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Nieuws
Kamerik samen wonen, werken & leven

Het begin
van de lente!

Het Breenplantsoen ligt er dankzij de vrijwilligers weer mooi bij; op de
voorgrond ziet u het begin van de bloembollen. Op de achtergrond ligt
nog altijd het oude gemeentehuis... nu met nieuwe bewoners.
Maak kennis op
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Reconstructie
Voorhuis afgerond

Weteringloop 2019
pakt groots uit

Heropening
kinderdagverblijf

Na een jaar hard werken ligt het er weer
mooi bij. Bekijk het zelf op...

Na veel belangstelling voor de Clinics is het
zaterdag 11 mei eindelijk zover...

Kinderdagverblijf Klein Kamerik is verdubbeld
en vernieuwd...
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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 15 mei 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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Koningsdag Kamerik

Evenementen, activiteiten en meer!
11 mei 2019

13 juli 2019

Meer informatie: www.
weteringloop.nl

Zomereditie

Weteringloop

Kamerik Proeft
18 mei 2019

Jaarconcert Nieuw
Leven

7 mei 2019

Repair Café

Locatie: Sleutelclub
Nijverheidsweg 8

Locatie: Schulenburch
Aanvang: 20.00 uur

11 mei 2019

Wandeltochten

Meer informatie elders in
dit nieuwsblad

28 en 30 augustus 2019

Jevaka

Brandweermiddag en
huttenbouw

11 juni 2019

Openbare Vergadering Dorpsplaform
Locatie: Schulenburch
Aanvang: 20.00 uur

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

Voorwoord door Ko Droogers
Tijdens de Openbare Vergadering van 4
maart heb ik het Actieplan 2019 van het
Dorpsplatform gepresenteerd. Hierin staat
waar we ons als Dorpsplatform voor Kamerik
willen inzetten. Twee belangrijke onderwerpen wil ik hieruit noemen: Inzet voor zorg en
welzijn en het Rijksbeschermd Dorpsgezicht.
Om met het eerste te beginnen: Er is al heel
veel op het gebied van zorg en welzijn in ons
dorp. Er zijn best veel voorzieningen en er
wordt veel georganiseerd, maar lang niet
alles is bij iedereen bekend. Als Dorpsplatform willen we een werkgroep vormen die
inventariseert wat er al is en vooral ook wat
er nog ontbreekt, en die bekijkt hoe we de
voorzieningen beter kunnen communiceren.
We denken dan niet alleen aan activiteiten
maar ook aan hoe we mensen met een
hulpvraag de weg kunnen wijzen naar de
gewenste hulp.
De volgende Openbare Vergadering, 11 juni,
geven we hier al een stukje invulling hieraan
doordat Hart voor Woerden (voorheen
Welzijn Woerden) een presentatie zal geven.
Voelt u zich betrokken bij dit onderwerp en
wilt u met ons meedenken, meld u zich dan
aan via dorpsplatform@kamerikvandaag.nl.
Het tweede onderwerp is het beschermd

Dorpsgezicht. Wist u dat ons oude dorp een
rijksmonument is? Het enige dorpsgezicht
met deze status binnen de gemeente Woerden. Hier mogen we best trots op zijn.
Maar het begint wel wat sleets te raken. De
bestrating, beschoeiing en het groen mogen
wel een stevige opknapbeurt hebben. Samen
met een groepje betrokken inwoners en
de gemeente gaan we kijken hoe we ons
dorpsgezicht weer in historische oude luister
kunnen herstellen. In het verslag van de vergadering van het Dorpsplatform van 4 maart
(op www.kamerikvandaag.nl) vindt u een link
naar een presentatie hierover.
Niet alleen wij als inwoners genieten van ons
historisch dorpsgezicht. Op 27 april wordt
ons dorp weer omgetoverd tot een groot
feestterrein, waar ook duizenden mensen
van buiten ons dorp naartoe komen. Het
Oranjecomité is hier heel druk mee.
Ikzelf ben ook al weer in Koningsdagsfeer. De
fanfare waar ik in speel studeert de oranjemarsen met de oude bekende liederen
weer in om te spelen voor het voormalige
gemeentehuis; natuurlijk is straks het spelen
en zingen van het Wilhelmus weer een
hoogtepunt. Jammer dat het begeleiden van
de optocht door het dorp samen met een

Woerdens korps niet door het Oranjecomité
ingepast kon worden in het programma.
Fanfarebegeleiding van de optocht hoort er
toch echt bij lijkt me. Misschien volgend jaar
weer?
Namens het Dorpsplatform wensen we
iedereen in ieder geval een fijne en zonnige
Koningsdag toe!
Ko Droogers, voorzitter
Dorpsplatform Kamerik
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Kameriks nieuws

Algemene berichten van het Dorpsplatform Kamerik

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

Fietspad Park Mijzijde

In de tweede week van maart heeft de
gemeente weer een paaltje geplaatst aan de
ingang van Park Mijzijde bij de Molentocht.
Ook werden er aan beide zijden van het pad
betonblokken geplaatst waardoor het pad weer
ontoegankelijk is voor auto’s.

Groot onderhoud Van
Teylingenweg

Op 25 maart is de gemeente begonnen met
het Groot Onderhoud van de Van Teylingenweg
en de Mijzijde. Vanwege de slechte staat van
deze wegen is besloten om vooruitlopend op
een toekomstigbestendige oplossing in het
kader van het Veenweidegebied, deze wegen
in de komende jaren gefaseerd een onderhoudsbeurt te geven. De weg wordt over de
volledige breedte voorzien van een nieuwe laag
asfalt. Deze laag komt bovenop het bestaande
wegdek. Daar waar hoogteverschil ontstaat,
worden de inritten met bestaand materiaal

opgehoogd en netjes aangesloten op de rijbaan. Ook worden de bermen aan beide zijden
aangevuld en ingezaaid.

de taart die de gemeente had laten bezorgen
en werden alle deelnemers door de wethouder
bedankt.

Door het Dorpsplatform is extra aandacht gevraagd voor de bermen, zodat er door fietsers
veilig afgestapt kan worden. De gemeente kijkt
naar mogelijke betaalbare oplossingen. In de
toekomst zal er geld beschikbaar komen voor
een definitieve aanpak van de Van Teylingenweg in het kader van het project Veenweiden in
Beweging. In de vorige Kamerik Vandaag heeft
u hierover kunnen lezen.

Woningenbouwplannen
Schoollocaties

Houtkade

Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft in
de tweede helft van maart de Houtkade aangepakt. Door verzakkingen in de ondergrond
waren er kuilen en geulen in de verhardingen
ontstaan. Hierdoor bleef water op het pad
staan en werd de half verharding zacht en modderig. Er is nu Grauwacke aangebracht, materiaal dat ook op het fietspad aan de andere kant
van de Greft is gebruikt. Dit is een toplaag die
prima voldoet. Door een ronde afwerking kan
het water nu ook beter wegstromen.

Geslaagd Kamerik Schoon

Als Dorpsplatform waren we heel blij dat
Geertjan Aleven Kamerik Schoon wilde gaan
organiseren op de Landelijke Opschoondag.
Samen met Geertjan waren we nog blijer over
de opkomst op zaterdag 25 maart. Oud en jong
meldden zich bij het Repair Café om aan de slag
te gaan. Ook de dorpswethouder Arjan Noorthoek deed mee. Na afloop genoot iedereen van

Tot onze verrassing bracht de gemeente
op 26 maart een persbericht uit over de
bouwplannen op de schoollocaties. Wij waren
nog in afwachting van een gesprek met de
projectleider over de voortgang van het proces
en de mogelijke voorstellen. Bij navraag bij de
betrokken projectleider verzekerde zij ons dat
het persbericht gaat over het globale Plan van
Aanpak en dat er voor ons nog alle ruimte is om
hierop te schieten. Tijdens de Openbare Vergadering van 11 juni zal de gemeente uitleg geven
en met u in discussie gaan over de voorstellen.

Melden helpt!

De gemeente hoort graag over uw grote en
kleine ergernissen. U bent de ogen en de oren
in uw eigen omgeving. Door u gemelde zaken
brengt de gemeente in kaart en er wordt actie
ondernomen, soms is hiervoor wat meer tijd
nodig. U krijgt hierover een duidelijk antwoord.
Dus kapotte stoeptegels, straatlantaarns die
niet werken, vandalisme, overlast, wateroverlast, enzovoort, maak een melding via www.
kamerikvandaag.nl of via www.woerden.nl.
Bellen kan ook: 14 0348.

19 juli Kamerik Proeft Zomereditie
Dit jaar vindt Kamerik Proeft eerder plaats dan in de voorafgaande
jaren, namelijk op zaterdag 13 juli.

jaar weer te organiseren met als datum zaterdag 14 december.
Tussen beide evenementen zou hierdoor maar een periode van
drie maanden zitten.

Voor deze datum is gekozen omdat de schoolvakanties 2019 erg
laat zijn voor deze regio. Wanneer we vasthouden aan de gebruikelijke planning komt dit uit op 7 september. Bij informeren blijkt dat
er op deze datum al meerdere activiteiten gepland zijn in Woerden
en omgeving. Tevens is het dan eerder donker en is het risicovoller
met betrekking tot het weer.

Zaterdag 13 juli, een week voor de schoolvakanties, leek ons de
meest geschikte datum. Voor zover ons bekend zijn er in deze periode nog geen evenementen
in de directe omgeving gepland.

Hiernaast zijn we het afgelopen jaar gestart met Kamerik Proeft
Kersteditie. Door het grote succes hebben we besloten om het dit

Met vriendelijke groet,
Het team van Kamerik Proeft
Foto: Kees de Kwaasteniet
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Kamerikse activiteiten

Jevaka zoekt:

Koningsdag 2019!
Het voorjaar is weer begonnen en we
kijken uit naar weer een stralende Koningsdag! Op zaterdag 27 april staat Kamerik
weer op z’n kop met allerlei feestelijke
activiteiten. We starten de dag met de
jaarlijkse optocht met het thema “Bekend
van TV”. De optocht eindigt met de aubade
bij het voormalig gemeentehuis.
Vanaf dan zijn er verschillende activiteiten
zoals de braderie, kinderspelen, kinderrommelmarkt en optredens van o.a. Dansschool D’joy, Steelband, Jolene en Q-music.
Ook hebben we dit jaar voor het eerst een
zeepkistenrace – inschrijven kan nog via
bestuur@kamerikoranje.nl. We sluiten
de dag af met de lampionnenoptocht en
vuurwerk in Park Mijzijde.

Jaarconcert
Nieuw Leven:
18 mei
Op zaterdag 18 mei is er weer het
jaarconcert van ons Kamerikse fanfare
orkest Nieuw Leven. Het thema is dit jaar
“Night at the Movies”, filmmuziek dus.
Het orkest speelt onder andere muziek
uit de Soldaat van Oranje, de film Queen,
Cinema Paradiso en een stuk van de bekende filmmuziekcomponist Morricone.
Behalve het optreden van het grote
orkest, zal ook het Kamerikse saxofoonkwartet filmmuziek spelen, onder
andere Hallelujah en The Entertainer.
Verder is er nog een muzikale verrassing
die avond! Het jaarconcert is in De Schulenburg en begint om 20.00 uur (zaal
is open om 19.30 uur) en de toegang is
gratis.

Via deze weg willen we alvast de vrijwilligers
van het Breenplantsoen bedanken die er ieder jaar weer voor zorgen dat het plantsoen
er keurig uitziet op Koningsdag (en de rest
van het jaar!). Ook willen we alle andere
vrijwilligers bedanken die ons helpen bij het
organiseren van alle oranje-activiteiten. We
gaan er weer een mooi feestje van maken
met elkaar!
Oranje Comité Kamerik

mede-organisatoren!
Heb je zin om dit jaar mee te helpen met de
organisatie van de Brandweermiddag en/of
de Huttenbouw? Wij willen graag het stokje
(gedeeltelijk) doorgeven.
Voor meer informatie kan je contact met
ons opnemen. We zijn bereikbaar op 0612497959 en jevakakamerik@gmail.com.
Wij zien graag je reactie tegemoet.
Sandra van Weerdenburg en
Conny Hoogendoorn

Kamerik Schoon geslaagd!
Dit jaar deed Kamerik voor het eerst mee aan
de landelijke Opschoondag. Ongeveer 30 bewoners waren op zaterdagmorgen 23 maart
actief bezig met het opruimen van zwerfvuil.
Na afloop werden ze op de foto gezet achter
de vuilniszakken met het verzamelde vuil.
Vorig jaar werd geen Kamerik Schoon georganiseerd door gebrek aan een coördinator.
Geertjan Aleven hoorde hiervan en benaderde het Dorpsplatform omdat hij Kamerik
Schoon wilde gaan organiseren. Hij kreeg
groen licht van het Dorpsplatform en koos
ervoor om aan te sluiten bij de landelijke
Opschoondag. In het verleden werd Kamerik
Schoon op een woensdagmiddag later in het
voorjaar georganiseerd.
Geertjan maakte Kamerik Schoon bekend via
een bericht in Kamerik Vandaag, posters op
diverse plekken in Kamerik, Facebook en zelf
deelde hij flyers uit bij de plaatselijke Plus.
Het Repair Café was gastheer, een bewuste
keuze: ook Repair Café zet zich in voor een
schoner milieu door spullen te maken, zodat
ze niet weggegooid hoeven te worden.

Rond 9.45 uur druppelden de deelnemers
binnen bij het Repair Café. Geertjan legde
het een en ander uit en iedereen kreeg een
prikker, handschoenen en een veiligheidshesje. De keuze van de routes liet hij aan de
deelnemers over, wel deed hij wat suggesties.
Jong en oud – er waren zeker 10 kinderen
aanwezig – gingen om 10.00 uur op stap.
Ook de dorpswethouder, Arjan Noorthoek,
was naar Kamerik komen fietsen om mee
te doen. Na een uur stond de koffie en
limonade klaar en de gemeente had heerlijke
taart laten bezorgen. De wethouder vroeg de
kinderen naar hun ervaringen, bedankte alle
deelnemers voor hun inzet en vroeg natuurlijk een applausje voor de coördinator.
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Interview met Sabrina Okkerman & Floris Groenveld van Critical Minds
je echt meetelt en je jezelf mag zijn. Ik voelde
me hier dus al heel snel thuis en bijkomend
voordeel is dat ik binnen 5 minuten op mijn
werk ben. Geen files meer voor mij!
Maar dat iedereen helemaal gelijk is…
OK, [zegt Floris], wij als ondernemers zijn iets
meer gelijk dan de anderen; dat kan haast
niet anders, we lopen ook het risico als het
niet goed gaat. Maar we staan echt open
voor ieders inbreng en brengen dat ook in de
praktijk.
Sabrina vult aan: Ik voel me er heel goed bij,
net als de andere medewerkers hier.

De nieuwe bewoners van het
oude gemeentehuis
Hoe ben je in Kamerik terecht gekomen,
Floris?
Zelf woon ik in Barendrecht en Tjardo in
Deventer. Voorheen waren we in Barendrecht
gevestigd, maar dat lag niet erg centraal en
we groeiden daarnaast flink. Tijd dus voor
een nieuw kantoor! Kamerik ligt vrij centraal
dus de keuze om dit mooie pand te kopen
was snel gemaakt, en ik kan je vertellen dat
het onze beste beslissing ooit is geweest! Er
is veel aan verbouwd maar het resultaat is
zeer inspirerend en rustgevend. We kunnen
bij mooi weer ook heel goed buiten vergaderen of brainstormen, ideaal voor ons soort
werk.
Wat voor werk is dat dan?
Critical Minds helpt projecten en organisaties structureel te verbeteren om verspilling
tegen te gaan. En dan bedoelen we verspilling in de brede zin van het woord: van tijd,
geld, werkplezier en grondstoffen. Met onze
werkmethodes gaan we samen met organisaties op zoek naar de knelpunten in de
keten en lossen deze samen op. We zetten de
mensen centraal en zorgen dat inzichten en
belangen vanaf de start met elkaar worden
gedeeld. Samen ontwikkelen we een oplossing en hierdoor worden we door steeds
meer, vaak grote bedrijven ingehuurd om
wie we zijn. We werken inmiddels in 5 steden
van Europa en hebben ook een nevenvestiging in Zuid-Afrika, waar de diensten van

Critical Minds goed aanslaan. In Zuid-Afrika
is onze partner Benjamin de Jonge bezig een
bijdrage te leveren aan het vergroten van
het onderlinge vertrouwen (tussen blank en
zwart).
Hoe zou je jullie bedrijf omschrijven?
Wij werken veel met jonge mensen op HBOen universitair niveau. Zij zijn namelijk nog
blanco en niet geconditioneerd door andere
bedrijven, waar men vaak top-down werkt.
Bij ons is iedereen gelijk en wordt optimale
inbreng verwacht, daar krijg je intern ook de
verantwoordelijkheden voor. Dat lukt niet elk
bedrijf, maar het is juist onze kracht. Wij laten dat ook zien in de wijze waarop we onze
medewerkers belonen. Een deel van de winst
wordt uitgekeerd als bonus, die bonus wordt
omgezet in onder andere Jokers. De Jokers
vertegenwoordigen dus geld en geven medewerkers vervolgens aan elkaar. Spannend en
leuk om dat 2x per jaar samen te doen met
een leuke afsluiting, en het mooie is dat vrijwel iedereen Jokers krijgt. Daarnaast hebben
we eens per jaar visiedagen, ofwel heidagen
om samen de koers weer scherp te zetten.
Sabrina, dat klinkt wel heel mooi; klopt het
een beetje met jouw ervaringen?
Nou, ik werk hier nog maar kort, hiervoor
werkte ik in hartje Amsterdam bij Ondernemersvereniging ORAM. Toch kan ik nu al
zeggen dat dit een heel mooi bedrijf is, waar

Wat is de grootste fout die je gemaakt hebt,
Floris, en durf je die te benoemen?
Nou, een grote fout… Ik ben met vallen en
opstaan ondernemer geworden. Dat doe je
niet zonder fouten te maken, in het begin
ook grote. Echter, na mijn studie, ik ben
afgestudeerd als werktuigbouwkundige, ging
ik werken bij de Schelde, een groot ambtelijk
bedrijf met wel tien directeuren. Ze bestaan
nu ook niet meer want dat bedrijf was niet
meer te redden, maar daar heb ik dus vooral
geleerd hoe het niet moest en dat heeft mijn
verdere werkzame leven bepaald. En geen
fout, maar mijn grootste teleurstelling, was
dat mijn vader met wie ik samen zou gaan
ondernemen, op zijn vijftigste Alzheimer
kreeg. Acht jaar geleden is hij daaraan veel
te jong overleden, dat heeft er wel ingehakt
bij mij.
Waar droom je nog van?
Ik zou graag een Stichting Critical Minds
oprichten om mijn dromen verder te realiseren en zo veel mogelijk mensen met ons
gedachtegoed in aanraking te brengen. Op
die manier hoop ik een steentje bij te dragen
aan een betere wereld.
Heb ik nog iets niet gevraagd wat je graag
kwijt wilt?
Jazeker. De oude raadszaal hierboven is nog
vrijwel intact gebleven, daar kunnen mensen
nog steeds hun burgerlijk huwelijk sluiten.
Wij werken daar graag aan mee. Neem
dan even contact op met Sabrina, het gaat
namelijk niet meer via de gemeente. Ook
voor andere samenwerkingen staan wij open,
wees welkom!

Via Sabrina Okkerman, die sinds kort bij Critical Minds werkt, kwamen we terecht bij deze organisatie die gevestigd is in het oude gemeentehuis. Het
blijkt met 35 werknemers (en nog steeds groeiend!) een van de grotere werkgevers van Kamerik, maar erg bekend zijn ze nog niet. Het wordt tijd dat daar
verandering in komt, vandaar dat we kennis maken met Sabrina en Floris (samen rechts op het bordes in de foto te zien). Floris is samen met partner Tjardo
Meulenbroek de oprichter van Critical Minds. Floris is vader van twee kinderen van 9 en 12 jaar en woont in Barendrecht.
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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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VAN DE GEMEENTE:

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 onder de
rubriek "De Brievenbus"!
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.

Zonnepanelen op scholendaken
Eind dit jaar zullen 12 van de 32 schoolgebouwen in de gemeente Woerden voorzien
zijn van zonnepanelen op het dak. Hieronder
ook het Scholencluster Kamerik, dat najaar
2019 in gebruik wordt genomen door de basisscholen De Wijde Blik en Eben Haëzer. Met
deze aanpak lopen de Woerdense schoolbesturen vooruit op de activiteiten van de
Stichting Schooldakrevolutie. Deze stichting
trok najaar 2018 landelijk aandacht met haar
ambitie om in zes jaar tijd zonnepanelen te
plaatsen op alle 6.000 geschikte schooldaken
in Nederland.

De schoolgebouwen die de komende 10 jaar
nieuwbouw krijgen of gerenoveerd worden,
worden CO2-neutraal. Dit is de ambitie van
de gemeente. De plaatsing van zonnepanelen

maakt hier uitdrukkelijk onderdeel van uit.
Scholen en gemeente spreken samen af welke scholen dat zijn. Daarnaast is het college
er voorstander van om te laten onderzoeken
wat naast zonnepanelen de alternatieve
mogelijkheden zijn om een aantal jongere
schoolgebouwen, die voorlopig nog blijven
staan, de komende jaren CO2-neutraal te
maken. Wethouder George Becht (onderwijs) zegt hierover: “Het gaat in dit geval om
gebouwen die pas na 2028 voor nieuwbouw
of renovatie in aanmerking komen. De ambitie van de Gemeente Woerden is dat alle
gemeentelijke gebouwen en ook schoolgebouwen in 2030 CO2-neutraal zijn.”
Hieronder: een ontwerp van het nieuwe Kamerikse
scholencluster, mét zonnepanelen. op het dak.

We zien uw/jullie reacties met belangstelling tegemoet op redactie@
kamerikvandaag.nl.

Koninklijke Onderscheiding voor Kameriker
Zaterdag 23 maart j.l. is Lyda de Groot-Verdouw benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau. Ridderorden worden
uitgereikt voor bijzondere verdiensten
jegens de samenleving die voor geruime
tijd beoefend worden.
Zij kreeg het lintje opgesteld door burgemeester Victor Molkenboer tijdens de
tweejaarlijkse themadag van de Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie (LOGA). Sinds 1997 is zij al
vrijwilliger bij LOGA; tevens is zij tien jaar
voorzitter geweest (2007-2017) en sinds
2017 bestuurslid.

Lyda heeft ook veel ander vrijwilligerswerk
verricht, zoals haar werk als voorzitter van
de ouderraad voor buitenschoolse opvang
De Keerkring (1987-1990), coördinator bij
het inloophuis Leven met Kanker (20072008) en vrijwilliger bij slachtofferhulp
Nederland (1999-2005), allen te Woerden.
Ook in Kamerik is ze bekend als langdurig lid
(1982-2003), algemeen bestuurslid (19962006) en penningmeester (idem) van onze
EHBO-vereniging.
Lyda, bedankt voor al je verdiensten en
hartelijk gefeliciteerd!

10 Kamerik Vandaag nieuws

Kameriks nieuws
OPROEP:

Waar zat familie Wigman in laatste Oorlogswinter?
De laatste Oorlogswinter heeft de familie
Wigman uit Arnhem noodgedwongen ver
van huis doorgebracht: in Kamerik. De vraag
is echter: wáár precies? De hoop is dat een
van de lezers van Kamerik Vandaag hulp kan
bieden.

Tijdens de Slag om Arnhem hebben veel
inwoners van de Gelderse hoofdstad huis en
haard moeten verlaten. Toen de geallieerde
aanval op 17 september 1944 begon, lagen
delen van de stad direct in de vuurlinie en
moesten de bewoners daarvan een goed
heenkomen zoeken.
Ná de slag, die officieel van 17 tot 25 september duurde, ontruimden de Duitse bezetters
de stad en zij dwongen de circa 95.000 inwoners zich elders te vestigen.
Tot de vluchtelingen behoorden Theo en Toos
Wigman met hun vijf kinderen. Theo was onderwijzer, zijn vrouw Toos Wigman-Vermeulen was uit Woerden afkomstig en wellicht
daarom vluchtten zij met hun kinderen naar

het westen. Net op 17 september was hun
jongste kind, Theo, geboren. Hun huis aan
Onderlangs in Arnhem bleek een te gevaarlijke plek geworden. De Duitsers zaten op dat
moment op de dijk (van de Rijn), de Engelsen
bevonden zich in de achtertuin, aan de kant
van de rivier.
Het gezin verschanste zich in de kelder, maar
werd daar ontdekt door een Duitse soldaat.
Toen die een granaat naar binnen wilde gooien, werd dat gezien door een Engelsman, die
de Duitser neerschoot. De dode militair viel
door het raam naar binnen en de glasscherven kwamen op het bed waar de kleine Theo
net geboren was.

Zodra de gelegenheid zich voordeed, is het
gezin vertrokken. Theo en Toos vonden met
hun kinderen uiteindelijk onderdak ik Kamerik. De kinderen, die met bijna geen spullen
waren gevlucht, werden in Woerden gekleed
door Röder (familie) en deden communie in
de Bonaventurakerk. Degenen die leerplichtig
waren, gingen in Kamerik naar school.

Reconstructie Voorhuis in beeld

Pas na de bevrijding het gezin weer terug
naar huis. Dat huis stond er nog, wat niet
altijd vanzelfsprekend was: de stad was zwaar
gehavend. In de gevel aan Onderlangs, naast
het huidige Rijnhotel, zijn nog altijd de kogelinslagen te zien.
Wie meer informatie heeft, kan mailen met
de redactie: redactie@kamerikvandaag.nl.

Foto: Verwoest Arnhem.

Nadat in de lente van vorig jaar begonnen was met de reconstructie van het Voorhuis, zijn de werkzaamheden deze april afgerond. Hieronder kunt u zien hoe
het er aan het begin uitzag en de voortgang (bovenste foto's), het stratenmakersteam van de aannemer na oplevering op 3 april (linksonder) en het uiteindelijke
resultaat (rechtsonder). Met dank aan Kees de Kwaasteniet (kwaaiaap.nl) voor de foto's en Van Leeuwen GWW B.V. voor het mooie werk!
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Kamerikse sportactiviteiten
INGEZONDEN:

Nieuws van de Weteringloop
Samenwerking 4 runs in het Groene Hardloopcircuit
De Weteringloop (za 11 mei) is samen met Rondje Zegveld (za 30 maart), Singelloop Woerden
(ma 17 juni) en Hardloopevent Harmelen (zo 26
augustus) onderdeel van Het Groene Hardloop
Circuit. Dit is een nieuw Woerdens hardloopcircuit waarmee we het hardlopen in de gemeente
en regio verder willen stimuleren.

Veel belangstelling voor de Clinics van de Weteringloop
Veertien februari zijn de clinics van de Weteringloop weer van start
gegaan, met 14 deelnemers voor de 10 km en 20 deelnemers voor de
5 km. Een zeer gemêleerd gezelschap; de jongste deelnemer is een
meisje van 12 en de oudste deelnemer is een man van 67 jaar oud.
De lopers worden in 13 trainingsavonden klaargestoomd voor de
Weteringloop op 11 mei 2019 waarvan de voorbereidingen door het
bestuur alweer in volle gang zijn.

Alle Woerdense kernen nemen eraan deel met hun eigen run. De
Weteringloop blijft dus gewoon zoals het altijd was.
Deelnemers die aan drie van deze vier runs meedoen, ontvangen een
goodiebag met leuke kadootjes. Tevens wordt er een totaalklassement opgemaakt met mooie prijzen, beschikbaar gesteld door de Rob
Druppers Running Academy.

De Weteringloop heeft weer 3 lopen voor de jeugd; afhankelijk van
de leeftijd wordt zij ingedeeld in 0.7, 1.4 of 2.7 kilometer. Voor de
volwassenen zijn er de afstanden van 5 kilometer, 10 kilometer en de
10 Engelse mijl. Na een onderbreking van een jaar vanwege de bouw
van de nieuwe kantine zijn start en finish dit jaar wederom bij de v.v
Kamerik aan de Overstek.

Doe je ook mee met een wandeltocht die start in
ons mooie dorp?
Op zaterdag 11 mei 2019 organiseert de Kamerikse Weteringloop,
naast hardloopwedstrijden, ook drie wandeltochten door Kamerik en
het Groene Hart. Er zijn mooie en afwisselende tochten uitgezet over
14, 21 en 31 km.
Alle wandelingen starten in Kamerik. Wandelend langs de Kamerikse
Wetering, deels door weilanden en over de prachtige Grechtkade,
ervaar je de rust en ruimte van het Groene Hart en geniet je van
uitzichten van het mooie veenweide-landschap. De wandelingen gaan
o.a. langs Kanis, het Oortjespad, Kameryck en recreatieboerderij De
Boerinn met uitkijktoren. Op de 21 en 31 km lange wandelingen loop
je tevens langs de Oude Rijn. (NB: honden zijn helaas niet toegestaan
i.v.m. passeren van boerenerven.)
Inschrijven
Inschrijven voor de wandelingen is mogelijk op de dag zelf van 8.00
uur tot 11.00 uur. Begin- en eindpunt: Voetbalvereniging Kamerik,
Overstek 2-A in Kamerik.
Inschrijfgeld: €3,- voor leden van een erkende wandelsportorganisatie
en €4,- voor de overige wandelaars. Door deel te nemen ondersteun
je het goede doel “Roparun”, steun aan palliatieve zorg voor mensen
met kanker.
Je ontvangt een routebeschrijving, een routekaart en een leuke herinnering. Meer informatie vind je op www.weteringloop.nl.

Mini volleybal in Kamerik
W

NIEU

Mini volleybal
in Kamerik
Kom jij ook meedoen?!
Ben jij tussen de 4 en 7 jaar oud en vind je het leuk
om een proeftraining te volgen? Dat kan!

De proeftrainingen worden gegeven op:
Woensdag 15 mei:
16.30 - 17.30 uur
Zaterdag 25 mei:
10.00 - 11.00 uur
Woensdag 12 juni:
16.30 - 17.30 uur
Zaterdag 22 juni:
10.00 - 11.00 uur
Locatie: sporthal De Schulenburch.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Voor meer info: Sandra van Vliet
T 06-25517765

www.serve72.nl
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INGEZONDEN:

Perfect Pilates in
Kamerik

Sinds Maart ben ik, Jolanda Zwetsloot,
gestart met het geven van pilateslessen in Kamerik. Pilates is een eenvoudige, intensieve
en doeltreffende training met grondoefeningen voor met name buik en rugspieren, maar
ook billen, benen en armen komen aan bod.
Stabiliteit, flexibiliteit en lichaamsbeheersing
zijn sleutelwoorden van deze training.
Ik geloof zelf erg in de kracht van deze training. Voor veel sporten zoals bijvoorbeeld
(race)fietsen, zwemmen, hardlopen, etc. is
een goede core, oftewel je (dieperliggende) buik en rugspieren onontbeerlijk. En
ook voor veel dagelijkse bewegingen, zoals
wandelen, fietsen, traplopen, opstaan uit een
stoel, aan je bureau zitten, is het aanspannen
van je core erg belangrijk. Een training die
iedereen kan gebruiken dus!
Kom vrijblijvend een keer voor een proefles,
op woensdagen 8.45 tot 9.45 in de Wijde
Blik, locatie Overstek. Laat me van te voren
even weten of je komt, via 06-30683571 of
sportenmetjolanda@gmail.com.
Tot dan,
Jolanda

Bedankt PLUS Romijn voor het bezorgen van
Kamerik Vandaag in heel Kamerik!
ADVERTENTIE:

Heropening Kinderdagverblijf Klein
Kamerik na uitbreiding
Op zaterdag 2 maart was het feest bij kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Klein
Kamerik.
Na een korte maar flinke verbouwing is de oppervlakte van Klein Kamerik bijna verdubbeld. Ook buiten is er het nodige aan de aankleding van het gebouw en de buitenruimtes gedaan, zodat het er werkelijk prachtig uitziet.

De kinderen Maud en Seth van eigenaar Heidi Meijers verrichtten samen de openingshandeling door een lint bij de ingang door te knippen. Vervolgens was het open huis in
het fraaie nieuwe onderkomen; het geheel was feestelijk aangekleed met wat attracties.
Het open huis werd zeer druk bezocht door ouders en andere belangstellenden, waarmee de dag zeer geslaagd was.
Bijzonder was ook dat de vader van Heidi, Sjaak Versteegh, allerlei zaken zoals prachtige
speeltoestellen en meubels zelf gemaakt had. Uw verslaggever kan overigens uit eigen
(kleinkind)ervaring bevestigen dat er heel veel kan en dat er bijzonder betrokken mensen werken op deze mooie locatie.
Op 4 april vergaderde ook de Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis bij Klein Kamerik en
ook zij stonden versteld van dit prachtige onderkomen voor de kleinste Kamerikers in het
dorp. Na een hartelijke ontvangst werden zij rondgeleid in het nieuwe onderkomen en
was er ook weer een hapje en een drankje. Op ondernemers als Heidi kunnen we trots
zijn in Kamerik!
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INGEZONDEN:

Grote renovatie SDO-kantine

SDO/BlijWerkt is al meer dan een jaar bezig met de voorbereidingen voor een grote kantinerenovatie. De basis hiervoor is gelegd door intensieve samenwerking met Kamerikse ondernemers: het Bouw- en Aannemingsbedrijf van der Meer en het Bouwkundig Tekenbureau
Erik Wiltenburg. Er is door samenwerking met deze ondernemers een plan opgesteld dat de
kantine zal moderniseren en verduurzamen. Voor de verduurzaming is subsidie ontvangen van
de Rabobank Rijn- en Veenstromen en van een subsidieregeling van de overheid. Tevens heeft
VSB Fonds Woerden een bijdrage toegezegd.
Om de kantine deze zomer daadwerkelijk te kunnen gaan renoveren en verduurzamen is nog
een flink bedrag nodig. Hiervoor wordt naast een grote verloting, ook een sponsorplein gecreëerd. Voor dit sponsorplein worden bedrijven benaderd voor een bijdrage aan de kantine
renovatie. Als dank ontvangt men een eigen unieke stoeptegel op het SDO-terras!
Tot slot, organiseert SDO/BlijWerkt ter ere van haar 60 jaar bestaan dit jaar, een reünie toernooi op zaterdag 15 juni vanaf 18:00. U kunt zich hiervoor opgeven met een team of alleen,
via voorzitter@sdokamerik.nl.
INGEZONDEN:

Een volkstuin geeft veel plezier

Volkstuinvereniging Kamerik beheert al
bijna 40 jaar het volkstuincomplex aan de
Beukenlaan. Op het 9000 m2 grootte perceel
zijn ongeveer 45 enthousiaste tuinders
werkzaam. Veel soorten groenten en fruit
worden verbouwd en mooie bloemen en
kruiden worden geteeld. Het tuinieren op de
volkstuin brengt veel plezier en voldoening
met zich mee.

INGEZONDEN:

Toneelclub
vermaakt
Kamerik

Op 7, 8 en 9 maart jl. hebben wij, de
toneelclub Kamerik, het stuk Per(r)
ongeluk opgevoerd. We kunnen
terugkijken op drie fantastische avonden.
We mochten veel bezoekers, jong en
oud, verwelkomen. Na afloop hoorden
we dat veel mensen hebben genoten van
het stuk. Daar zijn we heel blij mee, want
daar oefenen we immers al die maanden
voor.
Dit jaar hadden we een station als decor
en bezorgde het verhaal heel veel gelach
en bij sommigen ook een traantje. Er
was toepasselijke achtergrondmuziek en
prachtige grime. Mooi dat wij dit in ons
dorp met elkaar neer kunnen zetten. Wil
je volgend seizoen ook toneelspelen of
helpen bij het decor? Je bent van harte
welkom. Reageren kan naar annette.
william@hetnet.nl.
En mocht je denken, jammer dat ik dit
gemist heb, volgend jaar (winter 2020)
treden we weer op met een nieuw stuk!

De veelal Kamerikse huurders van een volkstuin kunnen het hele jaar genieten van de
door hen zelf gekweekte groenten en fruit.
Momenteel zijn twee volkstuinen te huur. De tuinen zijn 200 m2 en 100 m2 groot maar de
helft huren is ook mogelijk. Naast de jaarlijkse ledencontributie van 10 euro bedraagt de
huur 30 euro per jaar voor 100 m2.
Heeft u belangstelling voor een volkstuin? Dan kunt u
contact opnemen met de secretaris van de volkstuinvereniging, mw. A. Binnendijk (tel. 0348-401782 of
e-mail: w.binnendijk@hetnet.nl).

OPROEP:

Jas verloren

Wie heeft na de Openbare vergadering van
het Dorpsplatform op maandag 4 maart jl.
per ongeluk mijn donkerbruine winterjas
meegenomen en zijn eigen jas (donker groene look, XXL, met LERROS in de kraag) laten
hangen? Die jas heb ik nu thuis.
Jan Zwaneveld, Verlaat 79
Mail naar redactie@kamerikvandaag.nl
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Herinneringen met een vleugje humor
DOOR ANNIE NAP:

Wat is een dorp zonder school?
Het kan niemand ontgaan zijn:
Kamerik krijgt een nieuwe school!
Alles in één gebouw, centraal gelegen en mooi passend (vind ik) in
de landelijke omgeving. In werkelijkheid zijn het natuurlijk twee scholen
en vanuit de historie drie scholen:
Protestant, Katholiek en Openbaar.
Maar wie weet nog dat we vroeger óók
drie scholen hadden, terwijl er toen geen
Openbaar onderwijs werd gegeven in ons
dorp? Ooit was er een Hervormde school,
tegenover de Hervormde kerk; een Gereformeerde school aan de Mijzijde; en de
Katholieke school aan de Kanis. En had je niet
in De Zonnehoek nog de kleuterklas van juf
Vijfhuizen?
Mijn oudste zus en ik gingen niet naar de
kleuterschool, welnee. Wat moest je daar
doen? Op een boerderij was genoeg vertier,
dachten mijn ouders. Toen ik naar de CNS
ging was de fusie tussen de Hervormde en
de Gereformeerde school al een aantal jaren
oud en stond er een nieuw schoolgebouw
aan de Mijzijde.
Achter de voormalige Gereformeerde school
met het schoolhuis voor de bovenmeester
(lange tijd meester Van Nee) lag een stukje
land van dhr. K de Bruin, veehandelaar en
boer. Het boerderijtje naast de school, van
de familie De Jong, was destijds in zijn bezit.
Deze man was zodanig begaan met het christelijk onderwijs, heb ik me altijd laten vertellen, dat hij een stukje grond ter beschikking
stelde van de Chr. Nationale School.
Leuk was het wel, naast een boerderij in de
klas te zitten. Op de dag dat de koeien naar
buiten gingen was er weinig concentratie, want we zagen het zo door het raam
gebeuren. Die ramen waren, heel modern,
laag en groot met brede vensterbanken. Je
wierp daar dus een echte blik op het weiland,
noem het een “Weideblik”…
Aan de kant van de gang en het plein waren

de vensterbanken hoger. Dat plein was
verdeeld in twee delen; achterin speelden de
groten en voorin de kleinen. In mijn beleving
werd die grens in het speelkwartier weinig
overschreden, maar daar denken de leerkrachten van weleer misschien anders over!
Het was ook best eng om naar het andere
plein te gaan, want dan liep je langs “het
kamertje van de jufs en de meesters” en dat
had een groot raam. Zij dronken daar koffie,
vergaderden daar waarschijnlijk ook wel. Vast
een beetje minder dan nu…
Als de school begon stonden we netjes op
een vaste plek per klas in de rij. De meesters
en de juffen kwamen op het bordes staan
en liepen vaak een keer langs de rij voor de
orde. Uit mijn schooltijd weet ik warempel
alle namen nog!
We schreven met kroontjespen en inkt en
eerlijk gezegd is dat voor een linkshandig kind
een ramp, want het geeft veel vlekken. Lezen
leren ging een beetje anders dan nu, we hadden een zogenaamde “globaal methode”, je
leerde lezen vanuit hele woorden en zinnen
en dreunde die zo vaak op terwijl de juf ze
aanwees met de aanwijsstok, dat er enkelen
nog van in mijn hoofd zitten. En een rapport?
Dat kregen we pas aan het einde van de
eerste klas want het eerste rapport was een
handgeschreven briefje van de juf.
Bij mooi weer gym op het schoolplein en
zwemles in Utrecht, in zwembad Den Hommel. Best vooruitstrevend toch? Af en toe

was er schoolbezoek, deftige mannen die in
donkere pakken door de school liepen, sigaar
tussen de lippen… wij vonden het maar
spannend. Wat ik ook spannend vond, waren
de geschiedenisverhalen; hele generaties
hebben genoten van de vertellingen van
meester Sierevogel. Niet in het minst tijdens
de Kerstviering in de Hervormde kerk.
Voor een aantal jaren stond het oude gebouw van de voormalige CNS nog vooraan
aan de Mijzijde; het werd gebruikt als pottenbakkerij onder de naam Katja. Mensen met
een beperking hadden daar hun arbeid en
ik herinner me dat de grotere schooljongens
helaas niet altijd even respectvol met hen
omgingen…
De Maria Goretti school aan de Kanis (hierboven in 1960) is inmiddels verdwenen.
Er staan nu huizen. Jarenlang kwamen de
klassen langs de Mijzijde gelopen om in de
Schulenburch naar de gymzaal te gaan, dat
lopen was al een gymles op zich!
De Hemrikschool is van veel latere datum
maar op die plek komen ook huizen, evenals
op de plek van voormalig Zonnehoek – wat
later de nieuwe Maria Goretti school en nu
De Wijde Blik heet. Zo ook op de plek van
de huidige Eben-Haëzer school. Wellicht
wonen er straks in die huizen ook kinderen,
waardoor de scholen in stand blijven. Dan is
de cirkel weer rond. Want:
Wat is een dorp zonder school?
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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
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www.boshuis.nl

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

specialist in waterbehandeling
waterontharders | ontijzering | healthy water | waterkoelers

Stoof & Computers!
Wat doen wij?
centrale verwarming vanaf € 72,50 per jaar.

Email: info@valkcv.nl

Kijk ook op onze website: www.valkcv.nl

* Advies voor nieuwe computers, componenten
en netwerken
* Aanleg van netwerken * Back-up online
* Email & webhosting * Externe opslag NAS
* Nieuwbouw en installatie van computers
* Onderhoudsabonnement * Probleemoplossers
* Programma-installering
* Service & onderhoud aan computers
* Virus / spywarebestrijding * VoIP telefonie
* Particulier of zakelijk, wij helpen
graag iedereen.

*
*
*
*

Lindenlaan 37, 3471 CV KAMERIK
Telefoon: 0348-423840
E-mail: info@stoofit.nl
World Wide Web : 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

