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Nieuws
Kamerik samen wonen, werken & leven

Scholenbouw
Begonnen!

De eerste paal is al geslagen! In dit nummer vindt u informatie over
de bouw van het nieuwe scholencluster en wat dit betekent voor de
bouw van nieuwe woningen in Kamerik.
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De Bunnik Groep houdt de bewoners goed
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Nieuws van het Dorpsplatform
VAN HET DORPSPLATFORM:

Nieuws in Park Mijzijde
Fietspaaltjes in Park Mijzijde
In de nieuwsbrief van het Dorpsplatform van
februari 2018 werd in ‘Van de voorzitter’
beschreven waarom het Dorpsplatform de
gemeente zou gaan verzoeken om als proef
de paaltjes in het fietspad door het Park
Mijzijde weg te halen. Hij riep omwonenden
op om te reageren met hun ervaringen. De
paaltjes werden weggehaald. Hierop werd
door diverse bewoners op gereageerd met
verschillende meningen.
Deze zomer ontving het Dorpsplatform een
handtekeningenactie van bewoners van de
Boezem, Molentocht en het Overzicht. Zij
pleitte voor een terugkomst van de fietspaaltjes, omdat zij veel misbruik constateerden.

Het aanspreken van ‘daders’ leidde niet tot
verbetering. Gezien de eenduidige reactie
van deze bewoners hebben we besloten de
gemeente te vragen om de paalt weer terug
te plaatsen. De gemeente heeft toegezegd
hiervoor te zorgen zodra er (weer) paaltjes
beschikbaar zijn.
Bruggetje in Park Mijzijde
In 2018 had de gemeente een groot onderhoud van Park Mijzijde gepland. Dit is niet
doorgaan. Reden en toekomst hopen wij
begin 2019 te horen als wij het Meerjaren
Onderhoudsprogramma met de gemeente
bespreken. Wel heeft de gemeente besloten
het al enige tijd afgesloten bruggetje weg te
halen.

VAN HET DORPSPLATFORM:

Kamerik
Schoon
Vorig jaar werd in Kamerik geen schoonmaakdag gehouden. Gelukkig heeft zich
een nieuwe vrijwilliger gemeld om deze
dag in Kamerik te organiseren.
Geertjan Aleven heeft zijn schouders
hier onder gezet en gaat op de landelijke schoonmaakdag, 23 maart, een
Kamerikse schoonmaakdag organiseren.
Wij ondersteunen als Dorpsplatform dit
initiatief van harte! Nader nieuws volgt
op de website en in het volgende Kamerik Vandaag nummer.

VAN HET DORPSPLATFORM:

Nieuws van de verkeerscommissie
De verkeerssituatie rond de werkzaamheden aan de Kanis wordt door ons intensief
gevolgd. Wij hebben de verlichting van
het Oortjespad en het nieuw aangelegde
fietspad bij de gemeente aangekaart.
Op 18 oktober berichtte de gemeente ons
het volgende: “Er komt geen verlichting
langs het nieuwe fietspad om meerdere
redenen. De gemeente wil de verlichting
in openbare ruimte verminderen, ook in
de buitengebieden. Daarnaast gaat het
hier om een tijdelijk fietspad op particulier terrein. Wij richten het fietspad in als
provinciaal fietspad. We brengen daarom
nog wel middenbelijning aan. Deze vorm
is heel gangbaar en komt op veel locaties
voor. Het klopt dat er een aantal lantaarnpalen niet functioneert langs het
Oortjespad. Dit wordt volgende week
opgepakt.” (Dus in week 43, voordat dit
nummer uitkomt.)
Verder hebben we de ingestelde snelheid
van 30 km op het Oortjespad ter discussie
gesteld. Wij vroegen ons af of deze

snelheid wel voor alle verkeersdeelnemers moest gelden en of dit geregeld kon
worden met extra borden.
De gemeente reageerde op 18 oktober:
“De snelheid op het Oortjespad blijft
30 km/u. Dit heeft de verkeersmanager
van de gemeente Woerden besloten. De
hoeveelheid borden met onderborden
zorgt voor onduidelijkheid, bouwverkeer
kan elkaar veilig passeren en de boerderij/camping heeft minder overlast. Er
wordt binnenkort een verkeersbesluit
genomen.”
Ook hebben we gemeld dat de vrachtwagens zich op het Oortjespas niet houden
aan de aangelegde passeerplaatsen. We
hopen dat hierop meer toezicht wordt
gehouden.
In de vorige Kamerik Vandaag hebben we
tevens aangegeven dat we de gemeente gevraagd hadden om borden bij de
Wethouder Van Leeuwenbrug te plaatsen
om de verkeersdeelnemers te wijzen op
de nieuwe situatie. De gemeente heeft

hierop gereageerd dat zij dat niet nodig
vinden omdat dat de overzichtelijkheid
verslechtert.

Belangrijk nieuws, tot slot, is dat de
Van Teylingenweg volgend jaar vanaf de
Noordzijde in fases grondig aangepakt
gaat worden. Als Dorpsplatform hebben
we bij de “Verkeersvisie 2030” van Woerden erop aangedrongen (en opgenomen
gekregen) dat er een ruimte van 50 cm
náást het wegdek wordt opgenomen als
veilige afstap plaats voor fietsers. Wij
willen graag vragen dat deze visie ook
bij de aanpak van de Van Teylingenweg
wordt toegepast en hebben gevraagd om
de plannen met ons te bespreken.
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Evenementen, activiteiten en meer!
1e zaterdag v/d maand

Oud papier ophalen
Door de Ontmoetingskerk

28 t/m 30 nov. 2018

15 december 2018

Locatie: Schulenburch

Locatie: Schulenburch

Kippenknip dierententoonstelling

10 november 2018

Opening kantine
v.v. Kamerik

Kamerik Proeft
Winter/Kersteditie

14 februari 2019

17 december 2018

Locatie: zie weteringloop.nl

Kerstsamenzang

Start Clinics Weteringloop

Locatie: H. Hippolytuskerk

Locatie: v.v. Kamerik

2 februari 2019

Verenigingenspel
Locatie: Schulenburch

24 november 2018

Intocht Sinterklaas

16 februari 2019

Kamerik Live

Locatie: Schulenburch

Locatie: Schulenburch

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

INGEZONDEN STUK:

SDO/BlijWerkt:
topkorfbal in
Hoofdklasse
Het hoogtepunt van het korfbalseizoen
staat op het punt van beginnen: de
zaalcompetitie. Al jarenlang wordt er
topkorfbal gespeeld in een altijd bomvolle Kamerikse Schulenburch. Dit jaar zal
het eerste team van SDO/BlijWerkt weer
uitkomen op het één-na-hoogste niveau
van Nederland, de landelijke Hoofdklasse.
Topkorfbal, inclusief spektakel, strijd en
sfeer zijn elementen die bij de zeven thuiswedstrijden centraal staan. Daarbij voor
veel Kamerikers ook zeker een gezellige
avond met een hapje en een drankje in
het sportcafé van Dingeman.
Voor iedere Kameriker in ieder geval een
aanrader om eens een avond vol (sport)
spektakel en gezelligheid mee te maken.
Het bestuur van SDO/BlijWerkt nodigt u
van harte uit!

Een leuke extra vermelding is dat de selectie
van SDO dit jaar volledig gesponsord wordt
door Onderlinge Verzekeringen Kamerik;
zij hebben de selectie volledig in het nieuw
gestoken.
De planning voor komend zaalseizoen ziet
u hieronder. De eerste wedstrijd zal daarbij
een heuse streekderby zijn tegen Tempo
uit Alphen aan de Rijn. Meer informatie
over tijden zal later via de SDO-Facebook en
website online komen. Speelschema:
17 Nov ‘18
1 Dec ‘18		
8 Dec ‘18		
12 Jan ‘19
26 Jan ‘19
2 Feb ‘19		
9 Mrt ‘19		

SDO 1 - Tempo 1
SDO 1 - Nieuwerkerk 1
SDO 1 - DSC 1
SDO 1 - Meervogels 1
SDO 1 - Avanti 1
SDO 1 - TOP (A) 1
SDO 1 - Groen Geel 1

VAN HET DORPSPLATFORM:

Vuilniswagen mijdt
deel van de Mijzijde
Tijdens de Dorpsschouw kwam aan de orde dat het
zware verkeer door de dorpskern voor veel overlast
zorgt. Aan de orde kwam ook de vuilniswagen en
men zich vroeg af of het mogelijk was dat bewoners
hun kliko’s in de omliggende straten aanbieden.
De dorpsambtenaar nam deze vraag mee naar het
stadserf en sprak met de opzichter. Vervolgens
organiseerde ze een afspraak tussen de opzichter en
een lid van het Dorpsplatform.
Hij gaf aan dat het een goed idee te vinden als de
bewoners hun kliko’s in een andere straat aanbieden, want de route langs de wetering door het dorp
is voor de vuilnisophalers geen pretje; hij is smal en
slecht bereikbaar.
De vuilniswagen moet echter alle straten aandoen
en kan daar alleen van af wijken als alle bewoners
ermee instemmen dat de vuilnisophalers hun straat
niet meer aandoen. Tussen Hallehuis en Spijkerlaan,
wilden alle bewoners aan de Mijzijde meewerken
en zijn blij dat de vuilniswagen niet meer langs hun
huis komt.
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Kameriks nieuws: scholenbouw en woningbouw

Scholenbouw begonnen
naast de Schulenburch

Scholenbouw

en een moerasachtig buitengebied. De speelplaats is ook buiten schooltijden toegankelijk
voor kinderen om te spelen.

Pal naast de Schulenburch op het voormalige
derde veld van v.v. Kamerik is onlangs de
nieuwbouw van de Wijde Blik en de Eben Haezerschool gestart.

Kortom, een prachtige aanwinst voor Kamerik,
waarop de besturen, personeel en kinderen
trots kunnen zijn. Naar verwachting zal het
complex kerst 2019 af zijn.

Dit is niet zo maar nieuwbouw van twee scholen: et wordt het meest duurzame gebouw van
de gemeente Woerden. Door de aanleg van
onder meer heel veel zonnepanelen, warmtepompen en LED-verlichting worden de scholen
volledig energieneutraal.
Het gebouw wordt langgerekt in boerderijvorm
met aan beide kanten een school, terwijl in het
midden gemeenschappelijk een speellokaal,
een keuken en een lift komen. Het buitenterrein wordt ook bijzonder ingericht als speelerf
met speeltoestellen, moestuintjes, boomgaard

Bouwen op oude
scholenlocaties
Als één ding duidelijk is geworden na de informatieavond over woningbouw die Dorpsplatform Kamerik en de gemeente organiseerden,
is het dat de Kamerikers willen dat er véél
woningen komen. Op de twee locaties waar nu
basisschool De Wijde Blik gevestigd is meer dan
op die van de Eben Haëzerschool. Conclusie
twee: liefst voor starters, daarna voor senioren.
En conclusie nummer drie mag zijn, dat het woningbouw leeft. Zo’n tweehonderd Kamerikers
hadden de weg naar de Schulenburch gevonden om over het onderwerp mee te praten.
Aanleiding voor de bijeenkomst was uiteraard
dat door de nieuwbouw van de scholen op een

deel van het sportcomplex er drie plaatsen vrij
komen voor het realiseren van woonruimte.
Op de plaats van de vroegere Hemrikschool
lijken dat vooral eengezinswoningen te worden.
Er liggen wat ideeën, maar zo werd benadrukt,
die zijn nog niet concreet. Logisch lijkt echter
dat langs Overzicht en Voorhuis in dezelfde
lijn als de bestaande bebouwing rijtjeshuizen
verrijzen. Liefst in de prijsklasse tot maximaal
300.000 euro die als ‘goedkoop’ geldt. Zo
zouden de woningen ook voor starters geschikt
zijn. Aan de kant van het Overstek is dan de
keus uit twee-onder-één-kapwoningen, of
een derde rij. Voor hoogbouw op deze plek,
die hier overigens nooit hoger mag worden
dan drie lagen (net zo hoog als een eengezinswoning) gingen tijdens de infoavond weinig
handen op elkaar.
Overstek-Mijzijde
Anders ligt dat voor de andere locatie van De
Wijde Blik op de hoek van Overstek en Mijzijde. Ook hier zijn alle opties nog open, maar
een hoger wooncomplex op deze plek bleek
tijdens de bijeenkomst voor veel Kamerikers
bespreekbaar. Drie lagen zeker, met mogelijk
seniorenwoningen of een combinatie van
appartementen voor ouderen èn voor starters.
Maar hier zouden ook vier, misschien wel vijf
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Kameriks nieuws
verdiepingen mogelijk zijn, mits niet te massief
en netjes ingepast in de omgeving. Hier zou
ook een ‘thuishuis’ een plek kunnen krijgen:
een woonvorm voor senioren die dan ieder
een eigen woonkamer, slaapkamer, badkamer
en ‘pantry’ hebben, maar ook een aantal
gezamenlijke ruimten delen. Een manier van
wonen die een oplossing moet bieden voor de
groeiende eenzaamheid onder ouderen.
‘Inpassen’ is ook het toverwoord voor de
locatie van de Eben Haëzerschool. Als die
gesloopt wordt, mag slechts een deel van
het vrijgekomen terrein worden bebouwd.
Dat laat ruimte voor een handjevol huizen,
dat relatief ver van de dorpskern ligt en
daardoor minder geschikt lijkt voor seniorenof starterswoningen, maar eerder voor het
duurdere segment. Alternatief voor slopen
zou kunnen zijn: de bebouwing laten staan
en geschikt maken voor voorzieningen als de
Sleutelclub.

En dan?
Met de invulling van deze drie locaties zijn
de woningbouwmogelijkheden voorlopig
op. Maar de bezoekers mochten zich ook
uitspreken over de vraag waar hierna nog
gebouwd zou kunnen worden. Buiten de
‘rode contouren,’ de grens die de provincie
heeft vastgesteld voor de Kamerikse
bebouwde kom, zit dat er niet in. Zo werd
vooral het bedrijventerreintje aan de Lindenlaan als ‘inbreidlocatie’ genoemd, naast
een strookje van Park Mijzijde (direct achter
de woningen aan de Mijzijde). ‘Wilde’
ideeën waren er ook: in de lange tuinen
van de woningen aan de Van Teylingenweg
zouden woningen gebouwd kunnen worden,
of in het plantsoentje tussen Lindenlaan
en Spruitweg. En mòcht het bedrijf van Ton
Smit Deuren ooit van de Kanis naar het terrein Handel en Nijverheid willen verhuizen,
komt ook dáár een bouwlocatie vrij.
Met de resultaten van deze informatieavond
èn die van de door het Dorpsplatform georganiseerde enquête worden straks nadere
plannen voor de scholenlocaties ontwikkeld.
Doel is om, zodra de scholen verhuisd zijn,
de bestaande panden te slopen, waarna
met nieuwbouw kan worden begonnen.
Dat is op zijn vroegst begin 2020.

VAN HET DORPSPLATFORM:

Onderhoud dorpskern

Het centrum van ons dorp is een beschermd
dorpsgezicht. Op 29 mei hebben we hier samen
met de gemeente de Dorpsschouw gehouden.
De conclusie van het Dorpsplatform is dat dit
beschermde dorpsgezicht een beter onderhoud
verdient.
We hebben de gemeente verzocht om met een
plan van aanpak te komen; de gemeente heeft
in haar plannen nog geen aanpak voorzien.
Begin 2019 gaan we hierover in gesprek met de
betrokken afdeling en de betrokken wethouders.

Herstructurering bedrijventerrein Nijverheidsweg
Bedrijventerrein Handel en Nijverheid wordt geherstructureerd.
Tijdens een informatievond, georganiseerd door de gemeente
Woerden en de Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis, zijn de
plannen toegelicht door de gemeentelijke projectleider en de
architect. Die laatste had al wat ideetjes verwerkt in diverse
tekeningen die in de zaal hingen. Het verhaal sloeg aan en er werd
enthousiast op gereageerd, ook omdat de gemeente naast de
infrastructuur een deel van de kosten betaalt.

• Op het parkeerterrein voor vrachtwagens zouden tientallen
parkeerplaatsen voor personenauto’s aangelegd kunnen worden,
waar overdag tot 16.30 uur geparkeerd kan worden om in de
avond plaats te maken voor vrachtwagens.

Vooral verduurzaming staat hierbij hoog in het vaandel. Verder
wordt het terrein als dichtbij en gezellig ervaren, men kent elkaar
en werkt vaak samen.

• Glasvezel is behoefte aan. Het wordt aangeraden met de uitvoerende partij contact op te nemen om een aftakking voor het
terrein te bespreken.

In de loop van de bijeenkomst kwam ook al een aantal ideeën en
verlangens naar voren, zoals:

De eigenaren van de bedrijven reageerden enthousiast en aan het
eind van de vergadering gaven Wil van der Tol jr., Bas Maarleveld,
Samco Hoogendoorn en Lex Brokking zich op als aanspreekpunt
voor de gemeente en ondernemers. Zij zijn te benaderen voor
vragen en opmerkingen.

• De mogelijkheid maken tot rondrijden, er is nu een aantal doodlopende straten en dat wordt als gevaarlijk ervaren.

• Het middengedeelte van de Handelsweg kan wellicht heringericht worden voor enige parkeerplaatsen en wat groen.
• Men wil graag dat gewerkt wordt aan verfraaiing en het aanpakken van wateroverlast.
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Investeren in de
lokale
samenleving.
Heb jij een lokaal initiatief, dat wellicht met een
steuntje in de rug gerealiseerd kan worden? De
eerste stap zet je door het digitaal invullen van
het aanvraagformulier op de website.
Voor meer informatie: www.rv.rabobank.nl

Rabo Dichtbijfonds
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Kopklimaat is specialist op het gebied van
klimaatbeheersing;
wij zorgen voor een prettig klimaat in uw
pand!
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Kort nieuws

Soepele start reconstructie Kanis
De Kanis wordt opgehoogd en wel op een
bijzondere manier: onder de straten wordt
een constructie gemaakt die bestaat uit
betonnen palen met daar bovenop een
betonnen plaat. In geen 100 jaar zal dit
meer verzakken, aldus de website van
De Bunnikgroep. Dat is de aannemer die
dit project zal gaan uitvoeren. Uitvoering
vindt plaats van mei 2018 tot februari
2021.
Inmiddels is het project in volle gang. Het
Oortjespad is aangepast zodat het werkverkeer én de fietsers daar veilig samen
gebruik van kunnen maken. Daarbij is een
extra fietsbrug geplaatst. Er is een depot
voor materiaal en grond én een parkeerplaats gemaakt aan de noordzijde van de
Kanis. Ook in de wijk zelf zijn tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd zodat het rijdend
materieel veilig door de wijk kan.
Toen dat allemaal klaar was kon wethouder Arthur Bolderdijk op 17 september het
officiële startsein geven door de eerste
kuub grond uit te graven.
Daarna kon het ‘echte’ werk beginnen.

Ook aan de noordzijde bij het hof van Kanis.
Na ook daar weer voorbereidend werk ging
vrijdag 12 oktober jl. de eerste paal de grond
in. Die zgn. buispalen worden erin geboord
en opgevuld met een soort beton. Hierop
komt de betonconstructie. Intussen zijn
de voorbereidende werkzaamheden in het
volgende traject (Pastorielaantje, Leeuwerikstraat) al in volle gang. Zoals het leeghalen
van de tuinen en het aanleggen van een
tijdelijk NUTS-netwerk.

Volgens uitvoerder Jeroen Verstoep verloopt
tot nu toe alles naar wens. Wat meevalt is de
hoeveelheid grondwater: dit komt door de
combinatie van een kleipakket en een vaste
veenlaag. Daarbij helpt de droogte van de
afgelopen tijd ook een handje natuurlijk.
Bewoners worden goed op de hoogte gehouden. Aldus Jeroen Verstoep: “Het werk
maak je met elkaar, wij en de bewoners en
andersom.” De Bunnikgroep heeft hiervoor

een contactpersoon aangewezen in de
persoon van Alexandra Braas, omgevingsmanager.
Ook is er een speciale app te downloaden
waar bewoners op de hoogte gehouden
worden van het wel en wee. Het gaat
natuurlijk wel eens mis, zo viel een keer
de waterleiding uit: in de app kun je dan
lezen wanneer deze weer is gerepareerd.
Ook wordt er regelmatig een nieuwsbrief
rondgebracht, die u ook op de website van
Kamerik Vandaag kunt vinden.
Daarnaast opent De Bunnik Groep vanaf 5
november een informatiecentrum en kunt
u langskomen. In het informatiecentrum
kunt u de planning van de werkzaamheden en de uitvoeringstekeningen bekijken.
Ook kunt u terecht met al uw vragen over
het project en de uitvoering daarvan.
De openingstijden van het informatiecentrum zijn:
Maandag van 13:00 – 15:00
Vrijdag van 13:00 – 15:00
Inloopuur: Woensdag van 16:00 – 17:00
Het eerste inloopuur vindt plaats op
woensdag 7 november!

INGEZONDEN STUK:

Opening nieuwe voetbalkantine v.v. Kamerik
In september schreven we dat de opening van de nieuwe kantine
van de v.v. Kamerik was gepland voor oktober. Inmiddels is een
definitieve datum geprikt voor de officiële opening: vrijdag 9
november. Iedereen die v.v. Kamerik een warm hart toedraagt
en graag wil komen is van harte welkom tussen 19 en 21 uur. De
opening zelf is om 20 uur!
Op 31 januari 2018 is de eerste paal geslagen voor de bouw van
de nieuwe kantine. Met dank aan de enthousiaste inzet van de
medewerkers van Uijtewaal Bouw, JB Bouwtek, Erik Wiltenburg,
Makon Staalbouw, Vandermeer Installaties, Celsius Loodgieters
en Installatiebedrijf, Peters & van Leeuwen, Van Schaik Engineering, Derks & Zn, QBTEC, Roest Hout- en Bouwmaterialen en Van
Schie, en – niet te vergeten! – de vele v.v. Kamerik-vrijwilligers is

in korte tijd een prachtig nieuw onderkomen gerealiseerd.
De voetballende en niet-voetballende leden van de v.v. Kamerik
hebben op zaterdag 10 november alle reden om hun kantine bij de
eveneens vernieuwde velden feestelijk in te wijden.
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Kort nieuws
VAN HET DORPSPLATFORM:
INGEZONDEN STUK:

Repair Café
Bij een Repair Café draait het om repareren. Er zijn Repair Cafés op honderden
plaatsen in Nederland, België, enz. De
naam is overal hetzelfde. Waarom Repair
Café? In Nederland gooien we ontzettend
veel weg. Ook dingen waar bijna niets
mis mee is en die na een eenvoudige
reparatie weer prima bruikbaar zouden
zijn. Onder het logo van Repair Café staat
niet voor niets: “Weggooien? Mooi niet!”
De deskundige vrijwilligers zijn heel
gemotiveerd. Ze repareren van alles. Het
is de bedoeling dat u meekijkt en er wat
van leert als u dat wilt.
De toegang is gratis, maar een vrijwillige
bijdrage wordt op prijs gesteld. Terwijl u
wacht tijdens het repareren is er koffie
en thee met wat lekkers er bij. Dit is
gebakken door de cliënten van Zorgboerderij Veldzicht aan de Handelsweg.

Oproep Kameriker van het jaar
Kent u een persoon/groep die:
● zich inzet voor (de bewoners van) Kamerik?
● zich verdienstelijk maakt voor ons mooie dorp?
● u wilt voordragen voor de prijs Kameriker van het
jaar?
Stuur dan vóór 15 november 2018 een email naar
dorpsplatform@kamerikvandaag.nl met de volgende gegevens:
1. Voor- en achternaam van de persoon/groep die u voordraagt.
2. De reden waarom u deze persoon voordraagt.
3. Uw naam en contactgegevens (tel.nr.).
De prijs wordt uitgereikt tijdens de Kamerik Proeft Wintereditie op 15 december 2018.
We rekenen op uw voordracht!
VAN HET DORPSPLATFORM:

Groen nieuws
Het overleg met de firma Punt en de
gemeentelijke contactpersoon verloopt nu
heel prettig. Het groen wordt veel beter
onderhouden. Op de website Kamerik
Vandaag kunt u hierover een bijdrage van
de firma Punt lezen.

Iedere eerste dinsdagmiddag van de
maand is het Repair Café open van 14.00
- 17.00. De locatie is het gebouw van de
Sleutelclub aan de Nijverheidsweg 8.
In januari 2019 is het per uitzondering de
tweede dinsdag van de maand. De komende data zijn 6 november, 4 december
en 8 januari 2019. Kom eens een kijkje
nemen!

De gemeente heeft het voornemen om op
drie grasvelden in Kamerik (nl. het grasveld
tussen de Spruitweg en de Lindenlaan, het
grasveld rondom de vijver Lindenlaan/de
Meent en in het Breenplantsoen) heel veel
bloembollen te poten. Het schoffelteam
van het Breenplantsoen heeft hierover
overleg met de gemeente. Kinderen en omwonenden worden op een zaterdagochtend
eind november uitgenodigd om een uurtje
de eerste bollen te helpen poten!

Namens de werkgroep: Evelien van Vliet,
Piet en Hennie van Leeuwen.
Info: evelien51@hotmail.nl, telefoon:
06-13013795.

Andere ontwikkelingen bij de gemeente en
provincie:
• Diverse lantaarnpalen langs de kademuren branden nog niet en een aantal
moet nog vervangen worden. Volgens de
gemeente gebeurt dit de komende werken.
Er is hierover al contact geweest met het
Dorpsplatform.
• Diverse bomen zijn de afgelopen zomer
doodgegaan of omgewaaid. Worden deze

vervangen? Volgens de gemeente is dit
nog in voorbereiding. Het Platform wordt
hierover geïnformeerd.
• Een jaar geleden is er beloofd om de
plantsoentjes langs de kademuren ter
hoogte van de Spijkerlaan te renoveren.
Dit is in voorbereiding. Uitvoering wordt
dit winter/voorjaar verwacht.
• De gemeente en het waterschap zijn
bezig om de verstopte Duiker in de Kastanjelaan in orde te krijgen. Deze duiker
veroorzaakt hoog water in vele sloten in
het oude dorp bij hevige regenval.
• Groot onderhoud aan de bruggen in
Park Mijzijde staat gepland voor op zijn
vroegst medio volgend jaar.
• De gemeente heeft afgelopen maanden
een inspectieronde aan de straatkolken
gehouden. De kolken worden dit jaar
nog geleegd. Indien zich problemen met
een kolk voordoen wordt dat per geval
opgelost.
• Het platform heeft bij de provincie de
vraag neergelegd om het gras langs het
fietspad van de Kruipin tot de gemeenteborden van Woerden vier keer per jaar
te maaien in plaats van slechts 2 keer per
jaar. Door het overhangende gras wordt
het al smalle fietspad nog smaller. Langs
de wetering wordt het fietspad naar
Woerden wel vier keer gemaaid.
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Interview
ondernemers hun bedrijf kunnen profileren
via het ondernemersdeel – een prachtige
stap vooruit in dit mooie dorp.
Zijn er ook minder leuke dingen?
Nou, tot nu toe eigenlijk niet. Het kost wel
veel meer tijd dan verwacht, vooral het
werk in de POVW, maar in sommige werkgroepen kunnen ook andere ondernemers
uit Kamerik deelnemen. Die zijn we nu aan
het werven. Ook bij het opknappen van het
industrieterrein worden de ondernemers
zeer nauw betrokken.

Samen optrekken:
INTERVIEW MET MARTIJN ZWIERS,
VOORZITTER ONDERNEMERSVERENIGING

VAN DE ONDERNEMERSVERENIGING:
Waarom ben je voorzitter van de ondernemersvereniging geworden, Martijn?
Omdat ik gevraagd ben door de toenmalige
voorzitter, Sikke van Es. Hij vertelde dat de
ondernemersvereniging graag wilde verjongen
en meer aantrekkelijk wilde zijn, met nieuw
elan voor jonge ondernemers. In het verleden
heb ik altijd al vrijwilligerswerk gedaan – dat
hoort erbij, vind ik – en het leek mij wel leuk.
Zeker na de kennismaking met de overige bestuursleden! Want je doet dit zeker niet alleen
als voorzitter, al ben je wel het uithangbord van
de vereniging.
Wat doet zo’n voorzitter van de Kamerikse
ondernemers allemaal?
Heel kort gezegd: vergaderingen leiden,
meedenken over verjonging en nieuwe ontwikkelingen – en, niet het onbelangrijkste: de
Kamerikse ondernemers vertegenwoordigen
bij het POVW, het platform van ondernemersverenigingen uit Woerden, Kamerik,

Zegveld en Harmelen. Hier kom ik zo nog op
terug, maar het belangrijkste is en blijft dat je
samen optrekt in besturen!
Wat vind je leuk in deze functie?
Het leukste is dat er langzamerhand steeds
meer jonge leden bijkomen en dat we bij de
gemeente echt iets kunnen bereiken, samen
met het POVW. De gemeente Woerden is
sinds de POVW werd opgericht in 2016 veel
toegankelijker voor ondernemers geworden.
Hoewel de ambtelijke molens niet altijd zo
snel draaien als je zou willen, zit je dicht
bij de besluitvorming en hebben we daar
invloed op. Eén van de resultaten is het
opknappen van bedrijventerreinen, waaronder ook het terrein Handel en Nijverheid in
Kamerik, wat inmiddels in gang wordt gezet.
Daarnaast hebben we samen met het Dorpsplatform weer een eigen spreekbuis: het
blad Kamerik Vandaag, waarvan het eerste
nummer net uit is gekomen. In samenhang
met de website Kamerik Vandaag – met veel
actuele info en waarop ook de Kamerikse

Martijn Zwiers (33) is sinds een jaar voorzitter van de Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis. Martijn studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit en begon al vanaf zijn 18e met
bedrijfsadviezen, administratie en financiële dienstverlening.
Hiervoor werkt hij vanuit huis. Hij heeft daarnaast acht jaar bij BHG
in Bunnik gewerkt en werkt inmiddels al weer twee jaar bij Brivec in
Nunspeet, een vastgoedbelegger. Hij woont met Yasmaine 4 jaar in

Alle Kamerikse ondenemers zijn dan inmiddels toch wel lid?
Nee, nog niet, al zijn we goed op weg. De
groei zit erin, de laatste jaren, en er zijn ook
veel jonge ondernemers voor zichzelf begonnen waar de groei nu goed inzit. Maar er
zijn ook nog wel andere ondernemingen die
nog geen lid zijn. Toch hebben we al rond 75
tot 80 leden! Je kunt je aansluiten bij de vereniging als je een bedrijf in Kamerik of Kanis
hebt of in/bij één van de dorpen woont.
In 2020 viert de OVK een jubileumjaar; dan
bestaat de vereniging 50 jaar. Wat gaat er
gebeuren?
Dat duurt nog twee jaar, maar we zijn al met
de voorbereidingen bezig. We hopen dan in
de eerste plaats feest te kunnen vieren met
de mijlpaal van 100 leden! Daarnaast komt er
een jubileumboek uit over 50 jaar (en langer)
ondernemen in Kamerik. In eerste instantie
is dit boek er voor de leden zelf, maar als er
genoeg belangstelling is kan het boek ook
breder verspreid worden. De vereniging staat
dan extra in het zonnetje en daarmee trekken
we weer de aandacht naar het bedrijfsleven in
Kamerik, wat met de vele sponsoring toch het
smeermiddel van veel Kamerikse activiteiten
en verenigingen is. Ook in die zin zijn en blijven
de Kamerikse ondernemers zeer betrokken bij
het dorp!

Kamerik. Ze zijn in Kamerik komen wonen omdat dit midden tussen
Rotterdam – waar Yasmaine toen nog werkte – en Bunnik lag. Zijn
hobby’s zijn vliegen en tennis. Beiden hebben het in Kamerik zeer
naar de zin: iedereen in Kamerik doet wat voor het dorp, zo lijkt
het, en die betrokkenheid op elkaar is heel mooi in zo’n betrekkelijk
kleine gemeenschap!
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Kort nieuws
VAN DE ONDERNEMERSVERENIGING:

Kamerikse ondernemers bijeen bij Ton Smit Deuren
Leden van de OVK (Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis)
brachten een bedrijfsbezoek aan Ton Smit Deuren aan de Kanis en
hielden daar hun vergadering.

Op de bijeenkomst, waar zo’n veertig ondernemers aanwezig
waren, bleek dat de vereniging er financieel gezond bij staat en
dat er genoeg interessante zaken spelen die de moeite van het lidmaatschap waard zijn. Zie hiervoor het interview met OVK-voorzitter Martijn Zwiers in deze Kamerik Vandaag. Jan Meijers, de
opvolger van Ton Smit, vertelde een enthousiast verhaal over het

bedrijf.
Ondernemers of beginnende ondernemers die nog geen lid zijn,
kunnen zich als lid melden bij het secretariaat (marije.stolwijk@
rabobank.nl) of bij een van de andere bestuursleden. Voor slechts
€75 per jaar zijn zij volwaardig lid en van harte welkom! In 2020,
als de OKV 50 jaar bestaat, wil zij graag de honderd leden halen!
Het bestuur bestaat naast Martijn Zwiers en Marije Stolwijk uit
penningmeester Pieter Timmerman, Marian Stoof, Annie Kooijman, Paul Zwetsloot en Ad Smit.

VAN DE ONDERNEMERSVERENIGING:

Firma Roest bestaat 100 jaar!
De firma Roest bestaat sinds 1918. In dat jaar is Klaas Roest zelfstandig ondernemer geworden als kleischipper voor de dakpannen fabriek in
Woerden. Om zijn schip te kunnen betalen leende Klaas geld bij de boeren in de omgeving. Al snel ging hij ook zand en aanvul materiaal bij
boeren bezorgen; dit ging toen nog met het schip, dat door de Kamerikse wetering kon varen. Hier kon 18 ton in.Het schip – zonder motor! –
werd in de beginjaren handmatig getrokken of gevlet.
De oudste zoon Tinus is daarna bij hem gaan werken en was een echte schipper. Na de tweede wereldoorlog kwam ook Niek Roest erbij, de
tweede zoon in het bedrijf. Niek ging zand en grind bezorgen met een vrachtauto die 2m³ kon laden en met de hand geladen en gelost moest
worden. Toen Niek en Tinus dit werk zonder Klaas af konden, begon Klaas met de verkoop van gebruikt hout en sloopte zo nu en dan ook zelf
oude gebouwen voor het vrijkomende hout.
Het verkopen van gebruikt hout en gebruikt spoorhout liep aardig; rond 1960 kwam ook Kees
Roest (de zoon van Tinus) bij zijn opa Klaas werken als verkoper en timmerman. Kees timmerde schuurtjes, varkenshokken en
hekken voor in het land van sloophout
en ging op een gegeven moment over
op de verkoop van nieuw hout. Deze activiteiten vonden al plaats op de huidige
locatie aan de Van Teylingenweg, waar
eind jaren tachtig de huidige loodsen werden gebouwd. Vanaf 1983 is Marcel Roest
als timmerman binnen het bedrijf werkzaam
en heeft nu de leiding.
In 1985 overleed Niek Roest (senior), toen
waren Klaas en Tinus al overleden. Deze lege
plek werd ingevuld door Niek Roest (junior),
de broer van Kees. Inmiddels zijn Kees en Niek
gepensioneerd. Gaande weg kwamen voor het
timmerwerk vier medewerkers het team versterken.
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Kameriks nieuws

Kamerik Proeft
Wintereditie!
Kamerik Proeft Winter/Kersteditie
wordt in een nieuw jasje gestoken!
Een gezellig evenement in wintersferen
voor jong en oud waar van alles te
proeven, eten, kopen en beleven valt,
maar daarnaast ook de bekendmaking
van de Kameriker van het jaar en –
helemaal nieuw! – die van de sportman/-vrouw en vrijwilliger van het
jaar. Er is ook de verloting met mooie
prijzen, waarbij de opbrengst bestemd
is voor de bloembakken op het dorp en
aan de Kanis.
De kinderen willen we er actief bij betrekken door voor hen allerlei dingen
te organiseren, zoals schminken en
knutselen. En natuurlijk is DJ Marco
weer van de partij.
Graag willen we naast de ondernemers
ook de verenigingen uitnodigen om
zich te presenteren of wat te verkopen.
Lijkt het je nu ook leuk om deel te
nemen aan de Kamerik Proeft Winter/
Kersteditie? Laat het ons dan even
weten voor 15 november op een van
onderstaande adressen. En… vergeet
ook niet om jouw sportman/-vrouw of
vrijwilliger op te geven!
Els Kwakkenbos: elskwakkenbos@ziggo.nl

IN MEMORIAM:

Bekende Kamerikers
Wim Boere en Tiny Pfaff
overleden
In hospicehuis De Mantelmeeuw overleed
op 29 september Kameriker Wim Boere.
Boere, geboren in Harmelen, kwam na
zijn huwelijk met Jeanne Ebskamp in
1963 naar Kamerik. Het echtpaar had een
agrarisch bedrijf aan de Mijzijde en Wim
Boere ontplooide daarnaast een serie
maatschappelijke activiteiten in de politiek; hij was voorzitter van de plaatselijke
afdeling van de ABTB, de katholieke boeren en tuindersbond. Van 1980 tot 1989
zat hij namens de KVP en later CDA in de
Kamerikse raad.
Nadat hij gestopt was met zijn bedrijf,
verhuisde hij naar het dorp. De laatste tijd
woonde hij in De Cope.
Wim Boere is 83 jaar geworden. Vrijdag 5
oktober is hij begraven op de Algemene
Begraafplaats aan de Van Teylingenweg.

Links: Wim Boere.

Janny van Es: info@vindes.nl

INGEZONDEN STUK:

Renovatie banen 3 en 4 bij
LTC Kamerik
In week 42 is er met man en macht gewerkt aan de renovatie van de
tennisbanen 3 en 4 bij LTC Kamerik. Deze banen vertoonden al langere
tijd lichte dalen, een soort goten en constructiefouten, die de club een
doorn in het oog waren. Vooral omdat iedereen juist zo tevreden is
over de roodzand kunstgrasbanen, waarop het hele jaar gespeeld kan
worden.
Intensief overleg van het bestuur, geassisteerd door diverse adviseurs
met de banenbouwer, leidde uiteindelijk tot een aanvaardbare oplossing. De mat van de banen 3 en 4 werd in smalle banen opengesneden
zodat de tussenlaag opnieuw aangebracht kon worden. Daarna

Rechts: Tiny Pfaff.

Op 79-jarige leeftijd overleed Kameriks
laatste gemeentesecretaris, Valentinus
(Tiny) Pfaff. Pfaff, geboren en getogen
Woerdenaar, bracht een groot deel van zijn
werkzame leven in het Kamerikse gemeentehuis door. Hij begon in 1966 als 27-jarige
als loco-secretaris van de gemeente, naast
secretaris D. Postma. Als chef algemene
zaken was Pfaff zo ongeveer overal bij betrokken en nam in die periode ook gewoon
de telefoon aan.
Geleidelijk werd ook het aantal medewerkers groter. Pfaff ontwikkelde zich verder
door het volgen van opleidingen en werd
in 1985 gemeentesecretaris. Per 1 januari
1989 ging hij na de fusie met Woerden als
chef van de afdeling bestuurszaken in de
gemeente Woerden aan de slag.
In zijn vrije tijd was Tiny Pfaff een fanatiek
wielrenner. Hij fietste niet alleen in zijn
eigen omgeving, maar maakte ook verre
en lange reizen. Zo maakte hij begin 1984
een 2.300 kilometer lange tocht door
Nieuw-Zeeland.
Pfaff is donderdag 4 oktober in Woerden
begraven.

moesten de opengesneden banen weer aan elkaar geplakt worden. Dit
bleek nog een extra grote klus, omdat eerst het oude plaksel verwijderd
moest worden. Vijf mannen waren ‘s woensdags druk in de weer om
het plaksel te verwijderen, een tegenslag, maar gelukkig kon het werk
op vrijdag afgerond worden, zodat de banen op zaterdag weer bespeelbaar waren.
Nu hopen dat banen zich goed houden en er geen nieuwe dalen in
komen.
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Historie
JAN VAN ES:

Funderingen op koeienhuiden
Menig nieuwe inwoner van Kamerik
heeft het te horen gekregen: de
oude huizen, bijvoorbeeld die langs
de Wetering, maar ook de boerderijen achter in het land, zijn niet
onderheid en tòch niet verzakt. De
reden: de huizen zijn gefundeerd op
koeienhuiden.

Dat zal dan wel, denk je als nietsvermoedende nieuweling, maar al gauw begint de twijfel
te knagen: wat zou de mysterieuze draagkracht van koeienhuiden zijn dat ze een heel
huis kunnen dragen? Nog zo’n punt: hoeveel
dieren zijn er nodig om al dat funderingsmateriaal te leveren?
Om maar met dat laatste te beginnen: onder
een gebouw van 3,5 bij 12 meter, een in de
Middeleeuwen gebruikelijke woningmaat,
zouden al zeker vijftien van de toenmalige
(kleinere) koeien nodig zijn geweest.
Wie vervolgens gaat bedenken waarvoor
die huiden dan wel nodig geweest waren,
kan een verklaring vinden in de in vroeger
eeuwen gangbare praktijk om onder de
fundering een laagje schoon en droog zand
aan te brengen. Om te zorgen dat het vocht
niet optrok, zouden de huiden gebruikt zijn.
Voorwaarde is dan wel dat alle naden keurig
waterdicht moesten worden afgewerkt, anders hadden de huiden geen enkele zin. Dat
lijkt al stug en verklaart nog niet waarom een
huis dat op een met koeienhuiden afgedekt
zandlaagje gebouwd is, niet zou verzakken.
Overigens doen juist ook verhalen de ronde
dat een pand wèl zakt, omdat het niet op
palen, maar op huiden gefundeerd is.
In 2006 had de toenmalige minister van
volkshuisvesting, Sybilla Dekker, er genoeg
van om steeds weer met het koeienhuidenverhaal te worden geconfronteerd. Zij liet
haar ambtenaren uitzoeken wat er van het
verhaal waar kon zijn.
Niets, zo kon de bewindsvrouwe enige tijd
later melden. Er was geen enkel geval in

Nederland bekend waar onder een oude
fundering het vel van dode runderen aangetroffen was. En, zo liet Dekker erop volgen,
dat had eigenlijk wel gemoeten, want een
koeienhuid die onder het grondwaterniveau
ligt, verteert niet.
Einde van het verhaal? Nee, want ten eerste
komen de koeien(huiden) steeds weer terug,
volksmythen zijn immers hardnekkig. Los
daarvan is niet verklaard waar het verhaal
vandaan komt. Want de term funderen op
huiden moet toch een oorsprong hebben. Er
zijn heel wat verklaringen.
De misschien wel flauwste is dat tijdens
het heien van de palen, de mannen die het
heiblok trokken gezamenlijk “hui” riepen, dat
dan weer een verbastering van “hoei” zou
zijn. Het ene sterke verhaal vervangen door
het andere: alle mannen roepen in koor een
verkeerd woord, dat vervolgens nog uitgebreid wordt tot (koeien)huiden. Het lijkt net
zo onwaarschijnlijk als die rundervellen zelf.
Maar wat dan wel? In Amsterdam is bekend

dat gebruikte houten scheepswanden (jawel,
scheepshuiden) een tweede leven kregen als
onderdeel van een fundering. Alleen: Kamerik is Amsterdam niet en in het dorp zullen
op structurele basis geen scheepswanden
beschikbaar zijn geweest. Een andere mogelijkheid is dat op huyen werd gefundeerd: op
korte paaltjes werd een houten constructie
aangebracht die als ondergrond voor het
bouwwerk diende. Die verklaring lijkt nog de
meest waarschijnlijke en er komt geen koe
aan te pas.
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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:
he
verkrijgbaar
kland
Gerard Blo
IK
R
E
M
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!
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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Kom Ryckelijk
genieten bij Kameryck
• Restaurant met vergaderzalen
• Evenementenlocatie
• Pitch & Putt golf (18 holes)
• Terras aan het water
Kameryck is een inspirerende
omgeving voor tal van bijeenkomsten.
Wij verwelkomen u graag.

Oortjespad 3, Kamerik • (0348) 400 771
info@kameryck.nl • www.kameryck.nl

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.

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

info@deschulenburch.nl
www.deschulenburch.nl

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

