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Van de voorzitter
Feest in Kamerik!
Het was weer feest in ons dorp, zelfs tweemaal! Eerst
hebben we de Weteringloop gehad en daarna de
Koningsdag. Beide activiteiten waren weer erg
geslaagd. Geweldig, zoveel vrijwilligers waren weer
actief die dagen. Van verkeersregelaar tot jurylid. Dat is
toch wel een belangrijke kracht van ons dorp.
Het was wel even wennen met Koningsdag. Activiteiten
op een andere plek. Het Burgemeester Breenplantsoen
werd
nu
gebruikt
voor
activiteiten.
De
onderhoudsploeg van vrijwilligers (!) had de zaterdag
van tevoren alles nog even spic en span gemaakt.
Hopelijk heeft het gras niet te veel geleden onder de
festiviteiten. Het weer dreigde roet in het eten te
gooien, maar gelukkig viel het alles mee. Alleen de
kinderoptocht heeft het niet droog gehouden. Voor het
oude gemeentehuis was het wel iets minder druk,
maar het Wilhelmus kon toch uit volle borst
meegezongen worden. Ik heb het weer van dichtbij
mee kunnen maken als muzikant in de fanfare.
Bij het gemeentehuis werd ook de wisseling van de
wacht van het voorzitterschap van het Oranjecomité
overgedragen. Na 9 jaar draagt Arthur Bolderdijk dit
over aan Harry Derks. Negen jaar daarvoor had Arthur
zijn voorzitterschap van het Dorpsplatform ingeruild
voor het Oranjecomité. Arthur bedankt. We zijn
benieuwd wat je volgende stap in je vrijwilligers
carrière gaat worden. En Harry: veel succes!
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Werkzaamheden
Het zal voorlopig wel een terugkerend onderwerp
blijven: de werkzaamheden op het dorp. Helaas blijven
er maar vertragingen komen. De dorpswethouder
verzekerde ons dat het niet aan de gemeente ligt maar
Agenda Kamerik
11 mei 2016
23 mei 2016
27 augustus 2016

Kamerik Sport!
Openbare Vergadering
Dorpsplatform Kamerik
Kamerik Proeft
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aan de nutsbedrijven, die niet willen opschieten met
hun kabels en leidingen. Maar hoe je het ook wendt of
keert, de bewoners zijn er de dupe van. Gelukkig zien
we al wel wat vooruitgang. Onder andere een aantal
mooie nieuwe bomen op het Hallehuis.

Opeens kwam er nog weer een ander probleem om de
hoek. De gemeente vreest dat er te hard gereden gaat
worden op het Overzicht en wil halverwege deze straat
een
verkeersdrempel
maken.
Vanwege
de
hoogteligging was een eerder gepland plateau op de
hoek Hallehuis Overzicht niet mogelijk. Nu zijn we in
Kamerik niet zo enthousiast over verkeersdrempels,
zeker niet in woonwijken, vanwege geluid en trillingen
met onze slappe ondergrond. Ook voor de
buspassagiers lijkt het ons geen pretje. Tot nu toe zijn
we een drempelvrij dorp en dat willen we graag zo
houden, dus hebben we de gemeente gevraagd met
een andere oplossing te komen om de snelheid te
verlagen.

Over snelheid gesproken. Inmiddels is de “smiley” in
gebruik genomen, een snelheidsmeter die we als
Dorpsplatform met subsidie van de gemeente hebben
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aangeschaft. Hij hangt nu
op het Oortjespad en
daarna gaat hij naar de
Van Teylingenweg. Vindt
u ook dat er te hard in uw
straat gereden worden,
meld het dan bij onze
secretaris. De verkeerscommissie zal dan bekijken of we de smiley daar
kunnen ophangen.
Gesprek wethouder Stolk
Onlangs had ik samen met onze vicevoorzitter een
gesprek met wethouder Margot Stolk over de educatie
op Oortjespad en over verkeersmaatregelen op ’sGravensloot.
Naast openbare toegankelijkheid en behoud van de
kinderboerderij heeft het Dorsplatform zich ingezet
voor het behoud van de natuureducatie op Oortjespad.
Een oproep voor vrijwilligers voor natuureducatie
heeft helaas niet tot voldoende aanmeldingen geleid
om hier verder mee te gaan. Oortjespad blijft een
aantrekkelijke plek voor scholen om naartoe te gaan.
Gelukkig gaf de wethouder aan dat de gemeente
ervoor blijft zorgen dat er drie leskisten met doe-hetzelf-pakketten voor scholen
beschikbaar blijven, met als thema’s: Het
waggeltjespad, Maan-roos-vis en De mol. Ook zal er via
de Marnixacademie uit Utrecht gekeken worden naar
aanvullende mogelijkheden.
Het tweede onderwerp was ’s-Gravensloot. Als
Dorpsplatform zijn we niet bij de verkeersplannen
betrokken geweest. De gemeente vindt dat deze
voormalige Kamerikse weg bij wijkplatform
Schilderskwartier hoort en in overleg met dit platform
is besloten dat er een zakpaal moet komen die in de
ochtend- en avondspits omhoog komt. De bewoners
van ’s-Gravensloot willen dan geen doorgaand verkeer
over deze weg en het huidige verbod wordt niet
gehandhaafd. In een brief aan de gemeente had het
Dorpsplatform eerder aangegeven hier wel de nodige
bedenkingen tegen te hebben (zie brief op
www.platformkamerik.nl), maar dat mocht niet baten.
Wel heeft de wethouder toegezegd dat de functie van
’s-Gravensloot opnieuw aan de orde komt in de
gemeentelijke verkeersvisie, waar onlangs een start
mee is gemaakt. Ook vertegenwoordigers van onze

verkeerscommissie zijn hierbij betrokken. De
wethouder gaf aan dat de paal er dan al staat, maar
dat we natuurlijk nog over de sluitingstijden kunnen
spreken. Wordt vervolgd dus.
Op 23 mei hebben we weer een Openbare Vergadering
waar deze onderwerpen zeker aan de orde zullen
komen en waar u ook vragen kunt stellen hierover. De
agenda staat op de achterkant van deze nieuwsbrief.

Kamerik Leeft
De bloembakken
Zoals u ongetwijfeld heeft gezien, hangen de
bloembakken er alweer. Ze zijn nog niet echt in bloei,
maar met een beetje zon en wat water, gaat dit vast
wel lukken. Mede door de verloting op de
Stamppotavond, de bijdrages van het Dorpsplatform
en van Kamerik Leeft, konden we dit weer realiseren.
Een flink aantal bewoners in het dorp en aan de Kanis
heeft zich gelukkig bereid verklaard om de planten
water en voeding te geven. Hopelijk kunnen we ook dit
jaar weer lang genieten van de bloemen.

Kamerik Proeft
Op zaterdag 27 augustus houden wij weer ons
jaarlijkse Kamerik Proeft. We hopen u dan allemaal
weer te ontmoeten op het dorpsplein voor een
drankje, een hapje en natuurlijk muziek. Hopelijk is
tegen die tijd het Hallehuis weer helemaal op orde.
Wilt u dit jaar ook deelnemen aan Kamerik Proeft, b.v.
op muzikaal gebied of om als ondernemer met hapjes
te staan of te helpen bij kinderactiviteiten, stuur dan
een mail naar elskwakkenbos@gmail.com. Nieuwe
ideeën zijn natuurlijk van harte welkom.

Sneller internet
Zoals u wellicht gemerkt heeft is KPN bezig zijn internet
in Kamerik te verbeteren. Zowel Kamerik als de Kanis
hebben reeds een glasvezel gevoede centrale. Het is
niet de bedoeling dat de huizen individueel glasvezel
krijgen, maar dat vanaf de centrales de afstand tot de
individuele aansluitingen zo kort is dat de nieuwe VDSL
techniek over de bestaande koperdraden voldoende
snelheid geeft. De kernen Kamerik en Kanis kunnen zo
tot 80 Mb snelheid bereiken.
Verder dan enkele honderden meters van de centrale
loopt de snelheid echter snel terug. Zie de tekening
hieronder. Dat betekent dat de Teckop en het
noordelijke deel van de Van Teylingenweg te weinig
mogelijkheden hebben voor snel internet. De coax van
Ziggo als alternatief is hier niet aanwezig. Dit zal nu
wellicht nog niet zo hinderlijk zijn, maar naar
verwachting zullen bijvoorbeeld schoolkinderen
snelheden van rond de 40 Mb nodig hebben voor het
gebruik van de leermiddelen. In het buitengebied
wordt dit niet gehaald.

De KPN wil voor deze “witte gebieden” 4G gebruiken.
Dit heeft echter een datalimiet en wordt als minder
bedrijfszeker gezien. Andere mogelijkheden zijn
individuele draadloze (straal)verbindingen naar de
dichtstbijzijnde glasvezelcentrale. Het noordelijke deel
van de Van Teylingenweg kan behalve van de centrale
aan de Kanis mogelijk ook vanuit Noorden
aangestraald worden.
Op een volgende bijeenkomst met de betrokken
partijen zal gesproken worden over de mogelijkheden
van individuele draadloze (straal)verbindingen. (Het
Dorpsplatform neemt deel als toehoorder.) Ook zal
besproken worden wie dit kan aanbieden. De KPN
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heeft hier geen product voor en zet in op 4G. Mogelijk
heeft Ziggo een product in eigen beheer. De
infrastructuur van de glasvezelcentrale aan de Kanis zal
wel door zo’n derde partij mogen worden gebruikt. Wij
hopen dat op deze manier ook voor onze “witte
gebieden” een oplossing wordt gevonden voor de
beschikbaarheid van snel internet.

Vernieuwing brug
Burgemeester Breenplantsoen
De gemeente gaat de brug bij het Burgemeester
Breenplantsoen vervangen. Hiervoor heeft de
gemeente eind maart een offerte aangevraagd.

Wil je meehelpen om het park mooi te houden? Er is
altijd plek voor meer vrijwilligers. Doe mee op de
zaterdagen 28 mei of 25 juni (van 9 tot 11 uur). Je bent
van harte welkom!

Hazelaar voor het Mijzijdepark
Tijdens de laatste Openbare Vergadering is er door de
bewoner van Overzicht 32 een hazelaar geschonken
om in het Mijzijdepark te plaatsen. In maart heeft de
gemeente deze boom weggehaald uit de tuin in
Overzicht en in het Mijzijdepark geplaatst.

Van tevoren heeft de gemeente over de uitvoering van
de brug overleg gevoerd met de werkgroep die het
Burgermeester Breenplantsoen onderhoudt. De
verwachting is dat de nieuwe brug half augustus
geplaatst gaat worden.

Meewerken aan een mooi
Burgemeester Breenplantsoen
Op 23 april hebben vrijwilligers het park een extra
schoffelbeurt gegeven zodat het er weer prachtig bij
lag op Koningsdag 2016.
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Kamerik Schoon 2016
Op woensdagmiddag 23 maart meldde zich een groot
aantal kinderen van de bovenbouw van de Kamerikse
basisscholen en een aantal moeders om mee te helpen
aan Kamerik Schoon 2016. Jan Luidens verzorgde de
inschrijving en deelde de groepen in. Daarna werden ze
op pad gestuurd, getooid in een oranje hesje en
gewapend met een grijpstok en plasticafvalzakken.
Ieder groepje stond onder leiding van een volwassene
en werd voorzien van een routebeschrijving.
Dit jaar bleek er aanzienlijk minder zwerfvuil in het
dorp rond te slingeren dan in andere jaren. Mogelijk
gaan de in Kamerik aanwezig vangnetten effect

sorteren of gaan inwoners en passanten beter met hun
afval om. Ieder geval een positieve ontwikkeling!
Afvalscheiding is zoals bekend ook makkelijker
gemaakt en veel inwoners doen hier ook aan mee. Hoe
dan ook, de kinderen wisten toch nog het nodige aan
rommel bij elkaar te rapen. Na afloop van de actie
sprak dorpswethouder Tymon de Weger de kinderen
toe en als blijk van waardering werden de kinderen
door de gemeente getrakteerd op een lekkernij. Ook
mochten alle kinderen een presentje uitzoeken.

•
•

•
•
•

schoenen.
Hondenpoep zit vol met schadelijke wormen
en ziekmakende bacteriën.
Dit geldt niet alleen voor de verse
uitwerpselen, maar zelfs ook nog voor "oude",
ingedroogde hondenpoep
Deze diverse soorten wormen gedijen ook
goed in de mens.
Boeren willen absoluut geen hondenpoep in
hun sappige graslanden.
Hondenpoep in kuilvoer (verzuurd gras als
wintervoer voor koeien) geeft kans op abortus
bij drachtige koeien.

Google eens “schadelijkheid hondenpoep”, dan vindt u
op verschillende sites een nadere uitleg. Genoeg
redenen om ervoor te zorgen dat u de poep van uw
hond opruimt/meeneemt. De gemeente wil hier graag
aan meewerken door extra hondenpoep vuilnisbakken
te plaatsen.
Het Dorpsplatform vraagt u om mee te helpen een
paar slimme plekken uit te kiezen voor deze
vuilnisbakken.
Mail uw slimme plek naar
secretariaat@platformkamerik.nl.

Vrijwilligers en ideeën gevraagd

Opruimen hondenpoep
Het Dorpsplatform vraagt aandacht voor achtergelaten
hondenpoep. Er zijn in Kamerik nog heel veel
hondenbezitters die het niet nodig vinden om de poep
van hun hond op te ruimen. De bermen liggen vol en
zelfs in ons, door vrijwilligers bijgehouden,
Breenplantsoen ligt veel hondenpoep.
De wet zegt dat u als hondenbezitter verantwoordelijk
bent voor het opruimen en daar ook voor beboet kunt
worden.
Het Dorpsplatform wil daar graag een aantal zaken
onder u aandacht brengen:
•
Opruimen betekent meenemen naar huis.
•
Hondenpoep is niet alleen smerig onder je

Heeft u een idee of voorstel voor de plek van
de Smiley meld dit aan de secretaris van het
Dorpsplatform:
secretariaat@platformkamerik.nl.
U kunt de secretaris ook mailen als u een
slimme plek weet voor de vuilnisbakken voor
hondenpoep.
Ideeën voor Kamerik Proeft kunt u doorgeven
aan Els Kwakkenbos,
elskwakkenbos@gmail.com.

Wilt u meewerken aan het onderhoud van het
Burgemeester Breenplantsoen? Kom dan naar
het park op zaterdagmorgen 28 mei of 25 juni.
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Voorstelrondje Dorpsplatform
In de nieuwsbrief stellen de leden van het
Dorpsplatform zichzelf voor. In deze Nieuwsbrief een
tweetal leden die al langer in het Dorpsplatform
meedraaien.

Wibe van Vliet
Ik ben Wibe van Vliet
(37) en samen met
mijn vrouw Hendrika,
runnen
wij
een
melkveebedrijf met
een camping aan het
Oortjespad
in
Kamerik.
Het is veelzijdig en
altijd gezellig druk op
de boerderij en het
geeft veel voldoening
als je kinderen en hun
ouders iets bij kan
brengen over dieren en natuur.
In het Dorpsplatform hoop ik een bijdrage te kunnen
leveren, door kritisch maar vooral oplossingsgericht
naar zaken te kijken, met oog voor een prettige
samenwerking.

Ingezonden nieuws
Kamerik Sport!
Vier Kamerikse sportclubs de voetbal, de korfbal, de
tennis en de volleybal organiseren een toernooi
waarin de verschillende sporten beoefend kunnen
worden. De inschrijving voor dit toernooi is inmiddels
op 11 mei gesloten. Kom allemaal kijken op 11 juni!

Jacolien Meijers
Ik ben Jacolien Meijers,
26 jaar en sinds 2012 lid
van het Dorpsplatform.
Ik ben geboren in OudKamerik en woon sinds
een aantal jaar in de
Kerkstraat maar verhuis
binnenkort
naar
de
Boezem met mijn vriend
Joris.
Ik
werk
als
websitemanager
bij
VIAVAC (vacuümheffers
voor panelen en glas) in Lopik.
Als echte Kamerikse heb ik hart voor ons mooie dorp
en zet me hier graag voor in. Voor het Dorpsplatform
verzorg ik de nieuwsbrief en de website.
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Nog een keer Kamerik Live
De eerste editie van Kamerik Live was helemaal
uitverkocht. De bands hebben fantastische optredens
gegeven. Het publiek van jong tot oud genoot van de
muziek en gezelligheid. Vier sportverenigingen hebben
mooie bedragen ontvangen door de kaartverkoop.
Vele sponsoren en vrijwilligers hebben geweldig
geholpen. De organisatie van Kamerike Live kijkt terug
op een geslaagde muzikale avond.
Een enquête onder de bezoekers gaf aan dat velen in
zijn voor een tweede editie. Nog niet alle Kamerikse
bands hebben gespeeld. Daarom heeft de organisatie
besloten om nog een keertje Live te gaan en wel op
zaterdag 11 februari 2017. We gaan ons best doen om
weer een afwisselend programma neer te zetten.

Het resultaat voor de vier sportverenigingen:
Korfbal SDO Kamerik € 385,=
Tennis LTC Kamerik € 285,=
Voet bal V.V. Kamerik € 560,=
Volleybal Serve ’72 € 282,50.=

Toneelclub Kamerik zoekt regisseur

en het Oortjespad. De 5 kilometer lopers liepen langs
de Wetering tussen de Kwakelbrug en de
Plompjesbrug. De jeugd bleef tussen de van
Leeuwenbrug en de Plompjesbrug.
Vanwege de vele wegopbrekingen, zowel in als buiten
het dorp, bleef het tot het einde spannend of het
geplande parcours wel gelopen kon worden. Dankzij de
uitvoerder van Van Leeuwen en de projectleider van
de gemeente Woerden was het parcours toch op de
16e gereed.
De lopers werden net als vorig jaar weggeschoten door
het kanon op de Van Leeuwenbrug. Nieuw dit jaar was
de muzikale ondersteuning door het dweilorkest.
De lopers waren positief gestemd over het parcours.
Door de harde wind was het echter wel een pittige
loop, met name op het Oortjespad met de wind pal in
het gezicht. Gelukkig is bijna iedereen gefinisht en heel
belangrijk, veel Kamerikers hebben hun beste beentje
voor gezet. Niet alleen als loper, maar ook als
vrijwilliger of sponsor. Zonder hen en de medewerking
van aanwonenden zou de Weteringloop geen succes
kunnen zijn. Namens de organisatie dan ook onze
hartelijke dank . We hopen weer op jullie/u te mogen
rekenen bij de 12e editie van de Weteringloop.

Deze spelers zoeken een regisseur. Is dit iets voor jou
of weet je iemand die dit zou willen. Laat het ons
weten! Elk jaar spelen we een klucht of blijspel in de
Schulenburch. De uitvoering, is in het eerste weekend
van maart. Hiervoor oefenen we wekelijks, in de
maand oktober tot en met februari. Kom jij ons
versterken? Interesse, neem dan contact op met Nico
Wiltenburg T 0348 40 2438.

Geslaagde Weteringloop
Op 16 april vond alweer de 11e Weteringloop plaats.
Het was een geslaagde dag met een record aantal
deelnemers. Het goede doel was dit jaar
peuterspeelzaal “De Poppenkast”.
Ruim 500 hardlopers en 120 wandelaars hebben zich
aan de start gemeld. De wandelaars konden kiezen uit
vier afstanden en de lopers liepen het 5, 10 of 15
kilometer lange parcours. Dit jaar was gekozen om het
oude parcours in een nieuw jasje te steken. De 10 en
de 15 kilometer lopers liepen weer een grote ronde
buiten het dorp om, via de Spruitweg, de Enschedeweg

Podiumplaatsen Kamerikse lopers
Jeugd: 4-5 jaar: Finn van Schaik 3e, Mila Soede 3e, 6-7
jaar: Quinten den Blanken 2e, Bas van Rossum 3e,
Lisanne Brunt 1e, 8-9 jaar: Dian Boogert 1e, Roel
Veldkamp 2e, Joran Nap 3e, Iza Goes 2e, 10-11 jaar: Ties
Veldkamp 1e, Thijmen den Blanken 2e, Kevin Boere 3e,
11-12 jaar: Aukje Straver 1e, Kim Goes 2e, 12-13 jaar:
Daan de Vor 2e, Julia de Graaff 1e, Anne van Meurs 3e.
Volwassenen: 10 kilometer : Marloes van Ooijen 1e,
Larissa den Boer 2e, Linda Vergunst 3e.
Snelste Kamerikers
5 kilometer: Peter Kegel en Jamilla van Veen
10 kilometer: Marien Jongeneel en Marloes van Ooijen
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AGENDA
Openbare Vergadering Dorpsplatform Kamerik
23 mei 2016 aanvang 20.00 uur
Locatie: Schulenburch
1. Opening
2. Mededelingen
3. Afvalscheiding
Dirk Sagius van de gemeente Woerden geeft een
presentatie over de plannen binnen de gemeente

4. Meerjaren Onderhoudsprogramma (MOP)
Huidige stand van zaken en te ontwikkelen visies, toelichting
door de wethouder

5. Stand van zaken bouw nieuwe school
Toelichting door de gemeente

Dorpsplatform Kamerik
Leden Dorpsplatform
Kamerik
Ko Droogers, voorzitter
Map Brouwer, secretaris
Teun Los, penningmeester
Manuela Wiltenburg, vice
voorzitter
Els Kwakkenbos,
dorpsactiviteiten, educatie
kinderboerderij
Hans van 't Hoofd, ouderen
Leo Molenaar, groen
Kees Burger, zorg
Commissie Verkeer
Dick Verschoor (vz)
Wibe van Vliet
Koos van der Laan
Peter Rijnbeek (adviseur)

6. Stand van zaken Plan van Aanpak voor de Kanis
Toelichting door de gemeente

7. Stand van zaken Overzicht
Toelichting door de gemeente

8. Verkeerssituatie bruggen
Toelichting door de gemeente

9. Glasvezelkabel

Redactie nieuwsbrief
Jacolien Meijers
Map Brouwer

Gemeente Woerden
Tymon de Weger,
dorpswethouder
Jacqueline Scheenstra,
dorpsambtenaar

10. Rondvraag
Colofon
Kopij plaatsen?
Heeft u nog leuke of interessante stukjes of mededelingen voor
de nieuwsbrief? Stuur ze naar jacolien_meijers@hotmail.com.
De redactie bekijkt dan of uw artikel 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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Deze nieuwsbrief is een gratis
uitgave van het Dorps-platform
Kamerik en is voor alle
bewoners van Kamerik.
Correspondentieadres:
E-mail:
secretariaat@platformkamerik.nl
Website:
www.platformkamerik.nl

