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Voor alle Kamerikse belangen

Dorpsagenda
In één van de vorige Nieuwsbrieven van het
Dorpsplatform werd Kamerik een paar keer
aangeprezen als ‘the place to be’. Kamerik, daar moet
je zijn! Is dat nu echt zo fantastisch dat Kamerik, of valt
er aan het leven in Kamerik, Kanis en de
buitengebieden nog wat te verbeteren? Op 10
december a.s. gaat de vergadering van het
Dorpsplatform over de vraag wat aan het woonplezier
in Kamerik kan worden verbeterd.
Gemeente Woerden heeft
over dit onderwerp de flyer
over
de
Dorpsagenda
verspreid. Wat kan beter, wat
verdient extra aandacht in
Kamerik, Kanis, Oud Kamerik,
Kruipin, Oudendam, Teckop,
’s-Gravesloot of Houtdijk?
Kom gewoon op dinsdag 10
december om 20.00 uur naar
de Schulenburch. Daar wordt
voor de komende 2 jaar de
aandachtspunten voor ons dorp en de buitengebieden
vastgesteld. Wat komt er op de agenda? Zo maken we
wonen in Kamerik samen nog leuker! En wie wil dat
nou niet?
Om Kamerik nog leuker te maken kijken we naar een
paar verschillende thema’s, zoals genoemd op de flyer:
 Voorzieningen (winkels, scholen, woningbouw,
kinderopvang, etc.)
 Veiligheid (politie, verkeer, inbraken etc.)
 Milieu (zwerfvuil, geluidsoverlast etc. )
 Openbare ruimte (wegen, plantsoenen, bestrating,
trottoirs etc.)
 Sociaal (buren, mantelzorg gezondheidszorg, etc.)
Op 10 december kijken we met elkaar waar het accent
moet liggen. Genoeg over de 10de december we zien u
graag en nog liever horen we uw ideeën in de
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Schulenburch. Tot dan! Koffie is er al om 19.45 uur. En
voor nu veel leesplezier in deze dikke nieuwsbrief.
Klaas de Wit
Voorzitter Dorpsplatform Kamerik

De Kerst-inn – mis ‘m niet
Op vrijdag 13 december a.s. wordt de Kamerikse Kerstinn weer georganiseerd: sfeervol ingerichte zalen, veel
gezelligheid, lekkere hapjes, glühwein, warme choco,
erwtensoep en oliebollen. Meer dan 35 kramen, voor
elk wat wils en voor de kinderen een puzzeltocht. Net
als vorig jaar worden live christmas carols gespeeld
door Kamerikse musici in passende kledij. Kortom de
Kerst-inn, die wil je niet missen! Vrijdag: 13 december
van 15.00 uur tot 21.00 uur in de Schulenburch.

Sinterklaas
Op 23 november is Sinterklaas
ook in Kamerik verschenen.
Samen met zijn Pieten heeft hij
alle commotie genegeerd en de
Schulenburch uitgekozen als
tijdelijke
residentie.
De
kinderen, die zich van alle zwartepiet verhalen niets
aan hebben getrokken, genoten met volle teugen. Zij
hebben een middag beleefd waarop ze met plezier
terug kijken. En de Sint? Hij houdt van zwarte pieten.

Dorpsschouw
Openbare vergadering
Dorpsplatform
Kerst-inn
Vrijwilligersochtend
Breenplantsoen
Kamerik Proeft Stamppotten
Verenigingenspel

Zaterdag 9 november was het weer zover, de
Dorpsschouw. Een wandelroute met wethouder Van
Tuijl langs aandachtspunten van het dorp Kamerik.
Veel van de punten hadden te maken met
wateroverlast door verzakkingen of de staat van
onderhoud van asfalt of klinkers. De eerste stop was op
de Beukenlaan dichtbij de Schulenburch.
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Plassen en geulen in het asfalt maken deze weg, zeker
met de winter in het vooruitzicht tot een van de
dieptepunten van Kamerik. De aanwezigen meldden
dat al eerder om aandacht was gevraagd voor deze
weg. ‘Als we zo de winter in gaan, verandert de
Beukenlaan in een ijsbaan. De risico’s voor het verkeer
zijn levensgroot. Tenminste een noodreparatie is op
korte termijn noodzakelijk. Het Dorpsplatform heeft dit
punt al meer dan 6 maanden geleden aangekaart.’ De
wethouder erkende de noodzaak van reparatie en gaf
aan dat actie spoedig zal volgen.

vrijwilligers over de grotere snoeiwerkzaamheden en
de daaropvolgende aanplant. In december gaan we
met vrijwilligers en een hovenier nieuwe planten en
struiken poten. Dit wordt het mooiste park van
Kamerik.’ En weer knikte de wethouder en allen
poseerden voor de foto.
De Dorpsschouw werd voortgezet op het industrieterrein waar het gezelschap werd ontvangen bij
Makon. De heer P. Maarleveld legde enkele heikele
punten aan de wethouder voor in niet mis te verstane
bewoordingen en wees onder andere op het
onderhoud van het parkeerterrein bij de Osim.
Vandaar ging de dorpsschouw verder via het Mijzijde
park en het Overzicht naar de Schulenburch. Het
Overzicht, dit jaar voor het laatst als Kameriks
dieptepunt want volgende jaar gaat het omhoog. Op
de site van het Dorpsplatform staat een overzicht van
alle punten die tijdens de dorpsschouw aan de orde
zijn geweest. Een kopje koffie bracht ons ten slotte
weer op temperatuur. Kamerik staat weer op de kaart
en het stadhuis kan aan de slag.

Welzijn Woerden-Kamerik
De volgende stop was bij De Cope. De verkeersituatie
daar stemt de bewoners al jaren droevig. Actie van
gemeentewege blijft uit. Mevrouw Overbeek (wonend
in De Cope) verwoordde de risico’s: ‘we gaan op pad
met rollator of scootmobiel en hier raast het verkeer
langs ons heen, terwijl er eenvoudige oplossingen te
bedenken zijn. Een eenrichtingsverkeer of een echte
weg versmalling zou veel
bijdragen aan de veiligheid.’ De
wethouder knikte. Hans van ‘t
Hoofd van de Knotwilgenlaan
maakte de wethouder er op
attent
dat
de
nieuwe
ondergrondse container niet
over het trottoir bereikbaar is.
‘Ouderen moeten zelf hun
huisvuil in de container
brengen, maar een fatsoenlijke
oversteekplaats of trottoir is niet beschikbaar.’ De
wethouder knikte opnieuw.

Actief zijn en blijven, wie wil dat niet? Al onze
activiteiten zijn erop gericht om actief mee te blijven
doen in de samenleving En om anderen te ontmoeten,
liefst in het eigen dorp. Zo zijn er beweegactiviteiten
voor een gezonde leefstijl en recreatieve activiteiten
waarbij het er vooral om gaat anderen te ontmoeten.
Kom vooral een keer kijken!

De wandeling van de Dorpsschouw werd voortgezet
naar het Burg. Breenplantsoen. Hier oogstten
Gemeente Woerden en Dorpsplatform Kamerik, grote
en kleinere sponsors en niet te vergeten vele
vrijwilligers lof bij de aanwezigen. Het park is in een
halfjaar tijd geweldig opgeknapt. Koos van der Wind
(één van de initiatiefnemers van het Dorpsplatform):
‘Nu het zo mooi is opgehoogd, gaan we met plezier de
volgende fase in. Volgende week spreken we met

Voor informatie over de activiteiten en bewegen:
Welzijn Woerden: Liesbeth van Beusekom, tel 0348421101, E: I.vanbeusekom@welzijnwoerden.nl.
Namens Welzijn Woerden-Kamerik:
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Activiteiten in De Cope:
 Bridgen, Klaverjassen, Spellenmiddag
 MBvO Gymnastiek, MBvO Werelddansen, Yoga
 MBvO Zwemmen. Iedere maandagmorgen in
Harmelen.
 Samen eten in De Cope. Iedere woensdag om
12.00 uur Aanmelden via 0348 402232
 Open tafel in De Cope 1x per maand op
dinsdag om 12.00 uur. Informatie en
aanmelden via 0348-401699
Bij al van deze activiteiten zijn vrijwilligers aanwezig
van Welzijn Kamerik.

Hans van ‘t Hoofd
Lid Dorpsplatform Kamerik Ouderen

Woonplezier in Kamerik
Wij vroegen alvast een paar Kamerikers te reageren op
vragen die te maken hebben met het wonen en leven
in Kamerik, Kanis of daarbuiten. Laat u inspireren door
onderstaande teksten en we horen uw mening graag
op 10 december in de Schulenburch (zie de inleiding
van deze nieuwsbrief).
‘Leefbaarheid maken wij met elkaar’ volgens Edwin
Bastmeijer uit de Burg. Reijerslaan.
‘Dat klinkt misschien als een
open deur, maar toch vind ik
het belangrijk om te noemen.
We leven in Kamerik in een
kleine gemeenschap, waarin
we elkaar tegenkomen op
straat, bij de Plus, de
sportvereniging, de kerk en op
vele andere plaatsen. We kennen elkaar, en we
beïnvloeden de leefbaarheid al wanneer we aandacht
hebben voor de ander, of naar elkaar omkijken
wanneer dat nodig is. Wanneer we zwerfafval in een
vuilnisbak gooien, of opletten op de veiligheid om ons
heen. Volgens mij maken we leefbaarheid voor een
belangrijk deel met elkaar, en hebben we dus veel in
eigen hand.’

Edwin Bastmeijer
Coby de Kort, wonend aan de Keur over ‘sociaal’:
‘In
Kamerik is een groot
sociaal leven. Dat vind je op
sportgebied, de scholen, de
kerken en vele verenigingen.
Wat is sociaal? Elkaar zien,
ontmoeten, praten, luisteren,
groeten en een bemoedigend
woordje in blijde
en
verdrietige gebeurtenissen. Geen mens kan zonder
sociaal leven, het is belangrijk om er voor elkaar te zijn.
En dat leeft op het dorp: laten we daar met z’n allen
aan blijven werken.’

Coby de Kort
De woningbouw stichting Kamerik:
‘Leefbaarheid heeft onze
aandacht en als het kan
koppelen
we
dat
aan
duurzaamheid. Bij verbetering of renovatie van onze
complexen kijken we gelijk naar veiligheid, openbare
ruimte, groenvoorzieningen, trottoirs enz. Zodoende
proberen we niet alleen de woning van onze huurders,
maar ook de omgeving tot een ‘thuis’ te laten zijn. Wat
betreft de woning zelf, kijken we graag naar de

levensloopbestendigheid. Zodat met name ouderen zo
lang mogelijk, zelfstandig of met beperkte hulp, in hun
eigen woning kunnen blijven wonen. Daar voelen ze
zich vertrouwd met hun omgeving. Wij zetten ons in
voor sociale woningen in een leefbaar Kamerik.’

Woningbouwstichting Kamerik
Maarten Verkleij en zijn kijk op Kamerik:
‘Zou het mooi zijn als Stichting
Sleutelclub Kamerik naast de
sleutelen modelbouwactiviteiten op de vrijdagavond
ook haar deuren gedurende de
rest van de week zou openen
voor andere doelgroepen dan
de Kamerikse jeugd? Denk
hierbij aan activiteiten voor senioren, bejaarden,
huisvrouwen en naschoolse opvang. Wat dacht u
bijvoorbeeld van een aanvulling met een kookstudio?
Is het mogelijk om de Sleutelclub om te vormen tot
een Kameriks multifunctioneel buurtcentrum? Heeft u
ideeën, kom dan naar de bijeenkomst op 10 december
a.s. in de Schulenburch. Denk mee, dan proberen we
het mogelijk te maken.’

Maarten Verkleij
Corina Feddema, medewerker Plus in Kamerik:
‘Kamerik is een gemoedelijk
dorp. Er is tijd voor een
praatje in de winkel of op
straat. De bereikbaarheid van
de winkel(s) kent enkele
aandachtspunten: bij vries- en
regenweer zijn de tegels voor
onze winkel spiegelglad. Met
name oudere mensen ondervinden hier hinder van.
Helaas zijn er al mensen uitgegleden wat resulteerde in
botbreuken. Ook de parkeervoorzieningen zouden
kunnen worden uitgebreid aangezien we de
winkelbezoekers er over horen praten. De
betaalautomaat wordt door ouderen positief
ontvangen terwijl de jongere mensen dit negatief
ervaren. Na sluitingstijd van de winkel is er geen
gelegenheid meer om te pinnen. Daarnaast zou de
wijze van plaatsing van de automaat wellicht kunnen
worden aangepast. Bij binnenkomst in de winkel krijgt
men het gevoel dat over de schouder wordt
meegekeken. Dat geeft een onveilig gevoel. Verder
denk ik dat meer zichtbaarheid van de (wijk)agent in
het dorp een preventief effect kan hebben want helaas
hebben wij ook te maken met winkeldiefstal.’

Corina Feddema
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Hans van 't Hoofd woont aan de Knotwilgenlaan:
‘Ouderen maken graag een
(korte) wandeling door het
dorp. Helaas is de toestand
van de trottoirs slecht. Tegels
liggen los waardoor mensen
die slecht ter been zijn (denk
bijv. aan mensen met een
rollator of wandelstok) hinder
ondervinden bij hun
wandeling. Ook zijn de
oversteekplaatsen soms op de verkeerde plaats
gesitueerd waardoor ouderen de winkels of
afvalcontainers moeilijk kunnen bereiken. Bij de
winkels en de school zijn er onvoldoende parkeervoorzieningen. Auto's parkeren daardoor op het
trottoir. Graag betere parkeervoorzieningen en beter
toezicht op fout parkeren. Het onderhoud aan bermen
laat te wensen over waardoor Kamerik er op diverse
plaatsen verloederd uit ziet.’

Hans van ’t Hoofd
Sandra van der Gun, woont aan het Voorhuis:
‘Ik vind het heerlijk wonen in
Kamerik. Plaatselijke initiatieven zoals Kamerik Proeft en
de Kerst-inn juich ik enorm
toe, dat is goed voor de
saamhorigheid. Als moeder
van jonge kinderen en
woonachtig in een kinderrijke
buurt zouden zebrapaden rondom de scholen een
veiliger oversteekplaats bieden. De auto's rijden hard,
dat mag best wat minder. En dan de wateroverlast bij
hevige regen. Het Voorhuis lijkt dan het afvoerputje
van Kamerik. Het bereiken van de woningen aan het
Voorhuis lukt dan niet zonder natte voeten.’

Sandra van der Gun
Annemiek Maarleveld, eigenaresse van Kinderopvang
Klein Kamerik:
‘Voor ons is veiligheid in het
verkeer erg belangrijk. We
ervaren (over)last van slechte
trottoirs door bijv. overhangende takken en losse tegels
en te weinig veilige oversteekplaatsen wanneer we de
kinderen van de Buitenschoolse Opvang naar school
brengen. Het zou fijn zijn als daar wat aan gedaan
wordt. Ook zou een vorm van peutersport en/of
bewegen voor peuters van 2 tot 4 jaar mijns inziens
een verrijking zijn voor Kamerik.’

Annemiek Maarleveld
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Aan de Kanis woont Sonja Pessel aan de Mijzijde, zij
meldt:
‘Na een aantal jaren in
Woerden te hebben gewoond
ben ik sinds een jaar of vijf
weer terug in de Kanis, een
dorp waarvan ik vroeger altijd
zei dat ik daar nooit zou
willen wonen. Dit bleek een
grote misvatting, het is hier
namelijk erg fijn wonen en werken. Een goede mix van
oud en jong maakt het erg leuk, en de meeste mensen
kennen elkaar al jaren. Afgelopen zomer werd er door
een groepje enthousiaste vrijwilligers een heel
gezellige buurtbarbecue georganiseerd waarbij de
gehele Kanis welkom was voor een hapje en een
drankje. Dit bleek een schot in de roos, de opkomst
was zeer hoog en het was beregezellig! Dit soort
sociale dingen, evenals Kamerik Proeft, Stamppot eten
met elkaar en de Kerst-inn zijn wat mij betreft heel
goede initiatieven. Jong en oud genieten hiervan, en ik
denk dat het goed is om op deze manier het
saamhorigheidsgevoel te koesteren. Als ik dan toch
een puntje van kritiek zou moeten loslaten over de
Kanis, ja dan staat het opknappen van de
groenvoorzieningen, en met name de bloemperken
langs de wetering wel bovenaan mijn lijstje.’

Sonja Pessel
Familie Nap, Oud Kamerik, Van Teylingenweg:
‘Wonen in de polder, achter in
het land op ‘Landgenoegen’
ervaren we als een voorrecht.
Te midden van geriefbosjes,
water en land. Geloei van
koeien, geblaat van schapen,
tjilpende krekels en kwakende
kikkers doorbreken de rust en
de stilte. De polder is een fijne werkplek voor
veehouders.
We
ervaren
de
onderlinge
behulpzaamheid als positief in Oud-Kamerik. Wat
vooral ’s winters van belang is: goede gladheidsbestrijding en goed werkende lantaarnpalen. Verder
het onderhoud van de wegen (Mijzijde en Van
Teylingenweg). Veiligheid voor kinderen vinden we erg
belangrijk, en dit zal zeker bevorderd worden met een
zebrapad ter hoogte van de begraafplaats/schoolbrug
(Eben-Haëzer) voor het veilig oversteken van de
kinderen. De situatie is daar nu niet veilig.’

Wout, Anneke en kinderen Nap

Riet van der Laan uit de Wethouder De Bruinstraat:
‘Het is goed wonen in
Kamerik. Ik heb lang in Oud
Kamerik gewoond en nu
alweer 15 jaar op het dorp. Ik
ga graag naar alle activiteiten
die hier voor de ouderen zijn
in de Cope of in Elim. Als het
slecht weer is word ik
opgehaald met de auto of blijf ik thuis. Ik woon in een
gezellige straat tussen jong en oud en mijn buren
staan altijd voor me klaar. Ik heb het echt getroffen
want mijn tuintje wordt onderhouden, de buurvrouw
komt af en toe thee drinken en nu worden zelfs ook
mijn vuilniszakken weggebracht door de buurman. Ik
vind het maar een slecht plan dat we zelf ons huisvuil
weg moeten brengen, terwijl de vuilnisauto toch in de
straat komt voor het plastic!
Woerden mag eigenlijk best wel eens wat meer
aandacht hebben voor Kamerik, want bijvoorbeeld veel
trottoirs zijn te ongelijk om met een rollator overheen
te gaan. Vooral bij de Cope waar juist veel ouderen
gebruik maken van de trottoirs.’

Riet van der Laan
Tjitske de Bruijn en Anneke Los zijn de Kamerikse
coördinatoren van de Nederlandse Patiënten
Vereniging (NPV):
‘De
NPV
wordt
geassocieerd met ziek zijn,
maar de NPV houdt zich
ook
bezig
met
ondersteuning
van
mantelzorgers en haalt
alleenstaanden uit hun
isolement door de organisatie van bezoekwerk. De NPV
werkt zonder onderscheid naar afkomst of overtuiging.
Met plaatselijke kerken wordt samengewerkt om
overlap te voorkomen. De hulpverlening in Kamerik
loopt goed. Hulpvragen nemen wel toe. Uw steun is
daarom van harte welkom in de vorm van
lidmaatschap of dienstverlening. Neem gerust contact
met ons op voor verdere informatie via 06-14526532. ‘

Tjitske de Bruijn en Anneke Los
Over Kamerik vanuit Woerdens stadhuis
en politiebureau:
Wat denkt de wethouder over de Dorpsagenda voor
Kamerik? ‘Dinsdag 10 december hoop ik u te spreken
over de dorpsagenda voor Kamerik. Het idee voor
agenda’s per wijk of dorp is ontstaan vanuit de visie op
leefbaarheid. Leefbaarheid blijkt namelijk voor

iedereen wat anders te zijn. Zo is
in de binnenstad geluidsoverlast
bijvoorbeeld een issue. In
Kamerik gaat het om zaken zoals
het behoud van het dorpsgezicht
of verzakte wegen. Met een
dorpsagenda bestaande uit vijf
hoofdpunten, kunnen we ons gericht met z’n allen
inzetten om de leefbaarheid vergroten!’

Cor van Tuijl
Pepijn van de Burgt werkt op het stadhuis: ‘Kamerik
heeft een schat aan voorzieningen. De Schulenburch, de
scholen, sportclubs enz. Maar is
Kamerik hier tevreden mee? En
wat doen we er aan om deze
voorzieningen in stand te
houden? De komende maanden
ga ik mij samen met mijn collega
Siebe Sneep met dit soort vragen bezig houden.’

Pepijn van de Burgt
Wijkagent Ton Hendrikse laat ons weten dat Kamerik
één van de veiligste dorpen van het werkgebied is:
‘In de korte tijd dat ik als
wijkagent mee kijk valt mij op dat
Kamerik een woongemeenschap
is met een grote saamhorigheid.
Ik heb de indruk dat men zich
veilig voelt in Kamerik. Als je via
de
poorten,
tuinen
en
brandpaden in Kamerik kijkt, zie je dat tuinen, schuren
en achterdeuren veelal open staan. Een gastvrije
gewoonte. Wel zie je dat ongenode gasten daar
misbruik van maken, waardoor het aantal
woninginbraken hoger ligt dan nodig.’

Ton Hendrikse
‘Er zijn veel burgers met waardevolle ideeën en
initiatieven voor hun buurt of
gemeente,
maar
niet
alle
initiatiefnemers weten hoe zij hun
initiatief van de grond kunnen
krijgen. Vragen zoals: ‘Hoe financier ik mijn initiatief?’,
‘Waar vind ik een locatie?’ Of ‘Hoe maak ik van mijn
idee een concreet plan?’ komen vaak naar boven. Om
ervoor te zorgen dat initiatiefrijke burgers niet van het
kastje naar de muur worden gestuurd, wil Welzijn
Woerden met het digitale initiatievenkompas
ondersteuning bieden aan bewonersinitiatieven in de
gemeente Woerden.’ Namens Welzijn Woerden:

Joanna Thijs en Sandra Rigter
5

Dubbele boerderijnamen

’s-Gravensloot 23
‘Den Heuvel’ en ‘Boer met Vrede’
Aan ’s Gravensloot staat aan de Kamerikse kant, recht
tegenover de Nieuwendijk van Woerden, een ruim
honderd jaar oude boerderij genaamd ‘Boer met
Vrede’. Op het eerste gezicht een vreemde naam, maar
daar valt later bij de naam van dominee Boer een
ander licht op. Eerst heette de boerderij ‘Den Heuvel’.
Waarom deze naam? Op de kaart van het Waterschap
van Woerden anno 1670 staan de Nieuwen Dijck en
‘Den Heuvel’ reeds aangegeven. In het land achter de
boerderij kun je een stroomrug zien van een vertakking
van de Oude Rijn, maar om nu te spreken van een
heuvel?

We beginnen de beschrijving bij Jan Kastelijn (geb. 2212-1795 te Stolwijk) gehuwd op 23 februari 1820 te
Lange Ruige Weide met Wilhelmina (Willempje)
Verweij (geb. 10-8-1784 te ’s-Grave(n)sloot). Jan en
Willempje zijn op Rietveld gaan wonen en alle vier
kinderen (Neeltje, Arie Jan, Paulus en Cornelis) zijn op
‘Rietveld en de Bree’ geboren. Jan Kastelijn is op 34
jarige leeftijd overleden op 27 december 1829. In zijn
overlijdensakte staat dat hij schipper was dus is hij
géén boer op ’s-Gravesloot geweest. Maar volgens de
kadastrale atlas van 1832 woonde er op boerderij ‘Den
Heuvel’ weduwe van Arie Verweij, dus de moeder van
Willempje. Hoe dat is gegaan blijft nog in nevelen
gehuld. Een ding is zeker, dat de jongste zoon van Jan
Kastelijn en Willempje Verweij, Cornelis Kastelijn (geb.
18-10-1827), daar is gaan boeren vanaf zijn trouwen op
23 februari 1856 met Trijntje Verboom. Trijntje was de
dochter van Abraham Verboom en Maria van Tol.
Er was een grote runderpestepidemie van 1865-1867
en al de schapen en koeien zijn van Kastelijn toen dood
gegaan. Cornelis Kastelijn heeft nog een paar jaar
geiten gemolken. Want er waren immers weinig koeien
meer te koop.
Wanneer dominee Gerrit Boer (1829-1917) in het leven
van Cornelis Kastelijn is gekomen is niet bekend.
Mogelijk rond de tijd van de veepest. Van armoede
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moesten er veel boerderijen verkocht worden. Uit
overlevering is bekend dat Ds. Boer een huisvriend van
familie Kastelijn is geworden én de nieuwe eigenaar!
Cornelis en Trijntje kregen twaalf kinderen, waarvan
twee jong zijn overleden. Zoon Abraham (geb. 29-11863) volgde zijn vader op en trouwde 27 april 1894
met Aagje Johanna van Stavel (geb. 28-6-1863 te
Linschoten). Ds. Boer stelde het erg op prijs dat de
oudste zoon naar hem vernoemd zou worden. Zo is het
ook gegaan en hij kreeg de naam Gerrit Cornelis
Kastelijn.
In die periode werd er ook
een nieuwe boerderij
gebouwd. De eerste steen
werd op 22 juni 1896
gelegd door Ds. Boer die
de boerderij ook een
nieuwe naam gaf: ‘Boer
met Vrede’. Hij was ongetrouwd en leefde erg zuinig,
maar wel eigenaar van zeven boerderijen die hij
allemaal een toepasselijke naam gaf t.w: Boer met
Zegen, Boer met Hoop, Boer met Lust, Boer met
Genoegen, Boer met Vreugd en Boer met Vlijt.
Maar familie Kastelijn bleef de naam Hoeve ‘Den
Heuvel’ gebruiken omdat ze dat nu eenmaal gewend
waren en het heeft heel lang op de beide hekpalen
gestaan.
Tijdens de bouw van de boerderij is familie Kastelijn
uitgeweken naar Rietveld waar Gerrit Cornelis op 15
mei 1895 is geboren. Abraham Kastelijn is op 53-jarige
leeftijd overleden op 2 april 1916. Hij was natgeregend
met het melken en kreeg een longontsteking waaraan
hij bezweken is. De oudste zoon Gerrit Cornelis is op 23
april 1925 met Grietje Ruting (geb. 7-3-1900 te Alphen
aan den Rijn) getrouwd en daarna de nieuwe boer
geworden. Gerrit Cornelis en Grietje kregen samen
acht kinderen: 2 jongens en 6 meisjes.
In de laatste oorlogsjaren is de boerderij een
toevluchtsoord voor enkele gezinnen geweest.
Jarenlang was er ook een koe die ‘vluchteling’ heette.
In de oorlog is er verplicht op het ‘smalle weer’ graan
verbouwd. Ca. 4 bunder land is er omgeploegd en
ingezaaid en geoogst. Gerrit Cornelis en Grietje zijn 32
jaar boer geweest tot op 1 november 1957. Toen
kwam er weer een Abraham (Bram) Kastelijn (11-91927) die boer werd en op 5 november 1957 trouwde
met Pietertje (Pietje) Pak (7-4-1935).
Nu tellen we 2013 en is Gerrit Cornelis met zijn
echtgenote Annemiek het 5e geslacht Kastelijn op
‘Hoeve Den Heuvel’.
N.b: indien u ook een leuk verhaal of anekdote heeft over een
Kamerikse boerderij (met een boerderijnaam) stuur het dan op
naar Cees Meijers, Verlaat 9, 3471 AD Kamerik of digitaal naar:
cees.meijers@filternet.nl, of bel naar 401217 voor een afspraak.

Beplanting Breenplantsoen
In de nieuwsbrief van oktober werd de stand van zaken
van de facelift Breenplantsoen al toegelicht. Intussen
zijn er weer stappen gemaakt. Tijdens de
informatieavond op 12 november werd het
beplantingsplan gepresenteerd en besproken met ± 15
omwonenden en andere geïnteresseerden. In het plan
staat welke bomen/struiken er gesnoeid moeten
worden en welke nieuwe aanplant er komt.
Er was tijdens de presentatie gelegenheid om te
reageren en nieuwe ideeën in te brengen. Het
volledige plan is in te zien op de website van het
dorpsplatform: www.platformkamerik.nl.
Uitvoering
Het plan zal dit jaar nog grotendeels worden
uitgevoerd. Op vrijdag 29 november heeft de hovenier
een begin gemaakt met het rooien van bomen en
struiken. De zaterdag erna was er een
vrijwilligersochtend waarbij er verder gerooid en
opgeruimd is. In het weekend van 13 en 14 december
zal de nieuwe aanplant aangebracht worden. Iedereen
van harte welkom op de vrijwilligersochtenden van 14
december, vanaf 9 uur in het Breenplantsoen!
Sponsors
Voor de nieuwe plannen is uiteraard nog steeds alle
financiële hulp welkom. Er hebben zich weer een
aantal nieuwe sponsors aangemeld welke op het
sponsorbord te zien zijn.

Loting

Verenigingenspel
De
ondernemersverenging
organiseert
in
samenwerking met een aantal verenigingsvrijwilligers
in 2014 voor de tweede keer het verenigingenspel. Het
spel wordt op zaterdagavond 1 februari 2014 in De
Schulenburch gespeeld en begint 20.00 uur. De
organisatie overweegt bij zeer grote belangstelling uit
te wijken naar de sporthal en het spel met meer teams
te spelen. Het spel wordt gespeeld met teams van vier
personen. De teams krijgen tijdens het spel in 10
rondes vragen voorgelegd uit 10 categorieën.
Daarnaast is er een rode draad vraag. De vragen
beslaan een breed terrein van wetenswaardigheden en
ook zullen er een aantal vragen over Kamerik gaan.
Inschrijven via verenigingenspel@ov-kamerik.nl.

Deze zomer heeft u kunnen genieten van prachtige
bloembakken rondom de brug. Deze bloembakken zijn
toen gesponsord door de gemeente, het dorpsplatform
en de stichting Kamerik Leeft (Kamerik Proeft). Ook de
volgende zomer wil de stichting de bakken weer vullen
en eventueel uitbreiden met extra bloembakken aan
de lantaarnpalen langs de wetering. Hier is natuurlijk
geld voor nodig. We houden daarom tijdens de
stamppotavond een verloting waarvan de opbrengst
gebruikt wordt voor de aanschaf van bloembakken.
Natuurlijk zijn er mooie prijzen te verdienen.
Wij hopen natuurlijk dat u allemaal op de
stamppotavond komt en uw steentje wilt bijdragen aan
het opfleuren van ons dorp.

Kameriker van het jaar
Tot 10 december zien wij graag uw voorstel voor de
Kameriker van het jaar 2013. Stuur de naam van uw
kandidaat met uw reden naar het Dorpsplatform,
email@platformkamerik.nl. Na die datum maakt een
commissie uit het Dorpsplatform een voorstel en
besluit het Dorpsplatform. Op Kamerik Proeft
Stamppot wordt de Kameriker van het jaar bekend
gemaakt.
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AGENDA

Openbare Vergadering Dorpsplatform Kamerik
10 december 2013 in de Schulenburch,
aanvang 20.00 uur
Vooraf Koffie
1 Welkom door de voorzitter Klaas de Wit
Introductie gespreksleider Erwin van Aken
Waarom Dorpsagenda door wethouder C.J. van
Tuijl
2 Kennismaken met elkaar en met het thema
3 Pauze
4 Discussieronde over de Kamerikse accenten
5 Wat weegt het zwaarst – stemming
6 Samenvatting en vaststellen Dorpsagenda
7 Dankwoord door wethouder C.J. van Tuijl

Voorzitter: Klaas de Wit
Secretaris: Tineke Mees
Penningmeester: Teun Los
Adviseurs
Jan Luidens, Ko Droogers
Algemeen leden
Edith Voets, Manuela
Wiltenburg
Commisssies
Verkeer
Klaas de Wit (voorzitter),
Koos van der Laan, Jan
Luidens
Jongeren, ouderen, sport
Jos Boers, Hans van ‘t
Hoofd
Openbare Ruimte
Tineke Mees, Cees Meijers,
Edith Voets
PR activiteiten en
nieuwsbrief
Els Kwakkenbos, Jacolien
Meijers
Breenplantsoen ad hoc
Klaas de Wit, Koos van der
Wind, Jan Luidens, Jacolien
Meijers
Gemeente Woerden
Cor van Tuijl
(wijkwethouder)
Jacqueline Scheenstra

8 Einde (ca 22.00 u)
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 stukjes of mededelingen voor de
nieuwsbrief? Stuur ze dan naar email@platformkamerik.nl. De
redactie bekijkt dan of het stukje geplaatst kan worden.
Website Dorpsplatform
Kijk voor actueel Kameriks nieuws op: www.platformkamerik.nl.
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Correspondentieadres:
Dorpsplatform Kamerik, t.a.v.
Secretaris: Tineke Mees,
Teckop 9, 3471HG Kamerik.
Email:
email@platformkamerik.nl
Website:
www.platformkamerik.nl

