Dorpsplatform Kamerik
Voor alle Kamerikse belangen

Van de voorzitter
Het nieuwe jaar 2016 is het Dorpsplatform van start
gegaan met een nieuwe voorzitter en secretaris. Dat is
even wennen. Sommige dingen gaan wat anders, maar
de inzet van het Dorpsplatform voor de leefbaarheid
van Kamerik is hier zeker niet minder om!
We hebben afscheid genomen van de leden Jos Boers
(jongeren), Edith Voets (secretaris) en Klaas de Wit
(voorzitter) en van onze adviseur Jan Luidens. Alle vier
heel hartelijk dank voor jullie inzet. Gelukkig kunnen we
weer nieuwe leden verwelkomen: Kees Burger, Leo
Molenaar en Map Brouwer.
Wat de taakverdeling betreft is het volgende gewijzigd:
Dick Verschoor heeft het voorzitterschap van de
Commissie Verkeer op zich genomen en Leo Molenaar
is voorzitter van de Commissie Groen geworden. Map
Brouwer is de nieuwe secretaris en zelf hanteer ik de
voorzittershamer.
De commissie Groen is voorlopig nog een
eenpersoonscommissie, maar dat kan nog veranderen,
als we meer zicht op de werkzaamheden van deze
commissie hebben.

Er zijn dit jaar al een paar meldenswaardige zaken: we
hebben een nieuwe Kameriker van het Jaar, Tonnie
Slootjes en er was een zeer geslaagde Stamppotavond,
met een goede opbrengst van de verloting waarmee we
weer mooie plantenbakken aan de lantaarnpalen in het
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Dorp kunnen verzorgen. De organisatoren van de
Stamppotavond weer complimenten voor de
uitstekende organisatie hiervan.
Camperplaatsen
Mijn eerste officiële overleg als voorzitter was met
wethouder Margot Stolk over camperplaatsen in
Kamerik. Wat we vonden van het aanbieden van twee
gratis camperplaatsen achter de Schulenburch.
Overigens bleek de gemeenteraad hier al een besluit
over genomen te hebben…. Op zich niet verkeerd om
meer toeristen naar Kamerik te lokken, goed voor de
middenstand en horeca, maar de plekken op de
parkeerplaats lijken nu niet erg aantrekkelijk, vooral ook
als er straks een nieuwe school gebouwd gaat
worden. Aan de andere kant lijkt het ook oneerlijke
concurrentie voor de Kamerikse camping Oortjeshek
waar ook camperplaatsen verhuurd worden.
Afgesproken is dat er een reclamebord voor Oortjeshek
bij de camperplaatsen mag komen. Als bezoekers per
camper aan ons dorp een mooiere plek willen, kunnen
ze daar terecht. Ik ben benieuwd wanneer we de eerste
campers zien verschijnen. Als er onverhoopt overlast
door komt of als er vuil achterblijft is een melding naar
de gemeente voldoende om dit op te lossen is
toegezegd. Op www.platformkamerik.nl staat een link
naar het gemeentelijke meldpunt.
Onderhoud openbare ruimte
Inmiddels heeft ook de eerste Algemeen
Bestuursvergadering plaats gevonden met de nieuwe
voorzitter en secretaris, waarbij ook de
dorpswethouder Tymon de Weger aanwezig was. Er
was gelijk een pittige agenda. U begrijpt het al: het
ophogen van het Overzicht. Het Dorp is al een hele tijd
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nauwelijks begaanbaar en er zat weinig schot in de
werkzaamheden. De wethouder heeft toegelicht hoe
dit zo gekomen is en dat er alles aan gedaan wordt om
de overlast te beperken. Wij wensen de bewoners en
vooral ook de ondernemers aan het Overzicht sterkte.
We roepen onze inwoners op om toch vooral onze
winkeliers te blijven bezoeken, ondanks de slechte
bereikbaarheid. Belangrijk om de winkels in ons dorp
duurzaam te kunnen behouden.

Afval scheiden
De gemeente worstelt al jaren met het afvalprobleem.
Er staan nieuwe maatregelen op stapel. De gemeente
wil met een aantal inwoners nadenken hoe we meer
bewust met ons afval om kunnen gaan. Wij zijn op zoek
naar iemand die in een bewonerspanel mee wil denken
en tegelijkertijd de Kamerikse belangen wil behartigen.
Interesse? Het Dorpsplatform hoort graag van u. U kunt
zich melden via secretariaat@platformkamerik.nl.

Een ander belangrijk onderwerp was het Meerjaren
Onderhouds Programma voor de openbare ruimte
(MOP). Hier staat in wat er de komende jaren gepland is
voor groot onderhoud. We vinden het jammer dat we
hierover niet hebben kunnen meedenken als
Dorpsplatform. Zowel het MOP als de stand van zaken
en planning van de ophoging van het Overzicht worden
toegelicht door de gemeente tijdens de Openbare
Vergadering van 1 maart. Belangrijk om hier bij te zijn
dus.

Openbare vergadering 1 maart
Op dinsdagavond 1 maart hebben we weer een
Openbare Vergadering, waar u informatie kunt krijgen
en kunt meepraten over onder andere de ontwikkeling
en planning van het ophogen van delen van het Dorp,
de reconstructie van de Van Teylingenweg, de Kanis en
de Begraafplaats. Verder wordt toegelicht hoe Kamerik
veiliger kan worden door gebruik van de Buurt
WhatsApp en krijgen we een toelichting op het
Meerjaren Onderhouds Programma. Weer de moeite
waard om te komen. U vindt de agenda op de
achterkant van deze Nieuwsbrief.

Het onderhoud van de openbare ruimte in ons dorp
blijft een zorgenpunt. Door de gemeente is beterschap
beloofd. Er is meer geld beschikbaar gesteld door de
gemeenteraad en er komen nieuwe aannemers en een
andere manier van werken. Het betreft zowel het groen
als de wegen. De openbare ruimte wordt regelmatig
geschouwd door de gemeente, maar niet alles wordt
gezien. Bovendien is de schouw een momentopname.
Het is belangrijk dat slecht onderhoud en vooral
gevaarlijke situaties, gemeld worden bij de gemeente
via het eerder genoemde meldpunt. We willen iedereen
oproepen hier vooral gebruik van te maken. De
gemeente zal de meldingen ook aan het Dorsplatform
doorgeven zodat wij ook weten waar er problemen zijn.
Van Dorpsagenda naar Dorpsvisie
Zo’n drie jaar geleden is er op initiatief van de gemeente
een Dorpsagenda opgesteld. Onze inwoners konden
aangeven wat ze de belangrijkste aandachtspunten
vonden. Op basis hiervan hebben vijf onderwerpen
extra aandacht gekregen gedurende twee jaar. De
Dorpsagenda is te vinden op de site van het
Dorpsplatform. Inmiddels gebeurt er zoveel in ons dorp
en omgeving dat we als bestuur besloten hebben een
bredere visie op de ontwikkeling van Kamerik te willen.
We denken hierbij aan de woningontwikkeling, sport,
onderwijs, verkeer, sociale voorzieningen, recreatie,
winkels etc. Hierbij willen we natuurlijk zoveel mogelijk
inwoners betrekken. Onderdeel van de visievorming zal
in ieder geval een enquête worden, maar we zoekenook
mensen die mee willen denken in een werkgroep
Dorpsvisie. Aanmelden kan bij het secretariaat van het
Dorpsplatform.
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Ko Droogers,
Voorzitter

Vrijwilligers gevraagd
In het artikel van de voorzitter is te lezen dat we
zoeken naar Kamerikers die mee willen doenin een
werkgroep Dorpsvisie en naar iemand die deel wil
nemen in het Bewonerspanel Afval.
Wil je hieraan meedoen, geef dat dan door aan
secretariaat@platformkamerik.nl.

Meerjaren Onderhoudsprogramma (MOP)
Het beheer van de Openbare ruimte heeft mede als
gevolg van bezuinigingen de laatste jaren onvoldoende
aandacht gekregen. Het afgelopen jaar heeft een aantal
medewerkers van de gemeente zich intensief bezig
gehouden met de voorbereiding van een programma
voor het beheer van de Openbare ruimte voor de
periode 2016 – 2019. In januari 2016 heeft het College
van B&W besloten met dit programma aan de gang te
gaan.
Voor Kamerik staan de volgende Projecten benoemd:
Begraafplaats, de Kanis, Overzicht/Spijkerlaan, Kamerik
NOII, Pastorielaantje, Scholencluster, Lindenlaan, Van
Teylingenweg/Mijzijde en Houtdijk.
Het plan is vers van de pers. Jessica Graafland
(gemeente Woerden) komt op de Openbare
vergadering uitleg geven over de opzet van het plan. De
wethouder Tymon de Weger is aanwezig om eventuele
vragen te beantwoorden.

Wil je meer weten over het MOP kom dan naar de
Openbare vergadering op 1 maart. Als u zich alvast wilt
inlezen, ga dan naar onze website platformkamerik.nl.
Hier vindt u een link naar het plan.

Update verkeerscommissie
Namens de verkeerscommissie
mag ik melden dat wij dankzij een
combinatie van subsidies een
mooie snelheids-indicator hebben
kunnen aanschaffen. Deze zal
wisselend ingezet worden op
punten waar de snelheid regelmatig te hoog lijkt. De
ervaring is dat deze bewustwording goed meehelpt bij
het beperken van de snelheid. Niet alleen geeft deze
meter aan of er te hard gereden wordt, hij meet ook
hoeveel en hoe vaak dit plaatsvindt. Op deze wijze kan
er dus een inventarisatie gemaakt worden, en een
indicatie gegeven worden voor aanpassingen aan de
weg. Op de Openbare Vergadering van 1 maart willen
we graag samen met u inventariseren op welke plaatsen
de meter ingezet kan worden.
Punt van aandacht blijft onder andere het beperkte
onderhoud aan de noordelijke van Teylingenweg. De
gemeente wil het grote onderhoud zoals gepleegd
tussen Kamerik en de Kanis uitstellen tot er meer
duidelijkheid is over de plannen (zoals aan de Kanis) om
de ondergrond langdurig te versterken. Totdat hier
duidelijkheid over is wordt gevraagd alle slechte
gedeelten te melden bij de website van de gemeente
(www.woerden.nl/onderwerpen/melding-omgeving) of
ons dorpsplatform (www.platformkamerik.nl). De
wethouder heeft beloofd deze reparaties ruimhartig uit
te laten voeren.
Op de Spruitweg ter hoogte van de Lindenlaan blijken
regelmatig fietsers te belanden. Bij nadere beschouwing
bleken er bij de aansluiting op de Meent geen
verbodsborden te staan. Deze gaan er alsnog geplaatst
worden. Ook de situatie voor fietsers komend vanuit
Kockengen/Harmelen is bij de Beukenlaan onvoldoende
duidelijk. Officieel is het blauwe gebodsbord voor
fietsers voldoende om de fietsers niet voor de
Spruitweg te laten kiezen. De omleiding over de
Meidoornlaan is echter niet voor iedereen even
duidelijk omdat het lijkt dat je daar van de Spruitweg
verwijderd raakt. Er wordt gezocht naar
duidelijker wegwijzers.
De entrée en het parkeerterrein van de begraafplaats
worden aanzienlijk verbeterd. Er komt een mogelijkheid
om met de begrafenisstoet rond te rijden en uit te
stappen op een ontvangstpleintje. Het huidige hek zal
vervangen worden door een sierhek.

Tenslotte de verkeerssituatie op de Van Leeuwenbrug.
De verkeersdeskundige van de gemeente Woerden
heeft hier gekozen voor het bevorderen van de
verkeersstroom van en naar De Kanis via de Van
Teylingenweg en de Mijzijde richting Beukenlaan. De
overige wegen zullen als uitrit aangelegd worden zodat
het verkeer daar voorrang moet verlenen. De
verkeerscommissie hoopt dat dit voor de fietsers
(scholieren) vanuit zuidelijke richting over de Van
Teylingenweg en Mijzijde duidelijk genoeg is om
voorrang te verlenen en heeft de gemeente gevraagd
dit goed aan te geven, zeker in het begin.
Dick Verschoor

Actie Kamerik Schoon! 2016

Op woensdagmiddag 23 maart tussen 13.30 -15.30 uur
wordt weer een Actie Kamerik Schoon! gehouden dit
om het zwerfvuil uit Kamerik te verwijderen. Elk jaar
worden weer zakkenvol rommel opgehaald uit vooral de
plantsoenen en slootkanten; in 2015 deden ruim 50
kinderen en 12 ouders mee. Beide basisscholen en de
gemeente Woerden hebben hun medewerking weer
toegezegd. De kinderen en begeleidende ouders
kunnen zich voor de Actiemiddag weer aanmelden via
de school. Maar ook andere helpers zijn welkom en
kunnen hiervoor een mailtje sturen aan:
secretariaat@platformkamerik.nl. En vindt u het leuk
deze actie mee te helpen organiseren? Stuur dan ook
een mailtje naar het secretariaat van het
Dorpsplatform.
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Een hart van goud
Met grote instemming
applaudisseerden
de
aanwezigen tijdens de
Stamppotavond
voor
Tonnie Slootjes. Tonnie zelf
riep, terwijl ze liep:
“waarom ik, ik heb toch
niets
gedaan”,
heel
verbaasd naar het podium.
Tonnie is gekozen tot Kameriker van het jaar. De
benoemingscommissie koos uit diverse voordrachten
voor Tonnie als stille werker die op vele terreinen actief
is en die de titel dubbel en dwars verdient. Ko reikte
haar de trofee uit met de titel: Hart van goud. Ook kreeg
Tonnie een oorkonde en een mooie bos bloemen.
In zijn speech gaf Ko een opsomming van de activiteiten:
Tonnie
verkocht
speculaas
voor
de
gymnastiekvereniging D.E.S., zij collecteerde voor de
Ned. Hartstichting, zij was verkeersregelaar voor de
Weteringloop en bracht ook de informatiebrieven voor
deze loop huis aan huis rond, ze deed spelletjes met
kinderen thuis als er sprake was van ziekte of andere
zaken waardoor er weinig aandacht kon zijn voor deze
kinderen. Verder was zij actief voor de R.K. kerk en ging
zij vaak op ziekenbezoek bij collega’s of buurtbewoners.
Ook zingt zij al jaren mee in het kerkkoor.
Twee weken later bij Tonnie
thuis op de bank. “Ik ben zo
dankbaar. Het is een feest,
kijk eens om je heen:
bloemen, planten, kaarten. Ik
krijg zoveel leuke reacties,
ook op straat en in de
winkels.” De trofee en de
oorkonde hebben een mooi
plaatsje gekregen in haar woonkamer. Tonnie is blij dat
ze de trofee mag houden, dat hij echt voor haar is.
Haar dochter stelde voor om op 22 januari ‘s avonds uit
eten te gaan. Tonnie was daar eerst niet zo voor. Zij gaat
vrijdagavond altijd naar de mis. Maar haar dochter
haalde haar over: “we hebben je iets belangrijks te
vertellen” en er was die avond geen dienst. Dus Tonnie
ging ’s morgens naar de mis in Utrecht en meldde zich
aan het eind van de middag bij haar dochter en vriend.
We gingen lopen, waar naar toe? Waarom naar de
Stamppotavond? Diverse mensen begroeten haar: hè jij
hier? Iemand zei, misschien ben jij wel Kameriker van
het jaar. Tonnie reageerde met “nee dat kan niet en als
dat zo is, ga ik huilen”.
Huilen deed ze niet, bij de uitreiking. Haar vreugde was
groot, de zaal genoot van haar spontane reacties.
Mensen helpen is haar grote passie. Tonnie: “Alles komt
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van God, maar je moet daar wel zelf invulling aan geven.
Door te helpen, krijg je zoveel terug. De uitstraling komt
uit mijn hart”.

Stamppotavond
Op vrijdag 22 januari hebben we alweer voor de zesde
keer een Stamppotavond gehouden. Vanaf 18.00 uur
werd iedereen verwelkomd met een lekker drankje,
aangeboden door het Dorpsplatform. Daarna kon men
genieten van een heerlijke maaltijd, bereid door Chez
Michel, De Schulenburch, slagerij Zwetsloot en
Kamerijck. Alles onder het genot van DJ Hans van
Breedveld en de zanger Wesley Blok. Ook werd de
Kameriker van het jaar, Tonnie Slootjes, bekend
gemaakt. Tijdens de maaltijd werden er lootjes verkocht
ten bate van de bloembakken langs de wetering. Deze
verloting heeft 630 euro opgebracht. Hiervan kunnen
we weer een groot deel van de bloembakken
bekostigen. Met dank aan alle ondernemers die voor de
prijzen hebben gezorgd. Het was een heel gezellige
avond, waarbij zelfs nog tot laat in de avond gedanst
werd. Onze volgende activiteit is weer Kamerik Proeft
op zaterdag 27 augustus. Hopelijk zien we elkaar dan
allemaal weer op het dorpsplein.
Namens Kamerik Leeft,
Els Kwakkenbos

Onbekende boerderijnamen
Houtdijk 7 ‘De Meent’ – deel 1
Van weidepad tot asfaltweg

Het boerderijtje ‘De Meent’ is aan meerdere personen
verhuurd geweest, steeds voor een zes jaarlijkse
termijn.
Van 1896 t/m 1902 aan Philippus Hogendoorn voor f.
285,00/jaar, maar deze afspraak werd al snel
ontbonden: ‘zijn zoon Jacob Hogendoorn, koopman te
Kamerik nu vanaf 1 april 1897 tot 31 december 1902
voor een som van f. 285,50/jaar, wegens de bijzondere
ligging dezes hofstede , als zijnde het uitpad van de
bewoners der buurt Teckop.’

oordeelde als volgt: Heemraden zijn grof nalatig
geweest om voldoende toezicht te houden. Ook zijn er
enkele opmerkelijke brieven bijgevoegd van de
gezamenlijke buren aan de Houtdijk en van de heer Jan
Nell die beweren dat Joh. de Koning zijn werk wel goed
deed.
Maar op 17 februari 1942 oordeelde de Pachtkamer dat
het verzoek van de Koning afgewezen werd. Op z’n
minst opmerkelijk!
Het bijbehorende land wordt op 30 maart 1942 voor de
duur van drie jaar verpacht aan Anthonij Beijen, vanaf
Dorp Kamerik tot aan de machine van het Waterschap
Teckop. Dus zonder het boerderijtje én nu voorzien van
een zeer uitgebreid huurcontract. (24 artikelen)
Beijen had zijn boerderij midden op dorp in het linker
deel van ‘De Herberg’.
Tot er in het archief van polder Teckop in november
1943 een lijstje ligt waarop tien gegadigden staan die
wel in aanmerking wilde komen voor de huur van het
boerderijtje. Eén van de geïnteresseerde was Huig Los
uit Zegveld (boerenknecht te Zegveld) die uiteindelijkde
gelukkige is geworden. Huig is op 13 december 1914 te
Leiderdorp geboren en trouwde op 25-11-1943 met
Cornelia de Jong, geboren op 18 maart 1916 te
Woerden. Op boerderij ‘De Meent’ worden hun vier
kinderen geboren.

Foto van voor de oorlog met de boerderij van De Lange.

Een hofstede is wel een groot woord als je het
boerderijtje op bovenstaande foto rechts ziet. Johannes
de Koning huurt voor de eerste termijn de ‘landeryen’
van 1932 tot 1 november 1938 en de
‘bouwmanswoning’ tot en met 30 april 1939. Het
bestuur heeft veel te stellen gekregen met deze
huurder. Hij krijgt op 4 februari 1938 een aangetekend
schrijven in verband met bagger op het overpad! En
hierdoor was van een fatsoenlijk overpad geen sprake.
In een schrijven van 26 november 1941 deelt het
bestuur van het Waterschap Teckop, met als voorzitter
H. Blom Hzn en als secretaris J. Reijers (tevens
burgemeester van Kamerik), mede dat wegens het niet
naar behoren nakomen van de verplichtingen der
pachtovereenkomst deze niet kan worden vernieuwd
enz. enz. ‘Waarby wy U inzonderheid aansprakelyk
stellen voor het reinigen der watergangen, by gebreke
zullende deze door of vanwege het Bestuur gereinigd
worden, onverlet Uw aansprakelykheid voor de te
maken kosten.’
Johannes de Koning maakt hiertegen bezwaar bij de
pachtkamer van het Kantongerecht te Utrecht. Deze
vraagt advies op bij een onafhankelijk iemand, de heer
Henderik van Mourik, veehouder te Linschoten, die

Kees Los (met paling) tussen de boerderijen van Piet
Molenaar (links) en Jan de Lange (rechts).

Uiteindelijk is het boerderijtje in november 1968
gesloopt en is het weidepad een asfaltweg geworden.
Dit pad mag vanaf het oude gemaal van Teckop alleen
door fietsers én wandelaars gebruikt worden. Dus toch
een soort overpad!
Heeft u meer informatie over deze of andere
boerderijen (met een naam) in Kamerik?
Graag mailen naar cees.meijers@filternet.nl. Bij
voorbaat dank!
Cees Meijers, februari 2016
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Voorstelrondje Dorpsplatform
In de nieuwsbrief stellen de leden van het Dorpsplatform
zichzelf voor. We beginnen dit jaar met het voorstellen
van twee nieuwe leden.

Leo Molenaar
Beste dorpsgenoten, ik ben
Leo Molenaar en woon al 61
jaar in ons prachtig Kamerik. Ik
ben 34 jaar getrouwd met
Marijke. We hebben 3
kinderen en 2 prachtige
kleinkinderen. Binnen het
platform zal ik me vooral gaan
richten op het verbeteren van
het openbaar GROEN. Ik heb al
geconstateerd dat ook de gemeente zich hiervoor gaat
inzetten en al plannen aan het ontwikkelen is. Dus dit is
het moment om mee te denken. Mijn standpunt is dat
we niet moeten klagen, maar mee moeten helpen om
dingen beter te doen.

Kees Burger

Ingezonden nieuws
Oud papier
Zaterdag 6 februari 2016 kwamen de papierwagens al
vroeg naar ons dorp. Deze maand was de afsluiting van
het Overzicht een extra handicap voor de beide
vrachtwagen chauffeurs. Toch konden beide wagens op
tijd vertrekken. De ene wagen vertrok met de
vrijwilligers John en Jan naar Kanis, Oud-Kamerik en
Teckop. De andere wagen met vrijwilligers Paul en Ton
(en even later ook Klaas) zette koers naar Kamerik
Centrum, Oost en Oud-Zuid. In korte tijd werden zo
tientallen containers geleegd. Als het op tijd aan de
straat staat, gaat alles mee. Dat is dus wel een
voorwaarde: zet uw papier op tijd (voor 8 uur) buiten,
de vrijwilligers beginnen vroeg en komen maar een keer
langs.
Om 10.00 uur is het koffietijd en worden de vrijwilligers
afgelost. Ria had de koffie op tijd klaar en verse
vrijwilligers verwelkomden de vroeg-starters. Zo
konden na de koffie Ton, Marcel en Anna beginnen met
het ophalen van oud papier in Kamerik West. Ja u leest
het goed, Kamerik had een primeur: de eerste dame
achter de papierauto is gestart. Gebroeders Edwin en
Dominique ontfermden zich tegelijkertijd over het
papier in Kamerik Nieuw Zuid.
Volgende maanden staan weer nieuwe vrijwilligers klaar
en als u ook eens mee wilt doen, dan volstaat een email
aan Klaas (witdek@gmail.com). Zo houden we Kamerik
schoon en blijft er financieel gezien voor veel partijen in
en buiten Kamerik een leuke inkomstenbron in stand.
Details daarover leest u een volgende keer.
Klaas de Wit

Mijn naam is Kees Burger. Ik ben van 1949 en
opgegroeid in een Rotterdams gezin. Mijn vrouw en ik
wonen nog maar kort in Kamerik. Ik ben 32 jaar
predikant geweest, met veel plezier. Vorig jaar ben ik
met pensioen gegaan. In een kerk ben je als predikant
de enige professional in een vrijwilligersorganisatie,
maar zélf ben je dat niet, vrijwilliger. Daarom vind ik het
leuk en een uitdaging om nu wat vrijwilligerswerk te
gaan doen. Ik heb al gemerkt dat er genoeg werk aan de
winkel is. Ik ben mij nu vooral aan het oriënteren en aan
het ontdekken hoe het in Kamerik reilt en zeilt.
Voorlopig ga ik mij bezighouden met de portefeuille
‘zorg en welzijn’. Als niet-Kameriker van oudsher ben ik
aangewezen op informatie van derden, maar dat gaat
wel lukken. Ik vind het belangrijk om maatschappelijk
betrokken te zijn en het Dorpsplatform biedt met recht
en reden daartoe een mogelijkheid.
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Een veiliger Kamerik door
Buurtwhatsapp!
Een buurtwhatsapp is een whatsappgroep die zich richt op het signaleren van
verdachte situaties in een bepaalde wijk,
buurt, dorp of stad. Het is een
burgerinitiatief en dient als moderne vorm van
buurtwacht.
Het doel van een buurtwhatsapp is het zorgen voor
meer ogen en oren voor de politie. Door een
buurtwhatsapp kunnen burgers zelf een groot gebied in
de gaten houden. Met het melden van verdachte
situaties in een buurtwhatsapp, worden buurtbewoners
snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de
gaten houden. Ondertussen kan de politie worden
ingelicht via het alarmnummer 112 en tot eventuele
actie overgaan.

In Nederland zijn inmiddels meer dan 1000 buurten met
een dergelijke whatsapp-groep. In diverse dorpen en
steden in Nederland heeft de Buurtwhatsapp inmiddels
al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden en
het aantal woninginbraken is in sommige wijken
gedaald.
Wilt u meer weten over dit initiatief of wilt u zich gelijk
aanmelden? Mail dan uw naam, adres en mobiele
telefoonnummer naar markkamerik@hotmail.com.
Let wel: de buurtwhatsapp is alleen bedoeld voor het
signaleren en melden van verdachte situaties. Andere
wijkzorgen of problemen moet u zelf bij de gemeente
melden.
Ik hoop dat veel mensen zich aanmelden bij de
buurtwhatsapp zodat Kamerik weer wat veiliger wordt!

uitwerking kan hebben bij astmatische klachten, stress
en de hersenactiviteiten stimuleert ?
Zaterdag 21 mei 2016, om half acht, in de Schulenburch
verzorgt Nieuw Leven met muziekvereniging Veronica
uit Zuid Zande het jubileum-jaar-concert. Het belooft
een mooie muzikale avond te worden. Iedereen is van
harte uitgenodigd!
Namens de muziekvereniging,
Marga Habben Jansen

Toneel op 3, 4, en 5 maart
Al vele jaren organiseert de LTO een toneelopvoering in
Kamerik. Een club enthousiaste Kamerikers oefent de
hele winter, om uiteindelijk drie avonden het stuk op te
voeren.

Mark Hansum

Uitnodiging ‘70 jaar muziek’
Muziekvereniging Nieuw Leven jubileert
Veel mensen hebben zich in de loop der jaren ingezet
voor de muziekvereniging, in 1946 begonnen als de
Jagersfanfare. Kamerik heeft nog steeds een groep
enthousiaste muzikanten die elke woensdagavond (van
19.45 uur-22.00 uur) in de Schulenburch repeteert.
Mocht u zelf een instrument bespelen, hebben gespeeld
of willen bespelen, dan bent u hierbij uitgenodigd om
langs te komen op de woensdagavond. De leeftijd is niet
van belang maar de wil om een instrument te bespelen
wel. Om er een leuke melodie uit te halen is regelmatig,
liefst dagelijks, oefenen van groot belang.

Onze tieners vinden zichzelf een hechte club binnen de
vereniging. Hierbij nodig ik de tieners die muziek leuk
vinden uit om eens te komen luisteren. Meedoen is nog
leuker! Muziek is voor jongens en meisjes. Wist u dat
het bespelen van een blaasinstrument een gunstige

Dit jaar speelt alles zich af in: Kuuroord Fontina. Het
verhaal in het kort: het kuuroord van Fons en Tina loopt
niet zo best en ze zitten dan ook in financiële
problemen. Hun laatste hoop ligt in de komst van
Prinses Clothilde, die incognito naar hun kuuroord
komt. Omdat ze zonder personeel zitten en dat niet aan
hun gasten willen laten merken, creëren ze twee fictieve
medewerkers: Frans de tweelingbroer van Fons en Els
de tweelingzus van Tina. Dit brengt natuurlijk de nodige
verwarring met zich mee, met alle gevolgen van dien.
Als een roddelblad journalist en een medewerkster van
het concurrerende kuuroord ook nog gasten zijn wordt
het er allemaal niet beter op. Alsof dat nog niet genoeg
is: de elektriciteit dreigt te worden afgesloten, en de
gasten worden op het verkeerde been gezet omdat ze
denken dat Frans is vermoord. Het einde van kuuroord
Fontina lijkt nu echt dichtbij te komen.
Wilt u ook weten hoe dit af gaat lopen? Kom dan op 3,
4 of 5 maart aanstaande naar de Schulenburch. De
entree is € 7,50 en het begint om 20.00 uur. De zaal is
open om 19.30 uur.
Een gezellige avond uit waarmee u uw lachspieren weer
eens kunt trainen!

Annette van Schie
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AGENDA
Openbare Vergadering Dorpsplatform Kamerik
1 maart 2016 aanvang 20.00 uur
Locatie: Schulenburch
1. Opening
2. Mededelingen
3. Buurt whattsapp
Toelichting door initiatiefnemer Mark Hansum en wijkagent
Ton Hendrikse

4. Meerjaren Onderhoudsprogramma (MOP)
Uitleg over de achtergronden van het MOP door Jessica de
Graaf van de gemeente Woerden en de wethouder Tymon
de Weger

5. Renovatie Begraafplaats
Toelichting door de gemeente

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

7. Stand van zaken Overzicht

Dorpsplatform Kamerik
Redactie nieuwsbrief
Jacolien Meijers
Els Kwakkenbos
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
Commissie Verkeer
Dick Verschoor (vz)
Wibe van Vliet
Koos van der Laan
Peter Rijnbeek (adviseur)

Gemeente Woerden

8. Verkeerssituatie bruggen
9. Glasvezelkabel

Tymon de Weger,
dorpswethouder
Jacqueline Scheenstra,
dorpsambtenaar

10. Groen in Kamerik; aanpak maaibeleid
11. 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 stukjes of mededelingen voor de
nieuwsbrief? Stuur ze dan naar jacolien_meijers@hotmail.com. De
redactie bekijkt dan of het stukje 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:
www.platformkamerik.nl

