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Nieuws
Kamerik: samen wonen, werken & leven 

Foto: Kees de Kwaasteniet

Werkzaamheden N405 
zijn voltooid
De verkeerscommissie van het Dorps-
platform zet de veranderingen op een rij ...

Wat doet de 
dorpsambtenaar?
Wij interviewden Ella Launspach, de schakel tus-
sen de inwoners van Kamerik en de gemeente ...

Kamerikse 
buurcontacten
Het is belangrijk om naar elkaar om te blijven 
kijken, zeker nu. Annie Nap blikt terug op hoe 
buurcontacten vroeger verliepen...
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De torenspits van de Hippolytuskerk aan de Kanis moet gerenoveerd 
worden: de leien zijn nodig toe aan vervanging. Het kerkbestuur 
vraagt u om hulp.
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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 bewo-
ners van Kamerik. 

Het blad wordt gratis verzonden samen met de folder van supermarkt Plus 
Romijn. Losse nummers zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar in de winkel 
van Plus Romijn aan het Hallehuis. Kamerik Vandaag kan ook digitaal worden 
ontvangen. Meldt u aan via redactie@kamerikvandaag.nl.

REDACTIE
Ad Smit, Charissa Verbon, Els Kwakkenbos, Jan van Es, Kees de Kwaasteniet en 
Manuela Wiltenburg.

INZENDEN KOPIJ
Kopij, ingezonden mededelingen en agendaberichten kunt u sturen naar:  
redactie@kamerikvandaag.nl. Bij gebleken geschiktheid wordt het ingestuurde 
materiaal, al dan niet in bewerkte vorm, op onze website www.kamerikvandaag.
nl geplaatst en, indien mogelijk, in de papieren uitgave van het nieuwsblad. De 
eerstvolgende kopijdatum is 18 december 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”.

De vergadering wordt i.v.m. de coronamaatregelen online gehou-
den. De vergaderdatum is 17 november – 20.00 uur. Aanmelden 
gaat via dorpsplatform@kamerikvandaag.nl en kan uiterlijk tot 
12.00 uur op 16 november. Na de aanmelding krijgt u van ons een 
digitale uitnodiging voor de vergadering.

Agenda voor 17 november:
1. Opening/mededelingen
2. Park Mijzijde (Natuurspeeltuin/Beweegpark/Jeu-de-boulesbaan)
3. Toekomst Schulenburch
4. Woningbouwlocaties
5. Rondvraag

Colofon

VAN HET DORPSPLATFORM KAMERIK:

Digitale Openbare Vergadering
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Voorwoord; Nieuws van het Dorpsplatform

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

Openbare Vergadering online
Vanwege de corona maatregelen willen we de 
Openbare Vergadering niet in de zaal van De 
Schulenburch houden. Om u toch te betrekken 
bij onderwerpen die spelen houden we de 
vergadering online. U kunt zich hiervoor aan-
melden bij het secretariaat: dorpsplatform@
kamerikvandaag.nl. Na de aanmelding krijgt 
u van ons een digitale uitnodiging voor de 
vergadering. De vergaderdatum is 17 november 
– 20.00 uur. Aanmelden kan tot 16 november. 
De agenda vindt u op pagina 2 van dit blad.

Van de groencommissie
Goed nieuws: we hebben een opvolger 
gevonden voor Leo Molenaar. Marieke van 
Kouwen, sinds een jaar inwoner van Kamerik, 
is lid geworden van het Dorpsplatform met als 
aandachtsgebied groen. Zij is graag buiten en 

Nieuws van het Dorpsplatform Kamerik
geïnteresseerd in het wel en wee van Kamerik. 
Zij kwam met ons in contact als moeder van 
twee van de meiden die het initiatief namen 
voor de Natuurspeeltuin.
 
Bomenplan
Er komt een website met daarop een overzicht 
van de bomen in Woerden en via deze website 
kan er met de bewoners gecommuniceerd 
worden. Zodra deze site functioneert, komt er 
een link op www.kamerikvandaag.nl. 

Toekomst Schulenburch
Als Dorpsplatform vinden we het voortbestaan 
van het dorpshuis van groot belang. We zien 
daarom graag dat De Schulenburch zich kan 
ontwikkelen als Huis van Kamerik. We hebben 
de dorpswethouder hierover benaderd en zijn 
uitgenodigd voor een gesprek met betrokken 
wethouders en ambtenaren in november. Op 
de Openbare Vergadering hopen we u hierover 
meer te kunnen vertellen.

Zorg en Welzijn
• Naast de zorgen over het voortbestaan 

van De Schulenburch, zijn er ook zorgen 
over het voortbestaan van De Bijn. Jac-

queline Eberwijn van de werkgroep Zorg 
en Welzijn heeft contact gezocht met het 
bestuur en met de jongerenwerker van de 
gemeente om hierover het gesprek aan 
te gaan.

• Onlangs kregen we het bericht dat de 
GGD overwoog om het inloopspreekuur 
voor jeugdgezondheidszorg in Kamerik 
definitief te stoppen. Als gevolg van coro-
namaatregelen was dit spreekuur tijdelijk 
stopgezet. Jacqueline heeft de belangstel-
ling voor doorgaan van dit spreekuur bij 
bewoners gepeild en gaat in gesprek met 
de GGD hierover.

• Ondanks het enthousiasme van de dorps-
wethouder voor Klein Kamerik heeft de 
gemeente het voornemen om opnieuw 
een tijdelijke vergunning voor vestiging 
op het Bedrijventerrein te geven. Dit 
hangt volgens de gemeente samen met 
de onzekerheid over de toekomst van 
De Schulenburch. Wel is aangegeven dat 
wanneer er binnen de verlengingstermijn 
geen zicht is op een andere locatie, een 
permanente vergunning volgt.

• In september ging de Wandelgroep De 
Cope van start. Iedere dinsdag vanaf 10.30 

VAN DE ONDERNEMERSVERENIGING:

Voorwoord door Martijn Zwiers
Inmiddels zijn we alweer 9 maanden verder en bij de volgende lockdown (light) aan-
gekomen. Gelukkig zijn wij een dorp dat de schouders eronder blijft zetten en zitten 
de (horeca)ondernemers niet bij de pakken neer maar stappen ze over op afhalen of 
bezorgen. Voorbeelden zijn de Schulenburch, waar je tegenwoordig kan afhalen, en de 
Boerinn, waar er afgelopen zomer een camping was. 

Gelukkig is er ook ander nieuws dan corona. Zo won Kameryck in september een prijs 
voor het beste congrescentrum in de provincie en rende Daniël Balde uit Kamerik 
vorige maand 42 kilometer lang rondjes om het dorp. Hij haalde daarmee 18.000 euro 
op voor het goede doel. Ook werd er druk aan de weg gewerkt. De N405 is opgeknapt, 
vernieuwd richting Woerden en aangepast naar 60 km per uur voor de hele weg. Het 
was even omrijden maar al met al zijn de werkzaamheden redelijk snel afgerond.

Wij hopen als bestuursleden van de Ondernemersvereniging Kamerik dat alle bewoners 
in goede gezondheid deze periode doorkomen en dat we elkaar en de lokale onderne-
mers ook de komende tijd blijven helpen en ondersteunen!

Martijn Zwiers, voorzitter 
Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis
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uur een uur wandelen in eigen tempo. Helaas kan op dit moment 
niet meer gestart worden met een gezamenlijk kopje koffie/thee. 

Park Mijzijde
Beweegpark
Vorig jaar hebben we u verteld dat wij benaderd waren door een orga-
nisatie die in Kamerik een beweegpark aan wil leggen. Wij hebben deze 
organisatie, Sports2play, laten weten geïnteresseerd te zijn in de aanleg 
van een dergelijk park in het Park Mijzijde. Sports2play gaf aan een pro-
jectplan te maken en een plan hoe hiervoor sponsors te vinden. 

Daarna werd het enige tijd stil. Deze zomer bleek dat er twijfels waren 
of de “zware” toestellen wel in de slappe Kamerikse bodem geplaatst 
kunnen worden. Vorige maand kregen we bericht dat hiervoor een oplos-
sing is gevonden. Tijdens de Openbare Vergadering zal Sports2play een 
presentatie geven over hun projectplan.

Sports2play denkt voor de inrichting van het Beweegpark aan een twee-
tal plekken in het park:
1. Langs het fietspad op de plek van de voormalige hondenuitlaatlocatie.
2. In de omgeving van de jeu-de-boulesbaan.
We zijn benieuwd wat u de meest geschikte plek vindt. Laat uw mening 
weten via dorpsplatform@kamerikvandaag.nl. 

Natuurspeeltuin
In het vorige nieuwsoverzicht heeft u kunnen lezen over de actie van vier 
Kamerikse meiden om in Kamerik een natuurspeeltuin aan te leggen. De 
gemeente heeft aangegeven op dit moment geen geld te hebben voor 
een dergelijk plan en dat de betrokken afdeling ook niet kan meedenken 
over dit plan. 

Voorlopig ontwerp van het beweegpark, door Sports2play.

Nieuwe Dorpsplatformleden gezocht!
Woont u graag in Kamerik en wilt u betrokken zijn bij wat er in ons mooie dorp gebeurt? Dan wilt u misschien wel lid worden van het Dorpsplat-
form? Hierboven kunt u lezen over welke onderwerpen we onder andere praten, met elkaar en met de gemeente. We zijn blij dat Marieke van 
Kouwen dit najaar besloot om mee te gaan doen. Maar we moeten aan het eind van het jaar afscheid nemen van een tweetal leden. Teun Los en 
Jan Zwaneveld vertrekken, de eerste omdat hij 8 jaar lid zijn genoeg vindt, de tweede omdat hij naar Woerden verhuist. 

Teun is penningmeester, dus als je een beetje gevoel voor cijfers hebt, ben je hartelijk welkom. Ook geïnteresseerden met andere kwaliteiten 
nodigen we uit om te reageren via dorpsplatform@kamerikvandaag.nl. Jan vertrekt niet helemaal, hij blijft bij het platform betrokken als adviseur 
ruimtelijke ordening. 

De meiden hebben een aanvraag ingediend voor de prijsvraag van Woer-
den Actief. Met die bijdrage zou een heel bescheiden begin gemaakt 
kunnen worden door de aanleg van een alternatieve loopbrug naar de 
kabelbaan in Park Mijzide, op de plek waar eerst een brug was. Ook heb-
ben zij hun handtekeningenactie gericht aan de burgemeester om extra 
aandacht te vragen voor hun initiatief.

Hoe denkt u erover?
Wij denken dat de aanleg van een beweegpark en een natuurspeeltuin, 
naast de al aanwezige speeltoestellen, het voetbalveld en de jeu-de-bou-
lesbaan, het Park Mijzijde verder kunnen verlevendigen. Waardoor het 
park het bewegend hart van Kamerik voor jong en oud kan worden. We 
horen graag uw mening hierover. U kan dat doen door mee te doen aan 
de Openbare Vergadering of een mail met uw mening te sturen naar 
dorpsplatform@kamerikvandaag.nl.

Woningbouwlocaties
Van de gemeente hebben we het volgende bericht gekregen. 
• Voor het bestemmingsplan Wijde blik locaties is het streven om aan 

het eind van het jaar het bestemmingsplan te laten vaststellen door 
de raad. Eerste kwartaal van 2021 zal de gemeente de selectie doen 
van de Mijzijde 76A locatie. De twee kavels op Mijzijde 76A zullen 
later in verkoop gaan omdat de gemeente die locaties eerst wil 
gebruiken voor opslag van de bouw er naast. 

• Met de locatie Eben-Haëzer is de gemeente bijna zover om het 
ontwerp bestemmingsplan af te ronden. Dit zal waarschijnlijk aan 
het eind van het jaar ter inzage worden gelegd. 

Nieuws van de verkeerscommissie
Fietspad Oortjespad
Aan het eind van de zomer is de belijning aangebracht langs het deel 
van het fietspad zonder midden geleiding. De Verkeerscommissie had 
ook gevraagd om het fietspad te beveiligen met haaientanden op die 
punten waar auto’s en fietsers elkaar kruisen. De haaientanden zijn 
nog niet aangebracht en zijn nog een aandachtspunt voor de gemeen-
te; het is onduidelijk of er nu wel of niet een toezegging is vanuit de 
gemeente.

Definitief fietspad Oortjespad
De tijdelijke aanleg van het fietspad vond plaats in verband met de re-
novatie van de Kanis. Direct is toen aangegeven dat we als Dorpsplat-
form graag willen dat dit fietspad ook na de renovatie blijft bestaan 
en dat ook de aangebrachte bocht in de weg in aansluiting op de Van 
Teylingenweg blijft gehandhaafd. De gemeente staat hier positief 
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tegenover en er wordt gewerkt aan een voorstel aan het college.

Werkzaamheden provinciale weg
Van half oktober tot half november heeft de provincie de N405 ge-
renoveerd. Deze provinciale weg is nu ingericht als een zogenaamde 
erftoegangsweg. Dit heeft tot gevolg dat de snelheid is teruggebracht 
naar 60 km en dat de weg, waar mogelijk, is ingericht volgens de 
richtlijnen Duurzaam Veilig. Van de provincie hebben we de volgende 
toelichting op de werkzaamheden ontvangen.
• Op de kruising met Geestdorp wordt zo min mogelijk belijning 

aangebracht zodat duidelijk is dat het hier om een voorrangs-
kruispunt gaat en extra oplettendheid van het overstekend 
verkeer wordt gevraagd. Door de duiker die onder de weg 
doorloopt is er sprake van een hoogteverschil. Dit hoogteverschil 
aanpakken is zeer kostbaar en vanuit oogpunt van verkeersveilig-
heid niet nodig. 

• De fietssuggestiestroken op het stuk van de N405 dat Van 
Teylingenweg heet, zijn ingekort/afgeknipt. Dit betekent dat de 
fietssuggestiestroken nu eindigen bij Van Teylingenweg 14 en het 
gemaal. Dit omdat de hoofdfietsroute zich aan de andere zijde 
van het water bevindt en dat er op de N405 een fietsverbod blijft 
gelden behalve op het stuk van de fietssuggestiestroken. Deze 
stroken zijn bedoeld voor aanwonenden om richting de hoofd-
fietsroute te kunnen fietsen zodat hun huizen per fiets bereik-
baar zijn. Door de fietssuggestiestroken in te korten verwachten 
wij dat oneigenlijk fietsverkeer op de N405 beter voorkomen 
wordt. 

• Bij erftoegangswegen wordt meestal geen bermverharding 
toegepast. Dit is vanuit de richtlijnen niet nodig. Echter omdat de 
N405 op sommige plekken aan de minimale maten qua breedte 
voldoet (richtlijnen), is besloten om langs de stukken waar het 
asfalt wordt vervangen bermverharding met een breedte van 40 
cm toe te passen en in de binnenbochten bermverharding met 
een breedte van 80 cm.

• Binnen de richtlijnen van Duurzaam Veilig wordt in bochten geen 
middenlijn toegepast. De Verkeerscommissie had verzocht om 
dit wel toe te passen i.v.m. de aard van de bochten bij Kamerik. 
Dit verzoek is door de ontwerper en verkeersveiligheidsspecialist 
bekeken maar vanwege de bijbehorende eisen en de te smalle 
rijloper ter plaatse kan dit niet worden toegepast. 

• In de bochten worden de witte stenen (Leicon) verwijderd. Om 
de bocht zichtbaar te houden voor de gebruikers worden reflec-
terende bochtschilden geplaatst. 

• Om de veiligheid van de fietsers bij de kruising Beukenlaan te 
verhogen wordt op de kruising het fietspad voorzien van rood 
asfalt. Hierdoor wordt het voor afslaande voertuigen nog duide-
lijker dat zij een fietspad kruisen. Daarnaast benadrukt dit op dit 
punt het feit dat het fietspad het dorp Kamerik inloopt en dat 
het niet de bedoeling is om met de fiets de N405 op te rijden. 

• Op en rond de kruisingen worden borden met de maximale snel-
heid en het fietsverbodsbord geplaatst. 

• De bushalten langs de N405 worden, zover dat nog niet is 
uitgevoerd, zoveel als fysiek mogelijk aangepast naar de laatste 
richtlijnen. Dit betekent onder andere dat er een gelijkvloerse 
instap wordt gerealiseerd. 

Aanleg rotonde
De provincie heeft nog geen besluit genomen over de aanleg van een 
rotonde op de kruising N405/N212. We hadden gehoopt dat hierover 
een presentatie gegeven kon worden tijdens de Openbare Vergade-
ring. Helaas zullen we nog even geduld moeten hebben.

Vragen aan de gemeente
Een aantal kwesties willen we voorleggen aan de gemeente:
• Het meer autoluw maken van de Knotwilgenlaan.
• De inrichting van de hoek Meidoornlaan/Berkenlaan, zodat deze 

veiliger wordt. De Verkeers-commissie doet de suggestie om een 
verhoogd kruispuntplateau terplekke aan te leggen. Dit kan een 
goede bijdrage leveren aan de veiligheid ter plekke en is een re-
latief goedkope oplossing. Dit in afwachting van een structurele 
oplossing voor het hele plein (wat nog wel even zal duren…). Wij 
zijn benieuwd wat de mening van de gemeente hierover is.

• Is het mogelijk om de Mijzijde meer autoluw te maken tussen 
Kamerik-dorp en de Kanis?

Werkzaamheden aan de N405.

Wat hebben we weer kunnen genieten van de prachtige bloembakken op het dorp en aan de 
Kanis. Door het mooie weer hebben de geraniums tot laat in het najaar nog gebloeid. Alle wa-
tergevers, heel erg bedankt voor het verzorgen van de planten! Hopelijk kunnen we volgend 
jaar ook weer op jullie rekenen. 

Er zal waarschijnlijk dit jaar geen verloting komen, daar Kamerik Proeft niet doorgaat. Hoe 
we dit volgend jaar financieel gaan oplossen weten we nog niet, maar dat de planten er weer 
komen staat vast. In ieder geval heeft het Dorpsplatform al een bedrag gereserveerd en zal 
volgend jaar de Kanis, wanneer de renovatie klaar is, extra in de bloemetjes worden gezet.

Namens Kamerik Leeft,
Els Kwakkenbos

Bloembakken
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Wat doet Ubuntu Bouw Support?
Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen 
(senioren) bij verbouwen, aanbouwen, bij-
bouwen en collectieve woonconcepten voor 
senioren zodat zij langer zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen.

Kun je uitleggen waarom je tot de oprichting 
van Ubuntu Bouw Support bent gekomen?
Nederland vergrijst en de levensverwach-
ting stijgt. De toelatingsregels voor tehuizen 
worden alsmaar strenger. De mantelzorg, 
voor de grote groep ouderen die gebreken 
gaan vertonen, komt neer op steeds minder 
mensen, die lang niet altijd dichtbij wonen. 
De overheid stimuleert het langer zelfstan-
dig wonen. Een passende woonoplossing 
geeft voor jaren rust aan de bewoner(s) en 
de mantelzorger(s). Het houdt de oudere 
actief en betrokken bij het gezinsleven en de 
samenleving en geeft het gevoel voorbereid 
te zijn op de volgende fase van het leven. 

Wat houden jouw werkzaamheden dan in?
Iedere situatie en ieder mens is uniek. Door 
goed te luisteren naar de wensen van de se-
nioren, zoek ik samen met hen naar de beste 
oplossing voor hun situatie. De overheid 
biedt, in bepaalde gevallen, door middel van 

de WMO mogelijkheden om (een deel) de 
kosten voor zijn rekening te nemen.    
Het kan gaan om woningaanpassingen zoals 
trapliften, maar ook wat stappen verder als 
een verbouwing of zelfs een complete man-
telzorgwoning in de tuin. Dit kan de tuin van 
de verzorgende zijn, maar ook de tuin van 
het ouderlijk huis.  
Ik help mensen met het maken van de plan-
nen en help ze vervolgens langs de diverse 
loketten en met het aanvragen van de juiste 
offertes en uiteindelijk begeleiding van de 
daadwerkelijke uitvoering. 

Dit zal voor vele senioren een lastig onder-
werp zijn?
Dat realiseer ik me zeker, men schuift het 
vaak voor zich uit. Ik hoop dat men, door het 
zien van voorbeelden, “wakker wordt” en be-
seft dat het beter kan zijn om op tijd actie te 
ondernemen. Wanneer gezondheidsproble-
men zich soms plotseling voordoen kan het 
zijn dat men genoegen moeten nemen met 
een noodgedwongen oplossing of worden 
hun naasten voor moeilijke keuzes geplaatst. 

Hoe kom je aan de naam Ubuntu?
Ubuntu (spreek uit Oe-boen-toe) is een 
Zuid-Afrikaanse filosofie die draait om we-

derzijds respect en de kunst van het geven 
en nemen. Vrij vertaald betekent het Ik 
ben omdat wij zijn of Menselijkheid tegen-
over anderen. Iets wat mij persoonlijk erg 
aanspreekt en naar mijn idee ook zeker van 
toepassing is op mijn (potentiële) klanten en 
hun omgeving.

Meer weten over Leon en Ubuntu Bouw 
Support? Ga naar: www.ubuntubouwsup-
port.nl.

Interview met Leon van Vliet: Ubuntu Bouw Support

Menselijk met elkaar omgaan: 
Ondersteuning van senioren

Leon van Vliet, oprichter van Ubuntu Bouw Support. Foto door Kees de Kwaasteniet.

Logo van Ubuntu Bouw Support.

Ubuntu Bouw Support is begin dit jaar opgericht door Kameriker Leon van Vliet. Leon is getrouwd met Sandra en zij wonen met hun 
twee dochters Anouk (14) en Lieke (12) op het Voorhuis 18. Leon werkte voorheen met veel plezier in diverse functies als werkvoorberei-
der en engineer in bouw, tijdelijke bouw en offshore, maar wilde graag iets gaan doen wat hem meer voldoening zou geven. Ook wilde 
hij graag meer vanuit huis werken om zo meer bij te kunnen dragen aan de dagelijkse zorg thuis.
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Foto expositie

Wanneer: 
Begin 2 december tot en met 30 januari
woensdag, vrijdag en zaterdag 11:00 uur tot 16:00 uur 

Waar:
House of Arts Woerden (onder de molen)

info@larsstoof.com | @LarsStoofPhotography | www.larsstoof.com

• Restaurant ’t Ryck 
• Zalen met eigen terras aan het water
• Verschillende binnen- en buiten activiteiten
• Keuken met streekproducten 
 

Iets te vieren? 
Buitenplaats Kameryck is een inspirerende  
omgeving. Wij verwelkomen jullie graag!

Oortjespad 3, Kamerik • (0348) 400 771 
events@kameryck.nl • www.kameryck.nl

Buitenplaats Kameryck
Kom Ryckelijk Genieten! 
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Nicole Fazzi – Burgers
Woerden 0348 – 498129
www.ametista.nl

dan is het belangrijk, om dat in eigen stijl 
en op respectvolle wijze te kunnen doen. 

Voor een persoonlijke 
en betekenisvolle 
uitvaart:

Als je afscheid
nemen moet...
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Iedere twee jaar laat de gemeente onderzoeken hoe de inwoners 
aankijken tegen verschillende aspecten van veiligheid en leefbaar-
heid. Eind 2019 werd dit onderzoek opnieuw uitgevoerd; deze zomer 
kregen we de resultaten toegestuurd. In vergelijking met andere 
wijken en dorpen van Woerden bestaat in Kamerik een positiever 
beeld over veiligheid en leefbaarheid. In dit artikel belichten we een 
aantal aspecten.

Woning en omgeving
De kwaliteit van de eigen woning wordt met een 7,9 gewaardeerd. 
De rust, de sfeer en de mensen in de buurt worden met een ruime 7 
beoordeeld. Minder positief is de ondervraagde Kameriker over het 
onderhoud van de wegen, trottoirs en fietspaden. Het cijfer daarvoor 
is 5,2. Ik Kamerik is men het meest positief over de mate van prettig 
wonen in de buurt. Er is tevredenheid in Kamerik over het voldoende 
aantal perken en groenvoorzieningen, minder tevreden is over de 
verlichting en het groenonderhoud. In Kamerik is het rapportcijfer 
voor woonomgeving 7.8, voor leefbaarheid in de buurt is 7,9 en voor 
veiligheid in de buurt 7,7.

Het sociale klimaat
89% van de ondervraagde Kamerikers heeft in het algemeen vertrou-
wen in de buurtgenoten, maar 5% van de ondervraagden geeft aan af 
en toe spanningen in de buurt te voelen.
Bekendheid platforms
Gevraagd werd of men wist wat de wijk- en dorpsplatforms doen. De 
bezigheden van het Zegvelds platform waren het bekendst, het Dorps-
platform Kamerik scoorde een tweede plaats.

Top 5 van belangrijkste problemen
Voor Kamerik zijn dit: 
1. te hard rijden – 30 %
2. parkeeroverlast – 21%
3. rommel op straat – 10%
4. hondenpoep – 7%
5. overlast door omwonenden – 5%.

Dreiging en overlast
De dorpen Kamerik en Zegveld scoren op dit gebied het meest posi-
tief. De meeste overlast wordt ondervonden door de ondervraagden 
door groepen jongeren.

Inbraak en diefstal
Wat inbraak in woningen, beschadiging of diefstal van auto’s, diefstal 
uit auto’s, fietsendiefstal zijn de scores voor Kamerik aan de lage kant 
in vergelijking met de rest van Woerden.

Het hele rapport
In het rapport worden nog veel meer onderwerpen besproken. Wilt 
u meer weten? U kunt het volledige rapport hier lezen: https://www.
kamerikvandaag.nl/wp-content/uploads/MonitorLeefbaarheidVeilig-
heid2019.pdf. 

Kameriks nieuws

Monitor veiligheid en leefbaarheid 2019

Afgelaste activiteiten
Vanwege de verscherpte coronamaatregelen 
zijn veel activiteiten die voor de komende tijd 
gepland waren toch weer afgelast. Hieronder 
een overzicht van ingezonden berichten.

St. Activiteitenhuis
Het bestuur heeft besloten om al onze activi-
teiten in de Cope wederom voor onbepaalde 
tijd te annuleren. De enige uitzondering 
betreft – vooralsnog en onder voorbehoud 
– de wandelclub op dinsdagochtend. Blijf 
gezond, kijk naar elkaar om, maar houd 1,5 
meter afstand. 

Voor inlichtingen, contacteer Tonny Bouw-
man via telefoon – tel. 0348-401699 of 06-
39592713 – of via e-mail, activiteitenhuis-
kamerik@ziggo.nl.

Kippenknip
Helaas hebben wij voor dit jaar als bestuur 
van de KPV Kamerik moeten besluiten om 
de jaarlijkse pluimveetentoonstelling niet te 

laten plaatsvinden. De maatregelen rondom 
het coronavirus en het onzeker perspectief 
op verbetering van de situatie zijn aanleiding 
voor dit besluit. De gezondheid van onze vrij-
willigers, inzenders, keurmeesters en overige 
bezoekers staat uiteraard op nummer 1. Het 
is voor nu niet mogelijk om op een verant-
woordelijk wijze voor mens en dier een 
volwaardige tentoonstelling te organiseren.
Wij hopen in 2021 weer een tentoonstelling 
te kunnen houden.

Namens het bestuur KPV, Roel Schippers.

Repair Café
In september en oktober zijn we de eerste 
dinsdagmiddag van de maand weer open ge-
weest. We hebben nu een prachtige ruimte 
in Ambachtshuis Kamerik, Nijverheidsweg 
15. Toch hebben we door het virus onze deur 
weer moeten sluiten. Bewaar uw kapotte 
elektrische apparaten en kleding totdat we 
weer open mogen. We hebben een enthou-
siaste naaister erbij, na de oproep voor een 

nieuwe naaister deze zomer. We hebben een 
prachtig team vrijwilligers, elektriciens en 
naaisters die voor u klaar staan.

We wensen iedereen gezondheid en een goe-
de tijd toe, ook namens ons team vrijwilligers.
— Hennie en Piet van Leeuwen en Evelien 
van Vliet. Contactinformatie: tel 06-
13013795.

Verenigingenspel 2021
2020 is het jaar waarin Koningsdag niet 
doorging, het EK voetbal werd afgelast en er 
een streep is gezet door het Eurovisie Song-
festival. Ook heel veel andere evenementen 
werden afgelast. Voor de komende maanden 
en ook voor 2021 is nog veel onzeker door co-
rona. Helaas hebben we daarom vanwege de 
huidige omstandigheden moeten besluiten 
dat het Verenigingenspel op 6 februari 2021 
in Kamerik niet door kan gaan. De nieuwe 
datum die u vast kunt noteren is 5 februari 
2022.
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Kamerik Vandaag ging in gesprek met Ella Launspach, de dorpsamb-
tenaar voor Kamerik. 

Wie is Ella Launspach?
Een vrouw met een man en twee volwassen kinderen. Ik ben geboren 
en getogen in Woerden, 20 jaar ergens anders gewoond, waaron-
der drie jaar in buitenland, maar inmiddels al weer 27 jaar terug in 
Woerden. Mijn interesses zijn vrij breed; ik mag graag praten over 
hoe simpel het leven met elkaar zou kunnen zijn, hoe we elkaar met 
al onze bijzonderheden zouden kunnen accepteren. Ik houd van “het 
goede gesprek”, van samenwerken en daar energie van krijgen, van 
bijna alle weertypes, en van pure chocolade. Ik houd ook van rust, 
heb afgelopen jaar het breien (her)ontdekt en vorm met een paar 
buurmannen een leesclub waar een goed glas wijn prima bij past. Het 
leven heeft mij al veel gegeven, waarbij ook best wel een flink portie 
verdriet,  dus eigenlijk ben ik iemand als vele anderen. Dat ik werk 
heb en ergens woon waar het goed toeven is realiseer ik me bijna 
elke dag, in deze tijd is dat geen vanzelfsprekendheid meer.

Kun je uitleggen wat jij als dorpsambtenaar doet?
Kort gezegd ben ik de schakel tussen de inwoner van Kamerik en de 
gemeente. Samen met de dorpswethouder ben ik aanwezig bij de 
openbare vergaderingen van het Dorpsplatform en de bestuursverga-
deringen die daaraan vooraf gaan. De aandachtspunten die daar be-
sproken worden en voor de gemeente zijn, neem ik mee en zet ik uit 
bij mijn collega’s de vak-ambtenaren.  Vervolgens geef ik de reacties 

weer terug. Het is belangrijk te zorgen dat de 
aandacht van de gemeente voor de agenda-
punten niet verslapt. Dit doe ik in overleg 
met de dorpswethouder.
Ook kan ik faciliteren bij een inwonersiniti-
atief; als iemand een idee heeft wat goed is 
voor de leefbaarheid (buurt, wijk) en waarbij 
de gemeente nodig is dan kan ik altijd kijken 
waarbij ik als gemeenteambtenaar kan 
helpen.

Hoe zou je de verbinding tussen de dorpsbe-
woners en de gemeente willen maken?
De wijk- en dorpsambtenaren hebben dit jaar 
meer uren gekregen en het is de bedoeling 
dat we ook meer mensen gaan ontmoeten 
buiten het Dorpsplatform, om zo een wat 
completer beeld  krijgen van (in mijn geval) 
Kamerik. Af en toe fiets ik door Kamerik 
om te kijken waar die specifieke plek is 

waarover gesproken is in het Dorpsplatform. Ik merk dat het meeste 
effect bereikt wordt als ik praat met de mensen, direct contact heb 
en op deze manier hoor wat opvalt, waar de gemeente nog een slag 
kan maken, of hoor waar het goed gaat en hoe we dat voort kunnen 
zetten. Luisteren naar de ervaringen en de ideeën en bespreken wat 
mogelijk is en hoe iets aangepakt zou kunnen worden. Dat zal ik dus 
vaker doen maar nu om kennis te maken met bewoners, onderne-
mers, vrijwilligers.

Wat mogen de dorpsbewoners van jou verwachten?
Ze mogen van mij een enthousiast, betrokken mens verwachten. Ik 
weet niet alles, leer graag en doe mijn best, maar ik ben ook iemand 
die toch wel realistisch probeert te zijn en dus niet alles kan. Dat kan 
betekenen dat de gemeente niet alles uitvoert wat gewenst is. Nee is 
soms ook een antwoord. Van mijn kant kan ik ook vragen om ideeën 
vanuit de inwoners. 

Hoe kunnen de dorpsbewoners jou vinden?
Ik ben bereikbaar via e-mail (launspach.e@woerden.nl) en telefoon 
(0348-428990), of het algemene nummer van het gemeentehuis: 14 
0348. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Als ik 
een telefoontje mis, probeer ik altijd terug te bellen. Graag wil ik nog 
wel vermelden dat de gemeente een meldlijn heeft op de website 
www.woerden.nl en via deze weg of via het algemene nummer, werkt 
de melder veel sneller aan een oplossing dan het aan mij doorgeven. 

Ella Launspach, dorpsambtenaar. Foto door Kees de Kwaasteniet.

Interview met dorpsambtenaar Ella Launspach; Kameriks nieuws

Dorpsambtenaar 
voor Kamerik

Nieuw winddoek voor
LTC Kamerik
Zaterdag 17 oktober werd door een aantal leden van de ACCO-com-
missie een nieuw winddoek opgehangen op baan 2 van het tennis-
park van LTC Kamerik. Sponsor is Erwin van Kesteren met zijn bedrijf 
Evkes installaties.

“Positief nieuws voor de club, een lichtpuntje na de berichten over 
het tijdelijk sluiten van het clubhuis en het stoppen van de competi-
tie. Natuurlijk zijn de maatregelen begrijpelijk en we zijn blij dat we 
kunnen blijven tennissen”, geeft voorzitter Vincent van ‘t Hoofd aan. 
“Heel fijn dat Erwin, die nog niet lang lid is bij onze club, een moge-
lijkheid ziet om zijn bedrijf bij ons te promoten, hiermee steunt hij de 
club enorm.”

INGEZONDEN:
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Ingezonden berichten en oproepjes

Oude draaitele-
foons gezocht

OPROEP:

De TechnoHUB in Woerden is op zoek 
naar oude draaischijf telefoons om hier 
met vmbo leerlingen “wonderfoons” van 
te bouwen. Een wonderfoon is een soort 
mp3 speler voor mensen met Alzheimer. 
Ze kunnen in totaal 30 verschillende 
liedjes afspelen. 

Derdejaars leerlingen vmbo van Kalsbeek 
College bouwen deze telefoons onder 
begeleiding van Mbo studenten Technical 
Engineering van MboRijnland. Studenten 
Zorg halen muziekwensen bij de doelgroe-
pen op en leren over hoe de wonderfoons 
kunnen bijdragen aan het welzijn van de 
mensen met Alzheimer.

De TechnoHUB is een initiatief van het 
Woerdens Techniek Talent, waar bijna 200 
techniek bedrijven uit de regio het onder-
wijs willen ondersteunen om leerlingen 
en studenten te helpen hun technische 
talent te ontdekken en verder ontwikke-
len www.technohub.nl. Heeft of wilt u 
een telefoon of vraag, neem contact op 
via Annewieke Baank: annewieke.baank@
technohub.nl  of 06-44812533.

Kavelruil Kamerik-Harmelen: 
ruilplan 589 hectare

INGEZONDEN:

Achter de schermen werkt de Kavelruilcom-
missie hard aan een vrijwillige kavelruil in de 
polders van 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 doe-
len zijn: afremmen bodemdaling, verbeteren 
waterbeheer en vergroten biodiversiteit (wei-
devogelbeheer en natuurvriendelijke oevers).

Voorlopig ruilplan
In september zijn vijf werksessies gehouden 
met mogelijke ruilers. Het ging om de deel-
gebieden Oud-Kamerik, Gerverscop-Houtdijk, 
Teckop, Kamerik-Zuid en Kamerik-Kanis. In 
totaal is 1.094 hectare ruilbaar gesteld, waar-
van 478 hectare “graag” en de rest “eventu-
eel”. “Eventueel” betekent dat inbreng sterk 
afhankelijk is van wat men ervoor terugkrijgt. 
Bij “graag” horen ook de gronden die te 
koop zijn, waaronder die van de provincie 
Utrecht. De kavelruilcoördinatoren hebben 
een eerste, voorlopig ruilplan opgesteld met 
70 deelnemers en 589 hectare. Met alle 
betrokkenen wordt dit plan de komende tijd 
nader uitgewerkt.

In de Kavelruilcommissie werken provincie 

Utrecht, gemeente Woerden, hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden, collectief 
Rijn, Vecht en Venen en LTO nauw samen.

In juli waren er informatieavonden over de 
kavelruil. U kunt de videoregistratie terug-
kijken op: https://www.provincie-utrecht.
nl/onderwerpen/landbouw/kavelruil-kame-
rik-harmelen.

Wilt u nadere informatie of heeft u vragen? 
Neem dan contact op met:
• Kavelruilcoördinator Erik van Wijk (van-

wijk@optifield.nl)
• Projectleider Jos Geenen (jos.geenen@

provincie-utrecht.nl)

Werksessie kavelruil, september 2020.

Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen
U heeft het misschien gehoord: op maandag 28 september hebben de 
kerkklokken in Kamerik en Kanis geluid. We spraken van de NOOD-
KLOK. Door alle corona perikelen verdwijnen veel wereldproblemen 
uit het zicht. Dat lijkt wel makkelijk, maar als je kind bent in een 
Grieks vluchtelingenkamp dan weet je dat het leven niet makkelijk is. 
En dat is wel degelijk doorgedrongen tot Nederland. In het hele land 
is de noodklok geluid, dus ook in Kamerik en Kanis.

HUIS-AAN-HUIS collecte tussen 30 november en 5 december
Wij, in Kamerik/Kanis, hebben dat moment aangegrepen om voorbe-
reidingen te treffen voor de landelijke huis-aan-huis collecte van Kerk 
in Actie. We zijn begonnen, gesteund door de landelijke organisatie 
van Kerk in Actie,  met het zoeken van vrijwillige collectanten voor de 
huis-aan-huis collecte, die begint op maandag 30 november.
In korte tijd hadden we meer dan 30 collectanten. U gaat één van 
hen aan de deur zien tussen 30 november en 5 december.  Wat een 
enthousiasme voor dit doel. Enorm! 

Eén van deze vrijwilligers kan haast niet wachten. Het is de 88 jarige 
Jan van Duijn wonend aan het Overzicht. “Geef mij de paden naar 
de boerderijen maar. Dat doe ik graag!” Een andere vrijwilliger had 
een bijzondere reden om mee te doen: Eefke. Vriendinnen van haar 

werken in Griekenland bij de opvang van vluchtelingen. “Wat kun je 
dan in Nederland beter doen, dan collecteren om te helpen bij die 
opvang.” 

In november ziet u meer publiciteit voor deze collecte – laat de collec-
tant niet voor niets lopen! 

Namens Kerk in Actie – coördinator in Kamerik,  
Alie Nap en Klaas de Wit

Drukken op de noodknop: 
links Tinus Nap in Kamerik, rechts Lenie Bouwman aan de Kanis.
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Kamerik in Beeld

WANDELGROEP "WOERDEN BEWEEGT" – OP 1.5M AFSTAND KWESTIE SCHULENBURCH MAAKT RUMOER LOS

KLEIN KAMERIK OP PAD BETONSTORT IN PASTOOR SCHUURMANSTRAAT, KANIS

VOORBEREIDEND WERK KNOTWILGENLAAN AFBRAAK EBEN-HAËZER SCHOOL

Met dank aan Kees de Kwaasteniet voor de foto's. 
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Ingezonden berichten

Er is vanwege corona maar weinig 
mogelijk; de kerstsamenzang gaat niet 
door en de viering in De Cope ook niet. 

Op woensdag 23 december willen 
we met de fanfare Nieuw Leven een 
digitaal kerstconcert vanuit de Ontmoe-
tingskerk verzorgen via Facebook. 
Het Kerstconcert vindt – natuurlijk 
onder voorbehoud van de coronamaat-
regelen – plaats op 23 december en 
begint om 20 uur. 

Er zullen bekende kerstmelodieën en 
kerstliederen gespeeld worden met 
zang o.l.v. Ria van Leeuwen. Live te be-
kijken en te beluisteren via de Facebook 
account Ontmoetingskerkkamerik. 

Digitaal kerst-
concert

INGEZONDEN:

Torenspits Hippolytuskerk heeft renovatie nodig
INGEZONDEN:

Beste bewoners van Kamerik/Kanis, 
Of je nu vanaf de kant van Kamerik aan komt, 
of je komt uit de richting van Teckop – het 
maakt ook geen verschil of je vanuit Woer-
dense Verlaat richting de Kanis gaat en nee, 
ook niet of je over de Ingenieur Enschedeweg 
rijdt. Overal zie je de mooie torenspits van 
de kerk van de Kanis als silhouet aan de ho-
rizon. We zijn er trots op; onze spits is mooi 
richtingbepalend en je kunt er eigenlijk niet 
omheen. In het donker zie je de verlichte wij-
zerplaat die keurig de tijd aangeeft. Zo niet, 
dan hoor je wel de klok slaan op het hele en 
halve uur, of je hoort de klokken luiden om 
op te roepen voor het Angelusgebed.

De toren uit de Kanis staat er al heel wat ja-
ren en is ons al die tijd trouw gebleven. Maar 
ja, de jaren gaan tellen en zijn “hoedje” kent 
enige slijtage. Het leiendak moet nodig wor-
den gerenoveerd. Tegenwoordig is er niets 
meer voor niets. Daarom vragen we u: wilt u 
onze trouwe toren helpen en ondersteunen? 

Alle beetjes helpen! Help onze toren aan 
de Kanis aan een nieuwe hoed en draag 
een “leitje” bij.

Er worden 117 m² nieuwe natuurleien 
op de kerktoren aangebracht. U kunt 
helpen om leien te sponsoren per m².
 
• 1/8 m² : €34,50
• 1/4 m²: €69
• 1/2 m²: €138
• 1 m²: €276

Uw bijdrage kan gestort worden op: NL 
02 RABO 0352 135 530 ten name van 
Parochie Pax Christi Kamerik. Ook ver-
kopen we in december kerstbomen en 
kerststukjes (zie hiernaast). Meer infor-
matie? Mail naar locatieraad.kamerik@
parochiepaxchristie.nl.

Shalom en mazzeltov,
Pastor Huub Spaan

Zoals gebruikelijk willen we op kerstavond, 24 december, 2020 een kerstnachtdienst 
houden in de Ontmoetingskerk tegenover de PLUS. We weten dat de kerstnachtdienst bij-
zonder in trek is bij veel dorpsgenoten, ook van buiten onze eigen kerkelijke gemeente. En 
misschien is er vanwege de corona nog extra belangstelling te verwachten. Daarom willen 
we zoveel mogelijk, binnen de dan geldende coronaregels, dorpsgenoten de gelegenheid 
bieden aanwezig te zijn. 

Helaas, kunnen we nu nog geen zekerheid geven of (en hoe) de kerstnachtdienst dit jaar 
door kan gaan. We overwegen, als dat past binnen de dan geldende regels, om twee 
nachtdiensten te houden. We weten al dat het gezamenlijk zingen van kerstliederen niet is 
toegestaan. Toch werken we met dominee Joost Schelling uit Woerden aan een bijeen-
komst die de moeite in de kerstnacht waard zal zijn.

Als we inderdaad de kerstnachtdienst kunnen laten doorgaan, moet er vooraf wor-
den aangemeld met hoeveel bezoekers u wilt komen. Dat is zeker! Via het prikbord bij 
PLUS-supermarkt en zo mogelijk via de website www.kamerikvandaag.nl zullen we in de 
loop van november/december bekend maken hoe u kunt aanmelden. Ook kunt u ons nu 
al laten weten of u de kerstnachtdienst zou willen bezoeken. Dan hebben we alvast enig 
idee van de te verwachten belangstelling. Stuur dan, zodra u dit leest,  een email naar 
kia@ontmoetingskerkkamerik.nl. U krijgt vervolgens bericht van ons over het al dan niet 
doorgaan en het tijdstip van de kerstnachtdienst op 24 december, de verdere noodzakelij-
ke maatregelen en hoe u zich definitief kunt aanmelden.

De voorbereiding is in handen van de plaatselijke commissie KerkinActie. 
Namens hen, 
Klaas de Wit.

Kerstnachtdienst 2020
INGEZONDEN:
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Herinneringen met een vleugje humor

Kamerikse buurcontacten

Boeren helpen elkaar.

In een enkele streek van ons land bestaat nog zoiets als “naober-
plicht”. Meestal gaat het dan over Drenthe of Twente, maar Kamerik 
kende destijds ook een en ander op dit gebied. Ik herinner me nog 
goed dat toen dhr. Janus de Bruijn overleden was – hij woonde op 
Mijzijde 94, “voor aan de weg” zoals we dat noemden – mijn vader bij 
zijn begrafenis met enkele ander buren drager was. 

Tja. Dat drager zijn was vaak op zich al een heel ding, maar nog lasti-
ger was de kleding. Bijna alle mannen van destijds waren getrouwd 
in een zwart pak en dat trouwpak kwam dan weer uit de kast voor de 
begrafenis. Helaas paste het vaak niet meer; ook mijn vader was een 
beetje uitgezwaard als man… Het vestje met de knopen moest toch 
echt dicht kunnen, evenals de broek. Het jasje lukte meestal nog wel. 
Wat nu? Mijn moeder wist wel raad: ze zette snel een split in de rug 
van het vestje en de knoop van de broek werd op het uiterste puntje 
gezet. Ze zei tegen mijn vader dat hij zijn jasje maar niet uit moest 
doen… Ook de hoge hoed, “een hoge zije”, was meestal niet eenvou-
dig passend te krijgen. Dan maar hopen dat het niet ging waaien of 
dat, als er een krant in gevouwen was omdat hij te ruim was, de krant 
goed bleef zitten en de hoed niet te diep zakte. 

Op de dag van de begrafenis werden bij de naaste buren ook de luiken 
of de gordijnen gesloten. Op deze manier beleefde je als het ware 
deze dagen een beetje mee. Hoe het precies op dorp geregeld werd 
weet ik niet, naar mijn idee was daar al eerder een begrafenisonder-
neming in beeld. Vaak was dat iemand van het dorp. Voor het onder-
houd van het graf van mijn opa en opoe moest mijn vader jaarlijks 
één gulden betalen aan dhr. de Graaf, ik denk de kerkrentmeester. 

Een wat vrolijker onderwerp van burencontacten waren de zoge-
naamde buuravondjes. In de winter werden de buren uitgenodigd een 
avond te komen koffiedrinken en bijpraten. Bij ons thuis werd dan ook 
nog enigszins gekeken wie bij wie paste. Zo hadden we twee ploegen. 
We verheugden ons er als kinderen bijzonder op, kan ik me herin-
neren. Langer opblijven en luisteren naar de verhalen was natuurlijk 
een heerlijk gebeuren. Halverwege de avond gingen de mannen 
naar de stal waar de koeien nog gewoon vaststonden en werd daar 
verder gepraat. “Bouwen” noemden ze dat. Soms, als het niet goot 
van de regen, keken ze ook nog even in de schuur bij het jongvee. 
Ondertussen stond de kamer blauw van de sigarenrook, daar werd 
speciaal een soort van luchtverfrisser voor gekocht. Wij spaarden de 
sigarenbandjes! 

Tijdens het hooien destijds kan ik me niet herinneren dat de buren 
elkaar veel hielpen, maar uit overlevering weet ik dat het vroeger wel 
het geval was. Toen mijn vader en opa eens bij Jaap v.d. Geer naast 
ons meehielpen het hooi te keren (in 1947?), vielen de mussen dood 
van het dak van de hitte. Mijn vader vroeg: “Buurman, heb je het 
niet warm, met je hemd met lange mouwen en kiel aan?” Reactie: 
“Welnee jongen, zo kan de zon niet bij mijn huid komen, dat scheelt 
een stuk!”

Nadat jaren later het graskuilen meer in zwang kwam hielpen de 
buren van “Driehuis” elkaar wel regelmatig. Ook op andere boer-
derijen gebeurde dat. De een had al een opraapwagen en de ander 
een “moderne” schudder of grotere tractor. Mijn vader had niet veel 

meer te bieden dan zijn lijf en hooivork, dus stond hij op de kuil van 
de ander te ploeteren om  het gras netjes te verdelen. Daar is ‘ie vrij 
snel mee gestopt; de loonwerker kwam bij ons het werk doen. “Als ik 
die betaald heb, ben ik klaar en heb ik mijn plicht gedaan,” zei hij met 
echte boerenlogica…

Toen de milieuregels aangescherpt werden en er grote gierputten 
geplaatst moesten worden, kwamen de buren ook helpen. Toen was 
het dhr. R Verweij, al bejaard, die met dezelfde boerenlogica – of 
noem het humor – zich eruit redde: “Jongens, ik zal wel zuchten, als 
jullie dan het werk doen.” Al met al gaf dit wel een gevoel van saam-
horigheid. 

Op het dorp zal dat niet anders geweest zijn, al ging het niet met hooi-
en of graskuilen en had ik daar als kind minder zicht op, dus ook min-
der herinneringen aan. De postbode Niek Stoof, die alle paden nog op 
en af fietste, nam vaak iets mee voor een afgelegen huis of boerderij. 
Een postwissel met contant geld was ook bij hem in veilige handen.
 
Ooit is er een lagere schoolgenootje overleden. Uit een andere klas, 
maar we gingen allemaal naar het begraven. Uit de gesprekken die 
ik toen om mij heen hoorde weet ik nog dat veel mensen de ouders 
hadden geholpen bij de verzorging van hun zieke zoontje. Nu zouden 
we dat mantelzorghulp noemen…

En hoe staan de zaken er nu voor in Kamerik op dit gebied? Ik denk 
niet slecht. Wel anders, maar dat brengt de andere tijd met zich mee. 
In Kamerik Vandaag staat genoeg te lezen over de Sleutelclub, samen 
een speeltuin realiseren als nieuwbouwbuurt, aandacht voor ouderen 
en eenzamen, de Cope met haar activiteiten en noem het maar op. En 
dan alle stille ongemerkte hulp die we elkaar proberen te geven, zeker 
in deze tijd van de coronapandemie. Zonder burencontacten gaat het 
niet tenslotte. Zo wordt oud weer nieuw…

DOOR ANNIE NAP:
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TEL: 0348-401635 
INFO@ROESTKAMERIK.NL 
WWW.ROESTKAMERIK.NL 

 

Tuin lekker aan het 
opknappen? 

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

weer op te hogen? 

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

 

Kom dan gerust een 
keer bij ons langs! 

 

Tijd voor een nieuw 
tuinhuis, loungeruimte 

of mooie aanbouw? 

Contact 
Pieter Timmerman
T 0348-402986
Kamerik 

U kunt bij ons ook terecht voor: 
• IT beheer on- en offsite
• Project/migratie management
• Datalijnen en draadloze netwerken
• Nieuwe hard- en software

www.tal-ict.com

Wij staan voor u klaar!

Heeft u iemand nodig
               voor uw ICT zaken?
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Informatie en 

verkrijgbaarheid:

Gerard Blokland

KAMERIK 

06 52073532

kalkaanslag is verleden tijd
met de Boshuis Waterontharder of Descaler

verkrijgbaarheid:

Gerard Blokland

KAMERIK 
www.boshuis.nl

specialist in waterbehandeling
waterontharders | ontijzering | healthy water | waterkoelers

Stoof & Computers!

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

Alles goed beveiligd?

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

Onze diensten

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!

FIABLE ADMINISTRATIES

onze kernwaarden: 
 Betrouwbaar
 Kundig
 Persoonlijke aandacht
 Proactief

Fiable is een administratie- en belastingadvies- 
kantoor met aandacht voor zijn cliënten. Indien u op 
zoek bent naar een kantoor dat u op persoonlijke 
wijze helpt met uw administratie- en belastingzaken 
kunt u contact met ons op nemen.

adres
Overstek 2c
3471 EJ Kamerik

contact
0348 - 769089
info@fiableadministraties.nl


