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Nieuws

Toekomst Schulenburch
in het gedrang

Kamerik: samen wonen, werken & leven 

De Schulenburch zit in de problemen: de geluidsoverlast uit het za-
lencentrum is niet op de korte termijn op te lossen. Kamerik Vandaag 
sprak met de secretaris van het bestuur, Jan Zwaneveld, 
over het voortbestaan van de Schulenburch. 

Lees verder op...

Foto: Kees de Kwaasteniet

Verhalen uit de oorlog
gezocht
In het kader van 75 jaar vrijheid wil de 
redactie van Kamerik Vandaag een speciaal 
Bevrijdingsnummer uitbrengen ...

Jevaka Brandweer-
middag en Huttenbouw
Jevaka had nieuwe vrijwilligers nodig om het 
voortbestaan van de Brandweermiddag te garan-
deren – en heeft ze gelukkig gevonden ...

Dit was een hele milde 
winter
Het is helaas – of gelukkig? – een milde winter 
geweest. Annie Nap blikt terug op Kamerikse 
winters uit het verleden ... 
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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, 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 10 april 2020. De kopijdatum voor het Bevrijdings-
nummer is 28 maart 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”.

Maandag 9 maart, om 20.00 in de Schulenburch. 

1. Opening en Mededelingen
2. Voortgang gemeentelijke zaken:
 Onderhoud Mijzijde/Van Teylingenweg
 Woningbouw
 Fietspad Oortjespad
 Vergunning Klein Kamerik
3. Actieplan 2020
4. Keuzes voor de toekomst van de Schulenburch
5. Duurzaam Woerden
6. Afvalverwerking en milieuvriendelijk opruimen en Kamerik 
Schoon
7. Energietransitie – elektriciteitsopwekking
8. Rondvraag

VAN HET DORPSPLATFORM KAMERIK:

Agenda Openbare Vergadering

Colofon
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 Evenementen, activiteiten en meer!

2 maart, 7 april 2020
Repair Café
Locatie: De Sleutelclub
Nijverheidsweg 8

5, 6, en 7 maart 2020
Toneelvoorstelling
Locatie: De Schulenburch
Aanvang: 20.00 

9 maart 2020
Openbare 
Vergadering DPK
Locatie: De Schulenburch
Aanvang: 20:00

21 maart 2020
Kamerik Schoon
Locatie: De Sleutelclub
Inloop: 09:45

24 maart 2019
Informatieavond
Energiebesparing
Locatie: De Schulenburch
Aanvang: 20.00
www.duurzaamwoerden.nl

27 april
Koningsdag
Zie www.kamerikoranje.nl 
voor alle festiviteiten

4 mei
Dodenherdenking

5 mei
Bevrijdingsdag

 9 mei 2020
Weteringloop 2020
Zie www.weteringloop.nl

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

KAM
ERIK

AGEN
DA

VAN HET DORPSPLATFORM KAMERIK:

Voorwoord door voorzitter Ko Droogers

Het onderwerp milieu is hot. Sla de kranten 
erop na of kijk naar het nieuws. Het gaat over 
stikstof, CO2, zonnepanelen, zonnevelden, 
windturbines, energiebezuiniging, afval of, 
liever gezegd, reststoffen. 

Ook in Kamerik kunnen we ons steentje 
bijdragen, natuurlijk. Dat willen de meeste 
inwoners ook wel. Zonnepanelen op je dak, 
de verwarming wat lager, energiezuinige 
lampen, dat is allemaal best te doen. Het 
wordt natuurlijk een ander verhaal als je je 
hele huis moet aanpassen omdat we van 
het gas af moeten of als er windturbines 
en zonneweides in ons mooie Groene Hart 
komen. Toch is het nodig om meer te doen 
dan alleen wat kleinschalige maatregelen, 
om onze wereld goed na te laten aan onze 
kinderen en kleinkinderen. 

Maar het is niet eenvoudig. Er moeten belan-

gen afgewogen worden, zoals ons landschap, 
inzet van geld en de leefbaarheid van ons 
dorp. De gemeente Woerden is onlangs ge-
start met een project Energieopwek, om de 
stap naar een energieneutrale gemeente te 
maken. Daarbij moeten zwaarwichtige keuzes 
en belangenafwegingen gemaakt worden. 
Om de inwoners te informeren en te betrek-
ken bij de keuzes en processen die nu spelen 
hebben we ervoor gekozen de Openbare 
Vergadering van 9 maart in het teken van het 
milieu te zetten.

We hebben 3 onderwerpen waar we met 
elkaar over willen praten. Het eerste is: Hoe 
gaan we om met afval en reststoffen. Hoe 
kan je het beste scheiden, wat moet in welke 
container en hoe zit het met het afval dat 
niet in de containers past of hoort? Hierover 
krijgen we informatie van iemand van de 
gemeente en kunnen we vragen stellen. Als 
Dorpsplatform hebben we ook weer het initi-
atief genomen voor de actie Kamerik schoon 
die dit jaar op 21 maart gehouden wordt. 
Vorig jaar was er een grote opkomst en 
konden veel straten vrij van rommel gemaakt 
worden. Dit jaar misschien wel alle straten. 
Doet u mee? (Zie pagina 12 in dit blad)

Het tweede is wat we zelf met kleinschalige 
maatregelen kunnen doen om energie te be-
sparen. Hiervoor heeft Duurzaam Woerden 
een project gestart, waarbij ze rijkssubsidie 
hebben gekregen om bewoners te helpen 

met maatregelen als energiezuinige lampen, 
radiatorfolie en buisisolatie. Wist u dat u 
een scan van uw huis kunt laten maken om 
te zien waar warmte ontsnapt? Iemand van 
Duurzaam Woerden komt hier 9 maart meer 
over vertellen, en ook hoe we een cadeau-
bon van €75 kunnen krijgen voor producten 
voor energiebezuiniging.

Tot slot: het derde onderwerp is de stap van 
Woerden naar energieneutraal. Waar willen 
we windturbines en zonneparken en waar 
vooral niet. De gemeente is een interactief 
proces met de inwoners gestart om tot de 
beste oplossingen te komen. Wij kunnen 9 
maart van de projectleider horen hoe dat 
loopt en onze mening geven. We willen in 
kleine groepjes over de mogelijkheden pra-
ten. Uw mening telt! 

Zelf heb ik al een vraag voor de gemeente: 
kunnen we niet beter een paar mega wind-
turbines in een windpark op zee kopen, als 
Woerden? Dan zijn we heel snel energieneu-
traal en behouden we ons mooie landschap. 
Maar dat zal wel te simpel gedacht zijn…

Daarnaast bespreken we ons Actieplan 2020: 
waar willen we in 2020 extra aandacht aan 
geven als onderdeel van onze Dorpsvisie? 
Tijdens de Openbare Vergadering krijgt u een 
toelichting.

Graag tot 9 maart!
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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.

Meerjarig onderhoudsprogramma 
Openbare Ruimte
Het onderhoudsprogramma moest aangepast 
worden als gevolg van de bezuinigingen die 
de gemeente vorig jaar moest doorvoeren. De 
verwachting is dat rond de zomer de “structu-
rele heroriëntatie” bij de gemeente afgerond is 
en dat dan duidelijk moet zijn welke projecten 
doorgaan en welke niet. 

Onderhoud Mijzijde
Het onderhoud aan deze weg wordt mogelijk 
doorkruist door de beoogde aanleg van glasve-
zelkabels in het buitengebied en de aansluiting 
van de woningen. Hierover moet de gemeente 
eerst in overleg met de betrokken aannemers 
voordat er verdere plannen gemaakt kunnen 
worden. Verder is de bereikbaarheid van de 
Mijzijde een knelpunt, omdat er nu al een 
blokkade is door de reconstructie van de Kanis. 
Tot slot is er offerte gevraagd voor de aanleg 
van het asfalt, deze kosten moeten binnen de 
begroting passen. De werkzaamheden zullen 
daarom worden verplaatst naar week 12/13 
(tweede helft van maart). Via de dorpsambte-
naar worden we op de hoogte gehouden.  

Bomenplan – groen 
Al geruime tijd vragen wij aan de gemeente 
om ons inzicht te geven in het bomenbeleid. 
Inzicht hebben we nog niet gekregen, maar wel 
een positief bericht: de gemeente heeft een 
contract gesloten met een aannemer die het 
onderhoud van de bomen op zich gaat nemen 
en die met voorstellen zal komen over het plan-
ten van nieuwe bomen en onderhoud.
Het afgelopen najaar merkten we dat onze 
klachten over het onderhoud van de bomen 
serieus zijn genomen door de gemeente; er is 
volop gesnoeid, zodat o.a. de bomen op het 
Hallehuis er weer goed bijstaan.

Fietspad Oortjespad
De gemeente heeft al in eerder stadium aange-
geven dat zij geen verlichting aan zullen bren-

gen bij het fietspad langs het Oortjespad. Om 
de fietsers in het donker meer zicht te geven is 
door ons voorgesteld om op het fietspad aan 
de zijkanten belijning aan te brengen. Midden 
belijning kan niet, omdat het dan verkeerstech-
nisch een fietspad is. Dit is onwenselijk omdat 
er dan geen touringcars kunnen stoppen om 
bezoekers in-en uit te laten stappen. Stoppen 
op het Oortjespad zelf is onveilig en leidt tot 
verkeersopstoppingen. Het pad is van het 
Recreatieschap overgegaan naar Kameryck en 
Kameryck heeft daarom een belangrijke stem in 
deze; belijning aan de zijkant is wat hen betreft 
geen probleem. De  gemeente is dan in feite 
geen partij, maar we hebben de dorpswethou-
der gevraagd dit intern toch te bespreken.

Woningbouw

De scholen worden gesloopt. Op het bestem-
mingsplan zijn een aantal bezwaarschriften 
ingediend, de gemeente bekijkt of deze 
bezwaren gegrond zijn en of planaanpassing 
nodig is. Er wordt daarna door de gemeente 
een inspraakreactie geschreven. Het bestem-
mingsplan wordt vervolgens al dan niet gewij-
zigd gepubliceerd, waar dan weer beroep op 
mogelijk is. We willen de projectleider vragen 
om op de Openbare Vergadering de stand van 
zaken en de voortgang van de planning met u 
te bespreken.

Toekomst Schulenburch
Het Dorpsplatform maakt zich zorgen over de 
problemen die het bestuur van de Schulen-
burch ontmoet om het voortbestaan van ons 
dorpshuis mogelijk te maken. De gemeente 
heeft een adviseur aangetrokken om hen te 
adviseren over de toekomst van de dorps- en 
buurthuizen. Deze adviseur is ook gevraagd 
om de situatie van de Schulenburch te onder-
zoeken en met diverse Kamerikse organisaties 
hierover te praten, o.a. met leden van het 
Dorpsplatform. In de Openbare Vergadering 
zal de adviseur, Rob de Vries, een aantal keuzes 
voorleggen aan de bewoners van Kamerik, 

deze keuzes zullen in zijn uiteindelijke advies 
verwerkt worden.

Beweegpark
Het bedrijf dat ons benaderd heeft om een 
Beweegpark in Kamerik aan te leggen gaat aan 
de slag met een projectplan en onderzoekt 
welke financiële bronnen hiervoor aangeboord 
kunnen worden. De gemeente staat positief 
tegenover dit plan, maar heeft hiervoor geen 
middelen. Wel kan de gemeente na eventuele 
aanleg het onderhoud verzorgen en is in 2019 
nog een bedrag van € 5000,00 uit het inwoner-
sinitiatiefbudget toegezegd voor dit project. 
Zodra er meer bekend is, zullen wij u hierover 
informeren.

Beschermd dorpsgezicht
Positief bericht van de gemeente, want de 
werkgroep Rijksbeschermd dorpsgezicht 
Kamerik kan aan de slag: “We hebben lange 
tijd moeten wachten op een go, maar we 
kunnen dan eindelijk aan de slag met het 
historisch onderzoek en de ontwikkelvisie voor 
het Rijksbeschermd dorpsgezicht Kamerik.” De 
werkgroep bestaat uit een aantal Kamerikers, 
deels ter plekke wonend, en staat onder leiding 
van de Manager Realisatie en Beheer van de 
gemeente. De werkgroep wordt versterkt door 
een landschapsarchitect van Wijnand Bouw, 
o.a. actief bij het Singelplan en het opknappen 
van het Westdampark.

Vergunning Klein Kamerik
De dorpswethouder Arjan Noorthoek staat 
positief tegenover de verlening van een per-
manente vergunning aan Klein Kamerik. Het is 
afwachten wat het standpunt zal zijn van het 
hele College, dit wordt binnenkort duidelijk.

Energietransitie
Wat zijn de wensen van de bewoners op 
het gebied van elektriciteitsopwekking? 
Een projectgroep van de gemeente voert 
hierover gesprekken met bewoners op straat, 
in cafés en tijdens inloopavonden. Diverse 
mogelijkheden worden aan de bewoners 
van heel Woerden voorgelegd. Op 3 februari 
was een inloopavond in Kamerik, dit was niet 
uitgebreid gecommuniceerd. We hebben 
de projectleider gevraagd om naar onze 
Openbare Vergadering te komen om uitleg 
te geven over het project en aan u de diverse 
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Vervolg Dorpsplatform; Oproep; St. Activiteitenhuis

keuzes voor te leggen. U kunt dan verschil-
lende denkrichtingen zien hoe Kamerik straks 
aan zijn stroom moet/zal komen en aangeven 
wat u aanspreekt (of niet) in deze verschillen-
de oplossingen om elektriciteit op te wekken 
voor ons dorp.  

Kamerik Schoon
Op zaterdag 21 maart organiseert Geertjan 
Aleven weer Kamerik Schoon. Al pratend over 
milieu en afval kwamen we tot de ontdekking 
dat het scheiden van afval nog best ingewikkeld 
is. Ook vroegen we ons af wat het nu betekent 
dat het inleveren van groot vuil aan meer 
regels is gebonden. Reden om de manager 
Afvalreiniging uit te nodigen voor de komende 
Openbare Vergadering. Op 9 maart gaat zij ons 
inwijden in de geheimen van milieuvriendelijke 
afvalverwerking.

Duurzaam Woerden
De initiatiefgroep Duurzaam Woerden heeft 
een subsidie van € 300.000,00 gekregen voor 
plannen om Woerden duurzamer te maken. 
Op onze Openbare Vergadering komen 
leden van deze groep uitleg geven over hun 
plannen. Ook organiseren ze nog een aparte 
inloopavond voor Kamerik op 24 maart.

Aandacht voor het sociaal domein
De werkgroep Sociaal Domein heeft diverse 
Kamerikse organisaties op welzijnsgebied bena-
derd om te inventariseren wat hun activiteiten 
zijn en welke wensen er zijn op het gebied van 
samenwerking en mogelijke uitbreiding van 
activiteiten. Na deze inventarisatie zal de werk-
groep met voorstellen komen.

Belangstelling in jeu de boules? 
De gemeente is benaderd door een inwoner 
van Kamerik met de vraag of de jeu de boules 
baan in Park Mijzijde opgeknapt kan worden. 
In het verleden was er een groep spelers 
actief die zelf het onderhoud van de baan 
verzorgden. Het onderhoud is daarom niet 
opgenomen in het gemeentelijk programma. 
De vraag aan ons was: is het zinvol om de 
baan op te knappen, wat moet er met de 
baan gebeuren? We hebben toen voor-
gesteld om via Kamerik Vandaag aan u te 
vragen of er in Kamerik nog belangstelling is 
om met elkaar Jeu de boules te spelen. Heeft 
u belangstelling of wilt u hierop reageren, 
schrijf dan een mail naar dorpsplatform@
kamerikvandaag.nl.

Redactie zoekt foto’s en verhalen 
over Tweede Wereldoorlog
Rond 5 mei wil de redactie van Kamerik Vandaag met een speciaal nummer uitkomen, 
zonder advertenties voor één keer. Dit ter gelegenheid van de viering van 75 jaar bevrij-
ding. Het wordt een samenwerking met het plaatselijke 5 mei-comité onder leiding van 
wethouder Arthur Bolderdijk en het initiatief wordt financieel gesteund door de Kamerik-
se Ondernemers Vereniging.

Oproep voor meer materiaal uit de oorlogstijd:
De redactie van Kamerik Vandaag zoekt foto’s en verhalen over hoe de bezetting in Ka-
merik is verlopen. Er zijn al veel verhalen bekend, maar soms komen er nog meer boven 
water. Die kunnen nu nog verteld worden. Wie verhalen en foto’s heeft en die met de 
redactie wil delen, kan mailen naar: redactie@kamerikvandaag.nl of bellen met (0348-) 
402071. Houd er alstublieft rekening mee dat de kopijdatum voor dit speciale nummer 
28 maart is. Er is geen garantie dat we uw bijdrage nog kunnen opnemen als u deze na 28 
maart stuurt.

Wij hopen op mooie bijdragen van met name de oudere (oud-) Kamerikers zodat een 
mooie en leerzame special gemaakt kan worden, waar ook de jongeren van kunnen leren, 
zodat we deze geschiedenis levend houden.

St. Activiteiten-
huis Kamerik
Stichting Activiteitenhuis Kamerik orga-
niseert  activiteiten en faciliteert nieuwe 
initiatieven door en voor de inwoners 
van Kamerik, in de Cope (Berkenlaan 51). 
Hieronder staat het programma voor maart 
en april. 

Voor meer inlichtingen kunt u Tonny Bouw-
man (0348 - 40 16 99) contacteren. 

Zeven december kwamen wij in Kamerik 
aan,
Met veel heimwee zijn wij daarheen gegaan.
Maar toen we daar kwamen viel het niet 
tegen,
We hebben een mooi appartement gekre-
gen.
Toen kennismaken, ook dat ging goed,
Het is soms fijn als je andere mensen ont-
moet.
Zo ook nu, we kregen geen kans om triest 
over vroeger na te denken,
Omdat ze op maandagmorgen gezellig koffie 
schenken,
En zo hebben we in de Cope al veel mensen 
ontmoet.
Maar ook met kaarten, spelletjes en eten 
gaat het goed.
Elke dag is er wel iets te beleven.
Zeker omdat men daar de indruk wil geven,
Hoe fijn het is hier met elkaar,
En dat is vast en zeker waar.
Samen met de vrijwilligers is het hier fijn.
Ja, als je ouder wordt moet je in de Cope in 
Kamerik zijn.

Ode aan de Cope
GEDICHT DOOR WIL DIJKSTRA:

Mevrouw Dijkstra, sinds kort woonachtig in 
Kamerik, is regelmatig deelnemer aan de 
activiteiten van het Activiteitenhuis en heeft 
hierover een gedicht geschreven:
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Kameriks nieuws

Kunstwerk “Goede Herder” verhuist naar nieuwbouw

 Het mozaïek “De Goede Herder” blijft be-
houden. Het kunstwerk van Han van Hattem 
(1913-1978) dat in de gevel van de voorma-
lige Eben-Haëzerschool was aangebracht, 
krijgt een plekje in de nieuwe school aan het 
Overstek.

Restaurateur Arno van Sabben heeft woens-
dag 29 januari het mozaïek uit de gevel van 
de oude school gezaagd. Na reparatie krijgt 
het weer een plek bij de nieuwbouw. Van 
Sabben heeft het kunstwerk in stukken uit de 
gevel gehaald. In zijn atelier in Oud-Beijer-

land gaat hij het weer in elkaar zetten. Het 
wordt hier onzichtbaar gerepareerd en ge-
plakt op een ondergrond, waarna het als één 
geheel weer terug gaat naar Kamerik.

Han van Hattem, geboren in Leeuwarden, 
maar een groot deel van zijn leven werkzaam 
in Den Haag, was gespecialiseerd in glaskunst 
en mozaïeken. Zijn werk wordt gerekend tot 
de kunst van de wederopbouwperiode. In die 
naoorlogse jaren werd een bepaald percenta-
ge van het bouwbudget voor kunst gereser-
veerd. Vaak waren dat wandschilderingen, 
mozaïeken of reliëfs. Omdat intussen veel 
van de gebouwen uit de jaren vijftig gesloopt 
of drastisch verbouwd zijn, is veel van die 
kunst verloren gegaan. 

Ook voor “De Goede Herder” dreigde dat lot. 
Het Dorpsplatform, en met name Jan Zwane-
veld, heeft zich erg ingezet voor het behoud 

van het mozaïek. Na contact met Stichting 
Heemschut bleek dat er mogelijkheden wa-
ren om het kunstwerk te redden. 

Vanuit het gemeentebestuur is positief 
gereageerd. Cultuur- en onderwijswethou-
der George Becht: “Het is goed nieuws dat 
een voor Kamerik uniek kunstwerk behou-
den blijft en opnieuw een plek krijgt bij de 
Eben-Haëzer. Zo blijft er ook een tastbare 
herinnering voor de vele oud-leerlingen 
die op de oude locatie op school gezeten 
hebben.”

Jeugdrubriek: de Sleutelclub
Aan de Nijverheidsweg heeft de Sleutelclub 
een mooie ruimte. Maar mogelijk heeft u ook 
al gehoord dat de Sleutelclub gaat verhuizen. 
Dit bracht mij op het idee om kinderen en 
vrijwilligers te vragen wat de Sleutelclub voor 
hen betekent en met hen doet.

Maarten heeft 10 jaar geleden de sleutel-
club bedacht. Samen met Bob begon hij 
met 2 kinderen in de schuur bij Hennie de 
Graaff. Paul kwam al snel helpen omdat zijn 
kinderen daar kwamen knutselen. Maarten 
wordt gelukkig van het werken met kinderen 
omdat deze zo eerlijk kunnen zijn. Niet alleen 
met elkaar leuke dingen doen maar ook met 
elkaar praten en elkaar helpen. 
Paul is 9 jaar actief en door zijn eigen kinde-
ren enthousiast geworden. Voor hem is het 
belangrijk dat de kinderen het leuk vinden: 
“Als de kinderen niet komen, is er geen 
sleutelclub.” Daarom zijn ze zo vaak mogelijk 
open. 
Wil is de vrouw van Maarten en via hem 
actief in de club geworden. Toen Wil kwam, 
kwam het knutselen en het houtbewerken 
erbij. Als de kinderen iets leuks gemaakt 
hebben, dan is Wil blij. Je kan altijd bij Wil 
met een lach en een traan terecht. 
Louis is de voorzitter van Stichting Sleutel-
club, uit Woerden. Hij vindt het belangrijk dat 
kinderen met gereedschap om kunnen gaan 
en creatieve ideeën bedenken en maken. 

Roland vindt het fijn om met kinderen bezig 
te zijn en te leren sleutelen aan brommers. 
Kinderen worden hier handig door en leren  
met materialen, tegenslag en elkaar om te 
gaan. Roland was in 2019 vrijwilliger van het 
jaar.

Kinderen zijn blij met de Sleutelclub. Ze 
komen uit de hele omgeving:
Pepijn is door zijn zus meegenomen. Hij vindt 
het knutselen erg leuk. Hij heeft al vliegtuig-
jes en een auto gemaakt. 
Mila komt uit Kamerik en haar familie uit 
Polen. Door haar broer is  ze bij de sleutel-
club gekomen. Ze vindt knutselen en bakken 
leuk en heeft samen met Eva een BFF ketting 
gemaakt. Mila vindt het leuk en leerzaam om 
met machines te werken en je eigen ideeën 
uit te voeren.
Mdzen komt uit Syrië en woont nu in Kame-
rik. Zijn moeder heeft gezegd dat de Sleutel-
club wel leuk is omdat je hier ook kunt koken. 
Naast voetbal vindt hij tekenen en kleuren 
het leukst om te doen.

Vanaf begin april zullen we in het nieuwe ge-
bouw gaan knutselen. Er wordt hard gewerkt, 
door veel vrijwilligers. Zij maken er een mooi 
en veilig pand van. Ook is er rekening gehou-
den met mensen met een beperking.

Noot van de redactie: op www.kamerikvandaag.nl 
staat het volledige verhaal, met extra foto's. 

Repair Café
Het Repair Café is iedere eerste dins-
dagmiddag van de maand geopend. De 
komende maanden is dat dus 3 maart, 
7 april, 12 mei (let op: dus niet op 5 mei 
i.v.m. Bevrijdingsdag) en 2 juni. Juli en 
augustus zijn we gesloten i.v.m. vakantie.

Van 14.00 uur tot 16.30 uur bent u van 
harte welkom in het gebouw van de 
Sleutelclub. Als de Sleutelclub binnenkort 
gaat verhuizen – wanneer dat precies is 
hoort u nog – mogen wij mee verhuizen.

Onze professionele vrijwilligers repareren 
elektrische apparaten en kleding. Ons 
motto is: “Weggooien kan altijd nog.” 
Terwijl u wacht op de reparatie is er kof-
fie en thee. Er wordt een kleine vrijwillige 
bijdrage gevraagd.  

Contacteer voor meer info  E. van Vliet, 
tel. 06-13013795, of kijk op de website 
www.repaircafé.nl.

DOOR CRISTO SMITS:

Cristo op bezoek bij de Sleutelclub. 
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Kijk ook op onze website: www.valkcv.nl

Email: info@valkcv.nl

centrale verwarming vanaf € 72,50 per jaar.

• 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! 

©
Cl
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e Ervaar ook wat Onderling verzekeren is!

www.ovmkamerik.nl
info@ovmkamerik.nl

Voorhuis 51b
Kamerik

0348-402123
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Overstek 2 • 3471 EJ Kamerik
T 0348 401 615 • 06 44 65 24 08

info@deschulenburch.nl
www.deschulenburch.nl

Schulenburch
Sporten, feesten en vergaderen

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

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 buff et. 

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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Kamerikse activiteiten

Op 5, 6 en 7 maart a.s. speelt de toneelclub 
weer een leuk stuk in de Schulenburch. 
Hieronder het verhaal in een notendop:

Robert lijkt het voor elkaar te hebben als 
schrijver. Hele dagen zit hij thuis te werken 
aan zijn nieuwe boek in zijn appartement 
op tien hoog, met uitzicht over de stad. 
Zijn vrouw zorgt voor de inkomsten en is 
buitenshuis hard aan het werk. De huis-
houdster is er voor zijn natje en droogje en 
‘s avonds zakt hij met zijn medeschrijvers 
door in de kroeg. 

Maar vanuit het gezichtspunt van zijn 
vrouw Mathilde ziet het er heel anders uit. 
Voor haar is Robert niet alleen een luie 
man, maar ook een hele trage schrijver die 
van haar geld rondjes geeft in de kroeg en 
haar ‘s nachts ook nog eens wakker houdt 
met zijn eindeloze gesnurk. De hoogste 
tijd voor een rigoureuze verandering, vindt 
ze. Haar man moet nodig een flinke schop 
onder zijn kont krijgen en zich nuttig gaan 
maken. En zo geschiedde... 

Dan wordt er een pakket bezorgd. Mathilde 
wil er maar al te graag bij zijn als het pakket 
geopend wordt, puur om de reactie van 
Robert te zien. Het pakket komt echter niet 
aan op de tiende verdieping – tenminste, 
niet via de lift in de flat. Een behulpza-
me, doch zeer nieuwsgierige glazenwas-
ser brengt het pakket met zijn eigen lift 
omhoog. Maar dat gaat mis wanneer een 
mooie dame hem een kop koffie aanbiedt…

Zou het pakket wel heel aankomen? En 
wat zal er in zitten? Er zijn dus heel wat 
vragen die beantwoord moeten worden. 
Wat wordt het dit keer weer spannend, 
maar vooral heel grappig!

De avond begint om 20:00 uur. De zaal is 
open vanaf 19:30uur. De entree bedraagt 
€10,- inclusief 1 consumptie. Kinderen tot 
12 jaar betalen €5,- inclusief 1 consump-
tie.

Wij hopen u te zien op 5, 6 of 7 maart 
2020 in de Schulenburch, op Overstek 2 in 
Kamerik.

Toneelclub Kamerik presenteert: 
“Kopje koffie glazenwasser”

Verenigingenspel 2020
Het team van CU-SGP heeft het Verenigingenspel Kamerik 2020 gewonnen. In 
de sporthal in Kamerik werd door de ondernemersvereniging alweer voor de 
achtste keer het verenigingenspel georganiseerd.

Door 87 teams is hard gewerkt om alle vragen zo goed mogelijk te beant-
woorden. De CU-SGP mocht de wisselbeker mee naar huis nemen. De tweede 
plaats was voor het team Henk, Annie en de kids. Op de derde plaats zijn de 
Zwaantjes geëindigd. Zij waren vorig jaar de winnaars van het Verenigingen-
spel.

Wij vonden het, mede dankzij de vele vrijwilligers en alle deelnemers, een 
zeer geslaagde avond. Volgend jaar gaan we voor de 9e editie, die zal plaats-
vinden op zaterdagavond 6 februari.

Vraag jij je al een tijdje af of tennissen een 
sport voor jou is? En zou je het graag willen 
uitproberen? Of  heb je vroeger wel eens 
een balletje geslagen en ben je benieuwd of 
je het nog kunt? Dan is de introductiecursus 
Maak Kennis Met Tennis van LTC Kamerik iets 
voor jou. 

Maak Kennis Met Tennis start in de laatste 
week van maart. De Deelname is geheel 
gratis en de cursus bestaat uit 4 lessen van 
50 minuten met een gediplomeerde tennis-
leraar.

Doe je mee? Je kunt je inschrijven voor Maak 
Kennis Met Tennis op de website van LTC Ka-
merik: www.ltckamerik.nl onder activiteiten.
Wil je eerst meer informatie? Bel dan met 
Sylvie Mellenbergh 06 – 51 08 97 88 of mail 
naar mkmt@ltckamerik.nl.

WoerdenSport Specials is een event speciaal 
voor mensen met een lichamelijke of gees-
telijke beperking. Tijdens dit event kunnen 
de deelnemers kennismaken met een divers 
aangepast sport- en beweegaanbod en dat 
zelf uitproberen.

Wanneer: 28 maart 2020, 11.00 - 17.00 uur. 
Inloop vanaf 10.00 uur.
Waar: Batenstein, Van Helvoortlaan 40, 3343 
AP Woerden.
Kosten: €5,00 entree (1 deelnemer + bege-
leider)

Meer informatie? www.batensteinwoerden.
nl/woerdensport-specials/aanmelden

Sporten met een beperking

Maak kennis met tennis
Sportactiviteiten
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Om maar met de deur in huis te vallen, Jan, 
wat doe jij allemaal?
In Kamerik ben ik bij de Schulenburch 
secretaris en verantwoordelijke voor het 
onderhoud. Verder ben ik plaatsvervangend 
voorzitter van het Dorpsplatform en was ik 
van 1979 tot 2010 bestuurslid van de Wo-
ningbouwvereniging, later -stichting Kamerik, 
waarvan 29 jaar als voorzitter. In 2010 kon 
dat niet langer vanwege mijn werk bij de 
gemeente Woerden. Voor Kamerik, maar ook 
voor de hele regio, zit ik in de cliëntenraad 
van Careyn. Verder ben ik in Woerden nog 
actief als scriba (secretaris) van de wijken 
Noord en West van de Hervormde Kerk 
Woerden en als kerkrentmeester voor de 
gehele Hervormde Gemeente van Woerden. 
En als laatste zit ik in de Raad van Toezicht 
van de stichting Woerden Marketing, waar 
ook de VVV onder valt.

Toe maar, dat is nogal wat! Laten we het 
toespitsen op de Schulenburch en later het 
Dorpsplatform.
Ja, ik denk dat jullie niet voor niets nu bij mij 
op de stoep staan. Want – om maar met de 
deur in huis te vallen – het voortbestaan van 
de Schulenburch is ernstig in gevaar. Daar 
kom ik zo nog op terug uiteraard, maar het is 
goed eerst even wat achtergronden te geven. 
Ik ben vanuit de gemeente bij de bouw 
betrokken geweest van het Dorpshuis en de 
Schulenburch. Tot de bezuinigingsoperatie 
in 1994 was de gemeente met een aantal 

Kamerikers bestuurder van het geheel. Vanaf 
1994 is dat geprivatiseerd en is het één be-
stuur geworden van Kamerikers, zowel vanuit 
de Vereniging Dorpshuis als ook vanuit de 
Stichting die de sporthal beheerde. In 2000 is 
dit alles samengevoegd tot één Stichting MFC 
de Schulenburch. 

Ik mag wel zeggen dat het bestuur zich vanaf 
die tijd met veel animo en plezier op de Schu-
lenburch heeft geworpen en in de loop der 
jaren zeer vele tonnen bespaard heeft door 
slim te vernieuwen, nieuwe huurders aan te 
trekken zoals de Douane Harmonie, en ook 
een goede pachter als Dingeman den Hartog 
en zijn partner aangetrokken heeft. 

Eén ding kregen we echter niet goed onder 
controle en dat was de geluidsoverlast 
vanuit het zalencentrum. De Bijn, die wij ook 
beheren, is met hulp van allerlei subsidies 
geluiddicht gemaakt, maar voor het centrum 
zelf was nooit geld genoeg om dit op te 
pakken. Dat breekt ons nu op, nu één van de 
buren een aanklacht heeft ingediend die ge-
leid heeft tot een bevel om de zalen op korte 
termijn geluidsarm te maken, onder druk 
van een fikse dwangsom per overtreding. 
Omdat dit een noodsituatie was hebben 
wij als bestuur ingegrepen en besloten de 
isolatiemaatregelen voor beide kanten van 
het zalencentrum te laten uitvoeren uit de 
instandhoudingsreserve want het kan niet 
anders. Als bestuur hebben wij al aangege-

ven dat de gemeente er rekening mee moet 
houden dat wij er als bestuur mee stoppen 
en het hele centrum en de sporthal terugge-
ven aan de gemeente als er forse financiële 
boetes gaan vallen. 

Als argument worden de buitenlandse brui-
loften aangegeven, maar er zijn ook steeds 
meer bruiloften en feesten uit Kamerik en 
de directe omgeving en ook begrafenis-
sen vinden steeds vaker een afsluiting in 
het Dorpshuis. Dat nog los van feesten als 
Kamerik Live, Kippenknip, Toneelavonden, 
Verenigingsfeesten, etc. Dan heb ik het nog 
niet over de vele andere verenigingen en de 
bibliotheek, die maken dat we een spil zijn 
in de Kamerikse samenleving. Dit alles met 
uitdrukkelijke dank aan de gastvrijheid en 
kookkunsten van de pachters, die het steeds 
beter doen! 

Het is kortom van het grootste belang dat het 
hele dorp achter ons staat en dat we niet ten 
onder gaan door één omwonende die niet 
net als de andere omwonenden het geduld 
heeft te wachten tot de isolatiemaatregelen 
in mei/juni klaar zijn en zijn procedure pro-
beert door te zetten!

Verder naar het Dorpsplatform toch maar...?
Ja, alhoewel het DPK deze zaak ook op de 
voet volgt en ernstig vreest voor de gevolgen. 
Zij worden voortdurend op de hoogte gehou-
den van de ontwikkelingen.

Maar goed, laten we ook kijken naar de 
andere zaken waar het Dorpsplatform mee 
bezig is. Ik houd me vanwege mijn vroegere 
werk bij de gemeente vooral bezig met Wo-
nen en Ruimtelijke Ordening, dus bestem-
mingsplannen en bouwactiviteiten. Dit spitst 
zich nu vooral toe op de bouwlocaties van de 
voormalige scholen. Er is vooral behoefte aan 
goedkoop bouwen voor starters en voor seni-
oren. Daarom is niet voorzien in huurwonin-
gen want die zijn er genoeg op dit moment. 
Over niet al te lange termijn zal ook bouwen 
in Noord Oost 3 aan de orde komen, achter 
de voormalige boerderij van Co Nell.

Wat vind je het belangrijkst voor de toe-
komst van Kamerik?
De leefbaarheid van het dorp in stand hou-
den door woningbouw en de voorzieningen 
als Schulenburch en winkels. Om de vraag 
naar woningen vanuit de Kamerikers aan te 

Jan Zwaneveld voor de Schulenburch. 

Interview met Jan Zwaneveld over de toekomst van de Schulenburch

Jan Zwaneveld is geboren in Bodegraven maar woont inmiddels al 43 jaar in Kamerik en voelt zich daarmee een echte Kameriker. Bijna 
zijn hele werkzame leven is hij in dienst geweest bij de overheid. Tot 1989 bij de Gemeenschappelijke Technische Dienst Kamerik-Kocken-
gen-Zegveld en daarna, in verband met de gemeentelijke herindeling, bij de gemeente Woerden. Laatstelijk – tot ruim 3 jaar geleden – was 
hij Teammanager Ruimtelijke Beleid en Projecten. Hij is actief in diverse besturen, waar we verder in dit interview op terugkomen. Drie 
van zijn vier kinderen zijn hier geboren en zijn hier op school gegaan. Twee wonen er nog in Kamerik en twee in Woerden. Jan heeft negen 
kleinkinderen.
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Jan Zwaneveld maakt samen met voorzit-
ter Ad Smit al 36 jaar deel uit van het team 
van de Schulenburch. Ook enkele andere 
bestuursleden zijn al rond de zeventig. Het 
is dus van belang dat er langzamerhand 
wat nieuw en jonger bloed in het bestuur 
komt. 

Wie het belang hiervan inziet en graag een 
mooie en zinvolle bijdrage wil leveren aan 
het leefbaar houden van ons dorp, kan 
zich melden bij Jan (06-53743573; jzwa-
neveld@freeler.nl) of Ad (06-22406347; 
aamsmit@ziggo.nl). 

De andere bestuursleden zijn Martin de 
Valk, Rob Kwakkenbos en Erik Wiltenburg. 
Ruud Mees is na lange tijd per 1 januari jl. 
afgetreden.

kunnen zijn jaarlijks 10-15 woningen nodig. 
Dit betekent ook dat woningbouw in Noord 
Oost 3 al met 4-5 jaar in beeld komt!

Wat vind je het mooiste waar je in al die 
jaren in Kamerik aan meegewerkt hebt?
Heel bijzonder is de renovatie van de 
kaaspakhuizen op het dorp. Op de vraag 
van toenmalig  wethouder Kastelein wat 
hiermee zou kunnen gebeuren, is samen 
met aannemer Boer uit Nieuwerbrug een 
plan gemaakt om ze in originele stijl te 
herbouwen. Met de nodige moeite, met 
vergunningen en kosten, is dat een prachtig 
project geworden, waarvoor ook aannemer 
Boer veel dank verschuldigd is. In de zomer 
van 1990 is het geopend door de staatsse-
cretaris van toen, Enneüs Heerma.

Wat vind je de grootste teleurstelling?
Dan kom ik toch weer terug op de huidi-
ge situatie van de Schulenburch. Ik vind 
het zeer teleurstellend wat daar gebeurt 
omdat mensen de redelijkheid uit het oog 
verliezen.  Als inwoner van een dorp doe je 
dit toch niet…

Vervolg interview; Kamerikse activiteiten

Schulenburch zoekt 
bestuursleden!

Jevaka Brandweermiddag en 
Huttenbouw 2020 gaan door!
Na verschillende oproepen heeft Jevaka een 
aantal leuke reacties ontvangen van enthou-
siaste Kamerikers. Met elkaar vormen we 
het nieuwe team voor de organisatie van de 
zomeractiviteiten. Hieronder stellen we ons 
kort voor:

Reinder van der Busse: Ik ben geboren en ge-
togen in Kamerik, maar heb met mijn vrouw 
Petra vooral in Woerden gewoond. Na de 
geboorte van onze jongens Tommy en Robin, 
zijn we een jaar of 3 geleden weer in Kamerik 
komen wonen. Op de vrijdagavond ben ik 
vaak te vinden bij de Sleutelclub. 
Inge Marie van der Haven: Ik ben getrouwd 
met Jeroen. We hebben 2 prachtige kin-
deren: Manuel en Elena. Mijn hobby’s zijn 
sporten en met mijn kinderen leuke dingen 
ondernemen. Ik help graag bij de organisa-
tie, want dan kunnen mijn kinderen als ze 
wat groter zijn, ook plezier beleven met de 
Brandweermiddag.
Roland van Joolen: Ik woon, samen met Mi-
riam en onze 2 kinderen Floor en Noud, sinds 
5 jaar in Kamerik. Als hobbyklusser maak ik 
graag leuke dingen met onze kinderen en ver-
der heb ik ervaring met zeilles geven. Ik kijk 
er naar uit om met de kinderen veel plezier 
te beleven tijdens de Jevaka zomeractivitei-
ten.

Marloes Rossewij: Ik woon samen met Bram 
Verhoef. We hebben twee kinderen en onze 
oudste zoon heeft al meerdere keren met 
veel plezier meegedaan met de Brandweer-
middag. Ik vind het belangrijk dat de zomer-
activiteiten van Jevaka door blijven gaan voor 
de kinderen en ons dorp.

Jevaka is blij met de nieuwe commissiele-
den voor de zomeractiviteiten, we gaan er 
weer wat leuks van maken. Noteer alvast in 
je agenda: Brandweermiddag 27 augustus, 
Huttenbouw 28 augustus!

Heb je zin om als vrijwilliger op de dag zelf 
mee te helpen of je maatschappelijke stage 
te doen? Laat het ons dan weten via: 
 jevakazomer@gmail.com. 

Oranjefestiviteiten 2020
Zoals u waarschijnlijk al heeft gemerkt is 
het Oranje Comité Kamerik weer druk in de 
weer om toffe oranjefestiviteiten op poten 
te zetten. 

We trappen deze feestelijke periode af op 
vrijdag 17 april met het Pannenkoekenfeest 
voor alle basisschoolkinderen. We vieren het 
dit jaar voor het eerst in de Schulenburch, 
evenals de Oranjebingo op vrijdagavond. Dit 
belooft weer een gezellige “familie-avond” te 
worden, met de meest fantastische prijzen!

Op zaterdag 18 april vieren we de legenda-
rische Kingsnight in de sporthal. De DJ’s van 
538 komen hier een feestje bouwen onder de 
noemer “Die Verrückte Stunde Live”. Daar-
naast hebben we nog een toffe act uitgeno-
digd; hierover later meer! Deze avond staat 
garant voor foute hits, meezingers en een 
berg gezelligheid, waarbij een “verrückte” 
outfit natuurlijk niet mag ontbreken…

Op Koningsdag zult u een aantal vertrouwde 
elementen terugzien, zoals de optocht, auba-
de en braderie. Nieuwe activiteit dit jaar: een 
schuimbak!

Op zaterdag 28 maart van 10.00-12.00 uur 
vindt de voorverkoop van de Bingo en Kings-
night plaats op het Hallehuis. U leest hierover 
meer in de volgende Oranje Flits, Facebook 
of onze website.

Wij hebben er weer enorm veel zin in, u toch 
ook?

Oranje Comité Kamerik

Het nieuwe bestuur van Jevaka. Van links naar rechts:
Roland, Inge Marie, Sandra, Reinder, Marloes en Conny
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Kameriks nieuws en activiteiten

In De Cope is woensdag 15 april, 20.00 
uur, een informatieavond over orgaan-
donatie. Dit in verband met de nieuwe 
Donorwet, die op 1 juli van kracht wordt. 
Een gastspreker van de Nederlandse Trans-
plantatie Stichting vertelt op uitnodiging 
van ZijActief Kamerik over orgaan- en 
weefseldonatie. Daarnaast is er informatie 
over hoe het donorregister werkt.
De bijeenkomst is gratis. Bezoekers beta-
len €2,50 p.p. voor twee kopjes koffie of 
thee.

Weidevogelbescherming Woerden houdt 
op 2 en 9 april een cursus weidevogelbe-
scherming voor nieuwe vrijwilligers. Van 
half maart tot in juni gaan vrijwilligers 
in vaste groepjes minimaal één dagdeel 
per week het veld in om nesten van de 
weidevogels te zoeken, in kaart te brengen 
en te markeren. Op die manier worden 
nesten, vogels en jongen beschermd bij 
allerlei landwerkzaamheden die nodig zijn 
op het boerenbedrijf, zoals maaien en het 
uitrijden van mest.

De cursus vindt plaats bij de familie 
Segers, Wagendijk 1, Kockengen; beide 
avonden van 20.00 tot 22.00 uur. Deel-
name kost tien euro. De coördinator van 
de werkgroep, José van Miltenburg, geeft 
meer informatie en noteert inschrijvingen: 
06-47452979 of josevanmiltenburg@
casema.nl.

Het welzijn van de natuur ligt mij, Geertjan 
Aleven, na aan het hart. Ik ben ZZP’er en 
geef gastlessen op middelbare scholen over 
plastic soep, zwerfaval en de gevolgen voor 
het milieu. Vanuit mijn belangstelling voor 
dit onderwerp bezoek ik allerlei gemeente-
lijke en regionale bijeenkomsten over deze 
problematiek. Ook draai ik mee in het project 
Schone rivieren waarbij elke deelnemer 100 
meter rivieroever voor zijn rekening neemt: 
het (plastic) afval in kaart brengt en vervol-
gens opruimt.

"Ik vind het leuk en belangrijk om 
Kamerik Schoon te organiseren. 
Want van een schone natuur en 
van een schoon dorp kan ik erg 
genieten."

Kamerik Schoon wordt mogelijk gemaakt 
door de Gemeente Woerden, Dorpsplatform 
Kamerik en het Repair Café. De Gemeente 
zorgt voor de benodigde materialen (prikkers, 
hesjes, handschoenen vuilniszakken, etc.), 
het Dorpsplatform voor financiële steun en 

Organisator over Kamerik Schoon
het Repair Café vervult de rol van gast-
heer/-vrouw (taart en drinken na afloop). Of 
dat op de oude of nieuwe locatie plaatsvindt, 
beiden op de Nijverheidsweg, is op dit mo-
ment nog niet duidelijk. 

De vraag of kinderen door hun goede voor-
beeld de ouders “opvoeden” of omgekeerd 
de ouders door hun deelname hun kinderen, 
is minder belangrijk dan gewoon samen lek-
ker gezellig schoonmaken in ons dorp. Kom 
zaterdag 21 maart a.s. gezellig een uurtje 
zwerfafval opruimen met zijn allen om zo 
ons dorp nog mooier maken. Hopelijk groeit 
Kamerik Schoon uit tot een mooie traditie.

Programma:
09.45: inloop, uitdelen materialen en instruc-
tie
10.00: zwerfafval verzamelen
11.00 -11.30: gezellig samenzijn met taart en 
drank

Komt u ook meedoen? U kunt u inschrijven 
met een mail naar info@kamerikvandaag.nl. 

Onderscheiding voor Hans Voorn
In 2004 heeft Hans Voorn het initiatief genomen tot wat nu uitgegroeid is tot Buitenplaats 
Kameryck. Voor deze verdienste kreeg hij de Zilveren Speld toegekend. Deze gemeentelijke on-
derscheiding werd hem woensdag 15 januari door burgemeester Victor Molenboer opgespeld. 

De gemeente heeft grote waardering voor de volharding en de wijze waarop Hans Voorn zich 
heeft ingezet om zijn droom Buitenplaats Kameryck waar te maken. Werkelijk uit het niets – 
een stuk groen naast een zandafgraving – is een mooi recreatieterrein met voorzieningen ont-
staan. Kameryck bestaat inmiddels 12,5 jaar. Sinds de verbouwing, die begin 2019 is afgerond, 
is de evenementenlocatie uit aan het groeien tot één van de meest populaire en toonaange-
vende locaties van Midden-Nederland. Eind 2019 is daar ook nog eens de verantwoordelijk-
heid voor kinderboerderij Oortjespad en de bijbehorende terreinen aan toegevoegd.  

Informatieavond 
orgaandonatie

Cursus beschermen
weidevogels

Burgemeester Molkenboer en Hans Voorn op de dag van de onderscheiding. Foto door Alex de Kuijper.

En de baby heet...
Kamerik
In Morgan Hill, zo’n 120 kilometer ten 
zuidoosten van San Francisco, is begin de-
cember het zoontje van Phil en Michelle 
Haayer geboren. De jongen heet Kamerik, 
of voluit Kamerik Charles.  Vader Phil be-
zocht in 2018 samen met zijn vrouw het 
land van zijn voorouders en deed daarbij 
ook Kamerik aan. De rondleiding die zij 
daar van Eef van Wijngaarden kregen, viel 
kennelijk zo in de smaak dat zij hun zoon-
tje naar het voorvaderlijk dorp noemden. 
En Charles naar zijn opa. Bij de geboorte 
woog Kamerik 2,92 kilo en was hij 53 
centimeter lang.
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Ingezonden berichten

Weteringloop is blij met alle sponsors
De Kamerikse Weteringloop is alweer druk 
bezig met de voorbereidingen voor de 15e 
loop op 9 mei 2020! De inschrijvingen voor 
zowel het hardloopfestijn als voor de clinics 
lopen al binnen – en dat terwijl de clinics 
pas 19 maart beginnen. Iedereen wil goed 
voorbereid zijn.

Dat wil ook de organisatie van de Wete-
ringloop: alles moet goed gaan. We willen 
alle deelnemers, maar ook de vrijwilligers, 
goed verzorgen en er elk jaar weer een klein 
feestje van maken. Met medailles, prijzen, 
lunchpakketten voor de vrijwilligers, muziek, 
verzorging voor de sporters, een duidelijk 
parcours en reclame voor de sponsors. Daar-
om zijn we zo blij dat naast alle inschrijvingen 
voor het lopen ook de sponsors zich weer en-
thousiast melden; zonder hen zou het nooit 
zo’n leuke loop worden! Sommige sponsors 
zijn al vanaf het eerste uur betrokken bij 
de Weteringloop en in het bijzonder onze 
hoofdsponsor VeViViacc Accountants v.o.f., 
Gerco Burggraaf, die al 15 jaren 10 keer zijn 
leeftijd sponsort! Behoudens één jaar toen 
hij geblesseerd was heeft Gerco ook alle runs 
meegelopen.

Nieuw dit jaar is onze shirtsponsor: het 
Sporthuis Woerden. 9 mei zal Kamerik blauw 
kleuren met runners die in ons mooie nieuwe 

shirt rennen. Deze prachtige herinnering kan 
besteld worden als je online inschrijft. De 
deelnemers aan de clinics krijgen hem gratis. 

Net als vorig jaar doet ook RTV Utrecht weer 
mee als sponsor en dat levert sowieso leuke 
aandacht en reportages op.

Alles bij elkaar, vrijwilligers, sponsors (hoe 
klein of groot het bedrag ook is), maar vooral 
de lopers maken de Weteringloop aanstaan-
de 9 mei weer een sportief feestje in het 
mooie Kamerik!

Grijp nu je kans! Volkstuinvereniging 
Kamerik heeft enkele tuinen vrij variërend 
van 50, 100 en 200 m².

Onze leden zijn een gemêleerd gezel-
schap: Gezellige Kamerikers van alle 
leeftijden, zowel man als vrouw. Allemaal 
gelijkgestemden die het leuk vinden hun 
eigen tuintje te verzorgen en te genieten 
van de opbrengst.

Voordat je je inschrijft is het goed stil te 
staan bij de hoeveelheid werk die een 
volkstuin vraagt. Zeker in het begin vraagt 
het onderhoud van een tuin, afhankelijk 
van de grootte, al snel 5 uur per week. 
In de zomer wat meer, in de winter veel 
minder. Kies daarom voor een tuin die 
qua tijdsinvestering bij je past! We raden 
aan klein te beginnen en als het bevalt 
door te groeien naar een grotere tuin. We 
verwachten namelijk wel je inspanning 
om je eigen tuin netjes te houden. 

De kosten voor een tuin van 100m²  
bedragen per jaar 30 euro voor huur en 
10 euro voor contributie. Het eerste jaar 
betaal je ook een waarborgsom van 50 
euro, die geretourneerd wordt zodra je 
de tuin weer schoon oplevert. Opgelet: er 
zijn slechts enkele plaatsten beschikbaar, 
dus wacht bij belangstelling niet te lang! 

Voor meer informatie of inschrijven: 
w.binnendijk@hetnet.nl (tel.  401782). 
Het volkstuincomplex is gesitueerd aan de 
Beukenlaan te Kamerik.

Bericht van het Breenteam

In maart 2020 gaan de vrijwilligers van het 
Breenplantsoen weer van start, te beginnen 
o.a. met de voorjaarssnoei. Vervolgens in 
de periode daarna schoffelen en de paden 
bijhouden. De laatste zaterdagen zijn we 
vooral bezig met blad ruimen en eventueel 
wat snoeiwerk.

We zitten echter te springen om vrijwilligers! 
Het clubje vrijwilligers is aan het slinken en 
wij roepen u op te komen helpen. Alles op 
basis van vrijwilligheid, geen verplichtingen, 

maar wel bijzonder gezellig. We starten om 
9.00 uur, om 10.00 uur doen we een bakkie 
en om 11.00 uur gaan we opruimen. Werk-
materiaal is aanwezig.

Ben je in een vorig leven hovenier geweest of 
heb je groene vingers, dan wel enige kennis 
van groenonderhoud, dan zou het helemaal 
fijn zijn als je kunt helpen. Maar ook zonder 
die kennis ben je van harte welkom. Alle 
handjes zijn welkom.

En dan nu de zaterdagen waarop we aan de 
slag gaan in het Breenplantsoen:
• 7 maart, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 

juni, 18 juli (onder voorbehoud), 19 sep-
tember, 17 oktober en ten laatste op 21 
november, met aansluitend een lunch 
aangeboden door het Dorpsplatform.

Hopelijk tot in het Breenplantsoen!

Het Breenteam

Bedankt voor alle donaties! De plan-
ten (geraniums dit jaar) zijn inmiddels 
besteld. We komen nog een klein bedrag 
tekort. 

U kunt ons altijd steunen door een bedrag 
over te maken op rekeningnummer 
NL36RABO0168755157 t.n.v. Kamerik 
Leeft o.v.v. plantenbakken.

Wil je ook een 
tuintje?

Plantenbakken 
Kamerik/Kanis
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Herinneringen met een vleugje humor

Kamerikse winters

Kameriks landschap, winter 2018. Foto door Kees de Kwaasteniet.

Krijgen we een strenge winter? Nie-
mand die het afgelopen november 
wist, weinigen die het verwachtten, 
en ondertussen weten we het ant-
woord: nee, het was een hele zachte 
winter. 

Schaatsen op de wetering, ja, daar hoopten 
we allemaal wel op! Dat is al vele jaren zo. Als 
er ijs lag mochten we er niet op voordat mijn 
vader het had gecontroleerd; met klompen 
aan liep hij achter bij het boenhok de sloot 
over, stampte eens goed en gaf fiat. De wete-
ring was pas toegestaan als er meerderen op 
schaatsten, maar naar de Greft was not done 
in mijn kinderjaren. 

Ik moest samen met mijn oudste zus de 
Friese doorlopers delen en gelukkig… zij hield 
niet van schaatsen, ik des te meer! Natuurlijk 
kwam er eerst een stoel aan te pas, daar 
achter leerde je het… Dat vastbinden van de 
schaatsen was nog wel een dingetje, vooral 
met laarzen aan ging dat erg lastig, en trok 
je zomaar een veter stuk, dan moest je eerst 
weer naar vrouw Bolle om nieuwe. Slijpen 
deden ze daar ook, maar dat gebeurde niet 
zo vaak, meer bot dan scherp... Later had ik 
rondrijders met riemen en daarna kwamen 
de zelf bij elkaar gespaarde noren. Ik had 
gehoopt ze deze winter weer een keer te 
kunnen onderbinden!

Buurmeisjes en mijn jongere zussen hadden 
zwierschaatsen en probeerden de kunst van 
het zwieren onder de knie te krijgen, soms 
met behulp van de knecht op de boerderij 
van de familie Verweij,  Mijzijde 100. 

Wintervoorbereidingen waren talrijk. Na de 
najaarsschoonmaak werd de kachel gezet, 
een kolenkachel in de kamer  en een houtka-

chel in de keuken. Kolenboer Versteeg kwam 
het kolenhok vullen.

De koeien kwamen op stal en dat gaf een 
heerlijk warm winters sfeertje. Heel duur-
zaam waren er het vorige jaar palen uit het 
geriefhout bosje gezaagd en een poos in het 
water uitgehard. Dat werden de nieuwe sta-
ken waartussen de koeien een jaar stonden.  

Betaald koe-knuffelen bestond nog niet, 
maar ik had wel een eigen koe waar ik tegen-
aan leunde na schooltijd en al mijn kinderdin-
getjes aan vertelde; de rustige ademhaling 
van dat beest weet ik me nog te herinneren!
Op de til in de stal, boven de koeien, werd 
een voorraad hout aangelegd, de vorige 
winter gezaagd.

We stookten alles op, gebruikten ook bri-
ketten om het vuur aan te houden. Uitstoot 
van CO2? Nooit van gehoord. Elke zaterdag 
moest ik de houtkist, de brikettenbak en de 
kolenkitten vullen.

In de kelder stonden twee grote kuipen. 
Verduijn, de groentenboer, kwam ze in de 
herfst vullen met aardappelen, waartussen 
een blauw poeder werd gestrooid tegen de 
uitlopers; puur vergif, vrees ik …

De tijd van andijvie in het zout heb ik niet 
meer meegemaakt, maar wel het wecken. 
Het dicht koken van de weckpotten, een rode 
rubberen ring onder het deksel en een beu-
gel erop om de luchtdichtheid te garanderen, 
lukte niet altijd!  Huisslachting was nog toe-

gestaan en dat deed de familie Tuithof.

Ook de kleding werd echt winters: flanel 
hemdje met wollen borstrok en lange kousen 
met “sjeratels” om ze omhoog te houden 
kwamen uit de kast. Oh, wat was ik blij toen 
de maillot werd uitgevonden! Flanellen 
lakens vond ik heerlijk – en dan die warme 
kruik voor aan je voeten… Op de nauwelijks 
geïsoleerde boerderij “Driehuis” houd ik dat 
laatste nog in ere! 

‘s Winters werd het paard “op scherp” gezet: 
een soort van korte dikke spijkers die in 
het hoefijzer werden geslagen; een werkje 
voor de smid en dat was, voor zover ik me 
herinner, Okkerman van de Kanis. Tja, je 
zou het kunnen vergelijken met de huidige 
winterbanden..

En zo kwam de winter. Soms extreem, ook 
voor toen, zoals in het jaar 62/63 wanneer 
Oud Kamerik en Teckop heel beperkt be-
reikbaar waren. Soms ook gewoon niet, een 
natte kwakkelwinter. Hoewel de statistieken 
laten zien dat strenge winters in ons land 
minder worden en de klimaatperikelen een 
feit zijn, denk ik toch dat we jaren terug 
alsnog een winter –  in de niet geïsoleerde 
huizen, zonder centrale verwarming, met 
minder goed verwarmde auto’s, niet of 
nauwelijks thermo ondergoed, minder goed 
gestrooide wegen omdat er geen digitale 
hulpmiddelen waren voor Rijkswaterstaat 
voor precisie strooi en noem het allemaal 
maar op – eerder als streng en koud ervoe-
ren dan nu, zeker op het platteland. Boenhoek en mestschuit in winterse sferen.

DOOR ANNIE NAP:
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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

Goede zorg voor uw IT apparaten

Stoof & Computers!

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

All-in-abonnement

Al vanaf €7,50 per maand

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?

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



16   Kamerik Vandaag nieuws

 

 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL TRAINING GILLIAN START:  

BOOTCAMP IN KAMERIK 
ELKE DONDERDAG AVOND 19:30 

PARKEERPLAATS ACHTER DE SCHULENBURG (Overstek 2) 

 

AANMELDEN EN MEER INFORMATIE: 

06 – 509 309 75  ||  personaltraining.gillian@gmail.com  || www.personaltraininggillian.com 

 

EERSTE LES GRATIS! 

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

Voor meer informatie: www.rv.rabobank.nl

Rabo Dichtbijfonds


