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Nieuws
Kamerik Proeft 
Gezellig, lekker eten

Kamerik samen ondernemen, recreëren & amuseren 

Zaterdag 1 september vond voor de negende keer “Kamerik Proeft“ 
plaats. Het was prachtig weer, er was goede muziek, er waren vrolijke 
kindjes en heel veel gezellige mensen!!! 
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Nieuw kantine en  
velden VV Kamerik
De oude kantine is gesloopt en heeft  
inmiddels plaats gemaakt voor een  
prachtig, nieuw onderkomen...

Brandweermiddag en 
huttenbouwen Jevaka
Kamerik kan terug kijken op 2 geslaagde  
dagen in de laatste week van de  
zomervakantie...

Kameryck bouwt aan 
 de toekomst 
Na een bouwstop van ruim 5 jaar kan  
Kameryck eindelijk weer verder met de  
uitbreiding van het hoofdgebouw...
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Colofon
Deze nieuwsbrief is een gratis uitgave van het Dorpsplatform Kamerik en  
de ondernemersvereniging en is voor alle bewonders van Kamerik.
Redactie: Ad Smit, Charissa Verbon, Jan van Es en Els Kwakkenbos.

NIEUWS
Interessante artikelen of mededelingen kunt u sturen naar:  
redactie@kamerikvandaag.nl. Berichten aan het Secretariaat van het  
Dorpsplatform kunt u sturen naar dorpsplatform@kamerikvandaag.nl.  
De redactie bekijkt vooraf of uw inbreng geplaatst kan worden.

ADVERTEREN
Wilt u adverteren? Stuur dan een mail naar:
redactie@kamerikvandaag.nl. 

Voor meer informatie: www.kamerikvandaag.nl
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Voorwoord
Het opheffen van de zelfstandige gemeente Kamerik op 1 januari 1989 betekende  
ook het einde van onze zelfstandige Kamerikse krant de Oncourant. De mensen die  
hier al wat langer wonen zullen het zich vast nog wel herinneren. Een maandblad in de 
vorm van een gestencild verticaal dubbelgevouwen A4-tje met nieuwtjes uit ons dorp  
en natuurlijk een verslaglegging van de Kamerikse politiek in de gemeenteraad. 12 jaar 
was de inmiddels overleden Wim Neuteboom de drijvende kracht achter de Oncourant.  
En nu is er na bijna 30 jaar weer een Kameriks blad: Kamerik Vandaag. Al een tijdje  
waren er gesprekken tussen het Dorpsplatform en de Ondernemersvereniging om te 
kijken of de Nieuwsbrief van het Dorpsplatform samen kon gaan met het blad van de 
ondernemers “Polderpeil”. Polderpeil is al een tijd niet verschenen, maar er was nog  
wel steeds behoefte bij ondernemers om iets over de ontwikkelingen van hun bedrijf  
te vertellen en natuurlijk reclame te maken voor hun producten.
Het is belangrijk dat we over een middel beschikken om onze inwoners te vertellen  
wat er allemaal speelt in ons dorp. Kamerik Vandaag is echt een blad voor en van alle 
Kamerikers. U kunt er als vanouds, net als in de Nieuwsbrief informatie van het Dorps-
platform in vinden, maar ook ander nieuws over ons dorp. Als u zelf iets te melden  
heeft bent u natuurlijk ook van harte welkom bij de redactie.
Geheel eigentijds is/komt er ook een website kamerikvandaag.nl, zodat we heel actueel 
kunnen zijn met onze informatie. De site van het Dorpsplatform zal hierin geïntegreerd 
worden. We wensen de redactie heel veel succes! Het vorige Kamerikse blad heeft  
12 jaar bestaan. Dat lijkt me een mooie uitdaging voor de kersverse redactie van  
Kamerik Vandaag.

Martijn Zwiers, Voorzitter ondernemersvereniging Kamerik
Ko Droogers, Voorzitter Dorpsplatform Kamerik

NB: eenmalig wordt het nieuwe Kamerik Vandaag huis aan huis bezorgd,  
daarna gaat het weer op de wijze van de Nieuwsbrief van het Dorpsplatform  
met de folder van Plus Romijn en liggen ze daar ook in de winkel. U kunt het blad 
dus ook digitaal ontvangen voortaan, als u nog niet aangemeld was hiervoor bij 
het Dorpsplatform kan dit alsnog naar redactie@kamerikvandaag.nl
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VAN DE ONDERNEMERSVERENIGING:

Zaterdag 1 september vond voor de negende keer “Kamerik Proeft“ plaats. Het was prachtig 
weer, er was goede muziek, er waren vrolijke kindjes en heel veel gezellige mensen!!! 

Kamerik Proeft 2018
trekt veel publiek

Weer even bijkletsen na de zomervakantie 
onder het genot van lekkere hapjes en  
drankjes van: Chez Michel, De Schulenburch, 
De Gekeerde Kanis, IJsboerderij Vernooij,  
De Lachende Poffer, VIN d’ES wijnservice,  
De Herberg en ‘Kamerik bouwt voor  
Oeganda’. Voor de kinderen waren er weer 
springkussens, een klimtoren en schminken, 
haarextensions en natuurlijk de Sleutelclub 
waar de kinderen weer prachtige tuinhangers 
met o.a. vlinders en vissen konden maken. 
Om 17.00 startte het feest met een optreden 
van Dansschool D’joy. De kinderen hadden 

Gelukkig hadden zich dit 
jaar veel vrijwilligers hun 

hulp aangeboden

Kameriks nieuws

Foto’s: Kees de Kwaasteniet

heel hard geoefend voor een prachtig optre-
den. De muziek werd verzorgd The Outlines, 
Coverband Jolene en Party-DJ Marco. Wat 
een sfeer wisten zij neer te zetten. Gelukkig 
hadden zich dit jaar, na een oproep op 
facebook, vrijwilligers hun hulp aangeboden 
bij het opbouwen, de muntenverkoop en 
het na afloop opruimen. Zo blijft het voor de 
organisatie ook mogelijk om Kamerik Proeft 
te blijven organiseren. En natuurlijk ook 
doordat er elk jaar weer de sponsoren zijn 
die Kamerik Proeft een warm hart toedragen 

met een financiële ondersteuning. Dit jaar 
was er ook een kraam gereserveerd voor 
Dionne en Gert Versteegt. Zij hielden een 
verloting met als doel geld in te zamelen voor 
de aanpassingen aan het huis in Kamerik van 
broer Peet. Een aantal weken geleden heeft 
Peet na een zwemongeval een hoge dwars-

laesie opgelopen en wil na zijn revalidatie 
weer graag terug naar zijn eigen huis waar 
hij woont met zijn jonge gezin. Inmiddels is 
bekend dat de loterij de prachtige score heeft 
bereikt van € 5641,50.  

Commissie Kamerik Proeft
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Za 13 oktober 2018 / Schulenburch

EVENEMENTEN NIEUWS:

Nederlandse Douane 28ste 
Goodwillconcert 

Dit jaar laat het orkest van de Nederlandse Douane u genieten van onder 
meer nederpop, muziek uit de Star Wars films, een medley van Stevie 
Wonder en klarinettist Christof May verrast het publiek met een virtuoze 
klezmersolo. Gastmuzikant is de veelzijdige zanger Martin van der Starre  
die een aantal bekende nederpophits ten gehore zal brengen. 

Toegang is gratis. Inschrijving voor kaarten gesloten (23 september).

 Evenementen, activiteiten en meer!

INGEZONDEN STUK PLUK ONTWERPBUREAU: 

Mooie samenwerking
Enige maanden geleden werd ik benaderd met de vraag of ik  
wilde meewerken aan een nieuwe website en nieuwsbrief voor 
ons mooie dorp Kamerik. Samen met Els Kwakkenbos en Charissa 
Verbon zijn we rond de tafel gaan zitten om plannen te gaan maken. 
Naar vele weken voorbereidingen, overleg en ontwerpen hebben 
we www.kamerikvandaag.nl en Kamerik Nieuws neergezet. Samen 
met een aantal vrijwilligers is de website en het blad gevuld met 
informatie. Voor dit eerste nummer is de opmaak verzorgd door 
Pluk Ontwerpbureau. De vervolgnummers van Kamerik Vandaag 
nieuws zullen door de redactie zelf opgemaakt gaan worden waarbij 
ik langs de zijlijn zal ondersteunen. Via deze weg wil ik de redactie 
heel veel succes wensen met het voortzetten van dit ontzettend 
mooie en leuke initiatief.

Annette Wiltenburg

13 oktober 2018
Goodwill concert 
Douane Harmonie 
Locatie: Schulenburch

17 oktober 2018
Informatieavond  
woningbouw Kamerik
Locatie: Schulenburch

28 t/m 30 nov. 2018
Kippenknip dieren-
tentoonstelling 
Locatie: Schulenburch

29 oktober 2018
Openbare vergade-
ring Dorpsplatform
Locatie: Schulenburch

24 november 2018
Intocht Sinterklaas 
Locatie: Schulenburch

15 december 2018
Kamerik Proeft  
Winter/Kersteditie
Locatie: Schulenburch

2 februari 2019
Verenigingenspel 
Locatie: Schulenburch

16 februari 2019
Kamerik Live 
Locatie: Schulenburch

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

KAMERIKAGENDA
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Kort nieuws

   INGEZONDEN STUK GIJS NEDERHOF:

Nieuwe kantine en velden VV Kamerik

Foto Gijs Nederlof

Sinds de voetbal-winterstop is VV Kamerik gehuisvest in een tent. 
De oude kantine is gesloopt en heeft inmiddels plaats gemaakt voor 
een prachtig, nieuw onderkomen. Aanleiding tot dit alles waren de 
plannen om basisscholen Eben Haëzer en Wijde Blik onder één dak 
te huisvesten op één van de velden van VV Kamerik. 

Na overleg met andere verenigingen leidde dit tot een herstructu-
rering van de velden waarbij uiteindelijk alleen VV Kamerik betrok-
ken was. Door het bouwen van een nieuwe kantine en de aanleg 
van één kunstgrasveld en één gewoon grasveld kon een prachtig 
complex in de afgelopen tijd gerealiseerd worden. 

Met inzet van vele vrijwilligers is een moderne, nieuwe kantine  
geboren en naderen de velden hun voltooiing. De feestelijke  
opening van de nieuwe kantine is gepland in oktober. Op de  
website van de v.v. Kamerik is een uitgebreid verslag te vinden  
van sloop en bouw en komt ook info over de opening.

Twee jaar geleden(!) schreef ik al een klein 
stukje hierover in de verwachting dat de 
werkzaamheden binnen korte tijd uitgevoerd 
zouden worden. Zoals u weet ontstond er flinke 
vertraging door o.a. moeilijkheden rond de 
NUTS voorzieningen.

Het blijkt nu dat de verkeersregels rond uitrit-
constructies zoals de Van Leeuwenbrug niet 
voor iedereen duidelijk zijn. Komende vanuit 
een uitrit, dient men aan alle verkeer voorrang 
te verlenen. Het verkeer dat vroeger dus  
gewend was voorrang te krijgen omdat men 
van rechts kwam dient dus bij deze nieuwe 
weginrichting zelf voorrang te verlenen.  
Dit geldt ook als men verwacht voorrang te 
hebben omdat men rechtuit denkt te rijden. 
De “hoofdweg” is nu immers het doorgaande 
verkeer vanaf en naar de Mijzijde en van  
Teylingenweg. Op bijgaande tekening heb ik  
dat met rode en groene pijlen geprobeerd  
aanschouwelijk te maken. Als commissie  

VAN HET DORPSPLATFORM:

Nieuws van de verkeerscommissie
hebben we gevraagd of hier tijdelijk gele 
borden met uitleg over deze nieuwe situatie 
aangebracht kunnen worden.

Verder is het goed te weten dat de Spruitweg 
over enige tijd in zijn geheel als 60 kilometer-
weg zal worden ingericht. Details hierover zal 
ik een volgende keer beschrijven. Goed is wel 
om te weten dat binnenkort de zones voor het 
openbaar vervoer zodanig worden veranderd 
dat het opstappen bij het gemaal geen voor-
deel meer geeft boven opstappen in Kamerik 
Dorp. Wij denken dat opstappen bij de bushalte 
op het dorp zelf veiliger is en meer ruimte geeft 
voor te stallen fietsen.

Namens de verkeerscommissie –  
Dick Verschoor

Als verkeerscommissie hebben we 
gemerkt dat nieuwe situatie met 
uitritconstructies bij de Wethouder 
van Leeuwenbrug nog veel vragen 
opwerpt. 
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HET DORPSPLATFORM:

Spreekuur JGZ
verhuist naar
praktijkruimte
huisartsen
In september 2017 is een nieuwe consultatie-
bureau locatie in het St. Antonius Ziekenhuis 
te Woerden geopend. Sindsdien gaan o.a. de 
mensen uit Kamerik daar naar het  
consultatiebureau. Echter bestond ook  
nog het wekelijkse inloop halfuurtje voor  
Kamerik, in Kamerik – deze inloopmogelijk-
heid is toen verplaatst naar een ruimte bij  
de Kamerikse kinderopvang. 

Na afgelopen zomer was het helaas niet 
meer mogelijk om een ruimte te huren bij de 
kinderopvang in Kamerik. Gelukkig heeft de 
huisartsenpraktijk in Kamerik toegezegd om 
op vrijdagmiddagen een ruimte beschikbaar te 
stellen voor het inloop halfuurtje! Er kan dan ook 
van de wachtkamer gebruik gemaakt worden. 

Zodra het inloopspreekuur definitief ingaat en 
verplaatst wordt naar de huisartsenpraktijk in 
Kamerik zullen we het u laten weten via de 
website en/of nieuwsbrief. 

ALGEMEEN NIEUWS:

Jevaka Brandweermiddag en  
huttenbouwen
Kamerik kan terug kijken op 2 geslaagde dagen in de laatste week van de zomervakantie.
Tijdens de Brandweermiddag in ons mooie park, konden de kinderen verschillende brandweer-
spellen spelen, een ritje door het dorp maken met de brandweerauto, in het schuimbad. Verder 
was er een sweeper, een springkussen voor de kleintjes, een buikschuifbaan, bubble football, 
sumoworsten, radarbootjes, je kon geschminkt worden en nog meer... We hebben weer veel 
blije gezichten gezien. Met dank aan de Brandweer voor deze gezellige middag. 

Een dag later werd er flink getimmerd tijdens de Huttenbouw. Wel 135 kinderen kwamen 
naar de activiteit achter de Schulenburch. Er werd flink getimmerd en geknutseld.  
Er ontstonden stevige hutten, die mooi geverfd en aangekleed werden. Van hard werken 
krijg je trek en dorst. Een broodje hamburger en limonade gaat er dan wel in.

Zaterdag 24 november organiseert Jevaka de intocht van Sinterklaas in Kamerik.  
Ook dat belooft weer een groot feest te worden. Komen jullie ook? Tot dan.

  Kort nieuws 

Oproep
Jevaka zoekt mede-organisatoren voor de  
Brandweermiddag en Huttenbouw.  
Heb je zin om volgend jaar mee te helpen  
met de organisatie? Wij willen graag het  
stokje (gedeeltelijk) doorgeven. 
Info: Conny Hoogendoorn - T 06-12497959

HET DORPSPLATFORM:

Voortgang de Kanis
Langzamerhand begint de reconstructie van de Kanis zichtbaar  
te worden. Vele bomen zijn enkele weken geleden al gekapt;  
het Oortjespad – als belangrijke aanvoerweg – heeft zijn bypass  
en fietspad gekregen; parkeerplekken in de wijk zijn gecreëerd en 
gele parkeerverbodslijnen zijn aangebracht én – bijna historisch – 
de Kanis heeft zijn eerste twee heuse zebrapaden gekregen.

Naast al deze zaken is er ook voortdurende aandacht voor  
communicatie met de bewoners via de Nieuwsbrieven en de  
OmgevingsApp en – vooral voor de veiligheid van de kinderen – 
voor de gewijzigde verkeerssituaties in de wijk. Op de scholen  
worden daarvoor extra verkeerslessen gegeven. Ook voor de 
inwoners van de Kanis is het grote meewerken begonnen. In de 

Reigerstraat en de Leeuwerikstraat (fase 1) zijn de meeste 
voortuinen al leeggehaald. Afvalcontainers zijn daarvoor 
geplaatst. Op diverse plekken in de wijk zijn grote depots 
ingericht voor de opslag van alle mogelijke materialen.

Ten tijde van het schrijven was op 17 september, ’s morgens 
om 10 uur, ook een Buurtwandeling in de wijk gepland. 
Wethouder Arthur Bolderdijk heeft, onder toezicht van vele 
inwoners, leden van het Dorpsplatform Kamerik, de Buurt-
groep, werkers, bouwers en planners van Bunnikgroep en 
de Gemeente het officiële startsein voor de reconstructie 
van de Kanis gegeven: toen ging de eerste schep daadwer-
kelijk de (slappe, steeds maar zakkende, veen-)grond in!

Er is geen ontkomen meer aan: de grote ‘facelift’ van de 
Kanis is écht begonnen!



   Kamerik Vandaag nieuws   6

  Uitgelicht

Kameryck bouwt  
aan de toekomst

HANS VOORN

INGEZONDEN STUK:

Wij nodigen u uit voor een 
rondleiding op de bouw
Na een bouwstop van ruim 5 jaar kan Kameryck eindelijk 
weer verder met de uitbreiding van het hoofdgebouw.  
Dit voorjaar zijn de bouwactiviteiten hervat en inmiddels 
staat er al een flink pand in aanbouw.  

Zoals bekend heeft de bouw zo lang stilgelegen omdat enkele omwonen-
den bezwaar maakten tegen de uitbreidingsplannen omdat ze vonden 
dat de geplande activiteiten niet pasten in het oude bestemmingsplan. 
De rechter heeft de omwonenden in het gelijk gesteld en dat was voor de 
gemeente aanleiding om het bestemmingsplan, dat dateerde uit 2006, 
aan te passen. Dit heeft geresulteerd in een heel nieuw bestemmings-
plan voor het totale recreatiegebied. Er lagen veel nieuwe ideeën voor 
het recreatiegebied en die zijn nu allemaal verwerkt in het nieuwe 
bestemmingsplan. Het resultaat is een mooi plan dat enerzijds ruimte 
geeft aan nieuwe ontwikkelingen en anderzijds duidelijke grenzen stelt 
op het gebied van horeca en evenementenorganisatie. De rechter heeft 
zorgvuldig getoetst of het gebied en de omgeving dit aankan. Met steun 
van de volledige gemeenteraad is dit plan tot stand gekomen. 

Kameryck kan eindelijk door met de uitbreiding van het gebouw. Dit geeft 
de nodige ruimte voor kantoor, opslag en keuken waarmee het bedrijf al 
jaren worstelt. Daarnaast kunnen meer binnen activiteiten georganiseerd 
worden in de winter en bij slecht weer. Kameryck beoogt vooral in de 
winter meer zakelijke bijeenkomsten te gaan aantrekken zoals verga-
deringen en kleine congressen. Hiermee wordt de kwetsbaarheid voor 
seizoensinvloeden doorbroken. De winter was namelijk, structureel, een 
moeilijke periode voor Kameryck.    

Ook het hele terrein krijgt een ‘face-lift’. Veel voorzieningen die verou-
derd zijn worden vervangen of opgeknapt. Op dit moment worden daar 
door Kameryck plannen uitgewerkt voor een pannenkoekenrestaurant en 
een midgetgolfbaan en andere speelvoorzieningen. Maar dit is nog niet 
alles. Volgend jaar zal er, in samenwerking met het waterschap, een aan-
tal eilanden gegraven worden op het land grenzend aan de westzijde van 
de plas. Er zal daar en verbinding met de plas gegraven worden waardoor 
er een grotere waterpartij ontstaat. Er worden natuurvriendelijke oevers 
aangelegd en riet en waterlelies aangeplant. Het nieuwe wandelpad 
voert langs dit mooie nieuwe gebied zodat de recreant er ook van kan 
genieten. Dit wandelpad loopt ook door de vlindertuin en de hoogstam 
fruitboomgaard, daar staan picknickbanken aan het water. In het restau-
rant zijn kant en klare picknickmanden verkrijgbaar maar wie daar zijn 
eigen boterham wil eten is natuurlijk ook van harte welkom.   
Zo wordt de locatie verrijkt met nieuwe voorzieningen, het wordt  
kleurrijker en aantrekkelijker. Reden voor Kameryck om ook iets aan de 
naam te veranderen zodat deze beter ‘de lading dekt’ van Kameryck 2.0. 
Daarom zal Kameryck voortaan Buitenplaats Kameryck heten.  

Elke editie van Kamerik 
Vandaag zetten we een 

Kameriks bedrijf,  
stichting of  

sportvereniging  
in de spotlights. 

Rondleiding zaterdag 3 november
Op zaterdag 3 november organiseert Kameryck voor alle 
belangstellenden een rondleiding over de bouw. We beginnen 
met koffie en iets lekkers waarna wij u zullen rondleiden door  
het nieuwe pand. We zullen al uw vragen beantwoorden en  
vertellen over de toekomstplannen voor het Oortjespad. U bent 
van harte welkom op zaterdag 3 november om 10.30 uur. Wilt u 
zich vooraf wel even aanmelden via  
info@kameryck.nl of telefonisch: 0348-400 771. 

Graag tot dan!
Met vriendelijke groet, Hans Voorn en Mark Haagen.    
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VAN DE GEMEENTE:

Word taalvrijwilliger!
 
Taal biedt toegang tot de wereld waarin je leeft. 
Gebrek aan taalvaardigheid kan in het dagelijks 
leven lastig zijn. 2,5 miljoen mensen in Nederland 
hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen. 
Help jij hen verder?

Wat doe je als taalvrijwilliger?
Afhankelijk van het taalniveau en de behoefte van de (volwas-
sen) taalvrager onderneem je samen activiteiten. Je kunt taaloe-
feningen doen, op de computer in de bibliotheek of elders. Het 
is ook leuk om een wandeling te maken en ondertussen alles te 
benoemen wat je tegenkomt. Je oefent dan in spreekvaardig-
heid terwijl je iets onderneemt. Verder kun je samen geschre-
ven teksten verbeteren of helpen bij de voorbereiding van een 
examen. Je bent geen tolk of sociaal-maatschappelijk werker.

Je doet het niet alleen
Als taalvrijwilliger werk je samen met Wij zijn Woerden en/
of Taalhuis Het Groene Hart. Wij zijn Woerden zet zich in voor 
mensen die moeten inburgeren. Zij volgen meestal taalles bij een 
commercieel instituut en kunnen daarnaast extra hulp gebruiken. 
Het Taalhuis Groene Hart zet zich in voor mensen die algemeen 
moeite hebben met lezen en schrijven. Naast anderstaligen zijn 
dit ook mensen met Nederlands als moedertaal. Voordat je aan 
de slag gaat, volg je zelf een taaltraining en krijg je hulp bij het 
kiezen van methodes en materiaal. Daarnaast is er ondersteuning 
door intervisie met andere taalvrijwilligers, deskundigheidsbevor-
dering en is er een inloopspreekuur voor vragen.

Meer weten en aanmelden
Els van Steenbeek taalhuis@regiobibliotheekhetgroenehart.nl 
of 06 - 57953644 (bereikbaar op maandag- en woensdagmiddag 
van 13.00 tot 17.00 uur).

Kort nieuws 

VAN HET DORPSPLATFORM:

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.). 

   Winnaars afgelopen jaren:
   2009 - Kees Romijn
   2010 - Cor van der Meer †
   2011 - Alfons van Leeuwen
   2012 - Maarten Verkleij 
   2013 - Wil de Valk                            

De prijs wordt uitgereikt tijdens de Kamerik Proeft Wintereditie op 
15 december 2018.
We rekenen op uw voordracht!

Namens de Commissie Kameriker van het jaar

Wilt u een speeltuin aanleggen in de buurt, een klusschuur, of een  
toneelstuk maken met jongeren in de buurt? Iedereen die een goed 
idee heeft voor zijn/haar wijk of buurt, en die er echt werk van wil 
maken, kan het idee aanmelden bij het initiatief Kern met Pit.  
Dat kan nog tot en met 31 oktober.

Kern met Pit staat voor u klaar met tips, advies en laat u gebruik 
maken van de contacten in hun netwerk. Daarnaast kunt u gratis mee-

doen aan interessante workshops. En 
lukt het u om uw idee binnen een jaar 
werkelijkheid te laten worden?  
Dan ontvangt u het predicaat Kern met 
Pit en 1.000 euro voor het project.

U kunt zich aanmelden via www.kernmetpit.nl. Daar vindt u ook meer 
informatie over de voorwaarden, de workshops en andere projecten.

Foto: Anno Visser

2014 - Henk en Nellie van Vliet
2015 - Tonnie Slootjes
2016 -  Conny Hoogendoorn en  

Sandra van Weerdenburg
2017 - De Kamerikse brandweer

VAN DE GEMEENTE

Kern met Pit biedt hulp met buurtinitiatieven
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Kort nieuws

Kamerikvandaag.nl is een initiatief van Kamerik Leeft, 
het Dorpsplatform Kamerik en de Ondernemersver-
eniging Kamerik.Het doel van deze website is om een 
platform te bieden waarop zoveel mogelijk ’Kamerikse’ informatie 
gedeeld kan worden, waardoor de communicatie binnen onze  
dorpsgemeenschap verder verbeterd kan worden.

Wat heeft Kamerikvandaag.nl te bieden?
Vermelding scholen, kerken, (sport)verenigingen, en bedrijven
Scholen, kerken, (sport)verenigingen, bedrijven en andere organisaties 
worden kort beschreven met een link naar hun eigen website voor  
uitgebreidere informatie. Bent u niet tevreden over de beschrijving  
van uw bedrijf, vereniging of organisatie, bevat deze beschrijving  
onjuistheden, ontbreken er zaken of heb u nieuws temelden, neem  
dan contact op met info@kamerikvandaag.nl. Wij zorgen ervoor dat  
de informatie op de website snel aangepast wordt. 

Nieuws uit Kamerik
Hoe gaat het met de plannen voor de Kanis? Hoe staat het met de bouw 
van de basisscholen en wat gaan we straks met de vrijgekomen grond 
doen? Welke zaken denkt de Gemeente Woerden, het Dorpsplatform 
Kamerik of de Ondernemersvereniging Kamerik de komende tijd aan te 
pakken? U leest het op Kamerikvandaag.nl. Want alle hebben daar een 
eigen, vaste plek. We hebben zelfs een archief waarin u de notulen van de 
laatste vergaderingen van het Dorpsplatform kunt nalezen.

Zien en doen in Kamerik
Welke fiets- en wandelroutes zijn er in Kamerik en omgeving?  
Waar kun je lekker eten, een feestje geven of overnachten?  
Kamerikvandaag.nl heeft antwoorden. 

Evenementen en activiteiten in Kamerik 
Kamerikvandaag.nl verzamelt alle evenementen in een uitgebreide 
jaaragenda. Hebt u ook een evenement voor onze agenda, een 
nachttoernooi, een kerstsamenzang, de première van een nieuwe 
toneelstuk?.... Meldt het ons via info@kamerikvandaag.nl.

Wij zijn ervan overtuigd dat Kamerikvandaag.nl het nieuwe, 
kloppende hart van onze dorpsgemeenschap kan worden en dat  
het een belangrijke bijdrage kan leveren aan het optimaliseren  
van onze Kamerikse samenleving. Voorwaarde voor succes is wel 
dat iedereen bereid is om ons te ‘voeden’ door alle nieuws dat voor 
Kamerik van belang is, met ons te delen.    

Tot ziens op Kamerikvandaag.nl vanaf 1 oktober 2018.

Vanaf 1 oktober 2018:
De nieuwe dorpswebsite 
Kamerikvandaag.nl

De sporthal de afgelopen maand een grote facelift ondergaan, 
zowel buiten als binnen. Buiten is de gevelbeplating gespoten 
en zijn de kozijnen geschilderd. Binnen ligt een splinternieuwe 
licht grijs-blauwe en multifunctionele sportvloer met donkere 
rand en nieuwe belijning. Er kan weer volop op gesport worden, 
echter niet met schoenen met zwarte zolen. In het najaar wordt 
nog de ventilatie en plafondplaten van de kleedkamers aan de 
dorpshuiskant vervangen. 

Dan nog even het volgende. Ons bestuur telt 5 leden, waarvan 
er 4 inmiddels 65+ zijn. De meesten van hen zijn al vanaf de 
bouw van de sporthal in 1984 betrokken bij De Schulenburch. 
Om de continuïteit te waarborgen is er dringende behoefte aan 
verjonging. Even contact met voorzitter Ad Smit of secretaris Jan 

Zwaneveld en we vertellen graag wat we als bestuur doen om het 
complex draaiende te houden. Het is een prachtige voorziening 
voor ons dorp, maar die moet wel worden bestuurd en beheerd!

VAN DE ONDERNEMERSVERENIGING:

De Schulenburch vernieuwt en zoekt bestuursleden
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Arthur Bolderdijk is al vele jaren een betrokken inwoner van  
Kamerik. Hij is ruim 25 jaar getrouwd met Kamerikse Petra (Kemp) 
en is zodoende in Kamerik terecht gekomen. Zij hebben een zoon 
en een dochter. Als fiscaal jurist en later ook mediator, had hij een 
eigen adviesbureau, Arbefis geheten, wat inmiddels is omgedoopt 
tot Point One. Het bedrijf had vestigingen in Kamerik en Nieuw-
koop. Arthur is altijd maatschappelijk zeer actief geweest in het 
dorp. Zo was hij o.a. penningmeester van LTC Kamerik en zat hij in 

de besturen van de Ondernemersvereniging Kamerik, JeVaKa  
en het Oranjecomité. Hij was voorzitter van de Raad van  
Commissarissen van de Woningbouw Kamerik en heeft samen 
met de voormalige burgemeester Trix van der Kluit aan de wieg 
gestaan van het Dorpsplatform. Kortom Arthur is altijd al een zeer 
bezige bij geweest, die het vooral leuk vond dit soort dingen te 
doen voor Kamerik, zoals hij bescheiden opmerkt.

 Interview

Betrokkenheid 
als drijfveer

INTERVIEW MET WETHOUDER ARTHUR BOLDERDIJK

VAN DE ONDERNEMERSVERENIGING:

Wat oneerbiedig gezegd ben je van  
‘boekhouder’ naar ‘wethouder’ gegaan,  
wat is het verschil?
Het grootste verschil met mijn vorige functie 
is dat ik nu veel minder uitvoerend bezig ben. 
We zetten als college van B en W meer in op de 
grote lijnen, De ambtenaren voeren dat uit en 
vervolgens houden we de grote lijn in de gaten 
en beoordelen we samen het eindresultaat. 

Ah, dus je kon ook mooi dorpswethouder 
voor Kamerik worden als inwoner?
Nee, juist niet. Om belangenverstrengeling 
en vriendjespolitiek te voorkomen zorgen we 
ervoor dat iemand niet wethouder wordt in 
zijn eigen dorp of wijk. Dat neemt niet weg 
dat ik ook in Kamerik mijn oren en ogen open 
hou en signalen door kan geven. Daarnaast 

verlies ik in het college de belangen van 
Kamerik natuurlijk niet uit het oog, maar 
passend in het belang van de hele gemeente. 
Arjan Noordhoek van het CDA is de nieuwe 
dorpswethouder voor Kamerik geworden en 
ik ben dat in de wijk waar hij woont.

Welke taken heb je zo al?
Naast wijkwethouder heb ik als speciale 
aandachtsgebieden financiën, inrichting en 
beheer van de openbare ruimte, handhaving 
vastgoed van de gemeente en ook begraven 
en dierenwelzijn.

Merk je al dat wethouders uit de eigen 
gemeente beter werkt?
Ja, je weet veel beter waar je het over hebt 
en lokale achtergronden en cultuur heb je 
goed in beeld, maar dat kan soms ook wel 
een nadeel zijn, besef ik nu.

Wat vind je leuk aan deze functie?  
En vervolgens ook wat vind je minder leuk?
Leuk zijn de grotere projecten in het kader 
van IBOR (Inrichting en Beheer Openbare 
Ruimte). Het project Kanis onderheien is 
daar een mooi voorbeeld van, maar dat 
geeft ook aan dat het bijna onmogelijk is 
altijd iedereen tevreden te stellen. Daarnaast 
vind ik het leuk op financieel gebied om het 
denken van mensen te kunnen veranderen 
door de achtergronden goed toe te lichten.
Minder prettig heb ik al gemerkt, is dat je 
soms dingen over je heen krijgt die niet 
kloppen en vooral voor het thuisfront is dat 
lastig. Ik heb ook gemerkt dat je goed op je 
woorden moet letten, ook naar familie en 
vrienden toe. Het is wennen dat je dingen 
soms voor je moet houden.
Tenslotte: je moet leren niet te veel meer uit 
het partijbelang te denken. Dat kan in een 

Foto: Kees de Kwaasteniet
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VAN STICHTING KAMERK LEEFT

Bedankt!
 
Al deze Kamerikers zorgen al jaren voor de planten op het Dorp en de Kanis. Ook dit jaar weer, 
zagen de planten er, ondanks de warmte en de droogte, prachtig uit. Minstens 3 keer per week 
stonden deze mensen op een trap met een gieter, of gaven de planten water en voeding met 
eigen gefabriceerde emmers aan een stok. Wat hebben we hier met zijn allen van genoten.

Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op jullie rekenen.

Kort nieuws

goed werkende democratie ook moeilijk 
anders, het is geven en nemen.

Wat vind je de grootste uitdagingen voor 
de gemeente de komende periode?
Dat zijn de financiën op orde krijgen, de Rand-
weg en klimaatverandering/duurzaamheid.

Dat kan toch nooit allemaal lukken?
Ik denk dat we een heel eind kunnen en 
moeten komen! Er is voor deze posten 
gereserveerd en we hebben op het gebied 
van duurzaamheid al het nodige gedaan 
en daar gaan we mee door. Ook vind ik dat 
de openbare ruimte veilig en mooi moet 
worden, voor zover dat nu nog niet zo is.

Denk je dat de gemeentepolitiek weer 
dichter bij de burgers gebracht kan worden 
en hoe?
Het antwoord is voluit ja! Het college gaat 
meer naar buiten en ook de ambtenaren 
worden gestimuleerd om te gaan kijken en 
praten bij de zaken waarmee ze bezig zijn. 
Ik denk dat we op de goede weg zijn met 
goede en betrokken ambtenaren, al zullen 
er ook wel op specifieke gebieden knelpun-
ten blijven.

Hoe is het met het nieuwe stadhuis?
Ho even: het nieuwe stadhuis heet niet 
meer zo, maar gaat gemeentehuis heten. 
Het is er namelijk niet alleen voor de stad 
Woerden, maar ook voor de omleggende 
dorpen. Ondanks de financiële bezwaren 
indertijd wordt het uiteindelijk een zeer 
energiezuinig gebouw met een mooie 
uitstraling. Het is straks ook een goede 
werkplek voor de ambtenaren, deels met 
flexwerkplakken. 

Heb ik een vraag niet gesteld die je toch 
wilt aankaarten?
Ja, hoe gaan we met de dorps- en 
wijkplatforms om! Of liever gezegd: wat 
verwachten de platforms van de gemeente 
in de komende periode, zodat we ze levend 
en nuttig kunnen houden. Het moet geen 
klachtenlijn worden en de bemensing moet 
op orde zijn. We houden ons aanbevolen 
voor reacties vanuit de platforms!
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Op 6 september is een start 
gemaakt met het vervolg van het 
project ¨Veenweide in Beweging¨. 

De betrokken partijen - provincie, water-
schap, gemeente, LTO en Dorpsplatform 
- hebben aangegeven zich in te willen zet-
ten voor het behoud van een aantrekkelijk 
Veenweidegebied, door ieder een koe te 
prikken op een foto van een weiland. 
Vanuit het Dorpsplatform heeft onze  
voorzitter Ko Droogers aangegeven dat 

ons belang is het behoud van een leefbaar 
dorp met een mooie omgeving van  
weilanden en koeien in de wei. Verder wil  
het Dorpsplatform wegen waar we veilig 
en aantrekkelijk kunnen fietsen. Speciale 
aandacht heeft Ko gevraagd voor de Van 
Teylingenweg, waar nu met spoed groot 
onderhoud aan gepleegd moet worden.  
Door wethouder Bolderdijk is toegezegd  
dat de weg opgeknapt wordt zodat hij weer 
10 jaar mee kan, te beginnen in 2019 met  
het noordelijke deel.

VAN HET DORPSPLATFORM:

Veenweide in Beweging:
Startbijeenkomst

Kameriks nieuws

ALGEMEEN NIEUWS:

’Brievenbus’ 
staat open!
In het nieuwe Kamerik Vandaag wil 
de onafhankelijke redactie ook de 
lezers graag aan het woord laten. Wilt 
u op een artikel reageren of heeft u 
ergens een mening over wat Kamerik 
betreft laat het ons weten en wie 
weet plaatsen we uw brief onder de 
rubriek ‘De Brievenbus”. We hopen 
alles te kunnen plaatsen maar hou-
den ons wel het recht voor brieven 
niet te plaatsen die bijvoorbeeld te 
veel partijpolitiek of godsdienstig van 
aard zijn. Ook kunnen we brieven 
inkorten. We zien uw/jullie reacties 
met belangstelling tegemoet op 
redactie@kamerikvandaag.nl 
NB: het volgende nummer verschijnt 
eind oktober al, dus reageer deze 
week nog als je wilt reageren.

INGEZONDEN STUK: 

De Wijde Blik heeft een 
nieuwe directeur 
  
Sinds 1 april 2018 heeft basisschool De Wijde Blik in 
Kamerik een nieuwe locatiedirecteur, Marijke Peeters. 
Hieronder stelt zij zichzelf voor. 

“De afgelopen weken mocht ik kennismaken met De Wijde Blik.  
De open houding naar kinderen toe viel me meteen op. Alle kinderen 
zijn hier ontzettend welkom en worden elke ochtend persoonlijk 
begroet. Ik ervaar een prettige sfeer: open en positief, een omgeving 
waar elk kind zich veilig kan voelen. Er staat een gedreven team van 
leerkrachten. Samenwerken aan de toekomst van het kind, daar staat 

De Wijde Blik voor. Het afgelopen jaar is het team druk aan de slag 
geweest om met elkaar het gesprek te voeren hoe dit onderwijs er 
uitziet. Een mooi proces. Samen met het team gaan we hier nog 
verder naar kijken. Hoe ziet dit eruit in de klas? Hoe kunnen ouders 
en kinderen dit zien? Hoe komen we tegemoet aan de talenten van 
kinderen en kunnen we elk kind op zijn of haar manier laten groeien?  
Ik vind het erg belangrijk om een goede samenwerking te hebben tussen 
het team, de ouders, de kinderen en met de directe omgeving. Ik heb 
bijzonder veel zin en energie om op De Wijde Blik aan de slag te gaan.” 

Bent u geïnteresseerd in De Wijde blik  
of komt u graag met Marijke Peeters  
in contact? U kun haar contacteren via  
directie@dewijdeblikkamerik.nl  
of 0348-401387 | Adres: Mijzijde 76a te Kamerik. 
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Iedereen die wat langer in Kamerik 
woont herinnert zich Driekus Pijnse 
nog wel. De werkplaats, vroeger een 
wagenmakerij en later “timmerwin-
kel”genoemd, werd in vervlogen 
jaren bewoond door twee broers en 
een zus. 

Hendrik, Jannigje en Driekus. Jannigje deed 
het huishouden en de mannen werkten  
achter hun werkbank of waren op karwei.
Als je binnen kwam had Hendrik direct rechts 
zijn werkbank, vlak voor het raam, dat scheel-
de lamplicht. Zuinig waren ze, dat kan je wel 
stellen ja.

De werkbank van Driekus was aan de  
linkerkant en wat meer achterin.
De gereedschappen pasten toen al zo in  
een museum en voor zover ik weet is daar  
na het overlijden van Driekus ook een en 
ander naar toe gegaan.

Als meisje van een jaar of 10 moest ik er  
eens per jaar biest brengen, dat was een  
hele belevenis. Ik vond Hendrik een beetje 
eng, hij kon zomaar opeens door zijn benen 
zakken, zag er al oud uit (was ie dat ook 
echt?) en had, in mijn beleving althans,  
een grote neus en van die borstelige wenk-
brauwen. Volgens mijn vader was hij een  
hele serieuze en aardige man! Driekus was 
jonger, dan kon je ook zien en had meer aan-
dacht voor kinderen en zijn zus Jannigje had 
dat ook. Binnen in de kamer moest ik even 
wachten totdat de biestkan was leeggemaakt 
en had ik dus tijd om rond te kijken. Allemaal 
ouderwetse mahonie houten meubelen en 
het orgel. Stiekem hoopte ik altijd dat Driekus 
zou gaan spelen, langzaam en gedragen, dat 
hoorde er helemaal bij! Soms gebeurde het ook 
en dan mocht je gewoon wat langer blijven.
Achter zo’n werkplaats wonen betekende wel 
dat je niks op straat zag, maar Jannigje was 

heel betrokken op wat er in de werkplaats 
gebeurde….
Wanneer er iemand in de werkplaats kwam 
en ze stemmen hoorde, moest noodzakelijk 
de stofdoek worden uitgeklopt en dat  
deed ze dan gewoon in de timmerwinkel 
waardoor je ondertussen kon vaststellen  
wie de klant was!

Misschien had ze het wel van haar vader, 
want die ging ook vaak snel naar buiten als 
hij iets hoorde op dorp (ik heb het van over-
levering…) om te kijken wat er aan de hand 
was. Maar je kon toch maar niet zo je werk in 
de steek laten, dus had hij altijd een hamer 
in de hand en gaf daarmee een paar stevige 
klappen op een van de wagens die voor de 
wagenmakerij aan de kant van de Wetering 
stonden, al rondkijkend. Als er in de avond  
op dorp wat gebeurde, vertelde hij de vol-
gende dag aan de klanten dat het vannacht 
om 11 uur toch zo’n herrie op dorp was!

Hendrik is jarenlang voorzitter van de 
“jongelingsvereniging” geweest en leerde de 

VAN HET DORPSPLATFORM:

Veenweide in Beweging:
Startbijeenkomst

INGEZONDEN STUK ANNIE NAP:

Herinneringen met een vleugje humor.
Pijnse van der Aa

Historie

jongemannen een onderwerp voorbereiden 
en het bestudeerde op de verenigingsavond 
te berde te brengen. Kerkgeschiedenis of een 
onderwerp uit de Bijbel.
Misschien waren ze vroeger wel van adel  
geweest dachten wij altijd, hun naam was 
lang: Pijnse van der Aa.

Van adel waren ze in ieder geval wel in hun 
levensstijl en eerlijkheid. Er zou aan de reke-
ning, eens per jaar handmatig uitgerekend  
en opgemaakt, geen cent mankeren, terwijl 
ze nog een beetje vooroorlogse bedragen  
rekenden vermoed ik. In het Kasboek van 
mijn vader staat bv: Januari 1957: “jaarreke-
ning Pijnse v/d Aa f 118,19.

Toen, na Hendrik, ook Jannigje was overle-
den, bleef Driekus alleen achter. Wie moest 
voor hem koken? Dat loste hij handig op! 
Aardappelen koken had ie zichzelf aange-
leerd. En bij Romijn had je toch van die han-
dige potjes met groenten, enkel opwarmen! 
Toen mijn vader een keer gekscherend zei dat 
groenten uit blik of potjes minder gezond is 
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Historie

dan verse groenten kreeg hij als antwoord  
“ik merk er niks van”! Maar vlees braden  
was hem te geleerd en dat heeft de sla-
gersvrouw een hele tijd voor hem gedaan, 
“vrouw Strik”. Hoewel deze mensen het 
woord niet kenden waren ze helemaal van 
 de participatie maatschappij!  
En feitelijk leefden ze heel duurzaam, zouden 
mooi passen bij de wensen van deze tijd wat 
dat betreft….

Hoe oud weer nieuw kan worden….

Annie Nap

Voor al uw privé en zakelijke  
ICT oplossingen

Snel en goed

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

TAL ICT
CONSULTING BV
PIETER TIMMERMAN

VAN HET DORPSPLATFORM:

Plastic afval
Iedere 2 weken wordt het plastic opgehaald. Veel bewoners 
gebruiken de daarvoor bestemde haken of deponeren het 
plastic in de containers welke verspreid over het dorp staan.
Helaas komt het geregeld voor dat de zakken ruim voor het 
2-wekelijkse ophaalmoment al opgehangen wordt. Naast dat 
het er niet uitziet, trekt het ook katten en ongedierte aan.  
Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dus gelieve de zakken 
niet eerder ophangen dan de avond voor het ophaalmoment.
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Overstek 2 • 3471 EJ Kamerik
T 0348 401 615 • 06 44 65 24 08

info@deschulenburch.nl
www.deschulenburch.nl

Schulenburch
Sporten, feesten en vergaderen

Kom gerust langs dan laten wij u graag zien welke zalen wij verhuren 
en wat de mogelijkheden zijn.

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 buff et. 

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

• 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.

Kom Ryckelijk 
genieten bij Kameryck

Ervaar ook wat Onderling verzekeren is!

www.ovmkamerik.nl
info@ovmkamerik.nl

Voorhuis 51b
Kamerik

0348-402123



15   Kamerik Vandaag nieuws

 

 

  

 
Wat doen wij? 
 
* 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 
 
  

Stoof & Computers! 

Samen ontdekken, 
beleven, leren & ervaren

WWW.KLEINKAMERIK.NL
EMAIL: HEIDI.MEIJERS@KLEINKAMERIK.NL

HANDELSWEG 18, 3471 DZ, KAMERIK
TEL: 0348 - 448637

Kijk ook op onze website: www.valkcv.nl

Email: info@valkcv.nl

centrale verwarming vanaf € 72,50 per jaar.


