Dorpsplatform Kamerik
Voor alle Kamerikse belangen

U bent van harte welkom op de openbare vergadering
van dorpsplatform Kamerik op 4 maart 2015 in de
Schulenburch. De agenda voor deze vergadering vindt
u op de achterkant van deze nieuwsbrief.
In de aanloop naar de vergadering zijn er heel wat
onderwerpen bij het dorpsplatform de revue
gepasseerd. De meeste van die onderwerpen worden
of behandeld op de vergadering of er staat iets over in
deze nieuwsbrief. Zo werden we bijvoorbeeld
geïnspireerd door een artikel in het AD over een nieuw
plan voor zorg in Zegveld. Het Zegvelds plan is nog niet
rond, maar het idee zette de leden van dorpsplatform
Kamerik ook aan het denken. Een eerste overleg met
gemeente Woerden leverde op dat we met elkaar gaan
proberen een concreet plan te maken. Niet alleen laten
we ons inspireren door wat in Zegveld op stapel staat,
ook laten we ons informeren over de opzet van een
soortgelijk initiatief in Austerlitz. Laat gerust weten als
de zorg voor Kamerikers u aan het hart gaat en als u
mee wilt denken over verbeteringen en vernieuwingen
op dit terrein.

Wisseling van de wacht
Afscheid Koos van der Wind
In december 2014 hebben we
afscheid genomen van Koos van der
Wind als lid van het dorpsplatform.
Koos heeft zich op verschillende
onderwerpen voor ons dorp en het
dorpsplatform ingezet. Het meest recent zijn zijn
inspanningen voor de renovatie van het Burgemeester
Breenplantsoen. Samen met de andere leden van de
commissie heeft hij succes gehad met de plannen en
de uitwerking daarvan, zichtbaar voor ons allemaal.
Zijn inzet voor het plantsoen was tekenend voor zijn
inzet in het dorpsplatform. Praktisch ingesteld en oog
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voor wat haalbaar is. Het heeft geresulteerd in
resultaten waar we met elkaar trots op zijn. We
hebben Koos bedankt voor zijn betrokkenheid bij het
dorp en het dorpsplatform tijdens het jaarlijks dinertje
van het platform en we konden hem laten gaan met
een prachtig boeket.
Vertrek Secretaris Tineke Mees
Een andere wisseling vond plaats
doordat Tineke Mees in januari
2015 te kennen gaf per direct te
stoppen
als
lid
van
het
dorpsplatform. Dat daarmee een
einde kwam aan de invulling van de functie van
secretaris zorgde voor extra aandacht bij de
achterblijvers (daarover hierna meer). Tineke was
jarenlang de secretaris van het Dorpsplatform een taak
die veel werk met zich brengt, die zij met veel energie
en inzet heeft vervuld. Op verschillende onderwerpen
heeft Tineke haar stem laten horen als lid van het
algemeen bestuur en als lid van het dagelijks bestuur
van het platform. Het dossier HDSR vanwege de
peilbesluiten in het poldergebied van Oud-Kamerik
kreeg Tineke's volledige aandacht, met succes. Maar
niet alleen dat onderwerp had haar sympathie. Allerlei
zaken betreffende Kamerik of het buitengebied
werden door Tineke aan de orde gesteld in het
dorpsplatform. Recent kreeg het onderwerp 'behoud
Kinderboerderij Oortjespad', als onderdeel van de eind
2013 vastgestelde Dorpsagenda, haar volle aandacht.
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Dit onderwerp bleek vele facetten te hebben waarover
in het platform uitgebreid is gediscussieerd: tijdens
openbare
vergaderingen,
maar
ook
tijdens
bestuursvergaderingen. Lastig bleek het te zijn om daar
met elkaar als platform de juiste koers te bepalen. De
gekozen route was uiteindelijk zodanig dat Tineke
besloot haar lidmaatschap te beëindigen. We hebben
haar bedankt voor de jarenlange inzet voor het
dorpsplatform en moesten acuut op zoek naar een
nieuwe secretaris.
Start Wibe van Vliet
Na berichten over vertrekkende leden van het
dorpsplatform zijn er ook berichten van nieuwe leden
en nieuwe functies. Zo prijzen wij ons gelukkig met
Wibe van Vliet als nieuw lid van het dorpsplatform.
Wibe zag in het afgelopen najaar hoe de dorpsschouw
vanuit zijn camping Oortjeshek startte en mede door
de onderwerpen die dat opleverde nam hij zijn besluit.
Tenminste, dat bleek op de bestuursvergadering in
januari j.l. Wibe was op die avond aanwezig om een
eerste officiële vergadering mee te maken. Aan het
einde van de avond was hij overtuigd van het feit dat
dit dorpsplatform zijn inzet zeker waard is. Welkom
Wibe, zoals gemeld we rekenen graag op jouw inbreng
en inzet voor de komende jaren in het platform.
Nieuwe Dorpswethouder
Ook nieuw op de bestuursvergadering in januari j.l. was
Tymon de Weger. Zie zijn bericht op de volgende
pagina.
Nieuwe secretaris – Edith Voets
Edith Voets gaf aan dat zij de ontstane vacature van
secretaris wil invullen, om te beginnen voor een
periode van een half jaar. De leden stemden unaniem
in met deze vervulling van de vacature van secretaris
van het platform.
Vacature
Door vertrek van twee leden van het platform is er ook
weer ruimte voor nieuwe leden. Zoals aangegeven is
Wibe van Vliet net gestart. Als u ook denkt dat het
lidmaatschap van het dorpsplatform misschien iets
voor u is, neem gerust contact op met een van de
leden voor meer informatie. Misschien kan uw inbreng
het dorpsplatform ook verder helpen. Kamerik
verdient het om betrokken inwoners de gelegenheid te
geven aandacht te vragen voor actuele zaken.
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Website dorpsplatform
De website van het dorpsplatform is vernieuwd. De
toegankelijkheid is verbeterd en u kunt er regelmatig
nieuwsberichten treffen over Kamerik en Kamerikse
zaken. Ook staan er de verslagen van de openbare
vergaderingen van het dorpsplatform Kamerik en de
officiële inkomende en uitgaande post van het
Dorpsplatform. Zo kunt u steeds op de hoogte blijven
van actuele ontwikkelingen.
De link is www.platformkamerik.nl.

Berichten voor op de website kunt u altijd sturen naar
jacolien_meijers@hotmail.com.

Breenplantsoen
Deze winter zijn net voor
de
kerst
de
drie
lantaarnpalen in het
Burgemeester
Breenplantsoen geïnstalleerd.
Het is bijna de afronding
van het plan dat twee
jaar
geleden
werd
gelanceerd. Met support
van gemeente Woerden
en heel veel sponsors is
er mooi werk geleverd. We zijn nog in afwachting van
een ANWB-informatiebord
waarop een kleine
toelichting op het plantsoen, voormalig gemeentehuis
en de kerk komt te staan. Uiteraard kijken we
ondertussen uit naar de eerste bloembollen van 2015.
Er is heel wat in de grond gestopt door vrijwilligers. En
nu maar zien wat er gaat komen. Ook het komend jaar
gaan we onderhoud doen in het park met inzet van
Kamerikse middelen. We zijn met elkaar trots dat we
bereikt hebben wat er nu is.
Als u ook mee wilt doen met het onderhoud, laat het
gerust weten aan Jan Luidens - via het secretariaat van
het dorpsplatform - en hij zal u er graag verder over
informeren.

Even kennismaken:

Woonvisie Kamerik

Wethouder Tymon de Weger

Op 27 januari organiseerde de gemeente Woerden een
bijeenkomst over ‘Wonen in Kamerik, Hoe denkt u
erover?’. De gemeente wil graag de inbreng van
inwoners gebruiken bij het opstellen van woonplannen
voor de toekomst die worden opgeschreven in de
Woonvisie. Ook in Harmelen, Zegveld en Woerden
worden gesprekken gehouden over wonen.
In de bijeenkomst is gesproken over mogelijkheden
voor de ouderen, jongeren en gezinnen om prettig te
wonen in Kamerik. Een belangrijk punt was de
mogelijkheden voor senioren om door te stromen naar
een geschikte woning in Kamerik. De informatie die de
gemeente tijdens deze avond heeft gekregen van de
inwoners wordt verwerkt in de Woonvisie.
Het dorpsplatform wordt verder betrokken bij het
proces van de Woonvisie. We houden tussentijds
contact met het platform en daarnaast krijgt het
platform de mogelijkheid om te reageren op de
concept-Woonvisie. Uiteindelijk zal de Woonvisie van
de gemeente na de zomer gepresenteerd worden in
een vergadering van het Dorpsplatform.
Als u nader betrokken wilt zijn of ideeën hierover
heeft, dan kunt u zich richten tot de contactpersoon
van het Dorpsplatform; Manuela Wiltenburg.

Op 17 december 2014 ben ik
geïnstalleerd als wethouder
van Woerden. Ik ben de
opvolger van wethouder Cor
van Tuijl op, die in oktober
aftrad. Graag vertel ik iets
meer over mijzelf.
Ik ben in 1955 geboren in
Delft, maar woonde daarna
in de dorpen Houwerzijl in
Groningen en Berkel en Rodenrijs in Zuid-Holland. Van
huis uit ben ik vervoereconoom. Ik studeerde aan de
Verkeersacademie in Tilburg. Ruim 20 jaar heb gewerkt
in het openbaar vervoer in Twente. Vanaf 2002 werkte
ik vooral in het openbaar bestuur en was ik in de
tussenliggende perioden zelfstandig adviseur. Mijn
vrouw en ik wonen in de Utrechtse wijk Tuindorp. Wij
hebben drie getrouwde kinderen en inmiddels al vijf
kleinkinderen.
In 1990 werd ik gemeenteraadslid in Enschede voor
het GPV, later de ChristenUnie. Na drie raadsperiodes
werd ik in 2002 benoemd tot wethouder Sociale Zaken
in Enschede. Ik was daar ook wijkwethouder voor
Enschede West, waar ook het dorp Boekelo en de
buurtschappen Usselo en Twekkelo onder vielen. In
2006 stapte ik over naar Utrecht als wethouder
Verkeer en Milieu. Daar was ik wijkwethouder voor
Vleuten en De Meern en niet te vergeten Haarzuilens.
Gedurende het jaar 2010 was ik wethouder Sociale
Zaken in Breukelen, waar de dorpen Kockengen en
Nieuwer-ter-Aa bij horen. De afgelopen anderhalf jaar
was ik wethouder Wonen en Milieu in de gemeente
Lansingerland, dat bestaat uit Bleiswijk, Bergschenhoek
en Berkel en Rodenrijs.
Zoals u ziet heb ik in mijn leven veel met dorpen te
maken gehad. Ik heb daarvan geleerd, dat elk dorp een
unieke gemeenschap vormt met een eigen identiteit. Ik
vind het daarom erg leuk, dat ik ook in Woerden weer
‘dorpswethouder’ mag zijn. Ditmaal van het mooie
dorp Kamerik. Ik weet inmiddels dat Kamerik al een
heel oud dorp is en dat het nog niet eens zo heel lang
geleden nog een zelfstandige gemeente was.
Ik zie ernaar uit veel voor Kamerik te kunnen
betekenen en verheug me op een goede
samenwerking.

Natalie Bink,
Beleidsadviseur Wonen Gemeente Woerden

Nieuwe bestuursleden Sleutelclub
De sleutelclub heeft op 30 januari 2015 bekend
gemaakt dat oud-wethouder Cor van Tuijl de nieuwe
voorzitter is van de Stichting Sleutelclub Kamerik. Ook
heeft de Sleutelclub voor het pand aan de
Nijverheidsweg een conciërge benoemd. Het is de heer
Arie Hoogendoorn uit Kamerik.
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Geslaagde Kamerik Stamppot
Kamerik Stamppot 2015 kunnen we bijzonder geslaagd
noemen. Meer mensen dan verwacht bezochten op
vrijdag 16 januari het evenement. De aangepaste
indeling van de zaal kwam de sfeer ten goede. In plaats
van lange tafels waren nu grote ronde tafels gebruikt
en was er een kleiner en lager podium aan de zijkant
van de zaal zodat er veel meer contact was tussen de
artiesten en het publiek.
De eerste helft van de avond werd de muziek verzorgd
door Joan Molenaar die met zijn bekende mooie en
gevoelige liedjes menigeen wist te raken. De tweede
helft van de avond stond Johny Amsterdam op het
podium. Tijdens zijn optreden kroop hij telkens in de
huid van een andere zanger, zoals André Hazes en Elvis
Presley met natuurlijk de bijhorende liedjes. Johny
kreeg al heel snel de voetjes van de vloer zodat de
tafels aan de kant moesten om de dansvloer te kunnen
vergroten. Door het spontaan optreden van enkele
Kamerikers bleek het dorp over nog heel wat
verborgen talent te beschikken.

Chez Michel, De Schulenburch, Scharrelslager
Zwetsloot en Kameryck hadden ook dit jaar weer een
bijzonder goede maaltijd bereid.

AED’s in Kamerik
Een
oplettende
Kameriker
attendeerde ons erop dat er in
Kamerik nog weinig aandacht is
voor de Automatische externe
defibrillator (AED). Bij een hartstilstand is reanimeren en de inzet van een AED van
levensbelang. Een AED is een draagbaar apparaat dat
via gesproken opdrachten helpt bij het reanimeren.
Maar weten we in Kamerik waar we een AED kunnen
vinden? Via de website www.aed4.eu zijn alle
geregistreerde AED’s zichtbaar op een kaart. Echter,
niet alle AED’s zijn geregistreerd. Bij deze dus een
oproep aan de Kamerikers om hun AED te registreren.
Ook een AED aanschaffen?
Kijk op www.hartstichting.nl/doe-mee/aed.

Kamerik Schoon! actie 25 maart

Volgens goed gebruik werd tijdens de avond de
Kameriker van het jaar bekend gemaakt. Dit jaar waren
dat Henk en Nellie van der Vliet (lees interview met
Henk en Nellie op pag. 7).
Tussendoor vond er een verloting plaats voor de
bloembakken aan de lantaarnpalen in het dorp. Uit de
hoogte van de opbrengst hiervan bleek dat de
Kamerikers dit initiatief een warm hard toedragen.
Aankomend jaar kunnen Kamerik en Kanis dan ook
weer worden opgefleurd met prachtige kleurrijke
bloembakken. Dat er veel animo voor de verloting was
kwam natuurlijk ook door de mooie prijzen die de
plaatselijke ondernemers ter beschikking hadden
gesteld.
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Het dorpsplatform wil graag voor de 5e keer op rij
weer de schoonmaakactie ´Kamerik Schoon!´
organiseren en wel op woensdagmiddag 25 maart as.
vanaf 13.30 uur. De afgelopen 4 jaren hebben ploegjes
schoolkinderen van de basisscholen Eben-Haëzer en De
Wijde Blik op hun vrije woensdagmiddag in maart
onder leiding van ouders en vrijwilligers van het
dorpsplatform de straten, plantsoenen en slootkanten
goed gereinigd van het zwerfvuil. Kamerik en Kanis
zagen er toen weer spic en span uit.
Helaas komt er nog teveel zwerfvuil voor, hoewel er
ook enkele positieve ontwikkelingen zijn te melden. De
hoeveelheid rommel lijkt wat af te nemen en er komen
meer mensen die uit eigen beweging het zwerfvuil
verwijderen uit het dorp en langs populaire routes.
Zo komt er tijdens de a.s. openbare vergadering een
vertegenwoordiger van de ‘Zwerfvuilambassadeurs’
(een initiatief uit Montfoort en Oudewater) vertellen
over hun acties in die plaatsen. Iets dergelijks zouden
we wellicht ook in Kamerik kunnen opzetten. We zijn
benieuwd naar de reacties!
Dit alles neemt niet weg dat ook dit voorjaar weer een
actie Kamerik Schoon! door het dorpsplatform in
samenwerking
met
de
Basisscholen
wordt

georganiseerd. Gemeente (wijkgericht werken) en de
nieuwe dorpswethouder dhr. T. de Weger hebben ook
al hun medewerking toegezegd.

Afgelopen voorjaar deden ruim 40 schoolkinderen
mee. Zij kunnen zich via de school aanmelden. Maar de
actie kan alleen slagen met voldoende begeleiding van
ouders/verzorgers.
Meldt u zich daarom s.v.p. aan voor deze leuke
activiteit via het secretariaat van het dorpsplatform of
via: kamerikschoon@hotmail.com

Voortbestaan DES in gevaar!
DES (Door Eendracht Sterk)
is 50 jaar geleden als
gymnastiekvereniging
opgericht. Vandaag de dag
geeft DES les in streetdance
aan zo’n 60 jeugdleden en
bodyshape en -mind aan ruim 25 volwassenen. De
jeugdgroepen geven vaak demo’s tijdens bijvoorbeeld
Koningsdag of Koetstock.
Het jubileumjaar van DES dreigt geen feest te worden.
Het huidig bestuur bestaat nog uit 4 personen waarvan
er 2 gaan stoppen. Opvolgers hebben zich nog steeds
niet aangediend. Mocht dat de komende weken zo
blijven, dan houdt de vereniging DES per 1 september
2015 op te bestaan.
Kamerik zonder DES is toch niet voor te stellen?
Voorkom dat deze oer-Kamerikse vereniging ter ziele
gaat. Meld je aan als bestuurslid! Lid worden? Kan
natuurlijk ook.
Voor meer informatie : secretariaat@des-kamerik.info

Kom ook Effe Buurten!
Effe Buurten is nu drie
maanden open en veel
Kamerikers hebben kennis
gemaakt met deze mooie
ontmoetingsplek in het
gebouw van de Sleutelclub,
Nijverheidsweg 8. Zij weten
de weg inmiddels te vinden,
want het is soms toch even zoeken.
Sommigen kwamen langs voor de gezelligheid.
Anderen voor een gesprekje of een luisteren oor. Weer
anderen vinden het fijn om samen een gezonde,
warme maaltijd te eten.
Effe Buurten is een prachtige ontmoetingsplek
geworden, waar iedereen welkom is. Tegen een kleine
vergoeding zorgen de vrijwilligers voor koffie, thee,
fris, lunch en maaltijd.
Effe Buurten is iedere dinsdag open tussen 10.00 uur
en 21.00 uur. Het tel. is op dinsdag 06-49495683.
Graag voor 15.30 uur bellen voor opgeven voor de
maaltijd.
Effe Buurten is een prachtige aanwinst voor ons mooie
dorp!

Schulenburch zoekt dringend
nieuwe bestuursleden

Wij zoeken een paar betrokken dorpsgenoten die
willen meedoen aan het besturen van ons prachtige
multifunctionele centrum. Het kost niet veel tijd en je
helpt mee om een voor Kamerik onmisbare
voorziening in stand te houden.
Interesse of vragen?
Mail of bel even met één van de leden van het
dagelijks bestuur:
Ad Smit, voorzitter:
Jan Zwaneveld, secretaris:
adenanksmit@ziggo.nl
jzwaneveld@freeler.nl
06-22406347
06-53743573
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Onbekende boerderijnamen
’s-Gravensloot 17 ‘Verandering’
Verandering van spijs doet eten
De vier boerderijen met een naam in ’s-Gravensloot
waren al beschreven, gecontroleerd en naar de
vormgever. Omdat het leuk is om een oude foto van de
betreffende boerderij toe te voegen kom ik door een
zoektocht op internet bij boerderij ‘Verandering’ uit.
Deze boerderij zou volgens fotograaf Eduard Sanders
(1886-1942) moeten staan/gestaan hebben op ’sGravensloot 17. Deze boerderij heeft als je er voorbij
rijdt geen zichtbare naam op de gevel of hek. Na
contact gezocht te hebben met de huidige bewoners,
familie Van Dam, werd me direct verzekerd dat lang
geleden op de twee houten dampalen ‘Veran - dering’
heeft gestaan. Dus de boerderijnaam is opnieuw
geboren!
Bij een bezoek aan de familie Van Dam was de
verwondering over de 100 jaar oude foto groot. Het
werd door de verhalen direct duidelijk dat het een
oude boerderij moet gaan. De diverse tegeltableaus en
de plavuizenvloer zijn daarvan getuigen.
Heel leuk dat het om één van de oudste boerderij uit
’s-Gravensloot gaat. Volgens het kadaster is deze
boerderij gebouwd in 1800. Wel verbazingwekkend dat
deze oude boerderij niet opgenomen is in de
gemeentelijke monumenten inventarisatie!

Foto uit ca. 1912 met op de dampalen (niet leesbaar) de
naam ‘Verandering’. Weet u wie er op deze foto staan?

Eerst beginnen we bij gegevens uit de morgenboeken
van het Groot-Waterschap Woerden. Volgens deze
gegevens zou ene Gijsbertus Swanenbur(ch)g eigenaar
zijn geweest van 1688 tot 1696. Verdere informatie
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ontbreekt. Hierna is Cornelis Zael van 1696 tot 1740
eigenaar. Van hem bestaat het vermoeden dat hij
geboren is ca. 1667 als zoon van Jacob Jansz Zaell.
Cornelis Jacobsz is op 7-9-1748 te Aarlanderveen
begraven.
Hierna wordt de heer Jordanus Albertus Caen, nomine
uxoris, de eigenaar van 1740 tot ruim na 1780. Hij is
gedoopt op 20-9-1716 en in ondertrouw gegaan op 114-1739 te Rotterdam.
Hoe het verhaal van deze boerderij verder gaat kunt u
lezen in het boek: ‘Boerenerfgoed in Kamerik’ [deel 1]
Dit boek komt, naar ik hoop, eind dit jaar uit. U kunt
het boek nu reeds bij voorintekening bestellen. Het
boek kost dan geen € 25,00, maar slechts € 20,00. De
voorintekening sluit op 1 september 2015.
In het boek worden alle boerderijen met een naam, die
tot op heden bij mij bekend zijn, in de oude gerechten
’s-Gravesloot en Kamerik-Mijzijde beschreven. Omdat
de laatste maanden twee boerderijen met een naam
tevoorschijn zijn gekomen, is het misschien goed om te
weten welke boerderijen er beschreven worden:
’s-Gravensloot 17: ‘Verandering’
’s-Gravensloot 19: ‘Buitenlust’
’s-Gravensloot 23: ‘Boer met
Vrede’
’s-Gravensloot 27: ‘Rusthoeve’
’s-Gravensloot 34: ‘Voldoening’
Mijzijde 3: ‘Geeresteijn’
Mijzijde 6: ‘Wilhelmina Hoeve’
Mijzijde 8: ‘Jagtlust’
Nijverheidsweg 21: ‘Ouder
Vrucht’
Handelsweg 18: ‘d Oude Stee’
Handelsweg 24: ‘Veldzicht’
Overstek 14: ‘Habbes Hoeve’
Mijzijde 69: ‘Overzicht’
Overstek 8: ‘Maria’s Hoeve’
Overstek 10: ‘Spijker Hoeve’

Mijzijde 93: ‘Gertrudes Hoeve’
Mijzijde 96: ‘Bouwmans
Welvaren’
Mijzijde 97: ‘Aletta Hoeve’
Mijzijde 98: ‘Driehuis’
Mijzijde 109: ‘Elke morgen
nieuwe zorgen’
Reigerstraat 14b: ‘Ouder
Vrucht’
Mijzijde 133: ‘Oudersvrucht’
Mijzijde 136: ‘Bouwlust’
Mijzijde 137: ‘Cornelia’s Hoeve’
Mijzijde 140: ‘Acht is meer dan
duizend’
Mijzijde 144: ‘Hoeve Lust en
Leven’
Mijzijde 154: ‘Leonardus
Hoeve’

Mocht u toch een boerderij missen, of ziet u een
schrijffout, laat me het dan z.s.m. weten.
Mail naar cees.meijers@filternet.nl of bel 401217.
Bedankt!
Cees Meijers, februari 2015

Interview Kamerikers van het
jaar: Nellie en Henk van der Vliet
Nellie en Henk zijn sinds januari bekende Kamerikers.
Tijdens Kamerik Proeft Stamppot ontvingen zij de
prijs Kamerikers van het jaar. Beiden zetten zich al
jaren in voor o.a. korfbalvereniging SDO, de
Ontmoetingskerk en basisschool Eben Haëzer.

begeleid vanuit de kerk.’ Aldus Nellie. Hier ligt
voorlopig de grootste uitdaging voor hun beide. ‘Het is
erg mooi werk en we hebben de afgelopen jaren veel
voor deze mensen kunnen betekenen. Er gaan nu al 100
kinderen naar school dankzij de sponsoring!’
Geen moeten
Op de vraag of ze nog wel tijd over houden voor
andere dingen wordt lachend geantwoord: ‘We houden
zeker nog tijd over maar we vinden dit werk ook
ontzettend leuk. Het is geen moeten en zo houd je het
ook het langst vol.’
Bekijk voor meer informatie over de stichting Child’s
Destiny of Hope: www.cdhope.org.

Activiteiten Welzijn Woerden

Foto: Ulco Wesselink

Op vrijdagavond worden Nellie en Henk meegelokt
naar de Stamppotavond. Nellie: ’Onze dochter Annika
vroeg of we meegingen naar de Stamppotavond maar
we hadden al iets met vrienden gepland. Deze belden
af en zo gingen we toch naar de Schulenburch. Het was
wel verdacht dat onze andere zoons Lars en Jesper ook
meegingen en dat er vrienden van ons waren die
normaal gesproken niet naar de Stamppotavond gaan.
Maar dit hadden we niet verwacht!’
Vrijwilligerswerk
Dat Nellie en Henk begaan zijn met het dorp is wel
duidelijk. Henk is jarenlang penningmeester geweest in
het bestuur van de Eben-Haëzer. Nellie zette zich zoals ze zelf zegt ‘net als veel andere moeders’ - in als
crea- en leesmoeder en hielp bij excursies. Bij de SDO
geven ze allebei al jarenlang training. ‘Ik leerde Henk
kennen doordat hij mij training gaf, dat doe hij nu dus
al een hele tijd!’ aldus Nellie. Daarnaast beheren ze het
wedstrijdsecretariaat en zijn bestuurslid.
In de Ontmoetingskerk is Nellie actief bij de kinder- en
tienernevendienst en clubs. Henk vervuld de rol van
voorzitter van de Commissie Kerk in Actie.
Uitdaging
‘En dan houden we ons nog bezig met de stichting
Child’s Destiny of Hope. Deze stichting zet zich in voor
weeskinderen in Chawolo, Oeganda. We zijn beiden lid
van het bestuur en hebben de afgelopen jaren groepen

Actief zijn en blijven. Wie wil dat niet? Al onze
activiteiten zijn erop gericht om actief mee te kunnen
blijven doen in de samenleving en om anderen te
ontmoeten, liefst in eigen wijk of dorp. De activiteiten
worden begeleid door vrijwilligers en in sommige
gevallen door vakdocenten. Ook mensen die
beperkingen ondervinden zijn van harte welkom bij
Welzijn Woerden.
Activiteiten in De Cope Kamerik:
Maandag 13.30 - 17.00 uur: Gezelligheidsbridge
Dinsdag 12:00 uur: Open tafel (2e dinsdag vd maand)
Dinsdag 14.00 - 16.00 uur: Spellenmiddag
Woensdag 12.00 - 13.00 uur: Samen eten
Woensdag 13.30 - 15.30 uur: Tekenen en schilderen
Woensdag 16.00 - 16.45 uur: Yoga op en om de stoel
Donderdag 9.30 - 12.00 uur: Bridge voor iedereen
Donderdag 14.00 - 15.00 uur: Gymnastiek
Vrijdag 19.30 - 22.00 uur: Klaverjassen (2 x per maand)

Meer informatie of aanmelden
www.welzijnwoerden.nl/activiteiten
T: 0348 - 421 101 (op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur)
E: info@welzijnwoerden.nl
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AGENDA
Openbare Vergadering Dorpsplatform Kamerik
4 maart 2015 aanvang 20.00 uur
Locatie: Schulenburch
1. Opening
2. Mededelingen
3. Wethouder De Weger stelt zich voor
4. Update afvalplan door wethouder De Weger
De ondergrondse containers zijn buiten gebruik gesteld.
Welke wijzigingen kunnen we op korte termijn verwachten?
5. Openbare ruimte
 Gemeente zal ons informeren over reconstructie
Van Teylingenweg en Overzicht/Overstek.
 Nieuwe werkwijze van de gemeente op het gebied van
openbare ruimte. Toelichting op de werkzaamheden van
de buurtteams
 Facelift voor De Kanis: Ontwerp atelier op 11 maart bij de
Boerin, aanvang 16.00 u
6. Zwerfvuil
 Jan Luidens licht de jaarlijks actie Kamerik Schoon
toe. Dit jaar op woensdagmiddag 25 maart a.s.
 Sylvia Benschop komt vertellen over het initiatief in
Oudewater en Montfoort: Zwerfvuilambassadeurs.

Voorzitter: Klaas de Wit
Secretaris: Edith Voets
Penningmeester: Teun Los
Vicevoorzitter: Manuela
Wiltenburg
Adviseurs
Jan Luidens
Commisssies
Verkeer
Koos van der Laan, Jan
Luidens, Ko Droogers,
Wibe van Vliet
Jongeren, ouderen, sport
Jos Boers, Hans van ’t
Hoofd, Manuela
Wiltenburg
Openbare Ruimte
Edith Voets, Cees Meijers
PR activiteiten en
nieuwsbrief
Els Kwakkenbos, Jacolien
Meijers
Breenplantsoen ad hoc
Klaas de Wit, Jan Luidens,
Jacolien Meijers

7. Kinderboerderij Oortjespad
Laatste stand van zaken door Marieke Fleer van
Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Gemeente Woerden
Tymon de Weger
(wijkwethouder)
Jacqueline Scheenstra

8. Sleutelclub
Evelien van Vliet komt iets vertellen over het Project ‘Effe
buurten’ van de Sleutelclub.

Colofon

9. Overige punten Dorpsagenda
10. Rondvraag

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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Dorpsplatform Kamerik
Bestuur

Deze nieuwsbrief is een gratis
uitgave van het Dorpsplatform
Kamerik en is voor alle
bewoners van Kamerik.
Correspondentieadres:
Dorpsplatform Kamerik, t.a.v.
Secretaris: Edith Voets.
E-mail:

ejmvoets@gmail.com
Website:
www.platformkamerik.nl

