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Helaas nemen wij afscheid van Ad Smit als redactielid. Ad 
heeft vier jaar geleden vanuit de Ondernemersvereniging 
het initiatief genomen om met het Dorpsplatform te praten 
over het combineren van hun nieuwsbrief en het vroegere 
nieuwsblad van de Ondernemersvereniging, Polderpeil. Hij 
was onmisbaar bij het opbouwen van Kamerik Vandaag. 
Daarnaast was hij een grote brainstormer, nam interviews af 
en regelde ook nog eens de advertenties. Bedankt voor al je 
inzet de afgelopen vier jaar, Ad! 

VAN DE KAMERIK VANDAAG REDACTIE:

Ad Smit, bedankt! 
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jaarplanning. Op de volgende pagina kunt u lezen wat we hebben 
gedaan. 

Ook is de nieuwe website van de ondernemersvereniging ‘in de 
lucht’. Dus mocht u op zoek zijn naar een ondernemer uit ons dorp, 
neem gerust een kijkje op de website www.ov-kamerik.nl!

Ik heb vernomen dat de motie over de Schulenburch is aangenomen 
in de Raad. Een positief bericht voor ons dorp; zal er dan toch actie 
vanuit de gemeente komen in 2023? We kijken er in ieder geval 
allemaal hoopvol naar uit. 

Veel leesplezier met de laatste Kamerik Vandaag van 2022. Tevens 
wens ik u bij deze alvast een fijne decembermaand toe, maar wil 
u ook de boodschap meegeven: kijk eens om u heen! Niet voor 
iedereen is dit een fijne tijd. Nodig gerust uw buren eens uit, stuur 
een kaartje naar iemand die alleen is of waarvan u weet dat die het 
moeilijk heeft. Kortom: het is een mooie maand om eens extra aan 
onze naasten te denken. Een klein gebaar van u kan voor de ander 
van onschatbare waarde zijn. 

Ik wens iedereen gezegende feestdagen en een gezond en liefdevol 
2023 toe! 

Warme groet, 
Heidi Meijers

Voorzitter Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis

Beste dorpsgenoten,

Een plaatje hier, een plaatje daar, heeft u nummer elf nog voor 
me? Wat een actie was dat van onze dorpssupermarkt. Oud, jong, 
iedereen was er maar druk mee! En nu de ruilbeurs is geweest kan 
vast iedereen genieten van een boek vol prachtige historie ‘van ons 
mooie dorp’.

Afgelopen maand hebben wij als ondernemersvereniging onze eerste  
‘Arbeidsvitaminen’ bijeenkomst gehad voor onze leden. Een andere 
manier van elkaar ontmoeten dan we gewend waren, maar zeker 
prettig. Iets wat we dan ook voor volgend jaar opnemen in onze 

VAN DE ONDERNEMERSVERENIGING KAMERIK-KANIS:

Voorwoord door Heidi Meijers

Voorwoord; Nieuws van het Dorpsplatform

Nieuws 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 onder-
werpen die wij met de gemeente bespreken.

Woningbouw
Op 11 oktober heeft een delegatie van het Dorpsplatform met de 
wethouders Jacques Rozendaal, Arjan Noorthoek en Mariëtte 
Pennarts-Pouw gesproken over de Woningbouwplannen van de 
gemeente. De gemeente onderzoekt locaties voor starterswoningen. 
Voorwaarde hiervoor is dat de Provincie de rode contour wil 
verruimen. Ook wordt nagegaan of het Dorpsplatform betrokken kan 
worden bij de keuze van het plan voor locatie Overstek 1. De inzet 
daarbij is dat er gekozen wordt voor een projectontwikkelaar die ook 
goedkope woningen in het project opneemt. Verdere voortgang over 
de door ons uitgesproken wensen is nog niet bekend.

Zorg en welzijn
Op 11 oktober hebben leden van de werkgroep Toekomst Schu-
lenburch en het bestuur van De Schulenburch overleg gehad met 
hetzelfde drietal wethouders over de toekomst voor een dorpshuis 
in Kamerik, een Huis voor Kamerik. De werkgroep Toekomst Schulen-
burch heeft haar bevindingen gepresenteerd en het bestuur van De 
Schulenburch heeft haar voorstellen bekend gemaakt. Begin 

december is hierover een volgend overleg. Meer informatie volgt 
hierover in een volgende editie. 

Verkeerszaken
Het fietspad Oortjespad is in de afgelopen maand voorzien van 
haaientanden, een belangrijke stap voor de veiligheid van de fietsers. 
Intussen heeft Kameryck de vraag gesteld of er geen stopstreep aan-
gebracht moet worden. Deze vraag gaan we binnenkort bespreken.
We zijn in afwachting van plannen die de gemeente voorbereidt voor 
het definitieve fietspad langs het Oortjespad en voor het fietspad 
tussen Kamerik en Woerden.

Groenzaken
Begin december heeft de groencommissie overleg met de gemeente 
over het groenbeheer en over het bevorderen van de biodiversiteit 
in Kamerik. In de volgende editie van Kamerik Vandaag hopen we u 
daarover meer te vertellen.
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Nieuwe bank
De nieuwe bank die is ontworpen in het kader van het 650-jarig 
bestaan van Woerden, die we u in de vorige Kamerik Vandaag hebben 
voorgesteld, komt niet op de kruising Meent/Van Teylingenweg. Het 
past niet bij het daar aanwezige 
kunstwerk. De initiatiefnemers 
gaan op zoek naar een andere 
locatie. Tijdens de Openbare 
Vergadering zijn twee locaties 
voorgesteld: Park Mijzijde en het 
Breenplantsoen. Voorwaarde 
blijft dat de nieuwe bank een 
bestaande bank vervangt en 
dat de bestaande bank aan de 
Lignekade komt. 

Nieuws van het Dorpsplatform; Ondernemersnieuws

Op woensdag 9 november waren 11 leden van Ondernemersvereniging Kamerik 
aanwezig bij het eerste Ondernemersontbijt ‘Arbeidsvitaminen’. Om 07.30 uur 
waren we welkom in De Schulenburch waar Dingeman hen een heerlijk ontbijt 
serveerde. Tijdens dit ontbijt werden we geïnformeerd door Renée Bogaard-ten 
Brink van Cretio over wat bijvoorbeeld een levensdossier voor je kan betekenen 
als je leven ineens verandert door ziekte of andere onverwachte gebeurtenis-
sen. Meer informatie kunt u vinden op www.cretio.nl. Om 8.30 uur gingen we 
goed geïnformeerd weer lekker aan het werk! Een waardevolle en gezellige 
bijeenkomst. Voor herhaling vatbaar!

Eerste Ondernemersontbijt: ‘Arbeidsvitaminen’
VAN DE ONDERNEMERSVERENIGING KAMERIK-KANIS:

Plekberaad Kamerik
Op de Openbare Vergadering van 18 oktober heeft Anne-Marie 
Benschop een presentatie gehouden over haar plan om een Plekbe-
raad in Kamerik te organiseren. Het doel van een Plekberaad is dat 
bewoners met elkaar in gesprek gaan over hoe hun dorp/stad/leef-
omgeving er over 30 jaar uit zal zien, hoe er dan met elkaar geleefd 
wordt en hoe je met elkaar aan de slag kan gaan om dit te bereiken. 
Tijdens het Plekberaad gaan mensen met elkaar in gesprek over de 
mooist mogelijke toekomst van Kamerik voor de generaties na hen. 
Tijdens de vergadering deed Anne-Marie een oproep om mee 
te werken en te denken over de organisatie van een Plekberaad. 
Inmiddels is een werkgroep bezig met de voorbereidingen voor het 
Plekberaad en daarvoor zullen eerst de scholen benaderd worden. De 
resultaten van het Plekberaad zullen aan het Dorpsplatform worden 
gepresenteerd.

Inclusief ondernemerscafé
Op 15 maart 2023 organiseren wij het 3e inclusief ondernemerscafé in Woerden. Wij verbinden werkgevers en werkzoekenden en 
zorgen voor professionele ondersteuning en informatie op het vlak van inclusief werken. Zodat op alle vragen een antwoord gegeven kan 
worden, verhalen gedeeld kunnen worden en talenten gezien worden voor een duurzame match tussen werkgever en werkzoekende.

Wij willen graag werkzoekenden uitnodigen met onderstaande achtergrond:

• Krijg je ondersteuning vanuit de klassieke bijstand?
• Of heb je een WSW indicatie?
• Of heb je een combinatie klassieke bijstand met WSW indicatie?
• Heb je te maken met de banenafspraak?
• Of heb je geen recht op uitkering? (Nuggers)
• Of heb je te maken met de participatiewet?

Kom naar ons café en vertel je verhaal! Meld je aan en stuur een e-mail naar: info@anamabsut.nl. 
Of bel naar Sven Pluimers: 06-14559586.

Vriendelijke groet,
Van alle bestuurders van het inclusief ondernemerscafé

INGEZONDEN:



   Kamerik Vandaag nieuws   5

Interview met Jacques Rozendaal

Dorpswethouder Jacques Rozendaal in het centrum van Kamerik. 

Na de verkiezingen in maart volgde Jacques Rozendaal Arjan 
Noorthoek op als dorpswethouder van Kamerik. Kamerik Vandaag 
sprak met hem over zijn wethouderschap.

Heb jij wortels in Kamerik liggen?
Mijn ouders hebben niet in Kamerik gewoond, dus mijn Kamerikse 
wortels gaan twee generaties terug. Mijn opa Van Vreeswijk en oma 
Kraan van mijn moeders kant komen allebei uit Kamerik. Zij hebben 
ooit interieurwinkel De OSIM opgericht. Mijn oma is bijna 100 jaar. Ze 
heeft me al een paar keer gebeld om te vragen hoe het met me gaat 
als dorpswethouder van Kamerik. Mijn opa is een geboren en getogen 
Kameriker. Hij was de een na jongste uit een groot gezin. Zijn jongste 
broer was een oorlogsslachtoffer en is op de Algemene Begraafplaats 
in Kamerik herbegraven. Hij was een politieman die in de Tweede 
Wereldoorlog door de Duitsers is afgevoerd en vermoord.

Waar ben je opgegroeid?
In het Groene Hart. Ik ben in 1984 in Gouda in geboren, op mijn 
vierde zijn we naar Reeuwijk verhuisd en sinds mijn huwelijk woon ik 
weer in Gouda. De sfeer en cultuur van Gouda zijn wel vergelijkbaar 
met Woerden. Gouda is wat meer op Rotterdam gericht en Woerden 
wat meer op Utrecht. Rotterdammers zijn wat lomper in de mond en 
hier is het iets beschaafder en ook iets minder direct. Ook al is het 
maar twintig kilometer verderop, het maakt toch uit.

Wat heeft jou naar de politiek gebracht?
Dat heb ik mezelf ook vaak afgevraagd. Toen ik op de basisschool 
zat, las ik al dagelijks de krant. Maatschappelijke betrokkenheid en 

interesse zitten denk ik in je. Ik heb het ook van huis uit meegekregen. 
Mijn moeder vond het heel belangrijk; ze stimuleerde dat je de krant 
las en we discussieerden volop aan tafel over allerlei maatschappelij-
ke vraagstukken. Veel familie van mijn moeders kant is politiek actief.

Wat heb je vóór deze functie als wethouder gedaan?
Ik heb veel verschillende dingen gedaan. Als kind wilde ik graag bij 
de politie. Ik kreeg het advies om eerst een brede opleiding te doen 
en ben op mijn achttiende met HBO Integrale Veiligheidskunde 
begonnen. Ik mocht voor het eerst stemmen na de moord op Fortuyn 
en 9/11, veiligheid werd een belangrijk thema in die tijd. Ik volgde 
ook nog een tweejarige post-HBO Master Criminal Investigation.

En daarna?
Ik ging bij de recherche werken, maar die baan was niet wat ik ervan 
verwacht had. Tegelijkertijd was ik politiek actief, was elke avond 
weg en we kregen ons eerste kind. Ik wilde meer rust en ben bij de 
afdeling Toezicht en Handhaving van een Waterschap gaan werken. 
Dat bleek een voor mij veel te ambtelijke baan en ik besloot in 2015 
naar het onderwijs over te stappen. Ik ging een dag in de week bij het 
Hoornbeeck College in Gouda werken, een christelijk MBO. Ik begon 
als docent Burgerschap waarbij ik het politieke systeem uitlegde. Na 
ruim een jaar kreeg ik een fulltime leidinggevende functie en was 
uiteindelijk verantwoordelijk voor meerdere opleidingen.

Sinds wanneer ben je politiek actief?
Ik ben lid van de SGP en al jaren politiek actief. In mijn HBO-tijd was ik 
voorzitter van de landelijke SGP-jongeren. Daarna heb ik acht jaar in 

INTERVIEW: ANNE MARIEKE DEN HAAN. FOTO'S: KEES DE KWAASTENIET. 

Koester de kracht van Kamerik.
Interview met Jacques Rozendaal, 

dorpswethouder
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Contact dorpswethouder:
Jacques Rozendaal
rozendaal.j@woerden.nl

Vervolg interview met Jacques Rozendaal

de gemeenteraad van Gouda gezeten. Daar merkte ik dat bestuurlijk 
werk – zoals ik nu doe – me trok. 

Dus na de gemeenteraad in Gouda, ben je wethouder in Woerden 
geworden?
Ja, ik heb zelf aangegeven dat ik wilde stoppen als gemeenteraadslid. 
Het was behoorlijk intensief naast de fulltime baan op het Hoorn-
beeck en na acht jaar is ook je eerste frisheid weg. Ik wilde ermee 
stoppen voordat ik cynisch zou worden. Maar politieke vraagstukken 
bleven me interesseren en vandaar dat het wethouderschap me trok. 
Het is superbreed, mooi en verantwoordelijk werk. Op 23 juni van 
dit jaar, een week nadat het coalitie-akkoord gesloten was, zijn we 
als college gestart. Het wethouderschap is een fulltime baan, dus ik 
moest binnen een mum van tijd mijn baan in Gouda opzeggen. 

Heeft Woerden je altijd al getrokken?
Het is natuurlijk ook het Groene Hart, dus politieke vraagstukken zijn, 
ondanks de kleinere schaal, heel vergelijkbaar met wat in Gouda en 
omgeving speelt. Toen ik nadacht over het wethouderschap had ik 
zelf niet direct aan Woerden gedacht, maar Woerden benaderde mij 
dat er een vacature was. En ik was wel in voor iets nieuws. 

Ben je van plan naar Woerden te verhuizen?
Het is wel de bedoeling dat ik hier kom wonen, maar ik heb het 
eerste jaar ontheffing aangevraagd. Dat kun je ieder jaar opnieuw 
aanvragen. Ik ben me aan het oriënteren om me hier te vestigen, 
maar dat is niet zo makkelijk. We hebben een gezin met vijf kinderen, 
dus ik heb wel specifieke woonwensen. En op de kinderen heeft het 
natuurlijk een forse impact. De leeftijd van mijn kinderen ligt tussen 
de 2 en 14 jaar. De oudste twee zitten op het voortgezet onderwijs, 
op de Driestar in Gouda waar ook veel jongeren uit Kamerik naartoe 
gaan. Nu moeten ze vijf minuten fietsen naar school en straks wordt 
het dik een uur reistijd. Als we in Kamerik zouden gaan wonen, is dat 
nog langer. 

Hoe is het om dorpswethouder van Kamerik te zijn?
In het coalitieakkoord staat heel nadrukkelijk dat we gebiedsgericht 
werken belangrijk vinden. We willen als overheid dichtbij de wijken 
en dorpen functioneren. Daarom hebben we ze onder de wethouders 
verdeeld en heeft elke wijk en elk dorp een eerste wethouder als 
aanspreekpunt. Vanwege mijn historie wilde ik graag Kamerik en heb 
daarnaast ook de wijk Snel en Polanen. Het is niet zo dat ik één dag in 
de week dorpswethouder ben, het is één van de portefeuilles. 

Als Kamerikers iets aan de orde willen stellen, hoe werkt dat?
Het meeste gaat via Ivar Dekkinga, de dorpsambtenaar. Ik kom zelf in 
beeld als het bestuurlijk is of er een politieke component aan zit, als 
bewoners contact zoeken met raadsleden, maar ook in de formele 
overleggen zoals het Dorpsplatform. Per jaar zijn Ivar en ik bij vier 
vergaderingen van het Dorpsplatform aanwezig: bij twee algemene 
vergaderingen met alleen het bestuur van het Dorpsplatform en twee 
openbare, toegankelijk voor alle bewoners van Kamerik. De agenda 
van de eerste vergadering van het Dorpsplatform was zo vol, dat ik 
snel ingewerkt was in wat er allemaal speelt. 

Hoe krijgt het dorpswethouderschap verder vorm?
Neem bijvoorbeeld de Schulenburch: dat gaat natuurlijk niet alleen 
over ruimtelijke ordening, maar ook over wat voor dorp je wilt 

zijn, welke functies je wilt behouden voor de toekomst. Dan wil ik 
nadrukkelijk in beeld zijn om het gesprek te voeren. Ik probeer aan te 
sluiten op de totále ontwikkeling.

Er speelt natuurlijk ook veel.
Zeker, en Kamerik is een heel actief dorp. Chapeau voor wat er 
allemaal gebeurt en de betrokkenheid die er is. Dat vind ik echt 
knap en het is zeker niet vanzelfsprekend, ook niet in een dorp. De 
sociale cohesie in Kamerik is veel groter dan in heel veel delen van 
Nederland. En mijn oproep zou dan ook zijn: daar waar mogelijk, 
houd dat vast! Ik ben op bezoek geweest in de Cope en ik vind het 
echt fantastisch wat daar allemaal gebeurt. De Sleutelclub is ook zo’n 
mooi initiatief en ook helemaal door vrijwilligers gedraaid. De kracht 
van een samenleving als Kamerik kan heel behulpzaam zijn om om 
te gaan met grote vraagstukken als vergrijzing: buren die naar elkaar 
omzien, iets voor elkaar signaleren. Dat is ontzettend belangrijk voor 
het sociaal domein. Koester dat. 

Wat zijn je wensen voor Kamerik?
Het is heel belangrijk die sociale samenhang te bewaken én gezond 
te houden, dus soms te vernieuwen en jongeren erbij te betrekken. 
Die wens leefde ook duidelijk bij de laatste dorpsplatformvergadering. 
En een gezonde samenwerking tussen overheid en het dorp, met 
realistische verwachtingen, over en weer. We hebben als gemeente 
een behoorlijke uitdaging om de vacatures in te vullen, dus om ons 
werk gedaan te krijgen. Politiek is kiezen in schaarste. En in deze tijd 
helemaal. Het gebeurt nu regelmatig dat we geld voor een project 
hebben staan, maar niet de mensen om het uit te voeren. We willen 
veel realiseren, maar moeten soms ook ‘nee’ verkopen. Toch heb ik 
gelijk bij het eerste overleg met het Dorpsplatform gemerkt dat er 
begrip is dat niet alles kan en niet tegelijk kan, mits het realistisch 
is en we het goed onderbouwen. De kunst is om zo min mogelijk 
afstand tussen overheid en het dorp te hebben. En daar wil ik me 
voor inzetten. 



   Kamerik Vandaag nieuws   7

www.ovkamerik.nl
Ervaar ook wat Onderling verzekeren is!

Voorhuis 51b Kamerik
info@ovkamerik.nl

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 zorgen voor 
meer snelheid!

Is uw PC traag?
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Kameriks nieuws

Wat hebben we weer genoten, deze zomer, van de prachtige 
bloembakken op het dorp en aan de Kanis. Van mei tot november 
hebben de geraniums weer volop gebloeid. Dit dankzij vele 
vrijwilligers langs de Wetering die twee- tot driemaal per week de 
planten hebben watergegeven, op een ladder of met zelfgemaakte 
putemmers. Bedankt! Hopelijk kunnen we volgend jaar ook weer op 
jullie rekenen.

Natuurlijk willen we in mei weer nieuwe planten ophangen. De lege 
bakken zijn weer afgeleverd bij de kweker en worden in het voorjaar 
weer opgekweekt. Maar dit kost geld. De gemeente geeft dit niet (ook 
niet in Woerden). 

In totaal kosten de bakken ongeveer 1700 euro. 500 euro daarvan 
betaalt het Dorpsplatform en we hebben via het statiegeldbakje bij de 
PLUS ongeveer 500 euro bij elkaar gespaard. Daarvoor hartelijk dank. 
We komen dus nog tekort. Hoe we dit gaan oplossen weten we nog 
niet, ideeën zijn van harte welkom.

INGEZONDEN:

Bloembakken
Inmiddels is het geld geparkeerd bij het Dorpsplatform en konden we 
de rekening van Kamerik Leeft opheffen, wat weer kosten bespaart.

In ieder geval gaan we ervan uit dat we dit wel voor elkaar gaan 
krijgen voor het nieuwe seizoen.

Tineke Maarleveld
Els Kwakkenbos

Hulde! Op Koningsdag gaat onze aandacht 
uit naar Kamerikers die een lintje mochten 
ontvangen. Maar afgelopen zomer was er bij 
het Oranje Comité zelf een huldiging.  Drie 
van onze leden zijn ruim 12,5 jaar actief 
binnen ons team en dat werd gevierd. 

Debby Jonker, Erik van Ewijk en Rick Bruijnes 
werden in het zonnetje gezet door de 
Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. 
Zij ontvingen een mooie penning, een 
draagspeld en een oorkonde. Wij feliciteren 
hen met deze welverdiende onderscheiding 
en zijn dankbaar voor hun enorme inzet.  

Oranje Comité Kamerik

INGEZONDEN:

Huldiging bij het Oranje Comité

Van links naar rechts: Debby Jonker, Erik van Ewijk en Rick Bruijnes. Foto's uit eigen archief.

Zaterdag 10 december (let op: vandaag dus!) 
vindt de Wintereditie van Kamerik Proeft weer 
plaats, van 16.00 tot 21.00 in de Schulenburch. 
Entree is gratis. 

Er zijn lekkere hapjes en drankjes te nuttigen, 
leuke kinderactiviteiten, een verloting van 
prijzen, een muzikaal optreden van de band 
Vintage Connection... en natuurlijk is de 
Kerstman er ook.

Kamerik Proeft 
Wintereditie 2022
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Kamerikse activiteiten

Ontspanningsvereniging: 
voor alle leeftijden

INGEZONDEN:

Beste dorpsgenoten,
 
Wij willen jullie graag uitnodigen om op donderdagmiddag deel te 
nemen aan onze gezellige ontspanningsclub in ‘de Schulenburch’. Wij 
zijn een groep Kamerikers die graag samen een potje klaverjassen 
of rummikubben. Niet met het mes op tafel, want het motto is 
ontspanning.
 
We heffen een kleine contributie van € 6,50 per maand. Hiervan 
kopen we één keer in de zes weken wat leuke prijsjes en doen wat 
extra gezellige dingen met elkaar, denk dan aan bijvoorbeeld een 
hapje eten. 
 
Wij zijn een leuke mix van dames en heren in allerlei leeftijden. Uw 
leeftijd is niet belangrijk, we zijn er voor jong en oud en willen niet 
dat u thuis zit. 
 
Voor meer informatie, neem contact op met Ria en bel: 0348-401996 
of 06-30165624. 

 
 

         PROGRAMMA  dec. / jan. 
 

 
 

 
 

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 
 Laatste dinsdag v.d. maand BINGO : 27 dec. & 31 januari     

Woensdagochtend   Theaterproject ‘Vertelt u eens'   van 10:30 - 11:30 uur    
 7 & 14 december    

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 dec. & 13 januari 

Vrijdagavond  Prijsklaverjassen vanaf 20.00 uur 
 Deze maanden : 9 december / 6 en 20 januari 

De Stichting Activiteitenhuis organiseert activiteiten en 
faciliteert nieuwe initiatieven door en voor de inwoners 
van Kamerik. Hiernaast staat ons programma voor 
december en januari.  
 
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:

Programma van St. 
Activiteitenhuis: 
december en januari

De Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis organiseert op 
zaterdagavond 4 februari 2023 haar tiende editie van het 
verenigingenspel. Maximaal negentig teams van ieder vier 
personen nemen het in de spelquiz tegen elkaar op. Na dertig 
ronden van tien vragen wordt de balans opgemaakt en komt 
er een winnaar uit de bus. Naast de strijd om de felbegeerde 
beker, staan spelplezier en gezelligheid voorop.

Trommel de teamgenoten van vorig jaar op! Of stel een nieuw 
team samen! En schrijf je in: verenigingenspel-kamerik@
outlook.com.
 
Wanneer: Zaterdagavond 4 februari 2023
Aanvang:  20 uur
Waar:  De Schulenburch
Wat:  Spelquiz met 30 ronden van 10 vragen
Voor wie?: Teams van 4 personen
Kosten:  36 euro per team

Verenigingenspel 2023:
Inschrijving geopend!

INGEZONDEN:

IJsclub ‘De samenwerking’ van de Kanis organiseert  op 
zondag 11 december 2022 weer het grandioze ijsfeest in de 
Gekeerde Kanis. Met: 

• Rad van avontuur
• Prijsbiljarten
• Kinderkleurwedstrijden
• Schitterende prijzen

Komt allen! De aanvang is 16.00 uur. Zegt het voort!

IJsfeest op 11 december
INGEZONDEN:
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Fotogalerij

RUILBEURS VOOR ACTIE VAN DE PLUS VERJAARDAGSVIERING JUF ELSELINE BIJ DE EBEN-HAËZER

Kamerik in Beeld

PRET BIJ DE SINTERKLAASINTOCHT SINT EN ZIJN PIETEN

ORANJECAFÉ IN DE SCHULENBURCH KLEINDIERTENTOONSTELLING 2022

DOOR KEES DE KWAASTENIET:
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Kamerik in Bedrijf

Paul Zwetsloot in de stallen van Vrede-Oord.

Met de rubriek Kamerik in Bedrijf zetten wij een Kamerikse 
onderneming in de schijnwerpers. In deze editie spreken wij Paul 
Zwetsloot, biologische boer. 

Paul, wil je ons iets over jezelf en je werkzame leven als boer 
vertellen?
22 jaar geleden fietste ik naar Ad van Schaik met de vraag of 
ik stage mocht lopen bij hem. Ik was toen 16 jaar en zat op de 
Landbouwschool. Ad zei: ‘Ja, dat is goed!’ Ik heb daar toen één jaar 
stage gelopen en ben daar eigenlijk een beetje blijven hangen, blijven 
werken. Ik verhuurde mijzelf ook als zzp’er. In 2005 vertrok ik een 
jaar naar Australië en Ad vroeg me vóór vertrek, na te denken of ik 
met hem een maatschap zou willen oprichten. Stof tot nadenken dus, 
tijdens mijn reis. 

Toen ik terug kwam zijn we om de tafel gaan zitten en hebben we een 
concept maatschap uitgeschreven. Ik ging gewoon weer lekker aan 
het werk bij Ad. En er ging weer enige tijd overheen. Toen besloot 
ik om in 2009 een paar maanden naar Canada te gaan. Voordat ik 
ging, besloten we dat we de maatschap definitief zouden maken als 
ik terug was. Dus in 2010 was Maatschap van Schaik-Zwetsloot een 
feit met als doel dat ik het over ging nemen. Daar zijn we Ad zeer 
dankbaar voor.

En hoe verliep die overname?
Na een poosje in de maatschap te hebben gezeten heb ik een cursus 
bij de Rabobank gevolgd om meer te leren over een overname. Zij 
gaven aan dat een overname van het bedrijf zoals het toen was, ei-
genlijk niet mogelijk was. In 2013 hadden we ongeveer 55 melkkoeien 
met bijbehorend jongvee. In 1998 was Ad al omgeschakeld naar 
biologisch.

In gesprek met Paul Zwetsloot:
Biologische Kaasboerderij Vrede-Oord

Lise, mijn toenmalige vriendin, komt uit een familie die kaas maakt, 
dus ik dacht: ‘Misschien is dat wel iets.’ Ik ben dat verder uit gaan 
werken. Dus zijn we op een gegeven moment begonnen met het 
maken van kaas. Nou, dat was nog niet zo makkelijk hoor. Lise, die 
inmiddels ook mijn vrouw is, hielp gelukkig mee; zij zit nu ook fulltime 
in het bedrijf. We kregen in het begin best wel wat kaas terug, maar 
sinds een jaar of vier is de kaas wel goed. 

Is de kaas de enige inkomstenbron van jullie bedrijf?
Nee, we hebben nu ook nog 70 melkkoeien, 30 stuks jong vee en 
42 hectare land. We zijn bijna zelfvoorzienend. Van een deel van de 
melk maken we kaas en die verkopen we op de markt,  aan de handel 
en speciaalzaken. De rest van de melk gaat naar Campina, die wordt 
biologisch opgehaald.

En hoe is het om te boeren deze tijd?
Ik heb gelukkig alleen maar Nederland 3 op televisie, voor de kinde-
ren, zegt Zwetsloot lachend. Dus van het nieuws volg ik ook niet alles, 
want daar word je niet goed van. Drie of vier jaar geleden stonden ze 
ook al op het Malieveld, maar de regering en onze belangenbeharti-
gers komen samen geen steek verder.
We zijn zelf lid van LTO Nederland (belangenbehartiger voor de 
agrarische sector). Ik heb er wel vertrouwen in dat ze zoveel doen als 
ze kunnen. Lobbyen in den Haag is toch een vak apart.

Heb je er een gevoel bij waar ‘m dat in zit, dat ze geen steek verder 
komen?
Ze kunnen samen niet tot overeenstemming komen. Kijk.. het stikstof 
probleem is er, maar ligt natuurlijk niet alleen bij de boeren, maar 
bijvoorbeeld ook bij de auto’s en de industrie. En het is natuurlijk ook 
niet het enige probleem. Wij hebben stikstof nodig om het gras te 

INTERVIEW: MANUELA WILTENBURG. FOTO'S: KEES DE KWAASTENIET.
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laten groeien en dat is niet het enige, we moeten ook ons best doen 
om er mooi gras af te halen. Aan de natuurgebieden willen ze het 
liefst zo min mogelijk doen en dat pakt ook verkeerd uit. En voor die 
paar plantjes die stikstof gevoelig zijn, komen er vast weer nieuwe 
terug. De natuur kan zich ook ten dele aan passen. 

De opwarming van de aarde is een feit. Ook zonder de stikstofpro-
blemen zou de aarde opwarmen. Alles verandert, wij lopen ook niet 
meer in rieten rokjes en wonen niet meer in een grot. Maar met de 
kennis die we nu hebben kunnen we de opwarming van de aarde 
wel vertragen. De agrarische sector is een heel innovatieve sector en 
bedenkt al jaren heel veel oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een 
koeientoilet waar ze de urine van de mest scheiden of bijvoorbeeld 
dat er bij dichte stallen luchtwassers op worden gezet om de stallucht 
te zuiveren en de luchtkwaliteit van de omgeving te verbeteren.

Wat betekent de stikstofcrisis concreet voor jou als Kamerikse boer 
of voor jouw collega’s hier in Kamerik? 
Ik zit zelf nog met een PAS-melding (Programma Aanpak Stikstof 
-red.).  Als je je stal wilde uitbreiden, moest je een berekening doen 
waarbij de uitkomst duidelijkheid gaf over de eventuele extra belas-
ting op het natuurgebied. Als je onder een bepaalde waarde bleef was 
het genoeg om een melding te doen. Nu willen ze dat er overal een 
vergunning voor moet worden aangevraagd. Carola Schouten heeft 
gezegd: ‘Alle PAS-meldingen worden vergund’, maar er zit nu iemand 
anders op de troon, en dus heeft het nu veel meer voeten in de aarde. 

En wij zitten binnen drie kilometer van de Nieuwkoopse Plassen, dus 
in de buurt van Natura 2000. Als ik het zwart op wit zie, moeten wij 
krimpen, maar hoeveel of wat... geen idee. Als ze een andere boer 
uitkopen dan hoeft dat misschien helemaal niet. Ik ben er nog niet zo 
benauwd voor, eerlijk gezegd. De provincie moet nu in overleg met 
ons. Niet iedereen gaat zijn gelijk krijgen, dat heb je toch altijd.

Het is dus wel spannend voor de boeren hier in Kamerik omdat ze 
binnen het Natura 2000 gebied zitten?
Ja. Er zijn boeren die daar meer last van hebben dan andere, maar dat 
klopt wel, ja. En wij zitten dichterbij dan op Kamerik dorp natuurlijk. 
Misschien hebben ze er geen last van op het dorp. En waar ik me dan 
wel zorgen over maak... als een boer wordt uitgekocht, wordt dat een 
bufferzone of komt dat bij het Natura 2000 gebied? 

Heb je het gevoel dat wij het als Kamerikers snappen en jullie 
steunen?
Nou, ik snap het zelf ook amper, dus ik begrijp het ook als andere 
mensen het niet snappen. Ik denk wel dat we worden gewaardeerd 
door de consument. We zitten nu eens in de zoveel tijd om tafel met 

Vervolg Kamerik in Bedrijf

de gemeente om wrijving te voorkomen. Zo blijven we met elkaar in 
gesprek. Maar ja, de gemeente heeft eigenlijk zelf weinig te vertellen 
– de provincie heeft een grotere stem.  

En weet de Kamerikse consument de weg naar jullie kaasboerderij, 
want jullie hebben toch ook een winkel aan huis? 
Wij zitten vijf kilometer van het dorp af, dus ik snap best dat de 
Kamerikse consument er niet altijd aan denkt om naar onze winkel 
te komen op zaterdagochtend. Dat is een reden dat wij zelf naar de 
markt gaan en zelf de consument opzoeken. Bij Chez Michel liggen 
ook twee of drie soorten kaas van ons, dus men kan wel iets van ons 
vinden op het dorp. En in onze winkel is niet alleen kaas te koop, 
maar ook vlees afkomstig van eigen koeien.

Hoe zie jij de toekomst voor je, Paul?
Ik zie mezelf voorlopig nog lekker verder boeren. Het zou wat zijn als 
ik ’s avonds na het eten denk… ‘Pff ik ben het zat, ik zit al aan mijn 40 
uur.’ Want je moet toch nog naar buiten, een rondje langs de koeien 
lopen.  Boer zijn is een manier van leven, een passie, want anders 
houd je het niet vol. 

Door de uitbreiding van het extensieve boeren samen met de natuur 
en de weidevogels, denk ik dat de toekomst er voor ons goed uit ziet. 
Ik ben in elk geval hoopvol.

(Kaas) Boerderij Vrede-Oord
Paul en Lise Zwetsloot
Van Teylingenweg 174

3471 GK  Kamerik
06-29333077

http://www.kaasboerderijvredeoord.nl

Iedere zaterdag geopend tussen 08.30 uur en 13.00 uur

Het Repair Café, in het gebouw van de Sleutelclub, Nijverheidsweg 15, is iedere eerste dinsdag 
middag van de maand open van 14.00 uur tot 16.30 uur: 6 December, 3 Januari, 7 Februari, 
enzovoorts. Reparatie van kleding en kleine elektrische apparaten, door professionals. Het motto 
is: 'Weggooien kan altijd nog'. Terwijl u wacht is er koffie en thee. Er wordt om een kleine eigen 
bijdrage gevraagd.

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

Repair Café november
INGEZONDEN:
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Feestdagen

Maandagavond 19 december is de 
jaarlijkse kerstsamenzang in Kamerik. 
De drie Kamerikse koren en Muziek-
vereniging Nieuw Leven verlenen hun 
medewerking. De kerstsamenzang 
vindt plaats in de R.K. Kerk aan de Kanis 
en begint om 19.30 uur. De toegang 
is gratis. Er zal een collecte worden 
gehouden voor de energiekosten in de 
R.K. Kerk. Van harte welkom!

Commissie Kerstsamenzang Kamerik

INGEZONDEN:

Kerstsamenzang
in KamerikVoor maar 60 eurocent per kaart gaat ‘Kamerik bouwt voor Oeganda’ ook dit jaar weer 

kerstkaarten bezorgen in Kamerik, Woerden, Woerdense Verlaat, Zegveld, Harmelen, Kocken-
gen en Linschoten. Een èchte kaart met uw kerstwens is toch altijd nog leuker dan een mailtje 
of een appje!

U kunt uw kerstkaarten in de doos doen bij Bakker 
Griffioen, Hallehuis 2. Stop alle geadresseerde kaarten 
in de doos in een envelop met uw naam, 06-nummer en 
het verschuldigde bedrag er op. Wij kunnen u een tikkie 
sturen. Contant geld mag ook in de envelop, met daarop 
vermeld het aantal kaarten maal € 0,60. Ook kunt u uw 
kaarten afgeven bij Gijs en Engelien de Heer, Waterstoep 
11. De kerstpost kan vanaf 6 december tot en met 
23 december worden ingeleverd. De kaarten worden 
uiterlijk 24 december bezorgd. Bedrijven, scholen en 
verenigingen kunnen ook hun kerstpost inleveren.

Met de opbrengst van deze actie willen we op het terrein van de scholen van CD-Hope, stenen 
huisjes gaan bouwen voor de leerkrachten, zodat ze niet elke dag op hun fiets of brommer zo 
lang hoeven te reizen naar één van de scholen. Enkele leraren zijn zelfs de hele week van huis, 
zonder hun gezin. Als de leraren in Chawolo wonen, komen er ook meer winkeltjes om in hun 
behoeften te voorzien. Hier zal de hele bevolking van Chawolo profijt van hebben. We hopen 
dat deze actie weer een succes wordt.

Kerstkaartenbezorgactie voor CD-Hope
INGEZONDEN DOOR GIJS EN ENGELIEN DE HEER:

VERKOOP KERSTBOMEN 

& KERSTSTUKJES

Voor restauratie van de kerk

aan de Kanis

WANNEER: 

van 9:00 tot 17:00 uur

3 en 10 december
verkoop kerstbomen

17 t/m 22 december
verkoop kerstbomen & kerststukjes

WAAR:

Mijzijde 108

  0621231912

 0348401854

  Bedankt voor uw steun!

INGEZONDEN: INGEZONDEN:
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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!

Overstek 2 • 3471 EJ Kamerik
T 0348 401 615 • 06 44 65 24 08

info@deschulenburch.nl
www.deschulenburch.nl

Schulenburch
Sporten, feesten en vergaderen

Kom gerust langs dan laten wij u graag zien welke zalen wij verhuren 
en wat de mogelijkheden zijn.

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 buff et. 
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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

Is uw PC of laptop traag of zijn er andere problemen, 
wij 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!
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info@jp-install.nl JP-installaties.nl

Zonnepanelen op uw dak?

JP  Oerzorgt de installatie Oan 

dak tot meterkast! 

 +316 42 28 11 03

Een persoonlijke aanpak;

Volledige ontzorging;

Concurerende prijzen!

V���E�� �P ����

Buitenplaats Kameryck
Kom Ryckelijk Genieten!

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

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

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

        
       

‘liefdevol herinneren’ 

www.unalome-uitvaartbegeleiding.nl

Manuela Wiltenburg |  06-50905152 | Kamerik

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

FIABLE ADMINISTRATIES

onze kernwaarden: 
 Betrouwbaar
 Kundig
 Persoonlijke aandacht
 Proactief

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

adres
Overstek 2c
3471 EJ Kamerik

contact
0348 - 769089
info@fiableadministraties.nl


