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Nieuws
Kamerik samen wonen, werken & leven

Gelukkig
Nieuwjaar!

De redactie van Kamerik Vandaag wenst u alvast een gelukkig jaarwisseling toe! In dit nummer komt ook de voorzitter van het Dorpsplatform Kamerik aan het woord. Ko Droogers blikt terug
op een mooi jaar waarin veel bereikt is – maar er is
nog genoeg te doen.
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Uitslag enquête
woningbouw

Jubilea bij de Kamerikse
brandweer

Kamerik Proeft
Kersteditie

Er is veel betrokkenheid van onze inwoners
bij de invulling van de vrijkomende schoollocaties...

Bert Schippers en Marcel Roest zijn respectievelijk al 30 en 25 jaar vrijwilliger...

Zaterdag 15 december was de eerste Kamerik
Proeft Kersteditie, een vernieuwde versie. Met
aankondiging van de Kamerikers van het jaar!

PAG.

4

PAG.

9

PAG.

14

2 Kamerik Vandaag nieuws

SDO

Mede
mogelijk
gemaakt door

OLIEBOLLEN
ACTIE 2018

In deze editie
• SDO oliebollen actie 2018

2

• Agenda Kamerik

3

• Voorwoord DPK voorzitter

3

• Enquête woningbouw

4

• Verkeerscommissie

4

• Bloembollen Breenplantsoen

5

d 29 december

Zaterdagavon

s de deur
Komersne olwieebolllaenngen appelflappNenL
IK.
met ve
OKAMER
D
S
.
W
W
W
actie van
jkse oliebollen

voor de jaarli
we
Het is weer tijd
k. Dit jaar bakken
G SDO uit Kameri
tine!!
KORFBALVERENIGIN
wing van de kan
bou
ver
De
l:
doe
voor een speciaal

OLIEBOLLEN
10 stuks € 7,20 stuks € 14,30 stuks € 21,40 stuks € 28,-

appelflappEN
5 stuks € 6,10 stuks € 12,15 stuks € 18,-

Niet
thuis?
• Oudejaarsviering 2018/2019

5

• Klachten melden?

5

• Planning Voorhuis

6

• Lezersbrieven

6

• Brandweer zoekt vrijwilligers

9

• Jubilea Kamerikse brandweer

9

Bestel dan VIA SDOKAMERIK.NL ÓF BEL ONS OP 0348-401819
Bestellen kan TOT UITERLIJK Zondag 30 december 15:00 UUR.
WE BEZORGEN OP maandag 31 december tussen 08:00 en 12:00 UUR.

Colofon
“Kamerik Vandaag” is een onafhankelijk nieuwsblad dat tenminste zesmaal per
jaar verschijnt in de voormalige gemeente Kamerik. Het is een uitgave van het
Dorpsplatform Kamerik en de Ondernemersvereniging Kamerik voor alle bewoners van Kamerik.
Het blad wordt gratis verzonden samen met de folder van supermarkt Plus
Romijn. Losse nummers zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar in de winkel
van Plus Romijn aan het Hallehuis. Kamerik Vandaag kan ook digitaal worden
ontvangen. Meldt u aan via redactie@kamerikvandaag.nl.
REDACTIE
Ad Smit, Charissa Verbon, Dolf Bakker, Els Kwakkenbos, Jan van Es.
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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 4 februari 2019.
DORPSPLATFORM
Berichten voor het Dorpsplatform Kamerik kunnen verzonden worden naar:
dorpsplatform@kamerikvandaag.nl.
ADVERTEREN
Belangstelling om in Kamerik Vandaag te adverteren? Mail naar:
redactie@kamerikvandaag.nl.

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

Kamerik Vandaag nieuws 3

RIK
E
M
K A NDA
AGE
1e zaterdag v/d maand

Oud papier ophalen

Evenementen, activiteiten en meer!
2 februari 2019

7, 8 en 9 maart 2019

Locatie: Schulenburch

Locatie: Schulenburch

Verenigingenspel

Toneelclub Kamerik
23 maart 2019

Door de Ontmoetingskerk

Kamerik Schoon

8 januari 2019

16 februari 2019

Locatie: Sleutelclub
Nijverheidsweg 8

Locatie: Schulenburch

Repair Café

Aanmelding via info@
kamerikvandaag.nl

Kamerik Live
14 februari 2019

4 maart 2019

Locatie: zie weteringloop.nl

Locatie: Schulenburch

Start Clinics
Weteringloop

Openbare Vergadering Dorpsplatform

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

Voorwoord door de voorzitter
Het is al weer het derde nummer van ons
eigen dorpsblad Kamerik Vandaag. Ook gelijk
het laatste van dit jaar. Als voorzitter van het
Dorpsplatform mag ik het voorwoord van dit
nummer schrijven. Een mooi moment om
even stil te staan bij het afgelopen jaar.

Het was een dynamisch jaar. De ophoging
van de Kanis in nu echt begonnen, evenals de
bouw van een nieuwe school. En in het Dorp
wordt volop gewerkt aan het ophogen van
het Voorhuis (helaas met enige vertraging).
Mooi dat Kamerik zo goed aangepakt wordt,
maar het betekent veel overlast voor de
inwoners in de buurt. Veel sterkte allemaal
en ik zou zeggen: kijk er maar vast naar uit
dat alles over enige tijd klaar is en we mooie
straten hebben en een nieuwe school.
We hebben als Dorpsplatform vorig jaar een
Dorpsvisie opgesteld met een bijbehorend
Actieplan. Dit is te vinden op het deel Dorpsplatform van www.kamerikvandaag.nl.
Het eind van het jaar is ook een mooi
moment om stil te staan bij wat we ons
voorgenomen hadden in het Actieplan en
wat er van terechtgekomen is. Terugkijkend
kunnen we eigenlijk best tevreden zijn, er is
veel gebeurd waar we als Dorpsplatform bij
betrokken waren. Ik noem hiernaast een paar
van de belangrijkste zaken:

• Betrokkenheid bij planvorming woningbouw. We hebben samen met de gemeente
een bewonersavond georganiseerd en een
enquête gehouden. Over de uitkomsten gaan
we verder met de gemeente in gesprek. Zie
ook elders in dit blad.
• Nauwe betrokkenheid bij het project
Toekomst Veenweide. Tijdens een Openbare
vergadering van het Dorpsplatform is door
de aanwezigen input geleverd, waarmee nu
verder gewerkt is. Door de gemeente is toegezegd dat de Van Teijlingenweg nu eindelijk
groot onderhoud krijgt, te beginnen bij het
deel vanaf de Oude Dam.
• Aandacht voor de veiligheid van het
fietspad naar Woerden. Voor een nieuw
te bouwen ontvangstruimte bij het gemaal
moest het fietspad omgelegd worden. Wij
hebben ons er voor ingezet dat de bochten
ruimer werden en het fietspad ter plaatse
breder. Maar het fietspad is verder wat ons
betreft nog zeker niet optimaal, dus dat blijft
onze aandacht houden.
• Verkeersveiligheid bij de werkzaamheden aan de Kanis. We hebben een veiligere
routering voor fietsers gevraagd en gekregen en een lang gekoesterde wens van het
Dorpsplatform is gerealiseerd: een fietspad
langs het Oortjespad. Ook hier geldt dat we
de ontwikkelingen op het gebied van de veiligheid nauwlettend zullen volgen. Ziet u een
gevaarlijke situatie meld het bij de gemeente

via de link op www.kamerikvandaag.nl.
• Een rotonde op de splitsing Spruitweg-Enschedeweg. We hebben hierop aangedrongen bij de provincie. De mogelijkheden
worden nu onderzocht, er zijn al verkeerstellingen gedaan. Wordt vervolgd.
• Het groenonderhoud moet beter. Er is een
nieuwe aannemer voor het groenonderhoud
gekomen, hier hebben we goed contact mee.
Onze ervaring is dat het groen er al stukken
beter uit ziet.
• Het consultatiebureau voor het dorp
behouden: Dat is gelukt! Door bemiddeling
van het Dorpsplatform wordt het inloopspreekuur nu op vrijdagen gehouden in de
huisartsenpraktijk aan de Meent.
Natuurlijk blijft er nog voldoende te wensen.
Zoals veel mensen dat hebben, hebben we
ook als Dorpsplatform onze goede voornemens voor het nieuwe jaar. Een belangrijke
is dat ons beschermde dorpsgezicht, met
een monumentenstatus, een opknapbeurt
krijgt; dat is hard nodig! Daar gaan we stevig
voor lobbyen bij de gemeente. En natuurlijk
houden we u op de hoogte!
Rest mij nog u namens het Dorpsplatform
een heel goede jaarwisseling toe te wensen.
Ko Droogers, voorzitter
Dorpsplatform Kamerik
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Nieuws van het Dorpsplatform

Uitslag enquête woningbouw

De enquête, die rondom de informatieavond
van 17 oktober jl. werd gehouden over de invulling van de schoollocaties, heeft 132 ingevulde
reacties opgeleverd. Dat kunnen we zonder
meer een succes noemen. De conclusie is dan
ook gerechtvaardigd dat er veel betrokkenheid
van onze inwoners is bij de invulling van de
vrijkomende schoollocaties.

Van alle reacties gaven 99 deelnemers aan dat
ze binnen 3 à 4 jaar willen verhuizen. Er is dus
een forse behoefte aan nieuwbouw in Kamerik.
Van deze deelnemers willen er 75 een koopwoning en 16 een huurwoning. Voor wat betreft
het type woning dat deze deelnemers willen,
springen grondgebonden woningen (flink
aantal zelfbouw, casco) en appartementen er
duidelijk uit. De laatstgenoemde categorie is
veel aangekruist door deelnemers van 50 jaar
en ouder.
De verlangens onder “Wat vindt u belangrijk
voor uw nieuwe woning?” leverden een
behoorlijk eenduidig beeld op. Van verreweg

de meeste deelnemers moeten een aparte
slaapkamer en een aparte keuken aanwezig
zijn. Een eigen parkeerplaats, nul op de meter,
een recyclebare woning, architectuur en een
deelauto werden door de meesten als “niet
belangrijk” aangekruist.
Er werden veel – grotendeels bekende – andere
locaties genoemd waarop deelnemers graag
woningbouw zien. Het voormalige AMI-gebouw
aan de Lindenlaan, het oude korfbalveld aan de
Eikenlaan, de strook groen ten oosten van het
wijkpark langs het fietspad, de locatie van Ton
Smit aan de Kanis en het gebied Noordoost-3
ten noorden van de Knotwilgenlaan sprongen
er uit.
Samenvattend kan worden gesteld dat het
algemene beeld uit de enquête heel goed
overeen komt met de input uit de bewonersavond van 17 oktober. Er is veel behoefte aan
grondgebonden woningen en appartementen
in verschillende prijsklassen. Er is door veel
deelnemers geadviseerd om de kavels en de
tuinen klein te houden, zodat er op de inbreidlocaties zoveel mogelijk woningen gebouwd
kunnen worden. En de rode draad is ook om
de grondgebonden woningen op de vm. Hemrikschoollocatie te bouwen, appartementen
op de vm. Maria Gorettilocatie en een aantal
grotere vrijstaande en/of halfvrijstaande wonin-

gen op de Eben Haëzerlocatie, passend in het
lint van de Mijzijde.
Inmiddels hebben een paar leden van het dagelijks bestuur van het Dorpsplatform een gesprek
gehad met de projectleider en de stedenbouwkundige van de gemeente Woerden. Zij
gaan met de uitkomsten van 17 oktober en de
enquête op korte termijn de randvoorwaarden
voor de herontwikkeling opstellen. We worden
daar nauw bij betrokken. In het eerste kwartaal
van 2019 moet dit tot de eerste globale planvorming leiden. We gaan er van uit dat we er
tijdens de openbare vergadering van 4 maart
2019 meer over kunnen vertellen.
We willen bij deze graag alle bezoekers van de
bewonersavond en de deelnemers aan de enquête bedanken voor hun waardevolle bijdrage.
Jan Zwaneveld, vice-voorzitter
Dorpsplatform Kamerik

Nieuws van de verkeerscommissie
Onze voorzitter schreef reeds dat er onduidelijkheid bestaat over
het voldoende omleggen van het fietspad rond het Stroomgemaal
Teijlingens ten opzichte van de nieuw te bouwen loods. Het lijkt alsof de afstand van het fietspad ten opzichte van de zuidelijke hoek
van de loods erg krap wordt. Aangeraden wordt 65 cm. Het huidige
fietspad lijkt dichterbij te komen. We wachten de bevindingen van
de gemeente hieromtrent af.
Onze smiley staat nu op verzoek van een van de aanwonenden
op de 30 km zone van de Van Teylingenweg in de dorpskern. Niet
alleen om de snelheid te meten, maar ook om de hoeveelheid
verkeer beter in kaart te brengen. Wij kregen een klacht van een
van de bewoners van de Berkenlaan dat veel doorgaand verkeer
richting Kanis kiest voor de Berkenlaan. Vooral de schuine drempel
geeft hierbij (geluids)hinder met name door aanhangers. Echter het
alternatief over de Van Teylingenweg geeft waarschijnlijk nog meer
hinder. Het is ook mogelijk over de Beukenlaan te rijden, maar dit

is weer een korte omweg naar de volgende afslag. Men zal daar
komende vanaf Woerden niet snel voor kiezen. Wordt vervolgd.
De werkzaamheden aan het kavelpad voor het werkverkeer naar
de Kanis zijn inmiddels begonnen. Zodra het pad klaar is zal er
in het verlengde een tijdelijke brug over de wetering worden geplaatst. Dit zal de scheiding tussen werkverkeer en ander verkeer,
zoals de kwetsbare fietsers aanzienlijk verbeteren. De planning is
dat het kavelpad half januari klaar kan zijn.
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Nieuws van het Dorpsplatform

Bloembollen in Breenplantsoen
De gemeente heeft Kamerik tienduizenden
bloembollen cadeau gedaan om o.a. in het
Breenplantsoen te poten. Op donderdag
22 november is het startsignaal gegeven
om de bollen te poten – het merendeel

gelukkig machinaal. Vierduizend bollen zijn
echter ook met de hand door een topteam
van vrijwilligers gepoot waar dat niet met
machines kon. Bedankt aan de vrijwilligers
en we kijken uit naar de lente!

Klachten
melden?

Als u zaken ziet die niet in de haak zijn,
of als er dingen vernield worden, of als
er stoeptegels los liggen, of de lantaarns
branden niet, of enzovoorts... Meld uw
ergernis bij de gemeente; alleen dan is
men in staat om zaken aan te pakken.
Ook als u ideeën heeft over een andere
aanpak, geef dit door. Op de website
van kamerikvandaag.nl vindt u op de
homepage rechts bovenaan een knop
“melding gemeente”. Via die knop kunt
u uw bericht kwijt en kunt u aangeven
dat u op de hoogte wilt blijven van de
stappen die de gemeente onderneemt.
Indien mogelijk en van toepassing kunt u
uw bericht ook illustreren met foto’s.

VAN DE GEMEENTE:

Oudejaarsviering 2018/2019
De gemeente heeft een brief verstuurd over
de aanpak voor een goed verloop van de
jaarwisseling. De volledige brief kunt u lezen
op kamerikvandaag.nl; hieronder de belangrijkste punten.
Nieuwe afsteektijden
Vuurwerk mag sinds 2014 uitsluitend
afgestoken worden tijdens de jaarwisseling
tussen 18.00 uur ’s avonds en 02.00 uur ’s
nachts. Hiermee proberen we de overlast
overdag te beperken, terwijl mensen die
vuurwerk willen afsteken nog voldoende tijd
hebben om dit te doen.
Vreugdevuren
Tijdens en na de jaarwisseling is het in de
gemeente Woerden niet toegestaan kerstbomen en/of ander afval te verbranden.
Samenwerken met de bewoners
Om de jaarwisseling zo goed mogelijk te
laten verlopen kunnen we allemaal een
steentje bijdragen. Hieronder en hiernaast
een aantal dingen die u kunt doen:
• Op zaterdag 12 januari 2019 vindt er
op diverse tijdstippen en locaties in de

•

•

•

gemeente een inzamelactie plaats van
kerstbomen. Kinderen kunnen maximaal
10 kerstbomen inleveren per persoon.
Ze ontvangen per kerstboom €0,50.
Scholen en bedrijven worden gevraagd
om zelf hun bedrijfsafval (b.v. pallets) op
een juiste manier aan te bieden en af te
voeren.
Inwoners die tijdens de jaarwisseling
grote hoeveelheden zwerfafval (kerstbomen, etc.) aantreffen in hun wijk kunnen
de gemeentelijke klachtenlijn bellen,
tel. 14 0348. Na sluitingstijd wordt de
beller, via een kiesmenu, automatisch
doorverbonden naar de gemeentelijke
Storingsdienst.
Het te vroeg afsteken van vuurwerk kunt
u melden bij de politie (telefoonnummer 0900-8844). Hoewel de daders vaak
niet gelijk op heterdaad betrapt kunnen
worden heeft melden wel degelijk zin.
Als er voor een bepaalde locatie veel
meldingen zijn, let de politie extra op tijdens hun rondes of kan bijvoorbeeld in
de buurt van deze locatie gaan posten.

Vuurwerkopruimactie
Na de jaarwisseling organiseert de gemeente,
samen met Bemmel Container Service te Harmelen, ook dit jaar weer een vuurwerkopruimactie. Lever gevulde zakken in op 2 januari
tussen 10.00 uur en 16.00 uur bij de Milieustraat, Pijpenmakersweg 4 in Woerden, of bij
Bemmel Container Service, Handelsweg 7 in
Harmelen tussen 07.00 en 17.00 uur.
Bij inlevering van een gevulde zak met vuurwerkafval krijgt u €0,50 en per bezoek een
lot. Hiermee maakt u kans op één van de 10
sets gratis bioscoopbonnen. De winnende
lotnummers staan 9 januari op woerden.nl.
De gemeente Woerden wenst u alvast een
feestelijke jaarwisseling!
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Nieuws van de gemeente & lezersbrieven

Vertraging en planning Voorhuis
De gemeente heeft recent een brief
verstuurd aan de bewoners waarin zij
geïnformeerd worden over de voortgang
van de werkzaamheden.
Naar verwachting zijn de werkzaamheden
van nutsaannemer A. Hak afgerond wanneer dit nummer verschijnt. Alleen vanaf
het gedeelte tussen Voorhuis 5 en 7 richting het gasstation in het centrale grasveld
moeten nog wat verleggingswerkzaamheden plaatsvinden. Dit zal in principe in
januari worden afgerond.

gepland. Er wordt gestart met het aanbrengen van de voetpaden langs de woningen.
Aansluitend op de voetpaden maakt van
Leeuwen GWW B.V. parkeervakken en als
laatste de rijweg en beplanting.
Op basis van de huidige planning is de volledige herinrichting medio april gereed.
Helaas heeft de vertraging in de nutswerkzaamheden voor zodanige uitloop gezorgd
dat het gehele straatwerk in de winterperiode gepland staat. Bovengenoemde planning is daarom nog sterk afhankelijk van de
weersomstandigheden.

Inmiddels is Van Leeuwen GWW B.V.
gestart met het afwerken van de gedeelten
waar de nutsbedrijven gereed zijn. Vanaf
17 december wordt er daadwerkelijk
gestart met het stellen van bandenlijnen
en het aanbrengen van bestratingen, door
alle nutsactiviteiten een stuk later dan

Lezersbrief
A. Zandstra

Beste mensen,
Volgens Jan van Es in zijn artikel over de
funderingen van huizen aan de Mijzijde in
het dorp kwam daar hoogstwaarschijnlijk
geen koe aan te pas.
Dat kan toch wel. Mijn vader was in het
begin van de Tweede Wereldoorlog opzichter bij de gemeente Groningen (een
verhaal apart hoe hij als tweede luitenant
daar kwam).
Daar was men bezig met de renovatie
van de Martinitoren. En wat vond men
als fundament? Koeienhuiden. Sommige
vergaan, andere nog goed.
Dus de overlevering hier in Kamerik, dat
de huizen aan de Mijzijde op koeienhuiden gebouwd zijn, kan best kloppen. Het
was destijds een beproefde bouwmethode.

Lezersbrief M. van Duijn
Gewaardeerde Redactie.
In vroegere jaren was ik nog weleens actief
over bepaalde onderwerpen, zoals over de
rondweg – nu Beukenlaan. Weten jullie dat
die rondweg door de Gemeente Woerden
in eerste instantie gepand was over de
Eikenlaan? Met een actie van de destijds
huidige buurtbewoners is dat initiatief van
de gemeente niet doorgegaan en is deze
rondweg gelegd over het toen aanwezige
parkeerterrein.

de periode dat de rondweg c.q. Berkenlaan
aangelegd werd kwam ook ter discussie:
“Wat doen we met de Berkenlaan?” Er werd
zelfs alleen doorgang voor fietsen geopperd.
Dhr. Paul Sauer is daar zeer druk mee geweest maar is inmiddels verhuisd, waarschijnlijk door allerlei omstandigheden die ik
niet in kan vullen.

Tot drie en een half jaar geleden woonden
wij op dezelfde Eikenlaan, nummer 5. Nu wonen wij in “de Cope”, oftewel Berkenlaan 75.
Na realisering van de rondweg werd het
rustig aan de Eikenlaan; geen vrachtwagens
meer in de straat en een parkeerterrein voor
de deur dat naar de Nijverheidsweg was
verplaatst.

Het is geworden zoals het er nu ligt, met rode
klinkertjes. Is een rode kleur op wegen niet
een aanduiding, “Pas op voor fietsen”? Ook
wordt aan het wegverkeer gevraagd om een
30 km grens aan te houden! Velen rijden op
de Berkenlaan echter 60 km per uur. Rondom
het fonteintje is het asfalt vernieuwd in geluidarm asfalt maar de witte streep die de 30
km-zone aangeeft heeft men weggelaten.
De provincie heeft d.m.v. borden aangegeven
dat Kamerik te bereiken is via de Beukenlaan
en niet via de Lindenlaan.

In “de Cope” dachten we rust gevonden te
hebben – echten niets is minder waar. Dat
ligt niet aan het gebouw op zich maar aan de
doorgaande weg, rondweg, Berkenlaan. In

Eerder noemde ik al rondweg Berkenlaan
en dat is niet voor niets als u weet – en het
is een schatting mijnerzijds – dat tweederde
van het verkeer door de Berkenlaan rijdt en

éénderde via de Beukenlaan.
Op werkdagen komen auto’s met karretjes,
met daarop nog steigermateriaal e.d. langs.
Niet om aan te horen, zeker door toedoen
van de drempel. Als die er niet was werd het
helemaal een racebaan.
De gemeente heeft mooie oplossingen
gecreëerd, o.a. bij de Van Leeuwenbrug. Wij
zouden – mijn vrouw, mezelf en met ons vele
bewoners aan de Berkenlaan – het zeer op
prijsstellen dat de Berkenlaan wordt zoals het
bedoeld is. Geen Rondweg.
Gaarne vragen wij uw aandacht bij genoemd
probleem, ook in “Kamerik Vandaag” .
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Is de tuin alweer 10 cm
gezakt, en wordt het tijd om
weer op te hogen?
Tijd voor een nieuw
tuinhuis, loungeruimte
of mooie aanbouw?
Tuin lekker aan het
opknappen?

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

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

Loon- en verhuurbedrijf A.J. van der Meer
Mijzijde 161, Kamerik

Voor meer informatie: www.rv.rabobank.nl

Rabo Dichtbijfonds

- Takken snipperen
- Bomen zagen/weg halen
- Eventueel snippers leveren

Voor meer informatie:
Tel nr.: 06-55561094
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Schulenburch

Sporten, feesten en vergaderen

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

Marien Samson

Tuinwerkzaamheden

 Tuinaanleg  Tuinonderhoud  Mollenvanger

www.mariensamson-tuinwerkzaamheden.nl
mariensamson@hotmail.com
06 31325360
Van Teylingenweg 164-A
3471 GJ KAMERIK

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

www.autobedrijfwilvandertol.nl

Tel. 0348 - 401272
Nijverheidsweg 3, Kamerik

Reparatie en onderhoud van alle merken personen en bedrijfswagens

Altijd 80 top occasions op voorraad!

info@deschulenburch.nl
www.deschulenburch.nl

Alle mobiliteitsgemak onder één dak!

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

Brandweer Post Kamerik zoekt nieuwe enthousiaste vrijwilligers.
Mannen en vrouwen die fysieke uitdagingen niet uit de weg gaan
en zich willen inzetten voor de veiligheid voor anderen. Werken
bij de brandweer betekent dat je beschikbaar bent wanneer je
pieper gaat, op verschillende momenten van de dag en nacht. Een
vrijwilliger bij de brandweer heeft deze functie naast zijn of haar
huidige baan.
Heb je hart voor je woonplaats en heb je zin deze uitdaging aan te
gaan? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij nodigen je uit te komen
kijken bij een oefenavond op donderdag. Meld je hiervoor aan bij
de postcommandant.

Jubilea bij de Kamerikse
brandweer

Bij onze brandweer zijn dit jaar twee jubilea die wij niet zomaar voorbij willen laten gaan.

Vrijwilligers voor de braderie gezocht!

Bert Schippers 30 jaar vrijwilliger

Bert is een leuke en spontane gozer, eerlijk en oprecht. Bert is een gedreven temperamentvolle brandweercommandant die kort op de bal
speelt met het doel voor ogen. Kenmerkende eigenschappen van Bert
zijn: recht door zee, een luisterend oor en hij draait niet om de dingen
heen. Hij is zeer standvastig voor zijn korps en gaat voor hun door het
vuur, maar eist ook het nodige terug. Hij is zeer collegiaal en probeert
iedereen beter te maken en kennis over te brengen. Hij zit in het regionale postcommandantenoverleg en rietenkapbrandbestrijding.

Marcel Roest 25 jaar vrijwilliger

Marcel is een harde werker met veel zakelijk instinct. Hij volgde zijn
vader op in de zaak én bij de brandweer. Marcel is praktisch ingesteld en handelt daar ook naar. Hij is tijdens ingewikkelde inzetten
een anker voor iedereen en een regelaar eerste klas doordat hij veel
organisatietalent en oog voor details heeft.

De braderie op Koningsdag trekt al jaren veel publiek en deze
traditie wil het Oranje Comité Kamerik graag voortzetten. Wil
jij ons daarbij helpen?
Als coördinator van de braderie organiseer je een gezellige
braderie met een gevarieerd en vernieuwd aanbod. Je regelt
de bezetting van de kramen, maakt een plattegrond en bent
aanspreekpunt. Het is handig als je met Outlook en Excel kunt
werken.
Je wordt daarbij lid van het meest gezellige comité van Nederland: Oranje Comité Kamerik! Je bent welkom bij de vergaderingen om mee te denken over nieuwe ideeën voor diverse
activiteiten voorafgaand en tijdens Koningsdag.
Interesse of vragen? Stuur een mailtje naar bestuur@kamerikoranje.nl.

Vlnr. Burgemeester Molkenboer, Marcel Roest en Bert Schippers
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Herinneringen met een vleugje humor
Ons dorp mag zich nog gelukkig prijzen met de winkels die
we hebben; tegenwoordig is dat voor een “klein” dorp als
Kamerik best bijzonder. Maar het haalt het niet bij, pak ‘m
beet, 40 of 50 jaar geleden...

Zes bakkers

We hadden maar liefst zes bakkers: Maarleveld, Pessel, Louwerse,
Burggraaf, Verdouw en Vink aan de Kruipin. Achter bakker Louwerse
woonde Van Stavel, de melkboer. Zijn schuur liet nog iets zien van
de boerderijgeschiedenis; er was volgens mij nog een grup (daar
viel vroeger de koeienmest in als de beesten op stal stonden). Mijn
oudste zus was bevriend met Ada van Stavelen, dus ik mocht heel
af en toe mee als ze daar ging spelen. Mevrouw van Stavel stond in
de winkel, een keurig wit schort met schortenbanden voor en altijd
accuraat en vriendelijk.
Op die plek aan de Meent zit nu de dokter en de tandarts. Hier
gaat dus niet meer op de uitdrukking: “Beter naar de bakker dan de
dokter…”

Twee schoenmakers en groenteboeren

Voor schoenen hoefde je het dorp niet uit. Vrouw Bolle, op de plek
waar nu de Winkel van Samsom is, had er maar wat verstand van.
Zelfs zij had een schort met schortenbanden voor – maar wit? Volgens
mij was het zwart gebloemd; haar verdere kleding was ook zwart. Ze
was in de rouw vanwege het overlijden van haar man vermoed ik.
Ik kan me hem nog herinneren, achter de winkel maakte hij nieuwe
zolen, hakken, neuzen en wat niet al ter herstel van de schoenen en
laarzen die je er bracht.
Als kind vond ik de lucht een beetje benauwd, maar ik keek mijn ogen
uit, want “Waarom lag er toch altijd zo’n grote hoop oude schoenen in
die werkplaats? Kwamen de mensen die niet meer ophalen ofzo?” Tot
aan zaterdagavond kon je er langs om iets te halen of te brengen of te
ruilen, vrouw Bolle was een bezige bij.
Ongeveer tegenover Bolle, aan de Mijzijde was later ook nog een
schoenwinkel met werkplaats van Sterkenburg en naast de winkel van
Nap. Nadat de winkel van Bolle was gestopt kwamen we wel eens bij
Sterkenburg.

Acht kruideniers

We hadden ook zeker acht kruideniers: Knelis van Kempen aan de
Mijzijde, van Luinen, van Koerten, Gijb Nap aan de Van Teylingenweg
en Janmaat aan de Kanis. Verderop aan de Mijzijde was er ook nog
een winkeltje van Laus Blok. Deze kruidenier heeft nog heel lang
rondgebracht; eerst het boekje ophalen en dan de bestellingen thuisbrengen. Janmaat heeft het ook nog heel lang volgehouden!
En dan was er ook nog, niet te vergeten, de voorganger van onze
Plus: Romijn. Daar was tevens een galanterieënwinkel gevestigd.
Mevrouw Romijn, de oma van Kees jr., had veel verstand van serviesgoed, Brabantia uitzet voor de keuken en wat niet al. Ik herinner me
haar ook met een wit schort voor met schortenbanden – en ook als
heel accuraat!
Bij Van Kempen kwam ik het meest, dat was vanaf Mijzijde 98 het
dichtstbij. Dus mochten wij daar al heel jong naar toe, eerst lopend
en later op de fiets. In de winkel stond Alie – “van Kempen” dacht ik
altijd – en, jawel, zij droeg óók een wit schort met schortenbanden en
was óók heel accuraat…
Maar toen mijn jaren des onderscheids aanbraken begreep ik dat ze
“maar” een huishoudster was en bij Van Kempen woonde en werkte.
Ik meen dat ze Griffioen van haar achternaam heette, maar volgens
mij noemde heel het dorp haar gewoon “Alie van Kempen”. Zoals een
echt dorp betaamt werd er ook geroddeld. Ik herinner me dat met de
hooibouw bij ons op de boerderij wat extra manvolk was ingehuurd,
Kamerikers… en tijdens de koffie kwam het op Van Kempen en Alie.
Van Kempen maakte voor zijn gezondheid sap van brandnetels die hij
zocht langs het Oortjespad (dat klopte, ik zat er als meisje zelf bij toen
hij het mijn moeder vertelde). Daar werd hij niet vet van, vonden
de mannen. En Alie? “Die is ook zo mager,” zeiden ze, “ze moet een
broche op doen, anders weet je niet wat voor of achter is…”

De winkel van melkboer Van Stavel

Ik herinner me er een gesprekje tussen de schoenmaker en mijn
moeder. Het ging over mijn nieuwe suède laarsjes of schoenen en hij
prees een spuitbus aan om preventief het suède mee te behandelen
tegen nattigheid. En wat zei hij? “Ja, mevrouw, ik durf het woord haast
niet in de monde te nemen maar het is eigenlijk een voorbehoedsmiddel…” Tja, zo ging dat toen nog….
Hadden we maar twee groenteboeren? Verduyn en naast Gijb Nap
nog Bertus Rijnbeek. Groenteboeren droegen, in mijn herinnering,
altijd een groene stofjas. Zij gingen er met de auto op uit – tjonge,
wat was daar knap gebruik gemaakt van de beperkte ruimte! Ik vond
het altijd leuk om even de schuine schappen van de auto te bekijken.
In de winter gingen er een soort van houten rolluiken voor, anders bevroren de groentes en het fruit. Wat ik ook altijd zo bijzonder vond in
de winter waren Bertus’ wanten: zonder vingertoppen eraan. Warmte
tot aan de knokkels, zeg maar. Het zal wel te maken hebben gehad
met het voorzichtig moeten pakken van de groenten en het fruit,
kwetsbaar spul. Tenslotte een schoudertas om, voor het geld als ik me
niet vergis, en zo kwam er nog eens iets langs de deur.

Het oude komt terug

Want ook de bakker kwam aan de deur. Bij ons was dat de ene week
Maarleveld en de andere week Louwerse. De bakkersbakfiets was,
voor zover ik nog weet, bij Louwerse langer in gebruik dan bij Maarleveld. Ook hadden ze een fiets met een grote mand voorop. Van Kempen en sommige andere kruideniers kwamen ook aan de deur met
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Evenementen en afscheid
zo’n grote mand voorop de fiets. Eerst “horen” of “opnemen”; dat
gebeurde gezellig aan de keukentafel, waar de nieuwtjes van het dorp
werden verhandeld. Daarna bracht hij de bestelling thuis. Dat er niet
of nauwelijks de Wetering ingereden werd is eigenlijk best bijzonder.
Maar ja, het was ook veel minder druk natuurlijk.
Rondbrengen is lange tijd uit de mode geweest, maar zoals vaak het
geval is: “Al het oude komt terug.” Weliswaar in een ander jasje: een
internetjasje en een bestelbusje van AH, Jumbo of Plus.
Hopelijk doet dat de winkels niet verdwijnen uit ons dorp, waar
inmiddels ook weer een bakker is uit Woerdensche Verlaat!
Annie Nap

Verenigingenspel 2019

Kamerik Live 2019

Bij de vierde editie op 16 februari 2019 komen maar liefst vier
nieuwe bands optreden. En dat niet alleen, dit jaar reiken we
voor het eerst de Kamerikse Muziek Award uit! Een prijs voor
een muzikale dorpsgenoot. Nieuw is ook dat de organisatie van
Kamerik Live een gezellige muzikale (na)middag voor onze ouderen in het dorp gaat organiseren. Van elk verkocht kaartje storten
we €2,50 in deze senioreneditie. De snackverkoop wordt dit jaar
door World Servants gedaan.
Op zaterdag 12 januari 2019 vindt de voorverkoop plaats van
10.00 tot 12.00 uur bij Chez Michel. Voor meer informatie over
de voorverkoop en de bands, kijk op www.kameriklive.nl. Sponsoren kunnen zich aanmelden tot 11 januari 2019.

Kanis on Ice
Ijsbaan voor alle Kamerikers! Periode 29 december – 5 januari 2019:
zo 30 dec.:
12.00 - 18.00 uur
ma 31 dec.:
12.00 - 18.00 uur
di 1 jan.:		
nieuwjaarsdag dicht
wo 2 jan.:		
12.00 - 20.00 uur
do 3 jan.:		
12.00 - 20.00 uur
vrij 4 jan.:
12.00 - 21.00 uur
vrij 4. jan.:
20.00 Begin afsluitingsfeest met live muziek
za 5 jan.:		
12.00 - 20.00 uur
De openingstijden kunnen wijzigen als we geen bezetting kunnen
regelen voor bovengenoemde tijden.

De ondernemersvereniging Kamerik-Kanis organiseert op zaterdag 2
februari 2019 haarzevende verenigingenspel. Het maximale aantal
deelnemende teams van vier personen is 90, wat ook qua ruimte het
maximum is dat de sporthal De Schulenburch aan kan. De inschrijving
loopt inmiddels al enkele weken maar er kan nog worden ingeschreven. De inschrijving sluit op maandag 14 januari aanstaande. Wanneer het maximum aantal teams is bereikt worden nieuwe inschrijvingen op de wachtlijst geplaatst. U kunt inschrijven door een e-mail te
sturen naar: verenigingenspel@ov-kamerik.nl.

Afscheid dominee Gilda Polderman
Na maar liefst 28 jaar de gemeente van de
Gereformeerde Ontmoetingskerk in Kamerik
‘gediend’ te hebben, heeft dominee Gilda
Polderman een beroep aangenomen uit Santpoort, dichtbij Haarlem. Voor haar persoonlijk
een hele verandering, maar natuurlijk ook
voor de Kamerikse gemeente.
Na zo’n lange tijd heb je veel met elkaar
meegemaakt en gedeeld; je bent zo op elkaar
ingespeeld dat het én voor Gilda én voor de
gemeente rond de Ontmoetingskerk nieuwe uitdagingen met zich mee zal brengen.

Het Kanis on Ice team

Terugblikkend is hier vooral dankbaarheid op zijn
plaats, voor alles wat Gilda heeft betekend.
Het spreekt dan ook vanzelf dat er de nodige
aandacht besteed gaat worden aan het naderende afscheid. Op 11 januari zal er een informele
afscheidsavond worden georganiseerd, waar alle
gemeenteleden voor uitgenodigd zijn. De officiële
afscheidsdienst zal plaatsvinden op zondag 13
januari, om 14.30 uur in de Ontmoetingskerk aan
het Hallehuis in Kamerik. Alle belangstellende
dorpsgenoten zijn welkom.
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Kamerik in beeld

SINTERKLAASINTOCHT

SINTERKLAASINTOCHT

BOUW SCHOOL

KIPPEKNIP

RECONSTRUCTIE KANIS

EERSTE SNEEUW

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR
JOOP DE WIT

CHRISTMAS CAROLS TIJDENS
KAMERIK PROEFT

GENIETEN VAN DE SNEEUW

Foto’s door Anno Visser, Engel Hoogendijk, Kees de Kwaasteniet en Yosr Hmam-Spit.
Bedankt!
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Interview
“Iets wezenlijks bereiken”: Interview
met Jan Klein, voorzitter van de
voetbalvereniging Kamerik
Wanneer en waarom ben je voorzitter van v.v Kamerik geworden?
Nou, ik ben er langzaam ingerold door Brahim. Eerst ging ik mee als
ouder, daarna werd ik leider en van het een komt het ander. Vervolgens ben ik als voorzitter van het jeugdbestuur gevraagd en dat heb
ik zo’n 5 jaar met veel plezier gedaan. Vervolgens werd ik al tig keer
gevraagd door de toenmalige algemeen voorzitter Bertus den Blanken
of ik hem op wilde volgen en dat is er uiteindelijk van gekomen.
Inmiddels doe ik dat alweer bijna 11 jaar. Zelf heb ik nooit bij Kamerik
gevoetbald, wel een tijdje in mijn jeugd bij Sportlust, maar door ernstige blessures (en eerlijk is eerlijk ik was geen ster) ben ik daarmee al
vrij jong gestopt.
Wat doe je als voorzitter allemaal en wat heb in die jaren bereikt?
Voor mij was het altijd een uitdaging om iets wezenlijks te bereiken
en niet te veel te vergaderen.
Een van de eerste projecten was het kunstgrastrainingsveld. Je herinnert je vast wel die foto in de Woerdensche Courant waarin een volledig ondergelopen zandbak te zien was: ons trainingsveld, waarop dus
niet getraind kon worden. We hebben daar raadsleden bijgehaald en
samen met Siveo en SCH en ondersteuning van Deloitte bereikt dat er
een kunstgras trainingsveld kwam. Ook de harmonisatie van tarieven
speelde daar toen nog doorheen. Al met al een behoorlijk ingewikkeld traject, maar uiteindelijk zijn we er op de avond dat toenmalig
wethouder Loes IJpma op vakantie ging er uitgekomen.
Ook de uitbreiding van de oude kleedkamers hebben we nog gerealiseerd.
Als klap op de vuurpijl, en het mooiste project: de nieuwe kantine en
wedstrijdvelden, waaronder een kunstgras wedstrijdveld. Ook dat is
een enorme ingewikkeld en moeizaam proces geweest met de gemeente(ambtenaren) totdat de toenmalige wethouder Margot Stolk
en burgemeester Molkenboer in een laatste poging ons uitnodigden
om tot een overeenkomst te komen. Daar konden we aantonen dat
we niet te veel vroegen voor het nieuwe veld en de nieuwe kantine,
wat nodig was vanwege scholenbouw op het derde veld – en toen
was de kogel eindelijk door de kerk! Ik ben er trots op dat we het
nieuwe clubhuis vrijwel geheel met tal van Kamerikse ondernemingen
en veel vrijwilligersinzet hebben kunnen realiseren.
Waren er ook mindere zaken die speelden toen je voorzitter was?
Ja, wat me nog heel erg bij staat was het overlijden van twee actieve
leden van ons. Eerst Kees den Boer, die kanker had. Dat maakte veel
los maar een van de mooie dingen die daaruit voorkwam was de deelname van een aantal leden aan Alpe d’Huzes. Dit bracht veel geld op
voor de kankerbestrijding.
Vrij recent nog was het overlijden van Peter Boere, die nog heel veel
werk gedaan heeft voor de realisatie van het nieuwe clubhuis. Ook

kanker die niet te bestrijden was. Dan zie je op die momenten in alle
medeleven ook in wat voor fantastisch dorp wij wonen en ben ik
enorm trots op de vereniging en onze mensen! Zo ook bij de opening
van het clubhuis onlangs toen de vader van onze trainer Patrick de
Ruiter op sterven lag en hij er niet kon zijn. Zijn vader overleed heel
kort daarna en ook daar waren tal van leden van VV Kamerik op de
crematie om hem te steunen.
Jullie spelen nu in de vierde klasse. Geeft de accommodatie een boost
aan de vereniging om hoger te spelen in de toekomst?
Dat weet je nooit; het werkt in elk geval positief op de leden en nieuwe leden. Aan de andere kant: wij spelen nu tegen allemaal ploegen
uit de directe omgeving zoals Woerden, Siveo en WDS. Van Woerden
wonnen we en tegen WDS hadden we onlangs een knotsgekke 5-5
uitslag.
En dat terwijl we alleen met Kamerikse spelers spelen en geen spelers
van buiten halen. En uiteraard hebben we bij dit soort wedstrijden altijd veel publiek, dus dat is heel mooi en zullen we niet graag missen.
Heb je wel eens een grote fout gemaakt die je betreurt?
Nee, eigenlijk niet. Wel vond ik het destijds jammer dat we indertijd
niet samen met de korfbalburen van SDO samen een nieuwe kantine
konden bouwen, maar daar zaten ook wel de nodige haken en ogen
en hoge kosten aan, dus ook wel weer begrijpelijk.
Droom je nog ergens van?
We hebben zoveel mijlpalen bereikt dat we nu vooruit kunnen
kijken, de komende jaren. En ik zie dat door alle vooruitgang ook het
verenigingsgevoel langzamerhand weer helemaal terug is. Het blijft
natuurlijk mensenwerk waar weleens wat mis gaat, maar als je alles
overziet, ben ik ongelooflijk trots op al onze vrijwilligers en op wat we
samen bereikt hebben. Laten we dat zo vasthouden!

Personalia: Jan Klein (58) is een geboren en getogen Kameriker. Geboren in de Burgemeester Reijerslaan, waar zijn moeder nog woont,
zij het iets verderop in de Cope. Hij heeft een broer en een zus. Jan is getrouwd met Sunette en zij hebben drie kinderen: Brahim, Ruth
en Fatima. Hij leerde Sunette kennen als onderwijzeres op de Eben Haëzerschool. Jan werkt zelf bij de Goudse Verzekeringen als Senior
Manager Particuliere Verzekeringen.
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Kamerik Proeft Kersteditie
Zaterdag 15 december was het zover: de
eerste Kamerik Proeft Kersteditie, een vernieuwde versie van Kamerik Proeft Stampotten. De stampotten waren er nog steeds
maar daarnaast stonden er heel wat kramen
waar van alles te proeven, eten, kopen en te
beleven viel. Een gezellig ingerichte zaal met
kunstzinnig versierde kramen, muziek van DJ
Marco en enthousiaste verkopers zorgden
voor een ware kerstsfeer!
De verkiezing Kameriker van het jaar is gebleven maar daarnaast werd ook de Sportvrijwilliger van het jaar gekozen. Hoe dat afgelopen
is, kunt u hieronder lezen. De traditionele
verloting voor de financiëring van de bloembakken is niet alleen gehandhaafd, maar
zelfs uitgebreid naar een tweetal rondes.
De prachtige prijzen van onze sponsoren
zorgden voor een gretige aftrek van de loten.
Dat heeft ons geen windeieren opgeleverd:
de opbrengst is €921,50!

zich laten schminken om vervolgens voldaan,
maar vermoeid, voor een TV-scherm met tekenfilms uit te puffen en zich tegoed te doen
aan patat, poffertjes, oliebollen en ijs.
De opkomst was hoog. De aanwezigen konden de opzet klaarblijkelijk waarderen, want
velen bleven “lekker hangen”.
Dank aan iedereen die deze happening
mogelijk maakte: organisatoren, sponsoren,
marktkraamlieden en natuurlijk alle bezoekers. Genoeg aanknopingspunten voor een
tweede Kamerik Proeft Kersteditie?! Wij
hopen het!
Els Kwakkenbos,
namens Kamerik Proeft

Links: prijs van de loterij. Rechts: knutselkerstboom.

Kinderen konden onder leiding van de peuterspeelzaal De Poppenkast naar hartenlust
knutselen om daarna hun kerstversierselen
aan prachtige houten kerstbomen te hangen,
die zeer professioneel uitgedacht en gemaakt
waren door onze Sleutelclub. Ook konden ze

Kamerik Proeft kiest Sportvrijwilliger 2018

Kamerik Proeft kiest Kameriker van het Jaar 2018

De stichting Kamerik Proeft heeft besloten een prijs voor Sportvrijwilliger van het jaar in te stellen. Op 15 december 2018 werd ‘s
avonds de prijs voor het eerst uitgereikt aan Ria Los. De prijs werd
aan Ria overhandigd door de voorzitter van het Dorpsplatform
Kamerik, Ko Droogers.

Regelmatig zijn ze op de begraafplaatsen in Kamerik te vinden: Dirk
Griffioen en Peter Witteveen. Samen leveren ze een belangrijke
bijdrage aan het verzorgde uiterlijk van de begraafplaatsen. Om die
reden zijn ze uitverkozen tot Kameriker van het jaar 2018.

Ria ontvangt de prijs voor haar inzet voor Volleybalvereniging
Serve’72. Zij heeft sinds 1980 een bestuursfunctie vervuld bij
Serve’72. Naast haar inzet voor de Volleybalvereniging doet ze
ook nog ander vrijwilligerswerk, bijv. voor ZijActief Kamerik en als
vrijwillige verkeersregelaar.

Ria Los

Dirk zet zich vooral in voor het groenonderhoud van de begraafplaats in het Dorp. Peter doet met name het onderhoud aan de
grafstenen en het onderhoud van de begraafplaats aan de Kanis.
Naast het werk aan de begraafplaatsen zijn de heren altijd bereid
een praatje te maken met de bezoekers.

Vlnr. Dirk Griffioen, Peter Witteveen en Ko Droogers

15 Kamerik Vandaag nieuws

kalkaanslag is verleden tijd
TAL ICT
CONSULTING BV

met de Boshuis Waterontharder of Descaler

PIETER TIMMERMAN

Voor al uw privé en zakelijke
ICT oplossingen
Snel en goed
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32
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www.boshuis.nl

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

specialist in waterbehandeling
waterontharders | ontijzering | healthy water | waterkoelers

Stoof & Computers!
Wat doen wij?
centrale verwarming vanaf € 72,50 per jaar.

Email: info@valkcv.nl

Kijk ook op onze website: www.valkcv.nl

* Advies voor nieuwe computers, componenten
en netwerken
* Aanleg van netwerken * Back-up online
* Email & webhosting * Externe opslag NAS
* Nieuwbouw en installatie van computers
* Onderhoudsabonnement * Probleemoplossers
* Programma-installering
* Service & onderhoud aan computers
* Virus / spywarebestrijding * VoIP telefonie
* Particulier of zakelijk, wij helpen
graag iedereen.

*
*
*
*

Lindenlaan 37, 3471 CV KAMERIK
Telefoon: 0348-423840
E-mail: info@stoofit.nl
World Wide Web : www.stoofit.nl

Voetreflexologie & Holistische Massage

Marjolan Hoogstraten
Verlaat 26, 3471 AE Kamerik • 06-25350757
maho.kamerik@gmail.com • maho-massage.nl

t/m 15 februari
e 5,00 korting op
een behandeling
Cadeaubonnen
te koop ter waarde van
ieder gewenst bedrag. Verras
eens een familielid, vriend(in) of
bekende met een verwencadeau.

Vrijdagavond op afspraak

tel 0348 - 401208

•
3471 GZ Kamerik

•

MaHo

Winteractie

Geopend: di-vr 10.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 17.00 uur

Nijverheidsweg 5

WONEN
SLAPEN
VLOEREN
RAMEN
BANKEN, SAMEN TE STELLEN NAAR ELKE
GEWENSTE AFMETING, STOFFEN EN KLEUREN.

WANDMEUBELEN DIE U
ZELF KUNT INDELEN.

RELAX FAUTEUILS,
IN VELE MODELLEN EN
ACCESSOIRES.

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

