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Nieuws
Kamerik: samen wonen, werken & leven

Het zijn turbulente tijden voor het onderwijs. Wij spraken met docent
Rianne van Ekeren en leerlingen Tessa Hoogendoorn, Noortje Nap en
Rick Wiltenburg over hoe zij het onderwijs nu ervaren.
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Grootse plannen voor
de Herberg

Kamerik Schoon gaat dit
jaar door

Verenigingen uitgelicht:
Ijsclub Nooitgedacht

De Herberg is al geruime tijd gesloten. De
eigenaar van het pand, Ton Rutgers, vertelt
wat er met de Herberg gaat gebeuren ...

Vorig jaar ging Kamerik Schoon niet door wegens
corona, dit jaar wel – in aangepaste vorm, als
Opschoonommetje ...

De vereniging bestond in februari 65 jaar. Wij
spraken met voorzitter André van Leeuwen
over de ijsclub ...
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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, Els Kwakkenbos, Kees de Kwaasteniet en Manuela
Wiltenburg.
INZENDEN KOPIJ
Kopij, ingezonden mededelingen en agendaberichten kunt u sturen naar:
redactie@kamerikvandaag.nl. Bij gebleken geschiktheid wordt het ingestuurde
materiaal, al dan niet in bewerkte vorm, op onze website www.kamerikvandaag.
nl geplaatst en, indien mogelijk, in de papieren uitgave van het nieuwsblad. De
eerstvolgende kopijdatum is 14 april 2021.
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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Voorwoord; Nieuws van het Dorpsplatform
VAN DE ONDERNEMERSVERENIGING KAMERIK-KANIS:

Voorwoord door Heidi Meijers
Na een fantastische schaatsweekend, zijn dit
weekend (20 februari) de eerste zonnestralen voelbaar: de lente kondigt zich aan, een
nieuwe seizoen, een nieuw gezicht!
Kamerik Vandaag is zoals u weet een gezamenlijke uitgave van het Dorpsplatform en
de Ondernemersvereniging. Vandaar dat het
voorwoord afwisselend geschreven werd
door Ko Droogers en Martijn Zwiers. Nu is er
in het bestuur van de Ondernemersvereniging een wisseling van de wacht geweest. Dat
betekent dat ik de nieuwe voorzitter word
en Martijn andere taken binnen het bestuur
zal oppakken. Wie ben je dan wel, vraagt u
zich misschien af? Bij deze zal ik mij aan u
voorstellen:
Als Heidi Versteegh ben ik geboren in Woerdense Verlaat aan de Amstelkade. Ik ben
getrouwd met Kameriker Barend Meijers
en trotse moeder van een dochter en een
zoon. Veel Kamerikers zullen mij kennen via
hun kinderen of kleinkinderen, gezien ik de
eigenaar van Klein Kamerik ben. Dit is een
kinderdagverblijf, peuteropvang en naschoolse opvang aan de Handelsweg. Sinds 2016

heb ik dit overgenomen en is het uitgebreid
en vernieuwd tot een prachtige locatie met
een grote natuurlijke tuin. Wonen doe ik nog
in Woerden – we willen graag naar Kamerik
verhuizen, maar hebben helaas nog niet ons
droomhuis gevonden.

Laten we samen hopen op een spoedige terugkeer naar een enigszins normale situatie!
Heidi Meijers, voorzitter
Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis

Naast mijn werk doe ik ook graag wat terug
voor de Kamerikse gemeenschap door
enkele bestuursfuncties. Na enkele jaren in
het bestuur van de Ondernemersvereniging
mee te draaien ben ik nu voorzitter daarvan
geworden. Daarnaast ben ik ook bestuurslid
van de Schulenburch geworden; zij wilden
verjongen, en ik wil graag mijn steentje daaraan bijdragen, ook in deze moeilijke tijd voor
het dorpshuis. Samen kijken/onderzoeken
naar een toekomst voor ons dorpshuis, voor
jong en oud!
Als ondernemer heb ik beperkt schade ondervonden van de coronacrisis, helaas geldt
dit niet voor alle ondernemers in Kamerik.
We snakken evenals iedereen naar versoepeling en afschalen van de maatregelen, zodra
dat kan. Hopelijk gaat dat snel lukken nu de
vaccinaties eindelijk op gang gaan komen.

Nieuws 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.

Openbare Vergadering

De eerste Openbare Vergadering van 2021 is op dinsdag 15 maart. deze
vergadering zal opnieuw digitaal worden gehouden. Als u de vergadering
wilt bijwonen stuur dan voor 13 maart een mailtje naar ons secretariaat:
dorpsplatform@kamerikvandaag.nl; dan ontvangt u tijdig de link om
aanwezig te kunnen zijn. Als u op 15 maart uw stem uit wilt brengen, dan
adviseren wij u om dat voor 20.00 uur te doen, zodat u in alle rust aan de
vergadering kunt deelnemen.
Deze avond zullen de volgende onderwerpen besproken worden: de
voorzitter zal het Actieplan voor 2021 toelichten. De gemeente zal een
presentatie houden over de warmtevisie/energietransitie, over het
groenplan voor de Kanis en over de woningbouwplannen. Verder wordt
er kort wat verteld over het Beweegpark en de Natuurspeeltuin. De pro-

vincie zal uitleg geven over de mogelijke aanleg van een rotonde in plaats
van de kruising van de N405 met de N212.

Park Mijzijde

De omwonenden van Park Mijzijde ontvingen in januari een brief over de
locatiekeuze van het Beweegpark in Park Mijzijde. Iets meer dan de helft
reageerde hierop. De meeste voorkeur kreeg de locatie achter/naast het
ronde pleintje aan de kant van de Molentocht; ook kwamen tegen deze
locatie de minste bezwaren. Sports2play wordt gevraagd om voor deze
plek een plan te maken en op zoek te gaan naar financiering. De toestellen komen op een stalen frame te staan en zijn daardoor verplaatsbaar.
De Natuurspeeltuin is geselecteerd voor deelname aan Kern met Pit, een
provinciale stichting die allerlei maatschappelijke projecten subsidieert.
De bijdrage is een bedrag van € 1.000,00 en de ondersteuning door een
adviseur om het project te doen slagen. De initiatiefnemers gaan zich
oriënteren bij de Bredius Natuurspeeltuin, in gesprek met de gemeente
en met de adviseur van Kern met Pit. Ook zal gekeken worden of er nog
meer financiële bronnen aangeboord kunnen worden. Lijkt het u leuk
om mee te denken of mee te werken of zelf mee te betalen aan een fijne
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Vervolg Dorpsplatform; Waterschapshuis
speelplek voor de Kamerikse jeugd, meld u dan aan via dorpsplatform@
kamerikvandaag.nl.

Toekomst Schulenburch

Twee leden van het Dorpsplatform nemen deel aan de werkgroep die
bezig is een toekomstvisie voor De Schulenburch (Huis van Kamerik) op
te stellen. Samen met het bestuur van De Schulenburch heeft het Dorpsplatform een brief aan de gemeente gestuurd met voorstellen voor een
verbeterplan voor de komende jaren, waardoor de continuïteit van De
Schulenburch wordt gewaarborgd.

Fietspad Oortjespad

Op 2 februari ‘21 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met het definitief maken van het fietspad langs het
Oortjespad. De huidige verlegging van de route over het Oortjespad voor
de auto’s blijft gehandhaafd. Wij hadden de indruk dat de fietsbrug over
de Wetering gehandhaafd bleef, maar het college heeft besloten om deze
brug na afloop van de renovatie van de Kanis weg te halen. De aanleg
van een nieuwe brug (hoger voor de waterdoorgang) is te duur.

Bomenplan

De leden van de groencommissie gaan samen met het bedrijf dat de
bomenwacht voor de gemeente uitvoert een ronde maken door het
grondgebied van Kamerik om de stand van zaken met betrekking tot de
bomen te bekijken en afspraken te maken voor de toekomst.

Rotonde N405/N212

De provincie heeft de plannen voor een rotonde op de plek van de
kruising van de Spruitweg met de ing. Enschedeweg, het wachten is op
de financiering. Omdat we benieuwd zijn naar deze plannen en die graag
met u willen delen hebben we een vertegenwoordiger van de provincie
gevraagd om een presentatie te geven op de Openbare Vergadering.

Groenplan Kanis en einde renovatie

Het einde van de renovatie van de Kanis komt in zicht. Wat zullen de
bewoners blij zijn als ze straks hun eigen buurt weer terughebben, mooie

De reconstructie van de Kanis ging ook in de sneeuw gewoon verder.
Binnenkort wordt de renovatie afgerond.
straten en al het bouwverkeer ver weg. Komend augustus is het zover.
Vertegenwoordigers van de gemeente en de aannemer komen op de
Openbare Vergadering uitleg geven over de laatste fase van de renovatie
en over het groenplan, dat de Kanis weer mooi zal maken.

Woningbouw

Misschien heeft u op www.kamerikvandaag.nl het interview met onze
voorzitter gezien over de woningbouw op de schoollocaties. Hij meldt
daarin dat we ons zorgen maken over het tempo waarin het proces
verloopt. We hebben hierover ook vragen gesteld aan de gemeente en
gevraagd om de stand van zaken toe te lichten op de Openbare Vergadering.

Actieplan

Wij hebben ons Actieplan aangepast voor 2021. Tijdens de Openbare
Vergadering van 15 maart zullen we u hierover informeren. In de tussentijd kunt u het nieuwe Actieplan lezen op de pagina van de Dorpsvisie op
www.kamerikvandaag.nl.

INGEZONDEN:

Goodie bags voor Waterschapshuis
Alle bewoners van het Waterschapshuis ontvingen met Kerst 2020 een goed gevulde goodie
bag dankzij de medewerking van verschillende ondernemers uit Woerden en Kamerik. Hartverwarmend! Na een moeilijk jaar met minder activiteiten door het coronavirus was iedereen
blij verrast met leuke attenties en snoeperijen.
Ook de kinderen van scholen, kinderdagverblijven en de Nederlands Hervormde kerk verrasten ons met geknutselde kerstversieringen, kleurplaten en kerstkaarten! Geweldig!
Ik wil daarom namens onze bewoners alle gulle ondernemers en kinderen die mee hebben
gewerkt aan deze surprise actie heel hartelijk bedanken!
Judy van Vliet,
Dagbestedingscoach Waterschapshuis
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Ingezonden nieuws

ThuisKUNSTroute van KUNSTaandenRIJN
Nu musea en expositieruimtes voorlopig dicht blijven is het idee ontstaan om een
expositie in te richten die vanaf de straat bekeken kan worden in alle kernen van
Woerden, dus ook in Kamerik. Elly Waterman, bestuurslid van KUNSTaandenRIJN, vertelt: “We zitten momenteel veel te veel binnen. Natuurlijk loop ik elke dag een blokje
om, maar daarmee kan ik mijn honger naar kunst niet stillen. Ik denk dat dit voor veel
anderen ook zo is.”

Vanaf 15 maart zal de ThuisKUNSTroute gelopen kunnen worden. De kunstwerken
worden opgesteld in tuinen of op vensterbanken, zodat ze goed zichtbaar zijn vanaf de
straat. De route kan natuurlijk ook per fiets of auto worden afgelegd.
KUNSTaandenRIJN zorgt voor een kaart met de deelnemende kunstenaars, die te
downloaden is via www.kunstaandenrijn.nl.

Plannen voor water in je buurt? Vraag subsidie aan!

Bewonersgroepen, schoolklassen en wijkcomités met plannen voor water in hun eigen woonomgeving kunnen ook in 2021 subsidie
aanvragen bij het waterschap. Voor initiatieven die bijdragen aan een watervriendelijke inrichting van de leefomgeving, is een subsidie van
maximaal vijfduizend euro per aanvrager beschikbaar.
In 2020 ontvingen 28 initiatieven uit De Bilt, Bunnik, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, IJsselstein, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist subsidie voor heel diverse projecten: een natuurspeelweide, een aanlegsteiger voor kano’s, een educatief grondwatermeetpunt met waterpomp, groene daken, regentonnen en het geven van workshops op middelbare scholen over waterkwaliteit. Een overzicht
van alle projecten is te vinden op de kaart op de webpagina van Blauwe Bewoners Initiatieven: www.hdsr.nl/blauwinitiatief.

VAN DE GEMEENTE WOERDEN:

Inwoners met betalingsachterstanden krijgen
hulpaanbod van gemeente
Vanaf deze maand krijgen inwoners van onze gemeente die een
betalingsachterstand hebben bij de woningcorporatie, zorgverzekeraar of het drinkwaterbedrijf hulp aangeboden bij het voorkomen van
verdere schulden. Na een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is de gemeente sinds 1 januari 2021 verplicht om een
hulpaanbod te doen.
In de gewijzigde wet is het delen van persoonsgegevens van burgers
die betalingsachterstanden hebben mogelijk gemaakt. Zo kan de
gemeente inwoners met schulden makkelijker vinden en hulp aanbieden. Naar verwachting gaat het voor heel Woerden om tussen de 450
en 500 signalen per maand.
“Mensen met geldproblemen of schulden wachten vaak lang met het
zoeken van hulp. Ze schamen zich of weten niet waar ze hulp kunnen
vragen. Maar hoe eerder je erbij bent, hoe sneller je van de schulden
af bent. Door als gemeente in een vroeg stadium hulp aan te bieden,
kunnen we inwoners helpen om ergere schulden te voorkomen. Het
is goed dat deze wetgeving er nu is. Zo kunnen we veel meer mensen
veel eerder hulp aanbieden dan voorheen,” aldus wethouder Tymon
de Weger (schuldhulpverlening). “Het gaat om een hulpaanbod. De
inwoner mag zelf kiezen of hij/zij daar gebruik van wil maken. De
gemeente kan de inwoner niet verplichten.”

VAN DE GEMEENTE WOERDEN:

Meld Misdaad Anoniem
Gemeente Woerden gaat samenwerken met Meld Misdaad Anoniem. De gemeente ontvangt vanaf nu rechtstreeks relevante signalen over criminaliteit en fraude die bij Meld Misdaad Anoniem
gemeld worden. Dit draagt bij aan de aanpak van ondermijnende
criminaliteit.
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie en
geen onderdeel van de politie. De organisatie is een vangnet voor
mensen die met informatie over criminele activiteiten niet direct
naar de politie kunnen, durven of willen stappen. Meld Misdaad
Anoniem zorgt ervoor dat de informatie bij de opsporing terecht
komt, maar de melder buiten beeld blijft.
Meld Misdaad Anoniem is zeven dagen per week telefonisch
bereikbaar via 0800-7000 (gratis). Op maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00
tot 17.00 uur. Melden kan ook 24/7 via een beveiligde omgeving
op meldmisdaadanoniem.nl/melden.
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Interview met Ton Rutgers, eigenaar van de Herberg

Grootse plannen voor Eetcafé de Herberg

Eigenaar Ton Rutgers voor de ingang van Eetcafé de Herberg. Foto door Kees de Kwaasteniet.

Het zal niemand in Kamerik ontgaan zijn dat de Herberg
al geruime tijd gesloten is. Niet alleen het restaurant, dit
natuurlijk door corona, maar ook helaas het cafetaria, omdat
Jos Boers per 1 januari is gestopt. De eigenaar van het pand,
Ton Rutgers, vertelt hier wat er met de Herberg gaat gebeuren.
Ton, vertel eens wat jouw relatie is met de Herberg?
Ik ben in 1982 in Kamerik komen wonen en begonnen als uitbater
van “de Herberg”, cafetaria en café dat ik toentertijd overgenomen
heb van Gijs en Marijke Okkerman. Later heb ik het pand gekocht.
Na een aantal jaren ben ik zelf gestopt met de actieve exploitatie en
heb ik het bedrijf overgedaan aan Dingeman den Hartog en partner.
Daarna hebben achtereenvolgens de familie De Jong, Henk Engels en
tot slot Jos Boers er de zaken gerund.
In 2011 is het gebouw totaal afgebrand. Gelukkig is alles weer in de
oorspronkelijke stijl opgebouwd met boven de Herberg een aantal
appartementen. In februari 2012 kon de Herberg in geheel nieuwe
stijl heropend worden.
Wat zijn jouw plannen met de Herberg?
Ik ben nu op zoek naar een nieuwe exploitant. Daarvoor ben ik in
onderhandeling met een aantal gegadigden, wat bemoeilijkt wordt
door de aanhoudende lockdown. Nieuwe eventuele ondernemers
zijn voorlopig nog terughoudend. In de tussentijd wordt de zaak wel
stevig onder handen genomen. Alles zal weer pico bello in orde zijn
wanneer het sein op groen komt te staan.
De cafetaria zal een totaal nieuwe snacklijn gaan voeren, namelijk
hoogwaardige snacks van Hollandse bodem. Verder is in onderzoek
of het vers snijden en zelf voorbakken en afbakken van frites is in te
passen qua ruimte. Dit is wel mijn wens, verse frites en zelf bereid.
Beter is er niet! Daarnaast zal het assortiment verse maaltijden uitgebreid worden. Maar ook á la carte maaltijden die na bestelling vers
bereid worden.

De hele uitstraling zal worden aangepast. Er wordt nagedacht over
het eventueel thuisbezorgen van maaltijden en snacks. Natuurlijk zullen ook het restaurantgedeelte en het terras een grondige
opknapbeurt krijgen. In overleg met de nieuwe uitbater zal hier een
eigentijds concept gevoerd gaan worden met een vaak wisselende
kaart met vriendelijke prijzen, enthousiaste bediening en een fijne
sfeer. Kortom als het allemaal weer mag zal de Herberg weer stralen
als een fijn middelpunt van ons dorp. Een plek waar we elkaar kunnen
ontmoeten voor een drankje, hapje of even gezellig kunnen bijkletsen
op het mooie terras.
Wanneer denk je dat de Herberg weer open kan?
We hopen in maart de cafetaria vast te openen. Het restaurantgedeelte gaat pas open als het vanwege corona weer mogelijk is en als
er een nieuwe uitbater is. Hopelijk vóór de zomer.
Verandert er verder nog iets?
Het biljart zal verdwijnen. Deze ruimte zal gebruikt gaan worden als
eetgelegenheid voor groepen, maar ook vergaderingen en presentaties kunnen hier plaatsvinden. De openingstijden zullen ongeveer
hetzelfde blijven. De cafetaria in ieder geval open van maandag t/m
donderdag van 16.00 uur tot 20.00 uur en vrijdag t/m zondag van
12.00 uur tot 20.00 uur. De toegangsdeur tot de cafetaria komt weer
aan de zijkant, zoals vóór de brand, zodat de gasten niet meer over
het terras van het restaurant hoeven te lopen.
Ton, bedankt voor dit interview. Veel succes en we hopen dat het
snel weer een gezellige boel wordt op het dorp.
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Stoof & Computers!

Servicebeurt voor
uw PC of Laptop

Is uw PC of laptop traag of zijn er andere problemen,
wij hebben bieden u de Stoof & Computers!
servicebeurt aan.
Hiermee zorgen wij ervoor dat u zo snel mogelijk
weer optimaal kan gebruik kunt maken van PC of
laptop!

Onze diensten
*
*
*
*
*

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

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

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

‘liefdevol herinneren’

Buitenpl aats K a meryck
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
info@kameryck.nl • www.kameryck.nl

kalkaanslag is verleden tijd
met de Boshuis Waterontharder of Descaler

afscheid
samen
in alle rust
stap voor stap
liefdevol
met aandacht
betrokken
passend
naar uw wens

en
Informatie eid:
rh
aa
b
jg
ri
verk
Boshuis
K AMERIK
06
0345 6312

www.boshuis.nl

www.unalome-uitvaartbegeleiding.nl
Manuela Wiltenburg | 06-50905152 | Kamerik

specialist in waterbehandeling
waterontharders | ontijzering | healthy water | waterkoelers
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Nieuws Schulenburch
VAN WERKGROEP TOEKOMST SCHULENBURCH:

Hand in hand naar een nieuwe Schulenburch

totale renovatie/nieuwbouwplan haalbaar is. Mocht dit onverhoopt
niet haalbaar zijn, dan zal naar een andere indeling van het huidige pand gekeken moeten worden om toch nieuwe initiatieven en
activiteiten die nu elders in Kamerik plaatsvinden een plek te kunnen
geven, zodat de brede dorpsfunctie toch doorgevoerd kan worden.

In het vorige nummer van Kamerik Vandaag was de stand van zaken
dat de besturen van de Schulenburch en het Dorpsplatform de handen ineen hebben geslagen om de toekomst van de Schulenburch
veilig te stellen met twee speerpunten, de eerste voor de korte
termijn en de tweede voor de langere termijn.
Gebroederlijk hebben we gewerkt aan de situatie die verloren leek,
maar we denken dat we er samen uit kunnen komen. Dat moet ook,
want De Schulenburch is van groot belang voor de leefbaarheid van
ons dorp! Daarbij wordt naar de korte termijn gekeken (even los van
corona) en ook naar de lange termijn: over een jaar of 5 tot 10, zeg
maar.
1. De eerstkomende jaren willen we verder met een voor geluid
goed geïsoleerde grote zaal, zodat pachter Dingeman den Hartog
(na corona) weer voluit kan draaien. Om deze isolatie gefinancierd
te krijgen is echter de steun van de gemeente nodig. Hiervoor
is een voorstel ingediend waar de gemeente naar gaat kijken of
en hoe dit het beste gefinancierd kan worden. Daarover dus een
volgende keer meer, want er is wel haast mee.
2. Daarnaast kijkt een gezamenlijke werkgroep naar de lange termijn. Een onderdeel daarvan is een onderzoek naar de mogelijkheden voor sloop-nieuwbouw van het complex, hetzij alleen het
dorpshuisgedeelte, hetzij het totale complex, in combinatie met
appartementen boven op het zalencentrum. In die variant zijn er
ook mogelijkheden om het Centrum meer maatschappelijke functies te geven, waardoor het nog meer een dagelijks ook overdag
geopend ontmoetingscentrum wordt voor de Kamerikse bevolking
van jong tot oud.
Hierover is inmiddels op 11 februari overleg geweest met Tymon de
Weger, de wethouder die over deze zaken gaat. Er zijn jammer genoeg
nog geen definitieve besluiten genomen tijdens dat overleg, maar gelukkig bleek dat er in principe mogelijkheden liggen om het Centrum
overeind te houden en te vernieuwen. Daarvoor wil de wethouder in
eerste instantie graag de resultaten afwachten middels de visie van de
werkgroep van de Schulenburch en het Dorpsplatform die de totale
vernieuwing van het complex onderzoekt. De eerste resultaten hiervan zullen in de loop van maart waarschijnlijk bekend zijn, maar of het
financieel ook haalbaar is zal nog flink wat rekenwerk met behulp van
de gemeentelijke bouwdeskundigen vragen. Dat zal meer tijd vragen,
is de verwachting.
In ieder geval zal uiterlijk tegen de zomer bekend moeten zijn of het

Daar kan de geluidsisolatie van het huidige gebouw niet op wachten
en daarvoor zullen op korte termijn knopen moeten worden doorgehakt. Voordat de werkzaamheden aanbesteed en uitgevoerd zouden
kunnen worden, zal het al gauw zomer geweest zijn. De kosten die
hieraan uitgegeven moeten worden kunnen in 5 jaar worden terugverdiend doordat de pachter veel meer kan omzetten zonder dat de
omgeving hiervan last heeft. De pachtopbrengst stijgt dan net zo hard
mee. We hebben zoals hierboven al gezegd een financieringsvoorstel
bij de gemeente neergelegd die dit gaat bestuderen en hier snel op
terug zal komen.
In de tussentijd dienen we een aanvraag in voor een tegemoetkoming
in verband met de coronaschade. Ook hiervoor zijn gelden beschikbaar en hopelijk voldoen we aan de voorwaarden hiervoor.
Hoe kunt u helpen?
Mocht u naar aanleiding van deze positieve ontwikkelingen het
van binnen voelen kriebelen, meld u dan aan om mee te helpen de
Schulenburch te behouden en vernieuwen. Dat kan op veel manieren:
meewerken aan het onderhoud van gebouw en tuin, aan werkgroepjes die al dan niet tijdelijk werken aan nieuwe initiatieven, overdag
gasten ontvangen of aanmelden als bestuurslid. Deze activiteiten kunnen eenmalig zijn, een paar keer of voor een langere periode duren.
Kortom, voor iedereen die een steentje bij wil dragen is een passend
aanbod mogelijk – dus help mee en geef je op via een bestuurslid van
de Schulenburch of van het Dorpsplatform.

Werkgroep Toekomst

Het emailadres voor allen is: toekomstschulenburch@gmail.com.
De individuele namen en telefoonnummers leden van de Werkgroep Toekomst kunt u hieronder vinden.
Ko Droogers

Voorzitter
Dorpsplatform

06 24710324

Jacqueline
Eberwijn

Bestuur
Dorpsplatform

06 13949407

Rob
Kwakkenbos

Bestuur
Schulenburch

06 13949407

Erik Wiltenburg

Bestuur
Schulenburch

06 58802444

Heidi Meijers

Bestuur
Schulenburch

0348 448637

Dingeman den
Hartog

Pachter
Schulenburch

06 44652408

Paul den
Hollander

Gezondheidscentrum

06 45750682

Rolf de Jong

Buurtverbinder

06 83251813
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Naar school in coronatijd

Hoe gaat het op school in coronatijd?

Docent Rianne van Ekeren met leerlingen Noortje Nap, Rick Wiltenburg en Tessa Hoogendoorn. Foto's bij dit stuk door Kees de Kwaasteniet.
Het zijn turbulente tijden voor het onderwijs. Kamerik Vandaag
sprak met docent Rianne van Ekeren en leerlingen Tessa Hoogendoorn, Noortje Nap en Rick Wiltenburg over hoe zij het basisschoolonderwijs ervaren.

Docent Rianne van Ekeren (Eben-Haëzer)

“Wat een handig prikbord heb jij op je kamer zeg!” “Juf, en deze boot
ben ik aan het bouwen met mijn vader!” “Wauw! Dat hebben jullie
leuk gefikst samen zeg!” Voorbeelden van ontmoeting tijdens het
videobellen met leerlingen uit groep 5/6. Eén van de voordelen van
thuisonderwijs: je hebt tussendoor zomaar een leuk gesprekje met
een leerling.
Op de Eben-Haëzer hebben we gekozen voor het klaarzetten van het
huiswerk op Google Classroom. Dus zit je thuis als leerkracht op je
zolderkamer filmpjes op te nemen van de rekenles; intensief, maar je
wordt er steeds handiger en creatiever in.
En leerlingen kunnen het filmpje terugkijken op een eigen moment.
Omdat wij ook in de klas al met Snappet werkten, konden we dat
voortzetten thuis en digitaal volgen hoe de leerlingen het werk maakten. Via de chat van Hangouts konden ook vragen worden gesteld en
ook zo kon je de leerlingen heel gericht helpen.

kon ook doorgaan. Leuk, want een aantal leerlingen fietsten naar
Woerden om gevraagde foto’s te nemen in het Drive-in-museum in
parkeergarage Castellum.
Je ziet dat de meer introverte leerlingen het juist wel rustig vonden
om thuis te werken en dat de leerlingen die echt de sociale contacten
nodig hebben, veel beter in hun vel zitten op school en daar beter
werk leveren.
Gewoon “live” in de klas de afgelopen week, dát werkt toch het fijnst:
met elkaar zingen en weer samenwerken in de groep, heerlijk!

Leerling Noortje Nap (Eben-Haëzer)

Ik ben Noortje Nap en ik ga u vertellen hoe het leven in het thuisonderwijs er voor ons uitziet.
Ik vond het niet leuk om niet naar school te mogen want je krijgt
minder uitleg en kinderen die achterlopen kunnen blijven zitten, dus
het is beter om naar school te gaan. Want op school kunnen we weer
met vrienden spelen en je leert beter.

Na een week merkten we dat de leerlingen ook elkaar graag wilden
zien; daarom hebben wij ook “meetings” met de halve klas georganiseerd. Er werden dan ook activiteiten met elkaar gedaan, zoals: wie
bouwt de hoogste toren?

Wij kregen online les via de computer op Google Classroom. Daar
zet de juf ons werk klaar zoals filmpjes en meetings en als je iets niet
snapte kon je altijd een berichtje sturen. De juffen en meester deden
erg hun best en wij ook dus het lukte wel.
Ik vond het best wel goed gaan, dus ik geef een compliment aan
alle juffen en meesters en ouders, want dankzij hen konden wij ons
schoolwerk en huiswerk doen.

Het werken over de Romeinen die ooit in Woerden zijn geweest

Het was voor sommige kinderen lastig en voor andere weer makkelijk
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Naar school in coronatijd; subsidie agrariërs
dus het is moeilijk te zeggen hoe het precies was. Ik heb het meest
mijn vrienden gemist, want je bent normaal erg gewend dat je tijdens
de pauze met je vrienden speelt, dus ik denk dat we het allermeest
onze vrienden gemist hebben.
Ik ben blij dat ik nu weer naar school mag. Want thuis heb je heel
vaak last van allerlei dingen zoals broertjes en zusjes die je afleiden.
En op school moet je stil zijn en kan je je beter concentreren, dus
werk je meer door, dus maak je ook minder fouten. En als je hulp
nodig hebt kun je dat ook krijgen, dus het is het fijnst op school.
Ik hoop dat u het interessant vond om dit te lezen.
Groetjes Noortje.

Leerling Rick Wiltenburg (De Wijde Blik)

Het was wel gek dat je opeens niet meer naar school kon door de
corona. Dat kwam omdat je opeens heel rustig met de dag kon beginnen. En je zag opeens niet meer elke dag je vrienden (of vriendinnen).
Je was ook veel sneller klaar met al je schoolwerk. Maar ik denk dat
ik toch liever naar school ga, dan heb je betere uitleg en zie je je
vrienden.
Ik kreeg online les via de Chromebook van school. We gingen elke dag
om 9 uur online. We gingen eerst even kletsen en daarna kregen we
online les.
Ik vond het niet persé moeilijker dat de juf niet bij je kon zijn. Soms
een klein beetje, maar mijn ouders konden het meestal ook gewoon
uitleggen. Maar ik denk dat het voor andere kinderen wel wat moeilijker is geweest. Vooral omdat de juf er niet was. Ze kon je dingen
minder makkelijk uitleggen. Daarom hebben denk ik best wel een
paar kinderen een achterstand gekregen.

Kinderen verzamelen zich aan het begin van de schooldag.
Ik denk dat ik toch mijn vrienden en de pauzes op het voetbalveld het
meest heb gemist. Ik ben daarom wel blij dat ik weer naar school mag
Je ziet weer heel veel kinderen die je best wel een tijdje niet hebt
gezien. En je hebt weer betere uitleg.

Leerling Tessa Hoogendoorn (De Wijde Blik)

Het was best wel raar om te horen dat de scholen dicht gingen en dat
we online les zouden krijgen. In het begin vond ik dat wel leuk, maar
op school kan ik me beter concentreren en is het gezelliger en krijg
je betere uitleg. Maar juist thuis kan je zelf plannen en houd je meer
vrije tijd voor andere dingen over. De gezelligheid op school heb ik
het meest gemist.
Dus ik ben wel en niet blij dat we weer naar school mogen. De coronatijd is zwaar, maar we komen er wel doorheen.

Subsidie agrariërs voor verbeteren van de waterkwaliteit
of het remmen van bodemdaling

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor
water en bodem weer open per 2 februari 2021. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de
bodemdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling
is bedoeld om boeren handvatten te bieden, om samen met het waterschap te werken aan duurzaam
agrarisch waterbeheer. Agrariërs kunnen tot 1 juni 2021 aanvragen indienen. Zie hieronder een aantal
mogelijkheden waar vorig jaar gebruik van is gemaakt.
In 2020 hebben 72 agrariërs gebruik gemaakt van de regeling. Daarmee zijn 66 subsidies gehonoreerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Populaire maatregelen waren: verplaatsbare drinkbakken en drinkplaatsen om oeververtrapping te voorkomen, veegmachines om afspoeling van
vervuild water op het erf te verminderen en fertigatie in de fruitteelt. Hiermee kunnen water en
voedingsstoffen veel preciezer toegediend worden aan de fruitbomen.
Wat betreft bodemdaling hebben zes boeren gebruik gemaakt van de regeling. Via de subsidie
nemen ze circa 36 hectare aan bodemdaling remmende maatregelen. Vrijwel alle maatregelen
betreffen een vorm van onderwaterdrainage en zijn in de laagst gelegen delen van peilvakken of
binnen onderbemalingen uitgevoerd. Hierdoor worden de middelen gestoken in percelen die al
het meest gezakt zijn. Verder is een drijfbalk om de oever te beschermen aangevraagd. Hiermee
wordt voorkomen dat een oever verder afkalft. Ook wordt er een luwe zone gecreëerd die ideaal
is voor de ontwikkeling van begroeiing.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een watermakelaar uit uw gebied. Voor contactgegevens, meer informatie en de volledige evaluatie kijkt u op: www.hdsr.nl/agrariers.
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Nieuws

Kamerik Schoon:
Twee studenten van het
Futura College restaureren Opschoonommetje
Op 20 maart is het weer Landelijke Opschoondag. Door het hele
land gaan mensen aan de slag om de eigen wijk vrij van zwerfafval te
Sleutelclub fiets voor de
maken. Ook in Kamerik doen we weer mee met onze jaarlijkse actie
Kamerik Schoon.
voedselbank
Twee jaar geleden hebben we de draad weer opgepakt, onder de vlag
van het Dorpsplatform en in samenwerking met het Repair Café als
gastheer/gastvrouw. Circa 30 Kamerikers, jong en oud, gingen aan de
slag en haalden vele zakken vuil van straat! Behalve nuttig was dat
ook nog eens heel gezellig, met een bezoek van de wethouder en
een lekker stuk taart. Afgelopen jaar verviel de Opschoondag door
corona, maar zijn er in het najaar, tijdens World Cleanup Day, enkele
enthousiaste mensen wel eropuit getrokken om afval te prikken. Dank
daarvoor!
Dit jaar gaat het wel door, maar in aangepaste vorm: een opschoonommetje. Dat betekent dat we, zoals het er nu uitziet, niet
centraal samen zullen komen. Maar voor wie mee wil doen is het
een fijne gelegenheid om een frisse neus te halen en bijvoorbeeld de
eigen straat schoon te maken.
Door de coronamaatregelen is het voor leerlingen van het praktijkonderwijs moeilijk om een stageplek te vinden. Het Woerdense
Futura College gebruikt de faciliteiten en het onderkomen van
St. Sleutelclub Kamerik voor hun studenten om stage te kunnen
lopen. Vrijwilligers van de Sleutelclub helpen de stagiaires en de
stagebegeleider(s). Zolang de Sleutelclub door corona gesloten is
helpen de stagiaires onder andere met het maken van thuis-knutsels voor de kinderen van de Sleutelclub.
Twee studenten (Thirza en Collin) hebben de afgelopen weken een
door de Terugwinning gedoneerde fiets gerestaureerd. De te vervangen onderdelen zijn door de Sleutelclub beschikbaar gesteld.
Op 3 februari is de volledig gerestaureerde fiets aan de voedselbank in Woerden geschonken. Zij stellen de fiets beschikbaar aan
een van hun cliënten.

Doe je mee? Je kan inschrijven met een email naar info@kamerikvandaag.nl. Geef daarbij alsjeblieft ook aan met hoeveel volwassenen en
hoeveel kinderen je meedoet. Kamerik Schoon verzorgt alle spullen
die je daarvoor nodig hebt. In principe brengt Geertjan, de organisator, de spullen (grijpers en zakken) bij je langs en komt hij ze ook weer
halen.
Wanneer? Zaterdag 20 maart.
Hoe laat schoonmaken? Tussen 10.00 en 12.00 uur.
Waar? Bijvoorbeeld je eigen straat, of op plekken in Kamerik die
nodig schoongemaakt moeten worden.

Collin en Thirza zijn inmiddels aan een volgend project begonnen:
de restauratie van een fiets voor een mede student die nog geen
fiets heeft.
U vindt de Sleutelclub in Ambachtshuis Kamerik aan de Nijverheidsweg 15 in Kamerik en op www.sleutelclubkamerik.nl.

Gemeente helpt gedupeerden Kinderopvangtoeslag

Ook in Woerden en Kamerik zijn ouders de afgelopen jaren ernstig in de problemen gekomen, omdat de Belastingdienst ten onrechte de kinderopvangtoeslag stopzette en terugvorderde. Met het steunpunt hoopt de gemeente de gedupeerde ouders zo snel mogelijk te bereiken en
hen te helpen om de gevolgen van de affaire tot een minimum te beperken.
De getroffen ouders kunnen recht hebben op een compensatieregeling van de Belastingdienst. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is de
regeling misschien niet voldoende. Er kunnen meer problemen zijn ontstaan. Bijvoorbeeld rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de
opvoeding van kinderen. De gemeente kan de ouders helpen om ook op deze vlakken de juiste hulp te krijgen.
Gemeente Woerden roept slachtoffers van de toeslagenaffaire op om zich te melden. Dat kan via Woerden Wijzer: info@woerdenwijzer.nl of
0348 428 600 (ma t/m vr van 8:30 tot 12:30 uur).
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Kamerik in Beeld

TERUGPLAATSING WIJZERPLAAT AAN DE KANIS

DORP IN DE SNEEUW

TOCH NOG KOEK EN ZOPIE

PLEZIER MET DE SNEEUW

MINIBIEB BIJ DE PLOMPJESBRUG

NA SNEEUW KOMT HET VOORJAAR

Met dank aan Christian van Vark en Kees de Kwaasteniet voor de foto's.
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Verenigingen uitgelicht: Ijsclub Nooitgedacht
was al een stuk verbeterd. Op vrijdag kwam
de KNSB keuren maar ze keurden de baan af;
hij was niet glad genoeg. Ik vroeg toen wat
de oplossing zou zijn om de baan goed te krijgen. Een veegmachine, was het antwoord. Ik
heb toen een trekker gevonden in de schuur,
een rolbezem bij een boer geregeld en ik ben
zaterdagochtend de baan opgegaan en heb
drie uur lang geveegd. De KNSB kwam die
dag opnieuw keuren en we konden toch van
start. Later wilden ze natuurlijk dat ik in het
bestuur kwam, want ik had me met teveel
dingen bemoeid, haha.

André van Leeuwen. Rechtsonder: Park Mijzijde, februari '21. Foto's door Kees de Kwaasteniet.

Kamerik Vandaag start met een rubriek
waarin Kamerikse voorzitters van
verenigingen aan het woord komen.
Wie zijn de drijvende krachten achter
deze Kamerikse verenigingen? In deze
editie van Kamerik Vandaag spreken we
André van Leeuwen, voorzitter IJsclub
Nooitgedacht.
Op 13 februari 1956 is de Kamerikse IJsclub
Nooitgedacht opgericht. Jullie 65-jarig
jubileum kon dit jaar dus worden gevierd op
het ijs…
Helaas gooide corona roet in het eten. Het
was inderdaad erg mooi geweest als we ons
65-jarig jubileum op het ijs hadden kunnen
vieren, maar ja… geen koek en zopie en geen
activiteiten op het ijs dit jaar. Dat was wel
heel zuur, anders hadden we het heel gezellig
kunnen maken in het mooiste weekeinde van
het jaar voor de ijsvereniging. Maar ja, ook
wij moeten ons houden aan de regels.
Hebben jullie wel aandacht aangegeven aan
jullie jubileum?
Alleen in de nieuwsbrief eigenlijk. Omdat we
dit jaar niets konden organiseren hebben we
besloten dit jaar geen contributie in rekening
te brengen.

Verenigingen uitgelicht
Vereniging
Opgericht
Aantal leden
Website		
		

| IJsclub Nooitgedacht
| 13 februari 1956
| ongeveer 220
| www.ijsclubnooit
gedachtkamerik.nl

Wat komt er allemaal bij kijken als bestuurslid van een ijsvereniging?
Als er geen ijs is niet zo heel veel, maar als
er wel ijs ligt dan is het wel even druk. Zo
hebben we in de loop der jaren de plek voor
koek en zopie verschillende keren gewijzigd.
Op het eiland is toch wel de mooiste plek
voor iedereen. Een mooi verzamelpunt voor
jong en oud. We hebben daar een nieuwe
“oude” caravan voor aangeschaft. Als de
wind verkeerd staat spannen we een zeil
zodat de mensen uit de wind staan. Dat is
gezellig met warme chocomel en glühwein.
We zorgen ervoor dat de baan er goed bij
ligt, we onderhouden/snoeien het groen
in het park, we meten de dikte van het ijs,
openen en sluiten de bruggen, brengen de
verlichting aan en ’s avonds als iedereen van
het ijs is, controleren en repareren we de
ijsbaan. We verzorgen De bemanning van
de koek en zopie, het schuiven van sneeuw
en dan natuurlijk nog het organiseren van
de activiteiten op het ijs. Jammer dat dat dit
jaar niet kon, anders hebben we altijd wel
kinderwedstrijdjes, priksleeën en andere
ijsspelletjes die we organiseren.
Hoe lang ben je al voorzitter?
Ik denk ongeveer 15 jaar. Ik ben er zo
ingerold. Dat is gekomen tijdens de laatste
Elfstedentocht, op 4 januari 1997. Ik ben me
toen gaan bemoeien met de ijsbaan. Hier
wilden ze een marathon organiseren en ze
wilden ze de baan in orde maken, maar dat
lukte niet helemaal. Vegen, vegen, vegen en
de scheuren vullen met water en dweilen
leek in eerste instantie de oplossing. De baan

Ik hoor je zeggen; ijsbaan. Voor mij, en ik
denk voor velen is het Park Mijzijde, maar jij
noemt het echt een ijsbaan.
Daarvoor gaat de eer naar mijn voorganger
Kees Meijers, die heeft zich daar sterk voor
gemaakt. Er zou een park komen zonder
bruggen, maar hij heeft ervoor gezorgd dat er
ophaalbruggen kwamen zodat we een baan
van 460 meter rond zouden hebben. Het is
een echt hele mooie baan.
Is het moeilijk om de vereniging draaiende
te houden als er niet heel vaak ijs ligt?
We merken wel dat het ledenaantal terugloopt. Als we de brieven voor de contributie
versturen zeggen veel mensen hun lidmaatschap op. Bijvoorbeeld omdat men een
bepaalde leeftijd heeft bereikt of de kinderen
te groot zijn geworden of men is verhuisd.
We hopen wel op nieuwe aanwas natuurlijk.
Voor maar €7,00 per jaar is het hele gezin
lid. Kinderen boven de 16 jaar zouden zelf lid
moeten worden. Nou kijken we niet op een
jaartje hoor…
Wil je nog iets kwijt aan de Kamerikers?
Jazeker, we zouden meer handjes kunnen
gebruiken binnen het bestuur – maar ook
andere vrijwilligers. Ben je benieuwd wat je
kunt betekenen voor de IJsclub? Mail dan
naar André van Leeuwen: anjovanleeuwen@
gmail.com. Ook willen we bij deze alle leden
vragen ons hun mailadres door te geven
zodat we de nieuwsbrief digitaal kunnen
versturen.
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Menu’s

€

Maaltijdsalade kip
Maaltijdsalade carpaccio
Italiaanse bol met carpaccio
Kipsaté (vier stokjes) *
Angusburger *
Italiaanse bol, gebakken ui en champignons,
curry en cheddar
Schnitzel* **
Loempia speciaal *
ham, gebakken ei en pindasaus
Witlofschotel
Biefstuk* **
Varkenshaas* **
Nasi speciaal
twee satéstokjes, pindasaus, gebakken ei en
atjar tjampoer
Bami speciaal
twee satéstokjes, pindasaus, gebakken ei en
atjar tjampoer
Scholfilet*
met ravigottesaus
Zalmfilet
pasta met zalmfilet
Halve kip*
Kapsalon (kip), ook vega beschikbaar
Patat stoofvlees

6,5
7,5
5,5
9,5
11,5

Kindermenu
patat, snack naar keuze,
appelmoes, wicky en verrassing

4,75

12,5
8
9
13,5
13,5
9,5
9,5
12,5
12,5
9,5
6,5
6,5

Dessert
Sorbet
Advocaat coupe
American cheesecake

3,75
3,75
3,75

* geserveerd met patat en salade
** warme saus naar keuze: champignonroom-, peper- of stroganoffsaus
vega
z.o.z.
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Is de tuin alweer 10 cm
gezakt, en wordt het tijd om
weer op te hogen?
Tijd voor een nieuw

Is uw PC traag?

tuinhuis, loungeruimte
of mooie aanbouw?

Wij zorgen voor
meer snelheid!

Tuin lekker aan het
opknappen?

Kom dan gerust een
keer bij ons langs!
Voor zand, grond, grind en split.
U kunt bij ons ook terecht voor:

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

Contact

Pieter Timmerman
T 0348-402986
Kamerik

Bestrating en schuttingen
Hardhout en vurenhout
TEL: 0348-401635
INFO@ROESTKAMERIK.NL

www.tal-ict.com

WWW.ROESTKAMERIK.NL

