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Nieuws
Kamerik: samen wonen, werken & leven 

Foto: Kees de Kwaasteniet

Bestemmingsplan 
woningbouw
Kamerik heeft een grote behoefte aan 
nieuwe woningen. De gemeente heeft een 
bestemmingsplan opgesteld voor Mijzijde 
76A en Overstek 1 ...

Interview met huisarts
Wieger van de Kolk
Wij spraken over de corona-uitdagingen waar-
mee de huisartspraktijk dit jaar te maken heeft 
gehad ... 

Werkgroep Toekomst
Schulenburch
De werkgroep Toekomst roept u op om mee te 
denken over de toekomst en de Schulenburch 
niet te laten zakken ... 
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Het is belangrijk om naar elkaar om te blijven kijken, vooral na een 
jaar wat voor velen zo moeilijk is geweest. De Sleutelclub deed dit 
door kerstklokken bij ouderen langs te brengen.
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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 17 februari 2021. 

DORPSPLATFORM
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dorpsplatform@kamerikvandaag.nl.

ADVERTEREN
Belangstelling om in Kamerik Vandaag te adverteren? Mail naar:
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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”.

Gelukkig Nieuwjaar, iedereen! Ook in het komende jaar hopen we Kame-
rik Vandaag zes keer uit te brengen. Hieronder staan, onder voorbehoud, 
de geplande uitkomstdata van 2021 (en de eerste week van 2022). In de 
tussentijd kunt u het laatste nieuws lezen op www.kamerikvandaag.nl.

6 maart 2021 (inleveren kopij: 17 februari 2021)
1 mei 2021 (inleveren kopij: 14 april 2021)
26 juni 2021 (inleveren kopij: 9 juni 2021)
4 september 2021 (inleveren kopij: 28 augustus 2021)
30 oktober 2021 (inleveren kopij: 13 oktober 2021)
8 januari 2022 (inleveren kopij: 22 december 2021) 

Helaas nemen wij na dit nummer ook afscheid van Jan van Es als redac-
tielid. Jan heeft ons met zijn journalistieke expertise bijgestaan en was 
onmisbaar voor het opbouwen van dit blad. Dankjewel voor al je inzet de 
afgelopen 2 jaar, Jan! 

Colofon

VAN DE REDACTIE VAN KAMERIK VANDAAG:

Verschijningsdata 2021
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Voorwoord; Nieuws van het Dorpsplatform

Via deze rubriek houdt het Dorpsplatform Kamerik u op de hoogte van 
de onderwerpen waar wij mee bezig zijn en van de onderwerpen die 
wij met de gemeente bespreken.

Openbare Vergadering online
Op 17 november hielden we onze eerste Openbare Vergadering online. 
Hoewel de opkomst wel eens groter is geweest, viel de belangstelling ons 
niet tegen en was het een levendige vergadering. Het verslag vindt u op 
de website www.kamerikvandaag.nl. Of de volgende vergadering weer 
online moet, is nu nog niet bekend; wel kunt u alvast maandag 15 maart 
in uw agenda noteren.

Toekomst Schulenburch
Hierover heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden met de gemeente van 
de zijde van het bestuur van het dorpshuis en er is ook gesproken met 
vertegenwoordigers van het Dorpsplatform. De gemeente heeft gevraagd 
om een aantal scenario’s voor de langere termijn te ontwikkelen en 
hierbij aan te geven wat het voorkeursscenario is van alle betrokkenen. 

Nieuws van het Dorpsplatform Kamerik
Hiervoor is een werkgroep geformeerd die in februari een notitie wil 
uitbrengen. Namens het Dorpsplatform wordt ook aan deze werkgroep 
deelgenomen. Voor de korte termijn zal de gemeente het bestuur van De 
Schulenburch ondersteunen.

Fietspad Oortjespad
In januari gaat de raad zich uitgespreken over het plan om het fietspad en 
de fietsbrug definitief te maken.

Verkeerssituatie rondom de 
scholen
Op verzoek van de Medezeggenschapsraden van de scholen heeft er 
eind november een ambtenaar meegekeken naar de verkeersafwikkeling 
rondom de scholen. Ook de Verkeerscommissie van het Dorpsplatform 
was ter plekke aanwezig. Van de gemeente ontvingen we de volgende 
terugkoppeling over de schouw:

"We hebben geconstateerd dat sprake is van een korte drukke piek 
qua aankomst van scholieren + ouders voor de aanvang van de les, 
maar dit niet direct heeft geleid tot onveilige verkeerssituaties. Er 

VAN HET DORPSPLATFORM KAMERIK:

Voorwoord door Ko Droogers

Op 4 december mocht ik de lichtjes van een 7 meter hoge kerstboom 
in het Burg. Breenplantsoen ontsteken. Hiermee hoopte het Dorps-
platform symbolisch wat licht te brengen in ons dorp in deze donkere 
tijden. Overigens was het niet alleen het ontsteken van de lichtjes, 
maar eerst ook een grote kerstboom regelen via hovenier Cees de 
Kooter uit Zegveld, met Marcel Roest afspreken dat de boom op zijn 
plek gehesen wordt en samen met Dolf Bakker in een geleende hoog-
werker van Bas Maarleveld 700 lampjes in de boom doen. Een mooi 
samenwerkingsproject, dat mogelijk werd dankzij financiële steun van 
de gemeente Woerden. 

Met de jaarwisseling is het gebruikelijk om terug en vooruit te kijken. 
Ik wil maar niet al te veel terugkijken. 2020 was een moeilijk jaar door 
COVID-19. Er zijn misschien mensen die hun werk kwijtgeraakt zijn of 
nog erger, familie of vrienden verloren hebben. Ook de voorzieningen 
en activiteiten in ons dorp hebben een klap gekregen. Denk maar aan 
de verenigingen, evenementen, horeca en het Dorpshuis. Namens het 
Dorpsplatform wil ik iedereen veel sterkte wensen.  We mogen ons 

aan de andere kant gelukkig prijzen dat we in een dorp als Kamerik 
wonen waar we omzien naar elkaar en elkaar helpen als het nodig is 
en ook dat we in een tijd leven waarbij contacten ook digitaal moge-
lijk zijn. Veel werk kon gelukkig doorgaan via de computer en we had-
den zelfs een Openbare Vergadering van het Dorpsplatform via Teams. 

Voor 2021 hoop ik van harte dat we met z’n allen weer uit dit dal 
klimmen. De vooruitzichten zijn positief, hopelijk werkt de lockdown 
echt en zijn de vaccins snel beschikbaar. De basis van onze samenle-
ving is goed. Laten we het komend jaar de brokstukken weer opvegen 
en aan elkaar lijmen en hierbij vooral elkaar niet vergeten. 

Als Dorpsplatform zullen we ons natuurlijk weer volop inzetten voor 
de leefbaarheid van Kamerik. Als u  iets onder onze aandacht wilt 
brengen, kunt u ons altijd bereiken via dorpsplatform@kamerikvan-
daag.nl. Meldingen aan de gemeente kunt u kwijt via de website 
kamerikvandaag.nl. Het Dorpsplatform is een enthousiaste groep 
mensen, recent zijn Dick van Stavel als nieuwe penningmeester en 
Marieke van Kouwen als bestuurslid “groen” toegetreden. Teun Los en 
Jan Zwaneveld hebben afscheid genomen van ons bestuur. Bedankt 
voor jullie inzet! Jan Zwaneveld verhuist naar Woerden en wordt 
adviseur van het platform. 

Mede namens de leden van het Dorpsplatform wens ik al onze inwo-
ners een voorspoedig en vooral gezond 2021! 

Ko Droogers, voorzitter 
Dorpsplatform Kamerik
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Vervolg Dorpsplatform

is tijdelijk sprake van veel kruisend fietsverkeer, echter de snelheid 
van het overige verkeer is laag waardoor goed op het gedrag van de 
verkeersdeelnemers kan worden geanticipeerd/er interactie is met de 
fietsers en wandelaars. 

Wel hebben we geconstateerd dat met regelmaat op de verkeerde 
weghelft van de fietsstraat wordt gereden. Met name rondom de 
S-bocht aan het begin van de fietsstraat. Het zicht is echter onbelem-
merd, dus dit hoeft niet direct tot problemen te leiden. Wel hebben 
we geconstateerd dat er (eveneens op dit punt) door sommige ver-
keersdeelnemers wat twijfelachtig wordt overgestoken naar de daar 
aanwezige fietsenstalling. Ook dit heeft tijdens de schouw niet direct 
geleid tot onveilige situaties, echter zou de routing naar de fietsenstal-
ling geoptimaliseerd/gefinetuned kunnen worden. 

Conclusie: op dit moment zien wij (nog) geen aanleiding voor (grote) 
ingrepen, echter is afgesproken om op een later moment (wanneer 
er vanuit het oogpunt van COVID-19 geen/minder reisbeperkingen 
zijn) opnieuw een schouw uit te voeren. Door jullie werd namelijk ook 
aangegeven dat de verkeerssituatie rustiger verliep dan normaliter 
het geval. Tevens hebben we voorgesteld om, indien er zich onveilige 
situaties voordoen, foto's of filmpjes te sturen. Graag wil ik deze 
oproep opnieuw onder de aandacht brengen, zodat wij een beter 
beeld van de situatie kunnen vormen. Een schouw blijft namelijk een 
momentopname.

Het lijkt ons voor nu goed om 19 januari even in de gaten te houden, 
zodat we daarna eventueel weer even contact kunnen hebben over 
een nieuwe schouw."

N405
De werkzaamheden aan de N405 zijn volgens ons niet volledig uitgevoerd 
volgens de aan ons verstrekte informatie. Wij zijn heel verbaasd dat de 
fietsstrook doorloopt tot aan de kruising met de Lindenlaan (overgang 
naar de Spruitlaan). De reactie van de provincie geeft helaas aan dat ze 
deze fietsstroken niet op korte termijn zullen weghalen. Op de Spruitlaan 
zijn bij sommige omstandigheden de oude middenstrepen nog te zien, 
dat moet over zijn als er een deklaag wordt aangebracht, omdat dit nog 
twee jaar duurt kijkt de provincie of er nu al wat aan gedaan kan worden.

Rotonde N405/N212
De provincie is nog bezig met de besluitvorming over de aanleg van een 
eventuele rotonde. We hebben de toezegging gekregen dat een betrok-
ken ambtenaar hierover een presentatie zal houden tijdens de volgende 
Openbare Vergadering op 15 maart.

Warmtetransitie
De gemeente heeft de opdracht gekregen om te zorgen dat Woerden 

Nieuwjaarswens Dorpsplatform Kamerik
We wensen alle Kamerikers een gelukkig en vooral gezond 2021. Ook het komend jaar 
zal het Dorpsplatform zich weer voluit, samen met onze inwoners, inzetten voor een 
dorp waar het fijn wonen, werken en recreëren is.

duurzamer wordt, dat we stoppen met gas en overgaan naar andere 
warmtebronnen. De gemeenteraad heeft in oktober de uitgangspun-
ten vastgesteld voor het participatieproces binnen de Warmtevisie. 
Aan het Dorpsplatform is gevraagd hoe wij mee willen denken in dit 
proces. Tot nu toe hebben diverse leden meegedaan aan bijeenkom-
sten hierover. De bedoeling is dat er in 2021 een Warmtevisie wordt 
opgesteld. Inwoners, ondernemers en organisaties worden uitgeno-
digd om mee te doen aan het denkproces om tot een visie te komen. 
Eind 2021 is dan de gemeenteraad aan zet. Die besluit op basis van 
een voorstel van burgemeester en wethouders over de definitieve 
inhoud van de Warmtevisie. In 2022 volgen dan gesprekken met 
inwoners over de uitvoering van de stap van aardgas naar duurzame 
warmte.

Aanleg glasvezel
De aanleg van het glasvezelnet in het buitengebied zou door twee 
aannemers worden uitgevoerd: Deltafiber en Glasdraad. In november liet 
Deltafiber aan haar klanten weten dat ze niet overging tot aanleg van het 
glasvezelnet. Navraag bij de gemeente leidde tot de volgende reactie:

"Afgelopen maand zijn wij door DeltaFiber ook op de hoogte gesteld 
van het feit dat zij een aantal (72) adressen in de gemeente Woerden 
niet zal aansluiten. Uiteraard betreuren wij dit. 
 De gemeente heeft met DeltaFiber en Glasdraad afspraken gemaakt 
over de aanleg van een glasvezelnetwerk binnen de gemeente. Met 
deze afspraken wilden wij deze partijen faciliteren en stimuleren tot 
het aanleggen van een glasvezelnetwerk waarop alle inwoners die dat 
wensen aangesloten zouden kunnen worden. Voor de daadwerkelijke 
aansluitingen hebben DeltaFiber en Glasdraad contracten gesloten 
met inwoners. De gemeente is bij die contracten geen partij. 
De bewoners die een contract met Deltafiber sloten, kunnen contact 
opnemen met Glasdraad en afspraken maken over een eventueel 
contract. Bij snelle actie is misschien de huidige prijs mogelijk en men 
overweegt om de bewoners van de boerderijen achter in het land 
aan te bieden om de aanleg zelf te verzorgen. Dus ons advies is om 
Glasdraad op korte termijn te benaderen."

Actieplan
In 2021 zullen we ons Actieplan weer aanpassen. Tijdens de Openbare 
Vergadering van 15 maart zullen we u hierover informeren. Als u er zaken 
zijn die u graag opgenomen wilt zien in het Actieplan, laat ons dat weten 
via dorpsplatform@kamerikvandaag.nl.

De werkzaamheden aan de N405 zijn volgens het Dorpsplatform niet 
geheel naar wens uitgevoerd.
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Ingezonden nieuws

VAN DE ONDERNEMERSVERENIGING KAMERIK-KANIS:

Ondernemers hebben het moeilijk, maar blijven knokken
Inmiddels zijn de feestdagen al weer achter de rug. Het waren toch bizarre dagen, 
waarop zelfs familiebezoek nauwelijks mogelijk was en de touwtjes van half december 
tot in elk geval 19 januari weer verder aangehaald zijn. Toch wensen wij u een goed en 
vooral werkzaam nieuwjaar toe, waarin hopelijk de coronavaccins hun werk snel kun-
nen gaan doen. Niettemin hebben de Kamerikse ondernemers weer drie kerstbomen 
opgetuigd boven de Wetering, twee op het dorp en één aan de Kanis. Met speciale 
dank hiervoor aan de firma’s Roest, Vandermeer en Welkoop Harmelen. 

De voorgenomen uitbreiding van het industrieterrein lijkt niet van de grond te komen. 
De uitbreiding gaat waarschijnlijk niet door omdat de betrokken ondernemers er niet 
uitkwamen met de provincie en gemeente. In plaats daarvan wordt het huidige terrein 
nu opgeknapt.

De Kamerikse ondernemers kunnen al tijden niet meer samenkomen vanwege corona. 
We hebben hier al eerder over bericht in vorige nummers van dit blad. Onlangs heeft 
het bestuur weer een rondje langs de ondernemers gemaakt met een leuk pakketje, 
zodat ze weten dat ze niet vergeten worden. Het zijn overigens nog steeds dezelfde 
ondernemers die in de problemen zitten als een tijd geleden: horeca, evenementen en 
vrije tijd, zoals ook het dierenpension. Er zijn wel de nodige initiatieven ondernomen 
zoals de boerderijcamping van de Boerinn, maar de klap komt hoe langer het duurt 
ook steeds harder aan. Ondanks enige steunpakketten van de overheid, wordt de 
situatie steeds zorgelijker. Faillissementen zijn er nog niet geweest, maar dat lijkt een 
kwestie van tijd, tenzij de overheid nogmaals flink extra over de brug komt.

U kunt onze ondernemers helpen door u strikt te houden aan de strenge coronamaat-
regelen: als u het al niet voor uzelf doet, doe het dan voor de zwakkeren en ouderen 
– en uiteraard ook voor onze getroffen ondernemers en hun personeel.  

Hiernaast: Kerstboom op de Wetering, geschonken door Kamerikse ondernemers. Foto 
door Kees de Kwaasteniet.

VAN DE GEMEENTE: 

Bestemmingsplan 
Mijzijde 76A en 
Overstek 1 Kamerik
Kamerik heeft een grote behoefte aan nieuwe woningen. 
Daarom komt er woningbouw op de twee voormalige locaties 
van de Wijde Blik. Hiervoor is er een nieuw bestemmingsplan 
opgesteld. Dit biedt de mogelijkheid om minimaal 41 en 
maximaal 64 woningen te bouwen. Op de Mijzijde 76A is er 
ruimte voor 2 kavels voor een vrijstaande woning of een 2^1 
kap. Ook is er ruimte voor appartementen. Op de Overstek 1 
is er ruimte voor eengezinswoningen en appartementen. De 
verwachting is dat de verkoop van de appartementen op de 
Mijzijde 76A eind 2021, begin 2022 zal zijn. De woningen op 
Overstek 1 zullen naar verwachting in 2023 in verkoop gaan. 

Op 16 december 2020 heeft de raad ingestemd met het 
bestemmingsplan. Dit ligt in januari 2021 voor 6 weken ter 
inzage. Meer informatie hierover leest u in januari op de 
gemeentepagina in de Woerdense Courant onder Bekendma-
kingen. Wie een zienswijze heeft ingediend, krijgt persoonlijk 
bericht.  

VAN BUURTGROEP DE KANIS: 

Uitslag enquête 
Reconstructie de Kanis
Afgelopen zomer heeft Buurtgroep De Kanis een enquête afgenomen bij 
de bewoners in de Kanis. De uitkomsten van de enquête zijn inmiddels 
besproken met gemeente Woerden en Bunnik Groep en kunt u op ver-
schillende manieren inzien:
• U kunt de enquête teruglezen op de website van Kamerik Vandaag.
• Er staat een link in de omgevings-app ‘Reconstructie De Kanis’ onder 

Buurtgroep. 
• De uitslag is ook te vinden op de website van Bunnik Groep: https://

bunnikgroep.nl/projecten/reconstructie-de-kanis/
Voor mensen die de enquête op papier willen bekijken liggen er twee 
exemplaren ter inzage bij Ruud Buurman, Kievistraat 2 (na telefonische 
afspraak 06-36204625) en gedurende de openingstijden in de Bibliotheek 
Kamerik.
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Voor welke corona-uitdagingen heeft 
Huisartsenpraktijk Kamerik afgelopen jaar 
gestaan?
Het was een totaal nieuwe situatie. Wij zijn 
natuurlijk wel gewend om, om te gaan met 
infectieziektes, maar dit had toch wel een 
andere impact. In het begin was het vooral 
bekijken hoe we het moesten organiseren. 
We kregen wel snel hulp van de beroepsorga-
nisaties, maar het was een hele rare situatie. 
Men had ook vragen die we in het begin niet 
konden beantwoorden. Wij moesten daar 
ook in groeien. De grootste uitdaging was 
eigenlijk het minder zien van onze patiënten. 
De zoektocht naar de juiste balans tussen 
enerzijds goed met de beperkingen omgaan 
en anderzijds goed zorg blijven dragen voor 
de reguliere zorg en het contact met de 
patiënten. Gelukkig hebben veel Kamerikers 
begrip voor de situatie en gaan daar goed 
mee om. Toch moeten we ook blijven oplet-
ten dat mensen niet te bescheiden zijn en 
zichzelf daarmee tekort doen. We willen ook 
niemand uit het oog verliezen.

Welke consequenties had deze periode voor 
jullie als team?
We hebben hierdoor ontdekt hoe belangrijk 
het is om dit als team te doen en samen  
te werken. De assistenten, de praktijkon-
dersteuners, praktijkverpleegkundigen en 
huisarts in opleiding zijn volwaardig mede-
werkers en hebben óók vaak contact met de 
patiënten. Denk bijvoorbeeld aan het eerste 
contact of de ouderenzorg die vaak door hen 
wordt opgepakt. Zij zijn onze ogen en oren 
die de mensen goed in beeld hebben. In de 
eerste golf  hebben zij veel mensen opgebeld 

met de vraag hoe het ging. Een proactieve 
benadering werkte zo bleek.

Is de zorgvraag anders dan hiervoor?
Er zijn veel mensen voorzichtig en beschei-
den. Als er aan het einde van een gesprek 
“niets” aan de hand blijkt, verontschuldigen 
de mensen zich soms terwijl iets uitsluiten 
ook rust kan brengen, zeker in deze tijd. We 
zien ook een toename in geestelijke zorg-
vraag. De praktijkondersteuner GGZ is hier 
één dag in de week en zij heeft een volle 
agenda, dat heeft hier zeker mee te maken. 
Er is veel onzekerheid op allerlei gebied en 
dat brengt dit soort klachten met zich mee. 

Wat zou u aan de Kamerikers willen mee-
geven?
We moeten scherp blijven op de maat-
regelen maar elkaar ook niet uit het oog 
verliezen. We merken soms wat irritatie, het 
is begrijpelijk dat men Corona-moe wordt. 
Toch zullen wij dit moeten blijven uitleggen. 
Van de GGD krijgen we alle meldingen door 
en dat zijn er dagelijks meerdere. We zien 
dus  echt een stijging op dit moment. Het zijn 
vaak wel clusters, binnen gezinnen. Vaak via 
scholieren die iets meenemen het gezin in en 
waar vader of moeder, broer of zus dan ook 
ziek van wordt. Vaak kunnen zij nog redelijk 
snel genezen, maar het kan anders worden 
als ze met Kerst naar opa en oma gaan. Dus 
voorzichtigheid is geboden. 

Zijn we klaar voor een coronavaccin?
Wij volgen wat er bekend is en het is wel 
hoopgevend. Als alle procedures met betrek-
king tot het testen van het vaccin zijn door-

lopen en het toegepast kan worden, hoop ik 
dat iedereen de vaccinaties gaat nemen. Daar 
sta ik ook echt helemaal achter. Ik snap ook 
de bedenkingen, maar we zitten nu in een 
noodsituatie. In Kamerik is een groep men-
sen die zich principieel niet laat vaccineren, 
dat respecteer ik ook, maar ik hoop dat ook 
zij besluiten mee te doen.

Wilt u nog iets met ons delen wat nog niet 
gezegd is?
Als we de kans op ernstig ziek worden willen 
verkleinen is het belangrijk om goed voor 
jezelf te zorgen en dus is een gezonde leefstijl 
van groot belang. De bekende dingen als niet 
te zwaar zijn, niet roken, gezonde voeding en 
voldoende bewegen draagt daaraan bij. Wij 
willen de mensen nu én in de toekomst daar 
bij helpen. Ons team is er goed georgani-
seerd voor.  

Daarnaast zou ik iedereen willen verwijzen 
naar de website thuisarts.nl. Hier is be-
trouwbare informatie te vinden en kan men 
bij minder mogelijkheden van (live) contact 
met de huisarts vaak al veel antwoorden op 
vragen vinden. En er wordt ook aangegeven 
wanneer een contact met de huisarts wel 
wenselijk/noodzakelijk is.

Tot slot: Let goed op jezelf en je omgeving en 
blijf gezond! Wees voorzichtig maar ook niet 
overmatig bang, want de gezondheidszorg in 
Nederland staat er goed voor!

Interview met Kamerikse huisarts Wieger van de Kolk

Huisarts Wieger van de Kolk. Foto door Kees de Kwaasteniet.
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• 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 
events@kameryck.nl • www.kameryck.nl

Buitenplaats Kameryck
Kom Ryckelijk Genieten! 

©
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e Ervaar ook wat Onderling verzekeren is!

www.ovmkamerik.nl
info@ovmkamerik.nl

Voorhuis 51b
Kamerik

0348-402123
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Toekomst van de Schulenburch 

VAN WERKGROEP TOEKOMST SCHULENBURCH:

Samen met u kan de Schulenburch gered en 
verbeterd worden

We zijn er nog!                                                                                                                                             
Van sommige mensen hoorden we nogal eens: gebeurt er nog wat 
met het dorpshuis? Echter dat we even windstilte hebben wil niet 
zeggen dat er niks gebeurt. Inmiddels is eind november de petitie,  
door 1500 Kamerikse of met Kamerik verbonden gezinnen getekend, 
aangeboden aan de gemeente en zijn er ook weer nieuwe enthou-
siaste plannen in de steigers gezet doordat een aantal handen ineen 
zijn geslagen. Ondanks de beperkingen die door de gemeente zijn 
opgelegd en de coronamaatregelen, is er weer hoop op herstel.
Net voor Sinterklaas hebben de besturen van de Schulenburch en het 
Dorpsplatform namelijk vergaderd onder begeleiding van een buur-
topbouwwerker uit Woerden, die meer ervaring met het opzetten van 
buurt- of dorpscentra heeft. Daaruit zijn een aantal ideeën geboren 
die we graag aan de inwoners van ons mooie dorp willen voorleggen, 
zodat iedereen weet dat de Schulenburch nog bepaald niet dood is!

Samenwerken aan drie hoofdlijnen dus!                                                                                                                                   
Gebroederlijk hebben we gewerkt aan de situatie die verloren leek, 
maar we denken dat we er samen uit kunnen komen. Dat moet ook, 
want De Schulenburch is van groot belang voor de leefbaarheid van 
ons dorp! Daarbij wordt naar de korte termijn gekeken (even los van 
corona) en ook naar de lange termijn: over een jaar of 5 tot 10, zeg 
maar.

1. Voor de lange termijn kijkt en rekent de gemeente al ruim 2 jaar 
aan een variant waarbij het zalen gedeelte, zeg maar het oude 
Schulenburch gedeelte (dorpshuis) uit 1970, wordt afgebroken – of 
misschien ook wel alles en er nieuwbouw komt.  Dit zou kunnen 
gebeuren met nieuwe deelnemers in het gebouw, die er nu nog niet 
inzitten, denk bijvoorbeeld aan Sleutelclub, Gezondheidscentrum en 
Kinderdagverblijf. En daarnaast is er ook aan grotere ruimtebehoef-
te van de brandweer en aan de Bibliotheek die letterlijk meer open 
wil zijn voor de Kamerikse bewoners. En wie weet wat nog meer??? 
Laat het de werkgroep weten als u ideeën hebt! Een en ander zou 
mede gefinancierd moeten worden door enkele lagen woningbouw 
op het complex en door zonnepanelen op het dak. Het DPK en de 
Schulenburch hebben nu gezamenlijk besloten op zo kort mogelijke 
termijn met een eerste aanzet van een masterplan voor de toekomst 
te komen!

2. Zover is het nog lang niet en dat betekent dat er ook een betere op-
lossing van de huidige situatie zal moeten komen tot die tijd. Dat wil 
zeggen dat de feestzalen afdoende van geluidsisolatie worden voor-

zien, waardoor hinder voor de omgeving voorkomen wordt en aan 
de geluidsnormen voldaan kan worden. Om twee reden is dat nodig. 
Eerst om te voorkomen dat de pachtinkomsten sterk terugvallen en 
daardoor de pachter en het bestuur minder te besteden hebben. In 
de door de gemeente nu ingestelde situatie zijn zelfs geen bruiloften 
meer mogelijk! Daarnaast moet voorkomen worden dat er de komen-
de jaren bijna niets meer aan onderhoud gedaan wordt, waardoor het 
Centrum zal verslonzen en het onderwijl nog verder terugloopt. Denk 
er bijvoorbeeld aan dat de nieuwbouw uit zou lopen, maar ook is er 
de mogelijkheid dat het uiteindelijk toch niet haalbaar blijkt.         
 
3. Rolf de Jong van Buurtwerk gaf nog een toelichting op zijn werk-
zaamheden, die alleen stimulerend en voorwaardenscheppend zijn. 
Dit betekend dat er door beide besturen en nog veel meer andere 
-NIEUWE!- vrijwilligers het nodige werk hand- en denkwerk verzet zal 
moeten worden, want dan kan de zaak eerder financieel overeind ge-
houden of opnieuw opgezet en in stand gehouden en ook onderhou-
den. Die hulp kan variëren van koffie zetten, klussen of werkgroepen 
vormen die iets uitwerken of noem maar op waar u/jij  goed in bent, 
want zonder u/jullie kunnen we niets! Gezien de 1500 handtekenin-
gen voor de petitie verwachten we hier veel van. Meld je dus aan als 
je aan dit mooie doel voor de gehele gemeenschap van Kamerik mee 
wilt doen. Zo krijgen we een misschien nog veel mooiere Schulen-
burch als inloop- en feest- en voorzieningen- en gezondheidscentrum 
van de hele gemeente Kamerik! 

De bal ligt bij ons allen, dus laat iets van je horen met a. goede ideeën 
en b. hulp bij de uitvoering daarvan. Twijfel je, bel een van ons, zie 
het kader hieronder. 

Ko Droogers Voorzitter 
Dorpsplatform

06 24710324

Jacqueline 
Eberwijn

Bestuur 
Dorpsplatform

06 13949407

Rob 
Kwakkenbos

Bestuur 
Schulenburch

06 13949407

Erik Wiltenburg Bestuur 
Schulenburch

06 58802444

Heidi Meijers Bestuur 
Schulenburch

0348 448637

Dingeman den 
Hartog

Pachter 
Schulenburch

06 44652408

Paul den 
Hollander

Gezondheids-
centrum

06 45750682

Rolf de Jong Buurtverbinder 06 83251813

Werkgroep Toekomst 
Het emailadres voor allen is: toekomstschulenburch@gmail.com.
De individuele namen en telefoonnummers leden van de Werk-
groep Toekomst kunt u hieronder vinden.
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Nieuwjaarswensen

Beste inwoners van Kamerik,

2020 was een bewogen jaar.  COVID-19 heeft om zich heen gegrepen 
en ook inwoners van Kamerik geraakt. De gevolgen zijn zichtbaar en 
voelbaar. 

Helaas kunnen we het coronavirus nog niet achter ons laten. We zitten 
inmiddels in de derde golf en de maatregelen zijn verscherpt. 
Het enige dat we kunnen doen is deze maatregelen naleven en solidair 
zijn met elkaar. Alleen samen krijgen we corona onder controle.
In Kamerik heeft u al vaker laten zien dat solidariteit een drijfveer is. De 
afgelopen maanden zagen we initiatieven van inwoners die creatief kan-
sen pakten. Daarmee hielden zij het hoofd boven water en droegen zij bij 
aan verbinding in de gemeenschap. Dat is een grote kracht van Kamerik!

Ik wens alle Kamerikers het allerbeste toe voor 2021. Houd vol en houd 
hoop! En blijf gezond. We komen hier doorheen.

Victor Molkenboer
Burgemeester

2020 was een bijzonder jaar voor de Sleutelclub. Een jaar met een 
prachtig nieuw gebouw, nieuwe activiteiten en veel nieuwe ge-
zichten. Maar ook een jaar met corona en lock downs. Sleutelclub 
Kamerik wenst iedereen een gelukkig en vooral gezond 2021. We 
hopen jong en ook oud binnenkort weer te kunnen ontvangen in 
ons mooie Ambachtshuis aan de Nijverheidsweg 15 om te kunnen 
prutsen, knutselen, sleutelen en samen te zijn.

Louis van Dam
Voorzitter Sleutelclub

Een droom voor 2021
Het is voor velen een zwaar en verdrietig jaar geweest. Daarom heeft 
Kamerik Vandaag aan verschillende Kamerikse verenigingen, groe-
pen en zelfs de burgemeester gevraagd om een nieuwjaarsgroet uit 
te brengen en ons allemaal een hart onder de riem te steken. 

We hopen dat 2021 voor alle Kamerikers een mooi jaar wordt, met 
gezondheid en geluk in het verschiet. 

Names de Redactie Kamerik Vandaag
Els Kwakkenbos, Manuela Wiltenburg, Charissa Verbon, 

Jan van Es, Kees de Kwaasteniet en Ad Smit.

Na al die beperkingen waar iedereen het afgelo-
pen jaar mee heeft geworsteld, wenst volleybal-
vereniging Serve’72 u voor 2021 een gezonde en 
sportieve weg terug naar onze mooie vrijheid.

Ben Beving,
Voorzitter Serve’72

Iedereen bedankt die z’n leitje heeft 
bijgedragen. Wij zijn blij met elke 
lei. Allemaal een voorspoedig 2021 
gewenst.

Commissie Blij met elke Lei

 Namens Anja, Auke, Mirjam en Dingeman

Voor iedereen een 

gezond en goed 

nieuwjaar! Wij gaan 

weer voor de zomer-

editie van Kamerik 

Proeft op zat. 4 sep-

tember 2021!
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Nieuwjaarswensen

Het bestuur van Muziekvereniging Nieuw 
Leven wenst iedereen een voorspoedig, 
gezond en muzikaal 2021. Houd u/je ook 
zo van muziek? We hebben nog plek in 
ons fanfare orkest en mooie instrumen-
ten en muziekles beschikbaar. Een mooi 
voornemen voor 2021?

Ko Droogers
Secretaris Muziekvereniging Nieuw Leven

Beste inwoners van Kamerik en omgeving.

Deze woorden type ik een dag na het 
afkondigen en meteen ook ingaan van 
de ‘harde lockdown’. Onder dit sombere 
gesternte begint 2021. Wat kan ik jullie als 
bemoediging toewensen? Misschien wel 
meer dan andere jaren, HOOP en VER-
TROUWEN! Hoop en vertrouwen dat er 
weer licht aan het eind van de tunnel zal 
zijn en dat het nieuwe jaar meer dagen telt 
dan de eerste 19 waarin we behoorlijk in 
onze bewegingsvrijheden worden beperkt. 

Ook in de Bijbel staan woorden van hoop 
en vertrouwen en mensen weten die 
massaal te vinden. De Bijbeltekst die het 
meest werd opgezocht via Bijbelapps was 
Jesaja 41: 10: “Wees niet bang, want ik ben 
bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal 
je sterken, ik zal je helpen, je steunen met 
mijn onoverwinnelijke rechterhand.” HOOP 
en VERTROUWEN, dat wens ik jullie toe 
voor het nieuwe jaar.

Marina van der Zwaag, 
ambulant (tijdelijk) predikant 

Ontmoetingskerk

2021 wordt een sportief en vooral ook 
gezellig tennisjaar met veel leuke acti-
viteiten en hopelijk minder beperkende 
coronaregels!

Vincent van 't Hoofd
Namens LTC Kamerik

Zomaar een gedachte…
…die ik wil delen met u en met jou en jou. 2020 gaat de boeken in als een ongekend, 
onbekend en heel uitzonderlijk jaar. We hebben moeten leren en ervaren dat we leven met 
beperkingen en dat niet alles vanzelfsprekend is. 2020 heeft ons teruggeworpen op onszelf 
en veel vragen gesteld wat we echt belangrijk vinden in het  leven. 

Tegelijk heeft het weerstand opgeroepen en vonden we het maar vaak genoeg lastig en 
moeilijk om ons te conformeren aan de maatregelen die ons werden opgelegd. In onze 
geloofsgemeenschap van de H. Hippolytus aan de Kanis mochten we dat extra opmerken 
omdat onze vertrouwde toren in de steigers moest worden gezet. Ondersteuning in kwets-
baarheid, hulp als hulpbehoevende, rekening houdend met zwakheid, niemand kan iets 
alleen. Een beeld dat de jaarwisseling zal kenmerken. 

En dat is dan ook onze wens voor het komende nieuwe jaar. Dat we als Kamerikse bewo-
ners en inwoners van de Kanis ons schouder aan schouder (op anderhalve meter afstand) 
inzetten om van 2021 een jaar te maken dat onze verbondenheid in dienstbaarheid aan 
elkaar, in onze geloofsgemeenschappen, in onze buurten en in onze dorpen, in de samenle-
ving waarin we leven elkaar geborgenheid, vrede en harmonie maar bovenal iets van Gods 
Liefde mogen laten zien en ervaren.

Namens allen van de Geloofsgemeenschap H. Hippolytus wens ik u een Zalig Nieuwjaar,
Pastor Huub Spaan

Corona of geen 
Corona, de planten-
bakken zullen ook in 
het nieuwe jaar weer 
bloeien.

Kamerik Leeft

Wij wensen u een ge-
zond en gelukkig 2021 
met veel ijspret.

Ijsclub De 
Samenwerking
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Nieuwjaarswensen

“Eén ding hebben we geleerd als maatschappij in 2020: 
Het leven is niet maakbaar. Dat geldt zeker voor geluk en 
gezondheid. Dat zijn geen zaken die je ‘in handen hebt’ en 
zelf kunt reguleren. Het wordt je geschonken. Ooit waren 
de leerlingen van Jezus in paniek door een plotseling opge-
stoken storm. Jezus komt naar hen toe en zegt kort maar 
krachtig: ‘Blijf kalm! Ik ben het. Wees niet bang.’ Woorden 
van hoop en vertrouwen die wij in deze lastige tijd mogen 
leren geloven als een boodschap ook voor ons vandaag in 
dit nieuwe jaar Anno Domini 2021!”
 

Teun van der Leer & Gabriëlle Drost, 
voorganger en kerkelijk werker 

Cama Parousia Gemeente Woerden 
(plaats van samenkomst: Schulenburch, Overstek 2)

Foto's:  Dasja Dijkstra van Das' Knuss Fotografie

Beste leden van vv Kamerik en andere 
Kamerikers,

Aan het verzoek van Kamerik Vandaag om 
een nieuwjaarsbijdrage te leveren, voldoe 
ik graag. Het is daarmee ook direct mijn 
laatste activiteit als voorzitter van vv Ka-
merik. Na ruim 13 bewogen jaren komt er 
een moment om er een punt achter te zet-
ten. Ik kijk met heel veel plezier terug op 
die 13 jaar. Er ligt een heel ander sportpark 
als 13 jaar geleden met mooie velden. Er 
staat een schitterende kantine waar we 
als vereniging trots op mogen zijn. We 
hebben een enthousiast bestuur, waarbij 
de vereniging in goede handen is.

Het is heel jammer dat het laatste jaar zo'n 
bijzonder jaar is geweest met veel impact 
op iedereen. Nauwelijks gevoetbald, veel 
aan huis gekluisterd. Wie had dit zich ooit 

kunnen voorstellen? Voor het eerst in de 
geschiedenis van de vereniging is er een di-
gitale jaarvergadering, geen fysieke nieuw-
jaarsinstuif waar we elkaar het beste voor 
het nieuwe jaar kunnen wensen. Het is heel 
kaal allemaal. We hopen allemaal dat het 
einde in zicht is. Dat er snel weer mogelijk-
heden komen om met elkaar te voetballen 
en trainen. Met elkaar een biertje drinken 
en plezier hebben, genieten van elkaars 
aanwezigheid. Wat heb ik het gemist.

We zullen de komende periode nog wel 
moeten leven met het virus, maar het ein-
de is in zicht. Desondanks wens jullie allen 
een heel gelukkig 2021 toe. Wees voorzich-
tig met elkaar en blijf naar elkaar omkijken.

Namens het bestuur en de vereniging, 
Jan Klein, 

(oud) voorzitter.

Met een bewogen 2020 achter de rug is het tijd om te kijken naar een nieuw jaar met nieuwe uit-
dagingen. Niet kijken naar de dingen die we niet mogen maar naar de dingen die we wel kunnen. 
Koningsdag 2020 was een mooi voorbeeld hoe veerkrachtig wij Kamerikers zijn. De vele leuke 
initiatieven gaven voor velen toch een gevoel van “zo kan het ook”, “dit is eigenlijk wel prima voor 
een keer” en back to basic is nog niet zo erg. Wij hopen met jullie dat we dit jaar weer snel naar 
het oude normaal mogen en natuurlijk ook een onvergetelijke koningsdag dag mogen beleven. 
“Uit” of “thuis”, we gaan ervoor. 

Wij roepen iedereen op om dit jaar nog iets meer aan elkaar te denken, er nog iets meer voor 
elkaar zijn en elkaar extra te helpen zodat we ook 2021 weer mogen genieten van wat er allemaal 
wel kan. Denk aan hen die door omstandigheden niet kunnen doen wat gebruikelijk is. Denk aan 
onze ondernemers en steun ze zoals zij ons altijd steunden. Denk aan elkaar en maak er een top 
jaar van. Wij wensen jullie een waanzinnig goed, gelukkig maar vooral gezond 2021. Stay strong, 
stay safe… 

Harry Derks 
Voorzitter Oranje comité Kamerik 

2020, een veelbewogen jaar: wereldwijd 
maar voor menigeen ook persoonlijk. 
Ondanks onze kennis en kunde, orga-
nisaties, geld en noem maar op, lukt 
het met de vrede en de liefde op aarde 
ook nog maar moeilijk. Met zorg zullen 
velen naar het nieuwe jaar kijken en zich 
afvragen wat het zal brengen. Wat geeft 
nu echt vrede en rust in je hart en leven? 
Het antwoord daarop is in Jezus Christus, 
onze Heiland. Hij is het Licht van de 
wereld, voor u en jou. Dat iedereen dat 
zou mogen gaan zien, is onze wens voor 
2021.

A.W. Gouderjaan
Hervormde Gemeente van Kamerik
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Aan het einde van het jaar is de periode van afsluiten, terugblikken maar ook vooruitkijken. 
Op de moestuinen van Volkstuinvereniging Kamerik is dit niet anders. De tuintjes zijn op-
geruimd. Waar nodig bemest, gespit of toegedekt met compost. Er staan nog wat boeren-
koolstruiken te zwaaien in de wind. De bodem is in rust, het werk is gedaan. 

Wat kunnen we dankbaar terug kijken. Voorzichtig werden al vóór ijsheiligen de eerste za-
den gezaaid, want zou er nog vorst komen? Het voorjaar was zo mild. Het was een voorbo-
de voor een hete zomer. Het complex zag er prachtig uit met alle bloeiende bloemen. Wat 
was het genieten van de tuin tijdens een land in lockdown. Op de Kamerikse grond even 
de zorgen vergeten. Hoe waardevol is het om eruit te kunnen in de frisse lucht, te genieten 
van je eigen bloemen of groenten en de vogels te horen fluiten? (Al floot je zelf eventjes 
iets minder toen vogels de jonge koolplantjes te pakken hadden…) 

Tuinders kunnen nu de winter in rust is, op het gemak de zadenlijsten doorkijken en nieu-
we plannen maken voor de tuin van volgend jaar.  Droom jij ook van zo’n lekker stukje tuin 
en denk je tijd te hebben om het netjes bij te houden? Stuur een mail naar w.binnendijk@
hetnet.nl voor info. We zien het nieuwe jaar groen tegemoet! 

Wilt u ook tuinieren?

Ingezonden berichten

Een paar maanden geleden bemerkten we 
dat het houten podium van onze kerk aan het 
Hallehuis aangetast was door de boktorkever. 
Op sommige plaatsen dreigden we door het 
podium te zakken; hele stukken hout waren 
weggevreten. 

Voor het vervangen van het podium zochten 
we Kamerikse bedrijven en we kwamen al 
snel uit bij Marcel Roest. Roest heeft het 
oude podium eruit gesloopt en vervangen 
door een nieuw podium. Uitermate netjes 
werk geleverd trouwens. Om eventuele 
achtergebleven boktorren te verdelgen is 
daarna alles behandeld met een vloeistof die 
3 dagen lang geweldig stonk. We moesten 
dan ook een kerkdienst overslaan. 

Daarna heeft de Osim voor nieuwe vloerbe-
dekking gezorgd (ook weer erg netjes uitge-
voerd) en hebben we de boel weer ingericht.  
We hopen weer jaren vooruit te kunnen. 

Gijs de Heer

Renovatie 
kerkpodium

Ieder jaar brengt de Stichting Sleutelclub 
Kamerik een kerstpresentje rond bij de 
ouderen in Kamerik. Ook dit jaar, maar 
wegens corona uiteraard wel anders 
dan andere jaren. Doordat er sinds half 
oktober geen clubactiviteiten zijn geweest 
hebben de kinderen dit jaar niet kunnen 
helpen. Gelukkig hebben leerlingen van 
het Futura College uit Woerden geholpen 
om samen met onze vrijwilligers ruim 110 
kerstklokken te maken.

Oproepjes
OPROEP VAN DORPSAMBTENAAR 
ELLA LAUNSPACH:
Van 19 tot en met 25 april 2021 vindt 
in Woerden het eerste ‘Iedereen doet 
mee’ Festival plaats. Welke verenigingen, 
clubs, scholen, bedrijven en organisaties 
die inclusie een warm hart toedragen 
willen hieraan meewerken, willen mooie 
inclusieve voorbeelden  laten zien en 
meedingen naar de prijs? We hopen 
uiteraard op veel reacties. U kunt meer 
informatie vragen bij de dorps-ambte-
naar 06-20094014 of mail launspach.e@
woerden.nl.
 
OPROEP VAN STICHTING THUISHUIS 
WOERDEN:
Belmaatjes gezocht! Help mee eenzaam-
heid bij een alleenstaande oudere te 
verminderen door deze regelmatig te 
bellen. Dit kan wanneer je wilt en vanuit 
huis. Kleine moeite, groot resultaat! Geef 
je nu op via info@thuishuiswoerden.nl of 
bel 06-83405125.

OPROEP VAN BRANDWEER KAMERIK:
• Brandweer Kamerik zoekt vrijwilli-

gers
• Brandweer Kamerik bestaat volledig 

uit vrijwilligers
• Afgelopen jaren hebben we veel 

nieuwe leden mogen verwelkomen 
maar de gemiddelde leeftijd is hoog

Komende jaren zullen enkele leden we-
gens leeftijd afscheid nemen en zijn we 
dus op zoek naar nieuwe aanwas!

VAN VOLKSTUINVERENIGING KAMERIK:

VAN PROTESTANTSE KERK KAMERIK:
VAN DE SLEUTELCLUB:

Kerstklokken 
voor ouderen

Zaterdag 19 december zijn de klokken 
door vrijwilligers op veilige afstand rond-
gebracht. 

De Sleutelclub vindt het belangrijk dat 
jong en oud met elkaar verbonden blijven; 
we hopen na corona de ontvangers van de 
klokken te kunnen ontvangen in Am-
bachtshuis Kamerik. Misschien wel tijdens 
Sleutelclub Senior!
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Geschiedenis van Kamerik

De barre winter van '63

De sneeuw op de Van Teylingenweg is al aan de kant geschoven. (Fotoarchief Woerdense Courant-RHC Rijnstreek-Lopikerwaard)

Herman de Man schreef ooit een roman, 
‘De barre winter van negentig’, waarin de 
ijzige kou van 1890 de hoofdrol speelt. Die 
winter is inmiddels vergeten, maar die van 
’63 (1963 dus) is nog altijd hèt voorbeeld van 
een strenge winter. Over de Elfstedentocht 
van dat jaar is een speelfilm gemaakt en 
voor de ouderen onder ons zijn de beelden 
van Reinier Paping, die zo’n beetje als de 
verschrikkelijke sneeuwman als winnaar over 
de streep kwam, iconisch.

De winter leek zich al het jaar tevoren aan te 
kondigen. Heel 1962 was aan de koude kant, 
met op 29 juli een absoluut record van 5,1 
graden in De Bilt en dat was na het koudste 
voorjaar ooit. Het kon niemand verbazen dat 
de vorst dat jaar al vroeg inviel. De maand 
december begon al met vriezend weer en 
vanaf 22 december vroor het onafgebroken 
met uitschieters tot 11,5 graden onder nul. 
Nederland had een witte kerst en ook de 
week daarna vroor het dat het kraakte en viel 
er sneeuw. Voor de Kamerikers betekende 
dat, net als voor veel andere Nederlanders, 

kou lijden. In de meeste huizen was het 
alleen in de woonkamer warm dankzij een 
kolenkachel, voor de rest van het huis gold 
dat er ’s ochtends ijsbloemen op de ramen 
(enkel glas!) zaten en dat het overdag ook 
niet warm werd.

Dat waren echter geen ongewone verschijn-
selen in de winter. Ongewoon werd het 
pas op Oudejaarsavond. Toen de kerken 
aangingen voor de laatste dienst van het 
jaar, waren de wegen nog berijdbaar. Wie 
vanuit Woerden of vanuit de Oudendam 
naar Kamerik kwam, kon het dorp gewoon 
bereiken. Tijdens de dienst viel er sneeuw, 
niet eens uitzonderlijk veel. Maar door de 
harde wind stoof die sneeuw dusdanig op dat 
er geen doorkomen meer aan was. De Woer-
dense Courant maakte er melding van dat de 
kerkgangers urenlang moesten wachten tot 
de weg weer begaanbaar was en drukte een 
foto af van een ingesneeuwde auto op de 
Hoofdweg in Zegveld.

Ook in januari en februari van 1963 was 
het herhaaldelijk zo koud en viel er zoveel 
sneeuw, dat de wegen onbegaanbaar waren. 
Het strooibeleid stond nog in de kinderschoe-
nen en zo moesten op een dag de Kamerikers 
wachten tot een bulldozer van de firma Van 
der Steen uit Nieuwerbrug de weg naar 
Woerden vrij maakte en een dag later de Van 
Teylingenweg tot de Oudendam. Het was een 
gelukje dat die er was, want normaal stonden 
er in Kamerik geen bulldozers. De machine 
was echter nodig voor de aanleg van de ir. 
Enschedeweg en de bestuurder woonde in 

DOOR JAN VAN ES:

het dorp.

Voor de winkeliers was de winter een extra 
uitdaging. In een tijd dat ‘alles’ nog aan huis 
werd bezorgd, viel het niet mee om onder 
deze omstandigheden de spullen ver buiten 
het dorp af te leveren. Piet Maarleveld 
herinnert zich hoe zijn vader en oom samen 
op weg gingen richting de Oudendam met 
een lading brood. De broden lagen in kisten 
die werden voortgetrokken. ‘Op een dag was 
er geen doorkomen meer aan en hebben 
ze het brood ergens achtergelaten waar de 
mensen het dan maar moesten ophalen.’ Eén 
van de klanten  was daarover zo kwaad, dat 
de bakker ‘nooit’ meer hoefde te komen. ‘De 
volgende dag merkte hij hoe erg het was en 
heeft hij zijn excuus aangeboden.’

De vorst hield aan tot de eerste week van 
maart, daarna brak een (fris) voorjaar aan.

Het voormalige tolhuis tussen Kwakelbrug en 
Oudendam in de sneeuw. Foto uit verzame-
ling Ans van Tricht.

De bulldozer maakt de Spruitweg sneeuwvrij. 
Foto uit verzameling Piet Maarleveld.
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TEL: 0348-401635 
INFO@ROESTKAMERIK.NL 
WWW.ROESTKAMERIK.NL 

 

Tuin lekker aan het 
opknappen? 

Is de tuin alweer 10 cm 
gezakt, en wordt het tijd om 

weer op te hogen? 

Voor zand, grond, grind en split. 
Bestrating en schuttingen  
Hardhout en vurenhout 

 

Kom dan gerust een 
keer bij ons langs! 

 

Tijd voor een nieuw 
tuinhuis, loungeruimte 

of mooie aanbouw? 

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 kunnen het 
voor u oplossen!

Heeft u problemen 
               met uw netwerk?
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Informatie en 

verkrijgbaarheid:

Gerard Blokland

KAMERIK 

06 52073532

kalkaanslag is verleden tijd
met de Boshuis Waterontharder of Descaler

verkrijgbaarheid:

Gerard Blokland

KAMERIK 
www.boshuis.nl

specialist in waterbehandeling
waterontharders | ontijzering | healthy water | waterkoelers

* Advies, nieuwbouw en installatie van hardware en software
* Advies en realisatie van netwerken en VoIP
* Service van hardware en netwerken
* Onderhoudsabonnementen
* Email en webhosting

Servicebeurt voor 
uw PC of Laptop

Is uw PC of laptop traag of zijn er andere problemen, 
wij hebben bieden u de Stoof & Computers! 
servicebeurt aan.
Hiermee zorgen wij ervoor dat u zo snel mogelijk 
weer optimaal kan gebruik kunt maken van PC of 
laptop!

Stoof & Computers!

www.stoofit.nl | 0348-423840 | info@stoofit.nl

Onze diensten

        
       

‘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


