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Nieuws
Kamerik: samen wonen, werken & leven 

Foto: Kees de Kwaasteniet

Kamerikse 
activiteiten
Na de zomervakantie pakken de Kamerikers 
het gewone leven weer op. Wat is er 
allemaal te doen? Vanaf ...

Nieuwe drumband
in Kamerik
Ben jij 10 jaar of ouder en wil jij leren drummen?
Lees dan snel verder op:  ... 

Bijna 100 jaar 
Firma Tuithof
Een familiebedrijf dat van generatie op genera-
tie is overgegaan. Lees het interview op ...

     PAG. 4         PAG. 6 PAG. 12

NR. 24



2   Kamerik Vandaag nieuws

In deze editie
• Voorwoord: 
   Redactie Kamerik Vandaag 3

• Nieuws van het Dorpsplatform 3

• Programma St. Activiteitenhuis 4
 
• Openingstijden bibliotheek 5

• Activiteiten 
   www.woerdendoetmee.nl 5

• Inloopochtend Elim 5

• Stekjes Keur 5

“Kamerik Vandaag” is een nieuwsblad dat tenminste zesmaal per jaar verschijnt 
in de voormalige gemeente Kamerik. Het is een gezamenlijke uitgave van het 
Dorpsplatform Kamerik en de Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis 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, Anne Marieke den Haan, Charissa Verbon, Els Kwakkenbos, Kees de 
Kwaasteniet, Manuela Wiltenburg en Sabrina Okkerman.

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 uitgave is 15 oktober 2022. De kopijdatum is 28 september 2022. 

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. Prijzen advertentie ¼ pagina:
     Leden Ondernemersvereniging Kamerik € 40,00
     Niet Leden Ondernemersvereniging Kamerik € 60,00

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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Na een prachtige zomer, die hopelijk nog lang mag duren, is voor de meeste mensen de vakantie weer afgelopen. We hopen dat u er allemaal 
heerlijk van heeft kunnen genieten. Ook de redactie is er even tussenuit geweest. Uitgerust en wel gaan we vol goede moed weer verder. 

Inmiddels bestaan we precies 4 jaar en daar zijn we best wel trots op. 6 keer per jaar komt het blad uit en steeds hebben we weer 
leuke en interessante artikelen en foto's over Kamerik. Veel nieuws vanuit het Dorpsplatform uiteraard en natuurlijk ook vanuit de 
Ondernemersvereniging. Veel bedrijven weten ons blad te vinden en willen er graag in adverteren. Ook verenigingen laten regelmatig van 
zich horen. Er gebeurt toch altijd wel wat in ons mooie Kamerik. Ons doel is om in iedere uitgave een interview te plaatsen met een lid van de 
Ondernemersvereniging en/of een interview met een vrijwilliger of vereniging. 

Wij zijn heel blij met de stukjes over het oude Kamerik, daarbij vooral dank aan Annie Nap en Jan van Es. Uiteraard is kopij altijd welkom. Op 
onze website www.kamerikvandaag.nl kunt u alle nieuwsbrieven teruglezen. Daar staan ook de kopijdata vermeld. 

Fijn dat met ingang van het komende nummer Sabrina Okkerman onze redactie komt versterken. Welkom Sabrina!

We hebben er weer zin in en wensen u veel leesplezier.

Redactie Kamerik Vandaag:
Anne Marieke, Charissa, Els, Kees, Manuela en Sabrina

VAN DE REDACTIE:

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

Zomer
Het is volop zomer en veel overleggen liggen stil. De gemeente 
kent, net als veel andere organisaties, een grote schaarste aan 
medewerkers en meldt van tijd tot tijd naar aanleiding van verzoeken, 
dat zij geen tijd heeft om de zaak/vraag in behandeling te nemen. 
In de komende herfst zullen we kennismaken met de nieuwe 
dorpswethouder Jacques Rozendaal; ook met hem verwachten 
we weer een betrokken overleg te voeren over Kamerikse zaken. 
Verder zullen we opnieuw de woningbouwplannen en de wens om 
starterswoningen te bouwen bespreken.

Woningbouw: starterswoningen
Begin juni had een vertegenwoordiging van het Dorpsplatform 
een laatste overleg met wethouder De Weger over het door ons 
voorgestelde project voor starters-woningen, in de vorm van een CPO 
(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), op de locatie Overstek. 
Helaas was de boodschap van de gemeente: dit project kan geen 
doorgang vinden. We zijn teleurgesteld dat een volgens ons goed plan 
geen gehoor vond en zijn ook niet overtuigd door de argumenten van 
de gemeente.  

Op 6 juli kwam de nieuwe gemeenteraad bijeen en werd de 
motie ‘Geef ruimte aan starterswoningen in Kamerik’ unaniem 

aangenomen. U kunt de motie hier terugvinden: https://gemeente-
raad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/6-juli/20:00/
Moties-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag. Dit betekent een nieuw 
hoofdstuk in ons overleg met de gemeente over het bouwen van 
starterswoningen in Kamerik. Waar dit toe zal leiden is ons op dit 
moment niet bekend. Het overleg zal na de zomer plaatsvinden.

Naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad verschenen 
er ook enkele artikelen hierover in de media. Hieronder vindt u links 
naar de artikelen.
— RTV Utrecht: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3438799/mis-
schien-toch-ruimte-voor-woningbouwplan-voor-kamerikse-jongeren-
we-zijn-blij-maar-sceptisch
— Het Kontakt (Woerdense Courant): https://www.woerdensecou-
rant.nl/reader/50472/223274/extra-starterswoningen-in-kamerik 

Woningbouw: andere plannen
De inschrijving en loting voor de appartementen van het project 
“Weidse weelde” (voormalige locatie Wijde Blik tegenover De 
Schulenburch) heeft intussen plaatsgevonden.

Naar verwachting maakt de gemeente in het vierde kwartaal van 
2022 bekend wie het bouwproject op het terrein van de voormalige 
Hemrikschool gaat realiseren. In het bestemmingsplan gaat men 
uit van minimaal 24 en maximaal 40 woningen. De verkoop wordt 
verwacht in het tweede kwartaal van 2023; oplevering in 2024.
De gemeente wil het terrein van de voormalige Eben Haëzer bij 
voorkeur verkopen aan een groep (ruimte voor 4 à 6 woningen + 10 
parkeerplekken). Zijn er meerdere groepen geïnteresseerd, dan wordt 
er geloot. Als zich geen groepen melden wordt het terrein verkaveld 
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benieuwd of zij er in slagen het benodigde geld bij elkaar te krijgen. 
In ieder geval kregen we een aardige som toegezegd vanuit het 
Sportakkoord van Woerden.

Verkeer: Mijzijde en de Smiley 
Tijdens de Openbare Vergadering van 16 mei heeft het Dorpsplatform 
een peiling gehouden onder de aanwezigen of een beperking van het 
verkeer op de Mijzijde wenselijk is. Deze wens werd niet gedeeld door 
de aanwezigen; er was twijfel over de handhaafbaarheid, er was zorg 
over verkeerstoename op de Van Teylingenweg. Er komen daarom 
geen extra verkeersmaatregelen op de Mijzijde.

De Smiley, waarmee we snelheden kunnen meten en 
verkeersdeelnemers kunnen waarschuwen, is gelukkig weer 
gerepareerd en hangt inmiddels aan de Kanis. Wie weet een goede 
plek voor hierna? 

De Bijn
Gro-Up Buurtwerk en de Dorpsambtenaar zijn in juni meerdere 
malen per week op verschillende tijdstippen in Kamerik geweest om 
de behoefte te peilen onder jongeren tussen de 12 en 18 jaar over 
een doorstart van de Bijn. Dit heeft weinig reacties opgeleverd. Het 
tijdelijk bestuur van de Bijn doet een nieuwe oproep (zie pg. 10). 

Openbare Vergadering 18 oktober
De eerstvolgende Openbare Vergadering wordt gehouden op 
dinsdagavond 18 oktober in De Schulenburch. De agenda kunt u lezen 
in de volgende Kamerik Vandaag, die op 15 oktober wordt verspreid.

Dorpsplatform Kamerik; Kamerikse activiteiten

De gemeente zoekt nog kopers voor het terrein van 
de voormalige Eben Haëzer school.

door de gemeente. Er is nog geen ontwikkelaar / verkoper bekend. 
Het definitieve bestemmingsplan gaat eind 2022 naar de raad. Start 
verkoop: begin 2023.

Toekomst De Schulenburch/Huis van Kamerik
De Werkgroep Toekomst Schulenburch heeft een visie voor een 
termijn van 5 jaar ontwikkeld. Hierin wordt voorgesteld om het 
dorpshuisdeel opnieuw op te bouwen, eventueel in combinatie 
met de sporthal en om daarbij te kijken naar een combinatie 
met een gezondheidscentrum, een zalencentrum en een aantal 
appartementen om het project betaalbaar te maken.
De visie van de werkgroep is positief ontvangen door de gemeente. 
De gemeente heeft ook onderzoek gedaan naar de componenten 
waarvan zij vinden dat die thuishoren in het ‘Huis van Kamerik’. Rond 
de zomer van 2022 zou de gemeente een projectleider aanwijzen 
om een haalbaarheidsstudie te maken. Dit is echter vanwege 
personeelsschaarste nog niet gelukt.

De commissie heeft inmiddels een brandbrief naar het college 
gestuurd om aan te geven dat de voorzieningen behoorlijk onder druk 
komen te staan en dat een ‘stip op de horizon’ zou helpen. Volgens de 
gemeente is het helaas pas in 2023 mogelijk om iemand vrij te maken 
om de haalbaarheidsstudie uit te voeren.

Het uitstel van de haalbaarheidsstudie heeft gevolgen voor de 
huidige situatie: de begroting en de jaarcijfers zien er niet goed 
uit en ontstaan er mogelijk in 2023 liquiditeitsproblemen. Als De 
Schulenburch niet meer aan de financiële verplichtingen kan voldoen 
vervalt het complex aan de gemeente. De stichting Schulenburch is 
eigenaar van het dorpshuis, de gemeente is eigenaar van de sporthal. 
Het beheer van de sporthal is ondergebracht bij de stichting. Als de 
stichting de exploitatie niet langer rond krijgt heft zij zichzelf op. De 
gemeente heeft wel aangegeven dat ze het ‘Huis van Kamerik’ en de 
voorzieningen belangrijk vinden. Ook in het nieuwe coalitieakkoord is 
dit opgenomen.

Beweegpark
De organisaties Sports2Play is bezig met het werven van fondsen voor 
de oprichting van een Beweegpark in het Park Mijzijde. We zijn heel 

 
 

         PROGRAMMA  sept/okt 
 

 
 

 
 

Voor iedereen uit Kamerik en omgeving. 
 

 
 

Inlichtingen en aanmelden : Tonny Bouwman  (0348 - 40 16 99  of  06 39 59 27 13) 

 

Wanneer Activiteit en tijd 

Maandagmiddag   Gezelligheidsbridge van 13.30 - 17.00 uur   

Dinsdagochtend  Wandelen van 9.30 - 10.30 uur  (daarna koffie)    

Dinsdagmiddag  Spellenmiddag & klaverjassen 14.00 - 16.00 uur   

Woensdagmiddag  Samen eten van 12.00 - 13.00 uur    

Donderdagochtend  Bridge voor iedereen van 9.30 - 12.30 uur   

Donderdagmiddag  Zitgymnastiek van 14.00 - 15.00 uur    

Vrijdagochtend  Dorpskamer van 10.00 - 11.30 uur   
 2e vrijdag v.d. maand Bloemschikken : 9 sept. en 14 okt. 

Vrijdagmiddag  2e vrijdag v.d. maand BINGO : 9 sept. en 14 okt. 
 van 14.00 - 16.00 uur / gratis deelname - consumptie €1,-  

Vrijdagavond  Prijsklaverjassen vanaf 20.00 uur 
Deze maanden 2, 16 en 30 september / 14 en 28 oktober  

De Stichting Activiteitenhuis organiseert activiteiten en 
faciliteert nieuwe initiatieven door en voor de inwoners 
van Kamerik. Hiernaast staat ons programma voor 
september en oktober.  
 
Activiteiten vinden plaats in De Cope, Berkenlaan 51. 
 
Inlichtingen en aanmelden kan via: 
Tonny Bouwman (0348 - 40 16 99  of  06 39 59 27 13).

INGEZONDEN:

St. Activiteitenhuis: 
september & oktober
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Kamerikse activiteiten

Zin om een stekje mee te nemen of neer 
te zetten? Wandel eens over de Keur. 
Boeken kunnen ook geruild worden.

Stekjes Keur
INGEZONDEN: 

Het online platform www.doemeeinwoerden.nl is dé verzamelplek voor al het kennis-
makingsaanbod van allerlei verschillende activiteiten in Woerden! Op de site staan activiteiten 
die erop gericht zijn om deelnemers (meer) te laten bewegen, iets te leren, iets te laten doen 
of anderen te laten ontmoeten. Van babygym en puppievoetbal, tot aikido, streetdance, 
biljarten en duofietsen. Maar op de site staat niet alleen sportaanbod. Er is ook ruimte voor 
bijvoorbeeld culturele, creatieve, technische of natuurlijke bezigheden, zoals schilderen, taal-
lessen, sleutelen en kookworkshops. En het aanbod breidt nog steeds uit! Nieuwe aanbieders 
kunnen zich gratis aanmelden om hun activiteiten via de site te promoten.

Het ‘Sjors, ontdek je talent’-programma (voor 4 tot 12-jarigen) vindt alleen tijdens de 
schoolperiode plaats. Je kunt je weer inschrijven voor Sjors-activiteiten vanaf 19 oktober 
2022, 15.00 uur. Ook de rest van het komende schooljaar kunnen Woerdenaren, van jong tot 
oud, meedoen aan de verschillende activiteiten.    

‘Doe mee in Woerden’ is een project van Beweegteam Woerden, in samenwerking met 
tientallen partners, en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Woerden en de 
Rabobank. Voor meer informatie kun je kijken op www.doemeeinwoerden.nl of op 
www.beweegteamwoerden.nl. 

Doe mee aan activiteiten via 
www.doemeeinwoerden.nl

VAN BEWEEGTEAM WOERDEN:

Na een zomersluiting is de bibliotheek in Kamerik (Overstek 2B) sinds 14 augustus 
weer open. 

Openingstijden
De openingstijden van de Bibliotheek zijn maandag, woensdag en donderdag tussen 
14.00 en 17.00 uur. Je kunt dan zelfstandig gebruik maken van de Bibliotheek, zoals 
lenen en inleveren van materialen, tijdschrift en krant lezen, en gebruik maken van 
het internet.

Service-uren
Wil je je inschrijven, heb je een vraag of heb je hulp nodig bij het zoeken van 
boeken? Dan ben je welkom tijdens de speciale service-uren: maandag en woensdag 
tussen 14.00 en 16.00 uur.

De bibliotheek in Kamerik is weer open

Bibliotheekmedewerkers staan klaar om je te helpen.

Inloopochtend Kamerikse ouderen
INGEZONDEN: 

Ruim 20 jaar lang wordt er iedere donderdagmorgen in hervormd centrum Elim een inloopochtend gehouden voor ouderen. Vanaf 09.45 
uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee en een praatje. Na de koffie/thee is er gelegenheid om een spelletje te doen, of 
blijft u gezellig doorpraten. Wanneer u opgehaald en weer thuisgebracht wilt worden, kunt u bellen naar Piet van Leeuwen, tel. 0348-41 
63 43 of 06-44 41 25 01. 

2 á 3 keer per jaar gaan we gezellig eten. Ook wordt er bijvoorbeeld in de week van de Koeiemart voor een kopje snert gezorgd of, mocht 
het zomers erg warm zijn, delen we graag een ijsje uit. Kom gerust eens een keertje vrijblijvend sfeerproeven en we hopen dat we u dan 
vaker mogen begroeten.

Hervormd centrum Elim is gelegen tegenover de hervormde kerk, Burgemeester Talsmaweg 19.
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Onderhoud Burgemeester
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 17 september, 15 oktober en 19 november.

Zoals altijd beginnen de vrijwilligers om 9.00 uur, met om 10.00 
uur koffiepauze.  Rond 11.00 uur wordt er gestopt met het werk.

Kamerikse activiteiten

Sleutelclub Kamerik en Muziekvereniging Nieuw Leven 
beginnen samen een drumband!

INGEZONDEN:

De meeste kinderen vinden muziek maken superleuk. Op een echt 
instrument of door lekker met de handen op tafel te trommelen. 
Het is niet alleen lawaai maken, het is ook nog eens goed voor hun 
ontwikkeling. Muziek draagt veel bij in de sociale vaardigheden van 
het kind. Daarnaast heeft muziek maken een positief effect op de 
intelligentie van het kind. Maar zelf muziek maken heeft nog meer 
positieve effecten. Door samen muziek te maken leer je samenwerken 
en elkaar helpen. Maar wist je ook dat muziek maken helpt bij de 
spraak- en taalontwikkeling van een kind? 

Kortom, reden genoeg voor de Sleutelclub om samen met Muziek-
vereniging Nieuw Leven uit Kamerik iets met muziek te gaan doen! 
Muziekvereniging Nieuw Leven heeft al enkele jaren materiaal 
voor een drumband in de opslag staan en alle kinderen kennen de 
Sleutelclub.

Hoe werkt het? Vrijdagavond 30 september rond 20:00 uur komt 
slagwerkgroep Triviant uit Vinkeveen een demonstratie geven. Ouders 
en kinderen kunnen dan zien wat een drumband of slagwerkgroep is 
en eventueel vragen stellen en zelf wat drummen.

Kinderen vanaf 10 jaar, maar ook zeker oudere kinderen, kunnen 
lid worden van de drumband. De Sleutelclub en Nieuw Leven 
verzorgen instrumenten, een oefenlokaal, drumlessen en technische 

begeleiding. De kinderen leren trommelen en dan kan later een 
echte drumband of slagwerkgroep gevormd worden. De lessen (en 
het repeteren) zijn elke dinsdagavond om half acht in Ambachtshuis 
Kamerik, het clubgebouw van De Sleutelclub.

Lijkt het leuk? Kom vrijdagavond 30 september naar de Sleutelclub. 
We zoeken ook nog een leuke naam en begeleiders die kunnen 
trommelen (of dit willen leren)!

Voor vragen, bel 06-24710324 (Ko Droogers) of mail voorzitter@
sleutelclubkamerik.nl (Louis van Dam). 

Namens de besturen van 
de Sleutelclub en Muziekvereniging Nieuw Leven 

Het Jeugdwerk Kamerik houdt haar activiteiten op de clubzolder van 
de Ontmoetingskerk Kamerik (Hallehuis 4). Elke vrijdagavond starten 
we om 20.00 uur voor alle jongeren van ons dorp in de leeftijd van 
12-18 jaar. We spelen bordspellen, just dance en – een grote favoriet 
– 'de Weerwolven van Wakkerdam'.

Om 21.00 uur begint  'Open Jeugd'; oudere jeugd mag dan binnen-
lopen voor een potje kaarten, poolen en natuurlijk gewoon gezellig-
heid.

Ben jij in die leeftijd of iets daaromheen? Spreek gerust hier af met 
een vriend(in) en ontmoet andere jongeren.

Dit jeugdwerk wordt gesponsord en gefaciliteerd door de 
“Ontmoetingskerk”. De naam zegt het al: ontmoeting staat bij deze 
kerk centraal en wij vinden het belangrijk dat jongeren uit Kamerik 
niet op straat hoeven te hangen.

We nodigen jullie daarom van harte uit om elkaar gewoon te 
ontmoeten in een mooie “warme” ruimte, waar niets moet en veel 
mag. Een leuke groep jongeren leidt dit werk, dus wees welkom!

Namens het jeugdwerk,
Frits Verburg en Bart van Leeuwen (coördinatoren)  

Mariëtte van der Zouw (jeugdouderling)

Jeugdwerk Kamerik
INGEZONDEN:
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Ervaar ook wat Onderling verzekeren is!

www.ovmkamerik.nl
info@ovmkamerik.nl

Voorhuis 51b
Kamerik

0348-402123
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V.Teylingenweg 132 A 
3471 GH  Kamerik 
0348-401635 
info@roestkamerik.nl 
www.roestkamerik.nl 

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

Contact 
Pieter Timmerman
T 0348-402986
Kamerik 

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

www.tal-ict.com

Wij staan voor u klaar!

Heeft u iemand nodig
               voor uw ICT zaken?
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Vrijwilligers in het Zonnetje: Bertus den Blanken

Bertus den Blanken op de galerij in De Cope. Foto's door Kees de Kwaasteniet.

Tijdens één van de vele warme zomeravonden interviewde 
Kamerik Vandaag Bertus den Blanken, jaren vrijwilliger 
geweest bij diverse clubs en verenigingen. Hij heeft daar in 
2001 ook al een lintje voor ontvangen. De reden om hem 
nu te interviewen is zijn niet aflatende inzet in ‘de Cope’ als 
Technisch Huismeester.

Kun je vertellen wat je precies doet bij ‘De Cope’? 
Op zich is het niet heel bijzonder hoor, maar ik ben daar technisch 
huismeester. Dat betekent dat alles wat met techniek te maken heeft, 
valt onder mijn verantwoordelijkheid. Je moet dan bijvoorbeeld 
denken aan de personenalarmeringen. Iedere bewoner heeft 
meerdere alarmknoppen in het appartement. In de woonkamer, 
slaapkamer, badkamer en toilet, maar ook een hals-zender. Dat is 
allemaal elektronica en dat gaat wel eens stuk. Dan bellen ze mij en 
dan ga ik ernaartoe om dat op te lossen. En meestal lukt dat ook. 

Een elektronica-expert dus?
Nou, dat wil ik niet zeggen, maar ik ben er wel handig mee ja. Zo 
bijvoorbeeld ook de centrale verwarming. Ieder appartement heeft 
zijn eigen aansluiting zoals elektra en telefoon. En iedereen heeft zijn 
eigen CV-ketel. Dat is de enige gasvoorziening in ‘De Cope’, de rest is 
elektrisch. Die gasketels zijn inmiddels 15 jaar oud en dan is er wel 
eens een storing of  gaat er iets stuk of de verwarming moet worden 
bijgevuld. Ook gaat er wel eens een lampje stuk of zo. Die vervang ik 
dan voor ze. Ik zeg vaak tegen de bewoners: “Ga alstublieft niet zelf 
op een trapje staan, bel mij maar. Anders krijgen we ongelukken.” 

In de appartementen gaat de verlichting met een sensor aan. Dat is 
natuurlijk makkelijk voor de mensen, maar men wil soms graag dat de 
lamp wat langer aanblijft, of wat korter. Dat verzorg ik dan voor ze.

Maar eigenlijk ben je dus gewoon elektricien en loodgieter in één?
Ja, als je het zo bekijkt… Ik ben ook de intermediair tussen de bedrij-
ven die het onderhoudswerk verrichten voor de bewoners. Als er iets 
kapot is, moet men eerst mij benaderen. Kan ik het niet oplossen of is 
het onderhoud zoals contractueel is afgesproken, dan benader ik die 
betreffende bedrijven. Vaak zijn het kleine dingetjes die ik prima kan 
oplossen voor hen. Daar hoeft niet perse een bedrijf voor te komen. 
Het bouwkundige deel zoals het timmerwerk, tegelzetten en lood-
gieterswerk heeft de eigenaar van de huurwoningen, HABION, belegd 
bij een aannemer uit Utrecht. Daar heb ik dus veel contact mee. Als ik 
hen bel, dan weten ze dat er iets aan de hand is. Ik kan gelukkig ook 
goed uitleggen wat er mis is.  

Hoe lang doe je dit al, Bertus? Al vanaf het begin, 15 jaar geleden?
Nee, ik doe dit niet vanaf het begin. Ik denk nu zo’n jaar of 10 of 11. 
Toen het gebouw is opgeleverd hebben Wim Bouwman en later Bert 
van Vreeswijk het een poosje gedaan, maar na een aantal jaren heb ik 
dat stokje van hem overgenomen.

Is het een opgave voor je om altijd klaar te staan?
Nee, helemaal niet. Ik word vaak gebeld voor kleine dingen en dat 
vind ik erg leuk om te doen. Dat is meer dan er eigenlijk van mij 
verwacht wordt, maar ik doe het graag en met heel veel plezier.

DOOR MANUELA WILTENBURG:

Meester in vrijwilligerswerk
van schoolmeester naar huismeester en penningmeester
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Vervolg Vrijwilligers in het Zonnetje; Oproep

Ben je aangesteld door HABION om deze werkzaamheden te 
verrichten?
Nee, ik ben aangesteld door SHVO (Stichting Huisvesting Voor 
Ouderen). Dit is een Kamerikse stichting die vanuit het verleden nog 
vanuit ‘de Slurf’ is ontstaan. Deze stichting heeft, in samenwerking 
met HABION (een projectontwikkelaar voor seniorenwoningen), 15 
jaar geleden ‘De Cope’ gerealiseerd. SHVO draagt o.a. zorg voor het 
innen van de huren, en ook voor de toestroom van nieuwe bewoners. 
Het doel is natuurlijk om op die manier zoveel mogelijk Kamerikse 
mensen een plek te geven.

Er is ook een bewonerscomité, dat 6 tot 7 keer per jaar activiteiten 
organiseert voor de bewoners. Nadat ik 2 jaar huismeester was, ben 
ik ook in dit comité actief geworden als penningmeester, ondanks dat 
ik geen bewoner ben. Maar dat geldt voor de meeste bestuursleden. 
Zo kunnen de bewoners elke maandagochtend koffie drinken met 
elkaar. Dan wordt de week doorgesproken. 

Je bent dus ook wel een vertrouwenspersoon geworden voor veel 
bewoners?
Ja, dat denk ik wel. De mensen kennen me allemaal, ik loop er veel 
rond. Men vertrouwt mij en geeft me de sleutel als dat nodig is om 
binnen wat te doen. Ze vragen me binnen voor kleine dingetjes of 
gewoon een gesprekje. Daardoor signaleer ik ook veel. Dingen op 
sociaal of maatschappelijk gebied. Dingen die soms handig zijn om 
door te geven aan de kinderen of aan Careyn zodat zij daar opvolging 
aan kunnen geven. Ik vind het fijn dat ik dat voor de bewoners van de 
Cope kan doen.

Wat fijn! En denk je dat je dit nog lang blijft doen Bertus?
Ik heb altijd gezegd: “Op 20 februari 2022 stop ik ermee, dan word ik 
75 en dan is het genoeg.”

Dat is al voorbij Bertus,  het is augustus 2022…
Tja… inderdaad. Ik vind het nog steeds leuk om te doen. Het is 
absoluut geen belasting voor me. Ik heb het idee dat de mensen mij 
nog met plezier zien komen. Maar ik moet ook oppassen. Ik ben niet 
onmisbaar, op een gegeven moet je ook zeggen: laat een ander het 
maar eens doen.

Wat vind je het leukste aan het werk in de Cope?
Het contact met de mensen. Want na mijn pensioen zijn er veel 
sociale contacten verloren gegaan. Collega’s die je niet meer dagelijks 
ziet en spreekt, die contacten verwateren. Dit kwam op mijn pad en ik 
ben blij dat ik het ben gaan doen!

Zou je nog iets willen zeggen dat niet is gezegd?
De Cope is een mooie woonvoorziening voor senioren. Ik hoop dat 
alle Kamerikers dit ook zien en dat de Cope voor hen een goede optie 
is om te gaan wonen zodat zij niet uit ons mooie Kamerik hoeven te 
vertrekken.

INGEZONDEN:

Oproep aan de Kamerikse jongeren 12-25 jaar
Jeugdsociëteit ‘De Bijn’ is al even gesloten. Wij, het huidige (tijdelijke) bestuur van de 
Bijn, willen graag dat de Kamerikse jongeren een eigen plek hebben waar zij voor diverse 
activiteiten terecht kunnen. Daarom willen wij graag de Kamerikse jongeren ontmoeten, 
om samen met ons na te denken over de toekomst van de Bijn.   

In een kleine werkgroep zijn  al diverse dingen besproken zoals bijvoorbeeld een 
uitgaansavond voor jongeren jonger dan 18 jaar en een uitgaansavond voor jongeren 
ouder dan 18 jaar. Maar wij kunnen het ons voorstellen dat jullie zelf ook goede ideeën 
hebben dus: KOM LANGS IN DE BIJN en denk met ons mee!

Wat:  Meedenken over toekomst en invulling activiteiten ‘De Bijn’
Datum:  Donderdag 1 september
Tijd:   18.30 uur tot 19.30 uur - jongeren van 12 - 18 jaar  
  (ouders zijn ook welkom)
                                 20.00 uur tot 21.00 uur – jongeren van 18 -25 jaar
Locatie:   De Bijn - Overstek 2a, achter de Schulenburch

Namens Rob Kwakkenbos, Shirley van Rossum, Albert Smit en Erik Wiltenburg
Tijdelijk bestuur De Bijn
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Fotogalerij

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

ZON GAAT ONDER AAN DE MIJZIJDE BOERENPROTEST IN KAMERIK

Kamerik in Beeld

COMMANDO-OVERDRACHT BRANDWEER DE KANIS: VAN SLAPPE VEENGROND NAAR VASTE BODEM

VRIENDINNEN MARIJE & SOPHIE VERKOPEN BROWNIES ON TOUR OP ZOMERAVOND
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Kamerik in Bedrijf: Interview met Jan en Cobie Tuithof

Echtpaar Cobie en Jan Tuithof in de winkel. Foto's door Kees de Kwaasteniet.

Met de rubriek Kamerik in Bedrijf zetten wij een Kamerikse 
onderneming in de schijnwerpers. In deze editie spreken wij 
de Firma Tuithof, een slagerij die al bijna een eeuw oud is. 

Hoe lang bestaat Slagerij Slachterij Tuithof?
We bestaan al bijna 100 jaar. Het is een familiebedrijf dat van 
generatie op generatie is overgegaan. Ik heb de oprichtingsakte nog, 
waarin je kunt lezen dat Jan Tuithof, de vader van mijn opa, op 31 
augustus 1927 het bedrijf is begonnen. Hij was veehandelaar en heeft 
de slachtplaats gebouwd. Toen was het een noodslachting, die de 
gemeente van hem huurde. 

Wat is een noodslachting?
Als er bijvoorbeeld een koe was verdronken, werd die hier geslacht en 
gekeurd. De keuring was toen eigenlijk beter dan nu, alles werd écht 
onderzocht: op medicijngebruik, ziektes en het vlees werd ook op 
kweek gezet. Als het vlees werd goedgekeurd, dan moest het onder 
toezicht van de gemeentepolitie in het klein verkocht worden. Ieder 
gezin mocht drie kilo kopen. Iemand ging met de bel rond om aan te 
kondigen dat er ’s middags om 15.00 uur vleesverkoop was. Het was 
bedoeld voor de armen, maar de rijken stonden meestal vooraan.

Bestaat noodslachting nog steeds?
Nee, echte noodslachting is er niet meer. Als een koe een poot breekt 
of een gevaar voor zijn omgeving is, dan wordt hij op het bedrijf van 
de betreffende boer door de dierenarts doodgemaakt, hierheen 
gebracht, gekeurd en geslacht. Maar normaal gesproken worden de 
dieren hier levend gebracht. 

Heb jij het bedrijf van je vader overgenomen, Jan?
Nee, mijn vader zat niet in het bedrijf. Hij hielp weleens, maar had een 
baan bij de Witwasserij in Breukelen. Ik heb het bedrijf van mijn oom 

Zeldzame Zelfslachtende Slagerij:
Firma Tuithof

overgenomen. Ik ben de vierde generatie: eerst mijn overgrootvader, 
daarna mijn opa, mijn oom Gert en dan kom ik. En we werken nu 
samen met onze zoon Marco. Zijn zoon Bram is ook heel actief in 
ons bedrijf, hij houdt veel papierwerk bij en helpt bij de slacht. Onze 
oudste kleindochter, Eva, helpt Cobie in de winkel.

Hoe ben je in het bedrijf gerold?
Ik ben hier in 1950 geboren, maar al snel verhuisden we naar de 
Pastoor Schuurmanstraat. Toch liep ik als klein jochie al heel veel bij 
mijn ooms hier op de boerderij rond. Ik wilde boer worden, maar 
begin jaren ’60 hadden de boeren het moeilijk, net als nu. Vanaf 
mijn tiende, twaalfde werkte ik hier op de zaterdagen. Mijn oom 
had lammetjes, en als ze doodgingen moesten we ze villen, want dat 
huidje bracht nog één kwartje op. In die tijd besefte ik dat ik slager 
wilde worden. Maar ik zat op de Technische School en die heb ik 
eerst afgemaakt, want ik wilde mijn diploma toch wel graag halen. 
Daarna ben ik naar de Slagersvakschool gegaan en heb twaalf jaar 
lang bij een slager in Woerden gewerkt. Het bedrijf van mijn ooms 
was toen nog te kleinschalig om daar te kunnen werken. Ze noemden 
het werk in de noodslachterij toen ‘knorsenwerk’: het werd allemaal 
niet zo netjes verwerkt zoals nu. De mensen kwamen met een eigen 
emmer, het stuk vlees van drie kilo werd afgesneden en ze moesten ’t 
zelf verder thuis maar uitzoeken. ’s Avonds gingen we ook bij boeren 
slachten, dat mocht toen nog. 

Wanneer kwam je echt in het bedrijf werken?
Toen ik 23 jaar was. Bij de slager had ik veel geleerd dat heel nuttig 
was voor het werk hier. De noodslachting bestond nog wel, maar 
ik ging het veel meer verfijnen. Het vlees mocht hier eigenlijk niet 
bewerkt worden, want dat was oneerlijke concurrentie voor de 
slagers, maar ik ging toch hamburgers e.d. maken. En zo is op een 
bepaald moment de noodslachting eraf gegaan.

DOOR ANNE MARIEKE DEN HAAN:
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Ik zag dat jullie ook een website hebben. 
Kleinzoon Bram: daar wordt nog aan gewerkt! Jan: ik ben niet zo mo-
dern. Toen ik hier begon had ik één agenda en één sigarendoos waar 
ik alles op schreef. Dat kan nu natuurlijk niet meer, maar de rekenin-
gen schrijf ik nog met de hand. De computer interesseert me niet echt 
en het is fijn dat de jongere generatie dat oppakt. Ik heb een simpele 
telefoon waarmee ik kan bellen, de rest hoeft van mij niet (waarop 
kleinzoon Bram in de lach schiet). Het belangrijkst en allerleukst vind 
ik het persoonlijke contact. Ik vind het maar niks als mensen mailen. 
Dan bel ik meteen en vraag of ze even langskomen, zodat we over en 
weer weten met wie we te maken hebben. De papieren rompslomp is 
heel erg groot geworden. Voordat we beginnen met slachten moeten 
we al zo veel formulieren hebben ingevuld.

Als kind vroeg ik me al af of dieren voorvoelen dat ze geslacht gaan 
worden. Wat denken jullie?
Daar denken wij niet zo over na. Als je dit werk doet, dan moet je daar 
nuchter in zijn. Ik heb wel meegemaakt dat ik ergens een paard ging 
ophalen, de eigenaar in duizend tranen, maar ik was nog niet koud 
terug op het bedrijf of hij belde al wat het paard opbracht. Ik ben wel 
blij dat we nu veel beter met dieren omgaan dan vroeger.

Met hoeveel mensen werken jullie eigenlijk in het bedrijf?
We werken met heel goede mensen: drie zzp’ers, één vaste 
medewerker, Marco en wij. Ik vind gezelligheid heel belangrijk. Ik zorg 
altijd voor eten tussen de middag, op zondag maak ik alvast een grote 
pan soep. Ik vind het belangrijk dat ik zelf kan koken, stel nou dat er 
iets met Cobie gebeurt… 

Hoeveel dagen per week werken jullie?
Met zo’n klein bedrijf ben je zes dagen per week bezig. Tot corona 
gingen we één week per jaar op vakantie en de telefoon bleef thuis. 
Ik heb nu een groentetuintje waar ik in mijn vrije tijd bezig ben. En 
als we samen ’s avonds de vaat doen, dan praten we bewust ook over 
andere dingen dan het werk.

Kamerik in Bedrijf: Interview met Jan en Cobie Tuithof

En Cobie, wanneer kwam jij in beeld?
We trouwden toen ik 19 was, Jan was 20, we zijn al ruim vijftig jaar 
samen. We konden toen boven de slagerij van Van Kesteren gaan 
wonen. Daar is onze oudste geboren en in die tijd was ik nog niet 
betrokken bij het bedrijf. Na vier jaar hebben we het huis van een van 
de ooms gekocht, die nieuw ging bouwen bij het bedrijf. Sindsdien 
ben ik mee gaan helpen, vanuit huis, waar ik met de feestdagen 
bijvoorbeeld fondueschaaltjes klaarmaakte. Zelfs de kinderen hielpen 
soms aan de keukentafel mee, daar hebben ze het nu nog weleens 
over. En zo ben ik erin gerold.

Wat voor werkzaamheden doen jullie allemaal in het bedrijf?
Wij werken van het begin van het slachten totdat het allemaal klaar is. 
Een deel van het vlees verkopen we in ons eigen winkeltje. De klanten 
komen hun dieren hier brengen en soms gaan we zelf naar een boer 
toe. Veel van onze klanten zijn boeren met een landwinkel. Nu staan 
er bijvoorbeeld twee koeien die we helemaal moeten klaarmaken: 
slachten, uitbenen, het vlees klein maken en inpakken. We slachten 
alle soorten dieren, behalve kippen. Niet alleen omdat het niet mag, 
maar ook omdat bij het slachten van kippen de veren tot aan het 
plafond toe zitten. Waar wij werken is het tien graden en de overgang 
tussen de koelcel en buiten is veel te groot. Daarom draag ik zomer 
en winter een trui. Iedereen kent mij zo: witte pet, witte overall, 
warme trui. Zelf slacht ik niet meer. Dat heb ik zo veel gedaan en het 
is behoorlijk zwaar werk. 

Zijn er veel van dit soort kleine bedrijven die én slachten én een 
winkel hebben?
Nee steeds minder, ik denk nog maar zo’n dertig. Er is net met de 
post een oorkonde gekomen, Cobie weet het nog niet eens: we zijn 
als Zelfslachtende Slager officieel Immaterieel Cultureel Erfgoed 
geworden!

Hoe gaat het slachten eigenlijk in zijn werk?
Het gaat allemaal elektrisch. We slachten ook weleens voor moslims 
en dat moet volgens de islamitische rituelen. Ik zeg altijd: ‘Jullie 
hebben hetzelfde geloof als wij, maar geven er een andere invulling 
aan.’ In de Islam is er Ramadan en in het Christelijke geloof veertig 
dagen vasten. Onze lieve heer wilde Abraham op de proef stellen 
door hem op te dragen om zijn zoon op de slachtbank te leggen, wat 
Abraham na enige twijfel deed. Waarop onze lieve heer zei: ‘Ik zie 
dat je in mij gelooft, dus offer maar iets anders.‘ Waarop Abraham 
een geit of schaap nam. Toen waren er natuurlijk geen elektriciteit 
of schietmaskers, dus hij moest hem wel zo de nek afsnijden. En hier 
komt het ritueel van de moslims vandaan: het Halal slachten door een 
snede in de hals, zonder verdoving. Maar ik merk dat de rituelen wel 
steeds minder streng worden. De dieren worden nu eerst met de tang 
gedood en daarna doet diegene de halssnede. Als een kindje geboren 
wordt, moet er een lam geslacht worden, bij een meisje één en bij 
een jongetje twee. De jongere generatie wil het tegenwoordig ook 
voor jongetjes bij één lam houden. 

Wat kan de Kameriker zoal bij jullie in de winkel kopen?
We hebben een uitgebreid assortiment aan vlees- en kipgerechten. 
We maken veel vlees zelf: gehakt, worst, hamburgers, saté. De meeste 
van onze klanten zijn de wat oudere mensen die de meer traditionele 
vleesgerechten klaarmaken. Nu in de barbecue-tijd komen er ook 
jongeren, want er moet natuurlijk wel vlees op die barbecue liggen! 
We hebben ook vegetarische gerechten, maar m’n hart ligt er niet. 
We eten zelf graag aardappels, groente en vlees met veel jus. 

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

Mijzijde 106 
 

Openingstijden winkel:  
vrijdag 9.00-12.30 uur en 13.30-18.00 uur,  

zaterdag 8.00-12.30 uur

Jan en Cobie met hun (klein)kinderen.
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Kamerikse geschiedenis; Kamerikse activiteiten

Het begin (van Kamerik)

Het drassige veenmoeras dat Kamerik zo eigen is.

Dat wat we nu Kamerik noemen uit 
verschillende polders bestaat, zullen de 
meeste Kamerikers wel weten. Mijzijde, 
Teylingens, de beide Houtdijken, groot en 
klein, Teckop en ’s-Gravesloot (ja, zonder n, 
alleen de straatnaam schrijf je sinds 1989 
met die vermaledijde tussenletter). Het had 
ook zomaar anders kunnen lopen, wanneer 
in het begin van de negentiende eeuw de 
gemeente- en provinciegrenzen wat anders 
waren getrokken. Dan zou ’s-Gravesloot bij 
Woerden hebben kunnen komen, Teckop bij 
Kockengen en Klein-Houtdijk bij Harmelen, of 
misschien ook wel bij Woerden.

Maar waar en vooral hoe begon Kamerik?

Het is natuurlijk maar waar je dat begin wil 
leggen. Deze keer kijken we eens naar de 
bodem. Wie hier een huis wil bouwen, moet 
bijna overal lange palen in de grond slaan om 
te voorkomen dat het bouwwerk verzakt. Die 
palen gaan meer dan tien meter de grond 
in tot de tweede zandlaag. Er is een eerste 
zandlaag, maar die is te dun om een huis te 
dragen. Je moet doorheien tot de tweede, 
die dik genoeg is. Zand, dat wijst dus op de 
zee die hier ooit geweest is. 

Door daling van de zeespiegel ontstond een 
strandwal met daarachter een drassig gebied. 
Hier werd plantengroei mogelijk. Het ging 
vooral om moerasvegetatie: veenmos, zeg-
gesoorten, maar ook (moeras)bos met elzen 
en wilgen. Omdat hier niet of nauwelijks 
menselijke bewoning was, kon die vegetatie 
ongehinderd doorgroeien en zo ontstond een 
moerassige vlakte die vrijwel ondoordring-
baar was. De spaarzame reizigers in de streek 
moeten over de hoogste en droogste delen 
hun weg hebben gezocht. De mensen die er 
woonden, bleven aan de randen van deze 
veenvlakte, langs de rivieren en stroompjes. 

Daar was landbouw mogelijk, terwijl het 
water de belangrijkste verkeersader was. 
Niet voor niets verschansten de Romeinen 
zich aan de zuidelijke oever van de (Oude) 
Rijn, een rivier die toen aanmerkelijk breder 
was dan haar naamgenoot van nu.

Het grootste deel van de Kamerikse bodem 
mag dan wel uit veen bestaan, dat is niet 
overal hetzelfde. Dat Kamerik, anders dan 
bijvoorbeeld Nieuwkoop, nooit voor de 
turfwinning afgegraven is, heeft te maken 
met de veensoort. Het merendeel van de 
Kamerikse veenlaag bestaat uit bosveen 
dat, zoals de naam al zegt, ontstaan is als 
gevolg van het wegrotten van moerasbos. 
Dat veen bevat relatief veel houtresten, 
waardoor er geen goede turf van gemaakt 
kan worden. In Teckop zijn ooit pogingen tot 
turfwinning gedaan, maar dat liep op niets 
uit. Veenmosveen, zoals in Nieuwkoop, is 
hier zeldzaam.

DOOR JAN VAN ES:

Midden in de polders ’s-Gravesloot en 
Mijzijde loopt ineens een strook met zware 
klei, een restant van een oud riviertje dat 
er ooit heeft gestroomd. Een deel van de 
boerderijstrook ligt op die kleirug, die als 
een lichte verhoging in het land zichtbaar is. 
Vanaf de Kanis tot aan de Lange Meentweg is 
die kleirug weer bedekt met veen, maar nog 
wel terug te vinden.

In de rest van ’s-Gravesloot, het zuidelijk 
deel van Mijzijde en de beide Houtdijken is 
sprake van klei op veen. De kleiafzettingen 
van de Oude Rijn zijn hier over de veenlaag 
gekomen. In het zuidelijkste stukje van de 
Houtdijken ligt weer echte rivierklei. Dat zijn 
de delen van Kamerik waar heien helemaal 
niet nodig is: de bodem is er stevig genoeg.

In een volgende aflevering zal de ontginning 
van de Kamerikse polders aan bod komen.

Na gesloten te zijn geweest in juli en augustus wegens vakantie, 
gaat het Repair Café Kamerik op 6 september weer open. Kleding 
repareren en technische mankementen verhelpen! Terwijl u 
wacht op de reparatie is er koffie en thee en er wordt een kleine 
eigen bijdrage gevraagd, voor het geleverde werk. 

Het café is geopend van 14.00 uur tot 16.30 uur. Adres:  
Ambachtshuis, Nijverheidsweg 15. Voor meer info: Evelien van 
Vliet, tel. 06-13013795 of www.repaircafe.nl.

Repair Café september Jevaka 2022
De brandweermiddag en huttenbouw 
vonden in dezelfde week plaats als de 
drukdatum van dit nummer. Daarom 
hebben we hier helaas geen verslag 
van kunnen doen. We moedigen ieder-
een wel aan om op www.jevaka.nl te 
kijken voor meer informatie. Afgaand 
op vorige jaren, is het ongetwijfeld 
weer leuk geweest!
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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



16   Kamerik Vandaag nieuws

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!
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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


