal.
Een tweede speerpunt is ecologie. We
hebben connecties met IVN en KNNV, twee
natuurorganisaties. We horen van hen welke
plekken bijzonder zijn – zoals plekken waar
orchideeën groeien – en daar houden we
rekening mee door er omheen te maaien. Of
een locatie te markeren waarbij wij een bord
hebben geplaatst, zoals bij de Breeveldtunnel.
Ook preventie is voor ons een sleutelwoord.
Wij werken volgens beeldkwaliteit, waar wij
graag aan willen voldoen. Als voorbeeld:
om meldingen te voorkomen zijn wij al in
week 12 gestart met het vegen van goten en
randjes steken.
Wat viel op in Kamerik?
Opvallend is de zeer positieve benadering
van onze werknemers. Ze krijgen geregeld
koffie aangeboden en ook suggesties en
opmerkingen over wat er anders zou kunnen.
Veel van onze werknemers zijn gewend in
grotere steden te werken en daar maak je
dat niet veel mee. Ze vechten er bij wijze van
spreken nog net niet om, om hier te mogen
werken, en dat zegt veel. We proberen wel
zo veel mogelijk met vaste mensen hier te
werken, zodat ze weten wat er speelt en de
bewoners bekend zijn met onze werknemers.
Nog iets bijzonders meegemaakt hier in
Kamerik?
Nou, daar moeten we goed over nadenken…
We hebben in elk geval ook heel positieve
reacties van gemeenteraadsleden gekregen.
We weten dat het vertrouwen moet groeien
en dat gebeurt, gelukkig; op die manier kunnen we ook open en transparant werken. Dat
past bij onze kernwaarden als familiebedrijf
met zeer betrokken werknemers, wat ook
weer zorgt voor weinig verloop.
En hoe verder? Na vijf jaar wacht een nieuwe aanbesteding…
Laat ik dit zeggen: doordat we op deze
manier werken en kunnen werken, betekent
dit dat er bespaard wordt op toezicht en aanbestedingen. Dat is tezamen met kwaliteit en
tevredenheid ook een punt in ons voordeel
als we over vijf jaar weer inschrijven – wat
we uiteraard gaan doen. Je weet natuurlijk
nooit zeker hoe dat uitpakt, dat is “all in the
game”.

Groenaannemingsbedrijf Punt B.V. is sinds een jaar de nieuwe aannemer van het groenonderhoud in Woerden-Oost, Kamerik, Harmelen en Zegveld. Het
bedrijf is tegenwoordig gevestigd in Rotterdam en komt oorspronkelijk uit Nieuwerkerk aan den IJssel, waar het bedrijf in 1967 is opgericht. Het bedrijf telt 70
vaste werknemers en in het zomerseizoen loopt dat op tot 130 werknemers. We spraken met Matthijs Punt en Wendy Martin. Matthijs heeft met zijn broer
Bastiaan de leiding over het bedrijf en Wendy is omgevingsmanager voor de omgeving van Woerden.
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Kameriks nieuws
INGEZONDEN DOOR URBANNERDAM:

Nog 3 patio bungalows in de Wilgenhof beschikbaar

Eén dezer dagen vindt de feestelijke ondertekening van de reserveringsovereenkomst
plaats tussen de gemeente Woerden en
de leden van de Kopersvereniging CPO de
Wilgenhof, voor de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Knotwilgenlaan.
Inmiddels zijn al 7 van de 10 woningen in optie bij de leden van de Kopersvereniging CPO
de Wilgenhof. Het wordt een heel mooi plan
dat door architectenbureau van den Hout en
Kolen uit Tilburg getekend wordt.
Tijdens een goed bezochte info bijeenkomst
in de Schulenburch hebben ook omwonenden kennis kunnen nemen van de eerste opzet van het plan. De aanwezige omwonenden

waren zeer te spreken over het ontwerp tot
nog toe. Vooral de geringe bouwhoogte en
de open sfeer vond men erg plezierig. Ook de
overige geïnteresseerden waren complimenteus over het plan. Mooie ruime en brede
woningen waarbij alle voorzieningen op de
begane grond worden gerealiseerd en er op
de eerste verdieping nog wat extra ruimte is
voor een logeer of werkkamer. Na de avond
is het aantal deelnemers gegroeid naar 7.
De huidige leden zijn ook nog steeds erg enthousiast. Waar kun je een woning realiseren
die helemaal naar je eigen ideeën wordt
getekend? In deze levensloopbestendige
woningen hoef je je over de toekomst geen
zorgen meer te maken. Met de architecten
samen wordt het ontwerp voor de woningen
steeds een stapje verder uitgewerkt en het
resultaat van al deze gesprekken zal eind
2019 gereed zijn als de omgevingsvergunning
wordt aangevraagd.
Wie nog een levensloopbestendige woning
in Kamerik wil moet snel zijn. Op dit moment

VAN DE GEMEENTE:

Leerlingen bezoeken nieuwe
school Kamerik
De leerlingen van de Kamerikse basisscholen
Eben-Haëzer en De Wijde Blik zagen er al
lang naar uit: op vrijdag 17 mei mochten zij
een kijkje nemen in hun nieuwe school in
aanbouw. Elk kwartier startte er onder leiding
van aannemer Kwakkenbos een rondleiding
voor een van de groepen. In totaal hebben
zo’n 290 kinderen de bouw bezocht. Ook
wethouder George Becht (onderwijs) was
van de partij.

De entree in hun toekomstige onderkomen
was voor de leerlingen extra spannend, want
om naar binnen te kunnen moesten zij door
een opblaasvrachtwagen kruipen. Eenmaal
binnen keken ze hun ogen uit. De uitvoerder
vertelde over de indeling van de school, maar
ook wat er op dat moment te zien was. Zo
werd er bijvoorbeeld verteld waar alle witte,
rode en blauwe kabels voor zijn. Vooral de
blauwe kabels voor het WIFI-systeem vonden
de kinderen interessant. Ook konden de
kinderen de bouwvakkers aan het werk zien:
timmermannen, elektriciens en stukadoors.
Beide scholen doen dit jaar een schoolproject
over bouwen dat hier mooi op aansluit.

Wethouder George Becht: “Indrukwekkend
om samen met de kinderen door hun nieuwe
school te lopen. Ze waren heel enthousiast!
Goed dat de Kamerikse jeugd nu zo’n mooi
en duurzaam gebouw krijgt waar het fijn
is om les te geven én te krijgen. Dat geeft
Kamerik een heel nieuwe impuls.”
Op schema
De bouw verloopt voorspoedig. Als alles goed
blijft gaan, is het gebouw in september 2019
klaar, zodat de scholen in de herfstvakantie
2019 kunnen verhuizen. Daarna kunnen dan
de lessen in het nieuwe schoolgebouw van
start.

zijn er nog maar 3 patio bungalows beschikbaar van waaruit men mooi uitzicht heeft op
de speelweide of de knotwilgenlaan. Alle drie
de bungalows hebben een parkeerplaats op
eigen terrein en een ruime patio. De een wat
meer beschut en privé, de ander wat meer
open. Stuk voor stuk echter hele mooie woningen, die nog helemaal naar eigen inzicht
in te delen zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sarah Thiel van Urbannerdam:
s.thiel@urbannerdam of 06-19476010.

De afbeeldingen tonen voorlopige ontwerpen van
de Wilgenhof.

INGEZONDEN:

Repair Café
Het Repair Café in Kamerik is iedere eerste dinsdag van de maand geopend van
14.00 uur tot 17.00 uur, in het gebouw
van de Sleutelclub op Nijverheidsweg
8. Professionele vrijwilligers repareren
elektrische apparaten, kleding, houten
speelgoed, enz.
Terwijl u wacht en/of meekijkt hoe uw
spullen gerepareerd worden, is er koffie
en thee. Voor een vrijwillige bijdrage is er
een fooienpot.
Het Repair Café is tevens open op dinsdagmiddag 4 juni en 3 september. Het is
in juli en augustus gesloten in verband
met de zomervakantie.

Het ontwerp van het nieuwe scholencluster. U kunt
foto's van het bezoek hiernaast zien.

Voor meer info, check www.repaircafe.nl
of bel naar tel. 06-13013795.
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Kamerik in Beeld

KONINGSDAG

KONINGSDAG

NATUURSCHOON

DODENHERDENKING

DODENHERDENKING

BEZOEK NIEUWE SCHOOL

BEZOEK NIEUWE SCHOOL

WETERINGLOOP

WETERINGLOOP

JAARCONCERT NIEUW LEVEN

JAARCONCERT NIEUW LEVEN

OPHEFFINGSUITVERKOOP SAMSOM

Op de foto: Peter Rijnbeek tijdens het Jaarconcert. Peter is
al 50 jaar lid van Nieuw Leven en kreeg die avond een blos
bloemen. Gefeliciteerd Peter!

Foto’s door Kees de Kwaasteniet, Ko Droogers en Peter Bosch. Bedankt!
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Interview met Nander de Wit van SDO/BlijWerkt

SDO/BlijWerkt na de zomer weer als nieuw
jaar geweest in Woerden.
We zien wel dat het moeilijker wordt voor
alle selectiespelers om nog trainingen te
blijven geven, maar ieder doet wat hij kan.
Ook het invullen van functies wordt wel
moeilijker.

Nander, hoe gaat het met de club?
Als je alleen naar de prestaties van het eerste
team kijkt dan lijkt het wat minder, maar als
geheel gaat het goed met de club. Qua eerste
team gaan we bijna jaarlijks tussen overgangsklasse en hoofdklasse heen en weer,
wat dat betreft zijn we net het Volendam van
de korfbal. Maar het tweede handhaaft zich
al jaren op het veld in de overgangsklasseniveau en we hebben in beide teams een jonge
selectie en genoeg talent in de jeugd. Wij betalen geen spelers van buitenaf. Sterker, wie
wil komen spelen betaalt gewoon contributie
en werkt hard mee aan het in standhouden
van de vereniging.
Qua jeugd is de groei er de laatste jaren wat
uit, maar we gaan volgend jaar de nodige
acties in gang zetten om weer extra jeugd te
werven. Kortom: het gaat goed, maar kan
altijd beter.
Wat zijn sterke en mindere punten bij de
club?
Ons sterke punt is het vrijwilligerswerk in de
vereniging. Iedereen van jong tot oud doet
wat en hopelijk blijft dat nog lang zo. We
hebben al vele jaren goede trainers die ons
veel gebracht hebben. Zo speelden we in
2003/2004 onder de eigen trainers Ton den
Blanken en Marjan Teeuwen op het hoogste
niveau van Nederland. We degradeerden
wel, maar het was een fantastisch jaar en het
jaar erop werden we weer kampioen. Maar
toen werd net de Korfballeague ingesteld,
een select clubje topteams, en konden we
niet promoveren. Ook opvallend is het winnen van de KNKV-fair-play-award in 2008 en
tevens zijn we twee keer sportploeg van het

De club levert ook goede scheidsrechters?
Jazeker, we hebben sinds dit jaar twee
scheidrechters en een grensrechter die
fluiten op het hoogste niveau van Nederland.
Guido van Vreeswijk floot dit jaar zijn eerste
wedstrijden in de Korfballeague en Dave van
der Meulen, met Mark Meijers als zijn assistent, floot dit jaar de Ziggo Dome finale voor
de hoogste A-Jeugd. We zijn als SDO erg trots
dat het ze is gelukt om het hoogste niveau te
halen en hopen ze nog jaren te zien schitteren als scheidsrechters.
Dit jaar wordt een feestelijk jaar, toch?
Jazeker, we bestaan op 31 mei 60 jaar;
precies op die dag geven Frits Haan en Frank
Mostard van voormalig meervoudig landskampioen TOP Sassenheim een trainingsclinic
voor onze jeugd. Op 15 juni volgt dan de
afsluiting van het veldseizoen gekoppeld aan
vele feestelijkheden (zie kader rechtsboven).
Bijzonder is dat dit feest gelardeerd wordt
met een uitgebreide verbouwing en verduurzaming van onze kantine, mede mogelijk
gemaakt door Rabobank en VSB-Fonds. En
als klap op de vuurpijl wordt deze zomer ook
het veld voorzien van een nieuwe toplaag,
uitgebreid en aangepast aan de nieuwe
kleinere veldmaten. We beschikken dan over
een hoofdveld dwars voor de kantine met
een prachtig zicht daarop vanaf het terras
en vanuit de kantine. Verder komen er nog
2 seniorenvelden bij, waarop ook jeugdwedstrijden gespeeld gaan worden. Wat dat
betreft komt alles heel mooi bij elkaar in dit
jubileumjaar! Om alles te kunnen betalen
hebben we een grote verloting opgezet met
zeer mooie prijzen.
En niet te vergeten: we gaan na de zomer
ook nog met een nieuwe trainer van start:
Edwin Visser (nu coach Nieuwerkerk 2), die
geassisteerd wordt door Marjan Teeuwen.
Wat gaat er gebeuren aan de kantine?
Sinds de bouw in 1974 is er naast de uitbrei-

Het programma voor de feestelijke zaterdag 15 juni ziet er als volgt uit:
• 15.30 laatste competitiewedstrijd,
thuis tegen Fiks
• 16:45 start BBQ
• 18:00 start reünie toernooi
• 20:30 verloting
• 21:00 start feest met Kamerikse band
“The Outlines”
Iedereen, ook oud-leden en oud-trainers,
is van harte welkom op dit bijzondere
feest!
dingen weinig wezenlijks veranderd aan de
kantine. We gaan die nu van binnen en van
buiten helemaal opknappen en ook volledig
isoleren. De muren worden van buiten met
steenstrips bekleed, de vloer en het plafond
gaan eruit, er komt een nieuwe bar, openslaande deuren naar het veld toe, ruiten tot
aan de grond met dubbel glas, het terras
wordt opgehoogd, enz. Kortom het wordt
mooier en gezelliger, zodat we hopen meer
publiek te trekken en dit na de wedstrijden
ook een tijdje vast te kunnen houden in een
mooie omgeving.
Veel dank zijn we verschuldigd aan aannemersbedrijf Jan van der Meer die het werkt
uitvoert en
Erik Wiltenburg die alles getekend heeft – en
natuurlijk de vele andere Kamerikse bedrijven die ons helpen en steunen. Hartverwarmend allemaal!
Nog wensen voor de toekomst?
We kunnen weer een nieuwe start maken en
vele jaren vooruit zo. Laten we met elkaar
en als dorp de vereniging groot en mooi
houden. Als we dan weer extra gaan inzetten
op de jeugd, komt het helemaal goed met
SDO/BlijWerkt!

Digitaal ontwerp van de nieuwe kantine.

Korfbalvereniging SDO/BlijWerkt speelt al meer dan 20 jaar korfbal op heel hoog niveau. Kamerik Vandaag sprak met voorzitter Nander de Wit, 28 jaren jong
en van beroep relatiemanager bij ABN-AMRO. Hij zit al 7,5 jaar in het bestuur waarvan 2,5 jaar als voorzitter. De Club heeft al vele jaren een naamverbintenis
met BlijWerkt, de landelijke arbodienstverlener uit Woerden, en heeft ook Onderlinge Verzekeringen Kamerik en de Rabobank als grote sponsors, naast vele
andere tientallen bedrijven die de club steunen.
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Nieuwe plantenbakken
Ze hangen er weer. De planten zijn nog een beetje klein, maar hopelijk met wat meer zon en
warmte gaan ze weer net zo mooi bloeien als voorgaande jaren.
Op het dorp zijn er een aantal bakken bijgekomen. De firma MAKON heeft prachtige en
oersterke beugels gefabriceerd en gemonteerd, waar de bakken in geplaatst konden worden.
Nu zijn alle lantaarnpalen inmiddels voorzien van bloembakken. De watergevers zijn ook weer
actief met gieters en putemmers. Veel succes en namens alle bewoners vast hartelijk dank.

INGEZONDEN:

Prachtige opbrengst Roparun
Zaterdag 11 mei heeft de Weteringloop
plaatsgevonden, waarbij ook Roparunteam
Hooymeijer aanwezig was op het terrein
van v.v. Kamerik.
In overleg met de organisatie van de Weteringloop heeft Roparunteam Hooymeijer
diverse acties opgezet, zoals sponsorloop,
kinderspelen en kraampjes met diverse
lekkernijen en snuisterijen.
Veel kinderen hebben meegelopen en
sponsorgeld opgehaald. De totale opbrengst van de sponsorloop was €941. Wij
willen alle kinderen die hiervoor hun best
hebben gedaan enorm bedanken!
De prijzen, beschikbaar gesteld door de
winkel van Samson, Sportcity en IJssalon
Torino, zijn inmiddels aan de volgende kinderen uitgereikt: Remco, Kirsten, Yanniek
en Lucas Schalkwijk (de familieprijs), Roxan
Scherpenzeel, Sigrid Hilhorst, Julie Balde,

Thieme Hoogewerf, Lisa Verhoef, Roel
Veldkamp en Joris en Nina Okkersen.
Alle acties bij elkaar hebben tot nu toe het
geweldige bedrag van ± € 4.100 opgeleverd voor de Stichting Roparun. Wij willen
ook de vele zakelijke sponsors bedanken
voor hun bijdrage aan dit goede doel.
Meer informatie is te zien op www.roparunteamhooymeijer.nl en www.roparun.
nl, waar ook nog donaties kunnen worden
gedaan.

Foto: Team Hooymeijer.

Vrijwilligers
Breenplantsoen
We gaan waarschijnlijk een droge zomer
tegemoet. Ook dit jaar gaan vrijwilligers weer
aan de slag om het park in prima conditie
te houden. Lijkt het u wat om mee te doen?
Geef u op bij fredenjeantette@gmail.com of
kom gewoon naar het Breenplantsoen op:
• zaterdag 15 juni
• zaterdag 17 augustus
• zaterdag 1 september
• zaterdag 19 oktober
• zaterdag 16 november met lunch
We starten om 9.00 uur, om 10.00 uur doen
we even een bakkie koffie en om 11.00 uur
stoppen we.
Mocht je een keer niet kunnen, dan is het
niet nodig om je af te melden.

Activiteiten in
De Cope
Wekelijkse activiteiten:
Maandag
• Gezelligheidsheidsbridge (13.3017.00 uur)
Dinsdag
• Gezamenlijke maaltijd (12.00 uur)
• Spellenmiddag (14.00-16.00 uur)
• Open tafel (vanaf 12.00 uur)
Woensdag
• Tekenen en schilderen (13.30-15.30
uur)
• Samen eten (vanaf 12.00 uur)
Donderdag
• Gymnastiek op de stoel (14.00-15.00
uur)
• Bridgen voor iedereen (9.30 - 12.00
uur)
Vrijdag
• Dorpskamer (10.00 - 11.30 uur)
• Klaverjassen (20.00 - 22.00 uur, om
de week)
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Historie
DOOR JAN VAN ES

Kasteel Kamerik
Wie bij het bovenstaande denkt aan
iets als het Muiderslot, kasteel De
Haar of de hieronder afgebeelde
Engelse middeleeuwse burcht, komt
bedrogen uit. Kamerik had géén
eigen versie van Slot Bommelstein,
maar toch moet er in de Middeleeuwen, in de periode van de eerste
ontginningen, een versterking zijn
geweest, die Kasteel Kamerik genoemd kan worden.
Het “kasteel” zou op bedrijventerrein Handel en Nijverheid gelegen hebben. Foto: Kees de Kwaasteniet.

is), Wiltenburg (langs de weg Oukoop, tussen
Driebruggen en Reeuwijk) én het kasteel Kamerik. Van de Kromme Kamp en Wiltenburg
is aannemelijk dat er nooit een gebouw heeft
gestaan, maar alleen aarden verdedigingswallen.
Achter die weidse naam gaat dan een terrein
schuil met een gracht eromheen, waarop
op zijn best een houten gebouwtje heeft
gestaan. Zo’n houten gebouw hoefde het niet
eens te zijn. Er kan ook alleen een aarden wal
gestaan hebben op het eilandje waarachter
boogschutters zich konden verschuilen. Een
veldslag werd in die tijd meestal niet door
duizenden mannen uitgevochten, maar vaker
door een paar honderd of nog minder; zeker
in deze contreien.
De grens tussen Utrecht en Holland is tussen
1000 en 1300 herhaaldelijk verschoven. Het
is niet altijd duidelijk waar de grenzen precies
liepen. Bij plaatsen van enige omvang wel,
maar zelfs Woerden was rond 1300 nog maar
een dorp met maximaal een paar honderd
inwoners.
Om die grens te beveiligen werden aan
weerszijden ervan versterkingen opgericht.
Voorbeelden zijn het eerste kasteel van
Woerden (niet het huidige), waarvan we
niet weten waar het precies gestaan heeft,
de Kromme Kamp in Waarder, een “kasteel”
langs het Bodegraafse deel van de Meije
(waarvan nog een gracht als restant te zien

Het Kamerikse “kasteel” zal ook zoiets zijn
geweest. Het is op met een speciale techniek
gemaakte foto’s te zien als een ronde plek in
het landschap, net opzij van bedrijventerrein
Handel en Nijverheid (grenzend aan de Handelsweg). Als het flink geregend heeft, wordt
duidelijk dat er een gering hoogteverschil is
en dan loopt een stukje van de “ringgracht”
weer “vol”.
Er is ter plekke archeologisch onderzoek
gedaan en dat heeft niet veel opgeleverd. Er
zijn geen sporen van baksteen gevonden. Dat
is niet zo gek, want het gebruik van bakstenen was in die periode uitzonderlijk.
Kamerik is waarschijnlijk in de late elfde
eeuw ontstaan. De eerste vermelding van
Kamerik is van 1131, maar het is niet logisch
dat het oudste bewaarde stuk waarin die
naam genoemd wordt ook echt van het jaar
is, waarin met de ontginning werd begonnen.
Dat zal zeker een halve eeuw eerder zijn
geweest.
In die tijd van de ontginning is hier een
versterking aangelegd. Niet meer dan die
omgrachte plek met mogelijk een aarden

constructie. De vraag is ook wat hier precies te verdedigen viel. Dat is alleen maar
speculeren. Er is niets over het “kasteel”
geschreven, niets over hoe de ontginning is
verlopen, niets over wie er werkten, niets
over wie hier mogelijk de boel wilde aanvallen of veroveren. Maar het lijkt aannemelijk
dat de ontginning in dit betwiste grensgebied
zo extra beveiligd werd.
Het “kasteel” is na de eerste ontginningstijd
weer verlaten. Het “kasteel” lag gewoon
verkeerd. Dé verbindingsas bij uitstek was de
Kamerikse Wetering, maar het “kasteel” lag
een paar honderd meter verderop. Er waren
geen landwegen van belang, de Kamerikse
bebouwing was te vinden waar nu de kerk is
en rond de nog bestaande boerderijlinten in
de polders Mijzijde en Teylingens. Níet op de
plek van het “kasteel”.
Een eventuele vijand zou het “kasteel” gewoon links of rechts laten liggen.
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kalkaanslag is verleden tijd
TAL ICT
CONSULTING BV

met de Boshuis Waterontharder of Descaler

PIETER TIMMERMAN

Voor al uw privé en zakelijke
ICT oplossingen
Snel en goed

en
Informatie id:
he
verkrijgbaar
kland
Gerard Blo
IK
R
E
M
A
K
32
0 6 52 0 7 3 5

www.boshuis.nl

pietertimmerman@tal-ict.com
Mijzijde 14 / Kamerik
T 0348-402986

specialist in waterbehandeling
waterontharders | ontijzering | healthy water | waterkoelers

Stoof & Computers!
Woont u in het buitengebied van Kamerik en u heeft
zich nog niet aangemeld voor glasvezel?

centrale verwarming vanaf € 72,50 per jaar.

Inschrijven is nog mogelijk tot 17 juni, u betaalt dan
geen aansluitkosten van € 995,-.
Wij helpen u graag met het maken van een keuze. Bel
ons voor een afspraak. Meer informatie vindt u op
www.stoofit.nl/glasvezel
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Advies voor nieuwe computers, componenten en netwerken
Aanleg van netwerken
Back-up online
Email & webhosting
Externe opslag NAS
Nieuwbouw en installatie van computers
Onderhoudsabonnement
Probleemoplossers
Programma-installering
Service & onderhoud aan computers
Virus / spywarebestrijding
VoIP telefonie

Particulier of zakelijk, wij helpen graag iedereen.

Email: info@valkcv.nl

Kijk ook op onze website: www.valkcv.nl

Stoof & Computers!
Lindenlaan 37 | 3471 CV KAMERIK | 0348-423840
info@stoofit.nl | www.stoofit.nl
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Samen met de vernieuwde uitstraling gaat
‘Van der Vliet Administraties’ verder onder
de naam: FIABLE ADMINISTR ATIES

onze kernwaarden:
Betrouwbaar
Kundig
Persoonlijke aandacht
Proactief

Fiable is een administratie- en belastingadvieskantoor 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
Handelsweg 12
3471 DZ Kamerik

contact
0348 - 769089
info@fiableadministraties.nl

©Clickshots fotografie

Buitenpl aats K ameryck
Kom Ryckelijk Genieten!

Iets te vieren?
Buitenplaats Kameryck is een inspirerende
omgeving. Wij verwelkomen jullie graag!
• Restaurant ’t Ryck
• Zalen met eigen terras aan het water
• Verschillende binnen- en buiten activiteiten
• Keuken met streekproducten
Oortjespad 3, Kamerik • (0348) 400 771
events@kameryck.nl • www.kameryck.nl

Ervaar ook wat Onderling verzekeren is!
www.ovmkamerik.nl
info@ovmkamerik.nl
Voorhuis 51b
Kamerik
0348-402123

