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Nieuws
Kamerik samen wonen, werken & leven

Kamerik
bouwt door

Kamerik is de afgelopen zomer druk bezig geweest met bouwen: aan
de nieuwe school, aan de Kanis (zowel de nieuwbouw op deze pagina
als reconstructie), aan de nieuwe SDO-kantine, aan de Kolenloods bij
het gemaal en aan vele andere bouwprojecten... maar ook aan de leuke
evenementen die zo bijdragen aan de gezelligheid in ons dorp.
Foto: Kees de Kwaasteniet

Kamerik Live Senior

Opening De Nieuwe Stee

Kamerik Proeft

Georganiseerd door Kamerik Live, een leuke
(na)middag voor Kamerikse 65+ers waar
gezelligheid gegarandeerd is...

Hier kunnen volwassenen met een verstandelijke
beperking onder begeleiding wonen. Alice en
Roelof de Wit vertellen meer...

Het team blikt terug op de succesvolle
zomereditie van juli maar zoekt ook hulp bij
de komende edities...
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De resterende verschijningsdata van Kamerik Vandaag in 2019 zijn als volgt:
• 9 november 2019 (kopijdatum: 23 oktober 2019)
• 28 december 2019 (kopijdatum: 10 december 2019)
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Op naar het volgende jaar!

In september 2018 kwam, na veel overleg, geestdrift en inspanningen, het eerste
nummer van Kamerik Vandaag uit. Nu, in september 2019, verschijnt alweer ons
zevende nummer. De redactie heeft dit niet alleen bereikt: speciale bedankjes zijn
verschuldigd aan het Dorpsplatform en de Ondernemersvereniging voor de financiële steun en samenwerking, aan Kees de Kwaasteniet voor al zijn mooie foto's,
aan alle inzenders van kopij en last but not least aan u, voor alle positieve reacties
die we het afgelopen jaar ontvangen hebben. Dat hadden we van tevoren nooit
durven dromen. Dankuwel.

Colofon
• Interview: De Nieuwe Stee
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• Stem op onze fanfare!
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“Kamerik Vandaag” is een onafhankelijk nieuwsblad dat tenminste zesmaal per
jaar verschijnt in de voormalige gemeente Kamerik. Het is een uitgave van het
Dorpsplatform Kamerik en de Ondernemersvereniging Kamerik voor alle bewoners van Kamerik.
Het blad wordt gratis verzonden samen met de folder van supermarkt Plus
Romijn. Losse nummers zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar in de winkel
van Plus Romijn aan het Hallehuis. Kamerik Vandaag kan ook digitaal worden
ontvangen. Meldt u aan via redactie@kamerikvandaag.nl.
REDACTIE
Ad Smit, Charissa Verbon, Dolf Bakker, Els Kwakkenbos, Jan van Es.
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 23 oktober 2019.
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humor: Kamerikse wegen
13

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!
14 september 2019

1e zaterdag v/d maand

Oud papier ophalen

Kamerik Live Senior

23 november 2019

Sinterklaasintocht

Meer informatie elders in
dit nieuwsblad

Zie www.jevaka.nl voor
meer informatie

19 oktober &
16 november 2019

Door de Ontmoetingskerk

Onderhoud Breenplantsoen

Om de week

Prijsklaverjassen
Locatie: De Cope
Aanvang: 20.00

Aanvang: 09.00

1 oktober &
5 november 2019

19 november 2019

Locatie: Sleutelclub
Nijverheidsweg 8

Locatie: Schulenburch
Aanvang: 20.00

Repair Café

Openbare
Vergadering DPK

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

Voorwoord door Ko Droogers

Niet voor niets gaven de inwoners van
Kamerik een waardering van een 8 aan ons
dorp bij de enquête die het Dorpsplatform
een paar jaar geleden heeft gehouden. Ook
inwoners uit de omliggende steden ontdekken Kamerik steeds meer; de nieuwe stad
Leidsche Rijn ligt immers op fietsafstand. Kijk
op een mooie weekenddag maar eens naar
het terras van de Herberg.

Het is heerlijk om met vakantie te gaan.
Omdat ik sinds kort met pensioen ben, kan ik
wat langer met vakantie en heb ik samen met
mijn vrouw heerlijk gevaren, gewandeld en
gefietst langs de Belgische, Franse en Engelse
kust. Het is daar best mooi, maar toen we
na onze vakantie weer bij Kamerik kwamen
en vanaf de Enschedeweg de kerktorens van
De Kanis en Kamerik zagen, zeiden we tegen
elkaar: wat is het hier eigenlijk toch mooi en
zo groen!

Dat brengt me ook op de voorzieningen in
ons dorp. Daar hebben we eigenlijk weinig
over te klagen. Een rijk verenigingsleven,
een gevarieerd aanbod aan horeca, met een
mooie nieuwe voorziening op Buitenplaats
Kameryck, een goede supermarkt en nog
enkele specialistische winkels. Het is wel erg
jammer dat de Winkel van Samson moest
sluiten, een winkel met zoveel artikelen,
waarvan het toch erg handig was om die in
de buurt te kunnen kopen.

Soms moet je eerst elders verblijven om weer
oog te hebben voor je eigen woonomgeving.
Je kunt hier heerlijk wandelen en fietsen en
van mooie uitzichten genieten – en het is
ook nog eens leuk wonen in Kamerik. In de
toeristenplaatsjes wordt van alles georganiseerd, maar in Kamerik ook. Tijdens mijn
vakantie was er bijvoorbeeld weer een zeer
geslaagde Kamerik Proeft; jammer dat ik die
heb moeten missen.

Je waardeert trouwens zo’n supermarkt wel
als je in het buitenland bent geweest. Wat
een aanbod hebben we hier, en wat een kwaliteit van groente en fruit! Het lijkt allemaal
vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet.
Tot slot: een voordeel van het wonen in
een dorp als Kamerik is ook dat men elkaar
kent. Uit de Wijkanalyse van de gemeente
Woerden blijkt dat de ernstige eenzaamheid

in Kamerik verreweg het laagst is van alle
wijken en dorpen in Woerden. 0,6% van de
inwoners tussen 18 en 65 jaar van Kamerik is
ernstig eenzaam, tegen 9,9% in de Binnenstad van Woerden. Dit percentage ligt voor
65-plussers iets hoger met 6,2%, maar is nog
steeds het laagst binnen Woerden. De eenzaamheid van ouderen van 6,5% is toch wel
een aandachtspunt voor ons Dorp. Hoe we
daarin als platform een rol in kunnen spelen,
staat voor komend najaar op onze agenda.
Voor nu breng ik graag onder uw aandacht
dat er diverse activiteiten in De Cope worden
georganiseerd, kijk hiervoor op: www.welzijnwoerden.nl/locaties/de-cope.
Ko Droogers, voorzitter
Dorpsplatform Kamerik

Op 11 juni was de laatste Openbare Vergadering van het Dorpsplatform. Tijdens
deze avond presenteerde de gemeente
o.a. de Woonvisie en de plannen voor
de woningbouw op de schoollocaties.
Het verslag van deze avond vindt u in de
Dorpsplatform categorie van
www.kamerikvandaag.nl.
De volgende Openbare Vergadering is op
dinsdagavond 19 november.
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Kameriks nieuws

Peuterspeelzaal De Poppenkast na bijna
halve eeuw dicht

In 1974 was een peuterspeelzaal in Kamerik iets nieuws en vooruitstrevends. Toen het initiatief voor de speelzaal werd genomen,
was deze vorm van kinderopvang of voorschools onderwijs nog heel
bijzonder. Het was nog niet zo lang geleden dat moeders, zeker geen
vaders, geacht werden thuis te blijven en fulltime voor de niet-schoolgaande kinderen te zorgen. En zelfs het bezoeken van de, nog niet
verplichte, kleuterschool was in Kamerik lang niet algemeen.
Na 45 jaar heeft Peuterspeelzaal De Poppenkast echter de deuren
gesloten. Vrijdag 19 juli was de laatste gelegenheid om nog éénmaal
in het gebouwtje aan de Mijzijde rond te kijken en afscheid te nemen.
Onder de vele bezoekers ook Joke van den Hurk, vanaf de oprichting
decennialang hèt gezicht van de speelzaal. Voor haar toch een speciaal moment, want zij was indertijd een van de initiatiefneemsters van
De Poppenkast.

maanden waren het er nog maar twaalf en groei zat er niet in.
Een belangrijke reden is dat anno 2019 een andersoortige kinderopvang gewenst wordt. Waar veelal beide ouders werken, sluit een
speelzaal waar kinderen een of meer ochtenden in de week terechtkunnen niet meer aan bij de behoefte. Een kinderdagverblijf, dat
kinderen van ’s morgens vroeg tot rond 18.00 uur onderdak biedt,
doet dat wel. Kinderdagverblijf Klein Kamerik probeert wel in het gat
te springen dat valt nu De Poppenkast is gestopt.
Met ingang van deze maand is er een speciale opvang voor peuters.
Voorlopig gebeurt dat op twee ochtenden per week, maar bij voldoende animo bestaat de mogelijkheid voor uitbreiding naar vier.

Een teruglopend aantal kinderen was de belangrijkste reden voor
de sluiting. In de hoogtijdagen was de speelzaal vijf dagen per week
open, bestonden er wachtlijsten en konden de “oudste peuters” zelfs
op een middag naar de Poppenkast. De laatste jaren werd het echter
steeds moeilijker om voldoende kinderen te trekken.
Bestuurslid Mariska van Bemmelen legde voor het AD uit dat het,
ondanks reclame met flyers en het persoonlijk aanspreken van ouders, niet lukte om het aantal bezoekertjes op te krikken. Om quitte
te spelen, had de Poppenkast minstens 25 kinderen nodig. De laatste

SDO/BlijWerkt volledig gerenoveerd

Repair Café

Het veld is inmiddels sinds eind augustus
voorzien van een nieuwe toplaag en is
uitgebreid tot 3 seniorenvelden en 3 pupillenvelden. De eerste trainingen hebben
nog plaatsgevonden bij ESDO in Kockengen, waarvoor dank!

Het Repair Café in Kamerik is iedere eerste
dinsdag van de maand geopend van 14.00
uur tot 16.30 uur. De komende maanden
is dat dus 1 oktober, 5 november en 3
december.

Bij de korfbalvereniging schiet het al heel
op met de rigoureuze vernieuwingen aan
veld en kantine.

Het veld is informeel ingewijd op 31 augustus met een groot oefentoernooi inclusief
BBQ en feest. Echter de opening van het

Digitaal ontwerp van de nieuwe kantine.

geheel vernieuwde complex zal richting
eind september plaatsvinden, want de geheel vernieuwde en zeer goed geÏsoleerde
kantine is dan pas gereed. Aannemersbedrijf van der Meer en installatiebedrijf John
Vandermeer zijn wel klaar, maar de bar
moet nog op maat gemaakt worden door
van der Geer. Er moet ook nog van binnen
geschilderd worden door vrijwilligers.

Als het klaar is staat er iets prachtigs wat
weer tientallen jaren vooruit kan met dank
aan Rabobank en VSB-fonds en rijkisolatiessubsidies!

Aanleg nieuw kunstgrasveld. Foto: Kees de Kwaasteniet.

Professionele vrijwilligers repareren elektrische apparaten, kleding, houten speelgoed, enz. Terwijl u wacht en/of meekijkt
hoe uw spullen gerepareerd worden,
is er koffie en thee. Voor een vrijwillige
bijdrage is er een fooienpot.
Adres: Nijverheidsweg 8.
Voor meer info, check www.repaircafe.nl
of bel naar tel. 06-13013795.
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Kamerikse activiteiten

Activiteiten in de Cope
Per 1 juli jl. is Welzijn Woerden overgegaan in Hart voor Woerden.
De wekelijkse vrijwilligersactiviteiten hebben zij overgedragen aan
de Huizen van Woerden. Eén van die huizen is De Cope in Kamerik.
Er is al jaren een Kamerikse commissie die uit naam van Welzijn
Woerden activiteiten organiseert in De Cope. Daar gaan zij gewoon
mee door, met de eigen vrijwilligers.
Er verandert nagenoeg niets voor de inwoners van Kamerik, de
wekelijkse activiteiten blijven toegankelijk voor iedereen. Wel is er
op woensdagmiddag vanaf 13:30 uur nog ruimte voor een nieuw
initiatief.
Waar is nog behoefte aan in Kamerik? Wie heeft een leuk idee en
wil een nieuwe activiteit starten? Neem vrijblijvend contact op met
Tonny Bouwman, via tel. nr. 0348-401699.

Activiteiten in september 2019:

Kamerik Live Senior:
Geef u op!
Al een aantal jaar organiseert Kamerik Live een bandjesavond
met Kamerikse muzikanten. Van elk verkocht kaartje doneren
we een deel aan een lokaal goed doel. Dit jaar willen we heel
graag de ouderen van Kamerik in het zonnetje zetten. En wij
dachten: “Wat is er nu mooier om dit ook in het teken te doen
van muziek en samen zijn?” Zo is het idee van Kamerik Live
senior ontstaan.
Zaterdag 14 september a.s.
Op zaterdag 14 september a.s. vindt van 14.00 tot 18.00 uur,
in de grote zaal van de Schulenburch, Kamerik Live senior
plaats. Alle ouderen uit Kamerik vanaf 65 jaar nodigen we van
harte uit. Deze middag wordt verzorgd door Kamerik Live met
muziek en een hapje en een drankje. Het is geheel gratis. De
organisatie wil graag weten op hoeveel bezoekers ze kan rekenen. Daarom kunt u zich opgeven. Inmiddels hebben veel 65+
ers dit al gedaan, maar we hebben nog plek. Of denkt u: “Dit is
leuk voor mijn vader, moeder, opa, oma, kennis…” Ga met dit
artikel naar ze toe, spoor ze aan en geef ze op!
Aanmelden
Dit kan via info@kameriklive.nl of via de inschrijflijst bij de
infobalie in de Plus. Mocht u begeleiding nodig hebben, dan is
dat natuurlijk geen probleem. Dit kunt u aangeven bij de aanmelding door de desbetreffende persoon ook te noteren.

De Cope, Berkenlaan 51, 3471 CG Kamerik. T: 0348 - 40 22 32

Programma
14.00 – 14.30 uur
		
14.30 uur		
14.35 - 14.50 uur
15.00 – 16.00 uur
16.15 – 17.00 uur
		
17.00 – 17.15 uur
17.15 – 18.00 uur

Inloop. De koffie en thee staan klaar
Muzikale omlijsting Joan Molenaar
Officiële opening
Optreden Kameriker Joan Molenaar
Optreden folklore zanger Torres Blues
Optreden Vergeten Zangeressen met 		
onroerende en meedeinende liedjes
Pauze
Vervolg Vergeten Zangeressen

Wij hopen op nog meer aanmeldingen zodat we met elkaar
een gezellige middag beleven in ons mooie dorp, waar we
herinneringen van vroeger ophalen en nieuwe maken.
Bij vragen:
		

Annette van Schie / 06-29591036
Annette Wiltenburg / 06-43135470
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Kamerik in Beeld

RECONSTRUCTIE DE KANIS

DRUK BESTRATEN IN DE KANIS

BESTRATING BIJ SCHULENBURCH

LAATSTE LOODJES NIEUWE SCHOOL

WERK AAN DE SDO KANTINE

WERK AAN DE SDO KANTINE

EXPERT BLOEMBAKKENVERZORGING

OOIEVAARS OP DE KINDERBOERDERIJ

LAMMETJES

GENIETEN VAN DE NATUUR

OPENING DE NIEUWE STEE

KAMERIK PROEFT

Foto’s door Kees de Kwaasteniet. Bedankt!
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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 Alice en Roelof de Wit van De Nieuwe Stee

Zorg waar ieder zichzelf kan zijn

Roelof en Alice de Wit zijn de eigenaren
van De Nieuwe Stee, de nieuwe woonzorgboerderij die op de plaats staat van de oude
boerderij van Burggraaf aan de Handelsweg.
Die had als naam de Oude Stee; de naam de
Nieuwe Stee was dan ook snel gevonden.
Alice's meisjesnaam is Van Ingen en ze komt
van een boerderij uit Barwoutswaarder. Zij
is opgegroeid met een oudere zus met een
verstandelijke beperking en een vorm van
autisme. Haar zus is dan ook haar drijfveer.
Na een opleiding in de jeugdzorg heeft ze
werkervaring opgedaan bij o.a. Ipse de
Bruggen, een instelling voor mensen met
een verstandelijke beperking. Na de komst
van haar vier kinderen heeft ze gewerkt
op De Bolleboos in Woerden en de peuterspeelzaal in Kamerik. Haar man Roelof
is geboren en getogen op Hoeve Veldzicht,
naast De Nieuwe Stee. Op Hoeve Veldzicht
is Roelof inmiddels de vierde generatie De
Wit en is zo langzamerhand in het werk met
verstandelijke beperkten gerold, al boert hij
er nog volledig naast.
Hoe zijn jullie eigenlijk in de zorg verzeild
geraakt?
Zoals ik al zei, ik ben zelf opgegroeid met
een zus met een verstandelijke beperking en
een vorm van autisme. Vandaar dat ik altijd
al affiniteit met de zorg heb gehad en alle
ontwikkelingen van nabij heb meegemaakt.
Na werkervaringen in de zorg bij o.a. Ipse de
Bruggen ben ik in 2004 met zorgboerderij

Hoeve Veldzicht begonnen. Zorg direct bij de
deelnemers en niet over allerlei hiërarchische
lagen heen. Onze visie is: ieder moet zichzelf
kunnen zijn en hoeft zich nooit te bewijzen!
Hoe was dat in het begin?
In 2004 zijn we klein begonnen, met één
deelnemer, en het is zo langzamerhand
uitgebouwd naar vijf dagen dagbesteding
en meerdere medewerkers. Langzamerhand
kwamen er ook meer zorggerelateerde activiteiten bij, zoals een groentetuin met een
verhoogde bak, een pony, kleinvee – maar
ook ruimte voor koken en bakken en allerlei
creatieve activiteiten. Iedere laatste vrijdag
van de maand houden we van 13.00 uur tot
15.00 uur open middag waar belangstellenden een kijkje kunnen komen nemen, een
kopje koffie of thee kunnen komen drinken
en/of iets kopen uit de koopkast. Door de
dagbesteding zijn we in contact gekomen met
Thomashuis Nieuwerbrug en Thomashuis
Zegveld. Hier hebben we een fijne samenwerking mee. Dit concept spreekt ons zo aan,
begeleid samenwonen in een huiselijke sfeer
en waar ruimt is voor ieder z’n capaciteiten. In mijn dromen heb ik al verschillende
boerderijen verbouwd voor dit concept. Tot
de boerderij van de buren te koop kwam. De
droom kon toen werkelijkheid worden!
Wat is het mooiste dat jullie meegemaakt
hebben? Zijn er ook tegenvallers geweest?
Een van de mooie dingen die we al snel
meemaakten was bij een autistisch kind,
waarvan de ouders ons complimenteerden
met de opmerking: “Ons kind krijgt bij jullie
letterlijk en figuurlijk weer zuurstof en leeft

helemaal op!” Er zaten ook wel dingen tegen,
zoals toen we met bouw van De Nieuwe Stee
aan de gang wilden gaan en er vleermuizen
zouden zijn. Dat heeft ons bijna een jaar
gekost, want er is in die tijdsperiode vier keer
gekeken of er vleermuizen zaten en die zijn
maar één keer gesignaleerd: het waren er
twee die achterna gezeten werden door een
uil. Ze huisden echter niet in de boerderij
en toen konden we weer verder. Elk nadeel
heeft ook weer voordelen, want ondertussen
hebben we de plannen weer wat bij kunnen
stellen en ons op de hoogte gebracht van de
nieuwste ontwikkelingen, die we toch weer
mee konden nemen.
Wat is het verschil nu tussen De Nieuwe
Stee en Hoeve Veldzicht?
Hoeve Veldzicht geeft dagbesteding en De
Nieuwe Stee heeft een woonfunctie. We
hebben nu 4-5 bewoners; sommigen komen
eerst logeren om te wennen. Tegen het eind
van het jaar hopen we 6 bewoners te hebben
en dan uit te bouwen naar 8-10 bewoners.
Dat geeft ons de gelegenheid de begeleiding
uit te bouwen en de laatste bouwwerkzaamheden ook af te ronden. Zo willen we
ook wat activiteiten uitbouwen, zoals een
kleinveeweide, groentetuin en een belevingstuin. Overdag zijn de bewoners vaak naar
een dagbesteding, maar ’s avonds en in het
weekend worden er allerlei activiteiten gedaan die men ook in een gezin doet. Sporten,
TV kijken, spelletjes, uitstapjes. Maar ook
moeten ze (met ondersteuning) hun kamer
opruimen en netjes houden.
Zijn er verder nog uitbreidingsplannen?
Laten we eerst dit maar eens goed van de
grond krijgen, waar we goede kwalitatieve
zorg kunnen leveren en waar de bewoners
zich veilig en geborgen voelen. Misschien
op termijn wel de oude schuur slopen en in
plaats daarvan een activiteitenruimte maken.
Jo en Wim Burggraaf waren de laatste
eigenaren en bewoners van de zeer oude
boerderij die tot voor kort op de plek van
de Nieuwe Stee stond. Van de familie
Burggraaf hebben Roelof en Alice de mogelijkheid gekregen om voor dit doeleinde
– een kleinschalige woonvoorziening voor
mensen met een beperking – de boerderij
te kopen. Zelf zijn het ook zeer sociaal
bewogen mensen.
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Ingezonden berichten

Bedankbrief van familie Versteegt
Beste dorpsgenoten,
Het is alweer een jaar geleden dat ik op 26
juli een hoge incomplete dwarslaesie opliep.
Het is voor ons haast onmogelijk om alle
steun persoonlijk te bedanken, daarom hopen wij u via deze weg te bereiken en alsnog
te bedanken voor de steun na mijn ongeluk.
Al de steun die we hebben mogen ontvangen, is het in de vorm van een gift aan de
crowdfundings-actie ten behoeve van de
huisaanpassingen; het kopen van een lot in
de kraam tijdens Kamerik Proeft; het doneren
van een statiegeldbon bij de PLUS; de vele
kaarten, bloemen, berichtjes, bezoekjes en
praktische hulp, het was hartverwarmend allemaal! Het gevoel dat er zoveel mensen met
ons meeleefden heeft ons heel veel kracht
gegeven om weer vooruit te durven kijken.
Dit alles maakt ons blij en dankbaar dat we in
zo’n mooi dorp mogen wonen.
Het hele voortraject tot aan de terugkeer in
een volledig aangepast huis heeft voor veel
mensen de nodige zweetdruppels gekost,

maar wat er is gerealiseerd is fantastisch
allemaal.

Kameriks
kindernieuws?

Veel hebben wij te danken aan verschillende
ondernemers, zowel binnen als buiten ons
dorp, die soms belangeloos of anders tegen
een gereduceerd tarief hun diensten of
goederen hebben geleverd. Ook de gemeente Woerden willen wij bedanken voor hun
bijdrages.
Dankzij al dit goeds kon het huis uitgebouwd
worden, de badkamer en keuken worden
aangepast en een lift worden geplaatst.
Hierdoor kan ik binnenshuis goed mijn draai
vinden in de rolstoel, boven slapen en bij
onze dochter Yara op haar kamer komen.
Door dit alles heb ik de kans gekregen om
met mijn gezin in ons vertrouwde huis te
kunnen verder leven, dichtbij onze familie en
vrienden.
Na een verblijf van 8 maanden in de Hoogstraat kon ik half maart weer terug naar mijn
eigen huis. Met behulp van de thuiszorg en
mijn vrouw lukt dit allemaal goed.
Op dit moment heb ik al een aantal operaties
aan mijn armen achter de rug en er zullen
er nog een paar volgen. Dit allemaal ter
verbetering van het functioneren van mijn armen en handen. Verder hoop ik in de nabije
toekomst weer werk te kunnen oppakken en
hopelijk ook een aangepaste auto te kunnen
gaan rijden.
Sinds het ongeluk hebben we een zware tijd
gekend, maar mede dankzij uw/jouw hulp
is dit dragelijk geweest en kunnen we met
opgeheven hoofd naar de toekomst kijken.
Daarom, heel hartelijk dank!
Peet, Sandra en Yara Versteegt

Hallo jongens en meisjes,
Mijn naam is Christo Smits, ik ben 9 jaar en
ga naar groep 6 van De Wijde Blik.
Enkele weken geleden heb ik een brief
gestuurd aan de Burgemeester van Woerden met de vraag voor een kinderkrant. Ze
zeiden dat ik in de Kamerikse krant ruimte
krijg.
Ik hou heel erg van het nieuws, kijk elke
dag naar het jeugdjournaal. Maar het
nieuws uit de buurt mis ik dan een beetje.
Graag zou ik nieuwsberichten van en door
kinderen geschreven zien.
Ik zou het leuk vinden als de kinderen een
stukje in het plaatselijke krantje kunnen
schrijven. Dit zou over de nieuwe school
kunnen gaan, of over de voetbal, korfbal,
tennis of zomaar nieuws uit Kamerik en
omgeving dat je leuk of belangrijk lijkt om
elkaar te vertellen.
Maar ook verhalen van Kamerikse activiteiten zijn leuk om te delen. Zo zou je iets
kunnen vertellen over de mensen die ons
leuke dingen laten doen in een vakantie.
Misschien kun je ook mensen interviewen
die leuke activiteiten organiseren.
Willen jullie samen met mij het Kamerikse
kindernieuws maken? Graag hoor ik van
jullie.

VAN DE REDACTIE:

Brievenbus staat open!

In Kamerik Vandaag wil de onafhankelijke redactie ook de lezers graag aan het woord laten. Wilt u op een
artikel reageren of heeft u ergens een mening over wat Kamerik betreft? Laat het ons weten en wie weet
plaatsen we uw brief!
We hopen alles te kunnen plaatsen maar houden ons wel het recht voor brieven niet te plaatsen die bijvoorbeeld te veel partijpolitiek of godsdienstig van aard zijn. Ook kunnen we brieven inkorten.
We zien uw/jullie reacties met belangstelling tegemoet op redactie@kamerikvandaag.nl.
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Ingezonden berichten

Buurtgezinnen.nl

Boerenerfgoed
Het vraaggezin en steungezin maken
onder leiding van Buurtgezinnen.nl samen
afspraken over de inhoud van deze ondersteuning.

In ieder gezin zit het weleens tegen. Stress,
ziekte, relatieproblemen, geldzorgen etc.,
het kan iedereen overkomen. Soms duurt
zo’n periode te lang en stapelen problemen zich op. Voor die gezinnen is er sinds
april vorig jaar een mooi initiatief gestart in
onze gemeente: Buurtgezinnen.nl.
Buurtgezinnen.nl zoekt voor overbelaste
gezinnen een steungezin in de buurt. Dit
steungezin helpt waar het nodig is en biedt
ouders vooral een luisterend oor. Zo kunnen kinderen veilig en gezond opgroeien in
hun eigen gezin.

Denk hierbij aan:
• Kinderen/jongeren een (vast) dagdeel
in de week opvangen
• Bieden van een rustige huiswerkplek
voor pubers
• Meegaan naar de ouderavonden
• Kinderen af en toe een weekend te
logeren krijgen
Wilt u steungezin zijn of kunt u juist steun
gebruiken? Kijk dan op www.buurtgezinnen.nl. Voor meer informatie kunt u ook
contact opnemen met de coördinator in
gemeente Woerden: iris@buurtgezinnen.nl
(tel. 06-48154190) of kijk op de Facebookpagina: Buurtgezinnen.nl in Woerden.

Boerderijen in het Groene Hart van Nederland zijn er genoeg. Ook in Kamerik staan
er nog mooie oude boerderijen. Sommige
boerderijen liggen duidelijk zichtbaar aan de
openbare weg, anderen zijn pas na een lang
pad te bereiken. Maar er zijn ook boerderijen
vervallen of afgebroken.
Half oktober 2019 komt er een nieuw boek
over Kamerikse boerderijen met een naam
uit. Het is het vervolg op 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.
Deel 2 heeft 312 pagina’s en is dus 1,5 maal
zo dik als deel 1. Het boek is te bestellen via
een mail naar: ceesmeijers60@gmail.com.
De prijs in de voorverkoop tot en met 14
september 2019 is € 25,00/boek en hierna
zal de prijs € 30,00/boek bedragen.

Nominatie fanfare Rabo ClubSupport
Onze Kamerikse fanfare (zie hieronder) doet
mee aan de Rabo ClubSupport en heeft hard
uw stem nodig! ClubSupport is een initiatief van de Rabobank om verenigingen te
steunen. Voor iedere stem die een vereniging krijgt, wordt er een bedrag aan deze
vereniging uitgekeerd.
Nieuw Leven kampt al een paar jaar met een
dalend ledental en wil dit geld gebruiken om
een ledenwervingsactie op te zetten. Muziek
maken is ontzettend leuk, vooral als je het
samen doet. De fanfare wil een muziekleraar aantrekken en de scholen benaderen
om muziekles te geven. Natuurlijk zijn ook

ouderen welkom om weer een muziekinstrument te gaan bespelen of het alsnog te leren.
Er liggen mooie instrumenten ongebruikt in
de kast, zoals een saxofoon, schuiftrombone,
hoorn, bariton, bugel, cornet, drumstel en
trommels. Kom eens kijken bij de repetitie op
woensdagavond in De Schulenburch (19.4522 uur) of stuur een berichtje naar bestuur@
nieuwlevenkamerik.nl.
Stemmen kan van 27 september t/m 11
oktober via www.rabo-clubsupport.nl/
rijn-en-veenstromen. Je moet hiervoor
(gratis) lid worden van de Rabobank. Geef
“Nieuw Leven” uw stem!

Het boek is rijk geïllustreerd met vele oude
en recente foto’s wordt de geschiedenis van
de boerenhofsteden uit de doeken gedaan.
Het boek maakt het agrarische verleden en
heden tastbaar en laat zien hoe onze voorouders woonden en werkten. Het verhaal
wordt verteld aan de hand van archiefstukken, historische kaarten en tekeningen én
door bewoners van vroeger en nu.
Cees Meijers
(mobiel 06-46234665, na 19.00 uur)

12 Kamerik Vandaag nieuws

Kameriks nieuws

Kamerik Proeft

Tiende editie Kamerik Proeft wederom druk bezocht!
Zaterdag 13 juli vond alweer de tiende editie van Kamerik Proeft plaats. Dit jaar met een
speciaal thema: Kamerik on the beach. Dit was weer een gelegenheid om elkaar te ontmoeten
en bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje. De jeugd vermaakte zich uitstekend met o.a. springkussens, schminken en natuurlijk weer het knutselen onder begeleiding
van de Sleutelclub. De muziek werd verzorgd door Hooked Up, Michiel de Ruijter en niet te
vergeten onze DJ Marco. We kunnen weer spreken van een zeer geslaagd evenement. Als u het
gemist heeft, kunt u hieronder en hiernaast van een sfeerimpressie proeven.
Voortbestaan Kamerik Proeft op losse schroeven?
Wij – Els Kwakkenbos, Tineke Maarleveld en Janny van Es – hebben besloten uit de organisatie
te gaan. Niet omdat we het niet meer leuk vinden, we hebben het immers tien keer met heel
veel plezier georganiseerd, maar omdat we het na tien jaar wel genoeg vinden. Natuurlijk
hopen wij dat het voortbestaan van Kamerik Proeft hierdoor niet in het gedrang komt. Het zou
toch jammer zijn als dit evenement uit het Kamerikse dorpsleven verdwijnt.
Gelukkig blijven Anja de Graaf, Dingeman den Hartog en André van de Heijden nog in de
organisatie, maar zij kunnen dit niet zonder hulp erbij. Daarom hierbij een oproep: Wil je dat
Kamerik Proeft blijft voortbestaan, en wil je het team komen versterken, meld je dan aan bij
kamerikproeft@gmail.com!

Veenweiden in beweging: onderzoek achter de schermen

Het veenweidengebied rond de Van
Teylingenweg is kwetsbaar. Bodemdaling en verkaveling maken de toekomst
voor de ondernemers onzeker. Verkeer
tast de verkeersveiligheid aan en zorgt
voor hoge onderhoudskosten aan de
weg. De tijd is rijp voor toekomstbestendige oplossingen. Gemeente Woerden, provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn
samen met ondernemers en bewoners
aan de slag gegaan om te zorgen dat het
gebied ook in de toekomst vitaal en veilig is. Een plek waar het prettig wonen,
ondernemen en recreëren is.
Na een aantal informatiebijeenkomsten is
een “boerengroep” van een twintigtal onder-

nemers samengesteld. Samen met de overheden hebben zij besproken welke doelen
zij willen halen en wat daarvoor nodig is op
korte en lange termijn. Uit deze gesprekken
zijn vier doelen gekomen:
• Terugdringen van de bodemdaling
• Klimaatneutrale landbouw
• Economisch rendabele bedrijven met
toekomst
• Omgevingskwaliteit (verkeersveiligheid,
landschap en biodiversiteit)

Veel onderzoeksvragen
Bij deze onderwerpen leven veel vragen, die
de komende tijd uitgezocht worden. Er is een
zogenoemde onderzoeksagenda opgesteld:
de onderzoeksvragen zijn uitgezet bij verschillende adviesbureaus. De onderzoekers
leveren na de zomer kennisdocumenten aan,
die helpen bij het uitwerken van de doelen.
Remmen bodemdaling en duurzame energie
Hieronder volgen enkele vragen, waarop de
onderzoeken antwoord moeten geven. Als
we het hebben over bodemdaling: hoeveel

veen verdwijnt er jaarlijks en is dat veel of
weinig in vergelijking met andere gebieden? Hoe lang is melkveehouderij mogelijk
bij bestaand peilbeheer? En hoe lang met
ondergrondse infiltratiesystemen, zoals onderwaterdrainage of drukdrainage, en hogere
grondwaterstanden?
Bij het bereiken van klimaatneutrale
landbouw is een belangrijke vraag hoeveel
broeikasgassen de bedrijven in het gebied nu
uitstoten en hoe dat valt te verminderen. En
hoeveel duurzame energie kan er opgewekt
worden?
Boterham verdienen
Bij dit alles is het voor de ondernemers van
levensbelang dat er ook in de toekomst
een goede boterham verdiend kan worden.
Daarom wordt ook onderzoek gedaan naar
toekomstige verdienmodellen. Hoe kun je
ook verdienen aan vergroenen en wat kun
je oppikken van ontwikkelingen elders in het
land?
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Kameriks nieuws & Herinneringen met een vleugje humor
Ook wordt bekeken hoe het nu is gesteld
met de biodiversiteit in het gebied en hoe
het nog beter kan. Tot slot vindt verder
onderzoek plaats naar het verkeer. Waar
zit het onveilige gevoel van de weg in? Hoe
kunnen we de weg veiliger en toekomstbestendig maken? Kunnen nieuwe wegen een
oplossing bieden?
Kavelruil
Tegelijkertijd met het project Veenweiden
in Beweging is in Kamerik-Harmelen een
(vrijwillig) kavelruilproject van start gegaan.
Naast het versterken van de landbouwstructuur is er bij de kavelruil ook aandacht voor
het verminderen van bodemdaling en verbetering van de biodiversiteit. Op dit moment
vinden in het gebied allerlei oriënterende
gesprekken plaats.

Vervolg
Met de resultaten van alle onderzoeksvragen
gaat de boerengroep in het najaar verder om
invulling te geven aan de ambities voor een
vitaal en veilig Veenweidengebied. Daarbij
gaat het om de aanpak voor de lange termijn
(tot 2050).
Op maandag 28 oktober a.s. bespreken we de
tussenresultaten met omwonenden tijdens
een bijeenkomst van het Dorpsplatform
Kamerik.
Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u reageren? Dan kunt u
contact opnemen met Roelof Westerhof, projectleider van het gebiedsproces Veenweiden
in Beweging, e-mail westerhof@org-id.org of
bel naar 06 - 51 06 47 95.

Vrijwilligers
Breenplantsoen
Iedere maand gaan vrijwilligers weer aan
de slag om het park in prima conditie te
houden. Lijkt het u wat om mee te doen?
Geef u op bij fredenjeanette@gmail.com
of kom gewoon naar het Breenplantsoen
op:
• zaterdag 19 oktober
• zaterdag 16 november met
lunch
We starten om 9.00 uur, om 10.00 uur
doen we even een bakkie koffie en om
11.00 uur stoppen we.
Mocht je een keer niet kunnen, dan is het
niet nodig om je af te melden.

DOOR ANNIE NAP:

Het Kamerikse wegennet
In vroeger tijden bestond het wegennet
van Kamerik uit weinig meer dan de
Mijzijde, de van Teylingenweg, Oortjespad, Teckop en de Houtdijk. Dan was er
ooit ook nog de zwarte dijk, ongeveer
waar nu de Ir. Enschede weg ligt, maar
of die begaanbaar was…?
De Mijzijde stopte richting Woerden bij de
laatste boerderij, lange tijd bewoond door
de familie Korver. De Van Teylingenweg liep
door, voorlangs het voormalige doktershuis

De fanfare met bus langs de Wetering.

(de “doktersbrug” was er niet). Bijna aan het
einde van de Mijzijde lag een ophaalbrug
naar de Van Teylingenweg. In de jaren zestig
is het fietspad aangelegd.
Teckop was ook doodlopend voor autoverkeer; of je met paard en wagen de Hollandse
kade op kon weet ik niet. Wel dat je met de
fiets naar Kockengen kon: einde Teckop bij
het café even linksaf de kade in en dan direct
rechtsaf. Daar lag een pad door het land naar
de molen, een kwestie van klaphek sluiten en
tol betalen. Het is tot zover dat ik het me kan
herinneren; ik zat achterop bij m’n moeder
in zo’n rieten mand – de voorloper van de
fietszitjes – en zo gingen we schoenen kopen
in Kockengen, in de winkel van Gerrit Bolle,
een aangetrouwde neef van mijn vader.
Ondertussen is de situatie drastisch veranderd. Er gaat er heel veel verkeer over de
twee “hoofdwegen” Van Teylingenweg en
Mijzijde en de andere wegen zijn in fietsroutes opgenomen. Soms scheuren er lange

rijen motors of pruttelende ouderwetse solexen door Kamerik, met alle geluidsoverlast
van dien… tel daar op bepaalde tijden ook
nog het landbouwverkeer bij op en iedereen
begrijpt waarom er een grote renovatie staat
gepland.
Toch was er vroeger ook al wel zwaar verkeer
en kregen de wegen af en toe een soort van
“opdoffer” wanneer er weer eens gegraven
moest worden voor de telefoonleidingen of
de verlichting. Ja, die verlichting met houten
palen en witte bakelieten koppen bovenin!
Wie van 50+ is herinnert zich niet
(z.o.z.)

Moderne wegen. Foto: Kees de Kwaasteniet.
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Herinneringen met een vleugje humor
VERVOLG VAN PAGINA 13:

Het Kamerikse wegennet
hoe eng het eigenlijk was dat daar zomaar
monteurs inklommen op hun klompen,
gewoon in overall, met haken die zich om de
palen klemden. De Arbo zou er nu direct op
afkomen!
Terugkomend op het zware verkeer: zo was
er bijvoorbeeld de melkbussenauto. Dagelijks
brachten de boeren hun melk in bussen aan
de weg. Door heel Nederland was dat het
beeld van het weidelandschap: koeien in de
wei en bussen aan de weg. Tweemaal daags
werden de bussen opgehaald en één keer
kwamen er lege schone bussen mee terug.
Het kon ook zijn dat er een extra rit werd
gereden, enkel met lege bussen die overal
afgegooid werden.

Boerderij van familie Neuteboom aan de Van Teylingenweg, met melkbussen. Foto: A.J. van der Wal.

De melkwagen.

Elke boer had een nummer op zijn bussen
en dat stond uiteraard geregistreerd op de
fabriek, zodat men wist hoeveel er geleverd
was en van welke kwaliteit. Wij leverden aan
Van Grieken. Uitbetaling gebeurde (twee)
wekelijks, contant in een zakje. De uitbetaler
had op de achterbank van zijn auto een kist
met vakjes en in elk vakje een zakje met het
goede nummer – voor zover ik weet, is hij in
Kamerik gelukkig nooit overvallen!
In het voorjaar als de koeien de meeste melk
gaven stonden er veel bussen aan de weg,
vooral op maandagmorgen bij de boeren die
uit geloofsprincipe niet op zondag wilden
leveren. Mijn vader zat dan tijdens het ontbijt
steeds naar buiten te kijken en als de melkauto eraan kwam vloog ‘ie naar buiten om de
chauffeur even te helpen met laden; zo loste
je in die tijd het principeverschil op…
De veehandelaar die varkens of koeien
kwam laden, de strohandelaar met balen uit
Zeeland, de kiepauto met bietenkoppen als
bijvoer voor de koeien, de vrachtauto’s die de
winkel van Janmaat aan de Kanis bevoorraadden: allemaal zwaar verkeer over de Mijzijde

en de Van Teylingenweg. De auto’s waren
weliswaar kleiner, langzamerhand werden
ze groter en dus zwaarder. Welke boerderij
heeft nu niet een scheur of een beschadiging
aan het huis omdat het oprijpad, de werf,
niet berekend was op grote vrachtauto’s?

Melkrijder Reijer Doornebal, in zijn jonge jaren nog
per paard en wagen op 's Gravensloot.

Ook de wegkanten waren daar niet op berekend (toen al niet!) en daardoor is er in de
jaren ’70 van de vorige eeuw is aan de Van
Teylingenweg schuin tegenover onze boerderij een melkbussenauto gekanteld. Dat gaf
veel sensatie: aan de Mijzijde kant stond een
aantal boeren, ze konden niet zwemmen,
moesten werkeloos toezien. Hage Nap van
boerderij “Vredebest” had wel een bootje
en stak van wal. Wat ik nog levendig voor
me zie is dat Kees Timmerman, zoon van de
wegwerker Willem Timmerman, het water in
dook. Zijn zus waadde er ook heen en zo zijn
de melkrijders er met vereende krachten uit
gehaald!

En tja, die wegwerker: zwarte pet op met het
wapen van Kamerik, blauwe kiel en zwarte
manchester broek. Bij gladheid werd er zand
gestrooid uit een rijdend autootje met de
schop, dat deed o.a. dhr. Timmerman. Ook
kleine reparaties werden door de wegwerkers uitgevoerd. Wie maaide de kanten toentertijd, deden ze dat ook als wegwerkers?
Best een hele klus dan. De Kamerikse landbouwcoöperatie heeft dat ook nog wel eens
gedaan. dacht ik. Het gras van de kanten was
nooit erg hoog in mijn beleving. Gelukkig
worden ze nu ook weer tijdig gemaaid zodat
we niet tegen het manshoge riet aankijken,
maar het water van de Wetering kunnen
zien!

Melkrijder G. Kuijf met zijn paard en wagen op het
dorp. Het bedrijf zit tegenwoordig in Utrecht.
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kalkaanslag is verleden tijd
TAL ICT
CONSULTING BV

met de Boshuis Waterontharder of Descaler

PIETER TIMMERMAN

Voor al uw privé en zakelijke
ICT oplossingen
Snel en goed

en
Informatie id:
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verkrijgbaar
kland
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E
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A
K
32
0 6 52 0 7 3 5

www.boshuis.nl

pietertimmerman@tal-ict.com
Mijzijde 14 / Kamerik
T 0348-402986

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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Samen met de vernieuwde uitstraling gaat
‘Van der Vliet Administraties’ verder onder
de naam: FIABLE ADMINISTR ATIES

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
Handelsweg 12
3471 DZ 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

