Dorpsplatform Kamerik
Voor alle Kamerikse belangen

Van de voorzitter
Kameriker van het Jaar
Het jaar 2017 is al weer ruim een maand op weg als deze
eerste Nieuwsbrief van dit jaar in de bus valt. Toch wil ik
u namens het gehele Dorpsplatform nog van harte een
gelukkig, gezond en gezegend jaar toewensen.
Het is inmiddels een goed gebruik om begin van het
nieuwe jaar terug te kijken op het voorbije jaar en een
Kameriker te zoeken die veel voor ons dorp heeft
betekent, de Kameriker van het Jaar, nu al voor de 8e
keer. Dit jaar zijn het 2 Kamerikers of liever gezegd
Kameriksen. Sandra van Weerdenburg en Conny
Hoogendoorn, de drijvende krachten achter JeVaka.
(elders leest u er meer over). Er waren dit jaar weer
aardig wat aanmeldingen van mensen die een
Kameriker wilden nomineren. Fijn dat er zoveel mensen
meedenken hierover en natuurlijk ook fijn dat er zoveel
Kamerikers zijn die voor deze titel in aanmerking
komen. We kunnen maar één genomineerde, of in dit
geval dan eigenlijk 2, tot Kameriker van het Jaar
benoemen, dus moeten we ook veel aanmelders
teleurstellen. Maar… volgend jaar is er weer een kans.
Jaarwisseling
We zijn de jaarwisseling goed doorgekomen in Kamerik,
voor zover ik heb kunnen waarnemen. Het vreugdevuur
heeft weer goed gebrand en was een belangrijke
ontmoetingsplek voor de jeugd (en anderen natuurlijk)
om zich rond de jaarwisseling te verzamelen. Nog steeds
een prima initiatief! Van een paar kanten kreeg ik nog
wel de tip om met het aansteken 10 minuten te
wachten. Om 12 uur zitten nog veel mensen binnen en
brengen een toost uit, waardoor ze het ontsteken net
missen. Misschien kan de organisatie hier iets mee.
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De Kanis
Dit jaar worden naar verwachting een paar stevige
knopen doorgehakt: Hoe gaat De Kanis er uit zien, met
straks de wegen op palenmatrassen en met een nieuwe
route naar de bedrijven achter in het land? Helaas
moeten veel bewoners wel erg lang in onzekerheid
blijven, zij hebben een brief van de gemeente
ontvangen over vertraging. Het belangrijkste is in ieder
geval dat het straks mooi wordt en dat het resultaat
aansluit bij de wensen van de bewoners.

Agenda Kamerik
11 februari
14 februari
24 februari
25 febr. t/m 5 maart
17 augustus
18 augustus
26 augustus
25 november

Kamerik Live
Openbare Vergadering
Carnavalsoptocht
Voorjaarsvakantie
Brandweermiddag
Huttenbouw
Kamerik Proeft zomereditie
Sinterklaasintocht

Ook over de Van Teylingenweg zal een ei gelegd
worden. De gemeente heeft een bureau ingehuurd om
tot een goed keuzeproces te komen voor de toekomst
van de Van Teylingenweg en omgeving tussen De Kanis
en de Oudedam. Dit proces wordt “agrologistiek”
genoemd. De projectleider zal hierover vertellen tijdens
de Openbare Vergadering op 14 februari. Toegezegd is
1

dat in ieder geval de bewoners en het Dorpsplatform bij
het proces betrokken worden. Vanuit het
Dorpsplatform hebben we al vast aangegeven dat de
gemeente eerst maar eens dit deel moet asfalteren net
als het deel tussen het Dorp en de Kanis! We zijn het
oplappen met plakjes asfalt nu wel zat en willen niet
wachten tot het agrologistiek-proces is afgerond.
Dorpsenquête en Dorpsvisie
Ter voorbereiding van het opstellen van een Dorpsvisie
zat er in de vorige Nieuwsbrief een enquêteformulier.
132 inwoners hebben de moeite genomen dit formulier
in te vullen. We beschikken hierdoor over een schat aan
suggesties om Kamerik nog aantrekkelijker te maken.
Ons dorp krijgt overigens nu al een mooi rapportcijfer
een 8-! Elders in de Nieuwsbrief vindt u meer resultaten
van de enquête. We gaan nu voortvarend verder met
het maken van de Dorpsvisie, die vooral over de
enquêteonderwerpen zal gaan: wonen, verkeer
omgevingskwaliteit en sociale aspecten. Via de
Nieuwsbrieven en de Openbare vergaderingen zullen
we u op de hoogte houden van de voortgang.
Nieuwe leden
We zijn heel blij dat we 2 nieuwe leden van het
Dorpsplatform kunnen verwelkomen. Charissa Verbon
en Jan Zwaneveld hebben aangegeven zich voor het
Dorpsplatform te willen inzetten. In een van de
volgende Nieuwsbrieven zullen zij zich voorstellen.
Charissa zal zich onder andere bezig houden met de
communicatie (Nieuwsbrief en website) en de kennis en
ervaring van Jan kunnen we goed gebruiken voor
ruimtelijke onderwerpen. Jan heeft inmiddels al heel
wat uurtjes besteed aan het uitwerken van de
Dorpsenquête. We gaan dus weer in volle sterkte 2017
in!
Ko Droogers – voorzitter

Feestelijke opening
Het Overzicht, Overstek, Hallehuis en de Spijkerlaan zijn
al weer enige tijd in gebruik na een flinke reconstructie.
Het riool werd vernieuwd, de kabels en leidingen
werden vervangen en de verlichting is aangepakt en tot
slot zijn de straten opnieuw ingericht. Maandag 23
januari had de gemeente de bewoners van de
betrokken straten uitgenodigd voor een feestelijke
opening.
Na de ontvangst met koffie en thee sprak wethouder
Yolan Koster de toespraak uit die voor Tymon de Weger
was voorbereid. Zij verving de dorpswethouder die
inmiddels is vertrokken. Ze kondigde daarin nog
komende werkzaamheden aan. Ziggo heeft helaas de
kabels niet vernieuwd tijdens de werkzaamheden, dus
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dat moet alsnog gebeuren. Daarna nodigde zij alle
aanwezigen uit om samen met haar onder leiding van
de projectleider en de aannemer de wijk te verkennen,
echter pas nadat iedereen een lekker en mooi stuk taart
had verorberd.

BOA’s
Vanuit de afdeling Openbare orde en Veiligheid van de
gemeente worden BOA’s ingezet. Een Buitengewoon
Opsporingsambtenaar (BOA) is een ambtenaar met
opsporingsbevoegdheid. Deze ambtenaren mogen
bepaalde strafbare feiten opsporen op een bepaald
werkterrein. Het team van de gemeente is met name
actief op het werkterrein Openbare ruimte. De
Gemeenteraad heeft hiervoor een aantal prioriteiten
benoemd, zoals parkeren, fietsen in voetgangersgebied,
overlast jeugd en hondenoverlast.
Tijdens hun diensten gaan de BOA’s o.a. langs bij de
JOP’s in heel de gemeente Woerden, zowel in dag-,
avond- als nachtdiensten. Dus ook in Kamerik. De
werkzaamheden worden in burgerkleding en in uniform
uitgevoerd. De afdeling Openbare orde en Veiligheid
krijgt vanuit Kamerik weinig klachten met betrekking tot
hun werkterrein. Om hun werk meer onder de aandacht
te brengen komt een BOA uitleg geven over hun

activiteiten in Kamerik tijdens de Openbare Vergadering
van 14 februari.

Eerste resultaten van de
Dorpsenquête
Ter voorbereiding van een Dorpsvisie heeft het
Dorpsplatform eind vorig jaar een enquête gehouden.
Het enquêteformulier was onderdeel van de
Nieuwsbrief van december. Ook lagen er exemplaren bij
de PLUS. Tot 7 januari konden ingevulde formulieren
ingeleverd worden. We hebben 132 formulieren
teruggekregen, met een breed spectrum aan meningen,
opmerkingen en klachten. Iedereen die de moeite
genomen heeft de enquête in te vullen, hartelijk dank!
De commissie Dorpsvisie gaat nu hard aan de slag om de
resultaten om te zetten in een Dorpsvisie. Ter
informatie geven we u alvast een samenvatting van de
enquêteresultaten.
Algemene waardering
• Gemiddeld krijgt Kamerik een 8- en dat is erg mooi;
heel veel cijfers 8, ook redelijk veel 7 en 9; één 10, maar
ook een 2 en nog een paar onvoldoendes. Veel lovende
opmerkingen.
Algemene gegevens
• De overgrote meerderheid van de respondenten is 40
jaar of ouder. Er kwamen weinig reacties van mensen
tussen de 25 en 40 jaar en van inwoners jonger dan 25.
• De meeste respondenten wonen lang in Kamerik;
slechts een enkeling woont hier korter dan 5 jaar.
• Veel reacties zijn van geboren en getogen inwoners.
Wonen
• In het algemeen hoge cijfers voor de onderwerpen.
Ruim 4 (op een score van maximum 5) of daar net
onder. De buurtpreventie heeft hier de laagste score.
• Er is een aantal opmerkingen gemaakt over
speelgelegenheden en het nog steeds ontbreken
daarvan in Kamerik NO.
Verkeer en bereikbaarheid
• De meeste scores liggen hier tussen de 3 en 4 met
uitzondering van het openbaar vervoer; dat was ook te

verwachten gezien het beperkte openbaar vervoer dat
er is.
• Veel opmerkingen over slechte wegen en te weinig
parkeerplaatsen bij de PLUS.
• Het fietspad naar Woerden wordt een aantal keren
genoemd. Te hard rijdende scooters en slechte
verlichting bij het gemaal.
Omgevingskwaliteit
• Duidelijk het minst scorende blok uit de enquête,
cijfers tussen de 2 en de 3. Er werden veel heel lage
scores gegeven.
• Een breed scala aan klachten en opmerkingen op de
formulieren, vooral over het groenonderhoud, de
voetpaden, de straatverlichting en het niet reageren op
klachten door de gemeente.
Sociale aspecten
• Hiervoor zijn goede scores gegeven, alle rondom de 4
met de hoogste score voor de contacten met de buren.
Mooie blijk van sociale cohesie in het dorp.
• Ook de evenementen scoren hoog en worden vaak
genoemd als pluspunt voor Kamerik.
• Een aantal opmerkingen is gemaakt over het
sluiten/vertrekken van het consultatiebureau voor
jonge kinderen.
Boodschappen, diensten, vrijwilligerswerk
• Bijna een score van 4 voor het doen van de dagelijkse
boodschappen, veel maximale scores. Dus veel klandizie
voor onze Kamerikse ondernemers.

De drijvende krachten achter
JeVaKa
Een van de hoogtepunten van de wintereditie van
Kamerik Proeft was natuurlijk de achtste huldiging van
de Kameriker van het jaar – of, in dit geval, de
Kamerikers van het jaar. De verkiezingscommissie koos
unaniem Conny Hoogendoorn en Sandra van
Weerdenburg tot Kamerikers van het jaar. Zij ontvingen
allebei bloemen, een oorkonde en een trofee
gegraveerd met: “Kameriker van het jaar, drijvende
kracht achter JeVaKa.”
In zijn toespraak sprak Ko met veel lof over hun grote
inzet voor JeVaKa (Jeugd Vakantiewerk Kamerik), de
organisatie die alle kinderen van Kamerik drie
fantastische
dagen
per
jaar
bezorgt:
de
Sinterklaasintocht, de Brandweermiddag en de
Huttenbouw. Mede dankzij Conny en Sandra’s werk is
er een vaste kern van vrijwilligers die samen voor zeer
geslaagde en drukbezochte evenementen zorgt.
Afgelopen jaar waren er zelfs 300 kinderen bij zowel de
Brandweermiddag als de Sinterklaasintocht; bij de
Huttenbouw waren er 150. Aan de dagen gaat veel
voorbereiding
vooraf:
sponsors,
zoeken,
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programmaboekjes
samenstellen,
draaiboeken
opstellen, materialen inkopen en overleggen
organiseren.

Dat is tevens hun diepste motivatie voor al hun harde
werk. “Om die blije gezichten te zien van de kinderen,
daar doen we het voor.”
JeVaKa is nog op zoek naar een secretaris om het
bestuur te versterken, bij voorkeur iemand met een
sterke affiniteit voor jonge kinderen. Ook voor de
zomeractiviteiten zijn er altijd vrijwilligers nodig.
Geïnteresseerd? U kunt zich aanmelden via de website,
te vinden op www.jevaka.nl.

De bomen op het Hallehuis
Fotograaf Alex de Kuijper

Tijdens het interview bij Conny thuis, geven zowel
Conny als Sandra aan dat ze de erkenning van deze inzet
absoluut niet verwacht hadden maar het superleuk
vinden. Ook uit de omgeving hebben ze veel leuke
reacties gehad: op straat, bij buren, van leerlingen en
collega’s. “Ik loop al de hele week met zo’n big smile
rond,” zegt Sandra. “Het geeft je wel weer energie om
verder te gaan.”
Zonder de vrijwilligers en vele Kamerikse ondernemers
die JeVaKa sponsoren, stellen Conny en Sandra, zouden
ze het echter niet kunnen klaarspelen. Gelukkig hebben
ze een heel fijn team van vrijwilligers op wie zij kunnen
bouwen. Zoals Paul Kastelein (ook bekend van de
Sleutelclub), die al jaren lang enthousiast vrijwilliger is.
Maar ook de Sinterklaascommissie, die uitgebreid helpt
met JeVaKa’s drukste evenement. De maatschappelijke
stagiaires, eigenlijk allemaal afkomstig uit Kamerik,
vinden Conny en Sandra ook belangrijk om te noemen.
Deze scholieren uit de tweede en derde klas van de
middelbare school maken de 30 uur van hun stage vol
door mee te helpen aan alle activiteiten. Door ook uit
het dorp stagiaires in te zetten blijft men contact
houden met de jeugd; zo hebben ze het als kind
meegemaakt en dan later als leiding meegeholpen. Dat
creëert een prachtig gemeenschapsgevoel: “Het is niet
alleen dat ons de eer toekomt, uiteindelijk zit daar een
hele organisatie achter ... we doen het met elkaar.”
Een jaar of 5 geleden kwamen Sandra en Conny het
oude bestuur versterken, omdat alle leden het jaar
erop zouden opstappen. Zij waren vastbesloten om de
fakkel over te nemen, niet in het minst omdat ze het
zonde vonden als de kinderen van Kamerik zulke leuke
activiteiten zouden missen. “Ook al zijn het maar drie
dagen in het jaar, het is superleuk voor onze kinderen
en daarmee ook alle andere kinderen,” vertelt Conny.
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Op 18 januari werden de laatste bomen op het Hallehuis
geplaatst. Deze 3 leibomen stonden te wachten aan de
Knotwilgenlaan en zullen hopelijk verder leven op hun
nieuwe plek.

Jammer genoeg liep het met de boom aan de overkant,
niet goed af. Onlangs heeft de gemeente besloten deze
dode boom voor de PLUS te kappen. Na een ingediende
klacht over deze boom, kwam het bericht dat deze
vervangen wordt door een struik. Het Dorpsplatform
vond dit geen goed idee en meldde dit. Uit nader
onderzoek bleek: er lopen teveel leidingen onder het
plant vak. Een boom is daarom geen goede keuze. Een
boom brengt mogelijk schade aan en als er onderhoud
nodig is, moet de boom mogelijk verplaatst
of gekapt worden. Daarom kiest de gemeente voor een
sierheester + vaste planten. En door het weghalen van
de dode boom krijgt de andere boom die nog voor de
PLUS staat meer leefruimte. Het is nog niet bekend
wanneer de struik geplaatst wordt. Wel is bekend dat
de gemeente gekozen heeft voor een vlinderstruik.

Van Teylingenweg
De wegen in het veenweidegebied, ook de Van
Teylingenweg, zijn aangelegd in een tijd dat vooral
landbouwverkeer over de weg reed, met lichtere
voertuigen dan nu. De tijden zijn veranderd,
landbouwmachines en vrachtwagens zijn zwaarder en
breder geworden. De landbouw deelt de weg met veel

andere gebruikers waaronder kwetsbaar fietsverkeer.
Steeds vaker zijn er signalen dat gebruikers elkaar
letterlijk in de weg zitten. Met overlast en gevaarlijke
situaties tot gevolg.
Gemeente Woerden ontwikkelde samen met provincie
Utrecht,
de
Gebiedscommissie
Utrecht-West,
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, het
Veenweide
Innovatiecentrum
en
agrarische
ondernemersorganisatie LTO Noord een plan van
aanpak om ervaring op te doen om het probleem van
mobiliteit en infrastructuur aan te pakken. De
samenwerkende partijen kozen het gebied rond de Van
Teylingenweg als pilot, omdat rond deze weg veel van
de bovengenoemde knelpunten samen komen.
Daarvoor is een gebiedsproces gestart. Roelof
Westerhof is de projectleider.
Roelof Westerhof geeft komende Openbare
Vergadering een korte toelichting, daarnaast zijn
Welmoed Visser, Jacqueline Scheenstra en wethouder
Hans Haring aanwezig. Zij gaan graag met u in gesprek
over de mogelijke aanpak en uw mogelijke
betrokkenheid. Misschien wilt u mee denken over
duurzame oplossingen voor mobiliteit in het gebied
rond de Van Teylingenweg. Ze willen de gezamenlijke
gebiedskennis en wijsheid gebruiken om structurele
oplossingen te vinden voor de drukte op de weg én
ruimte geven aan ondernemerschap en woongenot. Uw
bijdrage kan dan waardevol zijn.

bijgedragen heeft. Hopelijk gaat ons dorp er ook dit jaar
weer net zo vrolijk uitzien als vorig jaar.

We kunnen in ieder geval weer terugkijken op een zeer
geslaagde avond, waarbij zelfs nog tot laat in de avond
gedanst werd.
Onze volgende activiteit is weer de Kamerik Proeft
zomereditie op zaterdag 26 augustus. Hopelijk zien we
elkaar dan allemaal weer op het dorpsplein.
Namens Kamerik Leeft, Els Kwakkenbos
Kamerik Proeft Wintereditie

Tymon de Weger vertrekt

Kamerik Proeft Wintereditie
Op zaterdag 21 januari hebben we alweer voor de 7e
keer genoten van een Kamerik Proeft Wintereditie. Dit
jaar niet alleen met stamppot, maar nu ook met
verschillende andere gerechten.
Vanaf 18.00 uur werd iedereen verwelkomd met een
lekker drankje, aangeboden door het Dorpsplatform.
Daarna kon men genieten van heerlijke gerechten,
bereid door Chez Michel, De Schulenburch, slagerij
Zwetsloot en Kamerijck. Alles onder het genot van
muziek van DJ Marco.
Een hoogtepunt van de avond is altijd weer de
bekendmaking van de Kameriker van het jaar. Dit jaar
de organisatie van JeVaKa, Sandra van Weerdenburg en
Conny Hoogendoorn, van harte gefeliciteerd.
De lootjes die verkocht werden ten bate van de
bloembakken in het dorp en aan de Kanis hebben dit
jaar 837 euro opgebracht. Een geweldige opbrengst,
waarmee we weer een groot deel van de bloembakken
kunnen bekostigen. Met dank aan alle ondernemers die
voor de prijzen hebben gezorgd en iedereen die hieraan

Tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 19
januari heeft Tymon de Weger aangegeven zijn ontslag
in te dienen als wethouder van Woerden. Hiermee
verliest Kamerik ook haar dorpswethouder en het
Dorpsplatform zijn gesprekspartner. "Heel jammer,
volgens Ko Droogers, "we leerden elkaar net een
beetje kennen en we staan de komende tijd nog voor
grote wijzigingen binnen ons dorp".

Concept Uitvoeringsplan
Spelen 2017 – 2029
Tijdens de Openbare Vergadering komt de Projectleider
Martijn Smits uitleg geven over het concept
uitvoeringsplan, met name wat dit plan voor Kamerik op
de rol heeft staan. Het plan is gericht op meer bewegen
van de jeugd nu en in de toekomst.
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Voorstelrondje Dorpsplatform
In de nieuwsbrief stellen de leden van het Dorpsplatform
zichzelf voor. Deze keer is Dick Verschoor aan de beurt.
Hij is sinds 2015 lid van het Algemeen Bestuur.

Dick Verschoor
De meeste bewoners van Kamerik kennen mij nog als
huisarts, een beroep dat ik tot 2010 met veel plezier heb
uitgevoerd. Als huisarts ben ik indertijd in het bestuurlijk
werk gerold: voorzitter van de huisartsengroep
Woerden,
secretaris
van
de
Regionale
Huisartsenvereniging,
bestuurslid
van
de
dienstenstructuur. Meedoen aan dit bestuurlijk werk
was noodzakelijk om te voorkomen dat ons dorp niet
mee kon doen aan de gezamenlijke dienstenstructuur.
Daarnaast was ik voor mijn plezier jaren als oprichter en
voorzitter betrokken bij de Citroën DS club. De
opgedane bestuurlijke ervaring zet ik nu in voor mijn
werk in het Dorpsplatform, met name als voorzitter van
de Verkeerscommissie.
Ik ben geboren in
1951
(Vianen),
opleiding gevolgd
aan de VU en sinds
eind 1977 als
huisarts in Kamerik
werkzaam, waar ik
in 1978 ben gaan
wonen. In 1973
ben ik getrouwd, ik
ben vader van 2 in
Kamerik geboren
kinderen en opa
van
3
kleinkinderen. In
mijn vrije tijd zeil ik
graag, ben ik af en toe in de weer op de golfbaan en op
dinsdagavond volleybal ik met de veteranen in de
Schulenburch.

21.30
22.15
23.00
23.45
00.30
01.15

Fire Foxx (nieuw)
Jolene (nieuw)
Tripple SD (nieuw)
The Outlines
The big fat bitches (nieuw)
Burlesk

Bij de organisatie heeft zich weer een overweldigend
aantal sponsoren gemeld. Ook kunnen we rekenen op
de hulp van enthousiaste vrijwilligers. Van elk
entreekaartje gaat € 2,50 naar een goed doel naar
keuze. Dit jaar JeVaKa en Team Kees (Alpe d’HuZes).
We hopen dat we met 4,5 uur non-stop livemuziek van
zes bands met Kamerikse muzikanten weer een mooi
dorps, muzikaal en gezellig evenement met elkaar
hebben.
Uitverkocht betekent, dat er geen kaarten aan de deur
te koop zijn. De toegang is vanaf 16 jaar (en onder de 18
geen alcohol). De aanvang is 21.30 uur (zaal open om
20.30 uur). Voor actuele informatie: kameriklive.nl en
like onze facebookpagina.

Carnavalsoptocht

Kamerik Live uitverkocht
Op de winterse zaterdagochtend 7 januari 2017 kleurde
het dorp wit en roze, klonk er live muziek door de straat
en een grote pan chocomel stond te pruttelen. De
verkoop van kaarten voor Kamerik Live ging van start.
Om 10.00 uur werd het startsein van de verkoop
gegeven en met succes. In 70 minuten waren de 600
kaarten voor het evenement uitverkocht dat op
zaterdag 11 februari plaatsvindt in dorpshuis De
Schulenburch.
De tweede editie van Kamerik Live met vier nieuwe
bands op het programma is als volgt:
6

Op vrijdag 24 februari 2017 om 11.00 uur vertrekt vanaf
basisschool de Wijde Blik de carnavalsoptocht. Onder
muzikale begeleiding en vergezeld van een Prins en
Hofdame lopen de verklede kinderen de volgende
route:

Beukenlaan-Berkenlaan-Meent-Mijzijde-MolentochtVerlaat-De Hoeve-Voorhuis-Overstek.
Het thema is dit jaar: “It’s a small world after all”.
U bent van harte welkom om bij de optocht te komen
kijken.

Toneel op 9, 10, en 11 maart
Ook dit jaar treedt de Kamerikse toneelclub weer op in
De Schulenburch met een vrolijke plattelandskomedie
in drie bedrijven, genaamd DE OSSEWEI.
Twee Zeeuwse behoudende zuinige vrijgezellen boeren
Kees en Henk, willen met behulp van een voorlichter
van de ZLTO een minicamping beginnen. Van Katrien, de
huishoudster die de was doet en het eten van de boeren
verzorgt, wordt wel wat extra’s gevraagd.
Gelukkig komt Ko ook regelmatig over de vloer, en die
heeft, omdat hij handelt in alles wat los en vast zit,
overal een oplossing voor.
De eerste campinggasten dienen zich al snel aan: twee
dames uit Zwolle, en ook meneer Schimmelpenning
probeert met zijn auto de camping te bereiken.
Kees doet mee aan de trekkertrek, en ondertussen gaat
broer Henk op zoek naar twee blonde jongens die op de
camping moeten zijn, maar niet betaald hebben.
Kortom actie hilariteit en genoeg te lachen!
Dus komt allen op 9, 10, of 11 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.

Netwerk van ouderen
De
gemeente
maakte ons attent
op een nieuw
initiatief met als
doel het netwerk
van
ouderen
bijtijds te vergroten
en eenzaamheid
een halt toe te
roepen. De Stichting ‘Bij de pinken’ heeft een website
gemaakt waarop 60-plussers zich aan kunnen melden
om buurtgenoten te zoeken met dezelfde interesses om
bijvoorbeeld samen mee te wandelen, fietsen, koffie
drinken, eten, kaarten of een museum te bezoeken.
Interesse? Kijk op leukeluitjes.nl.

Activiteiten in Kamerik
Maandag
- Zwemmen van 10.00 - 11.00 uur
- Gezelligheidsbridge van 13.30 - 17.00 uur
Dinsdag
- Gezamenlijke maaltijd om 12.00 uur 1 x per maand
- Spellenmiddag en klaverjassen 14.00 - 16.00 uur
Woensdag
- Samen eten van 12.00 - 13.00 uur
- Tekenen en schilderen van 13.30 - 15.30 uur
Donderdag
- Bridge voor iedereen van 9.30 - 12.30 uur
- Bewegen op muziek van 14.00 - 15.00 uur
Vrijdag
- Dorpskamer van 10.00 - 11.30 uur met elke 2e vrijdag
van de maand Bloemschikken
- Klaverjassen vanaf 20.00 uur in de oneven weken
Inlichtingen: Liesbeth van Beusekom - 0348 - 42 11 01.
De Cope, Berkenlaan 51, 3471 CG Kamerik Tel. 0348 40 22 32.

Meld uw AED aan HartslagNu

De Toneelclub Kamerik: Petra, Joan, Nico, William, Ellen,
Heleen, Wilbert, Theo en Marije. Natalie ontbreekt op
de foto.
Wij kijken er naar uit dat u naar onze voorstelling komt
kijken!

HartslagNu inventariseert op welke plekken een AED is
te vinden. In Kamerik zijn al diverse organisaties
benaderd met de vraag om hun AED te melden. Om
zeker te zijn dat alle beschikbare AED’s bekend zijn, doet
de organisatie via deze Nieuwsbrief een oproep om uw
AED aan te melden via https://hartslagnusystem.nl/
HartslagNu is het alarmeringssysteem dat wordt
gebruikt om burgerhulpverleners te alarmeren.
HartslagNu is van de sector Ambulancezorg zelf en
wordt beheerd door stichting Hartslag voor Nederland.
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AGENDA
Openbare Vergadering Dorpsplatform Kamerik
14 februari 2017 aanvang 20.00 uur
Locatie: Schulenburch
1. Opening
2. Mededelingen
3. Wat doen BOA’s in Kamerik?
4. Agrologistiek – project Van Teylingenweg
Toelichting door projectleider Roelof Westerhof
5. Toelichting op het concept Uitvoeringsplan Spelen
2017-2029 door Martijn Smits
6. Resultaat Dorpsschouw – toelichting door de
gemeente op de genomen en nog te nemen
vervolgstappen
7. Meer jaren Onderhoudsprogramma – toelichting
door de gemeente









Bomen
Groenonderhoud
Overzicht/Spijkerlaan
Bruggen over de Wetering
Kanis
Van Teylingenweg
Bouw scholen
Woningbouw (Kamerik NOll en de Kanis)

8. Rondvraag

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

Gemeente Woerden
Vacant, dorpswethouder
Jacqueline Scheenstra,
dorpsambtenaar

Colofon

Kopij plaatsen?
Heeft u nog leuke of interessante artikelen of mededelingen voor de
Nieuwsbrief? Stuur ze dan naar charissa.verbon@gmail.com. De
redactie bekijkt dan of uw inbreng geplaatst kan worden.

Website Dorpsplatform
Kijk voor actueel Kameriks nieuws op: www.platformkamerik.nl. Op
deze website kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
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Deze nieuwsbrief is een gratis
uitgave van het Dorpsplatform
Kamerik en is voor alle
bewoners
van
Kamerik.
Correspondentieadres:
Dorpsplatform
Kamerik,
De Werf 22, 3471 DB Kamerik
E-mail:
secretariaat@platformkamerik.nl
Website:
wwwplatformkamerik.nl

