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Nieuws
Kamerik: samen wonen, werken & leven

Het voorjaar
is er!

Foto: Kees de Kwaasteniet

Wie onderhoudt het
Breenplantsoen?

Lintje voor
Maarten Verkleij

Verenigingen uitgelicht:
ZijActief Kamerik

Eens in de 6 weken onderhouden vrijwilligers het Breenplantsoen. Vele handen
maken licht werk; helpt u ook mee? ...

De Koninklijke onderscheiding werd aan hem
uitgereikt op 9 april ...

ZijActief bestaat dit jaar 75 jaar. Maar wat
doet de vereniging en voor wie? Voorzitter Ria
Los-Bannink aan het woord ...
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2 Kamerik Vandaag nieuws

VAN DE REDACTIE KAMERIK VANDAAG:
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Wij zijn op zoek naar een paar vrijwilligers om ons team te versterken. Wij zoeken:
– Iemand die wil helpen met het schrijven van artikelen,
afnemen van interviews en kopij aanleveren voor het blad.
– Iemand die wil helpen met de opmaak van het blad. De layout
wordt gemaakt in het programma InDesign. Ervaring met dat
programma is handig, maar niet nodig; Charissa (die nu de
opmaak verzorgt) helpt je graag met het leren van InDesign.
Heb je interesse? Mail dan naar redactie@kamerikvandaag.nl.
Het volgende blad verschijnt op 26 juni (inleverdatum voor kopij:
9 juni). Bedankt voor het lezen van Kamerik Vandaag 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-Kanis voor alle
bewoners van Kamerik.
Het blad wordt gratis verzonden samen met de folder van supermarkt Plus
Romijn. Losse nummers zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar in de winkel
van Plus Romijn aan het Hallehuis. Kamerik Vandaag kan ook digitaal worden
ontvangen. Meldt u aan via redactie@kamerikvandaag.nl.
REDACTIE
Ad Smit, Charissa Verbon, Els Kwakkenbos, Kees de Kwaasteniet en Manuela
Wiltenburg.
INZENDEN KOPIJ
Kopij, ingezonden mededelingen en agendaberichten kunt u sturen naar:
redactie@kamerikvandaag.nl. Bij gebleken geschiktheid wordt het ingestuurde
materiaal, al dan niet in bewerkte vorm, op onze website www.kamerikvandaag.
nl geplaatst en, indien mogelijk, in de papieren uitgave van het nieuwsblad. De
eerstvolgende kopijdatum is 9 juni 2021.
DORPSPLATFORM
Berichten voor het Dorpsplatform Kamerik kunnen verzonden worden naar:
dorpsplatform@kamerikvandaag.nl.

• Nieuwe datum Weteringloop
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ADVERTEREN
Belangstelling om in Kamerik Vandaag te adverteren? Mail naar:
redactie@kamerikvandaag.nl.

• Fotogalerij:
Kamerik in Beeld
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Voor meer informatie: www.kamerikvandaag.nl

• Interview Ria Los:
ZijActief Kamerik

14

Naast de papieren uitgave van Kamerik Vandaag is er een
website met nieuws, agendaberichten en informatie. U kunt
ons ook op Facebook vinden onder “Kamerikvandaag”.
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Voorwoord; Nieuws van het Dorpsplatform
VAN HET DORPSPLATFORM KAMERIK:

Voorwoord door Ko Droogers

Er is inmiddels een tweede digitale Openbare Vergadering van het
Dorpsplatform geweest. De digitale contacten beginnen al aardig te
wennen. Mooi dat het kan, maar ik mis toch wel erg het persoonlijke
contact, gesprekken bij de koffie en even napraten. Verschillenden
van u zullen misschien inmiddels al gevaccineerd zijn; ik ben nog in
afwachting van een oproep, maar hoop dat het niet zo lang meer zal
duren voordat ik de eerste prik krijg. Gelukkig gaan we weer langzaamaan naar een meer normale samenleving, die ons door Hugo de
Jonge beloofd is voor de zomervakantie, al mogen we in ons mooie
Kamerik natuurlijk niet mopperen over de omstandigheden.
Belangrijke onderwerpen op de afgelopen Openbare Vergadering waren de toekomst van ons dorpshuis De Schulenburch en de woningbouw (zie ook het verslag op www.kamerikvandaag.nl).
De werkgroep Toekomst Schulenburch (waarvan ik voorzitter mag
zijn) heeft een advies voor de lange termijn aan de gemeente uitgebracht. De werkgroep heeft geïnventariseerd hoeveel ruimte er
nodig is voor de Kamerikse activiteiten. Voor de toekomst over een
jaar of 5 adviseert de werkgroep om het gehele complex of alleen het
dorpshuisdeel te vernieuwen. Dus het complex slopen en opnieuw
bouwen naar de eigentijdse eisen, wensen en behoefte van onze
inwoners. Dat kost natuurlijk veel geld en er is daarom ook gekeken

naar partijen die de kosten kunnen dragen. Er zijn kansen voor commerciële delen, zoals een gezondheidscentrum en een combinatie
met appartementen. De gemeente heeft aangegeven blij te zijn met
het advies en heeft toegezegd de door de werkgroep voorgestelde
varianten te willen uitwerken en op haalbaarheid te onderzoeken. Als
hier meer over bekend is zal de werkgroep samen met belanghebbenden en omwonenden verdere plannen maken. De gemeente heeft
aangegeven De Schulenburch in de tussentijd financieel te steunen als
dat nodig is voor de organisatie van Kamerikse activiteiten.
Voor de leefbaarheid van ons dorp is het belangrijk dat er voldoende
woningen beschikbaar zijn voor Kamerikers die een ander huis willen
of Kamerikers die een eerste huis willen kopen. Tijdens de Openbare
Vergadering heeft de gemeente aangegeven dat de appartementen
die tegenover De Schulenburch komen aan het eind van het jaar in de
verkoop komen. Toegezegd is dat er eerst voor deze huizen in Kamerik
wordt geadverteerd, dus belangstellenden: houd het in de gaten! Er
komen in ieder geval starterswoningen onder de €225.000! Een half
jaar later komen de huizen op de voormalige schoollocatie aan het
Overstek in de verkoop. Het Dorpsplatform heeft er voor gepleit dat
ook hier een aantal starterswoningen komt, maar de gemeente gaf
aan dat dat moeilijk wordt voor een bedrag onder de €225.000. Het
Dorpsplatform heeft contact gehad met een bouwer van prefab starterswoningen die aangaf dat het wel mogelijk moet zijn. Deze bouwer
zou contact met de gemeente opnemen, dus wie weet!
Beide onderwerpen zijn van groot belang om ons dorp leefbaar en
aantrekkelijk te houden. Als Dorpsplatform blijven we ons daarvoor
inzetten natuurlijk.
Allen een goede gezondheid gewenst en… nog even volhouden!
Ko Droogers,
voorzitter Dorpsplatform

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

Beweegpark Mijzijde

Actieplan 2021

Natuurspeeltuin

Jaarlijks wordt ons Actieplan dat voortkomt uit onze Dorpsvisie bijgesteld.
De vijf hoofdthema’s zijn Wonen, Verkeer-vervoer-bereikbaarheid,
Openbare ruimte, Zorg en welzijn, Economie, bedrijvigheid en landbouw.
Voor elk van de onderdelen zijn doelen gesteld. Het actieplan 2021 is te
bekijken op www.kamerikvandaag.nl bij het kopje dorpsvisie onder de
Dorpsplatformcategorie.

Uit de reacties van de omwonenden van het Park Mijzijde bleek dat het
grasveldje bij het ronde pleintje als de meest geschikte plek voor een Beweegpark wordt gezien. We hebben Sports2play gevraagd om voor deze
locatie een plan te maken. We zijn hier heel benieuwd naar.

Vlakbij het Beweegpark willen we graag een Natuurspeeltuin ontwikkelen
rondom de bestaande kabelbaan. De locatie is heel geschikt omdat de
plek al heel veel natuurelementen bevat. Er is water: geschikt om een
boomstam brug te maken, een vlotten pont, een slingertouw over het
water, een zandstrandje. Met behulp van wilgentenen kunnen schuttingen, plekken, tunnel, hut gecreëerd worden. Er kunnen fruitbomen
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Vervolg Dorpsplatform
geplaatst worden; vlinder en/of bijenhotel. Misschien kan de plek
gebruikt worden voor natuureducatie en/of educatie over waterwinning.
Kortom veel ideeen. De kinderen die de petitie hebben opgezet, zijn al
aan het tekenen hoe zij het zien. We gaan binnenkort het gesprek met
de gemeente voeren om te horen wat hun advies is. Ook gaan we nog
verder op zoek naar subsidiegevers. Lijkt het je leuk om mee te denken
en de mouwen op te stropen, dan kan je je aanmelden door te mailen
naar dorpsplatform@kamerikvandaag.nl.

fietspad wordt iets verlegd, fietsers steken de N212 over in drie etappes.
De parallelweg op dat punt wordt opgeheven en het boerenerf is vanaf
de oostelijke tak van de rotonde toegankelijk.
Perceelgrenzen spelen een rol bij de aanleg. Hierover is nog overleg gaande. De planning is dat de afronding van het ontwerp gereed is voor het
tweede kwartaal van 2021. Daarna wordt de grondaankoop in werking
gesteld. Het groot onderhoud vindt in 2022 plaats, de aanleg van de
rotonde in 2023.
Aan het fietspad wordt geen onderhoud gepleegd. Er wordt ook geen
verlichting aangebracht. Reden daarvoor is dat het fietspad geen onderdeel is van het regionaal fietsnetwerk. Daarom is er geen budget voor
vanuit de provincie.
Vanuit de kant van het Dorpsplatform en vanuit de aanwezigen werden opmerkingen gemaakt over de veiligheid van de fietsers en de
wandelaars. Het fietspad met aansluiting op het Houtdijkerpad is de
belangrijkste fietsverbinding van Kamerik naar Harmelen en de oversteek
wordt veel gebruikt door wandelaars. Gevraagd is aan de provincie om de
plannen om dit punt nog eens goed te bekijken.

De geplande locatie voor de Natuurspeeltuin.

Bomenplan

Naar aanleiding van ons bericht in de vorige Kamerik Vandaag kregen
we diverse reacties, waarvoor dank. Door coronaperikelen moest de
afspraak met de bomenwacht uitgesteld worden. Volgende keer kunnen
wij u meer vertellen.

Groenplan Kanis en einde renovatie

Komende zomer worden de renovatiewerkzaamheden in De Kanis afgerond en er is een begin gemaakt met het eerder gemaakte groenplan. De
bewoners hebben gekozen welke haagjes zij willen als tuinafscheiding,
ook de inrichting van het park is in overleg met de bewoners tot stand
gekomen. Naast de bomen die bleven staan, komen er verschillende
soorten nieuwe bomen. In de Roerdompstraat komt een speeltuintje
voor de kleintjes en een blote voetenpad. Het voetbalveldje achter de
Reigerstraat blijft. De speeltoestellen worden daar weggehaald als de
andere speeltuintjes klaar zijn. Aan de oever van de Wetering ter hoogte
van de Mijzijde komt een smalle graskade.

Het verslag van de Openbare Vergadering en de presentatie van de
rotonde zijn te vinden op www.kamerikvandaag.nl bij het kopje verslagen
onder de Dorpsplatformcategorie.

Fietsbrug over de Wetering

Naar aanleiding van het voornemen tot het definitief maken van het
fietspad langs het Oortjespad ontstond op de Openbare Vergadering
een levendige discussie over het weghalen van de tijdelijke fietsbrug en
het feit dat de gemeente aangaf niet van plan te zijn om hiervoor een
vervangende fiets/loopbrug aan te leggen. De brug wordt veel gebruikt,
ook door wandelaars, en zorgt voor levendigheid en betrokkenheid bij
de kern van De Kanis. De wethouder begrijpt de gevoelens, belooft niets,
maar gaat er nog wel een keer naar kijken.

Het groenplan en de presentatie zijn te vinden in het verslag van de
Openbare Vergadering van 15 maart.

Rotonde N405/N212

Op de Openbare Vergadering van 15 maart heeft Matthew Olde Klieverink, ambtenaar bij de provincie Utrecht, een presentatie gegeven over
de in de toekomst aan te leggen rotonde aan het eind van de Spruitweg.
Het is de bedoeling dat het een enkelstrooksrotonde wordt met als
bijzonderheid een bypass in de noordwestelijke hoek. De rotonde overslaan en langsrijden om de N405 op te komen is daardoor mogelijk. Het

Het Dorpsplatform wil de fietsbrug aan de Kanis graag behouden.
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Afscheid Co Pak; Gemeentelijk nieuws

Afscheid Co Pak (1935 – 2021)

Op zaterdag 27 maart jl. nam de familie Pak afscheid van hun bijzondere vader, schoonvader en opa Co Pak. Co was bekend bij vele Kamerikers doordat hij vaak op de dansvloer van
onze dorpsfeestjes te vinden was. VV Kamerik moet een graag geziene gast van het sportpark missen. Zijn jarenlange inzet als jeugdleider én zijn bijdrage aan het groen van het park
leverde hem in 2019 nog de titel “Erelid” van VV Kamerik op. Tijdens het afscheid werd Co
nog éénmaal toegesproken door oud-voorzitter Jan Klein en stonden de leden in een erehaag
opgesteld om hem de laatste eer te bewijzen en de familie te steunen. Bij het verlaten van het
sportpark klonk het bekende “You never walk alone” als eerbetoon aan Co, waarna de familie
in kleine kring afscheid van hem nam in De Schulenburch.

TONK-regeling (6 maanden) voor
inwoners die hun vaste lasten niet
kunnen betalen wegens corona

Door de coronamaatregelen zijn banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk
niet of maar deels uitoefenen. Als het inkomen – of een deel ervan – is weggevallen, kunnen
financiële problemen ontstaan. Het betalen van vaste lasten, zoals woonkosten, kan dan in het
gedrang komen. Om dit te ondervangen, is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK) in het leven geroepen door de overheid. Ferm Werk voert de regeling uit voor inwoners van de gemeente Woerden.
Wat is de TONK?
De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand en valt hierdoor onder de Participatiewet. Het is een tegemoetkoming in de kosten van huur of hypotheek en zorgverzekering. De
regeling is tijdelijk en geldt voor de maanden januari tot en met juni 2021. De hoogte van de
TONK-uitkering hangt af van de situatie maar is niet hoger dan € 500 per maand. Een aanvraag
kan worden ingediend vanaf 15 maart tot en met 31 juli 2021, ook met terugwerkende
kracht. Het bedrag wordt na toekenning in één keer uitbetaald.
Procedure aanvraag TONK-uitkering
Een TONK-uitkering wordt aangevraagd met een speciaal aanvraagformulier. Dit is te downloaden van de website van Ferm Werk. Op verzoek wordt het toegestuurd.
Meer informatie
Om in aanmerking te komen voor een TONK-uitkering moet de aanvrager voldoen aan
een aantal voorwaarden. Deze kunt u hier vinden: https://fermwerk.nl/uw-inkomen/extra%E2%80%99s-bij-laag-inkomen/tonk. Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9:00
tot 12:00 uur bellen met Ferm Werk: (0348) 497 000. Of stuur een e-mail naar info@
fermwerk.nl.

VAN HART VOOR WOERDEN:

Tieners tegen
eenzaamheid:
draag jij een
steentje bij?
Leerlingen van het Kalsbeek en het

Minkema toveren de komende tijd bij
veel Woerdenaren een glimlach op het
gezicht. Samen met Hart voor Woerden
gaan de leerlingen van het Kaan de slag
met de organisatie van leuke acties
om de eenzaamheid in coronatijd te
verzachten. Door corona viel de maatschappelijke stage van scholieren in het
water, maar via het project met Samen
voor Woerden maken zij kennis maken
met vrijwilligerswerk. En dragen ze dit
schooljaar zo tóch hun steentje bij.
Door de coronamaatregelen voelen
vele Woerdense inwoners zich alleen en
eenzaam. Jongeren hebben er ook zelf
mee te maken: zij kunnen niet meer zo
makkelijk met elkaar afspreken. Maar
ook ouderen, statushouders en kinderen
met een beperking hebben het zwaarder
dan normaal. Hart voor Woerden moedigt de leerlingen die normaal gesproken
maatschappelijk stage zouden lopen, dan
ook aan om zich voor deze mensen in te
zetten.
Glimlach op het gezicht toveren
De jongeren bedenken een actie of
activiteit waarmee ze hun gekozen
doelgroep op een originele en creatieve
manier verblijden. En op die manier weer
een glimlach op hun gezicht toveren.
Uiteraard is het een voorwaarde dat alles
coronaproof is. De leukste projecten
worden vervolgens door de leerlingen
echt opgezet en uitgevoerd. Buurtwerk
en de Meiden van Woerden begeleiden
de leerlingen hierbij.
Meld je aan!
Ben jij tussen de veertien en zestien jaar
oud, maar zit je nou niet op het Minkema of Kalsbeek? En zou jij toch ook
wel iets willen bedenken voor mensen
die vanwege corona last hebben van eenzaamheid? Meld je aan via de website
van Hart voor Woerden: www.woerdenvoorelkaar.nl/project-eenzaamheid.
Let op: aanmelden kan tot en met 9 mei.
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Interview met Teun Los, vrijwilliger onderhoud Breenplantsoen

Boven: Vrijwilliger Teun Los. Rechtsonder: A.J. van der Meer en Teun aan in het werk in het Breenplantsoen. Foto's door Kees de Kwaasteniet.

Het Burgemeester Breenplantsoen ligt er mooi bij, maar dat
gaat niet zonder het harde werk van een groep Kamerikse
vrijwilligers. Ongeveer eens in de zes weken komt de groep
bijeen om het plantsoen te onderhouden. Teun Los vertelt
Kamerik Vandaag wat het werk inhoudt.
Je bent al een hele tijd vrijwilliger (bij het onderhoud) van het
Breenplantsoen. Hoe is dat zo ontstaan?
In 2011 is het Breenplantsoen aan de orde gekomen in het Dorpsplatform. In 2013 ben ik in het dorpsplatform gekomen en in 2014
als vrijwilliger bij het Breenplantsoen. Het plantsoen was eigenlijk
helemaal verwaarloosd en de gemeente wilde er niets aan doen. Ze
hadden er geen budget voor, het zou €60.000 moeten kosten bleek
uit gemeentelijk onderzoek. Op initiatief van het Dorpsplatform is
er toen bij Kamerikse ondernemers nagegaan of ze wilden sponsoren en daar is volop gehoor aan gegeven. Ook is er toen een offerte
opgevraagd voor het opknappen en ophogen van het plantsoen. Die
kwam op €30.000 uit, dus dat scheelde wel wat met het bedrag dat
vanuit de gemeente genoemd werd. Uiteraard met veel werk dat verzet zou moeten worden door vrijwilligers. De gemeente heeft toen
wel subsidie gegeven voor het aanleggen van de paden. De rest is dus
gefinancierd door de sponsoren.
We zijn toen in 2013 gestart met het opknappen van het plantsoen.
Hovenier van Valkenburg uit Waarder adviseerde ons toen en staat
ons nog steeds regelmatig bij. Adri van der Meer is ook vanaf het
begin af aan betrokken en ook nu maait hij nog steeds het gras van
het plantsoen, daar zijn we erg blij mee.
Welke werkzaamheden voeren de vrijwilligers uit?
We zijn met een vast clubje van ongeveer 10 tot 11 vrijwilligers. Eens
in de maand, vanaf maart tot november, gaan we op zaterdagmorgen
aan het werk. We starten om 09.00 uur en om 10.00 uur drinken we
gezamenlijk koffie en gaan daarna weer aan de slag met snoeien,
wieden, planten, poten etc. Meestal tot ongeveer 11.30 uur. Zo
houden we het plantsoen netjes en het is nog gezellig ook. We gaan
nu een snoeivak en een compostvak maken, zodat ook het snoei- en

tuinafval een plek krijgt. De laatste werkdag in november hebben
we, ter afsluiting, een lunch in De Herberg met de dan aanwezige
vrijwilligers.
Er was in het verleden nog wel wat angst voor vandalisme. Hebben
jullie daar last van gehad?
Nee, daar hebben we helemaal geen problemen mee. We hebben
meer last van de hondenpoep. En de bordjes die we daarvoor hadden
neergezet zijn wel kapot gemaakt, dus die komen niet meer terug.
Het zou fijn zijn als de hondeneigenaren de poep achter hun hond
opruimen en in de daarvoor bestemde prullenbakken doen. Er spelen
veel kinderen in het park, dus een beetje aandacht daarvoor zou fijn
zijn.
Hoe zijn jullie als vrijwilligers georganiseerd?
Wij vallen onder de stichting Kamerik Leeft. Ik doe b.v. de financiën
voor het plantsoen. We krijgen jaarlijks een bijdrage vanuit de gemeente en we hebben nog steeds budget vanuit die sponsering waar
we langzaam op interen. Daarnaast maken we aan het begin van
het jaar een jaarplanning, deze agenda staat ook op de website van
Kamerik Vandaag.
Wij zouden het erg leuk vinden als zich nieuwe vrijwilligers melden
om een aantal keer per jaar met ons mee te helpen. Want vele
handen maken licht werk. Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar
fredenjeanette@gmail.com.
Jaarplanning 2021:
15 mei | 19 juni | 17 juli | 18 september | 16 oktober | 20 november
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Ervaar ook wat Onderling verzekeren is!
www.ovmkamerik.nl
info@ovmkamerik.nl
Voorhuis 51b
Kamerik
0348-402123
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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

‘liefdevol herinneren’

Buitenpl aats K a meryck
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
info@kameryck.nl • www.kameryck.nl

kalkaanslag is verleden tijd
met de Boshuis Waterontharder of Descaler

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

en
Informatie eid:
rh
aa
b
jg
ri
verk
Boshuis
K AMERIK
06
0345 6312

www.boshuis.nl

www.unalome-uitvaartbegeleiding.nl
Manuela Wiltenburg | 06-50905152 | Kamerik

specialist in waterbehandeling
waterontharders | ontijzering | healthy water | waterkoelers
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Ingezonden nieuws
VAN HET BESTUUR VAN DE SCHULENBURCH:

De (Schulenburch)ketel gaat te water totdat hij barst –
en het is bijna zover
In zijn voorwoord van dit nummer van Kamerik Vandaag schrijft Ko
Droogers over de mooie toekomstplannen voor de Schulenburch. Fijn
dat dit uitgewerkt kan worden, maar voor dit gerealiseerd kan worden
(naar verwachting over 5-10 jaar) zal er echt een financieel acceptabele oplossing voor de tussenperiode daarnaartoe moeten komen.
In het vorige nummer van Kamerik Vandaag is al geschreven dat het
bestuur van de Schulenburch als enige reële optie ziet dat de feestzaal
goed geïsoleerd wordt om geluid binnen te houden. Dit kost het nodige, maar kan terugverdiend worden door veel hogere pachtopbrengsten (na corona). Het bestuur heeft hier echter de middelen niet meer
voor, dus de gemeente zal de kosten hiervan op zich moeten nemen.
Het bestuur heeft nadrukkelijk bij de gemeente aangegeven dat andere tussentijdse oplossingen, waaronder uitbreiding van maatschappelijke activiteiten en subsidiëring daarvan, voorlopig niet haalbaar
zijn. Er is om een spoedige uitspraak hierover gevraagd. Al enige
tijd ligt deze vraag op het bord van de gemeente zonder dat wij een
(toegezegd) antwoord hebben. Ondertussen geeft wethouder Tymon
de Weger een mooi interview aan RPL Woerden over de toekomstplannen, maar blijkbaar zonder daarbij te beseffen dat we daar pas
aan toe kunnen komen als eerst en ook de korte termijn goed wordt
geregeld. Dit betekent dat we als bestuur nog meer druk op de ketel
INGEZONDEN:

gezet hebben, door aan te geven dat het wat ons betreft ophoudt
als de gemeente niet bijdraagt aan de korte termijn. Sluiting van het
dorpshuisgedeelte lijkt dan onafwendbaar.
Het bestuur hoopt echt dat de gemeente nu binnenkort – net als de
1500 ondertekenaars van de petitie! – beseft dat een positief besluit
voor de korte termijn keihard nodig is om te overleven en daarmee
dus ook om aan de nieuwe plannen toe te komen!

Restauratie kerktoren Hippolytuskerk voltooid
Alle inwoners van Kamerik: DANK, DANK en nog eens
DANK. Dat is wat wij als Locatieraad eigenlijk alleen maar
kunnen zeggen voor uw bijdragen aan de restauratie
van de torenspits van onze Hippolytuskerk aan de Kanis.
Wat waren wij blij verrast door de gulle gaven vanuit de
Kamerikse bevolking en bedrijfsleven. Ruim €45.000 was
jullie bijdrage. Hieruit blijkt maar weer waar een klein
dorp groot in kan zijn. Met elkaar en voor elkaar hebben
we allemaal hoog in het vaandel staan.
Ondanks corona wordt er nog nagedacht over verdere
acties die passen bij deze lastige tijd. Dat moet wel, want
er waren enorme tegenvallers tijdens het vervangen van
de leien. Veel houtwerk moest vervangen worden en ook
de verankering van de toren was niet goed, waardoor we
ver boven het begrote bedrag uitkwamen helaas. Maar
er is nu weer voor vele jaren een prachtige toren waar
een ieder van kan genieten.
Uw bijdrage voor ons mooie Gemeentelijk Monument
aan de Kanis is nog steeds van harte welkom op: NL 36
RABO 0331 1001 177 t.n.v. Pax Christi Kamerik.
Namens Locatieraad Hippolytuskerk,
Voorzitter Gerard Voorbij
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Interview met Pieter Breen, zoon van oud-burgemeester Breen

Wie was burgemeester Herman Lodewijk Breen?

Hierboven: onthulling van het naambordje bij het Burgemeester Breenplantsoen. Linksonder: familie Breen voor het oude gemeentehuis.
Van april 1952 tot juli 1966 was Herman Lodewijk Breen (*31-081914 / †26-07-1994) burgemeester van Kamerik en Zegveld. Het
plantsoen tegenover het (oude) gemeentehuis werd later omgedoopt tot het Burgemeester Breenplantsoen. Kamerik Vandaag
sprak met Pieter Breen, de zoon van de oud-burgemeester, en vroeg
hem wie Herman Breen was ten tijde van zijn ambt als burgemeester.
Kunt u de Kamerikse lezers in een aantal zinnen vertellen wie uw
vader was?
Op 30 juli 1941 is mijn vader getrouwd met mijn moeder, Heske
Bootsma. Zij gingen wonen in ’s-Graveland. Hij werd in 1943 gearresteerd, onder andere omdat we een ondergedoken student in huis
hadden. Hij werd opgesloten in kamp Vught en later naar concentratiekamp Dachau gebracht, waar hij in 1945 werd bevrijd. Mijn vader
is daarna in diverse dorpen burgemeester geweest. Zo ook in Kamerik
en Zegveld. Hij ging in 1976 met pensioen. Mijn ouders verhuisden
later naar Apeldoorn waar hij ook is overleden. Eigenschappen die
hem kenmerkten zijn: integer, bescheiden, plichtsgetrouw, sociaal en
intelligent.
In april 1952 werd hij benoemd tot burgemeester van Kamerik en
Zegveld. Wat kenmerkte hem als burgemeester?
Mijn vader was een burgemeester voor álle Kamerikers en Zegvelders. Hij was daardoor ook veel van huis voor zijn werk. Wij woonden

in de ambtswoning naast het toenmalige gemeentehuis aan de Van
Teylingenweg. Er waren plannen voor een nieuw gemeentehuis dat na
de bouw in 1955 is geopend.
Welke Kamerikse dingen hebben een grote indruk achtergelaten op
uw vader en/of het gezin?
Wat een grote indruk heeft gemaakt op mijn vader én ons als gezin
tijdens zijn ambt in Kamerik, is het verlies van mijn zusje van bijna 14
jaar. De Kamerikse gemeenschap leefde zo met ons mee, dat was hartverwarmend. Ook de treinramp op 8 januari 1962 bij De Putkop heeft
op hem een grote indruk gemaakt. Hij heeft toen in deze rampsituatie
medeleiderschap getoond. Mijn vader was niet alleen begaan met de
directe bevolking maar ook met alle anderen waar hij mee in aanraking kwam. Na 12,5 jaar burgemeesterschap wilde de gemeente het
koperen jubileum vieren. Hij werd vergeleken met een vliegwiel die
de gemeentelijke machine voortstuwt. Mijn vader wilde daar eigenlijk
geen aandacht aan besteden. Toch kreeg hij van het gemeentepersoneel een gouden horloge en is het feest uitbundig gevierd.
Heeft uw vaders gevangenschap in Vught en Dachau gevolgen gehad
voor zijn burgemeesterschap?
Op Koninginnedag moest hij zowel in Kamerik als in Zegveld de
jaarlijkse redevoeringen houden. Op 30 april 1945 werd hij bevrijd in
Dachau. Altijd tussen tien en elf uur memoreerde hij zijn bevrijding,
nooit in een toespraak, maar alleen aan enkele intimi. Hij sprak verder
eigenlijk nooit over die periode en wat er gebeurd was. Hij stopte het
weg omdat hij anderen daar niet mee wilde belasten. Hij sprak er wel
over met de familie Kwakkenbos, onze buren en hartsvrienden van
mijn ouders. Ik heb zelf veel informatie pas na zijn dood gekregen.
Toen we al in Rijnsaterwoude woonden werd door mijn vader tegenover het gemeentehuis het bord van het Burgemeester Breenplantsoen onthuld (zie foto hierboven).
Wilt u meer lezen over onze oud-burgemeester Breen? Kijk dan op:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Lodewijk_Breen
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Kameryck opent
pop-up camping
Buitenplaats Kameryck heeft afgelopen
23 april een pop-up camping geopend.
Het idee voor de camping is eind 2020
ontstaan, tijdens COVID-19, en is in april
gerealiseerd. De camping heeft in totaal
36 camping plekken, verdeeld onder 14
kampeerplekken en 22 camperplekken.
Mark Haagen, eigenaar Buitenplaats
Kameryck: “In november 2020 vroeg ik de
vergunning aan en deze kwam in februari
binnen. Ik dacht, we hebben de ruimte,
we hebben de voorzieningen én een
prachtige locatie. De camping is toegankelijk voor jong en oud. Of je nu uit de buurt
komt of van ver, er is voor iedereen iets
leuks te beleven op onze buitenplaats.
Zo kunnen de kinderen genieten van de
kinderboerderij en het pierenbadje in de
zomer en is er voor de andere gasten natuurlijk onze Pitch&Putt- en voetgolfbaan.
Maar, heerlijk fietsen en wandelen door
het Groene Hart kan natuurlijk ook.”

Maarten Verkleij krijgt Koninklijke
onderscheiding

Op 9 april heeft Maarten Verkleij – voorgedragen door familie, Sleutelclubbestuur en anderen
– een lintje gekregen van burgemeester Victor Molkenboer. De onderscheiding werd hem toegekend voor zijn vele verdiensten voor de Kamerikse jeugd en de Sleutelclub/het Ambachtshuis Kamerik, waarvan hij ook de oprichter is. Maarten Verkleij ontving in mei 2016, tijdens
het 5-jarig jubileum van de Sleutelclub, ook de zilveren steekspeld van de gemeente Woerden.
NB: Dit blad ging voor de Lintjesregen van 2021 naar de drukker. Als andere Kamerikers een
lintje ontvangen hebben, zetten we die in het volgende nummer ook graag in het zonnetje!
V.l.n.r.: Ruud Buurman, Maarten Verkleij, Louis van Dam en burgemeester Molkenboer.
Foto door Kees de Kwaasteniet.

De pop-up camping is open van 23 april
tot 29 augustus 2021.

Eerste ruilplan kavelruil
bijna gereed

Veranderingen oud papier
ophalen

De Kavelruilcommissie – een samenwerkingsverband van provincie
Utrecht, gemeente Woerden, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, collectief Rijn, Vecht en Venen (RVV) en LTO – werkt al twee
jaar aan een kuivelruil in de polders rond Kamerik en Harmelen. Het
doel is de kavels zo dicht mogelijk bij de boerderij te krijgen. Dit zorgt
voor minder agrarisch verkeer en maakt het eenvoudiger de koeien
de wei in te laten. De andere belangrijke doelen zijn het afremmen
bodemdaling, verbeteren waterbeheer en vergroten biodiversiteit.

De Ontmoetingskerk Kamerik haalt al jaren op de eerste zaterdag van
de maand oud papier op in Kamerik, de laatste jaren in samenwerking met de gemeente Woerden. De opbrengsten hiervan komen ten
goede van goede doelen binnen en buiten Kamerik. Sinds 1 januari
2021 is een kleine wijziging in de ophaling doorgevoerd.

Er ligt nu een concept met een ruiling van 133 hectare. In dit plan
wordt 27 hectare van de beschikbare 80 hectare provinciale grond ingebracht. Het concept ruilplan is inmiddels besproken in de Kavelruilcommissie, die enthousiast heeft gereageerd op het plan en hierover
positief adviseert aan het provinciebestuur. Op dit moment worden
met alle betrokkenen de puntjes op de i gezet, waarna het ruilplan ter
besluitvorming aan Gedeputeerde Staten wordt voorgelegd.
De focus ligt momenteel op het eerst ruilplan zoals hierboven
beschreven. Daarna wordt er aan de slag gegaan met ruilketens die
voortkomen uit de werksessies die in september 2020 georganiseerd
zijn. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.provincie-utrecht.nl/
onderwerpen/landbouw/kavelruil-kamerik-harmelen.

Vroeger beginnen en andere route
Het begintijdstip is vervroegd naar 08.00 uur. Ook de route is veranderd. Begonnen we voorheen altijd aan de oostkant van de Kamerikse Wetering, vanaf dit jaar kan het zijn dat we om praktische redenen
in een ander deel van Kamerik beginnen. Het is daarom van groot
belang dat u uw papiercontainer op tijd heeft buiten staan.
Blauwe container
Het is voor de ophaling zoveel
makkelijker als uw oudpapier in een
blauwe container wordt aangeboden. U kunt gratis een blauwe
container aanvragen bij gemeente
Woerden. Meer informatie vindt
u op: www.woerden.nl/inwoners/
afval/containeraanvragen.
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Maak Kennis Met Tennis bij
LTC Kamerik

VAN ONDERNEMERSVERENIGING KAMERIK-KANIS:

POVW gaat verder als
Ondernemend Woerden

Ondernemend Woerden: dit is de nieuwe naam van het overkoepelende platform van alle ondernemersverenigingen binnen
de gemeente Woerden. Ten gunste van de herkenbaarheid komt
daarmee de oude naam POVW (Platform Ondernemers Verenigingen Woerden) te vervallen.
Binnen Ondernemend Woerden werken de ondernemersverenigingen uit gemeente Woerden samen met de gemeente aan
het economisch actieplan. Doel is het verbeteren en versterken
van het lokale ondernemersklimaat. Aangesloten zijn ZOOOM
ZZP, Ondernemend Harmelen, Ondernemend Kamerik, Ondernemend Zegveld/de Meije, BIZ vereniging Stadshart Woerden en
Ondernemerskring Woerden (OKW).
Ondernemers, ambtenaren en wethouders werken binnen commissies in Ondernemend Woerden samen. Op dit moment zijn
dat de commissies Vitale Arbeidsmarkt, Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid en Omgevingsvisie. Wethouder
Arjan Noorthoek (Economische Zaken) hecht veel waarde aan
deze samenwerking: “Ondernemers en gemeente kunnen niet
zonder elkaar. Dat zien we bijvoorbeeld bij de schuifruimte.
De ondernemers hebben goed onderbouwd waarom er extra
bedrijfsruimte nodig is, vervolgens is het op de politieke agenda
gekomen en zijn wij ermee aan de slag gegaan. Dat er nu twee
locaties zijn gevonden waarmee we de groei van lokale bedrijven
kunnen faciliteren en daarmee behouden voor Woerden, is echt
een vrucht van die samenwerking. Het helpt daarbij beslist dat
de ondernemers zich verenigd hebben in dit platform, zodat we
één aanspreekpunt hebben.”

Al enige jaren organiseert LTC Kamerik een gratis introductiecursus
van 4 weken in het voorjaar. Je krijgt dan 4 keer 50 minuten les van
een gediplomeerde tennisleraar. Je speelt in een lesgroep van vier, er
wordt voor rackets en ballen gezorgd.
Wat is het succes van deze vorm, vragen we aan Sylvie Mellenbergh,
coördinator van MKMT. “Het is een handige manier om te ontdekken
of je tennis leuk vindt en als je vroeg al eens getennist hebt, kan je
op deze manier testen of je het nog een beetje kan. Veel deelnemers
die daarna lid worden trekken samen op bij verdere lessen en soms
groeien ze door naar gezamenlijk deelnemen aan competitie of toernooien.” Wordt iedereen na afloop van de cursus lid? “Veel wel, maar
niet allemaal hoor, dat verschilt per jaar. Tijdens de cursus organiseren we op een zondag een toernooitje om de lol van een wedstrijd
spelen te ervaren.”
Is al bekend wanneer de cursus dit jaar gehouden wordt? Sylvie lacht
en zegt: “We staan al sinds maart in de startblokken, maar we willen
wachten tot de avondklok is opgeheven. Dan heeft de trainer meer
tijd om de lessen in te plannen. Zodra de data bekend zijn, zetten we
die op onze website ltckamerik.nl, daar vind je ook meer informatie
over MKMT en het inschrijfformulier. Heb je vragen, mail dan naar
mkmt@ltckamerik.nl.”
Tot slot: wat vind je zelf zo leuk aan tennis? “Je speelt heerlijk buiten,
je hele lichaam is actief, een goede bal spelen geeft veel voldoening
en het samen spelen is heel gezellig. Zelf ben ik ook via MKMT begonnen, omdat onze kinderen gingen tennissen en ik als enige thuis niks
van de spelregels begreep. Ik vond het zo leuk, dat ik nooit meer ben
opgehouden.”

Wethouder George Becht (Arbeidsmarkt) vult aan: “Mooi om te
zien hoe dit platform zich de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld.
Ik zie op allerlei gebieden de meerwaarde. Denk bijvoorbeeld
aan hun inzet voor de lokale ondernemers tijdens corona of hun
betrokkenheid bij de Woerdense arbeidsmarkt. Belangrijk voor
ons om zo’n fijne samenwerkingspartner te hebben.”
Per 1 april heeft Marien Groenendijk (OKW) de voorzittershamer
overgenomen van Rina Mulder (ZOOOM ZZP). Ondernemend
Woerden is Rina zeer erkentelijk voor haar inzet waarbij de
samenwerking tussen ondernemers en lokale overheid enorm is
verstevigd.

Weteringloop in oktober, Virtuele Weteringloop in mei

Helaas kon de aprileditie van de Weteringloop door de huidige coronamaatregelen niet door gaan. De organisatie heeft echter een nieuwe datum
gevonden: 9 oktober 2021. In de tussentijd kunt u ook meedoen aan de
Virtuele Kamerikse Weteringloop. Deze vindt plaats van 1 tot en met 9 mei.
U kunt tussen 1 en 9 mei uw eigen route met gekozen afstand lopen. Voor
meer informatie over dit alternatieve evenement, waaronder de inschrijving
en de mogelijkheid tot het winnen van prijzen, kunt u kijken op de website
www.weteringloop.nl.
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Kamerik in Beeld

EERSTE PAAL PROJECT KNOTWILGENLAAN GESLAGEN

OPRUIMEN TIJDENS KAMERIK SCHOON

VERJAARDAG IN CORONATIJD: RIETJE BERK IS 85

MAUD SMITS IS DE NIEUWE UITBATER VAN DE HERBERG

GROENPLAN DE KANIS: EERSTE BOMEN GEPLANT

TASSENVERKOOP DOOR HET ORANJECOMITÉ

Met dank aan Kees de Kwaasteniet voor de foto's.
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Verenigingen uitgelicht: ZijActief Kamerik

Interview met
Ria Los-Bannink,
voorzitter van ZijActief

Voorzitter Ria Los-Bannink van ZijActief Kamerik. Foto door Kees de Kwaasteniet.

In deze rubriek laat Kamerik Vandaag
de Kamerikse voorzitters van verenigingen aan het woord komen. Wie
zijn de drijvende krachten achter deze
Kamerikse verenigingen? In deze editie
van Kamerik Vandaag spreken we Ria
Los-Bannink, voorzitter van ZijActief
Kamerik.

Alleen voor katholieke vrouwen is ZijActief
al lang niet meer. Het heeft nog wel een katholiek karakter. We beginnen altijd namelijk
met een openingsviering door Janneke Stam,
maar alle vrouwen zijn welkom om lid te
worden. We hebben het heel gezellig samen.
Een gezelligheidsvereniging zou je het dus
ook kunnen noemen.

Kun je uitleggen aan de lezers wat voor een
soort vereniging ZijActief is?
ZijActief Kamerik is een vrouwennetwerk dat
ooit begonnen is als Boerinnenbond. Daarna
werd het de Katholieke Plattelandsvrouwen
(KPV) en sinds 1 januari 2001 zijn de verschillende organisaties onder KPN samengevoegd
tot één landelijke organisatie ZijActief; een
Katholiek vrouwennetwerk op het (verstedelijkte) platteland.

Wat doen jullie zoal?
We maken vooraf een jaarplanning. In de
maanden juli en augustus doen we niets
i.v.m. vakanties en zo, maar verder hebben
we ongeveer 10 keer per jaar een activiteit.
Dat varieert van wandelen tot een fietstocht
of een lezing. Knutselen doen we ook, een
paasstukje maken of een kerststukje. We
gaan ook wel eens een dagje uit met elkaar.
Zo zijn er echt vaste activiteiten die elk jaar
terug komen.
Heeft corona invloed op jullie activiteiten?
Ja, helaas wel. We bestaan dit jaar 75 jaar en
we kunnen er helaas niets aan doen, we kunnen het niet vieren. Alle activiteiten liggen
sinds Corona compleet stil en dat ik wel echt
heel erg jammer. Het organiseren van online
activiteiten is , i.v.m. de leeftijd van de meeste leden en het minimale gebruik van digitale
middelen, geen optie. We denken er wel over
na om als het mooi weer wordt en het mag
weer iets van een fietstocht te organiseren
En dan maar hopen dat we in september
weer kunnen starten.
Gaan jullie het 75-jarig jubileum nog wel
vieren?
Jazeker, de ideeën zijn er en we gaan zeker
een feestje vieren hoor.

Hoe lang ben je al voorzitter, Ria?
Ik ben al 5 jaar voorzitter van ZijActief. Daarvoor was ik 3 jaar bestuurslid en secretaris.
Maar mijn termijn als bestuurder zit er
wel op. Die is namelijk tweemaal drie jaar
volgens de statuten, maar ja... toen kwam
corona en dus werd het verlengd...
Wat komt er allemaal bij kijken als bestuurslid van ZijActief?
We zijn met zijn vijven en we bedenken
alles met elkaar. Iedereen regelt dan zo zijn
“eigen” activiteiten, dat spreken we vooraf
natuurlijk goed af. Het is ook echt wel leuk
om te doen, men is echt dankbaar na afloop
van een avond, dan komen sommige leden
echt naar ons toe om ons te bedanken. We
proberen ook om de leden, als we op de
hoogte zijn, bij bijzondere momenten een
kaartje te sturen. En voor mij natuurlijk ook
het voorzitten van de vergadering en zo.
Kunnen er nog mensen lid worden van
ZijActief?
Ja hoor, dat kan. Ze kunnen lid worden door
een mailtje te sturen naar rialos@hetnet.nl.
Het lidmaatschap kost €32,50 voor een heel
jaar. En mochten er nog leden zijn die willen
toetreden tot het bestuur van ZijActief, laat
het weten!

Verenigingen uitgelicht
Vereniging
Opgericht
Aantal leden
Website		
		

| ZijActief Kamerik
| 13 februari 1946
| 78
| www.zij-actief.nl/?
afdeling=kamerik
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Menu’s

€

Maaltijdsalade kip
Maaltijdsalade carpaccio
Italiaanse bol met carpaccio
Kipsaté (vier stokjes) *
Angusburger *
Italiaanse bol, gebakken ui en champignons,
curry en cheddar
Schnitzel* **
Loempia speciaal *
ham, gebakken ei en pindasaus
Witlofschotel
Biefstuk* **
Varkenshaas* **
Nasi speciaal
twee satéstokjes, pindasaus, gebakken ei en
atjar tjampoer
Bami speciaal
twee satéstokjes, pindasaus, gebakken ei en
atjar tjampoer
Scholfilet*
met ravigottesaus
Zalmfilet
pasta met zalmfilet
Halve kip*
Kapsalon (kip), ook vega beschikbaar
Patat stoofvlees

6,5
7,5
5,5
9,5
11,5

Kindermenu
patat, snack naar keuze,
appelmoes, wicky en verrassing

4,75

12,5
8
9
13,5
13,5
9,5
9,5
12,5
12,5
9,5
6,5
6,5

Dessert
Sorbet
Advocaat coupe
American cheesecake

3,75
3,75
3,75

www.autobedrijfwilvandertol.nl

Tel. 0348 - 401272
Nijverheidsweg 3, Kamerik

Reparatie en onderhoud van alle merken personen en bedrijfswagens

Altijd 80 top occasions op voorraad!

Alle mobiliteitsgemak onder één dak!

* geserveerd met patat en salade
** warme saus naar keuze: champignonroom-, peper- of stroganoffsaus
vega
z.o.z.
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V.Teylingenweg 132 A
3471 GH Kamerik
0348-401635
info@roestkamerik.nl
www.roestkamerik.nl

Heeft u iemand nodig
voor uw ICT zaken?
Wij staan voor u klaar!

Lounges
Overkappingen
Schuren
Bouwmaterialen
Tuinmaterialen
Bestrating
Zand & Grond,
Grind & 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

www.tal-ict.com

