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Nieuws
Kamerik: samen wonen, werken & leven

Corona in Kamerik

De gevolgen van het coronavirus zijn overal voelbaar, ook in de supermarkten. Kamerik Vandaag sprak met Corrie en Kees Romijn over hoe
de PLUS omgaat met corona en wat de gevolgen van de coronacrisis
voor hun winkel zijn.
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Onderzoek
vrijwilligerswerk

Ondernemers en het
coronavirus

Fotogalerij:
Kamerik in Beeld

Het Dorpsplatform heeft het de afgelopen
maanden druk gehad met het in kaart
brengen van vrijwilligerswerk in Kamerik ...

Sommige plaatselijke ondernemers floreren zelfs
tijdens de coronacrisis, maar de kosten moeten
niet onderschat worden ...

Het leven gaat gewoon door, ook in crisis. Wij
bekijken een sfeerimpressie van de afgelopen
maanden ...
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Allereerst bedankt voor alle mooie reacties op ons Bevrijdingsnummer! De redactie geniet ervan dat er zo positief gereageerd wordt.
Helaas hebben we ook slecht nieuws: na dit nummer zwaait Dolf
Bakker af als redactielid. Gelukkig komt Manuela Wiltenburg onze
redactie versterken. Dolf, dankjewel voor alle inzet gedurende de
laatste twee jaar!
Hieronder staan, onder voorbehoud, de rest van de geplande verschijningsdata van 2020 (en de eerste 2 dagen van 2021).
19 september 2020 (inleveren kopij: 4 september 2020)
7 november 2020 (inleveren kopij: 22 oktober 2020)
2 januari 2021 (inleveren kopij: 18 december 2020)
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, Dolf Bakker, Els Kwakkenbos, Jan van Es en Kees de
Kwaasteniet.
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 september 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 DE ONDERNEMERSVERENIGING KAMERIK-KANIS:

Voorwoord door voorzitter Martijn
Zwiers
volgen wat minder te zijn dan in Woerden, maar dat neemt niet weg

dat met name horecaondernemers en evenementenbouwers met de
handen in het haar zaten. Toch hebben er een aantal het goed opgepakt; zij zijn andere dingen gaan doen of hebben hun zaak opgeknapt.
Wij hebben ook samen met accountantskantoren informatie gestuurd
naar ondernemers, zoals hoe ze een uitkering aan konden vragen.

Zo, daar ben ik weer met mijn bijdrage aan dit nummer van Kamerik Vandaag. Het vorige nummer was vervallen in verband met het
herdenkingsnummer over 75 jaar bevrijding. In dit nummer komt
nog een enkele reactie daarop. Verder staan we uitgebreid stil bij
corona en de gevolgen daarvan voor u, maar ook voor de Kamerikse
ondernemers.
Wij, als bestuursleden van de Ondernemersvereniging, hebben net
voor Pinksteren de Kamerikse ondernemers een hart onder de riem
gestoken middels een doosje bonbons met een opbeurende boodschap. Belangrijker was dat we daardoor als bestuur een goed beeld
kregen van de gevolgen van de coronacrisis. In Kamerik lijken die ge-

Half juni is een gezamenlijke actie gestart van alle ondernemersverenigingen uit Kamerik, Woerden, Zegveld en Harmelen onder de
naam: Woerden gaat door! Dit betekent dat er langs de wegen in
Harmelen, Kamerik, Zegveld en Woerden door ESH Media borden zijn
geplaatst. Daarnaast staat het op de infozuilen in Woerden en Harmelen en is er een website live gegaan. Hierop staat wat de campagne
inhoudt, verhalen van ondernemers, bericht van de gemeente en een
overzicht van bedrijven die de campagne ondersteunen/sponsoren.
www.woerdengaatdoor.nl heet de site. Neem er eens een kijkje op!
Belangrijk element van deze actie is: steun de plaatselijke ondernemers. Schakel hen in wanneer je kunt! Op die manier hopen we dat
zo veel mogelijk ondernemers de crisis kunnen overleven, al zal dat
helaas niet bij allemaal lukken…
Verderop in dit nummer vindt u artikelen over hoe enkele Kamerikse
bedrijven met de crisis zijn omgegaan. Er zijn zelfs nieuwe bedrijven
gestart, waarvan er ook één aan het woord komt. En weet natuurlijk
dat “Woerden gaat door” ook betekent: Kamerik gaat door!

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.

Geen Openbare Vergadering

Daarom heeft het college van B&W besloten
om een aantal projecten tijdelijk ‘on hold’ te
zetten. Dit in afwachting van de resultaten van
de Strategische Heroriëntatie. Voor Kamerik betekent dit dat alleen het lopend project van de
Kanis wordt voortgezet en dat er geen nieuwe
projecten gestart worden; overige projecten
worden ‘on hold’ gezet.

De geplande Openbare Vergadering op 7 juli
vervalt. Er zijn op dit moment onvoldoende
onderwerpen om met u te bespreken en een
zinvolle vergadering te houden. De volgende
Openbare Vergadering staat op 17 november
gepland.

Het overleg over het bedrijventerrein wordt
dit jaar voortgezet; als er met de ondernemers
overeenstemming is bereikt, wordt het dan
bereikte plan ingediend in de gemeentelijke
procedure en begint de zoektocht naar/ overleg
over de financiën.

Meerjarig Onderhoudsprogramma
Woerden (MOP)

Een deel van de Mijzijde is in de afgelopen periode voorzien van een nieuwe tussenlaag asfalt.
Omdat de weg daardoor hoger kwam te leggen
moesten de aanwezige putten 7 cm omhoog
gehaald worden. Er is voor gekozen om deze
nieuwe putten na het asfalteren aan te brengen
en daarna klinkers aan te brengen.

Het MOP 2020-2023 is aangepast. De gemeente Woerden staat aan de vooravond van het
maken van ingrijpende en strategische keuzes
voor de toekomst teneinde de financiële
situatie van de gemeente gezond te houden.

Als de putten voor het asfalteren omhoog
waren gehaald was er een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan en had de Mijzijde lagere tijd
dicht gemoeten. Er komt volgend jaar nog een
toplaag asfalt overheen zodat het wegdek dan
weer helemaal glad is.

Woningbouw

Als de aannemer aan de slag kan gaan, gaat de
bouw vaak snel; maar de voorbereidingstijd
neemt meestal erg veel tijd in beslag. Twee
schoollocaties zijn gesloopt, de sloop van
de Eben Haëzer is gegund en zal binnenkort
starten; wanneer is nog niet bekend. Ons is nog
niet duidelijk wat de planning is voor de verdere
procedures. Er wordt navraag gedaan bij de
gemeente.
Van Kamerik NO zijn de twee kavels die niet
tot het project Wilgenhof horen in de verkoop
gegaan. De bouw van het project Wilgenhof kan
nog niet starten; op het perceel zijn rugstreeppadden aangetroffen, dit is een beschermde
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diersoort die valt onder de Natuurwetgeving,
deze wetgeving door de provincie wordt uitgevoerd. De gemeente gaat een aanvraag voor
ontheffing indienen en hoopt dat het daardoor
mogelijk is om op 1 oktober aan de slag te
kunnen gaan.

gestuurd. Van de gemeente is nog geen reactie
ontvangen.

Fietspad Oortjespad

Bomenplan

Het aanbrengen van belijning aan de zijkanten
van het fietspad is door de gemeente in
de werkzaamhedenplanning opgenomen.
Wanneer het gaat gebeuren is nog niet bekendgemaakt. Om het gebruik van het fietspad
vanaf de rotonde te bevorderen is gevraagd om
een bordje Doorgaand Verkeer voor fietsers te
plaatsen. Regelmatig rijden fietsers vanaf de
rotonde door over de oude route, omdat ze de
afslag naar het fietspad niet kennen/zien.

Toekomst Schulenburch

Op de Openbare Vergadering op 9 maart legde
de adviseur van de gemeente Rob de Vries
een aantal keuzes/vragen aan de aanwezigen
voor over de toekomst van de Schulenburch.
De heer De Vries heeft – in opdracht van de
gemeente – met een groot aantal Kamerikse
organisaties gesproken over de rol van het
dorpshuis en mogelijke toekomst als Huis van
Kamerik. Zijn eindrapport is naar de gemeente

Intussen wordt de Schulenburch voorzien van
geluidswerend glas, zodat er straks aan de
geluidseisen kan worden voldaan.

De gemeente heeft ons toegezegd dat het lang
beloofde bomenplan komende zomer klaar zal
zijn. We hopen dit plan in de Openbare Vergadering van november met u te bespreken.

Glasvezelnetwerk buitengebied

Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in het
buitengebied zijn twee aannemers aangewezen: Glasdraad en Glasvezel Buitenaf. Glasdraad
is in de afgelopen maanden aan de slag gegaan
en de bewoners die voor deze aannemer
hebben gekozen, zijn – voor zover wij weten –
van glasvezel voorzien. Glasvezel Buitenaf heeft
nog geen planning van de werkzaamheden
bekend gemaakt. Gezien deze onduidelijkheid
is door bewoners gevraagd of voor hen alsnog
een keuze voor Glasdraad mogelijk is. Echter de
kosten vallen dan beduidend hoger uit. Beide
aanbieders boden een vergelijkbaar pakket,
maar blijken heel verschillend te zijn in daadkracht. Noch de gemeente, noch het platform

Kunstwerk "De Goede Herder" op
nieuwbouw Eben-Haëzer geplaatst

te zoeken met de naam “De Goede Herder”
teneinde zo een passende bestemming te
vinden. Deze route bleek niet nodig, omdat
de gemeente na overleg met de Stichting
Heemschut financiële middelen kon vrijmaken voor de herplaatsing. Het bleek toch
waardevol cultureel erfgoed te zijn.

Op de nieuwbouw van basisschool Eben-Haëzer aan de Overstek in Kamerik is medio
april het mozaïek “De Goede Herder” teruggeplaatst. Het kunstwerk is afkomstig van
het oude schoolgebouw van de Eben-Haëzer
aan de Mijzijde 88A.
Het Dorpsplatform heeft zich, mede op
aandringen van een aantal betrokkenen,
ingezet voor herplaatsing. Uit een oproep in
Kamerik Vandaag kwam een aantal suggesties. Eén ervan was, als het niet herplaatst
zou kunnen worden, om een kerk of school

Met dank aan dorpsgenoot Kees Nap kon,
nadat eerst een andere naam circuleerde, de
kunstenares worden achterhaald. Het kunstwerk is (waarschijnlijk in 1961) gemaakt door
Bé Thoden van Velzen uit Hattem. Zij werd op
14 juni 1903 geboren in Zwolle en overleed
op 5 april 1984 in Zwolle. Thoden van Velzen
maakte op diverse plaatsen in Gelderland
herdenkingsmonumenten, waarbij ze materialen als kalksteen, marmer en zandsteen
toepaste.
Dankzij al deze inspanningen is voor Kamerik
een mooi kunstwerk behouden.

kan hierin stappen ondernemen.
Mogelijk dat een gezamenlijk verzoek van
klanten van Glasvezel buitenaf om over te
stappen naar Glasdraad kan leiden tot een aantrekkelijker overstapaanbod. Om de krachten
te bundelen, wil Dick Verschoor tijdelijk dienst
doen als aanspreekpunt. Wil je overstappen
naar Glasdraad neem dan contact op met Dick:
dickverschoor@me.com.

Gaat het groen u ter harte?

Als Dorpsplatform zijn we op zoek naar een
Kameriker die de Groencommissie wil trekken. Door het vertrek van Leo Molenaar is er
een vacature ontstaan. Leo deed zijn werk
voor de Groencommissie met veel plezier,
maar moest helaas vanwege zijn gezondheid
afscheid van ons nemen. Het onderhoud van
het groen vinden de bewoners belangrijk.
De laatste jaren is dit onderhoud aanzienlijk
verbeterd dankzij de nieuwe aannemer Punt
bv. Het blijft belangrijk om de vinger aan de
pols te houden en om een gesprekspartner te
hebben voor de aannemer en de gemeente.
Heeft u belangstelling? Neem contact op met
ons secretariaat: secretaris@kamerikvandaag.nl.

Status van de
bloembakken

Het dorp ziet er weer prachtig uit. De
bloemen in de bloembakken bloeien
weelderig. Dit jaar zijn het geraniums en
ze worden weer uitstekend verzorgd door
een flink aantal bewoners. Zeker met de
droogte van de laatste tijd, een hele klus.
Alle donateurs nog hartelijk bedankt voor
jullie bijdragen.
Helaas zijn aan de Kanis een aantal bakken vernield, heel jammer en zinloos.
Els Kwakkenbos
Kamerik Leeft
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Vervolg Dorpsplatform; verenigingen
Onderzoek vrijwilligerswerk t.a.v.
het welzijn van diverse doelgroepen

Organisatie

Doelgroep

Kerntaken

Jevaka

Kinderen 4-12 jaar

vakantieweek, Sinterklaas

De Bijn

Jongeren v.a. 16 jaar

ontmoetingsplaats
jongeren

De Sleutelclub

Kinderen v.a. 8 jaar

sleutelen, knutselen,
koken

Jongerenwerk Alphons

hangjeugd

ontmoeten voor jeugd,
huisbezoek Sint

NPV Kamerik

alle leeftijden

sociaal netwerk opzetten,
hulp/begeleiding bieden

STG. Activiteitenhuis

alle leeftijden

activiteiten voor vooral
senioren

Praktijkondersteuning

60+

preventie, wandelgroep

We hopen in het najaar de lijst volledig te hebben.

Kameriks handje

kwetsbaren in coronatijd hand- en spandiensten

Reacties graag naar:
dorpsplatform@kamerikvandaag.nl

Basisscholen

kinderen

vrijwilligershulp ouders

Kerken in Kamerik

alle leeftijden

contacten met kerkbezoekers

Hart van Woerden

alle leeftijden

centrum van vrijwilligerswerk

WoerdenWijzer

alle leeftijden

wegwijs in zorg, gezin,
werk en inkomen

Tijdens de coronacrisis is weer eens gebleken dat veel
Kamerikers zich inzetten voor hun buurtgenoten. Veel
organisaties bieden hulp op allerlei gebied. Ook wordt
er in Kamerik veel georganiseerd voor jong en oud. Het
Dorpsplatform wil dit graag in kaart gaan brengen, zodat
iedereen op een eenvoudige manier inzicht hierin krijgt en
weet waar je eventueel terecht kunt.
Een aantal organisaties hebben we al aangeschreven en positieve feedback van ontvangen. Toch hebben we de indruk
nog lang niet alles in beeld te hebben. Staat uw organisatie
nog niet aangegeven hiernaast, wilt u dit dan alsnog aan
ons doorgeven, zodat we het plaatje compleet hebben.

INGEZONDEN:

Oproep van de Sleutelclub

Het doel van Stichting Sleutelclub Kamerik
is om door sleutelen, knutselen, koken en
prutsen kinderen en jongeren een sociale context te bieden waarbinnen zij zich
kunnen ontplooien. U vindt de Sleutelclub in
Kamerik en op www.sleutelclubkamerik.nl.
Voorzitter gezocht
De Sleutelclub heeft
een nieuw onderkomen en is haar
activiteiten aan het
uitbreiden. Daarnaast verandert de
financiering van de
club. Fondsen werken enkel nog op projectbasis en de gemeente is beperkt in haar
middelen. Fondsenwerving wordt dus steeds
belangrijker.
Om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan zijn
we op zoek naar extra bestuursleden. Het
huidige bestuur bestaat uit 6 mensen waarbij
de voorzitter ook penningmeester is. Voor
de functie van voorzitter zoeken we op korte
termijn een opvolger. Op termijn is het de bedoeling dat een nieuw te vormen algemeen
bestuur zich gaat bezighouden met de lange
termijn terwijl het dagelijks bestuur zich gaat

bezighouden met de clubactiviteiten. Ook
voor dit algemeen bestuur zoeken we leden.
Voor meer informatie kunt u mailen naar
secretaris@sleutelclubkamerik.nl.
Contactgegevens nieuwe leden
Ook de Sleutelclub moest toen Corona het
land plat legde haar deuren sluiten. In juli
gaan we in onze nieuwe locatie Ambachtshuis Kamerik voorzichtig weer open. We
gaan de activiteiten splitsen in een groep tot
en met twaalf jaar en een groep ouder dan
twaalf jaar. Er zijn maatregelen genomen om
de 1,5 meter afstand te kunnen aanhouden
en er is extra aandacht voor hygiëne.
Vlak voor de lockdown hadden we veel
nieuwe kinderen waarvan we nog niet alle
contactgegevens hebben en niet alle contactgegevens die we hebben bevatten een geldig
e-mail adres. We willen bij deze alle kinderen
(en/of ouders/verzorgers van de kinderen)
vragen een e-mail te sturen naar secretaris@
sleutelclubkamerik.nl.
Ouders en kinderen ontvangen dan een
uitnodiging voor een privérondleiding door
het nieuwe pand, een indeling van de nieuwe
clubavonden en het coronareglement.

INGEZONDEN:

Activiteiten
Jevaka

We zijn erg blij met de versterking voor
de organisatie van de zomeractiviteiten
en waren al druk bezig met de voorbereidingen ervan.
Maar nu de overheid heeft besloten dat
alle evenementen t/m 1 september niet
kunnen plaatsvinden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,
kunnen ook onze zomeractiviteiten dit
jaar niet doorgaan. Dat vinden we natuurlijk erg jammer, maar we begrijpen
de maatregel van de overheid.
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer
blije gezichten zien in het park.
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Jeugdrubriek; ondernemersnieuws
DOOR CRISTO SMITS:

Jeugdrubriek:
een rare tijd

Afgelopen tijd heb ik wel moeten denken
waar ga ik over schrijven. Ga ik iets vertellen
over het mooie toneel waar ik ben geweest,
of over iets anders?
Maar begin maart veranderde alles. We
mochten niet meer naar school. Iets later
werd het ook beter om binnen te blijven.
Niet meer bij anderen, familie, vriendjes op
bezoek. Het vervelendste vond ik mijn verjaardag. Ik mocht niemand uitnodigen, maar
mijn grote zus heeft er een leuk feest van
gemaakt. We hebben samen een hele mooie
taart gemaakt. Het werd toch gezellig.

DOOR AD SMIT:

Kamerikse ondernemers in coronatijd

Corona heeft ook in Kamerik toegeslagen, maar gelukkig lijkt het tot nu toe mee te vallen met
zowel de coronagevallen als met de ondernemers die het slachtoffer worden van de maatregelen die noodzakelijk waren om de crisis te bestrijden. Dat gaat gelukkig de goede kant uit!
Hier en daar in het dorp is er wat te zien. Zo heeft Dingeman den Hartogh in en buiten
de Schulenburch een pop-upterras en eethuis gemaakt. Uw redacteur ging er uit eten en
werd zeer aangenaam verrast voor een bescheiden prijs. En temeer omdat het binnen door
Dingeman volledig was opgeknapt! Het ziet er mooi uit. Vooral via Facebook is het al aardig
bekend in Kamerik. De vergunning loopt tot en met september. Daarnaast is en wordt er hard
aan gewerkt om de Schulenburch meer geluiddicht te krijgen, zodat de problemen met de
buurman ook opgelost worden. Verder zijn de scholen weer begonnen met gymmen in de
Schulenburch.

Ook school veranderde. We kregen eerst
werk, dat we zelf konden maken. Maar
er kwamen nieuwe “kansen”. School via
internet. Toen kon ik de klasgenootjes weer
zien en spreken. Het werd weer leuk. Maar ik
miste ze wel.
Thuis kon ik me ook bezig houden. We hebben lammetjes, nieuwe kippen en konijnen.
Dus ik kwam wel buiten. Ook mochten we
een nachtje in de tent slapen en heb ik met
mijn zussen kaarten gemaakt voor de ouderen, die geen bezoek meer mogen hebben.
Papa en mama probeerden er toch een leuke
tijd van te maken.
Ook scouting Woerden probeerde er een
leuke tijd van te van te maken. We konden op
zaterdag niet meer naar de boerderij. Maar
de leiding had een fiets-puzzeltocht bedacht.
Die hebben wij op 5 april gedaan. Ik zag toen
ook een paar vriendjes. We moesten leuke
opdrachten maken en zijn de hele middag
weggeweest.
We hebben digitale samenkomsten gedaan.
Ook de vossenjacht was via de computer. Dit
was leuk om te doen.
Ondertussen zijn de scholen weer helemaal
open en volgen wij de lessen. We kunnen
gewoon op het schoolplein spelen. Scouting
is ook weer begonnen. Over enkele weken
start ook de Sleutelclub weer. Dan lijkt het
langzaam weer wat normaler te worden.
De terrassen zijn ook weer open. Bij de
Herberg heb ik al gezeten om wat te drinken.
Ook al lekker genoten van een ijsje.

Het pop-upterras bij de Schulenburch. Foto door Kees de Kwaasteniet.

Ook het eetcafé aan de Kanis en de Herberg zijn weer volop actief. Kameryck heeft zich toegelegd op wegbrengmaaltijden en verzorgt weer buitenactiviteiten als golfen. Bij de Boerinn is
men weer begonnen met kanovaren en inmiddels is er uitgebreid met een camping van liefst
50 plaatsen. Langzamerhand komt onze horeca dus weer op gang en dat is maar goed ook.
Bedrijven die grote evenementen ondersteunen of organiseren zoals van André van der Heijde
met geluids- en lichttorens echter kunnen nog zo goed als niks. We weten niet tot hoe lang
dat duurt. Ook ander Kamerikse bedrijven die niet vooruit kunnen of geen alternatief werk
kunnen vinden wensen we veel sterkte toe.
Toch zijn er best veel bedrijven die vooralsnog goed door kunnen draaien, zoals bouwgerelateerde bedrijven, administratieve bedrijven en ook de winkels. Zie het interview met Corry en
Kees Romijn van de PLUS op de pagina hiernaast. Er ontstaan zelfs nieuwe bedrijven zoals van
Manuela Wiltenburg, al is bedrijf misschien een minder passend woord voor haar begrafenisbegeleiding via Unaloma. Ook met haar hebben we een mooi en gedreven gesprek elders in
dit blad.
INGEZONDEN:

Kameriker brengt Pinksterboek uit

Wil je weten wat Pinksteren betekent? Onze plaatsgenoot Evelien van Vliet heeft er 2
boekjes over geschreven. 'Stromend Water' en 'Pinksteren voor kinderen'. Dit laatste boekje komt begin juli te koop en is bedoeld voor mensen en kinderen die niet zo makkelijk
lezen, met veel plaatjes erbij.
De boeken zijn te bestellen in alle boekwinkels in Nederland en België, of online, via www.
kelbo.nl.
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centrale verwarming vanaf € 72,50 per jaar.

Email: info@valkcv.nl

Kijk ook op onze website: www.valkcv.nl

©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:
Nicole Fazzi – Burgers
Woerden 0348 – 498129
www.ametista.nl

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

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

info@deschulenburch.nl
www.deschulenburch.nl
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Kameriks nieuws

Woningbouw Kamerik-dorp komt
weer op gang
Er gebeurde de laatste jaren niet zo veel
meer op bouwgebied in Kamerik. Wat er
gebeurde was vooral aan de Kanis – en dat
mocht ook wel, na zo vele jaren van niet
bouwen daar.
Nu gaat er ook op het dorp weer het
nodige gebeuren qua woningbouw. Op
korte termijn – hopelijk snel na de vakantie
– wordt begonnen met de bouw van 10 seniorenwoningen en 2 vrijstaande vrije sectorhuizen aan de Knotwilgenlaan. Het heeft
lang geduurd voor het zover was, maar het
begint nu vorm te krijgen… ware het niet
dat de rugstreeppad daar is gesignaleerd.
Die kan voor het nodige oponthoud zorgen,
helaas. Laten we hopen dat het meevalt,
want de toekomstige bewoners staan te
springen!
Diezelfde rugstreeppad zorgt ook voor op-

onthoud bij de gedeeltelijke bebouwing van
het terrein bij de voormalige Eben-Haëzerschool. Of dit ook voor de andere voorziene
bouwlocaties bij de Schulenburch voor
oponthoud gaat zorgen is nog niet bekend;
die plannen worden momenteel verder
ontwikkeld.
Tenslotte zijn er plannen om bij de boerderij
van Ko Nell ook vier huizen te bouwen, al is
daarvan de vergunning ook nog niet rond.
Kortom: er zijn weer bouwactiviteiten
genoeg de komende jaren, maar dat is ook
hard nodig. Tot nu toe moeten veel jongeren Kamerik verlaten omdat er geen huizen
beschikbaar zijn voor hen. Er is zoveel
vraag naar (vooral betaalbare) huizen dat
veel huizen al verkocht zijn voor ze bij de
makelaar of in de krant komen, zelfs boven
de vraagprijs.

INGEZONDEN:

Repair Café
We hopen weer te starten met het Repair Café op dinsdag middag 1 September, van 14.00 uur tot 16.30 uur. Nu op
het nieuwe adres: Nijverheidsweg 15. Wij
zijn iedere eerste dinsdagmiddag van de
maand geopend. Aan het einde van dit
jaar 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.
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die
wil helpen met naaien, vanaf oktober.
Als je interesse hebt, bel even naar onderstaand nummer.
Contacteer voor meer info E. van Vliet,
tel. 06-13013795, of kijk op de website
www.repaircafé.nl.

Links: het bouwterrein aan de Knotwilgenlaan. Foto door Kees de Kwaasteniet. Rechts: de toekomstvisie voor
de Knotwilgenlaan, de Wilgenhof.

VAN DE GEMEENTE WOERDEN:

Bodemdalingkubus in Park Mijzijde

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.
Het doel van de kubus is om inwoners op een visuele en laagdrempelige manier te informeren over de bodemdaling in Woerden. Met de kubus brengen we dus (letterlijk) in beeld wat
1. Bodemdaling is; 2. De gemeente doet om bodemdaling te remmen; 3. Je als inwoners kunt
doen om een handje te helpen.
Deze kubus (2x2x2,5m) komt, in overleg met wethouder Arthur Bolderdijk, als eerste in het
Park Mijzijde in Kamerik te staan (medio juli), vlakbij de ingang aan de Hallehuis-zijde. Hiernaast ziet u een foto van de bouw van de kubus.
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Interview: Manuela Wiltenburg over Unalome Uitvaartbegeleiding
Voor een afscheid wat leidt tot een liefdevolle herinnering

Manuela Wiltenburg heeft begin dit jaar Unalome Uitvaartbegeleiding opgericht.

Hoe ben je in het toch wel bijzondere vak
van uitvaartbegeleider terecht gekomen?
Door het veel te jong overlijden van een heel
goede vriendin, raakte ik nauw betrokken
bij de organisatie van haar uitvaart. Deze
verlieservaring en bijzondere uitvaartweek
gaf mij het inzicht dat goede en professionele begeleiding voor nabestaanden heel
waardevol is. Door deze ervaring én het
verlangen betekenisvol en meer mensgericht
werk te willen doen, heb ik de overstap naar
dit mooie vak gemaakt. Ik ben gestart met de
opleiding tot uitvaartbegeleider in Zwolle, in
eerste instantie nog naast mijn baan. Tijdens
deze opleiding werd mij duidelijk dat ik de
juiste weg was ingeslagen; dit paste bij mij.
Het begeleiden van een voor mij bekend
gezin tijdens mijn stage, bevestigde nogmaals
mijn gevoel. Ik ben hen nog dankbaar voor
het vertrouwen dat zij toen in mij stelden.
Ik vind het een eer om nabestaanden te
begeleiden en om samen tot een afscheid te
komen dat recht doet aan het leven van de
overledene. Het is fijn als zij met een goed
gevoel kunnen terugkijken op het afscheid
van hun dierbare. Afscheid nemen kun je ook
maar één keer doen.
Was het een grote stap voor je?
Het was best spannend om mijn baan op

te zeggen bij het bedrijf waar ik al bijna 10
jaar werkzaam was. Maar ik heb mijn hart
gevolgd en heb hiermee een nieuwe, waardevolle invulling aan mijn werkzame leven
gegeven. Ik werk samen met een collega uit
Gouda die ook vanuit haar hart voor dit werk
gekozen heeft. Bij drukte en/of afwezigheid
neem ik waar voor Solace Uitvaartbegeleiding en begeleid ik families namens haar
bedrijf. De start van een eigen bedrijf heeft
wel een aanlooptijd nodig. Zo heb ik gewerkt
aan mijn website www.unalome-uitvaartbegeleiding.nl en heb ik sinds kort een brochure
die in de omgeving is verspreid en waar ik
veel positieve reacties op krijg.
Hoe kom je aan de naam Unalome?
Unalome is een [boeddhistisch] symbool
dat het levenspad weerspiegelt onderweg
naar verlichting. Dit pad is niet altijd recht
en perfect. Het is gevuld met uitdagingen
en lessen om te leren en is ook gevuld met
geluk en liefde. De bochten en kronkels
ontvouwen zich tot een rechte lijn en gaan
over in puntjes welke staan voor het bereiken
van ‘de verlichting’. Men kan op diverse
manieren uitleg geven aan dit symbool. Voor
mij symboliseert het de begeleiding die ik
nabestaanden kan bieden op het pad naar
een liefdevolle herinnering.

Was het werken in deze coronatijd lastig?
Jazeker, ik had graag meer voor de nabestaanden willen doen maar de beperkende
maatregelen lieten dat niet toe. Afscheid nemen van iemand die je lief is, is moeilijk. Zo
mochten er maximaal 30 personen aanwezig
zijn bij een uitvaart. Als familie kiezen wie je
wél of níet uitnodigt was voor de families die
ik begeleidde, erg lastig. Veel uitvaarten zijn
met livestream te volgen geweest voor de
mensen die er niet bij konden zijn. Afscheid
nemen is nóg moeilijker wanneer fysiek
contact niet of nauwelijks mogelijk is en men
afstand moet houden van elkaar. Een arm
om je heen, biedt voor velen troost; dat had
ik graag gedaan. Toch ben ik dankbaar dat ik
een aantal families heb mogen ondersteunen
en begeleiden in deze moeilijke tijd, want er
was ook veel nog wél mogelijk.
Je hebt al veel gezegd, maar heb je nog iets
wat je mee wil geven?
Veel mensen vinden de dood en verlies erg
spannend. Men vindt het vaak moeilijk om
erover te spreken. Door het bespreekbaar
te maken komt het uit de taboesfeer. Over
deze dingen praten we ook thuis aan tafel
met de kinderen. Verlies hoort bij het leven,
helaas ook bij dat van kinderen. We kunnen
niet voorkomen dat kinderen met verlies te
maken krijgen. We kunnen hen misschien wel
leren hoe om te gaan met verlies en verdriet
door hier in het dagelijks leven bewust mee
bezig te zijn.
Bij het vormgeven van een afscheid met
families is het fijn een evenwicht te vinden
tussen het afscheid nemen van het leven
en het voorbereiden op wat daarna komt,
in welke vorm men dat ook voor zich ziet. Ik
vind het bijzonder als ik daarbij in alle rust en
met volle aandacht mag ondersteunen zodat
nabestaanden met een goed gevoel terug
kijken op een liefdevol en passend afscheid.
Ken je nog dankbaarder werk?

Het logo van Unalome Uitvaartbegeleiding.

Unalome uitvaartbegeleiding is begin dit jaar opgericht door Manuela Wiltenburg. Manuela is bijna 18 jaar getrouwd met bouwkundig
tekenaar Erik Wiltenburg en zij hebben 3 kinderen van 16, 15 en 12 jaar. Geboren en getogen in Brabant, verhuisde zij in 1999 voor haar
werk bij L’Oréal naar deze kant van het land, ontmoette Erik en kwam zo in Kamerik terecht. Vóór Manuela de overstap maakte naar de
uitvaartbegeleiding, werkte ze in diverse functies in de uiterlijke verzorging: kapper, opleidingscoördinator en eventmanager bij L’Oréal,
vestigingsmanager van een particuliere school en tot slot accountmanager bij een uitgeverij van leermiddelen en examens.
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Interview: Kees, Corrie en corona
Elk uur worden de wagentjes gereinigd door
onze medewerkers. Wil een klant extra zekerheid dan kunnen ze dat zelf regelen. In de
hal staan 2 prachtige hygiënemeubels. Daar
zit alles in wat nodig is voor extra reiniging.
Ook staan er op diverse plekken zuilen met
handalcohol.
Verwacht je nog meer veranderingen het
komende jaar?
Het is lastig te voorspellen of er nog een
tweede golf corona aan komt. We zijn dat
met de PLUS-organisatie nu aan het doornemen, zodat we daar nog beter op voorbereid
zullen zijn. Iets heel anders is dat we (alle
PLUS-winkels) dit najaar overgaan op digitale
beprijzing van alle artikelen, dat scheelt veel
werk in het voorraadbeheer en het bijbestellen.
Een medewerker staat klaar om de winkelwagentjes te desinfecteren. Foto door Kees de Kwaasteniet.

Corrie en Kees Romijn van de plaatselijke
PLUS supermarkt kennen we allemaal, dus
uitgebreid voorstellen is niet nodig. We gaan
met hen in gesprek over de gevolgen van de
coronacrisis voor hun winkel midden in het
dorp.
Wat is er bij jullie veranderd door de coronacrisis?
Meer dan je zou denken. Zo is de aanlevering
van alles wat we verkopen verplaatst naar de
zeer vroege morgen. Voordat de winkel open
gaat is alles er al. Verder zijn we gaan bezorgen bij ouderen, die soms wel graag naar de
winkel komen, maar niet met de boodschappen kunnen slepen. Daarvoor hebben we
een bestelautootje aangeschaft. Verder is
het zelf scannen toegenomen van 50 procent
naar ruim 70 procent. Verder is het verplicht
een winkelwagentje te nemen om zodoende
beter onderlinge afstand te kunnen houden.
Daarnaast zie je natuurlijk de beschermmaatregelen bij de kassa.
Wat was het moeilijkste probleem waar
jullie tegenaan liepen?
De 1,5 meter en de karretjesverplichting.
Wij begonnen daar al vroeg mee en hebben
daardoor zelfs klanten kwijtgeraakt, alhoewel
die al zeer spoedig zagen dat het bij andere
supermarkten ook zo ging. Ook kregen we
van alles over ons heen met uitroepen als:
‘het is maar een griepje’ of ‘wat een onzin
allemaal’ . Maar ja, je wilt met de veiligheid
van je medewerkers én klanten geen risico
lopen! Sterker nog: wij zijn voor zover wij
weten de enige supermarkt in de regio die
het aantal winkelkarretjes gehalveerd heeft,
zodat er niet te veel klanten tegelijk binnen
kunnen komen. We merken nu dat dit ook
klanten uit Woerden trekt die graag voorzichtig zijn. Tot slot zijn er soms ook hoestende
mensen in de winkel die je moet corrigeren

en dat valt ook niet altijd goed.
Corona had dus ook positieve kanten voor
jullie winkel?
Ja, naast extra klanten uit Woerden merken
we ook dat de mensen je meer gaan waarderen. Ze proberen ook meer in Kamerik te
kopen, merken we. Dat is fijn om te ervaren.
Het weegt echter niet op tegen de extra kosten die we hebben moeten maken. De eerste
14 dagen werd er ook bij ons wel gehamsterd
en toen hebben we wel veel omzet gedraaid,
maar waren er ook veel dingen uitverkocht;
dat wil je ook niet. Sommige zaken als
bepaalde broodjes, schoonmaakmiddelen,
bakmeel en toiletpapier zijn nog steeds lastig
om aan te komen. Wat we nu wel genoeg
hebben zijn mondkapjes, en goede ook, want
ze komen van een leverancier uit Woerden
die al tientallen jaren aan ziekenhuizen
levert.
Verder hebben we inmiddels een groepje van
mensen die afgeprijsde dingen ophalen die
tegen de houdbaarheidsdatum aanzitten of
voor brood wat over is. We werken daarin
samen met Weggeefhoek Woerden. Ook is
het hartverwarmend dat we van een aantal
mensen ondersteuning hebben gekregen bij
het uitdelen en schoonmaken van de winkelkarretjes. Zij deden dit geheel vrijwillig en
waren vaak blij dat ze iets voor de Kamerikers
die kwamen winkelen konden betekenen!
Het leverde hen ook veel positieve reacties
op. Zelfs zorgpersoneel en BOA’s raadden
in Woerden mensen aan om in Kamerik te
gaan winkelen omdat het in de PLUS goed
geregeld was en het gewoon veiliger is om in
Kamerik boodschappen te doen dan ergens
anders in Woerden. Dat was voor ons een
groot compliment!
Inmiddels hebben we dit anders ingericht.

Hoe heeft het personeel alles rond corona
verwerkt?
Soms moeilijk, bijvoorbeeld vanwege de
agressie die we al noemden. Ook het 1,5 m
afstand houden wordt al steeds moeilijker te
handhaven omdat mensen blijven staan voor
een praatje, terwijl die afstand binnen echt
nog nodig is. Ter bescherming van de klanten
zelf, maar natuurlijk ook van het personeel.
Ook het vele handen wassen en schoonmaken valt niet altijd mee. In het begin pinde
ook bijna iedereen en zaten we op 90%, maar
nu komen weer steeds meer mensen met
contant geld aanzetten en dat kan ook weer
een bron van besmetting zijn.
Maar er zijn ook positieve kanten: in de
hoogtijdagen van corona, toen veel mensen thuis werkten, werd de sfeer veel meer
gemoedelijk en dat was leuk voor ons. Echter
je merkt al weer dat men meer aan het werk
is en dat de stress weer terugkomt. Wat ook
goed doet is dat ouders van onze jongere
medewerkers ons komen bedanken dat we
goed op ze letten en dat ze zich goed aan de
hygiëneregels houden.
Willen jullie nog iets kwijt naar de klanten?
We willen onze klanten nadrukkelijk blijven
vragen om op de eigen gezondheid en die
van anderen te blijven letten, ook nu het
even beter gaat. Een tweede golf moet echt
voorkomen worden. We zullen dan ook vast
blijven houden dat we met 40 in plaats van
80 wagentjes werken. Dan is de afstand van
1,5 meter gewaarborgd en lopen er niet te
veel mensen in de winkel. Een winkelwagentje blijft dus verplicht en samen met alle
genomen maatregelen rondom de hygiëne
blijven wij de veiligste supermarkt van de
omgeving. Wij doen dit echt in het belang
van de gezondheid van klanten én medewerkers en samen komen we er uiteindelijk vast
weer bovenop!
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Kamerik in Beeld: Kamerik in coronatijd

LEGE STRATEN TIJDENS KONINGSDAG

ACCORDEONIST SPEELT VOOR DE BEWONERS VAN HET
WATERSCHAPSHUIS

KINDEREN HEBBEN EEN LANGE TIJD THUIS SCHOOL GEHAD

HEROPENING VAN DE SCHOLEN

NIEUW GELUIDSWERENDGLAS IN DE SCHULENBURCH

STRATENPROJECT AAN DE KANIS GAAT VOLGENS PLAN

Ook in tijden van crisis gaat het leven gewoon door. Hoewel Koningsdag niet uitbundig gevierd kon worden, plaatste het Oranjecomité wel
overal windmolentjes in het dorp om de boel op te fleuren. Toen er op school niet lesgegeven kon worden, zijn de lessen online geplaatst.
Verbouwingen en nieuwe projecten blijven ook nog doorgaan. Bovendien blijft men naar elkaar omkijken met mooie initiatieven zoals Kameriks
Handje. Samen krijgen we, ook in Kamerik, corona eronder.
Met dank aan Kees de Kwaasteniet voor de foto's.
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Geschiedenis
DOOR JAN VAN ES & PIET VAN LEEUWEN:

De Enschedeweg

In een vorig nummer van Kamerik Vandaag
werd de vraag gesteld of iemand nog een
foto had van het Kamerikse landschap vóór
de aanleg van de ir. Enschedeweg en dan
met name van de Zwarte Dijk. Die foto is
nog altijd niet boven water, maar wie weet
komt er ooit nog een tevoorschijn. Lezer Piet
van Leeuwen pakte de handschoen op en
dook in de geschiedenis van de aanleg van
de weg. Hieronder volgt een groot deel van
zijn artikel, met dank voor alle speurwerk.
Commentaar en verbindende teksten staan
tussen haakjes, kleine verschrijvingen zijn
stilzwijgend aangepast.
Na de oorlog van 1940-1945 zag men
in de politiek dat het wegennetwerk in
Midden-West Utrecht zeer
gebrekkig was. Voor de nijverheidssector en agrarische
sector moest daar snel verandering in komen. Nu overal alles in het teken stond
van groei en vooruitgang
moest er ontsluiting komen
voor transport en werkgelegenheid. (Zo ontstond een
plan voor de aanleg van
nieuwe wegen, onder meer
de huidige ir. Enschedeweg,
maar ook de dwarswegen
naar Kockengen en Breukelen, alsmede die naar Woerdense Verlaat. Ten
zuiden van Woerden volgde een nieuwe weg
richting Montfoort, Lopik en Schoonhoven.)
Vanaf Geestdorp stond deze te boek als de
Woerdens-Hoflandse dwarsweg. PO3. De
grondaankopen in de polder Groot-Houtdijk
en Teylingen begonnen omstreeks 19501952. Vanaf het begin wist men dat het een
zeer moeilijke aanleg zou worden. De aanleg
van de weg van Geestdorp tot de hoek met
de Spruitweg in polder Groot-Houtdijk werd
op het maaiveld aangelegd, dus op het
weiland.
De weg vanaf de Spruitweg moest aangelegd
worden in de Teckopse Vliet. Op het totale
traject moest er een aarden dijk aangelegd
worden vanaf Geestdorp (het deel bij de
huidige woonwagenstandplaats) richting Vinkeveen/Wilnis. (De weg werd niet in, maar
even ten westen van de Teckopse Molenvliet
aangelegd. Het huidige fietspad vanaf de
Hollandse Kade richting de Houtdijk loopt

parallel aan de vliet.)
Er werd besloten tot het graven van drie
grondwinputten. (De huidige plassen bij het
Oortjespad, langs de Enschedeweg in de polder Spengen en langs de weg naar Kockengen
en Breukelen.) De grond en baggerspecie
werden met draglines uit de putten gehaald
en daarna met locomotieven en kiepwagons
over aangelegde rails de polder ingebracht.
De start was in januari 1953. Na de Watersnoodramp in februari van dat jaar moesten
de draglines echter naar het watersnoodgebied. De aanloop tot de start van de aanleg
van de dijk duurde daarom een half jaar
langer. Een groot deel van 1954 was er ook
nog mee gemoeid. De aanleg duurde ook

Aanleg van de Put.

langer omdat er moeilijk aan arbeiders was
te komen. Voor de aanleg van de aarden wal
zijn toen van heinde en verre werklozen te
werk gesteld.
In de volksmond noemde men de aarden
dijk, Zwarte Dijk, omdat deze van verre was
te zien. Maar de aanlegcommissie had al
gelijk met het aannemen besloten er gras in
te zaaien. Detail: graszaad was toen relatief
duur: ƒ7000 gulden was nodig om in te zaaien. De families H. Los en J. Vianen hebben
op de “Zwarte Dijk” een kleine tien jaar hun
koeien geweid, en ze hooiden er. De melk en
het hooi werden met de praam(boot) naar
huis gevaren. Deze dijk moest ongeveer tien
jaar inklinken voordat men de eigenlijke weg
zou gaan maken.
(Wellicht dat het dijklichaam voor de Enschedeweg óók Zwarte Dijk werd genoemd, maar
die naam is aanzienlijk ouder. In het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden

van A.J. van der Aa is, op pagina 41 van deel
11, uit 1848, sprake van de Zwartendijk. Deze
vormde de grens tussen de polders Kamerik,
later Kamerik-Teylingens en Teckop en is dus
waarschijnlijk tijdens de ontginning van het
gebied in de Middeleeuwen ontstaan.)
Aannemer Van der Steen begon omstreeks
1960 met de aanleg van de weg. De firma
werkte aan de weg tot ongeveer 1968. Vanaf
Kamerik en de Utrechtsestraatweg ging men
een sleufgat in de dijk graven, vanaf Kamerik
tot Vinkeveen tot een diepte van 1.50 meter;
een enorm gat dat mensen van 65 jaar
en ouder zich wel herinneren. In dit diepe
connect kwam ongeveer 80-85 cm turf die,
nadat ze erin was gestort, handmatig werd
gestapeld. Grote vrachten
turf werden geladen bij de
Amstel. De dijk werd dus
weer zwart, een traject van
ongeveer 13,5 kilometer.
Daarna op de turf slakkenzand van de hoogovens.
Een interessant gegeven
is de aanleg van deze weg
op het land van de polder
Groot-Houtdijk. Van Geestdorp tot de Middelwetering
(1000 meter) heeft men
de weg op het bestaande
maaiveld aangelegd. Alleen de zode verwijderde men. Van de Middelwetering tot de
Spruitweg (600 meter) gebruikte men ook
turf dat óp het maaiveld gelegd werd. Dit
traject bestaat uit zeer zware rivierklei. Dit
is onder andere de oorzaak dat deze weg
nog steeds hoger ligt dan de polder zelf en
minder aan scheuren onderhevig is.
Het heeft de gemoederen bezig gehouden
waarom deze weg, de Woerdense-Hoflandse dwarsweg, nooit is doorgetrokken naar
Lopik. De provinciale landschapsarchitect Ir.
Enschede die voor de provincie werkte van
1934 tot 1956 had deze weg wel getekend,
regelrecht over de Rijn en doorgetrokken
naar Lopik. (Het was de gemeente Wilnis die
al in 1956 het idee opperde om de nieuwe
weg naar ir. Enschede te noemen. Nadat
hij daarmee had ingestemd, werd het plan
ook aan de gemeente Kamerik voorgelegd.
Burgemeester en wethouders gingen ermee
akkoord. Het duurde nog tot 3 juni 1964 voor
de weg officieel werd geopend.)
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Herinneringen met een vleugje humor
DOOR ANNIE NAP:

Kamerikse zomers
De zomer komt eraan! Vroeg daglicht,
heerlijk. Destijds met het koeien melken in
het weiland, was dat erg makkelijk; je zag
waar ze lagen en het vastzetten aan de ronde
weidewagen was dan zo gepiept. In tegenstelling tot de herfst, als het nog pikkedonker
was en je soms gewoon tegen zo’n log beest
opbotste of een schuiver maakte over een
gladde vlaai…
De meeste boeren aan de Mijzijde hadden
hun koeien ongeveer rond dezelfde tijd van
het jaar achter in het land lopen, de “kaaikamp” aan de Grecht. Ik herinner me dat
op een zekere vroege zondagmorgen, toen
bij ons de melkmachine stilviel omdat we
klaar waren, we tot onze verrassing zingen
hoorden! Boer Hoeve van Mijzijde 95 zong
met zijn dochters psalmen tijdens het handmelken. We herkenden vanuit de verte de
wijs, want het geluid droeg ver over de stille
polder. Ja, die verste weilanden, “over de
wetering” – de Middelwetering, gegraven in
de 14e eeuw – waren ook wel eens tot last.
Bijvoorbeeld in de hooibouw bij regenachtig
weer. Elke keer maar weer die hooihopen
zetten en uitgooien. De familie Kasius heeft
ons vaak geholpen totdat het droog genoeg
was om naar binnen gereden te worden. Het
was dan ettelijke keren geschud met de vorkjes-schudder met het paard ervoor. Dat deed
ik graag, heerlijk een beetje meedeinen op
zo’n machine waarbij weinig fout kon gaan,
want het paard stopte toch wel bij de sloot.
Wat ik minder leuk vond was het uitharken
van de lokjes hooi die in de kanten en bij
de greppels lagen: “kantjes hooien”, daar
konden de machines slecht bij. Van iets als
natuurbeheer door het laten staan van bloemenranden hadden we nog niet gehoord. Dat
hoefde ook niet, het beweiden en bemesten

Genieten van de speeltuin, zomer 1959.

Uitzicht op de roodbonten van Boer Bert, juni 2020. Foto door Kees de Kwaasteniet.

was duidelijk minder intensief dan nu. Koekoeksbloemen, zwanenbloemen, waterlelies,
knikkend tandzaad, pijptor kruid, vergeet
me niet, harig wilgenroosje en wat niet al in
overvloed, daar “over de wetering”.
De plaatselijke coöperatie deed bij ons de
grootste klus in de hooibouw: Teus Los, Toon
Meijers en collega’s. Aanvankelijk met een
voorlader en een gewone hooiwagen, later
met de opraapwagen. Wij moesten dan zien
dat de grote hoop hooi weggewerkt was in
de hooiberg voordat het volgende voer hooi
uit het land kwam. O wee als het toch te
vochtig was, dan kreeg je hooibroei; daarop
kwam “heel het dorp” helpen met uitgooien
en mocht je van geluk spreken als de hooiberg niet in de brand vloog. Onze Kamerikse
brandweer zal er vast wel wat van in haar
archieven hebben staan, vermoed ik.
Uit overlevering weet ik dat mijn opa en mijn
vader “over de wetering” aan het melken
waren, ’s morgens vroeg op 10 mei 1940. Er
kwamen veel vliegtuigen laag over, zou het
oorlog zijn? “Welnee,” zei mijn opa, “een
oefening”, en ze gingen door met melken.
Toen ze thuis kwamen moest eerst de kaas
in het vat (kaasmaken) en het andere werk
gedaan worden. Zo rondom de middag kwam
een van beiden op dorp en hoorde toen pas
dat het oorlog was! Daar kunnen we ons
nu niets meer bij voorstellen, het nieuws is
binnen enkele minuten de wereld rond met
een overvloed aan informatie; denk alleen
maar aan de huidige pandemie door het

coronavirus.
Wie weet gaat door dit virus bij velen de
aanstaande zomervakantie een beetje lijken
op “vroeger”, namelijk dagjes uit. Busonderneming van Rooijen uit de Wagenstraat in
Woerden organiseerde deze o.a. en adverteerde er mee in de Woerdense Courant. Een
dierentuin, de Efteling en Avifauna waren erg
in trek, bussen vol!
Kamerik stond nog niet op de kaart, van de
Weteringloop hadden we nog nooit gehoord
en Kamerik Proeft was nog niet uitgevonden… maar vissen in de wetering is van alle
tijden, zeker in de zomervakantie. Bij Romijn
haalde je een nieuw sim en samen met de
neefjes of nichtjes die te logeren kwamen
was dit een prima tijdverdrijf. En dan de
speeltuin aan de Brediusstraat, ook dat was
echt iets voor de zomer.
Wat deden we verder in de zomer(vakantie)? Thuis helpen, aardbeien plukken, tuin
wieden, een fietstochtje maken naar een
familielid in de buurt, af en toe naar “de
mart” of een ritje naar Zegveld, met de rode
NAL bus die over de Van Teylingenweg reed
en een halte had bij het schoolbrugje. Waren
de zomers natter of droger dan nu? Als kind
lette je daar niet op en klimaatverandering
was toen nauwelijks een issue. Maar van de
Kamerikse natuur genieten deden we toen
ook al: de koeien in de wei, de eendjes in de
sloot en de vogels in de lucht! Hopelijk blijft
dat nog lang zo!
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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

MaHo

Voetreflexologie & Holistische Massage

Stoof & Computers!

Alles goed beveiligd?

We leven in een tijd waar alles digitaal gaat, zelfs diefstal en
oplichting en virusverspreiding. Wij helpen u graag met uw
online veiligheid en digitale virusbestrijding! Ook de
beveiliging van uw huis kan digitaal, denk hierbij aan
beveiligingscamera’s!

Onze diensten
* Advies, nieuwbouw en installatie van hardware en software
* Advies en realisatie van netwerken en VoIP
* Service van hardware en netwerken
* Onderhoudsabonnementen
* Email en webhosting
www.stoofit.nl | 0348-423840 | info@stoofit.nl

kalkaanslag is verleden tijd
met de Boshuis Waterontharder of Descaler

verandert van naam en wordt
per 01-01-2020

MAHO

Natuurgeneeskundige Praktijk

Behandelingen blijven hetzelfde
maar wijzigen ook van naam in
Voetreflextherapie en
Holistische Massagetherapie

en
Informatie eid:
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www.boshuis.nl

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

specialist in waterbehandeling
waterontharders | ontijzering | healthy water | waterkoelers
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Is de tuin alweer 10 cm
gezakt, en wordt het tijd om
weer op te hogen?
Tijd voor een nieuw

Heeft u problemen
met uw netwerk?
Wij kunnen het
voor u oplossen!

tuinhuis, loungeruimte
of mooie aanbouw?
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

