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Nieuws
Kamerik samen wonen, werken & leven

Succesvol
Verenigingenspel

Ook dit jaar trok het Verenigingenspel veel enthousiaste deelnemers
uit de vele diverse stichtingen, verenigingen en groepen die Kamerik
rijk is – maar er kon er maar één de beste zijn.
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Nieuws van het
Dorpsplatform

Co Pak is erelid
van v.v. Kamerik

Geschiedenis
van de cope

Het Dorpsplatform Kamerik zoekt nieuwe
leden en presenteert 4 maart het Actieplan
voor 2019...

Na 44 jaar trouwe dienst wil de vereniging Co
hartelijk bedanken...

Heeft u altijd al willen weten waar het woord
“cope” vandaan komt? Jan van Es legt het uit...
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Maandag 4 maart, aanvang 20.00 uur in de Schulenburch.
1. Opening
2. Watervriendelijke tuin
– presentatie door de gemeente
3. Meerjarig Onderhoudsprogramma en Rijksbeschermd dorpsgezicht
– presentatie door de gemeente
4. Nieuw systeem voor tips en meldingen
– presentatie door de gemeente
5. Voortgang Kanis
– presentatie door de gemeente/aannemer
6. Voortgang bouwplannen op de oude schoollocaties
– stand van zaken door de gemeente of Jan Zwaneveld
7. Actieplan 2019 als onderdeel van de Dorpsvisie
8. Rondvraag

Colofon
• Vierde editie Kamerik Live
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13
Vrijwilligers Breenplantsoen
Correctie: Jubileum Brandweer
Verduurzaming Boerinn
Herkomst kerstbomen
Kameriks volkslied
• Historie: De Cope
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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 3 april 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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1e zaterdag v/d maand

Oud papier ophalen

Evenementen, activiteiten en meer!
5 maart 2019

23 maart 2019

Locatie: Sleutelclub
Nijverheidsweg 8

Aanmelding via info@
kamerikvandaag.nl

Repair Café

Kamerik Schoon

Door de Ontmoetingskerk

2 maart 2019

7, 8 en 9 maart 2019

Locatie: Handelsweg 18

Locatie: Schulenburch

Feest Klein Kamerik

27 april 2019

Toneelclub Kamerik
6 maart 2019

16 maart 2019

Locatie: Schulenburch

Locatie: Breenplantsoen

Openbare Vergadering Dorpsplatform

Koningsdag Kamerik

Vrijwilligerswerk
Breenplantsoen

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

Voorwoord door Martijn Zwiers
Mijn eerste voorwoord als voorzitter van de
Ondernemers Vereniging Kamerik (OVK) wil
ik graag gebruiken om even stil te staan bij
het komende 60-jarig bestaan van de OVK
en de ontwikkelingen binnen ondernemend
Kamerik.
In 2020 bestaat de OVK alweer 60 jaar en
we zouden tegelijk met ons jubileum graag
de mijlpaal van 100 leden vieren. Er zijn de
laatste twee jaar veel ondernemers die zich
hebben aangesloten bij de OVK. Het is leuk
om te zien dat hier veel jonge ondernemers
tussen zitten, waardoor ook de nieuwe
generatie ondernemers vertegenwoordigd is
in de OVK. Mocht u nog geen lid zijn van de
ondernemersvereniging maar wel interesse
hebben in het lidmaatschap, dan kunt u een
mailtje sturen naar info@ondernemersverenigingkamerik.nl. Jaarlijks zijn er een aantal
gezellige en leuke bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken, en daarnaast vertegenwoordigen
we de gezamenlijke belangen bij de Gemeente Woerden.
Eén project dat momenteel loopt en waarover u misschien zo nu en dan wat in de
lokale krant leest, is de herstructurering en
schuifruimte voor de bedrijventerreinen in
de Gemeente Woerden. Hier valt ook ons bedrijventerrein bij de Handels- en Nijverheids-

weg onder. Bij de gemeente is er budget vrij
gemaakt om hier, samen met de ondernemers, een kwaliteitsslag te maken. Zodra de
plannen concreter worden zullen we hier wat
uitgebreider op in gaan in Kamerik Vandaag.
Graag zou ik willen afsluiten met de constatering dat Kamerik en de Kanis twee
ondernemende dorpen zijn. Vrijwel alles is,
soms met een beetje zoekwerk, binnen de
dorpen te halen. Van biologische boerenkaas,
bouwmaterialen, aannemers, schilders en
installatietechniek tot een paar leuke winkels
en horeca zoals Chez Michel, de winkel van
Samson (daar hebben ze bijna alles) en niet
te vergeten de Plus. Dan heb ik een heleboel
ondernemers nog niet genoemd. Mocht u
dus ergens naar op zoek zijn, vergeet de lokale ondernemers dan niet – dan kunt u ook
in de toekomst op de lokale ondernemers
rekenen!

Voorrang Van
Leeuwenbrug
Lezersbrief Marlies Rossewij:
In Kamerikvandaag nummer 1 hebben jullie duidelijk de verkeerssituatie uitgelegd.
Nu heb ik nog een aanvullende vraag. Als
je als voetganger loopt over alle uitritten,
bijv. op de stoep van de Beukenlaan over
de stoep over de brug naar de Mijzijde,
kan passeer je de uitritten, wie heeft
er dan voorrang? De voetganger of de
bestuurder bij de uitrit?
Antwoord:
De redactie heeft navraag gedaan bij de
Verkeerscommissie van het Dorpsplatform en kreeg de volgende reactie: op
doorlopende stoepen heeft de voetganger voorrang. Natuurlijk altijd wel oppassen, want niet iedereen is goed bekend
met de verkeersregels.

Martijn Zwiers, voorzitter
Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis

Representatie van voorrang bij de Weth. Van Leeuwenbrug
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Nieuws van het Dorpsplatform Kamerik

Algemene berichten
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

Maandag 4 maart organiseren we weer een
Openbare Vergadering in de Schulenburch,
die om 20.00 uur begint. Vanuit de gemeente
wordt een presentatie gegeven over de Watervriendelijke tuin. De gemeente geeft uitleg
over haar plannen met betrekking tot het groot
onderhoud in Kamerik in de komende jaren en
hun plannen voor ons Beschermd dorpsgezicht.
De projectleider of de omgevingsmanager van
het project De Kanis komt vertellen over de
voortgang en de toekomst. Vorig jaar hebben
we samen met de gemeente een enquête gehouden naar uw woonwensen in de toekomst.
We informeren u graag over de stand van zaken
van de plannen voor de ‘oude’ schoollocaties.
Als onderdeel van onze Dorpsvisie is een nieuw
Actieplan voor 2019 opgesteld, dit plan willen
we graag met u doornemen.

Kinderdagverblijf

Vorig jaar trok het Kinderdagverblijf aan de bel.
Zij werden plotseling geconfronteerd met een
onwillige gemeente die geen vergunning wilde
verlengen en verbouwingsplannen stopte.

Spoedoverleg met o.a. de wethouder leidde
er toe dat een tijdelijke vergunning voor 2 jaar
werd verleend en dat de verbouwing plaats
kon vinden. Het Dorpsplatform is van mening
dat een Kinderdagverblijf voor ons dorp noodzakelijk en dat de huidige locatie daarvoor zeer
geschikt is, mede omdat afgesproken is dat er
op dit punt geen voorzieningen komen in de
nieuwe school.

Fietspaaltjes

Het herplaatsen van de fietspaaltjes in Park
Mijzijde is ondanks rappel nog niet gebeurd.
Nu in de winter, met strooiperiodes moeten
we wachten tot de kou uit de lucht is. De
gemeente had vorig jaar wel opnieuw een
paaltje geplaatst op de Mijzijde (ongeveer
tegenover nummer 30 bij de wegversmalling)
maar dit is niet in overleg met ons gebeurd.
Het geplaatste paaltje (nu even weg in verband
met het strooien) is naar onze mening te weinig
opvallend en daardoor gevaarlijk. We gaan dit
bij de gemeente aankaarten.

Kamerik Schoon

Het Dorpsplatform is bij dat zich weer een
vrijwilliger heeft gemeld om Kamerik Schoon te
organiseren. Elders in dit blad vertelt Geertjan
Aleven over zijn plannen op 23 maart. Bent u in
de gelegenheid om die dag mee te helpen aan

een schoon dorp? Helemaal top!

Meldingen, opmerkingen, ideeën?

U kunt de gemeente rechtstreeks bereiken
via de website van Kamerik Vandaag, op de
homepage vindt u aan de rechterkant een knop
waardoor u uitkomt bij het meldsysteem van
de gemeente. Geef aan dat u op de hoogte
gehouden wilt worden, dan geeft de gemeente
u een dossiernummer. Als u de reacties van de
gemeente te lang vindt duren, kunt u makkelijker rappelleren.

Zorg en Welzijn

We zijn als Dorpsplatform op zoek naar een
mede-platformlid die zich met name wil
bezighouden met het aandachtsgebied Zorg
en Welzijn. De kennis van dit gebied ontbreekt
op dit moment in het platform als gevolg van
vertrek van leden. Heeft u interesse om deel
te nemen aan het Dorpsplatform en wilt u zich
specifiek bezighouden met Zorg en Welzijn,
stuur dan een mail naar dorpsplatform@kamerikvandaag.nl. Wilt u om een andere reden
deelnemen aan het Dorpsplatform? Ook dan
nodigen wij u uit om ons een mail te sturen,
waarin u uw deelname motiveert.

Nieuws van de Verkeerscommissie
De Verkeerscommissie van het Dorpsplatform richt zijn aandacht
met name op de verkeersveiligheid in ons woongebied en beoordeelt op dit punt voorstellen en plannen van de gemeente. Vragen
of suggesties met betrekking tot specifieke verkeerssituaties
moeten door bewoners aan de gemeente worden voorgelegd; de
gemeente zal dan een keuze moeten maken tussen het eventuele
individuele belang of het algemene belang. Wij vinden het van
belang dat dit gesprek tussen de bewoner(s) zelf en de gemeente
plaatsvindt. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u melden via de
meldlijn van de gemeente op de website kamerikvandaag.nl.
Op dit moment kunnen wij u geen actueel nieuws melden, wel
geven we hier een overzicht van onze aandachtspunten op dit
moment:
• De bermen naast onze dorpswegen. Vanwege het steeds
breder wordende (landbouw)verkeer is het voor voetganger
en fietser vaker nodig om veilig te kunnen afstappen. Bij

•
•
•

het geplande groot onderhoud aan de Van Teylingenweg zal
hierop door ons extra gelet worden. Bij de ontwikkeling van de
Verkeersvisie van de gemeente is op ons verzoek opgenomen
dat hiervoor bermen van 50 cm nodig zijn.
Wij willen graag dat het tijdelijke fietspad langs het Oortjespad op den duur een definitieve status krijgt.
Het fietspad naar Woerden zien wij graag breder zodat het
voldoet aan de breedte (3,5m) die voor fietspaden met een
verbindende functie (“hoofd-fietsroutes”) gebruikelijk is.
Verder willen we graag een rotonde bij de Spruitweg-Ir.
Enschedeweg. Zoals u weet zijn de werkzaamheden voor een
rotonde Lange Meentweg-Ir. Enschedeweg al in volle gang.
Deze is er ook gekomen na overleg met het platform.

Wij lobbyen voor bovenstaande punten bij gemeente en provincie. Ook nemen we deel aan de participatiegroep Verkeer van de
gemeente met als aandachtspunt het landbouwverkeer.
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Kameriks nieuws

Buurtpreventie en -veiligheid
Een Buurt WhatsApp is een belangrijk
middel om criminaliteit in de buurt te voorkomen. In Kamerik is een Buurt WhatsApp
actief sinds 2015. De coördinator is Mark
Hansum.
Zie je verdachte personen in de buurt of
mensen die verdacht gedrag vertonen,
meld dit dan altijd aan de politie via 112 en
geef het door via de Buurt WhatsApp, als u
zich daarvoor heeft aangemeld. Via de App
kunnen meer buurtbewoners meekijken
en kunnen de verdachte personen gevolgd
worden. Als u iets signaleert dat qua actie
geen spoed vraagt, kunt u het beste bellen
met 0900 8844 en uw signaal melden via
de App. Soms hebben anderen meer gezien en uw informatie kan van belang zijn
voor de politie.

De politie merkt bijvoorbeeld dat er meer
vernielingen plaats vinden in het dorp, maar
ontvangen hierover weinig meldingen. Dus
ziet u een vernieling, geef deze dan door
aan de politie (0900 8844) en meldt het via
de App. Ziet u dat er mensen actief zijn met
vernielen of als u iets verdachts ziet, bel dan
112 en geef uw melding door via de App.
Wilt u actief worden op de Buurt WhatsApp,
stuur dan een mail naar Mark Hansum:
markkamerik@hotmail.com en vermeld
daarin uw naam en uw mobiele telefoonnummer.

Feest bij Klein
Kamerik

Klein Kamerik breidt uit. Per 1 maart
wordt met een nieuwe groep gestart
en daarom is het pand van de kinderopvang vergroot. Bovendien bestond
het kinderdagverblijf op 1 februari tien
jaar. Die verjaardag en de uitbreiding zijn
gelegenheid voor een feestje, waar alle
belangstellenden welkom zijn: zaterdag
2 maart tussen 11.00 en 13.00 uur,
Handelsweg 18.

INGEZONDEN DOOR URBANNERDAM:

Infobijeenkomst seniorenwoningen CPO De Wilgenhof
Het heeft even geduurd, maar nu is het
zover: de eerste schetsen voor de Wilgenhof
zijn gemaakt. Op de locatie tussen de Knotwilgenlaan en het water komen 10 seniorenwoningen waarvan er 7 georiënteerd zijn op
het water en 3 grenzen er aan de speeltuin.
Het wordt een heel mooi plan met ruime
woningen die volledig kunnen worden afgestemd op de wensen van de kopers.

De eerste 5 kopers hebben allemaal een
individueel gesprek gehad met de architect
die ze zelf hebben gekozen. In dit gesprek
zijn de wensen voor de woningen besproken. Op basis van de gesprekken worden de
woningen nu verder uitgewerkt. Frans van
den Hout en Arno Kolen van het gelijknamige
architectenbureau van den Hout en Kolen uit
Tilburg weten het zeker, “we gaan er iets heel
moois van maken dat aansluit bij de wensen
van de kopers. Het worden ruime, levensloopbestendige huizen: Woningen waar je
zorgeloos oud kan worden, zonder beperkt te
worden in de leefruimte.”
Ook de gemeente Woerden heeft er veel
vertrouwen in dat er een mooi project zal

worden gerealiseerd. Door het tekenen van
de reserveringsovereenkomst tussen de
gemeente en de toekomstige kopers kan het
proces met volle vaart in gang worden gezet.

belangstelling. De kopersgroep gaat er vanuit
dat het project snel vol zal zitten: het liefst
met mensen uit de omgeving van Kamerik,
maar in principe is iedereen welkom.

Frans van Hulten en Sarah Thiel van procesbegeleider Urbannerdam hebben er ook veel
zin in. De bijeenkomsten met de kopers zijn
uitermate efficiënt en vooral ook heel erg
gezellig. Iedereen heeft er zin in.

Bent u geïnteresseerd in het project en
benieuwd naar het schetsontwerp? Kom
dan op dinsdagavond 12 maart tussen 19:30
en 21:30 naar de inloopavond in de Schulenburch in Kamerik. Hier zullen de huidige
kopers samen met procesbegeleider Urbannerdam en architect van den Hout & Kolen
de plannen toelichten.
Bent u omwonende? Dan bent u uiteraard
ook van harte welkom, zodat u meer te
weten kan komen over de plannen en uw
toekomstige buren alvast kunt leren kennen.

Op dit moment zijn de huidige kopers nog
op zoek naar nog vijf aanvullende kopers, bij
voorkeur senioren, die samen met hen het
project willen realiseren. Er is gelukkig veel

Wilt u voorafgaand aan 12 maart al meer
weten over het project? Neem dan contact
op met Sarah Thiel, s.thiel@urbannerdam.
nl of bel naar 010-280 64 44. U kunt zich
ook direct inschrijven voor het project via de
projectpagina van CPO De Wilgenhof op
www.urbannerdam.nl.
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Interview met Antoon Janmaat, ook Kameriker van het Jaar
Antoon Janmaat (74) is begonnen als kruidenier in de VIVO-winkel van zijn vader aan de Kanis, waar hij in 1968 zijn vader opvolgde.
Op 48-jarige leeftijd stopte hij met de winkel. Daarna heeft hij 2 jaar bij Unigro gewerkt en als laatste 23 jaar bij de voorganger van
Zijerveld Kaas; hier heeft hij tot zijn 72e gewerkt in de buitenlandse kazen (vooral uit Italië, Denemarken en Frankrijk) tot hij na een
heupoperatie ermee stopte. Hij heeft tevens veel vrijwilligerswerk gedaan voor de kerk. Hij is getrouwd met Janny Daalhuizen (73) en
heeft twee kinderen, Jacqueline (49) en Richard (47).

Antoon in de winkel met zijn vader

Antoon is je voornaam, maar je bent meer
bekend als “Boertje” Janmaat!
Ja, dat klopt. Ik heb begrepen dat ik aan die
naam gekomen ben doordat ik de R niet
goed kon uitspreken toen ik nog klein was en
“boertje” zei tegen mijn broertje.
De Kamerikers kennen je vooral van jullie
kruidenierswinkel en daarna van je werk
voor de kerk.
Voor de winkel was ik dagelijks op pad om
klanten te horen, noteren wat ze nodig hadden en dat een paar dagen later wegbrengen.
Dan kom je bij veel mensen. Nadat ik met de
winkel gestopt was, gelijk met het vertrek
van pastoor Van de Coterlet, ben ik veel
vrijwilligerswerk voor de kerk gaan doen:
ik ben met Janny samen beheerder van het
parochiecentrum, onderhoud de pastorie en
begraafplaats en zorg voor het beheer van
de oud papiercontainer, inmiddels al 25 jaar.
Het kerkhof is nu geheel op orde en dat doet
mij goed! Ben ik toch wel aardig terecht gekomen, nadat ik toen ik een jaar 10 was, uit
de kerk gestuurd werd door pastoor Bolsman
omdat ik te veel zat te kletsen.

Vertel eens over je werk in de winkel?
Ik deed dat heel graag. Ik kwam doordat
we veel op bestelling verkochten bij heel
wat Kamerikers, maar ook in plaatsen in de
directe omgeving en soms – destijds ook
wel bijzonder – niet alleen bij katholieken.
Het was wel hard werken, 6 dagen in de
week, en we hadden in het begin ook nog
het café erbij. Daar zijn we vrij snel mee
gestopt en toen werd het een slijterij.

het café. Toen het dicht ging hebben ze nog
een mooi gedicht in de Woerdensche Courant geplaatst (zie p. 11). En ook de ijsfeesten
die we om het jaar bij ons en Café Samson
hadden, waren mooi. Nooit is er armoe
geweest, het waren echte volksfeesten toen.
Maar 6 dagen werken en de 7e ook nog in de
kroeg werd toch te veel van het goede; die
hebben we toen omgebouwd tot een slijterij
die goed liep.

We hadden de laatste jaren twee heel
goede winkelmeiden: Charlotte Koren
en Janneke de Heer. Daar kon je met een
gerust hart de winkel aan overlaten. Een
anekdote uit die tijd: ik was bij een klant
pal aan de overkant een pak Biotex vergeten. Helemaal omlopen deed ik niet, dus
riep ik Janneke of ze het pak over de Wetering wilde gooien. Dat wilde zij wel doen,
maar ja, ze zat niet op de korfbal en gooide
dus net te kort. Je voelt hem al komen: ik
probeerde het pak toch te vangen en dook
voorover in de Wetering. Mijn portefeuille
met papiergeld was het eerste wat ik op de
kant gooide – en die meiden maar lachen!
Jaren later schoten ze soms nog in de lach
hierover.

Je woont nu op het dorp. Dat was flink
wennen, zeker?
Dat viel wel mee. We hadden het café
en bijgebouwen van de kerk verkocht en
erachter in het Pastorielaantje een nieuw
huis gebouwd. Dat wilden we graag in de
familie houden en dat is toen gelukt. Elders
aan de Kanis was niks te vinden en toen we
hoorden dat er op het dorp in de voormalige
winkel van EP Van der Meer appartementen
gemaakt werden door Piet Maarleveld ben ik
daar eens gaan babbelen.

Met dat café was toch ook iets bijzonders?
Nou, het meest bijzondere daar was altijd
de donderdagavond. Dan was er poulen
(voetbaltoto) van 9 tot 11 en daarna begon het feest met een man of twintig. Eerst
kwamen er een kleine 40 gehaktballen op
tafel, die waren zo op. Daarna maakten
ze zelf uitsmijters; daarvoor struinden ze
de hele winkel af. Allerlei groenten gingen
eroverheen, ze aten nooit gezonder! Oh ja,
en ‘s zaterdags was de Bijn toen om 12 uur
dicht (…) en kwamen ze met zijn allen naar

Na het gezellige deel kwam het hoge woord
eruit, maar Piet vond het prachtig. Wij wonen hier nu een jaar en het bevalt zeer goed,
juist ook omdat ik bijna iedere Kameriker wel
ken. Als het niet als klant was, dan zagen we
elkaar wel bij de bruiloften en begrafenissen
in de kerk.
Nu ik dat zeg, wil ik toch nog even de
begrafenis van Kevin Vroege noemen. Jong
verongelukt en dus zeer tragisch voor familie
en vrienden. Maar het was ook heel erg
indrukwekkend. Met een enorme rouwstoet
is hij onder begeleiding van een groot brandweerescorte op de antieke brandweerwagen
naar het kerkhof gereden. Dat je dan iets
kunt doen doet je goed.

INGEZONDEN:

Vierde editie van Kamerik Live
Afgelopen zaterdag 16 februari was alweer de vierde editie van Kamerik Live. Het goede doel van dit jaar zijn de Kamerikse senioren. We
willen alle 60+ ers uit Kamerik graag eens in het zonnetje zetten, daarom organiseren wij voor hen een gezellige middag in de Schulenburch. Even met elkaar bijkletsen onder het genot van een kopje koffie, een advocaatje, boerenjongens, een borreltje. Natuurlijk hoort
daar ook een passende muzikale omlijsting bij: liedjes van weleer, foto’s van vroeger, kortom gezelligheid en een feest der (h)erkenning.
Dus schrijf het alvast op uw kalender: Kamerikse seniorenmiddag op zaterdag 14 september van 14.00 tot 18.00 uur in de Schulenburch.
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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.

Loon- en verhuurbedrijf A.J. van der Meer
Mijzijde 161, Kamerik

Voor meer informatie: www.rv.rabobank.nl

Rabo Dichtbijfonds

- Takken snipperen
- Bomen zagen/weg halen
- Eventueel snippers leveren

Voor meer informatie:
Tel nr.: 06-55561094
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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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Kameriks nieuws
INGEZONDEN:

Veenweiden in Beweging
Veenweiden in beweging: denk mee,
doe mee en beweeg mee! Het veenweidengebied rond de Van Teylingenweg is
kwetsbaar. Bodemdaling en verkaveling
maken de toekomst voor de (agrarische)
ondernemers onzeker. Zwaar (landbouw)
verkeer vormt een risico voor de verkeersveiligheid en zorgt voor hoge onderhoudskosten aan de weg. De tijd is rijp voor toekomstbestendige oplossingen. Gemeente
Woerden, provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
gaan samen met agrariërs en bewoners
aan de slag om te zorgen dat het gebied
ook in de toekomst vitaal en veilig is.
Zaken die in dit project met name aan de
orde komen zijn:
• Aanpak van de bodemdaling.
• Toekomstbestendige oplossingen van
Teylingenweg.
• Circulaire landbouw (kringlooplandbouw) en klimaatneutrale landbouw.
• Aandacht voor recreatie, landschap
en biodiversiteit.
Inmiddels zijn drie informatiebijeenkomsten gehouden voor de direct betrokkenen
in het gebied.

Bodemdaling
Op de eerste avond in november is gesproken over de bodemdaling en mogelijke maatregelen, zoals onderwaterdrainage
en alternatieve teelten.

vrijgekomen kavels ten goede van het gebied
komen. Eind maart is de volgende informatieavond gepland.
Boerenwerkgroep
Tijdens en na de avonden heeft een vijftiental belangstellenden zich aangemeld voor
een boerenwerkgroep, die binnenkort van
start gaat om verder te praten over mogelijke
maatregelen. De uitdaging is om met elkaar
te ‘dromen’ over de ambities voor een vitaal
en veilig Veenweidengebied. Daarbij gaat
het om de aanpak voor de lange termijn (tot
2050).

Verkeer
De tweede avond in december ging het
over het verkeer. Er is behoefte aan meer
gegevens welk verkeer in welke mate van
de weg gebruikmaakt. Daarvoor komt
een nader onderzoek. Overduidelijk was
de roep om meer onderhoud aan de Van
Teylingenweg. De gemeente kondigde
aan nog dit jaar te starten met groot
onderhoud (in een viertal fases tot en met Meer informatie
2022).
Heeft u vragen of wilt u reageren? Dan kunt
u contact opnemen met Roelof WesterKavelruil
hof, projectleider van het gebiedsproces
Op 15 januari vond de derde informatieVeenweiden in Beweging, e-mail westerhof@
bijeenkomst plaats. Jos Geenen van de
org-id.org, tel. 06 - 51 06 47 95.
Gebiedscommissie Utrecht-West kwam
vertellen over (vrijwillige) kavelruil. Dit
proces gaat binnenkort van start in de
polders Gerverskop, Teckop en Kamerik.
Jan-Olaf Tjabringa van Cultuurland Advies
gaf een presentatie over de functie van
een grondbank, die ervoor kan zorgen dat

De Zwaantjes winnen
het Verenigingenspel
Zaterdag 2 februari was
er weer een zeer geslaagd Verenigingenspel
in de Schulenburch.
Wel liefst 85 teams van
4 personen gingen met
elkaar de strijd aan.
Enthousiast kwamen
Jan Zwaneveld van De Zwaantjes. Foto: Kees de
Kwaasteniet.
de deelnemers binnen.
Dertig categorieën van 10 vragen moesten beantwoord
worden. Opperste concentratie, en bij sommigen kleurden
de wangen steeds roder van inspanning. En naast de vragen
natuurlijk ook nog de krant met ‘rode draad vragen’. Er werd
gezocht, bedacht, gekeken, gevoeld, geproefd, nagedacht en
gelachen.
Het was weer een gezellige editie met als winnaars De Zwaantjes (familie J. Zwaneveld). Nummer 2 werd Mobile Emotions
en De Beekhoeve eindigde op plaats nummer 3.

Kamerik Schoon
Doe mee aan de Landelijke Opschoondag in
Kamerik op zaterdag 23 maart 2019.
Kamerik is mooi, maar niet altijd even schoon. Op
zaterdag 23 maart 2019 gaan we daar iets aan doen
tijdens de zevende editie van de Landelijke Opschoondag. Geertjan Aleven organiseert de activiteiten in
Kamerik. Iedereen wordt opgeroepen om mee te
doen. U kunt u van tevoren aanmelden met een mail naar info@
kamerikvandaag.nl.
We verzamelen bij het Repair Café. Inloop is om
9.45 uur. Om 10.00 uur krijgt iedereen instructies,
worden de wijken verdeeld en de benodigde
materialen uitgedeeld. Van 10.00 - 11.00 uur gaan
we aan de slag. Om 11.00 uur is er koffie en iets
lekkers. Om 11.30 uur gaat eenieder moe, maar
voldaan naar huis.
Geertjan Aleven woont in Kamerik. Hij is singer-songwriter en gastdocent
zwerfafval en plastic soep.
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Kameriks nieuws
INGEZONDEN DOOR V.V. KAMERIK:

Co Pak is erelid van v.v. Kamerik

Een zeer indrukwekkende staat van dienst
van in totaal 44 jaar. Co heeft daarmee meer
dan 1000 wedstrijden langs de lijn gestaan:
vaak in weer en wind. Ik denk dat hij ruim
500 pupillen en junioren onder zijn hoede
gehad, dus wie heeft Co eigenlijk niet als
leider gehad? Veel spelers die Co als leider
hebben gehad zijn allang weer gestopt, maar
Co bleef, jaar in jaar uit.

geval geen sprake.

Eigen stijl van coachen

Wekelijks verzorgde je met je maatjes de
schoonmaak van de kleedkamers. Bere gezellig. Fietsenstalling verbouwen, Co wist er raad
mee. Lijnen trekken als het moet? Prima gaat
dat. Kaarsrecht zoals het hoort.

Toen tijdens het piekuur de voorzitter zo
hoog nodig weer een zijn nieuwjaarstoespraak moest beginnen, greep hij terug op
het jaar 1974 en begon hij (zoals zo vaak) met
een stukje geschiedenisles.

Co coachte op zijn eigen manier. Laten we
zeggen: positief kritisch, met soms meer de
nadruk op kritisch. Bij iedere vereniging heb
je betere en minder goden, zou Co zeggen;
daar had hij zo zijn eigen coachingstaal voor.
Termen zoals: “Hij had beter kunnen gaan
dammen”, “schopt nog geen deuk in een pakje boter”, “er zijn erbij, die leren het nooit”
waren een aantal coachingstermen die we
nog wel eens hoorden als het een keer niet
goed was gegaan in het veld. Hoewel ik niet
veel heb kunnen achterhalen, ben ik nog wel
een paar foto’s tegengekomen waarop je
trots naast een kampioensteam stond.

1974-2018

Onderhoudsploeg

Tijdens de nieuwjaarsinstuif op 5 januari is
Co Pak door de leden benoemd tot erelid van
v.v. Kamerik.

Aangezien Co niet zo van de geschiedenis is,
duurde het even voordat hij doorhad dat de
geschiedenisles eindigde bij de start van zijn
carrière als leider van de jeugdteams bij v.v.
Kamerik. Co heeft dit maar liefst volgehouden tot en met het seizoen 2017/2018, waar
hij nog leider was van de JO15-2.

Toen Co in 1998 met de VUT ging, ging hij
steeds meer tijd besteden aan de onderhoudsploeg. Een hechte club met maatjes
werd dat met Bart, Jan en Cees. Wat hebben
jullie met elkaar veel werk verzet. Van vervroegd uittreden bij v.v. Kamerik was in ieder

Het sportpark lag er altijd schitterend bij. De
gemeente maaide dan wel de velden, maar
jij zorgde als Boschmaaiermachinist voor de
finishing touch. Bladeren verwijderen? Co
bedient de bladblazer wel. Als er onderhoud
op het sportpark gepleegd moet worden, dan
sta jij paraat.

Er zijn van die vrijwilligers binnen de vereniging, die niet alleen vrijwilliger zijn, maar
eigenlijk een soort boegbeeld. Jij bent er daar
één van. De vereniging was een soort tweede
thuis voor je.

Kritische supporter

Daarnaast was je trouwe supporter van het
eerste elftal van onze vereniging. Als er een
kritische noot over de speelwijze van de senioren gekraakt moet worden? Co was van de
partij, kritisch zoals je ook als leider zelf was.
Namens de vereniging willen we je hartelijk
bedanken voor je trouwe inzet de afgelopen
44 jaar. Co, bedankt!

Per(r)ongeluk: blijspel door Toneelclub Kamerik
Toneelclub Kamerik speelt op 7, 8 en 9 maart het blijspel ‘Per(r)ongeluk’ in ‘De Schulenburch.’ De
voorstellingen beginnen steeds om 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 uur open.
‘Per(r)ongeluk,’ geschreven door de Belgische toneelauteur Pol Anrys, is het verhaal van Frederik
en Isabella. Op het laatste perron van het station (perron 12) krijgen zij ruzie over hun toekomstig
huwelijksfeest. Kwaad omdat ze haar zin niet krijgt, gooit Isabelle haar dure verlovingsring weg
over de balustrade aan de rand van het perron. De ring belandt op wat in de volksmond perron 13
heet: een terrein waar zwervers en bedelaars ‘wonen’ onder de twee bruggen van het station. Als
Frederik daar de ring gaat zoeken, blijkt deze verdwenen. Tijdens het zoeken leert hij de mensen
kennen die er leven. Kreupele Arie en zijn blinde broer Ronnie wonen onder brug 1, en onder
brug 2 verblijven Rita en Vanessa. Dit zijn twee onbetrouwbare bedelaars die ook nog Suzanne,
een 18-jarig hoogzwanger meisje, huisvesten.
Wie heeft de ring? Komt het nog goed tussen Isabelle en Frederik? Wanneer bevalt Suzy? Lukt
het Rita en Vanessa om Arie en Ronnie weg te pesten en zo alleenheerschappij over perron 13 te
krijgen…?
De entree bedraagt € 10,- inclusief één consumptie. Kinderen tot 12 jaar € 5,- inclusief één consumptie.
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Marianne stopt en Albert komt

Als Kamerik Vandaag kunnen en willen we niet om het afscheid van kapster Marianne
heen – maar tegelijkertijd willen we kennismaken met Albert Smit, haar opvolger.
Om met de laatste te beginnen, Albert komt oorspronkelijk uit Zwinderen in Drente en is
via Amsterdam toch weer bij de landelijke rust van deze keer Kamerik terecht gekomen.
De hectiek in Amsterdam werd hem te veel en dus kocht hij met zijn partner een woning
in Oud-Kamerik, waar hij graag veel dieren wil houden. Nu gaat hij dus ook in Kamerik
werken, in de kapsalon van Marianne, waar hij vier dagen in de week aanwezig is. De
zaak heet nu Hairpoint Kamerik.
Marianne heeft 38 jaar in haar kapsalon gewerkt, waarvan 31 jaar samen met Gerda
Veenboer, die ook samen met haar stopte per 1 februari jl. Gerda kende zij al uit de
kapsalon van Manus Bakker uit Noorden, waar ze beiden ook een aantal jaren gewerkt
hebben. Zij hebben dit werk altijd met heel veel plezier gedaan. Marianne: “Als kapster
ben je toch een vertrouwenspersoon; mensen zijn allemaal verschillend en delen heel
veel met je. Dat is mooi, maar ook wel eens moeilijk. Het leven van de klanten bestaat
niet alleen uit pieken maar ook uit dalen, en ook dan heb je uiteraard een luisterend oor.
Juist die heel persoonlijke en vertrouwelijke contacten maken het werk zo leuk.“
Een van de aparte dingen die Marianne heeft meegemaakt, was toen de al stokoude Pijnze van der Aa (van de wagenmakerij aan de overkant) voor het eerst naar de kapper ging.
Toen hij geknipt was en Marianne via de spiegel de achterkant van zijn hoofd liet zien,
sprak hij vol verbazing: “Maar ben ik al kaal?!” Dat was één schok, maar de volgende
kwam meteen erna: de rekening. “Wat is die hoog, dat kan niet!” Oudere Kamerikers die
de Pijnzes kenden weten het nog wel. Als je bij hen wat liet maken, dan kreeg je vakwerk
en vervolgens een mooie handgeschreven nota, waarop een bedrag van niks stond en
tot op de cent gespecificeerd. Het is niet bekend of dit voor de Pijnzes aanleiding was om
hierna ook hun rekeningen te verhogen. Waarschijnlijk niet. Ze waren zeer bescheiden.
Terug naar Marianne: “Sommige
vrouwen brachten wel eens een
mooi voorbeeld mee van hoe
hun kapsel zou moeten worden. Dat ging helaas niet altijd
op want daar moest je dan wel
geschikt (dik) haar voor hebben.
Wat dat betreft waren mannen
wel makkelijker, natuurlijk.”
Terug naar Albert met de vraag of hij veel gaat veranderen in de kapsalon. “Dat valt wel
mee,” zegt hij. “De stoelen zijn heel goed en blijven dus. Aan de wand zal wat anders komen en wellicht wordt het plafond een keer vervangen, maar verder ga ik niet te veel op
zijn kop gooien.” Ook de Kamerikse prijzen worden niet Amsterdams, verzekert hij ons.
Een van onze redactieleden heeft dat zelf inmiddels ondervonden, al kwam hij niet onder
de BTW-verhoging uit.
Verder is Albert van plan een pinautomaat aan te schaffen en komt er binnenkort een
digitale website, waarop je kan inloggen om zelf een afspraak te maken. Tot slot zoekt hij
nog één of twee ervaren en zelfstandige kapsters die voor 1 of 2 dagen in de week een
stoel willen huren.
Kortom: alle bestaande en ook nieuwe klanten zijn van harte welkom! Marianne zal zelf
ook nog wel eens een keertje de zaak inlopen om even bij te praten met oude en jonge
bekenden.
En oh ja, niet te vergeten: zij is bedolven onder bloemen en cadeau’s en bedankt iedereen die aan haar gedacht heeft heel hartelijk!

Toen Antoon Janmaat zijn café omtoverde in een slijterij, werd onderstaande rouwadvertentie in de Woerdensche Courant geplaatst (zie interview p. 6).

Kamerik, 7 oktober 1978
’t Is jammer …..maar helaas!
De “Gekeerde Kanis”, hij is niet meer.
De kraan, hij tapt niet meer.
Het goudgele vocht, het schuimt niet meer.
“ONZE” kroeg bestaat niet meer.
Gezelligheid kende er geen tijd.
Helaas …… we zijn ons stekkie kwijt.
Het is afgelopen tussen twaalf en twee
Want ’t wordt slijterij in plaats van café.
Daarom zetten Janny en “Boertje” ons buiten.
Ons rest nu slechts tranen met tuiten.
Desondanks bedankt!
Wij wensen jullie veel succes.
Wij blijven komen,
Niet voor ’n glas, maavoor ’n fles
De club van “12 tot 2”

Bibliotheek: service en voorlezen op maandag
De Kamerikse bibliotheek, Overstek 2, heeft sinds
deze maand service-uren op maandag van 14.00
tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen dan bij een van
de medewerkers terecht voor vragen, informatie
en inschrijvingen.
Die middag kunnen ook de kleinste bezoekers
van de bieb worden voorgelezen, ook tussen
14.00 en 17.00 uur. Wie daarvoor belangstelling
heeft, kan zich melden bij een medewerker.
De overige openingsuren van de bibliotheek zijn:
woensdag van 12.00 tot 17.00 uur en donderdag
van 18.30 tot 20.30 uur.
Meer informatie: www.regiobibliotheekhetgroenehart.nl.

Het Repair Café
Het Repair Café is iedere 1e dinsdag middag van
de maand geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur
in het gebouw van de Sleutelclub, Nijverheidsweg 8. Dus 5 maart, 2 april, 7 mei en 4 juni.
Heeft u iets te repareren, zoals kleding of elektrische apparaten? Dan staan onze naaister en elektriciens voor u klaar om samen te repareren. Ook
scharen en messen slijpen is mogelijk. Terwijl u
wacht is er koffie en thee. Zie www.repaircafe.nl.
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Kameriks nieuws
INGEZONDEN DOOR KAMERYCK:

Verbouwing en naamsverandering bij Kameryck
Buitenplaats Kameryck

Restaurant ‘t Ryck
Eind maart is het eindelijk zover: dan heropent het volledig verbouwde restaurant van wat dan Buitenplaats Kameryck gaat heten
de deuren. Het restaurant is sinds begin januari gesloten voor een
verbouwing van twee maanden waarbij alles op de schop genomen
wordt. Na de facelift gaat het restaurant met een volledig nieuw
gezicht verder onder de naam ’t Ryck. Dit restaurantgedeelte wordt
een ongedwongen plek waar je heerlijk kunt eten en die voortaan
dagelijks geopend is.

De metamorfose van ’t Ryck maakt deel uit van een grootschalige
verbouwing van Buitenplaats Kameryck, de evenementenlocatie waar
het restaurant deel van uitmaakt.
Ooit begonnen met enkel het restaurant en vergaderzalen, is deze
plek in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een toonaangevende locatie voor events in alle soorten en maten.
Door die populariteit is Buitenplaats Kameryck uit zijn voegen gegroeid. De volledig vernieuwde locatie biedt straks niet alleen meer
ruimte, maar is ook in alle opzichten verbeterd.
Hoewel het restaurant bij de evenementenlocatie hoort, staat het
straks volledig los van de vergaderingen en evenementen.
Op de foto hieronder kunt u zien hoe de laatste hand gelegd wordt aan de
verbouwing bij Kameryck. Op de tekening hiernaast kunt u een sfeerimpressie van het nieuwe restaurant ‘t Ryck bekijken.

Wie al eens bij het restaurant van Buitenplaats Kameryck geweest is,
toen nog gewoon Kameryck genoemd, herkent het straks niet meer
terug. De prachtige omgeving van het restaurant wordt naar binnen
gehaald door grote glazen gevels rondom en verandert naar een
open, ruime en lichte locatie. Binnen biedt ’t Ryck straks plaats aan
40-45 personen en het fraaie terras met weids uitzicht over het water
heeft nog extra plekken.
INGEZONDEN:

Kanis on Ice feestelijk afgesloten!

Zaterdag 5 januari is er eind gekomen aan
de vier weken ijspret in de Kanis.
In deze periode konden de kinderen uit de
Kanis en Kamerik lekker schaatsen in de
overdekte ijsbaan.
Er waren ook nog wat activiteiten georganiseerd zoals schaatswedstrijdjes, kinderdisco en een afscheidsavond met live muziek.
Voor de leden van de organisatie Kanis on
Ice was het een hele opgave om alles in
goede banen te leiden.
Maar dankzij de medewerking van vele
vrijwilligers die zich aangemeld hadden om
de uitgifte van de schaatsen en de koek &
zopie te bemannen is dit alles tot een groot
succes geworden.
De organisatie Kanis on Ice wil de Gemeente Woerden, Bunnik Groep, Party DJ Marco,
muzikanten van de HippZ & Popehead, IJsclub de Samenwerking, de vele vrijwilligers,
buurtbewoners en de bezoekers bedanken
voor hun bijdrage aan deze ijspret!

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

ADVERTENTIE:
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Kort Kameriks nieuws
Vrijwilligers Breenplantsoen

De eerste bloembollen steken voorzichtig
hun kopjes boven de grond. Ook dit jaar gaan
vrijwilligers weer aan de slag om het park in
prima conditie te houden. Lijkt het u wat om
mee te doen? Kom gewoon naar het Breenplantsoen op:
• zaterdag 16 maart
• zaterdag 20 april
• zaterdag 18 mei
• zaterdag 15 juni
• zaterdag 17 augustus
• zaterdag 1 september
• zaterdag 19 oktober
• zaterdag 16 november met lunch
We starten om 9.00 uur, om 10.00 uur doen
we even een bakkie koffie en om 11.00 uur
stoppen we.
Mocht je een keer niet kunnen, dan is het
niet nodig om je af te melden.

Correctie: Gefeliciteerd, Ed!

Bij de vorige tekst over de jubilarissen van
Brandweer Kamerik is verzuimd te melden
dat Ed van Schaik een vrijwilligersmedaille heeft gekregen voor 10 jaar vrijwilliger
Brandweer Post Kamerik.

Kameriks volkslied
Wijs: Waar in het bronsgroen
eikenhout.

Op de foto staat Ed helemaal rechts. Van harte gefeliciteerd, Ed, en bedankt voor je inzet!
Op naar het zilveren jubileum.

INGEZONDEN DOOR DE BOERINN:

Boerinn: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
In 2018 is de Boerinn enorm hard bezig
geweest met verduurzamen. Op dit moment
leggen we de laatste hand aan de Greenkey-certificering en zijn we als enige in de
omgeving aangesloten bij Too Good To Go.
Daar zijn we ontzettend trots op.
Op de pagina www.deboerinn.nl/de-boerderij/duurzaam-ondernemen kun je meer
informatie vinden.
Op de boerderij worden we omgeven door
groen en natuur. Het is daarom extra belangrijk om goed om te gaan met het milieu
en na te denken over de consequenties van
voedselverspilling. In 2018 heeft Boerderij
de Boerinn daarom flinke stappen gezet naar

Ja, het bestaat echt: een eigen Kameriks volkslied. We weten alleen niet
wie het geschreven heeft, wanneer
het geschreven is en ter gelegenheid
waarvan. Kunt u ons helpen?

een duurzame manier van ondernemen. Niet
alleen wordt er op dit moment gewerkt aan
het Greenkey -certificaat, ook zijn er acties
ondernomen op het gebied van milieubewust
inkopen, afval scheiden, energiebesparende maatregelen en het samenwerken met
maatschappelijke organisaties. Op deze manier zorgen we binnen iedere afdeling voor
vernieuwing én verbetering!
Ook de gasten worden bij hun bezoek op
de hoogte gesteld. Zo blijft iedereen op de
hoogte en kunnen we ons samen inzetten
voor een beter milieu. Wil je Boerderij de
Boerinn steunen? Breng dan je stem uit! Ga
naar duurzaamheidsprijswoerden.nl en stem
op de Kamerikse boerderij.

Waar komen die mooie kerstbomen
in Kamerik en de Kanis vandaan?

Dat was een vraag die een aantal keren viel deze winter. We leggen het graag uit!
De ondernemersvereniging (OVK) zorgde altijd al voor de kerstbomen op het dorp en aan
de Kanis, maar dit werd steeds moeilijker te realiseren. Vandaar dat er een alternatief
is bedacht in de vorm van kunstkerstbomen zoals ze op de voorpagina van het vorige
nummer van Kamerik Vandaag te zien waren, maar ook in het echt nog lang in de maand
januari. De ondernemersvereniging hoopt dat u de nieuwe bomen ook hebt kunnen waarderen; wij vonden ze in elk geval ’s avonds en ’s nachts erg mooi overkomen. Volgend jaar
staan ze er weer. Dit neerzetten en weghalen wordt overigens gratis gedaan door onze
100-jarige, de firma Roest!

Waar de Wetering en de sloot,
door het weiland gaan.
Waar de wilgen en het riet,
steeds verloren staan.
Waar de kikkers in het kroos,
kwaken van plezier.
Daar ligt ons Kameriks land
met zijn hooibouwbier.
Daar ligt ons Kameriks land
met zijn hooibouwbier.
Waar men geur van mest en hooi,
overal bemint.
Waar men op de boerderij,
waterputten vindt.
Waar men grote kazen maakt,
van zelfs dertig pond.
Daar ligt ons Kameriks schoon
dierbaar plekje grond.
Daar ligt ons Kameriks schoon
dierbaar plekje grond.
Waar men forse koeien houdt,
vette varkens kweekt.
Waar men onder het diner,
over gieren spreekt.
Waar men biest eet met beschuit,
snoek vangt bij de vleet.
Daar ligt ons Kameriks land
met zijn lief en leed.
Daar ligt ons Kameriks land
met zijn lief en leed.
Waar men grote bruggen bouwt,
en een dorpshuis heeft.
Waar de Kanis en het dorp,
nog gescheiden leeft.
Waar men ‘s avonds laat op straat,
kind noch kraai meer ziet.
Daar ligt ons Kameriks land,
edel dorpsgebied.
Daar ligt ons Kameriks land,
edel dorpsgebied.
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Historie
DOOR JAN VAN ES:

De cope

Eerst maar even over de uitspraak.
Het wooncentrum voor senioren
aan de Berkenlaan heet De Cope,
wat door veel Kamerikers als De
Koop wordt uitgesproken. Een vroegere burgemeester had het eens
over De Koppe, maar het is dus De
Kope, (bijna) zoals in het werkwoord
kopen.
Dat werkwoord heeft er misschien wel meer
mee te maken dan algemeen wordt verondersteld, want een cope was een contract
uit de tijd van de Grote Ontginningen van het
veengebied. Een overeenkomst dus – en daar
was geld mee gemoeid.

Romeinse tijd

Een groot deel van westelijk Utrecht en
Zuid-Holland was na de Romeinse tijd een
moerassig gebied geworden met een hoog
gelegen veenpakket. Deze veenvlakte was
vrijwel onbewoond en onbewoonbaar. De
enige bewoning was langs de rivieren, zoals
de (Oude) Rijn en de Vecht. Van daaraf liepen
soms paden door het moerassige land,
waarlangs spaarzame kooplieden van de ene
woonkern naar de andere trokken. Om die
paden begaanbaar te houden, werden ze op
riskante delen verstevigd met boomstammen.

een uitzonderlijke prestatie dat het huidige
veenweidegebied zo netjes in percelen is
opgedeeld. Die percelen waren circa 1250
meter lang en 113 meter breed. Die maat
is, met enige variatie, in de hele voormalige
veenvlakte terug te vinden.

gewesten te gaan? Bij gebrek aan (openbaar)
vervoer, moet dat bovendien vooral lopend
zijn gebeurd over lastig begaanbare wegen
en paden. En eenmaal in Utrecht of Holland
aangekomen, waren er nog geen dorpen,
geen huizen en waarschijnlijk amper andere
voorzieningen. Kortom, het is een wonder
dat het allemaal gelukt is.

Handwerk

Naamgeving

Ontginning van de veengebieden

Pas in de negende en tiende eeuw werd
begonnen met het ontginnen van de veenvlakte. Er was sprake van een groeiende
bevolking, waarvoor meer landbouwgrond
nodig was. Bovendien hadden de wereldlijke
heersers van de gewesten er belang bij: door
de ontginningen konden zij trouwe dienaren
aan zich binden. De graaf van Holland en de
bisschop van Utrecht verleenden, al dan niet
direct of via een vazal, toestemming om een
deel van het veengebied te ontginnen.
Het is altijd nog een raadsel hoe dat werk
precies werd uitgevoerd. Natuurlijk is bekend
dat het gebied werd afgebakend en dat vervolgens sloten en kaden zijn aangelegd. Maar
landmeten was in die periode aanzienlijk
ingewikkelder dan vandaag de dag. Het is dus

Bij gebrek aan machines is het allemaal
handwerk geweest en ook dat was een
gigantische operatie. Bovendien: waar
kwamen de mensen vandaan die het werk
uitvoerden. Er is wel gesuggereerd dat
zij uit Friesland naar Utrecht en Holland
trokken. Dat op zich is al bijzonder, want hoe
bereikte het nieuws van de ontginningen de
Friezen? En àls dat nieuws tot in Friesland
doordrong, wat deed dan zovelen besluiten
om, al dan niet met vrouw en kinderen,
naar de onbekende wildernis in die verre

Het copesysteem was in elk geval een succes,
want het is in de hele veenvlakte toegepast.
Dat blijkt uit de vele plaats- en buurtschapsnamen waarin ‘cop,’ ‘kop,’ of ‘koop’
voorkomt. Kamerik kent Teckop (de cope
van Taeke), er is Willeskop (Willems cope),
Nieuwkoop en inderdaad ook Oukoop. Zelfs
Benschop is een cope-ontginning geweest:
Benno’s Cope. Maar de Putkop is weer géén
cope. Het woord is een verbastering van
Putcupe, waarbij cupe mogelijk een versterkt
huis was.
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kalkaanslag is verleden tijd
TAL ICT
CONSULTING BV

met de Boshuis Waterontharder of Descaler

PIETER TIMMERMAN

Voor al uw privé en zakelijke
ICT oplossingen
Snel en goed

en
Informatie id:
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verkrijgbaar
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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

Ervaar ook wat Onderling verzekeren is!

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

Vrijdagavond op afspraak

tel 0348 - 401208

•
3471 GZ Kamerik

•

Buitenpl aats K ameryck
Kom Ryckelijk Genieten!

Iets te vieren?

Geopend: di-vr 10.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 17.00 uur

Nijverheidsweg 5

WONEN
SLAPEN
VLOEREN
RAMEN
BANKEN, SAMEN TE STELLEN NAAR ELKE
GEWENSTE AFMETING, STOFFEN EN KLEUREN.

WANDMEUBELEN DIE U
ZELF KUNT INDELEN.

RELAX FAUTEUILS,
IN VELE MODELLEN EN
ACCESSOIRES.

www.DeOsim.nl
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www.ovmkamerik.nl
info@ovmkamerik.nl
Voorhuis 51b
Kamerik
0348-402123

