Dorpsplatform Kamerik
Voor alle Kamerikse belangen

Van de voorzitter
Voorzittershamer
Tijdens de afgelopen Openbare vergadering van het
Dorpsplatform kreeg ik als voorzitter een nieuwe
voorzittershamer aangeboden van de voorzitter van de
Woningbouwstichting Kamerik, Joop Hoenselaar. Het is
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In ieder geval wil ik het bestuur van de
Woningbouwstichting hartelijk danken voor hun
jarenlange inzet voor het wonen in Kamerik en
natuurlijk ook voor het zuinig bewaren van de
historische hamer.
de oorspronkelijke voorzittershamer van de Kamerikse
gemeenteraad. Een mooi uitgesneden hardhouten
hamer met het wapen van Kamerik er op (zie foto). Leuk
dat deze hamer nog bewaard is gebleven en dat ik hem
nu kan gebruiken bij het voorzitten van de
vergaderingen van het Kamerikse dorpsplatform. Aan
deze hamer kleeft een heel stuk Kamerikse
geschiedenis. Burgemeesters als Breen, Van Doorn, Van
Wijk en Van der Feltz hebben hier waarschijnlijk heel
wat besluiten voor ons dorp mee afgehamerd. De reden
waarom het Dorpsplatform deze hamer kreeg is wat
minder leuk. De Woningbouwstichting Kamerik houdt
op te bestaan en hun werkzaamheden gaan over naar
de grote woningcorporatie Groen West. We raken
hiermee een stukje eigen identiteit kwijt, maar kennelijk
was dit onvermijdelijk in deze tijd met complexe regels
en schaalvergroting.

Terug- en vooruitblik
Het jaar 2017 zit er weer bijna op. Een mooi moment om
terug en vooruit te kijken. Voor Kamerik en het
Dorpsplatform was het een belangrijk jaar. We hebben
onze Dorpsvisie afgerond en deze kunnen aanbieden
aan de dorpswethouder en de gemeenteraad, samen
met het bijbehorende Actieplan (te vinden op
www.platformkamerik.nl).

Agenda Kamerik
24 december 2017
13 januari 2018

3 februari 2018
17 februari 2018

Kinderkerstviering
Kamerik Proeft
Wintereditie
Voorverkoop Kamerik Live
Verenigingsspel
Kamerik Live

Een visie die gebaseerd is op inbreng van onze inwoners
via een enquête en een brainstormavond. Hij was op
een goed moment gereed, want er wordt volop gewerkt
aan
de
verkiezingsprogramma’s
voor
de
gemeenteraadsverkiezingen. We hebben alle politieke
partijen een exemplaar van onze visie gestuurd met de
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vraag hier in hun programma’s rekening mee te houden
en natuurlijk kijken we straks ook goed naar wat
hiermee gebeurd is.
Voor De Kanis is een belangrijk besluit genomen over
het op heipalen zetten van de wegen. Nog dit jaar is het
de gemeente gelukt om een aannemer hiervoor
opdracht te verlenen. Ook is toegezegd dat de
bewoners van de Kanis en het Dorpsplatform bij de
uitvoering betrokken zullen worden. Gelukkig hebben
we ook een paar bestuursleden van het Dorpsplatform
die in De Kanis wonen, zij zullen natuurlijk extra
aandacht hieraan besteden.

Een groot deel van de verzakte wegen in het dorp zijn
op hoogte gebracht en opnieuw bestraat en die zien er
weer prima uit. Komend jaar zal in het verlengde van
Overzicht ook het Voorhuis worden aangepakt. Wat dit
jaar nog niet gelukt is, is het opnieuw inrichten van het
kruispunt bij het Dorpshuis met de Van Leeuwenbrug,
ondanks eerdere toezeggingen van de gemeente.
Gelukkig is de ergste kuil voor de brug opgevuld en de
rest houden we voor volgend jaar tegoed. Met het
toepassen van uitritconstructies moet het een stuk
veiliger en duidelijker worden.
Ook kunnen we weer terugkijken op veel geslaagde
evenementen. Te noemen zijn, met het risico dat ik er
nog een paar vergeet: de Weteringloop, Koningsdag,
Kamerik Proeft, Kamerik Sport en Sinterklaas. Ik heb de
indruk dat de samenwerking in Kamerik Leeft hier ook
een belangrijke rol bij heeft gespeeld. Goed dat er op dit
gebied samengewerkt wordt!
Het eerste evenement voor 2018 wordt Kamerik Proeft
Wintereditie op 13 januari in het Dorpshuis (In de vorige
nieuwsbrief stond in de agenda een verkeerde datum).
Dan wordt ook weer de Kameriker van het Jaar bekend
gemaakt. Er zijn al veel aanmeldingen voor de
Kameriker van het Jaar binnen, maar u kunt nog steeds
iemand nomineren (zie elders in de Nieuwsbrief).
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Nieuw Kameriks blad
We bekijken de mogelijkheden om in 2018 een nieuw
Kameriks blad te laten verschijnen. Dit zou dan een
combinatie worden van de Nieuwsbrief van het
Dorpsplatform
en
Polderpeil
van
de
Ondernemersvereniging.
In
de
Algemeen
Bestuursvergadering van eind januari zal Ad Smit een
voorstel hiervoor met het Dorpsplatform bespreken. In
de volgende Nieuwsbrief zult u meer hierover lezen.
Komen en gaan
Twee bestuursleden van het Dorpsplatform hebben
aangegeven ons per 1 januari te gaan verlaten, na 4 jaar
inzet voor ons dorp: Manuela Wiltenburg en Hans van ’t
Hoofd. Ook de dorpsambtenaar Jacqueline Scheenstra,
die al vele jaren onze link naar het Stadhuis was, heeft
aangeven afscheid van ons te nemen. Alle drie heel
hartelijk bedankt voor jullie inzet! Gelukkig hebben we
zicht op goede opvolgers. Pim Kruger is benoemd als
nieuw bestuurslid en Jacqueline wordt opgevolgd door
Ella Launspach. We zijn dan nog niet op volle sterkte,
maar twee Kamerikers hebben aangegeven de eerste
Algemeen Bestuursvergadering in januari kennis te
willen komen maken om mogelijk toe te treden tot het
bestuur. Ik heb er goede hoop op dat dit positief uitpakt
en dat ik in een volgende nieuwsbrief kan melden dat zij
benoemd zijn. En natuurlijk als u denkt, dat is ook iets
voor mij, laat uw belangstelling weten via
secretariaat@platformkamerik.nl.
Rest mij nog om iedereen namens het Dorpsplatform
prettige, gezegende of zalige Kerstdagen en een goede
jaarwisseling toe te wensen!
Ko Droogers – voorzitter

Nieuws Verkeerscommissie

Onze smiley heeft de laatste tijd aan de Kanis gestaan
(tegenover fietswinkel Okkerman). Het blijkt dat hier de
snelheid veel vaker overschreden wordt dan bij al onze
andere metingen. Er geldt ter plaatse een maximum
snelheid van 30 km per uur, maar de gemiddelde
snelheid is 36,1 km/u. De V85 in onderstaande grafiek is
de snelheid die door 85% van de automobilisten niet
wordt overschreden en door 15% wel. Deze 48 km/u is
voor wegbeheerders van belang en is veel te hoog.
Conclusie: de meeste automobilisten rijden te hard,
zoals ook duidelijk blijkt uit de grafiek hieronder. Op
deze grafiek kunt u ook zien dat er zelfs mensen zijn die
er bij herhaling met 90 km/u langs rijden. Verder kunt u
zien dat de weg op zondagen het minst gebruikt wordt.

het CPO-project: seniorenwoningen in Kamerik NO. Van
de oorspronkelijke groep belangstellenden zijn 2
belangstellenden overgebleven. De gang van zaken is
teleurstellend en heeft mogelijk tot gevolg dat de wens
meer seniorenwoningen in Kamerik niet gehonoreerd
kan worden. Het Dorpsplatform heeft dit in een gesprek
met de wethouders Ivo ten Hagen en Hans Haring en de
betrokken projectleider aangekaart.
De gemeente heeft aangegeven naar mogelijkheden te
zoeken om het project toch te laten slagen en hun best
te doen om de plannen beter te laten aansluiten op het
commentaar van de belangstellenden op de laatste
informatieavonden. Ze zijn druk aan het rekenen en dit
neemt nogal wat tijd in beslag. De belangstellenden
kregen onlangs een nieuwsbrief toegestuurd die
daardoor helaas nog niet veel helderheid biedt (zie
www.platformkamerik.nl).
Voor
iedereen
die
geïnteresseerd is, is het mogelijk om alsnog mee te
doen aan het bouwproject voor de seniorenwoningen.
Begin volgend jaar zal de gemeente hierover een
inloopavond organiseren (vooralsnog gepland op 31
januari).

Plantenbakken

Vanuit de Verkeerscommissie van het Dorpsplatform
heeft er overleg plaatsgevonden over de N405 (Van
Teylingenweg-Spruitweg) met de heer Jesse Ooijevaar
namens de provincie. Er zijn veel zaken aan de orde
geweest waar nog geen definitieve beslissing over is
genomen. Zo is de verdeling van de 60 en 80 km/u een
moeilijk punt. Ook de bushalte Sluis (voorbij de Boerinn)
is een punt van aandacht. Deze wordt veel gebruikt door
scholieren omdat het tarief daar aanzienlijk lager is.
Allereerst zal de provincie overleggen met Syntus of de
zonering niet aangepast kan worden zodat opstappen
op het dorp weer aantrekkelijker wordt. Anders zijn
aanpassingen ter plaatse dringend noodzakelijk.
Natuurlijk staat een rotonde bij de aansluiting op de Ir.
Enschedeweg op ons verlanglijstje. Veel belangrijke
punten die nog verdere bespreking en overleg vragen.
Om u hierover nog beter te informeren hebben wij de
heer Ooijevaar uitgenodigd voor de volgende Openbare
vergadering op 27 februari. Hij zal dan uitleg geven en
ruimte bieden voor overleg.

Van 21 augustus tot 21
november dit jaar was
het mogelijk om
vouchers van € 500,- of
€ 1000,- aan te vragen
voor de uitvoering van
groene projecten in
dorp of wijk. Deze vouchers worden via het programma
Groen aan de Buurt toegekend en worden gefinancierd
door de provincie Utrecht. Namens Kamerik Leeft (en
het Dorpsplatform) is een aanvraag ingediend voor onze
mooie bloembakken.
Deze aanvraag is gehonoreerd, inmiddels hebben wij
het mooie bedrag van € 1000,00 ontvangen. Dit is
natuurlijk geweldig. We hopen hiermee voor het
volgende seizoen weer bakken te kunnen vullen. Ook

CPO-project
Tijdens de laatste Openbare Vergadering heeft de
gemeente een toelichting gegeven op de voortgang van
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gaan we kijken of we meer bakken kunnen realiseren en
willen we de bakken die op de grond staan in het dorp
vernieuwen. Ideeën hiervoor zijn natuurlijk van harte
welkom.
Namens Kamerik leeft – Els Kwakkenbos

Kamerik

Proeft

Wintereditie

Zaterdag 13 januari 2018 organiseert Kamerik Leeft
weer de Kamerik Proeft Wintereditie. Een drankje,
lekker eten en gezellige muziek, kortom een gezellige
avond in de Schulenburch. U bent welkom vanaf 18.00
uur, het buffet start om 18.30 uur. Toegangskaarten zijn
in de voorverkoop te koop bij Chez Michel en kosten
€10,00. Aan de deur betaalt u € 12,50.
De muziek wordt verzorgd door DJ Hans Breedveld. U
kunt meedoen aan de grote verloting, van de opbrengst
worden weer mooie plantenbakken gekocht. En wilt u
weten wie de Kameriker van 2017 wordt? Zorg dan dat
u erbij bent, want de bekendmaking is tijdens de
Kamerik Proeft Wintereditie.

Samen met de bewoners is een superleuke speelplek
ontwikkeld aan de Knotwilgenlaan. Volgend jaar kan de
jeugd hier naar harte lust klimmen, tafeltennissen,
glijden, achter een bal aanrennen en wat ze zelf nog
bedenken. Voor de ouders is er een zitgelegenheid, een
mooie ontmoetingsplek voor de buurt.

Kinderkerstviering Kamerik,
24 december, 17.00 uur
Op zondag 24 december om 17.00 uur is er een
kinderkerstviering in de kerk aan de Kanis. Eerst gaan
we luisteren en kijken naar het kerstverhaal. Een
kinderkerstkoor zingt kerstliederen. Na afloop gaan we
samen op zoek naar de kerststal met Jozef, Maria, kindje
Jezus, engeltjes, herders en schapen. Ook is er voor de
kinderen nog iets lekkers. Iedereen is van harte welkom!

De mooiste
Kamerik

speelplek

van

De kinderen mogen er nog niet op, het gras is net
ingezaaid, maar straks kan Kamerik NO trots zijn op hun
speelplek. Het heeft lang geduurd, de gemeente was
nalatig, de bewoners trokken aan de bel, het boetekleed
werd aangetrokken en er kwam ruimte voor overleg.
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Oproep Kameriker van het Jaar
Er zijn al heel wat aanmeldingen binnengekomen. In
deze Nieuwsbrief nog een laatste oproep: 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 31 december 2017 een email naar
secretariaat@platformkamerik.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
2014 - Henk en Nellie van Vliet
2015 - Tonnie Slootjes
2016 - Conny Hoogendoorn en Sandra van
Weerdenburg

begeleider dagbesteding De Cope, op de vraag van
Nanette Mostert van Kerstwens Woerden of de dames
van de dagbesteding sjaals zouden willen breien. ‘Als jij
voor wol zorgt, gaan wij lekker breien.’ De wol werd
geregeld bij Wolwinkel de Tuttebollen in de Rijnstraat.
Eigenaressen Esther Eskes en Jeaninne Threels leggen
door het jaar heen wol opzij voor willekeurig welk goed
doel. Dit jaar dus voor Kerstwens Woerden.
Kerstwens Woerden gaat het derde jaar in en is op
vrijdagavond 8 december gestart. Iedereen kan een
wens voor een ander indienen. De wens kan iets
speciaals zijn of juist iets heel gewoons omdat het voor
hem/haar niet vanzelfsprekend is.
Kerstwensen kunnen tot 27 december digitaal worden
ingediend op www.kerstwenswoerden.nl of per mail
naar kerstwenswoerden@gmail.com. Wie zijn wens
liever opschrijft, kan de flyer vinden en achterlaten op
50 plekken in Harmelen, Kamerik, Woerden en Zegveld.
Bij de grote supers Albert Heyn, Emté, Jumbo en Plus
staan grote inzameltonnen, herkenbaar aan de poster
Kerstwens
Woerden.
Meer
informatie
op
www.kerstwenswoerden.nl.
In de week van 8 januari worden alle wensen
beoordeeld door de kerstwenscommissie en krijgen
alle inzenders bericht.

Ook dit jaar reiken we de prijs uit tijdens de jaarlijkse
Kamerik Proeft Wintereditie op 13 januari 2018. Bent u
er ook bij?
Namens Commissie Kameriker van het Jaar –
Conny Hoogendoorn, Sandra van Weerdenburg, Els
Kwakkenbos en Ko Droogers

Dagbesteding Careyn breit voor
Kerstwens Woerden
In de Cope is de afgelopen tijd druk gebreid door een
aantal dames bij de dagbesteding. Zij breiden zeven
sjaals voor de actie Kerstwens Woerden. Op maandag 4
december namen wethouder Hans Haring en Nanette
Mostert (Intermediair Betrokken Ondernemen) deze
zeven sjaals in ontvangst . De dames Slingel, Brak, Van
Os, Van Deursen, Hilgeman, Mostert, Vogelenzang en
Willemse hebben zich een slag in de rondte gebreid om
de sjaals op tijd af te krijgen. In ieder geval vatten de
leden van de kerstwenscommissie geen kou als zij
aankomend weekend voor de actie gaan flyeren in de
stad.
‘Breien voor een goed doel is toch veel leuker dan
zomaar wat weg breien?’ reageerde Rieneke Wallaard,

Foto van links naar rechts: (zittend) mevrouw Slingel,
wethouder Hans Haring, Nanette Mostert, (staand)
mevrouw Hilgeman en (zittend) mevrouw Van Deursen.
Fotograaf: Alex de Kuijper.

Voorverkoop derde editie
Kamerik Live
Op zaterdag 17 februari 2018 vindt de derde editie van
Kamerik Live plaats. Kaarten voor dit evenement zijn in
de voorverkoop te koop. De voorverkoop vindt plaats op
13 januari 2018 van 10.00 tot 12.00 uur bij Chez Michel,
Hallehuis 2C in Kamerik.
-

Kaarten kosten €10,– per stuk;
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-

Maximaal 4 kaarten per persoon;
Kaarten worden alleen verkocht aan 16+;
Er kan alleen contant betaald worden.

Er zijn op 17 februari GEEN kaarten aan de deur te koop.
Om al in de stemming te komen, wordt de voorverkoop
vergezeld van live muziek.

Gezellige Sinterklaas

Zaterdag 25 november was de traditionele intocht van
Sinterklaas in Kamerik, die door Jevaka wordt
georganiseerd. Veel kinderen en ouders ontvingen
Sinterklaas met veel plezier. Hij arriveerde in een blitse
snelle auto, heel wat geriefelijker dan op zijn paard.
Sinterklaas vond dat Amerigo een dagje rust had
verdiend.

Vergeten inkwartiering in
Kamerik
In mei 1940 werd na de capitulatie een groep
Nederlandse militairen in Kamerik en Zegveld
ingekwartierd, een gebeurtenis die haast niemand meer
weet en bijna vergeten was. Maar niet helemaal –
dankzij het dagboek dat een van de militairen bijhield.
Dagboek over de Kamerikse tijd
De heer G.A.J. van Harten, onderwijzer in Oldenzaal,
schreef 120 pagina’s over zijn ervaringen in het leger in
1939/1940, hij was opnieuw opgeroepen en kwam in
dienst als buitengewoon dienstplichtig sergeant. Dertig
pagina’s vertellen over de periode dat hij in Kamerik
verbleef. Zijn zoon, A.M. van Harten, vond het dagboek
na het overlijden van zijn vader. Pas in 2013 vond hij de
rust en de tijd (hij was inmiddels ruim 70 jaar) om zich
in het dagboek te verdiepen en begon hij aan historisch
onderzoek om het gevonden materiaal te verwerken in
artikelen.
In contact met Kamerikers
In 2015 begon hij aan de pagina’s over Kamerik en
6

Zegveld en zocht hij contact met het Dorpsplatform of
zij misschien mensen kenden die hem meer konden
vertellen over de inkwartiering. De heer Van Harten
sprak met de verschillende mensen wiens namen hij
had doorgekregen, o.a. met boerderijdeskundige Cees
Meijers. Wat hem opviel was dat de geschiedenis van
de inkwartiering heel onbekend was, voor hem een
extra reden om erover te schrijven. De informatie die
hij van Elly van Dijk kreeg, hielp hem daarbij. Mevrouw
Van Dijk is een kleindochter van de familie Van de
Kamer-Spijker waar de eenheid in mei ingekwartierd
was; zij werkt zelf aan een uitgebreide geschiedenis
over haar familie.
Artikel in Heemtijdinghen
Na twee jaren aanvullend onderzoek, is een door de
heer Van Harten geschreven artikel verschenen in het
herfstnummer van het in Woerden uitgegeven
regionale tijdschrift Heemtijdinghen. Dit artikel is op dit
moment alleen op papier beschikbaar; gepubliceerde
artikelen zijn pas na 3 jaar opvraagbaar via de website.
De schrijver wil zijn artikel graag onder de aandacht
brengen van Kamerikers, echter het is ons nog niet
gelukt om het artikel via een link op onze website te
publiceren. Bent u nieuwsgierig naar de geschiedenis
van de vergeten inkwartiering in Kamerik dan kunt het
beste proberen het herfstexemplaar 2017 van
Heemtijdinghen in uw bezit te krijgen of te lenen van
een plaatselijk lid van de Stichts-Hollandse Historische
Vereniging. Wilt u reageren naar de heer Van Harten,
dan kan dat via antonm.vanharten@hetnet.nl.

Data Openbare Vergadering
Het komende jaar is er drie keer een Openbare
Vergadering van het Dorpsplatform Kamerik. Iedereen
is van harte welkom op:
 Dinsdag 27 februari 2018
 Donderdag 17 mei 2018
 Maandag 29 oktober 2018

Colofon
Deze nieuwsbrief is een gratis uitgave van het
Dorpsplatform Kamerik en is voor alle bewoners van
Kamerik.
E-mail: secretariaat@platformkamerik.nl
Website: www.platformkamerik.nl

Kopij plaatsen?
Heeft u nog leuke of interessante artikelen of
mededelingen voor de Nieuwsbrief? Stuur ze dan naar
charissa.verbon@gmail.com. De redactie bekijkt dan
of uw inbreng geplaatst kan worden.

