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Nieuws
Kamerik samen wonen, werken & leven

Nieuwe school?
Nieuw begin

Maandag 28 oktober kregen de leerlingen van de Wijde Blik en de
Eben-Haëzer voor het eerst les in hun nieuwe schoolgebouw. Niet
alleen is er een nieuw begin op een nieuwe locatie, er zijn ook
nieuwe plannen voor de oude schoollocaties.
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Lees verder op...
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Sinterklaasintocht van
2019

Prijzen voor Kamerikse
bedrijven

Kamerik Proeft
Wintereditie 2019

De Goed Heiligman komt ook naar Kamerik
toe. Nieuwsgierig naar het programma?
Lees verder op...

Critical Minds en Buitenplaats Kameryck hebben
respectievelijk de Hugo Kotestein oorkonde en
de Gouden Parel gewonnen...

In december is alweer de tweede editie van de
winterversie, maar het team is nog steeds op
zoek naar versterking...
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Agenda Openbare Vergadering
Dinsdag 19 november, om 20.00 in de Schulenburch.
1. Opening en Mededelingen
2. Meldingen in de openbare ruimte
3. Presentatie aanpak renovatie van de Kanis tot nu toe
4. Terugkoppeling inloopavond woningbouw en toelichting
stand van zaken/planning door de projectleider
5. Rondvraag

Colofon
“Kamerik Vandaag” is een onafhankelijk nieuwsblad dat tenminste zesmaal per
jaar verschijnt in de voormalige gemeente Kamerik. Het is een uitgave van het
Dorpsplatform Kamerik en de Ondernemersvereniging Kamerik voor alle bewoners van Kamerik.
Het blad wordt gratis verzonden samen met de folder van supermarkt Plus
Romijn. Losse nummers zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar in de winkel
van Plus Romijn aan het Hallehuis. Kamerik Vandaag kan ook digitaal worden
ontvangen. Meldt u aan via redactie@kamerikvandaag.nl.
REDACTIE
Ad Smit, Charissa Verbon, Dolf Bakker, Els Kwakkenbos, Jan van Es.
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 december 2019.
DORPSPLATFORM
Berichten voor het Dorpsplatform Kamerik kunnen verzonden worden naar:
dorpsplatform@kamerikvandaag.nl.
ADVERTEREN
Belangstelling om in Kamerik Vandaag te adverteren? Mail naar:
redactie@kamerikvandaag.nl.

Voor meer informatie: www.kamerikvandaag.nl
Naast de papieren uitgave van Kamerik Vandaag is er een
website met nieuws, agendaberichten en informatie. U kunt
ons ook op Facebook vinden onder “Kamerikvandaag”.
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Evenementen, activiteiten en meer!
19 november 2019

1e zaterdag v/d maand

Oud papier ophalen
Door de Ontmoetingskerk

11 december 2019

Openbare
Vergadering DPK

Kerstviering De Cope
Locatie: De Cope
Aanvang: 16.00

Locatie: Schulenburch
Aanvang: 20.00

16 november 2019

14 december 2019

Kamerik Proeft
Wintereditie

27-29 november 2019

Reünie CBS
Eben-Haëzer

Kippenknip

Locatie: Schulenburch

Locatie: Schulenburch
Aanvang: 16.00

Locatie: Mijzijde 88A

23 november 2019

Sinterklaasintocht
Zie www.jevaka.nl voor
meer informatie

3 december 2019

Repair Café

Locatie: Sleutelclub
Nijverheidsweg 8

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

Voorwoord door voorzitter Ko Droogers

Dit is alweer de voorlaatste Kamerik Vandaag
en mijn laatste voorwoord van dit jaar. Een
mooi moment om even terug te kijken. De
Het Dorpsplatform maakt jaarlijks een actieplan (te vinden op www.kamerikvandaag.
nl). We hopen natuurlijk dat we alle dingen
die erin staan voor elkaar krijgen, maar we
weten ook dat dat meestal niet zal lukken;
we zijn in de meeste gevallen van anderen
afhankelijk, vooral van de gemeente. En
hoe hard we ook aan de bel trekken bij de gemeente, ze hebben meer zaken aan de orde
dan de leefbaarheid van Kamerik. Hoewel ik
wel de indruk heb dat er best veel aandacht
voor Kamerik is in het Woerdense stadhuis,
meer dan in het verleden.
Een paar dingen uit het actieplan die goed
gelopen zijn:

•

Het loopt goed met de woningbouwplannen, maar we vinden het wel
jammer dat er in de plan- voorberei-

•

•

•

ding enige vertraging is ontstaan. De
gemeente is bereid met de planvorming
aan te sluiten op de wensen van de
inwoners. Op het moment dat u dit leest
zijn de scholen naar hun mooie nieuwe
gebouw verhuisd en is wellicht de sloop
van de oude scholen al begonnen om
plek te maken voor woningen! Het duurt
nog wel zeker een jaar voordat echt
woningen gebouwd kunnen worden –
hopelijk is tegen die tijd het stikstofprobleem opgelost…
Het gaat goed met het groenonderhoud.
De nieuwe aannemer Punt B.V. maakt er
echt serieus werk van om het groen en
de paden er goed uit te laten zien. We
hebben regelmatig contact met ze en
onze verzoeken worden doorgaans goed
gehonoreerd.
Er zijn grote stappen gemaakt op het
gebied van de verkeersveiligheid. Er ligt
een veilig fietspad langs het Oortjespad
en we zetten ons in om dat na de werkzaamheden in de Kanis ook definitief te
maken. Het fietspad in de bocht bij het
gemaal is verbreed en de nieuwe inrichting van de Van Leeuwenbrug is klaar,
om er maar een paar te noemen.
Gelukkig heeft de Sleutelclub een nieuw
tijdelijk onderkomen gevonden. We
hebben een paar keer met hen meegedacht over een toekomstige locatie.

•

We hebben ook iemand gevonden
die zich voor het sociale domein wil
inzetten. Jacqueline Eberwijn komt het
Dorpsplatform versterken!

Wat dit jaar nog niet gelukt is, is een start
maken met het opknappen van het beschermd dorpsgezicht. We hebben wel
deskundige Kamerikers voor een werkgroep
gevonden, maar zijn nog in afwachting van
initiatieven van de gemeente. Ook is de
rotonde op de Spruitweg/Enschedeweg nog
niet rond (!). Zo blijft er nog zeker wat te
doen voor de komende jaren. We moeten
het dan wel doen zonder Leo Molenaar en
Wibe van Vliet, want die nemen na vele
jaren inzet in het dorpsplatform eind dit jaar
afscheid. We kunnen dus nog hulp gebruiken
van mensen die zich voor de leefbaarheid
van ons dorp willen inzetten (aanmelden via
dorpsplatform@kamerikvandaag.nl).
Graag zie ik u op de komende Openbare
Vergadering, waar weer belangrijke onderwerpen op de agenda staan, zoals het
werk aan De Kanis, de ontwikkeling van de
woningbouw en misschien nog een nieuwtje
over plannen voor een “outdoor fitnesspark”.
Kortom: de moeite waard om er 19 november bij te zijn.
Ko Droogers, voorzitter
Dorpsplatform Kamerik
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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 onderwerpen die wij met de gemeente bespreken.

Elektrische laadpalen

Naar aanleiding van een vraag vanuit de Kanis
spraken wij enige tijd geleden over de mogelijkheden voor het plaatsen van elektrische
laadpalen met de gemeente. De gemeente
plaatst dergelijke palen niet. Een bewoner
of een bedrijf moet dit zelf aanvragen en
betalen. Aanvragen kan via de website van de
gemeente: https://www.woerden.nl/inwoners/
parkeren-vervoer-en-vergunningen/laadpaal.
De gemeente werkt samen met de bedrijven
Allego en PARKnCHARGE; links naar deze bedrijven vindt u op de site. Per locatie kunt u bij 1
aanbieder een laadpaal aanvragen.
Op het moment stelt Critical Minds buiten kantooruren 2 laadpalen beschikbaar; zie pg. 10.

programma op moet stellen. Het concept
zal aan ons voorgelegd worden en zullen wij
met u delen via de site of op een Openbare
vergadering.

bij u in de buurt verdwenen, meld dit dan bij
het gemeentelijk meldsysteem (link ook via
kamerikvandaag.nl). Via de meldingen kan de
gemeente de vinger goed aan de pols houden.

Beschermd dorpsgezicht

Verkeerscirculatie Mijzijde/
Molentocht

De gemeentelijke projectleider heeft de werkgroep Beschermd Dorpsgezicht nog niet bijeengeroepen. Wel is een startnotitie opgesteld
(nog niet ontvangen) en is er in het Meerjarig
Onderhoudsprogramma 2020-2023 een budget
van €20.000 aangevraagd om een onderzoek
naar het dorpsgezicht uit te voeren. Ook dit
project valt onder de bezuinigingen en naar
verwachting wordt ook hierover op 31 oktober
meer bekend. Ook hierover zullen we u op 19
november meer over vertellen.

Woningbouw op de schoollocaties

Meerjarig Onderhouds Programma
Vorig jaar en in de eerste helft van dit jaar
hebben we het concept Meerjarig Onderhoudsprogramma 2019-2022 met de gemeente
besproken en bepleit om voorrang te geven aan
het onderhoud van de Van Teylingenweg en de
Mijzijde. (In het MOP staan de grote ingrepen
die in de openbare ruimte plaatsvinden beschreven, regulier onderhoud wordt als vanzelfsprekend beschouwd en is niet opgenomen in
het programma.) Helaas hoorden we in oktober
dat door de bezuinigingen alle MOP-plannen
die nog niet aangevangen waren zijn opgeschort. Tevens is het niet mogelijk om voorrang
te geven aan het afmaken van het onderhoud
aan de Van Teylingenweg omdat het om
andersoortige werkzaamheden gaat dan zoals
die beoogd zijn aan de Hild, Waterstoep e.d., de
werkzaamheden worden betaald uit verschillende budgetten. Op 31 oktober (een dag nadat
dit blad naar de drukker gaat – red.) besluit de
gemeenteraad welke projecten gestart mogen
worden. Er is een kans dat er groen licht komt
voor het naar voren halen van het onderhoud
van de Mijzijde. Op de Openbare Vergadering
van 19 november zullen we u bijpraten over de
stand van zaken.
De bezuinigingen hebben tot gevolg dat de
gemeente een nieuw Meerjarig Onderhouds-

Begin dit jaar hebben we de gemeente gevraagd om de verkeerscirculatie op de Mijzijde
en de Molentocht en verder over het Verlaat
te bekijken en met een voorstel tot verbetering
te komen. Klachten zijn: vrachtverkeer over de
Molentocht/Verlaat, bijna botsingen met fietsen, overlast door de fietspaaltjes. Ook dit onderwerp wordt in de tweede helft van november met de gemeente besproken; het verboden
voor vrachtwagens bord op de Molentocht is bij
het maken van de afspraak voor 20 november
door Koen ten Hove wel al toegezegd.

Fietspad Oortjespad

De Verkeerscommissie is in overleg met Kameryck en de gemeente over mogelijke verbeteringen aan het fietspad langs het Oortjespad
zodat de veiligheid vergroot kan worden.
Hierbij wordt o.a. gedacht aan doorgetrokken
witte strepen aan de kant.

Bomen langs de Wetering

Onze groencommissie maakt zich al lange tijd
zorgen over de staat van de bomen langs de
Wetering en ook over het feit dat bomen niet
vervangen worden, dit geld ook voor andere
plekken. Door Leo Molenaar is een bomenplan
ingediend. Het uitgangspunt van de gemeente
is dat iedere boom die wegvalt/doodgaat of op
andere wijze is verdwenen, weer wordt teruggeplaatst. Als dit op dezelfde plek niet mogelijk
is wordt gekeken naar een plek in de buurt
of elders. In principe moet dit binnen 1 jaar
gebeuren. O.a. als gevolg van de bezuinigingen
lopen de herplaatsingen achter.
De gemeente is bezig om het bomenbestand in
kaart te brengen. Het overzicht met de bomen
in Kamerik krijgen we binnenkort toegestuurd.
Ziet u een boom wegkwijnen of is een boom

Op 14 november houdt de gemeente een
inloopavond Bestemmingsplan Schoollocaties
vanaf 19:30 uur in De Schulenburch. Tijdens
de Openbare Vergadering op 19 november
komt de projectleider van de gemeente verslag
uitbrengen over de inloopavond. Wij volgen de
voortgang van de plannen voor zover mogelijk
op de voet, helaas is er vertraging en worden
wij niet altijd (in onze ogen tijdig genoeg)
geïnformeerd.

Sloop oude scholen

Het Dorpsplatform heeft bij de gemeente
aangedrongen op een snelle sloop nadat de
scholen leeggemaakt zijn. De gemeente heeft
aangegeven dat de sloop op 14 oktober wordt
aanbesteed en als het meezit direct gegund.
Het sloopwerk kan dan half november starten.
Daarnaast hebben we erop aangedrongen dat
de locaties in verband met de veiligheid en het
voorkomen van vandalisme in de tussentijd in
de hekken worden gezet.

Meldsysteem

Vorig jaar heeft Monique Pels, projectleider van
de gemeente, uitleg gegeven over de plannen
voor een nieuw meldsysteem voor alle opmerkingen, klachten en wensen tot verbetering
van de bewoners. Het systeem is deze zomer
ingevoerd en Monique komt u bijpraten op de
Openbare Vergadering van 19 november. Zij zal
samen met de aanwezigen het meldsysteem
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Nieuws van het Dorpsplatform; Kamerikse activiteiten
oefenen met echte of verzonnen meldingen.
Een losse stoeptegel, zwerfafval, kapotte
straatverlichting, gat in de weg enzovoort kunt
u online bij de gemeente melden. Hoe meer u
zaken meldt, hoe beter de gemeente zaken kan
aanpakken. U wordt door hen geïnformeerd
over de aanpak die er gekozen wordt.

De Kanis

De inwoners van de Kanis zitten dagelijks in de
rommel van de renovatie en zien ook de delen
die in de afgelopen periode al zijn aangepakt.
Door middel van nieuwsbrieven wordt iedereen
op de hoogte gehouden, de bewonerscommissie heeft regelmatig contact met de aannemer
en heeft ook een aantal knelpunten met de
wethouder besproken. Niet iedereen uit het
dorp gaat regelmatig kijken naar de voortgang.
Daarom hebben we Alexandra Braas en Jeska
Jansen (omgevingsmanagers bij de aannemer
en bij de gemeente) gevraagd om tijdens de
Openbare Vergadering van 19 november een
presentatie te geven over het verloop, huidige
stand van zaken en toekomst van het renovatieproject.

Bezoek wethouders en directie

De nieuwe wethouders van Woerden willen
graag kennis maken met de diverse wijken en
dorpen van de gemeente en daarom worden
bezoeken gepland. Op dinsdag 5 november
staat een bezoek aan Kamerik op de agenda.
Er wordt begonnen op het bedrijventerrein
met uitleg over de renovatie van dit terrein,
gevolgd door een bezoek aan Klein Kamerik.

Vervolgens worden de Cope en de nieuwe
school bezocht. Daarna reist het gezelschap
naar de Kanis om de renovatie met eigen
ogen te zien. Het bezoek eindigt op de Beekhoeve voor een korte lunch.

Zorg en welzijn

Als Dorpsplatform willen we graag meer
aandacht geven aan het werkterrein van Zorg
en Welzijn en we deden een oproep voor
belangstellenden. We zijn heel blij dat Jacqueline Eberwijn zich gemeld heeft, zij is lid
geworden van het Dorpsplatform en zal het
aanspreekpunt worden voor Zorg en Welzijn.
Zij heeft heel veel kennis en ervaring op dit
gebied dankzij haar werkzaamheden in een
andere gemeente.

Nieuwe leden Dorpsplatform

Heel blij zijn we met de komst van Jacqueline, heel jammer vinden we het dat twee leden hebben besloten om afscheid te nemen.
Leo Molenaar, super actief in de groencommissie, heeft helaas om gezondheidsredenen
moeten besluiten om te stoppen. Wibe van
Vliet, o.a. lid van de Verkeerscommissie,
heeft besloten om na vier jaar niet te kiezen
voor een verlenging. Beide heel hartelijk
dank voor jullie inzet! Een erbij, twee eruit,
u begrijpt dat we graag nieuwe leden zien
komen. Belangstelling? Neem contact op met
ons secretariaat: dorpsplatform@kamerikvandaag.nl. Dan nodigen we u graag uit voor
een kennismakingsgesprek.

Sinterklaasintocht 2019
Beste inwoners van Kamerik,
Op zaterdag 23 november 2019 is het weer
zover! Sinterklaas komt aan in Kamerik.
Maar dit jaar gaat Sinterklaas in nieuwe stijl
het Sinterklaasfeest vieren! Hoe zal dat feest
er dan een beetje uit komen te zien, vraagt
u zich af?

Uiteraard komt Sinterklaas om 13 uur bij
het Oude Gemeentehuis aan, waar de
loco-burgemeester hem binnen zal halen.
Aansluitend volgt de optocht, welke door
de volgende straten gehouden zal worden:
Burgemeester Breenplantsoen-Burgemeester
Brediusstraat-Burgemeester Talsmaweg-de
Meent- Van Teylingenweg-Overstek-Schulenburch.

Bij de Schulenburch komt iedereen binnen en
zal Sinterklaas daar iedereen verwelkomen.
Daarna is Sinterklaas er voor de kinderen
om een foto te maken, vragen aan te stellen,
een tekening te geven enzovoort. Ook zijn er
verschillende Sint en Piet activiteiten te doen
voor de kinderen, doet DJ Marco de Sinterklaasdisco en is er limonade bij de bar.
Na ongeveer een uur zal Sinterklaas het feest
afsluiten en kunnen de kinderen tegen inlevering van het kaartje hun cadeau ophalen.

Kerstviering in
“De Cope”

Het bewonerscomité van ”De Cope” organiseert op woensdagavond 11 december
a.s. weer een kerstviering. Deze kerstviering wordt opgeluisterd door muziekvereniging “Nieuw Leven”. De avond wordt
gevuld door muziek van “Nieuw Leven” en
samenzang van bekende Kerstliederen.
Deze muzikale kerstviering wordt gegeven
in het atrium van ”De Cope”, welk in kerstsfeer is gebracht. Het bewonerscomité
nodigt u uit om deze kerstviering met de
bewoners van ”De Cope” en de ”Berkenhof” mee te maken. Entree is gratis.
Het programma van de avond:
19.30 uur: inloop, koffie/thee/chocomel.
20.00 uur: aanvang van de kerstviering
door muziekvereniging “Nieuw Leven” en
samenzang.
20.45 uur: pauze, gelegenheid voor een
kopje chocolademelk of glaasje glühwein.
21.15 uur: 2e deel van de kerstviering.
22.00 uur: einde kerstviering.
Tip: Het atrium van De Cope is maar
weinig verwarmd. Pas uw kleding daar op
aan!

beide schoolpleinen weer de voorverkoop
van de kaartjes, welke €2,50 zullen kosten
(graag contant betalen).
Wij hebben er al erg veel zin in, jullie ook?
Groeten van Jevaka Kamerik

Voor de ouders is er in de foyer koffie/thee
beschikbaar en is er de mogelijkheid om daar
bij te praten.
Uiteraard is er op woensdag 15 november op

Foto door Yosr-Hmam Spit.
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Scholennieuws
INGEZONDEN:

Reünie CBS
Eben-Haëzer
Op D.V. 16 november organiseert CBS
Eben-Haëzer een reünie op de oude
locatie. De basisschool is recent verhuisd
naar de nieuwe locatie. Daarmee is een
belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis
van de school afgesloten. De school gaat
voort op de nieuwe locatie, waarna het
gebouw wordt overgedragen aan de
gemeente.
Iedereen die aan de Mijzijde 88A op
school heeft gezeten, of werkzaam is
geweest, is zaterdagmiddag 16 november, van 15.00 tot 17.30 uur, van harte
uitgenodigd voor de reünie en afscheid
van het schoolgebouw.
Voor meer informatie en opgeven voor
de reünie: www.ebenhaezerkamerik.nl.

Sleuteloverdacht scholencluster
De besturen van de Kamerikse basisscholen
De Wijde Blik en Eben-Haëzer hebben op
vrijdag 4 oktober de sleutels van hun nieuwe
onderkomen ontvangen uit handen van wethouder George Becht (onderwijs). Daarmee
heeft de gemeente het scholencluster aan
de Overstek officieel overgedragen aan de
beide scholen. Inmiddels zijn de lessen in het
nieuwe schoolgebouw gestart.

digde wethouder Becht het energielabel
A++++. Dit betekent dat er evenveel energie
wordt opgewekt als verbruikt. In plaats van
een gasaansluiting zijn er luchtwarmtepompen en de benodigde elektra wordt opgewekt door een grote hoeveelheid zonnepanelen. Beide zijn mede mogelijk gemaakt
door duurzaamheidssubsidies. Verder zijn er
led-verlichting en tripleglas toegepast.

Wethouder George Becht (onderwijs):
“Kamerik heeft er lang op moeten wachten,
maar nu is het dan echt zo ver. Leerlingen én
leerkrachten kunnen binnenkort hun intrek
nemen in een eigentijdse school die van alle
gemakken is voorzien. Een bijzonder moment! Ik dank iedereen voor de constructieve
samenwerking en wens groot en klein een
hele fijne tijd toe in dit prachtige gebouw.”

“Beleefbaar schoolplein”
Achter het schoolgebouw is een veenweidepad aangelegd. Door dit zichtbaar te laten
zakken in de toekomst, kunnen leerlingen
met eigen ogen zien hoe sterk de bodemdaling in dit gebied is. Het veenweidepad is
mede mogelijk gemaakt door een bijdrage
van €65.000 van Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden. Om te voorkomen dat
ook het verharde deel van het schoolplein of
de parkeerplaatsen verzakken, zijn hieronder
polystyreenblokken van 70 cm dik aangebracht. Om leerlingen bewust te maken van
de omgang met water, is goed zichtbaar hoe
dakwater via open watergeulen van poel
naar poel stroomt om uiteindelijk te worden
afgevoerd in een watergang.

Voor elke school is er een eigen ingang, waarbij er rekening is gehouden met toegankelijkheid voor iedereen. In totaal gaat het om 13
lokalen. De uitstraling is landelijk, passend
bij het dorpse karakter van Kamerik. Het
scholencluster is ontworpen door Frencken
Scholl Architecten uit Maastricht en gebouwd
door aannemersbedrijf Kwakkenbos B.V. uit
Harmelen. De projectleiding en het bouwmanagement waren geheel in handen van de
gemeente Woerden.
Nul-op-de-meter
Het nieuwe schoolgebouw is de eerste nulop-de-meterschool in Woerden en uiterst
duurzaam. Tegelijk met de sleutels overhan-

VAN DE GEMEENTE WOERDEN:

Inloopavond bestemmingsplan scholenlocaties
Er is in Kamerik veel vraag naar nieuwe woningen. Daarom wil de
gemeente op de voormalige scholenlocaties van de Eben-Haëzer en
De Wijde Blik woningbouw mogelijk maken. Na een eerdere enquête
en bewonersavond over de invulling van deze locaties, zijn er nu twee
ontwerp bestemmingsplannen opgesteld.

kavels nog niet in verkoop zijn. Er is dus ook nog geen verkoopinformatie beschikbaar. Wel kunt u zien wat het bouwvlak is en wat de
bouwmogelijkheden zijn. Ook is er alle gelegenheid om vragen te
stellen. Er is geen vast programma, u kunt binnenlopen wanneer u
wilt.

Het gaat om een bestemmingsplan voor de locatie Eben-Haëzer
(Mijzijde 88A) en een bestemmingsplan voor de locaties De Wijde Blik
(Mijzijde 76A en Overstek 1). De bestemmingsplannen worden binnenkort ter inzage gelegd. Om u hierover te informeren, organiseert
de gemeente een inloopavond. U bent van harte welkom.

Hoeveel woningen komen er?
In de ontwerp bestemmingsplannen zijn de volgende bouwmogelijkheden opgenomen:
• Op de locatie Eben Haëzer de mogelijkheid voor minimaal 4 en
maximaal 6 vrijstaande of 2-onder-1 kapwoningen.
• Op de locatie De Wijde Blik Mijzijde 76A de mogelijkheid voor 2
kavels en een appartementengebouw. In totaal gaat het dan om
maximaal 24 woningen.
• Op de locatie De Wijde Blijk Overstek 1 de mogelijkheid van
maximaal 40 woningen.
Het gaat in alle gevallen om koopwoningen.

Inloopavond 14 november van 19.30-21.00 uur
De inloopavond is in de Schulenburch, Overstek 2 te Kamerik. Tijdens
deze avond kunt u de ontwerp bestemmingsplannen inzien. Wij
hebben nog geen plannen of tekeningen van de woningen die er gaan
komen, omdat er nog geen ontwikkelaar is geselecteerd of omdat de
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Is de tuin alweer 10 cm
gezakt, en wordt het tijd om
weer op te hogen?
Tijd voor een nieuw
tuinhuis, loungeruimte
of mooie aanbouw?
Tuin lekker aan het
opknappen?

Kom dan gerust een
keer bij ons langs!
Voor zand, grond, grind en split.
Bestrating en schuttingen
Hardhout en vurenhout
TEL: 0348-401635
INFO@ROESTKAMERIK.NL
WWW.ROESTKAMERIK.NL

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.

Als je afscheid
nemen moet...
dan is het belangrijk, om dat in eigen stijl
en op respectvolle wijze te kunnen doen.

Voor meer informatie: www.rv.rabobank.nl

Rabo Dichtbijfonds

Voor een persoonlijke
en betekenisvolle
uitvaart:
Nicole Fazzi – Burgers
Woerden 0348 – 498129
www.ametista.nl
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Schulenburch

Sporten, feesten en vergaderen

Een zaal huren voor een verjaardag of
ander feest? Dat kan bij De Schulenburch!
Een sfeervolle locatie voor het huren van een zaal voor vergaderingen,
feesten, workshops, maar ook condoleances. Daarnaast zijn de zalen
geschikt voor bruiloften en sportevenementen. De Schulenburch
verzorgt graag de catering voor u, van lunch tot en met buﬀet.
Kom gerust langs dan laten wij u graag zien welke zalen wij verhuren
en wat de mogelijkheden zijn.

www.autobedrijfwilvandertol.nl

Tel. 0348 - 401272
Nijverheidsweg 3, Kamerik

Reparatie en onderhoud van alle merken personen en bedrijfswagens

Altijd 80 top occasions op voorraad!

info@deschulenburch.nl
www.deschulenburch.nl

Alle mobiliteitsgemak onder één dak!

Overstek 2 • 3471 EJ Kamerik
T 0348 401 615 • 06 44 65 24 08
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Interview met Cees Meijers, auteur Boerenerfgoed (deel 2)

Het agrarisch erfgoed
van Kamerik

Cees Meijers, met dochter en zoon, tijdens de presentatie van zijn boek op 12 oktober. Het eerste
exemplaar werd uitgereikt aan de Kamerikse dorpswethouder, Arjan Noorthoek.

Half oktober 2019 is er een nieuw boek over
Kamerikse boerderijen met een naam uitgekomen. Het is het vervolg op Boerenerfgoed
[deel 1], wat in 2015 is verschenen. Het boek
met de titel Boerenerfgoed [deel 2] is een
inspirerende handleiding voor de ontdekkingstocht naar het agrarische erfgoed van
de Kamerikse polders Nieuw-Kamerik en
Oud-Kamerik. Kamerik Vandaag sprak met
Cees Meijers over zijn werk aan het boek.
Het schrijven van het boek moet je heel veel
tijd gekost hebben, klopt dat?
Dat kun je wel zeggen; gemiddeld heb ik er
zo’n 40 uur per boerderij in gestoken. Het zijn
31 boerderijen, dus reken maar uit. En dan
heb ik de uren van de anderen die meegeholpen hebben nog niet meegerekend.
Maar goed, ik ben iemand die niet stil kan
zitten en die altijd bezig is, en dan is het geen
zware belasting.

Over Cees Meijers
Cees Meijers is 63 jaar en getrouwd met
Ria Pak. Ze hebben vier kinderen: Annet,
Mark, Esther en Niels. Cees werkt als
projectleider bij bouwbedrijf Goudriaan
Jongerius in Waarder.
Hij is met zijn boerderijboeken begonnen
in een soort groeiproces, na eerst boeken
geschreven te hebben over schaatsen en
genealogie (stamboomonderzoek) van de
familie Meijers, mede geïnspireerd door
zijn verleden als boerenzoon en bouwkundige.

In je boek geef je aan dat je het niet alleen
hebt gedaan, wie hielpen je allemaal?
Dat zijn een aantal mensen geweest. Gert
Ton uit Zegveld heeft me geholpen met
de redactie en Jack van Blaaderen – een
genealoog uit Rijnsburg – heeft enorm veel
informatie uit het verleden helpen ophalen.
Verder heeft mijn dochter Esther geholpen
met de lay-out en vormgeving en zoon Mark
met de fotografie. Het meest dank ben ik
echter verschuldigd aan iemand die al lang
niet meer leeft: de oude Hage Nap van boerderij Vredebest, van Teylingenweg 107.
Noot van de redactie: Alle 55 cursief gedrukte passages uit het boek van Cees zijn citaten
uit de geschriften van Hage Nap. Cees haalt
ter illustratie een doos met een hele stapel in
keurig handschrift geschreven schriften van
de hand van Hage. Hij was een zeer intelligente man die zich, naast zijn werk als boer
ook bezig hield met het navorsen van allerlei
boerderijen en ander markante gebouwen uit
Kamerik; daar heeft Cees gebruik van mogen
maken.
Heb je ook bijzondere dingen gevonden of
meegemaakt?
Bijzonder was dat de vader van de eigenaar
van Welgelegen aan Van Teylingenweg 167,
Cornelis van Mourik, drie keer trouwde (in
die tijd gebeurde dat vaker door kraambedsterfte) en liefst 32 kinderen kreeg. Hiervan
werden er echter maar 11 volwassen. Ook
kindersterfte kwam helaas heel veel voor in
die tijd.

Boerderijnamen
De boerderijnamen die voorkomen in het
tweede boek van Cees staan hieronder.
Veelal zijn dat bijzondere, originele, of
zelfs grappige namen. Boerderijen zonder
naam zijn niet opgenomen in het boek.
Achter de Wielen, Beekhoeve, Bouwina
Hoeve, De Dubbele Woning, De Olm,
De Rosskamp, De tijd leert alles, De Vrije
Hoeve, Het Oortjeshek, Hoeve Bouwlust,
Hoeve Volharding, Kerkgoed, Klein
Ooyevaarsnest, Landgenoegen, Munnikshof, Nooit Gedacht, Ora Cogita et Labora,
Oude Hoeve, Oudendam, Ouder Vrucht,
Samen één, Schuttersveld, Spes Vivat,
Suitoort, Vaderswens, Vredebest,
Vredeoord, Welgelegen, ’t Gaat niet van
zelf
Ook opmerkelijk: een boerderij die achterstevoren staat. Dit is de boerderij Ora Cogita et
Labora (Bid, denk en werk), gelegen aan de
Buursloot; die liep ongeveer vanaf Oortjespad naar de Oudendam, midden tussen de
Van Teylingenweg en de huidige Enschedeweg door. Deze Buursloot werd gebruikt door
bakkers, kruideniers en andere middenstanders die op die manier bij de boeren aan de
deur kwamen.
Ook interessant is dat er aan de Kanis in de
19e eeuw een kaatshal was. Ook op het dorp
moet er een geweest zijn. Kaatsen was dus
toen een redelijk populair volksvermaak en
de voorloper van de huidige sportverenigingen.
En wat nu?
Nu stop ik eerst een tijdje alvorens ik weer
aan het derde en laatste boek ga beginnen.
Dit gaat over de beide Houtdijken en Teckop.
Wist je dat de kerk en het oude gemeentehuis aan het Plantsoen ook bij de polder
Houtdijk hoorden? En dus ook een groot deel
van de nieuwbouw in die hoek van het dorp?
Het boek kost €30 en is te verkrijgen bij
Chez Michel, De Hoeksteen en Cees zelf.
Wie informatie kan geven over boerderijen
uit de Houtdijken en Teckop, aarzel dan
niet contact met Cees op te nemen via
ceesmeijers60@gmail.com of mobiel 0646234665 (bij voorkeur ’s avonds). Dat kan
in de vorm van verhalen, foto’s, etc.
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Nieuws over onze ondernemers

Adviesbureau Critical Minds ontvangt Hugo Kotestein
Oorkonde 2019
uitzonderlijk goed bewaard gebleven en is
stad en landschap te bewaren en zet zich in
behouden als levend ankerpunt in de Kamerikse gemeenschap.”

Het bestuur van Stichting Hugo Kotestein
heeft haar jaarlijkse oorkonde uitgereikt aan
Floris Groeneveld van Critical Minds, het
bedrijf dat is gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Kamerik. De uitreiking werd
gedaan door wethouder Tymon de Weger.
Critical Minds heeft het pand verbouwd
en volgens het bestuur “moderne gebruikseisen op respectvolle wijze gecombineerd
met het beeldbepalende uiterlijk en de nog
aanwezige belangrijke originele interieurelementen. Dit zeldzaam gave voorbeeld van
vroege wederopbouwarchitectuur is hierdoor

De duurzame mentaliteit van Critical Minds
heeft ervoor gezorgd dat alle architectonische en cultuurhistorische elementen van
het gebouw, waaronder zeldzame glas-inlood ramen (zie rechts), zijn behouden en
gerestaureerd.
Voor de mensen van Critical Minds was
de verbouwing op hun lijf geschreven. Het
adviesbureau helpt organisaties bij projectbeheersing, het verkorten van doorlooptijden en adviseert op het gebied van circulair
werken met haar nieuwe spin-off Null.
Behouden wat goed is en het stimuleren van
hergebruik was dus ook tijdens dit project
een logische werkwijze.
De Stichting Hugo Kotestein heeft ten doel
om elementen van monumentale waarde in

Buitenplaats Kameryck wint
Gouden Parel Woerden 2019
Ondernamen organiseert jaarlijks in de
regio Woerden de verkiezing omtrent
de Gouden Parel: welke ondernemer
blinkt uit en heeft zich in het voorbije jaar
op positieve manier onderscheiden: in
uitmuntend ondernemerschap, bijzondere
prestaties, erkenning of grote maatschappelijke betrokkenheid?
Volgens de eigenaren van Buitenplaats
Kameryck, Hans Voorn en Mark Haagen,
hebben zij de prijs gewonnen omdat zij,
ondanks enorme tegenslagen, steeds in
hun droom zijn blijven geloven en niet
hebben opgegeven. Wat zij zelf nogal
bagatelliserend een “flinke tegenwind”
noemden, was in werkelijkheid een vijf
jaar durende (juridische) strijd om vergunning voor uitbreiding van hun bedrijf,
waarbij zelfs de Raad van State zich diverse
keren met hun zaak bemoeide. En al die
tijd was daar die knagende onzekerheid
over de afloop.
De ware ondernemersgeest blijkt ook wel
uit het feit dat zij geen bestaand bedrijf
hebben overgenomen, maar alles van de

voor behoud en versterking van de (historisch-) ruimtelijke kwaliteit van de stads- en
dorpsgebieden en het landelijk gebied.

grond af aan hebben opgebouwd. Dertien
jaar geleden was er nog helemaal niets;
nou ja, gras, water, riet en vooral veel
brandnetels. Menigeen verklaarde hen
voor gek toen zij hun plannen ontvouwden
om daar een bedrijf te beginnen. Maar
zij geloofden in hun droom en bleven volharden. Het resultaat: een werkelijk uniek
paradijs met een enorme WOW-factor,
waarop niet alleen zij, maar alle Kamerikers
trots mogen zijn.
Kamerik Vandaag feliciteert jullie van harte
met deze welverdiende prijs.
[bronnen: o.a. RPL Woerden en de website
van Ondernamen]

Laadpalen
Critical Minds
Oproep: Sinds september staan er bij
Critical Minds 2 elektrische laadpalen met
4 oplaadpunten. Omdat wij graag iets
voor de buurt terug willen doen, stellen
wij deze buiten kantoortijden beschikbaar
aan de inwoners van Kamerik. Dus twijfel
je al langer om elektrisch te gaan rijden
en was het ontbreken van een laadpaal
het enige wat je tegenhield? Ga ervoor!
Tussen 18.00u en 8.00u én natuurlijk in
het weekend, staat het je vrij om gebruik
te maken van onze palen.
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Kameriks nieuws

St. Activiteitenhuis Kamerik

Bedrijfsbezoek OVK aan Garage
Midland

Op 3 oktober waren zo’n vijfenzeventig leden van de ondernemersverenigingen uit Kamerik, Kockengen en Zegveld te gast bij truckcenter Midland in Barwoutswaarder, Woerden.
Hoewel het bedrijf in Woerden staat, zijn de eigenaren Luuk en Luuk Kwakkenbos (vader
en zoon) volbloed Kamerikers en is hun bedrijf ook statutair gevestigd in Kamerik. Bij
Midland kopen en verkopen ze nieuwe en gebruikte trucks aan heel Europa en Azië. Het
is heel knap hoe ze zich een niche hebben toegeëigend tussen de grote truckdealers. Zij
zijn een bedrijf dat zich, vanwege de zeer grote mate van flexibiliteit en een relatief lage
kostprijs, uitstekend weet te handhaven in de truckmarkt.

Stichting Activiteitenhuis Kamerik organiseert
activiteiten en faciliteert nieuwe initiatieven
door en voor de inwoners van Kamerik, in de
Cope (Berkenlaan 51). Hieronder staat het
programma voor november en december.

Luuk Sr. vertelde hier enthousiast over aan zijn gehoor. Hij kreeg van voorzitter Martijn
Zwiers, van de Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis, een Kamerikse herinnering aan
deze mooie en zeer geslaagde avond aangeboden.

INGEZONDEN:

Hulp gezocht bij Proeve van
Bekwaamheid

Beste mensen, even voorstellen, mijn naam is Geertjan Aleven. Ik ben zzp-er
en sinds drie jaar woon ik met mijn gezin in Kamerik. Dat bevalt heel goed.
Waarom een bericht van mij in Kamerik Vandaag? Voor een opleiding die
ik volg moet ik een proeve van bekwaamheid afleggen. Daarom zoek ik een
bedrijf, vereniging of een community waar een vraagstuk leeft waar men iets
mee wil of zelfs moet.
In mijn project ga ik met de betrokken op zoek naar eigen oplossingen. Daarvoor doe ik interviews en begeleid ik de nodige bijeenkomsten. We werken
toe naar concrete eigen ideeën die de mensen zelf oppakken.
Waar kunt u aan denken? Voor een bedrijf, bijvoorbeeld het opzetten of
verder invulling geven aan het MVO beleid (maatschappelijk verantwoord
ondernemen). Voor een (sport)vereniging kan het misschien gaan om de vragen: hoe krijgen we meer leden of hoe kunnen we ouders meer betrekken?
Dit is een opleidingsproject, en ik vind het leuk en ook praktisch om iets dicht
bij huis te doen. Indien mogelijk zou ik het project graag op korte termijn
starten. Het heeft een doorlooptijd van 6 weken tot 3 maanden en vraagt in
die periode van uw mensen op verschillende momenten actieve betrokkenheid bij interviews, bijeenkomsten en uitwerking van ideeën.
Heeft u interesse? Laat het dan even weten aan de redactie van Kamerik Vandaag (redactie@kamerikvandaag.nl). Dan zouden we als eerste stap nader
kennis kunnen maken. Van daaruit kunnen we kijken of we afspraken kunnen
maken over een concreet project.

Nieuwe accommodatie
SDO/Blijwerkt

Zaterdag 26 oktober was het een geweldige dag voor de korfballers van SDO/Blijwerkt. Eerst versloeg het vlaggenschip die
middag de nog ongeslagen koploper Pernix met maar liefst
23-15, waardoor de Kamerikse ploeg de koploper op twee
punten nadert in de laatste wedstrijd van de eerste helft van
de veldcompetitie.

Vervolgens was het de eer aan wethouder Bolderdijk om de
nieuwe accommodatie te openen, bestaande uit drie kunstgrasvelden en een volledig gerenoveerde kantine. Hij kreeg
bij het doorknippen van het lint ondersteuning van het jongste SDO-lid, Noud van Joolen. Kameriker Bolderdijk memoreerde de bijzondere sportieve prestaties van de club en de
zelfwerkzaamheid die bij de club hoog in het vaandel staat.
Net voor de opening werden de bestuursleden Nander de Wit
en Rogier de Kwaasteniet, als de grote trekkers van het project, ook in het zonnetje gezet met een grote bos bloemen.
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Kamerikse evenementen
INGEZONDEN:

Terugblik Kamerik Live Senior
Zaterdagmiddag 14 september, een uur of
half twee… Een drukte van jewelste op de
Kamerikse dijk richting de Schulenburch. De
senioren van Kamerik maakten zich op voor
een heerlijke middag vermaak: Kamerik Live
Senior.

Kamerik Live Senior, het “goede doel” van de
reguliere Kamerik Live editie 2019 waarbij
de opbrengst is gebruikt om deze middag te
kunnen verzorgen. Alle Kamerikers van 65
jaar en ouder konden zich hiervoor opgeven.
Volledig verzorgd en helemaal gratis.
Ruim 150 aanwezigen werden door onze
heuse dorpsomroeper Henk van Brenk
welkom geheten en vervolgens door de vaste
organisatie en de 7 vrijwilligers begeleid naar
een strategische plek in de zaal. Iedereen was
in eerste instantie op zoek naar vrienden, bekenden en familie, maar uiteindelijk ontstond
een prachtige gemengde tafelschikking.

met heerlijke muziek van de winnaar van
de eerste Kamerikse Muziek Award, Joan
Molenaar, gevolgd door Torres Blues, Wilco
van Hoorn en de Vergeten Zangeressen van
het Nederlandse Lied: allemaal herkenbare
meezingers, van Ria Valk tot het Dorp van
Wim Zonneveld.
Iedere vrijwilliger had zijn of haar eigen wijk
en serveerde hapjes en drankjes aan een
aantal vaste tafels. De colaatjes, biertjes,
wijntjes en advocaatjes vloeiden rijkelijk en
een hand omhoog was voldoende om het
glas weer gevuld te krijgen. Waar het voor
de aanwezigen begon met meezingen en
meeklappen, gingen halverwege de middag

Kamerik Proeft Wintereditie 2019

Kamerik
2019

Proeft

Kersteditie

es
heerlijke hapjes en drankjen verloting
leuke kinderactiviteiten
muzikale optredens d’joy
en hans breedveld

DE SCHULENBURCH * 16.00 TOT 21.00 UUR
GRATIS ENTREE

Zaterdag 14 december staat, na een geslaagde 1e wintereditie, de 2e wintereditie van
Kamerik Proeft op het programma.
Na 10 jaar organisatie van Kamerik Proeft
door Els Kwakkenbos, Tineke Maarleveld en
Janny van Es werd het voor hun tijd om het
stokje over te dragen. Zij hebben de organisatie altijd met veel plezier gedaan en hebben
Kamerik Proeft uitgebouwd tot een jaarlijks
gewaardeerd evenement in Kamerik.

Wij als vrijwilligers hebben een geweldige
middag gehad; er is niets mooier dan blije en
gelukkige mensen om je heen. Organisatie
Kamerik Live, Annemarie, Annette W. en Annette van S., Marco en Jan, onwijs bedankt
namens alle vrijwilligers en bezoekers voor
een heerlijke middag enne… volgend jaar
weer!
Namens de vrijwilligers,
Wilfred Boers

De organisatie had weer een gezellig
muzikaal programma in elkaar gedraaid

ZA 14 DECEMBER

de eerste voetjes al van de vloer, om aan
het eind van de middag te ontaarden in een
massale polonaise. GEWELDIG!
De middag werd in stijl afgesloten door Joan
Molenaar met het Volkslied van Kamerik, een
ode aan ons prachtige dorp (via de Facebookpagina van Kamerik Live terug te luisteren).
Iedereen schalde uit volle borst mee, “Daar
aan de Wetering, de Kamerikse Wetering”…
en ging uiteindelijk, na een geweldig verzorgde middag, voldaan en gelukkig naar huis.

De commissie bestaat nu uit Dingeman
den Hartog, Anja de Graaf, André van der
Heijden, Mirjam de Borst en Auke Bijlsma.
Ook dit jaar gaan we er weer een leuke en
gezellig wintereditie van maken, met heerlijke hapjes en drankjes, leuke kinderactiviteiten en niet te vergeten de verloting waarvan
de opbrengst ten goede komt aan de plantenbakken in het dorp. Ook zijn er muzikale
optredens van D’Joy en Hans Breedveld.
Wij zijn nog op zoek naar versterking voor
ons team van Kamerik Proeft.
Wil jij ons team versterken, stuur dan even
een mail naar kamerikproeft@gmail.com.

De plantenbakken

De zomer is voorbij, dat betekent ook dat de
planten weer uitgebloeid zijn. Wat hebben
we weer lang kunnen genieten van die mooie
bloemen. Het Dorp en de Kanis zagen er de
hele zomer prachtig uit – met dank natuurlijk
aan de vele watergevers. Ook dit jaar hebben
zij weer vanaf 1 mei meerdere keren in de
week de planten moeten watergeven. De één
deed dat met een putemmer, de ander met

een emmer op een trap, vaak met gevaar
voor eigen leven. Zeker in de warme en
droge periode hadden de planten veel water
nodig. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer
op jullie rekenen!
Om ook volgend jaar weer planten te kunnen
aanschaffen is er wel geld nodig. Gelukkig
krijgen de plantenbakken van het Dorpsplatform een kleine bijdrage en van Kamerik
Proeft, maar dat is lang niet genoeg. Daar we
vorig jaar wat extra bakken hebben opgehangen, zijn de kosten ook gestegen en lopen
tegen de 2000 euro.
Daarom houden wij op 14 december bij
Kamerik Proeft weer een verloting met mooie prijzen en hopen daar een groot deel van
te kunnen bekostigen. Wilt u dus ook weer
genieten van de bloemenpracht, koop dan
zoveel mogelijk lootjes!
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Kamerik in Beeld
DOOR CHRISTO SMITS:

Jeugdrubriek
Burendag 2019

Aan de Kanis werd voor de 7e keer burendag
gehouden. Al in de vakantie moesten mijn
ouders aanmelden. Ook heeft mijn moeder
geholpen groente te snijden. Dat doen meer
mensen.
Eind van de middag gingen we naar de Kanis.
Achter op het veld stonden tenten. Voor de
kinderen waren er springkussens.

geregeld. Heel veel mensen stonden te kletsen. Dan gingen ze wat eten en weer kletsen.
Met heel veel kinderen heb ik gespeeld op de
springkussens. Dat was leuk en gezellig. Af en
toe zei mama dat ik drinken of eten mocht.
Later toen het donker was, kwam er nog een
bandje. Maar toen ging ik al gauw naar huis.
Het was een heel mooi feest.

Nieuwe School

vernield en lag er heel veel glas en rommel
op het schoolplein.
Komende week starten de kinderen van de
Wijde Blik en van de Eben-Haëzer in het
nieuwe schoolgebouw. Laten we zorgen dat
het schoolplein mooi en netjes blijft. Op deze
manier maken we een hele leuke school van
dit gebouw.
Wie van de kinderen wil mij de volgende keer
helpen met een leuk stukje voor Kamerik
Vandaag schrijven?

Heel veel mensen stonden te bakken. Pannenkoeken voor de kinderen. Vlees en patat.
Ook kregen we drinken. Allemaal heel goed

Laatste week van de vakantie moest op de
Wijde Blik door Rudi heel veel rommel worden opgeruimd. In de vakantie waren banken

SENIOREN BRANDWEERWEDSTRIJD

BETON STORTEN IN DE KANIS

HERFSTOPRUIMING

LANGS 'S HEEREN WEGEN

PETJE AF VOOR DE NIEUWE SCHOOL

BURENDAG 2019 IN DE KANIS

Foto’s door Kees de Kwaasteniet en Yosr Hmam-Spit. Bedankt!

Scheefzakkende lichtmasten Mijzijde behoren tot verleden
In afwijking op de landelijke standaard lichtmasten, wordt in Woerden al enkele jaren
gewerkt met stabiliteitsplaten en vleugels om
de lichtmasten in de zakkende bodem meer
steun te geven. Helaas bleven de masten
langs de Mijzijde scheefzakken, soms al heel
snel na het plaatsen. Een doorn in het oog
voor bewoners en de gemeente.

het plaatsen van 21 nieuwe lichtmasten op
een schroeffundatie. Schroeffundatie is een
bewezen techniek, maar is uniek als fundering van openbare verlichting. Voor zowel
de aannemer als gemeente Woerden kan
deze pilot aan de Mijzijde bijdragen aan de
oplossing voor verzakkingsproblematiek op
het gebied van openbare verlichting.

Samen met aannemer Van Gelder Verkeerstechniek heeft gemeente Woerden gezocht
naar een toekomstbestendige oplossing
voor het verzakkingsprobleem van de
lichtmasten. Half september is gestart met

Zoals uit bijgaande foto blijkt, staan de
lichtmasten nog steeds overeind en geven
een mooie uitstraling. De pilot lijkt dus nu al
geslaagd!
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Geschiedenis
DOOR JAN VAN ES:

Joodse onderduiksters in Kamerik
Gedurende de Duitse bezetting hebben in Kamerik tal van vluchtelingen
een tijdelijk onderdak gezocht en
gevonden. In de meidagen van 1940
waren dat geëvacueerden uit gebieden waar de strijd woedden. In de
laatste oorlogsmaanden kwamen
bewoners uit onder meer Arnhem,
het rivierenland en de kuststreek
(ook) naar Kamerik.
Een andere categorie vormden de onderduikers die op het relatief afgelegen platteland
een goed heenkomen zochten. Hun namen
en de achtergronden zijn meestal niet bewaard, maar wèl het verhaal van Regina en
Kitty Glaser, twee uit Nijmegen afkomstige
zusjes.
In december 1942 vroeg de Arnhemse
hoofdcommissaris van politie om opsporing,
aanhouding en voorgeleiding van Regina
Kaatje Glaser omdat zij zonder de benodigde
vergunning was verhuisd. Dat was de ambtelijke omschrijving van onderduiken.
Regina was de oudste van de twee, geboren
op 25 januari 1911 als dochter van bakker
Eliazer Glaser en zijn vrouw Reintje. Haar
vader overleed al in 1923, toen haar jongste
zusje Kitty amper vier jaar oud was. De
ongetrouwde Regina woonde op het moment
van haar verdwijnen in Arnhem en werkte als
stenotypiste. Haar zus Kitty werkte als hulp
in de huishouding in Nijmegen. Ook zij dook
in die periode onder. De reden daarvoor laat
zich raden.
Hun moeder was, vermoedelijk in de tweede
helft van 1942, opgepakt en op 11 januari
1943 op transport gezet van Westerbork naar
Auschwitz, waar zij op 14 januari vergast zou
worden. Ook hun broer Jacob Jonas was al
op 28 september 1942 samen met zijn vrouw

Teckop 37.

Oorlogsmonument bij de algemene begraafplaats aan de Van Teylingenweg, met de gedenksteen voor
Regina en Kitty Glaser in het midden. Detailbeeld rechtsonder op deze pagina.

Lilian op transport naar Auschwitz gegaan,
waar beiden twee dagen later werden vergast. Hoewel de zusjes Glaser geen zekerheid
hadden omtrent het lot van moeder, broer en
schoonzus, was helder dat de Duitsers weinig
goeds in de zin hadden. Onderduiken bood
kans om aan deportatie te ontkomen.
Hoe zij in Kamerik terechtkwamen, is niet
meer na te gaan. Wèl dat zij onderdak kregen
in het kleine, inmiddels niet meer bestaande,
huisje van landarbeider Reumerman aan
Teckop 37, vlakbij de gemeentegrens met
Kockengen.
Dat werd hen in januari 1944 noodlottig. Aan
de Kockengense kant was een schaap gestolen en de veldwachters van de gemeenten
Kockengen en Kamerik gingen gezamenlijk
op onderzoek uit. Aan de Kamerikse kant
van de grens deed veldwachter Van der Vlis
naspeuringen. Zo kwam hij op 15 januari
in het huisje van Reumerman. “Aha,” moet
hij hebben geroepen toen hij daar de twee
zusjes vond. Die smeekten hem hen te laten
gaan. Van der Vlis, volgens de overlevering
een (te) gezagsgetrouwe koddebeier, liet
echter een auto uit Woerden komen, waarmee de onderduiksters werden weggevoerd.
Zij kwamen in Westerbork terecht en al
op 22 januari werden zij op transport naar
Auschwitz gezet, waar hen op 28 januari de
gaskamer wachtte. Reumerman vluchtte en
ontkwam zo aan arrestatie.

Van der Vlis, die na de oorlog tien jaar cel
kreeg voor zijn rol in het oppakken van de
zusjes Glaser, noemde zich op zijn eerste procesdag een slachtoffer van zijn beroep: “Daar
stond ik, ik moest een besluit nemen. Ik weet
nu dat ik het verkeerde nam.”
Op het oorlogsmonument bij de algemene
begraafplaats aan de Van Teylingenweg
worden Regina en Kitty Glaser herdacht. Hun
broer Joost, die de oorlog overleefde, liet
op de Joodse begraafplaats in Nijmegen een
gedenksteen voor zijn moeder, zussen, broer
en schoonzus plaatsen.
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kalkaanslag is verleden tijd
met de Boshuis Waterontharder of Descaler

Heeft u iemand nodig
voor uw ICT zaken?
Wij staan voor u klaar!
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U kunt bij ons ook terecht voor:

• IT beheer on- en offsite
• Project/migratie management
• Datalijnen en draadloze netwerken
• Nieuwe hard- en software

www.boshuis.nl

Contact

Pieter Timmerman
T 0348-402986
Kamerik

www.tal-ict.com

specialist in waterbehandeling
waterontharders | ontijzering | healthy water | waterkoelers

Stoof & Computers!
Ondersteuning voor Windows 7 gaat bijna Stoppen

centrale verwarming vanaf € 72,50 per jaar.

Heeft u nog een Windows 7 computer of laptop?
Op 14 januari 2020 stopt de ondersteuning hiervoor.
Wij weten dat verandering moeilijk kan zijn, dus zijn wij
er voor u! Wij geven u graag advies en beantwoorden uw
vragen over het einde van de ondersteuning.
U kunt bij ons ook terecht voor:
* Advies, nieuwbouw en installatie van hardware, software
en externe opslag
* Advies en realisatie van netwerken en VoIP
* Service en onderhoud van hardware en netwerken
* Onderhoudsabonnementen
* Uitvoeren digitale virusbestrijding
* Email en webhosting

Email: info@valkcv.nl

Kijk ook op onze website: www.valkcv.nl

Stoof & Computers!
Lindenlaan 37 | 3471 CV Kamerik | 0348 - 423840
info@stoofit.nl | www.stoofit.nl
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FIABLE ADMINISTRATIES

onze kernwaarden:
Betrouwbaar
Kundig
Persoonlijke aandacht
Proactief

Fiable is een administratie- en belastingadvieskantoor met aandacht voor zijn cliënten. Indien u op
zoek bent naar een kantoor dat u op persoonlijke
wijze helpt met uw administratie- en belastingzaken
kunt u contact met ons op nemen.
adres
Overstek 2c
3471 EJ Kamerik

contact
0348 - 769089
info@fiableadministraties.nl

©Clickshots fotografie

Buitenpl aats K ameryck
Kom Ryckelijk Genieten!

Iets te vieren?
Buitenplaats Kameryck is een inspirerende
omgeving. Wij verwelkomen jullie graag!
• Restaurant ’t Ryck
• Zalen met eigen terras aan het water
• Verschillende binnen- en buiten activiteiten
• Keuken met streekproducten
Oortjespad 3, Kamerik • (0348) 400 771
events@kameryck.nl • www.kameryck.nl

Ervaar ook wat Onderling verzekeren is!
www.ovmkamerik.nl
info@ovmkamerik.nl
Voorhuis 51b
Kamerik
0348-402123

