Dorpsplatform Kamerik
Voor alle Kamerikse belangen

Van de voorzitter
De eerste nieuwsbrief van 2018 ligt weer voor u. We
kunnen terugkijken op een rustige jaarwisseling in ons
dorp. Op een aantal plekken was prachtig vuurwerk en
voor zover ik vernomen heb waren er geen
noemenswaardige schades. De straten waren weer
snel schoon. De kerstbomeninzameling was ook een
groot succes. Ik heb heel wat kinderen met bomen
zien sjouwen, vaak kregen ze de berg kerstbomen zelfs
niet in een keer mee. Een goede start dus!
AED aan huisartsenpraktijk
Niemand hoopt het ooit nodig te hebben, maar in
geval van nood kan een AED (defibrillator) levens
redden. Op diverse plaatsen hangen al dergelijke
apparaten in Kamerik, maar die zijn alleen beschikbaar
tijdens openingstijden. In het dorp was er tot nu toe
niet een die 24/7 beschikbaar is (alleen een op het
bedrijventerrein). Het Dorpsplatform heeft een
gevelkluis met pincode aangeschaft, die bij de ingang
van de huisartsenpraktijk opgehangen wordt. De
huisartsen stellen hun AED beschikbaar en deze komt
dus buiten in de gevelkluis te hangen. Bij een
noodoproep via 112 krijgen burgerhulpverleners in de
buurt een sms met de pincode. Ook is de pincode
bekend bij de kerken en De Herberg. Zo wordt Kamerik
weer een stukje veiliger!
Brandweer
Tijdens de Kamerik Proeft wintereditie mocht ik weer
de trofee voor de Kameriker van het jaar uitreiken. Elk
jaar zijn er weer Kamerikers die veel voor ons dorp
hebben betekend, maar dit jaar hadden we wel een
heel bijzondere Kameriker van het jaar, namelijk het
hele Kamerikse brandweercorps. Bij hoge
uitzondering was de brandweer voor deze
gelegenheid gealarmeerd. Dit was georganiseerd door
een paar brandweerlieden die in het complot zaten.
De partners van de brandweermannen waren
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ook op de hoogte. In plaats van een brand te moeten
blussen kwamen ze in een feestje terecht.
Alle brandweermannen kregen een welverdiende
oorkonde en een roos mee naar huis. Deze huldiging
werd zeer gewaardeerd door ons dappere
brandweercorps, allen vrijwilligers, die zich voor de
veiligheid in ons dorp inzetten. Verderop in deze
nieuwsbrief leest u er meer over. Tijdens de Kamerik
Proeft avond heb ik nog een Kameriker in het zonnetje
mogen zetten, namelijk onze scharrelslager Zwetsloot
met zijn vrouw. Zij stoppen dit voorjaar met hun
slagerij. We hebben ze hartelijk bedankt met een
mooie bos bloemen, voor wat ze voor Kamerik en
Kamerik proeft hebben betekend. Met zijn varkens
heeft Gerard Kamerik landelijk op de kaart gezet en bij
veel evenementen was Zwetsloot van de partij om te
helpen. Dank en het ga jullie goed!
Fietspad naar Woerden

Agenda Kamerik
27 februari
28 febr., 2 en 3 maart
19 maart
21 april
1 september

Openbare Vergadering
De bende van 4 maal 70
Jubileum Waterschapshuis
Weteringloop
Kamerik Proeft Zomereditie

Voor veel Kamerikers is het fietspad langs de Wetering
tussen Kamerik en Woerden een belangrijke
verbinding voor werk, school of vrije tijd. In onze
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Dorpsvisie hebben we dan ook aangegeven dat deze
verbinding van groot belang is en verbeterd moet
worden. Bij het gemaal zit er een onoverzichtelijke
slinger in het fietspad. Juist op deze plek komt een
ontvangstruimte
voor
bezoekers
aan
het
monumentale
stoomgemaal.
De
Stichting
Stoomgemaal Teijlingens gaat dit bouwen. Deze
Stichting zorgt ook voor de aanpassing van het
fietspad, dat een klein stukje omgelegd moet worden
voor de bouw. Over deze omlegging is een paar keer
contact geweest met de Stichting en de gemeente. Als
Dorpsplatform hebben we voorgesteld om iets eerder
de bochten te beginnen en het fietspad iets verder van
het nieuwe gebouw al te leggen. Hierdoor wordt het
fietspad veiliger en overzichtelijker. De Stichting heeft
onze wensen ingewilligd en de gemeente heeft
hiervoor nog wat extra subsidie beschikbaar gesteld.
Mede ook door een bijdrage van het Dorpsplatform
komt er gelukkig nu een goede oplossing, waarbij het
fietspad bij het gemaal gelijk een meter breder wordt.
We gaan er verder bij de gemeente op aandringen om
op termijn het gehele fietspad een meter breder te
maken.
Paaltjes en bollen

Door paaltjes midden op fietspaden gebeuren
regelmatig fietsongevallen. Volgens de Fietserbond
gebeurt 18% van de fietsongevallen door paaltjes! Zelf
heb ik vorig jaar meegemaakt dat een fietser ernstig
ten val kwam doordat hij tegen een paaltje op de
Mijzijde fietste. Voor ons als Dorpsplatform reden om
te kijken waar paaltjes verwijderd kunnen worden. Ze
staan er natuurlijk niet voor niets, maar om auto’s te
weren. Het moet dus goed aangegeven worden dat er
sprake is van een fietspad en/of een verbod voor
auto’s als er paaltjes weggehaald worden. Voor proef
stellen we nu voor aan de gemeente om de paaltjes bij
Park Mijzijde voorlopig weg te laten. Tijdens een
openbare vergadering is er een keer gevraagd om de
paaltjes juist weer terug te plaatsen maar wij vinden
de veiligheid van fietsers belangrijker dan dat er een
enkele keer een auto misbruik van een fietspad maakt.
Natuurlijk moet het wel goed aangegeven worden, dus
beter dan nu. We horen graag ervaringen van fietsers
en aanwonenden over het laten vervallen van de
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paaltjes. (mail naar secretariaat@platformkamerik.nl)
En… schroom niet om overtreders hierop aan te
spreken. Het zijn vaak mensen uit de buurt die het
doen.
Een beetje vergelijkbaar is ons verzoek om de gele
bollen in het trottoir tegenover de PLUS weer weg te
halen. Voor zover ons bekend is wordt hier nooit op
het trottoir geparkeerd en geven ze veel hinder omdat
de autoportieren hier tegenaan komen. De gemeente
heeft toegezegd ze weer weg te halen.
Komende openbare vergadering
Op 27 februari is er weer een Openbare Vergadering
(OV) in de Schulenburch. Er staan belangrijke
onderwerpen op de agenda. Een terugkerend
aandachtspunt is de ophoging van de wegen aan De
Kanis. Vooral het veilig en met zo min mogelijk hinder
aanvoeren van materialen baart ons grote zorgen.
Tijdens de OV hoort u het laatste nieuws en kunt u hier
vragen over stellen. Een ander belangrijk onderwerp is
groot onderhoud aan de N405, dat is de Van
Teijlingenweg-Spruitweg tussen de Kruipin en de
Enschedeweg. Een vertegenwoordiger van de
provincie zal hierover een toelichting geven. Zeker de
moeite waard om er 27 februari bij te zijn!
Nieuw lid Dorpsplatform
We zijn blij dat we weer een nieuw lid voor het
Algemeen Bestuur hebben kunnen verwelkomen: Pim
Kruger. Hij woont al vele jaren aan De Kanis en is zeer
bij Kamerik betrokken. Pim zal vooral de zaken rond
De Kanis op de voet volgen. Inmiddels is er ook een
nieuwe wijkambtenaar voor Kamerik door de
gemeente aangesteld: Ella Launspach is Jacqueline
Scheenstra opgevolgd. Jacqueline: veel dank voor je
jarenlange inzet voor Kamerik en Ella: welkom in ons
mooie dorp!
Er is nog plek voor meer nieuwe leden, dus als u zich
betrokken voelt bij de leefbaarheid in ons dorp, kom
dan eens kennis maken.
Ko Droogers – voorzitter

Nieuws Verkeerscommissie
Beste mensen, in het voorwoord heeft onze voorzitter
al gemeld dat wij ons erg ongerust maken over de
verkeersveiligheid op de toegangswegen rond de
werkzaamheden aan de Kanis. Het zal moeilijk worden
om het gezamenlijke gebruik van de wegen veilig in te
richten. Wij doen uiteraard ons best om hierover met
de gemeente en de aannemer zo goed mogelijk
overleg te voeren. Een vrijliggend fietspad op het
Oortjespad is toegezegd, maar het definitieve plan is
ons nog niet bekend.

In de afgelopen periode heeft de Verkeerscommissie
veel overleg gevoerd over de fietspaaltjes en de bollen
op het Hallehuis. Ook hierover vindt u informatie in
‘Van onze voorzitter’.

Namens het platform van Woerdense Verlaat wil ik u
vragen of er fietsers zijn die last hebben van het
modderige pad op de Houtkade richting Woerdense
Verlaat. Volgens de voorzitter van het platform
hebben veel (school)fietsers daar last van hebben.
Jammer omdat het deel langs de Grechtkade nu is
vernieuwd en verhard. Omdat het pad als recreatief
gezien wordt is de gebruikte “Grauwacke”
halfverharding echter gebruikelijk. Mocht echter
blijken dat het pad ook veel niet-recreatief gebruikt
wordt, dan zou een aanpassing misschien mogelijk
zijn. Zijn er dus fietsers die dit pad regelmatig
gebruiken en last ondervinden? Laat het ons horen.
Namens de Verkeerscommissie – Dick Verschoor

Groen nieuws
2017 was wat het groenonderhoud betreft een matig
jaar. Daarom hebben we gesprekken aangevraagd met
de verantwoordelijke ambtenaren. Zo hopen we
voordat het onderhoud dit jaar van start gaat,
duidelijke afspraken te maken over hoe de gemeente
het beloofde B-niveau (dit is netjes maar niet perfect)
gaat realiseren.

De belangrijkste onderwerpen die we willen
bespreken zijn het maaischema voor kort en lang gras,
het riet en de zichthoeken op kruispunten.






Het maaien wordt niet alleen gedaan voor het
uiterlijk maar vooral ook voor veiligheid en
natuurbeheer. Dus het is altijd zoeken naar
een aanvaardbaar compromis. Maar hier geldt
vooral afspraak is afspraak.
Het onderhoud van de plantsoentjes. Alleen
de nieuw plantsoentjes op Overzicht en
Hallehuis voldeden aan de eisen. Deze werden
nog tot 1 januari jl. door het bedrijf dat de ze
aangelegd had onderhouden.
Het onderhoud aan de Kanis wordt pas echt
ter hand genomen als de renovatie klaar is, zo





vertelde mij een ambtenaar vorig jaar. Dit gaat
dus nog zo’n 3 à 4 jaar duren. Is dit echt zo of
kunnen we hier nog wat betere afspraken
over maken?
We hebben een bomenplan voor Kamerik
ontvangen. Dit is volgens ons nog niet
compleet. Graag willen we ook horen of de
gekapte en omgewaaide bomen worden
herplant en of de zieke en verpieterde bomen
worden vervangen.
Het onderhoud aan o.a. het speeltuintje in de
Brediusstraat laat veel te wensen over. Gaat u
maar eens kijken. Als dat het voorland is voor
het
prachtige
speeltuintje
aan
de
Knotwilgenlaan, dan belooft dat niet veel
goeds voor de toekomst.
Verder willen we meer weten over wat er
staat te gebeuren in het Mijzijdepark en ons
beschermd Dorpsgezicht.

Genoeg te bespreken zoals u ziet. We gaan er vanuit
de gemeente dezelfde doelstellingen heeft als het
Dorpsplatform, daar de gemeenteraad als doelstelling
onderhoudsniveau B heeft bepaald.

Veenweidegebied en de Van
Teylingenweg
Tijdens de Openbare Vergadering van 30 oktober was
Roelof Westerhof onze gast om ons bij te praten over
het project aanpak van het Veenweidegebied en de
toekomst van de Van Teylingenweg en omgeving. De
Van Teylingenweg is aangelegd in een tijd dat er vooral
landbouwverkeer over de weg reed, met lichtere
voertuigen dan nu. In deze tijd zijn de
landbouwmachines en vrachtwagens zwaarder en
breder geworden en wordt de weg gedeeld met vele
andere weggebruikers, waaronder kwetsbaar
fietsverkeer. Er zijn veel signalen dat gebruikers elkaar
in de weg zitten, met overlast en gevaarlijke situaties
tot gevolg. Daarnaast is de Van Teylingenweg toe aan
groot onderhoud, als gevolg van het zware verkeer
zakt de weg steeds meer. Hiervoor moet een integrale
oplossing komen die recht doet aan de bewoners en
de gebruikers van de weg en die een langdurige
toekomst biedt.
Tijdens de vergadering van 30 oktober kregen de
aanwezigen een aantal uitgangspunten uitgereikt
waarover in subgroepen geanimeerd gesproken werd.
Roelof Westerhof verzamelde het resultaat van de
gesprekken en komt ons in de Openbare Vergadering
van 27 februari bijpraten over de stand van zaken van
het project.
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Kamerik Proeft Wintereditie
Op zaterdag 13 januari hebben we alweer voor de 8e
keer genoten van een Kamerik Proeft Wintereditie.
Vanaf 18.00 uur werd iedereen verwelkomd met een
lekker drankje, aangeboden door het Dorpsplatform.
Daarna kon men genieten van heerlijke gerechten,
bereid door Chez Michel, De Schulenburg, slagerij
Zwetsloot en Kameryck – alles onder het genot van DJ
Hans Breedveld.
Een hoogtepunt van de avond is altijd weer de
bekendmaking van de Kameriker van het jaar. Dit jaar
viel de beurt aan alle leden van onze vrijwillige
brandweer. Ook de heer en mevrouw Zwetsloot
werden even in de bloemetjes gezet vanwege hun
bijdrage aan het dorp en natuurlijk aan Kamerik
Proeft. Wij zullen ze zeker gaan missen.

Uitreiking Kameriker van het
Jaar
Zaterdagavond 13 januari werd tijdens een heel
geslaagde
Kamerik
Proeft
Wintereditie
bekendgemaakt dat het hele Korps van de Vrijwillige
Brandweer Kamerik is uitgeroepen tot Kameriker van
het Jaar. De 20 leden van de Kamerikse Brandweer
werden naar De Schulenburch gelokt met een
alarmmelding door een ingewijd lid. Ko Droogers,
voorzitter van het Dorpsplatform Kamerik,
complimenteerde de vrijwillige brandweer voor haar
inzet en benoemde specifiek de punten uit het
juryrapport:
het
branden
blussen,
verkeersslachtoffers uit auto’s bevrijden en bij storm
takken/bomen wegzagen.

Foto door Anno Visser.
Foto door Anno Visser.

De lootjes die verkocht werden ten bate van de
bloembakken in het dorp en aan de Kanis hebben dit
jaar 760 euro opgebracht. Een geweldige opbrengst,
waarmee we weer een groot deel van de
bloembakken kunnen bekostigen. Met dank aan alle
ondernemers die voor de prijzen hebben gezorgd en
iedereen die hieraan bijgedragen heeft. Hopelijk gaat
ook dit jaar ons dorp er weer net zo vrolijk uitzien als
vorig jaar.
We kunnen in ieder geval weer terugkijken op een zeer
geslaagde avond.
Onze volgende activiteit is weer de Kamerik Proeft
Zomereditie op zaterdag 1 september. Hopelijk zien
we elkaar dan allemaal weer op het dorpsplein.
Namens Kamerik Leeft en Team
Kamerik Proeft – Els Kwakkenbos
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Hiernaast de specialiteit waar in de weide omtrek een
beroep op gedaan wordt: het blussen van rieten
daken. Ook blijken ze goed te zijn in het uit de sloot
trekken van koeien en paarden.
Vrijwillige Brandweer Kamerik bestaat inmiddels al
ruim 90 jaar. Ze zijn 24/7 beschikbaar en moeten soms
wel 4 keer per week uitrukken. Iedere
donderdagavond wordt er geoefend in de kazerne en
hebben zij jarenlang een opleiding gevolgd. Daarnaast
vervult de Brandweer Kamerik ook een belangrijke
maatschappelijke rol bij evenementen, zoals de
brandweermiddag tijdens de zomervakantie (Jevaka)
en schoolklassen die de kazerne bezoeken om uitleg te
krijgen van de brandweermannen. Verder zijn ze er
tijdens Koningsdag, intocht Sinterklaas, Kamerik
Proeft en Oudejaarsavond altijd bij. Zijn er winnaars bij
sportkampioenschappen dan worden deze juichend in
de oude brandweerwagen door het dorp gereden. Dit
allemaal op vrijwillige basis in de vrije tijd of vanuit het
werk. Kortom: het zijn Kamerikse helden die het
verdienen om tot Kameriker van het Jaar benoemd te
worden.

Antwoorden van de gemeente
Tijdens de Openbare Vergadering op 30 oktober werd
in de Rondvraag een aantal vragen gesteld. Hieronder
de vragen en de antwoorden.
 Over de Meidoornlaan hoor ik dat er een
bordje wordt geplaatst ‘uitgezonderd
fietsers’? Dit klopt. De opdracht tot plaatsing
is gegeven. Het wachten is op de uitvoering.


Waarom blijft het slootvuil in de bermen
liggen? Dit is inmiddels verwijderd. Het valt
onder verantwoordelijkheid van het
Waterschap.



Verlichting Kamerik Noord is nog steeds een
probleem? De oplossing kan alleen door
Stedin geboden worden, zij zijn
verantwoordelijk voor deze storing. De
storing is door Stedin verholpen.



De brug in het park Mijzijde is afgesloten, wat
gaat hier gebeuren? Deze brug gaat
verwijderd worden op het moment dat er
andere werkzaamheden plaatsvinden en het
dus economisch goed uitkomt. De reden
daarvoor is dat het bruggetje onveilig is en
daarbij niet vaak werd gebruikt. De route via
de andere opties om op het voormalig
eilandje te komen blijkt intensiever gebruikt
te worden. Park Mijzijde staat op de lijst voor
groot onderhoud in 2018, planning en inhoud
is nog niet bekend.



Waarom liggen er bouwmaterialen bij het
speeltuintje Breenplantsoen? Deze zijn
inmiddels verwijderd.

voor de herbouw van de kantine en de aanleg van
twee nieuwe velden, waarvan 1 kunstgrasveld.
Op 22 juni 2017 gaat de gemeenteraad akkoord met
het voorstel van het college van burgemeester en
wethouders waarin het onderhandelingsresultaat is
verwerkt. Bij de voetbal werd er daarna hard gewerkt
aan het voorbereiden van het indienen van de
bouwaanvraag (er was gelukkig al veel voorwerk
gedaan). Het indienen gebeurt op 4 oktober 2017. Op
23 oktober 2017 volgt een nieuwe Bijzondere
Algemene Ledenvergadering waarin de leden wordt
gevraagd In te stemmen met het gepresenteerde
bouwplan, akkoord op het tekenen door bestuur van
de bouwovereenkomst met de aannemer en in te
stemmen met een aanvullende financiering d.m.v.
uitschrijven van een obligatielening. Op 13 november
2017 wordt door het bestuur van vv Kamerik de
bouwovereenkomst met Uijtewaal Bouw getekend.
Contract met de gemeente
Op 20 december 2017, een jaar na het overleg met de
wethouder en burgemeester waarin de impasse werd
doorbroken, wordt het contract met de gemeente
getekend om de tegemoetkoming voor de
herinrichting van ons sportpark af te ronden. Daarmee
is er een einde gekomen aan een lang proces met voor
zowel vv Kamerik en de gemeente mooi resultaat.
Hierdoor kan de gemeente definitief starten met de
bouw van het gezamenlijke schoolgebouw.

Herbouw kantine vv Kamerik
In april 2015 werd er voor het eerst in het Dorpshuis
gebrainstormd over de locatie voor een nieuw
schoolgebouw ter vervanging van de bestaande
schoollocaties. Er werd gekozen voor een plek op het
terrein van de voetbal naast de Schulenburch.
Gedacht werd aan een vlekkenplan met sportlocaties
en de school. Er vond overleg plaats met de
sportclubs. Uiteindelijk beperkte het overleg zich tot
één sportclub: vv Kamerik.
Onderhandelingen volgden en op 30 mei 2017 legt het
bestuur van vv Kamerik het onderhandelingsresultaat
voor aan de Bijzondere Algemene Ledenvergadering.
De leden gaan unaniem akkoord met het bereikte
onderhandelingsresultaat: een bedrag van €500.000

Foto door Gijs Nederlof.

Eerste paal
Begin dit jaar werd de kantine gesloopt en tijdelijk
vervangen door een partytent. In deze tent ontving de
voetbalvereniging op 31 januari de gasten die
uitgenodigd waren voor het slaan van de eerste paal.
Ze werden ontvangen met koffie en een speciaal
gebakje met het voetballogo.
Sep van Schaik, het jongste voetballende lid, was
gevraagd om de heistelling te bedienen. Hiervoor
werd
hij
uitgerust
met
bouwhelm
en
werkhandschoenen. Rustig en serieus volgde hij het
zakken van de paal, die hij kaarsrecht in de grond liet
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dreunen. Na afloop ontving Sep uit handen van de
voorzitter een echte ‘Oorkonde als herinnering aan
het slaan van de eerste paal voor de kantine van vv
Kamerik’ en natuurlijk een mooi cadeau.

Geslaagd Verenigingenspel
Afgelopen 3 februari werd weer een succesvolle editie
van het Verenigingenspel in de Schulenburch
gehouden. Tijdens deze avond, georganiseerd door de
Ondernemersvereniging, streden wel 88 verschillende
teams in 30 vragenrondes met elkaar om een door
Burgemeester Victor Molkenboer uitgereikte prijs te
bemachtigen.
Het 5-jarig bestaan zal worden gevierd met allerlei
activiteiten en feestelijkheden voor bewoners van het
paviljoen,
mantelzorgers,
(zorg)medewerkers,
vrijwilligers en naaste buren. Het uitgebreide
programma zal plaats vinden van 17 t/m 31 maart.
Het jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door
bijdragen van Chez Michel, Plus Romijn, cafetaria De
Herberg, slagerij Zwetsloot, bakkerij Tersteeg,
kaashandelaar Den Hollander, Chinees Restaurant
Oriëntal Parel uit Woerden en IJsboerderij de Morgen
uit Montfoort.
Het was een erg leuke avond, met veel
hersenkrakende vragen en vriendelijke concurrentie.
Er kon echter maar één winnaar zijn: het team
ChristenUnie-SGP haalde voor de tweede keer op rij
de eerste plaats. Het Dorpsplatform Kamerik, samen
met nieuwe dorpsambtenaar Ella Launspach, was ook
van de partij. We werden nummer 22 maar hebben
erg genoten. Complimenten voor de organisatie!

Kamerikse Weteringloop
Op zaterdag 21 april 2018 organiseert de stichting
Kamerikse Weteringloop opnieuw een recreatieve
hardloopwedstrijd in het Groene Hart van Nederland
over 5, 10 en 15 km door de dorpen Kamerik en Kanis
en langs de Kamerikse Wetering. De jeugd, ingedeeld
in vijf leeftijdscategorieën, loopt afhankelijk van de
leeftijd 0.7, 1.4 of 2.7 km. Afgelopen jaar telde de loop
circa 400 deelnemers (incl. jeugdlopers).

Het Careyn Waterschapshuis
jubileert!
Het Waterschapshuis aan de Knotwilgenlaan in
Kamerik opende op 19 maart 2013 haar deuren. Het
landelijk, midden in de Kamerikse samenleving
gelegen paviljoen biedt op kleinschalige en huiselijke
wijze passende zorg aan maximaal 28 veelal
dementerende bewoners.
6

Redactieleden gezocht!
Wie komt ons versterken? Het Dorpsplatform, de
Ondernemersvereniging en Kamerik op de Kaart willen
gaan samenwerken om een Kamerikblad van de grond
te krijgen. Hierin zullen onder andere opgenomen
worden het ondernemersblad á la Polderpeil en de
Nieuwsbrief van het Dorpsplatform. Ook wordt er
gewerkt aan een Kamerikwebsite, waarop alles te zien
is wat er in Kamerik gebeurt of gaat gebeuren. Dit
wordt een mooie stap vooruit! Een nieuwe redactie
gaat dit alles onafhankelijk realiseren en vormgeven.
Maar: om dit moois allemaal rond te kunnen krijgen
zoeken we nog dringend een Kameriks redactielid!
Taken van het redactielid zijn het (mee)schrijven en
redigeren van artikelen en alles wat verder nodig is om
het blad drukklaar opgeleverd te krijgen. Enige
taalvaardigheid is natuurlijk wel een vereiste, maar
verder is vooral enthousiasme en ideeënrijk zijn
belangrijk. Wil je hier meer over weten? Bel Ad Smit
op 06-22406347 of mail naar aamsmit@ziggo.nl. Dan
gaan we samen kijken wat er mogelijk is! Alvast
bedankt voor je reactie.

Lijn 524 rijdt weer via Overzicht
Sinds de nieuwe dienstregeling van december 2017
rijdt Syntus met lijn 524 weer door het dorp. Als gevolg

van de renovatie van Overzicht en Hallehuis was de
buslijn omgeleid via de Beukenlaan en keerde
aanvankelijk niet terug. Dit is door Syntus dus nu
aangepast. Sinds kort zijn zelfs de haltepalen weer
aangebracht en is de halte Overzicht in ere hersteld.
De buslijn is verder uitgebreid naar Breukelen-West
met haltes aan het Nassauplein en de Beatrixstraat. De
halte Heycoplaan is vervallen.

Repaircafé
De westerse maatschappij is gericht op consumeren.
We kopen steeds meer spullen, gebruiken ze korter en
gooien dus ook steeds meer weg. Zodra er
mankementen zijn – een stoel met wiebelende poot,
een cd speler waarvan het klepje niet meer open wil,
een broek waar de zoom uit hangt – gooien we het
maar weg en kopen iets nieuws. Bij het Repaircafé leer
je weer op een andere manier naar je spullen kijken.
Je leert opnieuw de waarde van je spullen in te zien. Er
zijn enthousiaste vrijwilligers die samen met jou
bekijken of je spullen te repareren zijn. Veel kan
worden gerepareerd. We repareren elektrische
apparaten, houten gebruiksvoorwerpen, en kleding.
Zo werken we mee aan een duurzame samenleving.
Wereldwijd heeft Repaircafé ingang gevonden.
Elke 1e dinsdag van de maand van 14.00- 17.00 uur is
er Repaircafé in Kamerik.
De locatie is het gebouw van de Sleutelclub op
Nijverheidsweg 8.

Toneelclub voorstellingen
Op 28 februari en 2 en 3 maart speelt de toneelclub
weer een leuk stuk in de Schulenburch. Toneelclub
Kamerik presenteert: De bende van 4 maal 70.
Het verhaal in een notendop: 4 bewoners van het
bejaardentehuis
zijn
ontevreden
over
de
bezuinigingen en kortingen op hun pensioen. Ze
besluiten daarom een bank te overvallen. Maar ja, hoe
doe je dat? Gelukkig heeft Mathieu, een voormalig
inbreker, wel een paar ideeën. De directeur van het
bejaardenhuis houdt de 4 nauwlettend in de gaten.
Het is dus oppassen dat hun plannen niet ontdekt
worden. Uiteraard gaat de bankoverval niet van een
leien dakje, en moeten de oudjes diverse hindernissen
overwinnen… met als gevolg dat er een complete
chaos ontstaat waar de directeur helemaal van door
draait.

Bedankt, SDO!
Op 20 januari is er bij korfbalvereniginging SDO ‘scoren
voor Coradag’ georganiseerd. Deze dag was ter ere
van de vorig jaar overleden Cora Burggraaf, erelid van
SDO.
De opbrengsten van deze dag – o.a.
goalsponsoring, verloting en vele andere acties –
komen ten goede aan de Roparun, waaraan Janneke
en Gerco Burggraaf dit jaar weer meedoen met
Roparunteam Hooymeijer.
De opbrengst bedraagt het prachtige bedrag van ruim
11.000, waarvoor Gerco en Janneke iedereen die een
bijdrage heeft geleverd, willen bedankt. In het
bijzonder bedanken zij de kinderen van Cora, Manouk
en Tom, en SDO!

Kamerik Live uitverkocht
Wat ging het snel… In slechts 37 minuten na het
startsein van de kaartverkoop, waren de 650 kaartjes
voor Kamerik Live uitverkocht! De organisatie van
Kamerik Live is erg verheugd dat dit muzikale
evenement zo wordt gewaardeerd. Voor de derde
editie van Kamerik Live, die afgelopen 17 februari
plaatsvond, werd weer een mooie programmering van
bands met Kamerikse muzikanten samengesteld.
Bij de organisatie hadden zich weer een
overweldigend aantal sponsoren gemeld. Ook konden
ze rekenen op de hulp van vrijwilligers vanuit de goede
doelen. Dit jaar waren de goede doelen:
‘Peuterspeelzaal de Poppenkast’ en ‘uitgave Boek
Hersenkreukels’ van Patrick van Schaik. Van elk
entreekaartje ging €2,50 naar één van deze doelen
naar keuze van de bezoekers. Bezoekers konden
tijdens het evenement snacks kopen waarvan de
opbrengst ook naar de goede doelen gaat. Tevens
werd Kamerik Live mede mogelijk gemaakt door VSB
Fonds Woerden en Cultuurplatform Woerden.
We hopen de volgende keer een echte terugblik op
Kamerik Live te kunnen plaatsen. Vanwege druktijden
ging deze nieuwsbrief nog voor 17 februari naar de
drukker.

Kom dus naar de Schulenburch voor deze training van
de lachspieren! Zaal is open om 19:30 uur en het
begint om 20:00. Tot dan!
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AGENDA
Openbare Vergadering Dorpsplatform Kamerik
27 februari 2018 aanvang 20.00 uur
Locatie: Schulenburch
1. Opening
2. Mededelingen
3. Voorstellen nieuwe wijkagent Daphne
Sturkenboom
4. Provinciale wegen
Door Jesse Ooijevaar

Dorpsplatform Kamerik
Leden Dorpsplatform Kamerik
Ko Droogers, voorzitter
Jan Zwaneveld, vice-voorzitter,
infrastructuur & bouw
Map Brouwer, secretaris
Teun Los, penningmeester
Els Kwakkenbos,
dorpsactiviteiten, educatie,
kinderboerderij
Leo Molenaar, groen
Charissa Verbon, nieuwsbrief &
website

6. Stand van zaken Kanis
Door projectleider Jeska Jansen

Commissie Verkeer
Dick Verschoor, voorzitter
Wibe van Vliet
Koos van der Laan
Els Kwakkenbos
Peter Rijnbeek, adviseur

7. Woningbouwplannen Kamerik en Kanis
Door Jan Zwaneveld

Redactie nieuwsbrief
Charissa Verbon
Map Brouwer

5. Stand van zaken Veenweidegebied
Door Roelof Westerhof

8. Verkeerszaken door Dick Verschoor
 Wethouder Van Leeuwenbrug
 Fietspad tussen Kamerik

Gemeente Woerden
Hans Haring, dorpswethouder
Ella Launspach,
dorpsambtenaar

9. Rondvraag

Colofon
Deze nieuwsbrief is een gratis
uitgave van het Dorpsplatform
Kamerik en is voor alle
bewoners van Kamerik.

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.

Website Dorpsplatform
Kijk voor actueel Kameriks nieuws op: www.platformkamerik.nl. Op
deze website kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
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Correspondentieadres:
Dorpsplatform
Kamerik,
De Werf 22, 3471 DB Kamerik
E-mail:
secretariaat@platformkamerik.nl
Website:
wwwplatformkamerik.nl

