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Nieuws
Kamerik: samen wonen, werken & leven

In oktober 2018 startte de Bunnik Groep met de reconstructie van
de Kanis. Nu, bijna 2 jaar later, maakt Kamerik Vandaag samen met
uitvoerder Rens Vosmeer de balans op en kijken we vooruit naar wat
nog gaat komen.
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Boerderijcamping
Boerinn groot succes

Schulenburch in gevaar
door geluidsoverlast

St. Activiteitenhuis
begint wandelclub

De camping komt, als het aan hen ligt, volgend jaar terug. Boerderij de Boerinn denkt
druk na over verbeteringen ...

Het bestuur van de Schulenburch luidt de
noodklok; meer boetes kan zij zich niet
veroorloven. Wij spraken met de voorzitter ...

Wandelen is goed voor de lichamelijke en mentale gezondheid. De Cope voegt een wandelclub toe aan haar activiteiten ...
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VAN DE REDACTIE KAMERIK VANDAAG:
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Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om ons team te versterken. Wij
zoeken met name mensen die artikelen willen nakijken op spellingen grammaticafouten, interviews kunnen afnemen, of die willen
helpen met de opmaak van het blad. Heeft u interesse? Stuur dan
een mail naar redactie@kamerikvandaag.nl.
Hieronder staan, onder voorbehoud, de volgende twee data
waarop Kamerik Vandaag verschijnt.

• Reconstructie De Kanis: hoe ver
zijn we na twee jaar?
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7 november 2020 (inleveren kopij: 22 oktober 2020)
2 januari 2021 (inleveren kopij: 18 december 2020)

• Interview Ad Smit: toekomst
van de Schulenburch

Bedankt voor het lezen van ons blad en tot de volgende keer!
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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, Els Kwakkenbos, Jan van Es, Kees de Kwaasteniet en
Manuela Wiltenburg.
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 22 oktober 2020.
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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Voorwoord; Nieuws van het Dorpsplatform
VAN HET DORPSPLATFORM KAMERIK:

Voorwoord door voorzitter Ko Droogers

met Kamerik, waar 19 mensen aan corona zijn overleden. Iedereen
in dat dorp kende wel een slachtoffer. Gelukkig is dat ons gespaard
gebleven.

De vakanties zijn weer voorbij en het gewone leven gaat weer beginnen. Het gewone leven? Zo gewoon is dat niet in deze tijd. Velen van
ons hadden gehoopt dat het na de vakantie wel weer wat normaal
zou worden, maar de 1,5m samenleving is het nieuwe normaal. Ook
de vakanties zullen voor de meesten van ons niet normaal geweest
zijn. Een vakantie naar het buitenland zat er voor velen niet in vanwege de risico’s. Zelf ben ik ook in Nederland gebleven, maar dat was
zeker geen straf. We kunnen weer eens ervaren hoe mooi ons land
is. Fietsen en wandelen in de duinen, de Waddeneilanden bezoeken
en, zeker niet op de laatste plaats, fietsen en wandelen in ons eigen
mooie Groene Hart. Met het mooie weer was het al vakantie als je
naar buiten stapte!
In de vorige Kamerik Vandaag van juli stond Martijn Zwiers in het
voorwoord even stil bij de effecten van corona op de Kamerikse ondernemers; ik wil in dit voorwoord terugkijken naar wat het voor onze
inwoners betekent. Gelukkig lijkt het er op dat Kamerik redelijk goed
door de coronapandemie heen komt. Er zijn wel enkele besmettingen
geweest, waarvan ook ernstige. Ik weet dat iemand die vier maanden geleden besmet is geweest nog steeds aan het revalideren is.
Iedereen die zelf of bij iemand in de familie met COVID-19 te maken
heeft wens ik dan ook van harte sterkte en beterschap. Een kennis
van mij woont in Boekel in Noord-Brabant, een dorpje vergelijkbaar

We hebben natuurlijk wel allemaal de effecten van de coronamaatregelen ervaren. Geen bezoek, geen feestjes, geen sport, geen muziek
maken of zingen en geen of beperkte kerkgang. Toch raar om met een
wijde boog om elkaar heen te moeten lopen. Maar we doen het goed
in Kamerik. Zelf merk ik bij de PLUS dat er goed afstand gehouden
wordt en ook nu je zelf je boodschappenwagentje moet ontsmetten
houdt men zich goed aan de regels. Mooi van de PLUS is dat als het
echt nodig is de boodschappen gratis aan huis bezorgd worden en dat
er een doos in de Cope staat waar de bewoners hun boodschappenlijstje in kunnen doen. Dat is toch het mooie van zo’n kleine gemeenschap als Kamerik: de mensen kijken naar elkaar om. Er was een
hulpgroepje vanuit de kerken, maar dat heeft eigenlijk weinig of niets
te doen gehad. Buren, bekenden of vrienden hielpen elkaar.
Ik denk wel dat er toch wel wat mensen zijn die eenzamer zijn dan
voor de crisis, maar op bezoek gaan blijft lastig. Een telefoontje kan
natuurlijk wel altijd. Uit de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid van
de gemeente blijkt dat Kamerik er op bijna alle punten als beste
uitspringt van alle wijken in Woerden. Dat bevestigt ook wel de zorg
voor en het omzien naar elkaar. Fijn om in Kamerik te wonen!
Langzaam maar zeker worden de teugels weer wat gevierd en kunnen
toch al weer meer dingen. De sportverenigingen zijn weer begonnen
met in acht neming van protocollen hiervoor en ook de kerkdiensten
kunnen weer wat uitgebreid worden, al is het zingen nog niet goed
mogelijk. Ook de fanfare waar ik in speel, mag weer repeteren. We
moeten wel op 1,5m afstand zitten en in een goed geventileerde
ruimte. Laten we maar hopen dat er snel een veilig en goed vaccin
komt. Tot die tijd wens ik iedereen sterkte om veilig zijn of haar weg
te vinden binnen dit nieuwe normaal. Als iemand hulp nodig heeft,
schroom niet dat te vragen. We zijn er voor elkaar in ons dorp!

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.

Fietspad Oortjespad

De gemeente heeft het verzoek van de Verkeerscommissie ingewilligd om de bebording
rondom dit fietspad aan te passen, waardoor
de bewegwijzering is verduidelijkt. De vraag om
belijning aan te brengen langs het fietspad is

nog niet gehonoreerd. Met het oog op de vroegere duisternis een belangrijke actie, waarvoor
opnieuw aandacht is gevraagd.

Woningbouw schoollocaties

Begin augustus heeft de gemeente bekendgemaakt dat het ontwerp bestemmingsplan
Mijzijde 76A en Overstek 1 ter inzage liggen t/m
30 september. Meer informatie: https://www.
woerden.nl/inwoners/ontwerp-bestemmings
plan-mijzijde-76a-en-overstek-1-kamerik.
Het gaat hier om de voormalige locaties van
de Wijde Blik. Het voornemen is om op locatie
Mijzijde 76A: 15 á 24 woningen te bouwen en

op locatie Overstek 1: 24 á 40 woningen.
Het plan is om het ontwerpbestemmingsplan
voor de Eben Haëzer-locatie naar verwachting
dit najaar ter inzage te leggen.

Aanleg glasvezelnetwerk

Eind augustus zag een van onze leden tot zijn
schrik dat de aannemer netwerksleuven in de
Van Teylingenweg aan het frezen was voor de
aanleg van het glasvezelnetwerk. Hij trok aan
de bel. Als Dorpsplatform hebben we er steeds
bij de gemeente op aangedrongen dat er groot
onderhoud kwam voor de Van Teylingenweg en
dat de oppervlakte niet aangetast werd voor de
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Vervolg Dorpsplatform
aanleg van het glasvezelnetwerk. Onze dorpsambtenaar heeft intern actie ondernomen en
dat heeft geleid tot een gesprek tussen de gemeente en de aannemer. Voor de goede orde:
er was geen toezegging dat er niet gefreesd
zou worden, maar ook de gemeente hecht er
belang aan dat dit zo min mogelijk gebeurt. De
aannemer heeft toegezegd om daar waar mogelijk boogzinkers te gebruiken. Bij de opritten
zal er wel gezaagd moeten worden, dit wordt
hersteld met klinkers. De gemeente zal in actie
komen om de sleuven die reeds overdwars zijn
aangebracht zo goed mogelijk hersteld worden.

Vervolg Rijksbeschermd
Dorpsgezicht

Begin juli kwam de werkgroep Rijksbeschermd
Dorpsgezicht voor de tweede keer bij elkaar. Op
gepaste afstand, maar iedereen was blij dat we
weer bij elkaar konden komen. De gemeente
en de landschapsarchitecten van Bosch en
Slabbers hadden niet stilgezeten. De kennis uit
de archieven, de historische foto’s (met dank
aan Hein), de bestaande tekeningen en de
oriëntatiewandeling waren samengevoegd in
een uitgebreide presentaties waarin een aantal
deelgebieden werd uitgelicht en toegelicht. De
gebieden zijn: de profielen van de Wetering
en de kades, de toegang tot het gebied via de
Meent, het Hallehuis en de omgeving van de
hervormde kerk.
Daarbij wordt aandacht gegeven aan: de
historische setting, overgangen van landelijk
gebied naar dorp, grotere samenhang van de
landschappelijke aspecten binnen een gebied,
aantrekkelijkheid van het leefgebied en toegan-

Oude begrenzingskaart van het
Rijksbeschermd Dorpsgezicht.

kelijkheid wandelaars (meerdere rondjes dorp).
Aan de werkgroep zijn per gebied keuzes
voorgelegd om verder te ontwikkelen. Tijdens
het keuzeproces werd uitgebreid gepraat over
vroeger en over hoe we ons dorp graag in de
toekomst willen zien. De huidige tijd brengt nog
een bijzonder knelpunt mee: het autoverkeer
en de parkeerdruk langs de Wetering. Dit punt
legt de werkgroep voorlopig neer bij de deskundigen op dit gebied in het besef dat dit cruciaal
is voor verdere ontwikkelingen.

dige touwen om op te lopen en vasttehouden,
een soort trekkatrol om je voort te trekken en
ook een gewoon bruggetje voor noodgevallen
of voor kinderen die nog niet zoveel durven.
Belangrijkste elementen naast de toestellen:
water, modder, zand(strandje), lang gras en

De landschapsarchitecten en de gemeente
gaan de gemaakte keuzes verder uitwerken
en komen dan terug bij de werkgroep om het
uitgewerkte plan voor te leggen.
Is uitvoering van het plan op korte termijn mogelijk? Het eerlijke antwoord daarop is nee. De
gemeente is op dit moment genoodzaakt om
alle extra werkzaamheden/uitgaven “on hold”
te zetten. Gelukkig was er nog net op tijd geld
vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een plan
voor het Rijksbeschermd Dorpsgezicht Kamerik.
Een uitgewerkt plan biedt de mogelijkheid om
aan de slag te gaan zodra er middelen beschikbaar komen. Met een uitgewerkt plan kan er
ook bij andere partijen (subsidiepotjes) aangeklopt worden om bij te dragen in de uitvoering
van het plan.
Na de zomer komt de werkgroep weer bij
elkaar en zullen we u daarna informeren over
de stand van zaken.

Natuurspeeltuin

Begin juli spraken twee leden van het Dorpsplatform met de initiatiefnemers van een
handtekeningenactie voor een Natuurspeeltuin
in Kamerik. Vier meiden begonnen in juni een
online handtekeningenactie en benaderden de
Woerdense Courant, die besteedde tweemaal
aandacht aan het initiatief. De meiden maakten
een flyer die op diverse plaatsen in Kamerik
werd opgehangen. De gemeente verzocht het
Dorpsplatform om met hen in gesprek te gaan.
De meiden hadden zich goed voorbereid en
hadden een maquette gemaakt om duidelijk te
maken wat hun wensen zijn. Het ideaal is een
eilandje met daarop klim/uitkijktoren, over de
sloot (laag water) diverse soorten toestellen om
de overkant te bereiken (slingertouw, evenwij-

De maquette van de initiatiefnemers
voor een Natuurspeltuin.
bomen of struiken om in te klimmen.
Tijdens het gesprek stelden we als locatie
Park Mijzijde voor. Die locatie zagen de jonge
dames wel zitten en we praatten over de
mogelijkheden die er zouden kunnen zijn op
het eilandje waar nu de kabelbaan staat, het
verderop aanwezige klimnet, de voetbaldoelen
en de mogelijke aanleg van een beweegpark.
We vertelden dat de gemeente op dit moment
niet over middelen beschikt voor aanleg of onderhoud, maar dat de gemeente bewegen erg
belangrijk vindt en ook veel belang hecht aan
activiteiten voor de jeugd, dus dat het zinvol is
om te overleggen wat er mogelijk is en wat er
misschien in de toekomst zou kunnen.
We spraken toen af dat we de gemeente
zouden vragen om na de zomer gezamenlijk
te bespreken wat er mogelijk is en of een
geleidelijke invoering ook mogelijk is. Enkele
weken geleden lazen we over de prijsvraag die
Woerden Actief heeft uitgeschreven voor leuke
beweegactiviteiten. We willen samen met de
meiden gaan bekijken of we aan deze prijsvraag
mee kunnen doen om op deze manier een begin te maken met een Natuurspeeltuin; wordt
dus vervolgd.
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Nieuws van de gemeente
VAN DE GEMEENTE:

Inloopavond duurzame energie

Heel Nederland doet wat om over te gaan op duurzame energie. Gemeente Woerden wil haar
bijdrage aan het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES) leveren en zet stappen
om duurzame energie op te wekken, via bijvoorbeeld windmolens en zonnevelden. Het college vindt het belangrijk om ook uw input mee te nemen. Daarom zijn we sinds januari met u in
gesprek over hoe en onder welke voorwaarden het opwekken van duurzame energie mogelijk
is. Dit wordt samen met analyses van o.a. ruimtelijk experts vastgelegd in een Afwegingskader. De gemeenteraad besluit over het Afwegingskader en de RES. Zo bepalen we samen hoe
Woerden bijdraagt aan de RES en het klimaatakkoord.
Op basis van alle input is er een conceptAfwegingskader opgesteld. In september komen we
hierover graag bij u terug. We starten met een voorlichting over de RES. Daarna zijn er verschillende avonden waarop u kunt reageren op het concept.
Voorlichting over de Regionale Energiestrategie
Om over te gaan op duurzame energie staat er in het Klimaatakkoord dat regio’s afspraken
maken in de Regionale Energiestrategie. Woerden valt onder de RES U16. Maar wat betekent
de RES? Hierover organiseert Woerden samen met andere gemeenten online voorlichting op 9
september.

Praat mee over
windmolens en
zonnevelden in
gemeente Woerden
14 september:
22 september:
29 september:
30 september:
6 oktober:

Woerden
Zegveld
Harmelen
Online sessie
Kamerik

Meer info + aanmelden op
woerden.nl/duurzameopwek

Praat mee over het Afwegingskader
In de zomer is er een concept Afwegingskader opgesteld. We gaan hierover graag met u in gesprek tijdens een laatste ronde inloopavonden, waarna alle inbreng naar de gemeenteraad gaat. In Kamerik vindt de fysieke inloopavond plaats
op dinsdag 6 oktober, in de Schulenburch. Een online inloopavond wordt op 30 september gehouden.
Aanmelden
In verband met de coronamaatregelen hebben we de fysieke inloopavonden verdeeld in tijdsloten. Op de avond zelf zijn er duidelijke looproutes aangegeven, zodat u te allen tijde 1,5 meter afstand kunt houden. Omdat we met tijdsloten werken, is het belangrijk om op tijd te komen.
Te laat binnenkomen betekent dat u een deel van het programma zult missen. Probeer echter niet meer dan 5 minuten voor uw tijdslot aanwezig te zijn. Na elk tijdslot vragen we bezoekers naar huis te gaan. Er is helaas geen mogelijkheid tot napraten.
Aanmelden en meer informatie over het programma, de tijden en locaties: www.woerden.nl/duurzameopwek.
VAN DE GEMEENTE:

Plaatsing “Woerden zakt door”-kubus in Kamerik
Afgelopen juli en augustus heeft de “Woerden zakt door”-kubus
als eerste in het Park Mijzijde in Kamerik gestaan, vlakbij de ingang aan de Hallehuis-zijde. De kubus is 21 juli door de Kamerikse
wethouder Arthur Bolderdijk geopend.
De gemeente Woerden is druk bezig met het thema bodemdaling. Met de “Woerden zakt door”-kubus wil de gemeente Woerden bij haar inwoners enerzijds meer bewustwording creëren
op het thema “bodemdaling” en anderzijds de actiebereidheid
van haar inwoners (en ondernemers) – om bijv. beperkende
maatregelen te treffen rondom de eigen woning – vergroten. Dit
gebeurt door concrete tips aan woning- en pandeigenaren over
klimaatbestendige maatregelen, zodat zij zelf ook actie kunnen
ondernemen. Ook laat de kubus zien wat de gemeente doet om
bodemdaling te remmen.
Woensdag 20 augustus is de kubus verplaatst en is nu in het
Brediuspark te Woerden te bezichtigen. Als u hem in Kamerik
gemist heeft, kunt u hem in het Brediuspark nog bezoeken tot en
met eind september.

Opening door wethouder Arthur Bolderdijk.
Foto door Kees de Kwaasteniet.
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Interview met Hugo Oudejans & Hans van der Stok: boerderijcamping

Camping van Boerderij de Boerinn
was een groot succes!

Hugo Oudejans, directeur van Boerderij de Boerinn. Foto's bij dit stuk door Kees de Kwaasteniet.
Sinds dit jaar heeft “Boerderij de Boerinn”
ook een boerderijcamping. Kamerik Vandaag sprak met Hugo Oudejans en Hans van
der Stok over het succes van de camping.
Hoe is de boerderijcamping ontstaan?
Het idee van de boerderijcamping is ontstaan
na de uitbraak van corona. Ook Boerderij de
Boerinn moest sluiten en een brainstorm met
de familie Hoogendoorn leidde tot dit idee.
Het zaadje was geplant en groeide al snel uit
tot een realistisch plan omdat er heel veel
componenten, die bij een camping horen, bij
ons al aanwezig waren. Wat er niet aanwezig
was, waren bijvoorbeeld de afwasplekken.
Door de inspanning én creativiteit van teamleden en oproepkrachten, is deze voorziening toch snel tot stand gekomen. Daar zijn
we eigenlijk toch wel heel erg trots op. De
betrokkenheid en bevlogenheid van deze
mensen was erg mooi om te zien.
Voordat we echt aan de slag konden moesten
we natuurlijk ook eerst nog een vergunning
krijgen. Dat lukte gelukkig. Het is een permanente vergunning tussen maart en oktober.
Dit biedt natuurlijk ook weer een extra
mogelijkheid voor mensen die na een bruiloft
zouden willen blijven overnachten.
Voordat een camping gasten kan ontvangen
moet er wel aandacht en promotie voor zijn.
Hoe hebben jullie dat aangepakt?
We hebben veel via social media, ons eigen

netwerk en via Google gedaan. We hadden
natuurlijk geen foto’s van een veld met
tenten, dus we hebben gewoon een tent
neergezet en daar foto’s van gemaakt. Zo is
het gegroeid. Ook contacten bij de radio en
de ANWB hebben er voor gezorgd dat het
bekendheid kreeg. Dit alles bij elkaar heeft
voor een goede bezettingsgraad gezorgd.
Terugkijkend op zo’n eerste keer kunnen we
zeggen dat het erg goed is gegaan.
Dus het was een succes?
Over acht weken gezien hebben we gemiddeld zo’n 35% vol gestaan en in totaal
ongeveer 300 gezinnen mogen verwelkomen.
De middelste week waren we zelfs één week
helemaal volgeboekt. Alle 50 plaatsen waren
bezet. Sommigen bleven een nachtje maar
er was ook één gezin voor drie weken. We
hadden een vast campingteam, want vakantiegangers hebben een heel ander ritme dan
een groep die binnen een uur een programma moet afronden. Van gasten hoorden we
terug dat het ongedwongen was en dat de
kinderen een heerlijke vakantie hadden. En
daar doe je het voor.
We hebben de samenwerking opgezocht met
andere lokale ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan koffie, fietsverhuur en elektra.
Mede daardoor werd het een succes. We
merkten ook dat het in de omgeving écht
leefde. Dat gaf ons de bevestiging dat het
gegund werd aan Boerderij de Boerinn.

Wie hebben er gebruik van gemaakt?
Mensen uit Woerden, Harmelen, Vleuten
maar ook daarbuiten. Zeeuws Vlaanderen,
Noord Holland, echt overal vandaan. Tegen
groepen jongeren hebben we nee gezegd, we
zijn een gezinscamping en geen jeugdcamping. We willen toch dat het ’s avonds na een
bepaalde tijd rustig is op het terrein.
Het lijkt een mooie aanvulling op jullie al
jaren bestaande activiteiten. Komt de camping volgend jaar terug?
Ja, de camping komt wat ons betreft terug.
We willen dit wel verder optimaliseren en
verbeteren. Voor zo’n eerste keer was het
goed en kijken we er tevreden op terug. Wij
vinden het erg belangrijk om de relatie met
alle (aangrenzende) buren goed te houden.
Zo willen we nog met hen gaan evalueren
wat er goed ging en wat beter kan. We willen
die relatie echt goed houden en zaken met
hen afstemmen.

Uitzicht op het kampeerveld.
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©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
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Als je afscheid
nemen moet...
dan is het belangrijk, om dat in eigen stijl
en op respectvolle wijze te kunnen doen.
Voor een persoonlijke
en betekenisvolle
uitvaart:

f

Wij delen u mede dat wij nog een tijdje
doorgaan met het terras + eetcafe!
(In ieder geval tot eind oktober)

De openingstijden:

vrijdag vanaf 17.00 tot 21.00 uur
zaterdag en zondag
vanaf 17.00 uur tot ???

Wisselend 3-gangen diner voor €19,50
Kijk voor meer informatie op
www.deschulenburch.nl

www.autobedrijfwilvandertol.nl

nce 2020

Tel. 0348 - 401272
Nijverheidsweg 3, Kamerik
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Altijd 80 top occasions op voorraad!
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Alle mobiliteitsgemak onder één dak!
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Nicole Fazzi – Burgers
Woerden 0348 – 498129
www.ametista.nl
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Voortgang Reconstructie De Kanis

Hoe ver is de reconstructie van de Kanis na twee jaar?

Aanleg van de hoge betonvloer in de Pastoor Schuurmanstraat. Foto door Kees de Kwaasteniet.
In oktober 2018 startte de Bunnik Groep met de reconstructie van
de Kanis. Nu, bijna 2 jaar later, maakt Kamerik Vandaag samen met
uitvoerder Rens Vosmeer de balans op en kijken we vooruit naar wat
nog gaat komen.
Het Pastorielaantje, de Leeuwerikstraat, de Reigerstraat en de Gruttostraat zijn klaar. (1A,1B,1C,4A)
Door de coronamaatregelen heeft er een wijziging in de volgorde
van de werkzaamheden plaatsgevonden; de nutsbedrijven mochten
namelijk niet bij de mensen naar binnen voor de huisaansluitingen.
Inmiddels mag dit wel weer en wordt er op schema gewerkt. De
samenwerking met de nutsaannemers Van Vulpen, VW Telecom en
CIAG verloopt goed en prettig. Ondanks de vakantie werkte Bunnik
Groep afgelopen zomer door. Vanaf maandag 31 augustus werkte
men weer met de volledige bemanning.
Komende periode
In de komende periode zal het laatste riool worden aangebracht aan
de Roerdompstraat (3A) en de Meerkoetstraat. (3B) Daarna kunnen
de nutsbedrijven aan de slag en aansluitend is Bunnik weer aan de
beurt. De verwachting is dat Bunnik eind november hier kan beginnen
met bestraten. Als niets tegenzit (denk bijvoorbeeld aan vorst) zijn
deze straten eind januari klaar.

Bouwplattegrond voor de reconstructie van de Kanis.

Aan de Mijzijde (2A) wordt nu door Van Vulpen een tijdelijk tracé gemaakt en in (een deel van) de Pastoor Schuurmanstraat (4B) is Bunnik
bezig met de aanleg van de hoge betonvloer. Aan het vervolg van de
Pastoor Schuurmansstraat en de Mijzijde (2A) zal eind oktober/ begin
november gestart worden met het boren van de palen. Voorzieningen
als de Gekeerde Kanis en Parvani zullen middels een looppad/brug
over de sleufkist toegankelijk blijven.
Buurtgroep
Sinds de start van de reconstructie is er binnen het project ook een
buurtgroep actief die bestaat uit negen inwoners van de Kanis. Zij zijn
de “ogen en oren” van de buurt en geven de signalen uit de buurt
door aan de aannemer. Regelmatig is er een overleg met de gemeente, de aannemer en de buurtgroep waar onder andere planning en
voortgang van het project besproken wordt. Ook is er ruimte voor de
zaken die spelen in de buurt. Onlangs heeft de buurtgroep een enquête gehouden onder de bewoners, waarbij antwoord gegeven werd op
vragen als: “ervaart u overlast”, “waar maakt u zich zorgen over” en
“waar bent u tevreden over”. De resultaten van deze enquête worden
binnenkort met aannemer en de gemeente doorgesproken.
App Reconstructie De Kanis
Er is een gratis omgevingsapp beschikbaar om de voortgang en
de planning van dit project te volgen. Bent u nieuwsgierig of wilt u
gewoon op de hoogte blijven van dit project? Download dan de app in
de Apple App Store of Google Play Store.
Wist u dat?
…er inmiddels 650 palen geboord zijn van de in totaal 782 palen.
…de totale lengte van al deze palen bij elkaar meer dan 11 km
(11.281 m) is.
…wanneer alle palen hemelsbreed achter elkaar worden gelegd men
bijna in Utrecht uitkomt.
…er in totaal 6500 m³ beton zal worden gestort.
…er al ca. 70% van de betonconstructie gerealiseerd is.
…dit in 5042 betonmixers vervoerd wordt.
…de app ruim 600 keer gedownload is.
…hier wekelijks een nieuwsupdate geplaatst wordt over de voortgang
van de werkzaamheden.
…deze per keer door circa 200 mensen gelezen wordt.
…de verwachting is dat Bunnik zomer 2021 klaar is met de reconstructie van De Kanis.
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Interview met Ad Smit over de toekomst van de Schulenburch

Ad Smit, voorzitter van het bestuur, voor de Schulenburch. Foto's bij dit stuk door Kees de Kwaasteniet.
Het bestuur van de Schulenburch luidt de noodklok. De Schulenburch is al meer dan een jaar verwikkeld in een geschil met
buurman Peter Smit (geen familiale relatie met Ad Smit – red.), die
klaagt over de geluidsoverlast vanuit het zalencentrum. Inmiddels
heeft de Schulenburch twee boetes van 5000 euro geïncasseerd. In
beide gevallen, zegt het AD Woerden, is het deze zelfde buurman
geweest die de gemeente op de geluidsovertreding gewezen heeft.
Een volgende overtreding zou zelfs tot een boete van 20.000 euro
kunnen leiden. Dit baart het bestuur grote zorgen, want in verband
met de coronacrisis zijn de inkomsten al teruggelopen. Wethouder
Tymon de Weger heeft binnenkort een gesprek met het bestuur.
Er is echter een kans dat de Schulenburch, ontmoetingsplek en
gastheer van Kamerikse evenmenten zoals het verenigingenspel,
Kamerik Live en Kamerik Proeft, moet sluiten.
Kamerik Vandaag heeft Peter Smit benaderd voor een interview,
maar hij wilde helaas geen commentaar geven. Wel sprak Kamerik Vandaag met Ad Smit, de voorzitter van het bestuur van de
Schulenburch. NB: Ad is ook redactielid van Kamerik Vandaag. Hij
spreekt in dit interview in zijn hoedanigheid als voorzitter van de
Schulenburch, niet als redactielid; hij geeft alleen de mening van het
bestuur van de Schulenburch.

Kan je voor de lezers samenvatten wat de huidige situatie omtrent
de Schulenburch is?
De Schulenburch kampt al een aantal jaren met geluidsoverlast als
gevolg van de vele activiteiten die er plaatsvinden. We zijn gestart
met een programma in fasen om het geluid terug te dringen tot een
aanvaardbaar niveau, daarover verderop meer. Een tiental jaren geleden speelde dit ook voor de Bijn, maar dat is inmiddels bouwkundig
opgelost, ook in een aantal fases.

Ad, wat doe jij voor het bestuur van de Schulenburch?
Sinds 1984 ben ik bestuurslid van de Schulenburch, al 36 jaar dus! Ik
werd lid in 1994, toen de Schulenburch als gevolg van de HOT-operatie (een bezuinigingsronde van de gemeente Woerden) zelfstandig
werd. Later ben ik voorzitter geworden als opvolger van Cees Roest.
Voor die tijd was er nog een vereniging Dorpshuis die het oude
dorpshuis bestuurde maar dat is in 2000 in elkaar geschoven.

Welke functie vervult de Schulenburch in het dorp volgens jou?
De Schulenburch is het ontmoetingspunt van het dorp, waar tal van
verenigingen hun thuisbasis hebben: bijna alle sportverenigingen,
zang, kerk, muziek, noem maar op. Daarnaast vinden er partijen
plaats in de grotere zalen. Naast bruiloften van Kamerikers/Woerdenaren zijn er ook buitenlandse bruiloften; samen met de sport zorgen
die feesten voor een goede omzet van de pachter Dingeman den

Hoe sterk in gevaar is de Schulenburch?
De Schulenburch is inmiddels dusdanig in het nauw gebracht door
een buurman die er tijdelijk woont en ons geen tijd gunt maatregelen
op te bouwen, dat het 2 voor 12 is – of eigenlijk er al overheen. Hij
belt onmiddellijk de milieudienst die moet komen meten als er geluid
is. Dat heeft al 10.000 euro aan boetes gekost en nu dreigt hij met
een boete van 20.000 euro en verdergaande juridische maatregelen.
En dit terwijl de overige buren bereid zijn te wachten op de te nemen
maatregelen. Het toegestane geluidsniveau na 11 uur ‘s avonds is
overigens zo laag dat er vrijwel geen geluid meer naar buiten mag
komen. Zelf ben ik een aantal keren buiten wezen luisteren en ik weet
niet waar die buurman zich druk over maakt. De vorige huurder van
het pand dat Smit nu bewoont heeft aangegeven nooit last van het
geluid te hebben gehad.

Ad Smit is 69 jaar en al 47 jaar getrouwd met Ankie Pak. Ze hebben vier kinderen, waarvan Alwin en Rosanne nog in Kamerik wonen. Simone woont in Noorden en Edo in Amsterdam. Ad en Ankie hebben drie kleinkinderen en een vierde is onderweg. Ad is naast voorzitter van
de Schulenburch, ook actief voor SDO/Fiable, de Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis, het Platform Ondernemersverenigingen Woerden
en als mederedactielid van Kamerik Vandaag.
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Vervolg interview; Ondernemersnieuws
Hartog. Hierdoor kan die een mooie pachtsom betalen en hoeft er
bijna niet of geen gemeenschapsgeld naar het Centrum. Dit geldt niet
voor de sporthal, waar wel geld bij moet.
In juni zijn geluidswerende ramen geplaatst. Zijn die niet voldoende geweest? Wat wordt er verder gedaan om de geluidsoverlast te
beperken?
Er zijn niet alleen voorzetramen geplaatst, maar ook omkastingen
op de dakafvoeren. Daarnaast is het geluidsniveau binnen beperkt.
Inmiddels is er een decibelmeter aangeschaft die het volume van de
muziek binnen aangeeft. Hopelijk helpt dat ons voorlopig door de
situatie heen in afwachting van verdere maatregelen zoals dakisolatie
en tal van andere maatregelen die ons zijn geadviseerd door een zeer
deskundig bureau. We moeten echter wel de tijd krijgen dit uit te
voeren. Door de coronatoestanden is de omzet sowieso zeer drastisch
teruggelopen, dus dat zit ook niet mee.
Als de Schulenburch in overtreding van de geluidsregels is, heeft
Peter Smit dan niet een punt?
Ja, wettelijk gezien wel, maar zoals ik al zei: in de praktijk valt het best
mee. Waarom kan hij niet even afwachten tot er verdere maatregelen
genomen zijn, net als andere omwonenden? Zelfs de Bijn heeft hij
aangeklaagd, maar kreeg daar geen poot aan de grond. Hij heeft ook
al de muziekvereniging aangesproken omdat ze tijdens de hittegolf
hun deuren opengezet hadden.
Wat voor toekomst wil jij voor de Schulenburch?
Er komt binnenkort een rapport uit dat geschreven is door een onafhankelijk bureau in opdracht van de gemeente, waarin suggesties
worden gedaan het centrum dagelijks ook overdag open te houden.
Dit o.a. door de bibliotheek door te breken en meer mensen uit het
dorp te betrekken in werkgroepjes die activiteiten opzetten. Wij staan
hier uiteraard honderd procent achter als bestuur.

In juni werd geluidswerend glas geïnstalleerd.
Wat kan de gemiddelde Kameriker doen om te helpen?
De Schulenburch steunen in onze acties voor het behoud richting de
gemeente. Meedoen aan nieuwe activiteiten in het dorpshuis en/of
jezelf aanmelden voor het helpen in het bestuur. Dat is hoognodig,
want alledrie de bestuursleden in het dagelijks bestuur zijn 65-plussers. Aanmelden kan bij Kamerikse bestuursleden Jan Zwaneveld
(jzwaneveld@freeler.nl), Rob Kwakkenbos, Erik Wiltenburg of bij mij
(aamsmit@ziggo.nl).
Wil je verder nog wat kwijt?
Het kan toch niet zo zijn dat één “boze buurman” die er tijdelijk
woont zorgt voor sluiting van de Schulenburch! Als bestuur zijn we
echt ten einde raad, dus hulp is nodig vanuit het dorp.

VAN DE ONDERNEMERSVERENIGING KAMERIK-KANIS:

“Woerden gaat door” helpt ook de Kamerikse bedrijven
plaatst ter informatie. Het staat ook op de infozuilen in Woerden en Harmelen. Daarnaast
is de website www.woerdengaatdoor.nl van
start gegaan. Hierop staat wat de campagne
inhoudt, verhalen van ondernemers en een
overzicht van bedrijven die de campagne
ondersteunen/sponsoren.

Op 15 juni is de campagne “Woerden gaat
door” gestart. Deze actie is opgezet door de
plaatselijke ondernemersverenigingen, verzameld in de POVW (Platform Ondernemers
Verenigingen Woerden), om de Woerdens
bedrijven in deze moeilijke tijden onder de
aandacht te brengen van klanten en collega-bedrijven.
Woerden moet voor alle duidelijkheid breed
opgevat worden; het betreft Woerden en
alle kernen die daar deel van uitmaken,
waaronder Kamerik. Dit betekent dat er langs
de wegen in Harmelen, Kamerik, Zegveld en
Woerden door ESH Media borden zijn ge-

Op het moment van schrijven zijn er al 22
ondernemers die deze website sponsoren.
Hieronder zijn Kamerikse bedrijven Autobedrijf Wil van der Tol, Critical Minds en Stoof &
Computers, waarvoor hartelijk dank!
Op de website staan emailbanners en raamposters die men kan downloaden. Ook staan
er blogs van ondernemers op. In de Annex-cinema draait een filmpje in het voorprogramma over de actie en ook op de gemeentepagina’s in de Woerdense Courant is aandacht
aan de actie besteed.
Een mooi initiatief – ondersteund door tal
van bedrijven en organisaties – was ook het

opzetten van het cultuurfestijn Onder de
Bomen op het Exercitieterrein als mooi alternatief voor de Woerdense Vakantieweek, die
niet door kon gaan.
De gezamenlijke ondernemersverenigingen
hopen erop dat deze acties de plaatselijke
bedrijven door de coronacrisis heen helpen,
vooral de bedrijven die in zwaar getroffen
sectoren actief zijn, zoals bijvoorbeeld de
horeca en evenementenbedrijven.
U kunt meehelpen door te kopen of handel
te doen met de bedrijven/winkels uit de
regio Woerden. Als u benieuwd bent welke
ondernemers actief zijn in Kamerik, kunt u op
www.kamerikvandaag.nl naar de categorie ”voorzieningen” kijken. Hartelijk dank
hiervoor namens de Ondernemersvereniging
Kamerik-Kanis en de andere ondernemersverenigingen!
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Kamerik in Beeld

RIJDENDE RECEPTIE IN CORONATIJD

PRET TIJDENS DE HITTEGOLF

KANOVAREN IN ZOMERS KAMERIK

HET NIEUWE SCHOOLJAAR BEGINT

DJ MARCO VAN DE GEER HARD AAN HET WERK

RUUD BUURMAN EN MAARTEN VERKLEY
IN HET NIEUWE GEBOUW VAN DE SLEUTELCLUB

Met dank aan Kees de Kwaasteniet voor de foto's.
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Kamerikse verenigingen en activiteiten
INGEZONDEN:

Wandelclub en andere activiteiten van de Cope
Wandelgroep De Cope

Stichting Activiteitenhuis Kamerik organiseert
activiteiten en faciliteert nieuwe initiatieven
door en voor de inwoners van Kamerik, in de
Cope (Berkenlaan 51).
Met het oog op corona hanteren we onderstaande basisregels voor alle activiteiten,
inclusief de wandelclub:
• Meld u van tevoren aan
• Heeft u verkoudheidsklachten of griepverschijnselen: blijf thuis en laat u testen
• Houd 1,5 meter afstand van anderen
• Was of desinfecteer uw handen zo vaak
mogelijk
• Hoest en nies in de binnenkant van uw
elleboog
• Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet
• Bij binnenkomst zal eerst een checkgesprek plaatsvinden
• Betaal gepast (contant)
• Volg de aanwijzingen en instructies van
onze vrijwilliger.

In samenwerking met Beweegteam Woerden
zet de Cope een nieuwe wandelclub op.
Wanneer: Dinsdag 11.00 uur. U kunt vanaf
10.30 uur al terecht voor kopje koffie of thee
(warming-up).
Startlocatie: De Cope, Berkenlaan 51 in
Kamerik.
Doel: gezellig samen wandelen en andere
mensen ontmoeten, u verbetert ook uw
conditie en u voelt zich fitter. Bij slecht weer
kan men samen spelletjes doen.
Er zijn geen kosten verbonden aan het wandelen. Koffie / thee kost € 1,- (voor 2 kopjes).

Voor meer inlichtingen kunt u Tonny Bouwman (0348 - 40 16 99 of 06 39 59 27 13)
contacteren.

INGEZONDEN:

Sleutelclub begint fotoclub
De Stichting Sleutelclub Kamerik is officieel
verhuisd naar haar nieuwe locatie, “Ambachtshuis Kamerik” aan de Nijverheidsweg
15 in Kamerik. Dit stelt de club in staat om
meer en nieuwe activiteiten te organiseren.
Een van de nieuwe activiteiten zal een
fotoclub zijn. De club is bedoeld voor hobbyfotografen die het leuk vinden om met
gelijkgestemden te praten over hun hobby,
resultaten te bespreken of gewoon samen
met de camera eropuit te gaan.
Voorzitter Louis van Dam: “Fotograferen is
een leuke hobby met zowel sociale, creatieve
als technische aspecten. Als je samen naar
elkaars foto’s kijkt valt er altijd wel iets te
leren. Dat zijn de belangrijkste doelen van de
club, samen eropuit trekken, elkaar uitdagen
en van elkaar leren. Het Groene Hart is met
haar landschappen, dieren, plassen, steden
en dorpen erg fotogeniek. En fotograferen
is een ambacht voor alle leeftijden en past
daarom ook prima in het ambachtshuis.”
Belangrijke onderdelen tijdens de clubavonden zullen de fotobesprekingen, de verkiezing van foto van de maand en de maandelijkse opdrachten zijn. Naast de clubavonden

zullen er regelmatig excursies naar interessante fotolocaties worden georganiseerd en
zullen er cursussen gegeven worden.
Geïnteresseerden kunnen een mail sturen
aan fcuw@sleutelclubkamerik.nl. Je ontvangt
dan een enquêteformulier waarin je kunt
aangeven wat je interesses zijn en wat je
van de club verwacht. Aan de hand van de
uitkomst van deze enquête wordt de club
definitief vormgegeven.

De eerste bijeenkomst van de Fotoclub
Utrecht West heeft plaatsgevonden op
dinsdag 25 augustus om half acht in het Ambachtshuis. Er is voldoende ruimte voor anderhalve meter afstand. Iedereen is welkom!

Als u interesse heeft om mee te wandelen,
dan kunt u contact opnemen met Maarten
Stiggelbout. Mobiel: 06 34443230. E-mail:
maarten@beweegteamwoerden.nl.
INGEZONDEN:

Steun fanfare
Nieuw Leven!

Met uw stem kunt u onze fanfare
Nieuw Leven steunen! Van 5 tot 25
oktober loopt weer de Clubsupport
actie van de Rabobank. Mensen die
een Raborekening hebben kunnen op
een vereniging stemmen. Hoe meer
stemmen een vereniging krijgt, hoe
meer geld er naartoe gaat. Zie www.
rabobank.nl/clubsupport. Nieuw Leven
wil het geld gebruiken om gratis concerten te kunnen organiseren als dat
weer toegestaan is.
Na een periode waarin we geen muziek
konden maken vanwege de corona
mag er nu gelukkig weer onder strikte
voorwaarden gespeeld worden. Alleen
met het geven van concerten moeten
we nog even wachten.
We hopen dat u ons steunt!

Ingang van de nieuwe locatie.
Foto door Kees de Kwaasteniet.
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Kamerikse verenigingen en activiteiten
VAN JEVAKA:

INGEZONDEN:

coronamaatregelen is Jevaka zich aan het
oriënteren wat de mogelijkheden zijn. Te
zijner tijd zullen we de inwoners van Kamerik
informeren hoe de intocht vormgegeven gaat
worden.

Eind augustus hebben de Kamerikse bedrijven Onderlinge Verzekeringen Kamerik en
Fiable Administraties zich voor meerdere
jaren aan SDO verbonden. SDO is zeer
verheugd met deze steun en is deze echte
Kamerikse bedrijven dan ook dankbaar!

Sinterklaasintocht Kamerikse bedrijven verbinden zich
Zaterdag 21 november staat de Sinterklaasin- aan korfbalvereniging SDO
tocht van Kamerik gepland. Door de huidige

In het jaar dat Onderlinge Verzekeringen
Kamerik 25 jaar sponsor is op het shirt van de
Kamerikse korfballers, breiden zij de sponsoring verder uit. Waar Onderlinge Verzekeringen al tientallen jaar prijkt op shirt van het
eerste team, is dat vorig jaar omgezet naar
sponsoring van de selectie. En dit jaar komt
daar sponsoring van de Kamerikse korfballende jeugd bij.
INGEZONDEN:

Repair Café
Het Repair Café is voorzichtig weer
begonnen, nu op het nieuwe adres: Nijverheidsweg 15, in het nieuwe gebouw
van de Sleutelclub. Wij zijn iedere eerste
dinsdagmiddag van de maand geopend.
Komende maanden is dat dus 6 oktober,
3 november en 1 december.
Onze professionele vrijwilligers repareren
elektrische apparaten en kleding. Ook als
u iets heeft van hout, is er een mogelijkheid tot repareren. Ons motto is: “Weggooien kan altijd nog.” Terwijl u wacht op
de reparatie is er koffie en thee. Er wordt
een kleine vrijwillige bijdrage gevraagd
voor het repareren.
Bij vragen of informatie kunt u Evelien
van Vliet contacteren, tel. 06-13013795,
of kijk op de website www.repaircafé.nl.

Niet alleen zullen er tijdens de wedstrijden van de A-juniorenwedstrijden korven
met sponsorlogo zichtbaar zijn, ook krijgen
grote jeugdactiviteiten verbondenheid met
Onderlinge Verzekeringen Kamerik. Nander
de Wit, voorzitter SDO: “Afgelopen jaren
hebben we veel succesvolle jeugdtoernooien
en andere activiteiten georganiseerd waarbij
korfbalverenigingen vanuit de hele regio
op bezoek kwamen. Dit is voor Onderlinge
Verzekeringen Kamerik een mooie manier
voor het generen van lokale bekend- en
betrokkenheid. En natuurlijk sluit de slogan:
‘samen winnen we zeker’, fantastisch aan bij
onze vereniging.”
We zien het dan ook als compliment dat we
nu tot twee keer toe het sponsorcontract
kunnen uitbreiden. Het draagt bij aan een
professionele uitstraling van de vereniging.
Als dank voor het 25-jarig jubileum aan sponsoring, heeft het bestuur van SDO een speci-

aal ingelijst Onderlinge Verzekeringen shirt
geschonken aan de Kamerikse verzekeraar.
Afgelopen weken werd op de social media-kanalen van SDO reeds aangekondigd
dat er een nieuwe naamsponsor zou worden
onthuld, die de plek van BlijWerkt zal innemen. Het is het Kamerikse administratie- en
belastingadvieskantoor Fiable Administraties, dat haar naam zal verbinden aan SDO.
SDO zal daarmee de komende jaren door
gaan als SDO/Fiable.
Fiable Administraties, ooit opgericht door
SDO’ers Henk en Jako van der Vliet maar
inmiddels met vier partners sterk, is een
administratie- en belastingadvieskantoor
gevestigd in Kamerik. Fiable Administraties
helpt ondernemers met de administratieve
en financiële processen van hun bedrijfsvoering. Fiable Administraties en SDO hebben
elkaar gevonden in het lokale karakter van
beide organisaties en delen daarmee een
gezamenlijke doelgroep. “Vanuit Fiable
vinden we het daarnaast erg belangrijk om
een maatschappelijke rol te spelen binnen
de Kamerikse omgeving en zien daarom in
deze naamsponsoring met SDO een zeer
goede match,” aldus Niek de Kogel, partner
bij Fiable Administraties.
Voor SDO/Fiable zijn het twee prachtige
overeenkomsten met twee Kamerikse
bedrijven, die dicht bij de Kamerikse korfbalvereniging staan. Voor de sponsoren
een mooie manier van het generen van
naamsbekendheid en voor een SDO een
fijne steun om ook in de toekomst Kamerik
te laten korfballen!
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Is de tuin alweer 10 cm
gezakt, en wordt het tijd om
weer op te hogen?
Tijd voor een nieuw

Is uw PC traag?

tuinhuis, loungeruimte
of mooie aanbouw?

Wij zorgen voor
meer snelheid!

Tuin lekker aan het
opknappen?

Kom dan gerust een
keer bij ons langs!
Voor zand, grond, grind en split.
U kunt bij ons ook terecht voor:

• IT beheer on- en offsite
• Project/migratie management
• Datalijnen en draadloze netwerken
• Nieuwe hard- en software

Contact

Pieter Timmerman
T 0348-402986
Kamerik

Bestrating en schuttingen
Hardhout en vurenhout
TEL: 0348-401635
INFO@ROESTKAMERIK.NL

www.tal-ict.com

WWW.ROESTKAMERIK.NL

16 Kamerik Vandaag nieuws

FIABLE ADMINISTRATIES

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
Overstek 2c
3471 EJ Kamerik

contact
0348 - 769089
info@fiableadministraties.nl

kalkaanslag is verleden tijd
met de Boshuis Waterontharder of Descaler
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www.boshuis.nl

specialist in waterbehandeling
waterontharders | ontijzering | healthy water | waterkoelers

