Dorpsplatform Kamerik
Voor alle Kamerikse belangen

Op dinsdag 26 mei rekent het Dorpsplatform op alle
Kamerikers die onderhoud van stoepen, straten en
wegen belangrijk vinden. U bent van harte welkom in
de Schulenburch op de Openbare Vergadering. Er staat
nogal wat op stapel in Kamerik en de dorpswethouder/
andere betrokkenen zullen een toelichting geven. En
toelichting is zeker nodig want het Dorpsplatform is
onaangenaam verrast door berichten uit het stadhuis
wat betreft het groot onderhoud aan de Van
Teylingenweg. In het kort komt het er op neer dat het
College van B&W harde toezeggingen aan de
Kamerikse bevolking niet nakomt.
Reconstructie Van Teylingenweg vertraagd
Zoals u op onze site heeft kunnen lezen heeft het
Dorpsplatform een brief gestuurd naar het College en
de Raad van Woerden om nu eindelijk inzicht te krijgen
in de startdatum van het onderhoud van de Van
Teylingenweg. Het antwoord liet lang op zich wachten
en is bovendien onbevredigend. Eerdere heldere
toezeggingen vanuit het College aan Kamerik zijn
vergeten. Al mooie woorden uit het verleden ten spijt,
zoals het er nu voorstaat, zal het nog twee jaar duren
voordat de Van Teylingenweg weer fatsoenlijk
begaanbaar is. Een uitzondering daarop vormt het stuk
tussen dorp en Oortjespad, dat zal eerder worden
gerepareerd. De problematiek voor de Mijzijde tussen
Kanis en Kamerik is vergelijkbaar, met onbekende
planning. De leden van het Dorpsplatform hebben
unaniem hun ongenoegen kenbaar gemaakt aan
dorpswethouder De Weger.
Kamerik en de Kamerikers proeven als eerste de
wrange vruchten van het falend IBOR beleid van
gemeente Woerden. Dat er toezeggingen zijn gedaan
aan de Kamerikers doet kennelijk niet ter zake. Laat uw
mening gerust horen als dit onderwerp ter sprake komt
op de vergadering van 26 mei a.s. Misschien kunnen
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we het tij nog keren. De avond begint om 20.00 u, de
volledige agenda staat op de achterzijde van deze
nieuwsbrief. Hartelijk welkom!
Klaas de Wit
Voorzitter Dorpsplatform Kamerik

Kanis en Overzicht
In het overleg met de wethouder kwam ook de
reconstructie van Kanis en het ophogen van het
Overzicht aan de orde. We moesten ook voor dit
laatste project vernemen dat de planning zoals
vermeld tijdens de laatste openbare vergadering niet is
gehaald (de straat had dan al gedeeltelijk open moeten
liggen). We hebben gevraagd om de aanwonenden op
de hoogte te stellen ook als het project vertraagt,
zodat ieder weet waar hij of zij aan toe is. De
ontwikkelingen aan de Kanis zijn nog niet concreet,
1

maar op de komende vergadering zal de wethouder de
stand van zaken toelichten.
Afscheid Cees Meijers
Na
5
jaar
lidmaatschap van het
Dorpsplatform was
Cees Meijers deze
maand voor het
laatst aanwezig op de
bestuursvergadering.
Cees heeft diverse
activiteiten vanuit het platform ondersteund. Ook was
hij enige tijd lid van het dagelijks bestuur en
vicevoorzitter van het platform. Verder kennen we
hem in Kamerik (en ver daarbuiten) van zijn bijdragen
over boerderijen in de nieuwsbrief. Bij zijn afscheid
hebben we die bijdrage voorlopig veilig kunnen stellen.
We hebben Cees bedankt voor zijn inzet.
Plannen nieuwbouw scholen
Goed nieuws kregen we te horen over plannen voor
nieuwbouw voor twee scholen in één gebouw. Directie
en bestuur van de beide Kamerikse basisscholen zijn
eensgezind in gesprek met de gemeentelijke
projectgroep o.l.v. Pepijn van de Burgt. Alle seinen
staan op groen. In juni 2015 moet een eerste voorstel
bij de raad liggen voor een nieuwbouwplan dat zijn
weerga niet kent in Kamerik. Beide basisscholen zijn
betrokken en positief, potentiële bouwlocatie is
gesitueerd op het voetbalveld en ook daar worden de
consequenties uiteindelijk positief gewogen. Met deze
nieuwbouw komen beide scholen weer in een
eigentijdse behuizing, waar het onderwijs centraal kan
staan met behoud van identiteit van beide scholen. In
oktober wordt het definitieve besluit door de raad
genomen. Niets lijkt dit plan meer in de weg te staan,
nu ook gebleken is dat de provincie hieraan
medewerking wil verlenen. Zie ook de details
hieronder van Pepijn.

Kamerik denkt mee over een
schoolgebouw van de toekomst
Een nieuw gebouw waar de kinderen van Kamerik en
Kanis de komende 30 tot 40 jaar met plezier naar
school kunnen. Een gebouw voor het onderwijs van de
toekomst waar kinderen zich ontwikkelen en veilig
voelen. De basisscholen De Wijde Blik en cbs. Eben2

Haëzer verkennen samen met de gemeente Woerden
de mogelijkheden voor nieuwbouw van twee scholen
in één gebouw. Op 15 april jl. hebben ongeveer 130
inwoners van Kamerik een steentje bijgedragen aan
deze uitdagende klus.
Inwoners, (toekomstige) ouders, omwonenden,
verenigingen en organisaties uit Kamerik namen deel
aan drie korte werksessies. Via de werksessies werd er
nagedacht over de locatie van het nieuwe
schoolgebouw, het karakter en de uitstraling van het
gebouw, de samenwerking tussen onderwijs, sport en
cultuur, het toekomstige schoolplein en de invulling
van de achterlaat locatie(s).

Opbrengst van de avond
Over de uitstraling van het gebouw was men het
unaniem eens. Een nieuw schoolgebouw moet passen
in het dorpse karakter van Kamerik. Wat betreft de
locatie van de school werden zowel de plek van de
oude Hemrikschool als een school op het terrein van
de voetbalvereniging als twee serieuze opties
geopperd. Daarbij lijkt er een lichte voorkeur te zijn
voor de laatste variant. Belangrijke voorwaarden die
deelnemers bij de nieuwe locatie meegaven: een
goede aanrijroute, voldoende parkeergelegenheid en
aandacht voor verkeersveiligheid. Voor de achterlaat
locaties zag men vooral mogelijkheden in de bouw van
senioren- en starterswoningen. Ook werd er geopperd
om de locatie van de Eben-Häezer terug geven aan de
natuur of anders te bestemmen voor een authentieke
boerderij met eventueel meerdere wooneenheden. De
samenwerking tussen onderwijs, sport en cultuur kan
verstevigd worden door deze disciplines fysiek zo dicht
mogelijk bij elkaar te brengen. En wat betreft een
openbaar schoolplein gaf men mee dat het plein
inzetbaar moet zijn voor voor- en naschoolse opvang.
Het plein moet dan wel zodanig worden ingericht dat
deze niet uitnodigend is voor hangjongeren.

Vervolg
Op basis van de opbrengst van de avond en de eerder
gevoerde gesprekken schrijft de gemeente een aantal
scenario’s voor het schoolgebouw van de toekomst.
Deze scenario’s worden in oktober 2015 aan de
gemeenteraad van Woerden voorgelegd. Zij nemen
een besluit over het nieuw te bouwen schoolgebouw
en kiezen uiteindelijk voor één scenario. Mede gelet op
de kosten zal de raad kiezen uit scenario’s voor een
schoolgebouw voor De Wijde Blik of één samen met
cbs. Eben-Haëzer.
Meer informatie
Meer informatie over de nieuwbouw vindt u op de
websites van de scholen: www.dewijdeblikkamerik.nl
en www.ebenhaezerschoolkamerik.nl. Ook staan beide
directrices u graag persoonlijk te woord. Wilt u contact
opnemen met de gemeente Woerden? Mailt u dan
Pepijn van de Burgt via burgt.p@woerden.nl of bel tel.
0635113531.

Verkeer in Kamerik
De werkgroep Verkeer van het Dorpsplatform heeft
zich over een aantal verkeerssituaties in ons dorp
gebogen. Een directe aanleiding was het asfalteren van
het Oortjespad, Van Teylingenweg en Mijzijde. Maar er
waren ook een paar kruispunten die volgens het
Dorpsplatform veiliger zouden moeten worden.
Om te beginnen de kruising op de Dorpsbrug. Hier zijn
de laatste tijd al meerdere ongelukken gebeurd, om
nog maar te zwijgen over de bijna-ongelukken. We
vinden het uitgangspunt verkeer van rechts gaat voor,
dus geen voorrangswegen, nog steeds een goede
keuze. Alleen door de bestrating (karrensporen) lijkt
het wel of de Mijzijde en Van Teylingenweg voorrang
hebben. Met name de fietsers op de Mijzijde schijnen
dit te denken en nemen vaak voorrang.
Het advies van het Dorpsplatform aan de gemeente is
om de bestrating bij de brug aan te passen, dus de gele
klinkers er uit, en borden neer te zetten op de Mijzijde:
‘let op, verkeer van rechts gaat voor’.
Een andere kruising die onveilig en onoverzichtelijk is,
is die bij het Dorpshuis (Van Leeuwenbrug). Afgezien
van de hobbel op de brug, is het onduidelijk hoe het nu
met de voorrang zit. Loopt het trottoir bij de school

door en is dit een uitrit, of heeft verkeer van rechts
daar voorrang? Zijn de zebrapaden er nog wel?
Hier stellen we voor om van het gehele kruispunt een
snelheidsremmend plateau te maken, het doorlopende
trottoir op de Mijzijde te verwijderen en zebrapaden
aan te brengen in de looproutes tussen Beukenlaan,
school en Dorpshuis. Dit zou mooi meegenomen
kunnen worden met de werkzaamheden voor de
ophoging van het Overstek.
Het Oortjespad is inmiddels geasfalteerd en van
belijning
voorzien.
We
adviseren
om
de
passeerplaatsen beter zichtbaar te maken door middel
van middenstrepen net als op 's Gravensloot en met
borden ‘passerplaats’. Bezoekers aan Kamerijck zouden
heen via de parallelweg geleid moeten worden en
terug over het Oortjespad. Bij de rotonde aan de
Enschedeweg moet dan een middenstreep komen, tot
het begin van de parallelweg. Op termijn is een
fietspad langs het Oortjespad vanaf de Van
Teylingenweg naar het recreatieterrein gewenst, voor
de veiligheid van de fietsers.
Dan de Van Teylingenweg. Hier is al veel over
gesproken in het Dorpsplatform. Ondanks dat het een
smalle weg is wordt er vaak hard gereden. Wij stellen
voor om op een paar plaatsen snelheidmeters op te
hangen (met smileys). Ook hier moeten de
passerplaatsen beter aangegeven worden. Langs de
asfaltverharding adviseren we een ‘rammelstrook’ met
open klinkers aan te brengen, zodat mensen schrikken
als ze in de berm komen, maar wel weer veilig terug op
het asfalt kunnen komen. Hierdoor worden de bermen
ook minder gauw kapot gereden.
Een ‘quick win’ is om de bewegwijzering aan de Oude
Dam te veranderen en het verkeer naar Kamerik over
de Enschedeweg te sturen. Alleen fietsverkeer over de
Van Teylingenweg.
Het laatste adviespunt was een verzoek van de
provincie om mee te denken over de kruising van de
Enschedeweg en de Lange Meentweg (richting
Woerdense Verlaat). Hier wil de provincie
verkeerslichten
plaatsen.
Het
Dorpsplatform
adviseerde om dit niet te doen maar een plateau te
maken net als bij de afslag naar de Spruitweg en de
snelheid ter plaatse te verlagen tot 60km/uur,
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gecombineerd met een opstelstrook linksaf, komend
vanaf de richting Kamerik.
Er vindt nog overleg plaats met de verkeerskundigen
van de gemeente over de te kiezen oplossingen.
Ko Droogers
Voorzitter Werkgroep Verkeer

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

Woonvisie Kamerik-Kanis
Afgelopen maanden is er gewerkt aan een nieuwe
woonvisie voor de gemeente Woerden. Deze is nodig
om goede plannen en afspraken te kunnen maken voor
het wonen in de toekomst. Waar is behoefte aan welke
woningen? Waar moet nieuwbouw komen en voor
wie? Hoe zorgen we voor een betere doorstroming?
Over al deze vragen zijn gesprekken gevoerd met
inwoners
en
professionele
partijen
zoals
woningcorporaties, zorgpartijen en makelaars. Tijdens
diverse bijeenkomsten zijn wensen en zorgen op tafel
gelegd. Over het woningaanbod voor speciale
doelgroepen bijvoorbeeld: hoe gaan we om met
senioren, starters en lage inkomens? Maar ook over
duurzaamheid, leefbaarheid en zorg. Hoe kunnen
woningen hierop worden aangepast? Belangrijke
thema’s, met soms verrassende ideeën. Natuurlijk was
ook het Dorpsplatform Kamerik aanwezig op de avond
in de Schulenburch waar ook andere inwoners uit
Kamerik/Kanis aanwezig waren.
Alle wensen, ideeën en suggesties zijn onder de loep
genomen. Ook de onderzoeksgegevens van de
gemeente zijn daarbij betrokken. Het resultaat is een
concept-woonvisie die door de Raad wordt vastgesteld
op 25 juni 2015. Daarna wordt de Woonvisie
uitgewerkt in een strategische woningbouwplanning
en worden er prestatieafspraken opgesteld samen met
de woningcorporaties.

Kamerik Proeft
Op zaterdag 29 augustus houden wij weer onze
jaarlijkse Kamerik Proeft. We hopen u dan allemaal
weer te ontmoeten op het dorpsplein voor een
drankje, een hapje en natuurlijk muziek. Het
programma is nog niet bekend. Ideeën voor dit
evenement zijn van harte welkom.
Medewerkers gevraagd
Voor de organisatie van Kamerik Proeft zijn we op zoek
naar iemand die ons team komt versterken. Vindt u het
leuk om te helpen bij de organisatie van die dag, dan
kunt u zich opgeven bij Els kwakkenbos via
elskwakkenbos@gmail.com.
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Er is één woonvisie voor heel Woerden, daarnaast zijn
er deelvisies per kern:
1.
2.
3.
4.
5.

Concept-woonvisie Woerden algemeen
Concept-woonvisie stad Woerden
Concept-woonvisie Harmelen
Concept-woonvisie Kamerik/Kanis
Concept-woonvisie Zegveld

Na ontvangst van de concept-woonvisie hebben we als
Platform Kamerik een reactie gegeven op dit concept.
Wilt u de concept-woonvisie inzien en/of weten wat
onze reactie was? Bekijk dan de correspondentie op de
website: www.platformkamerik.nl.
Manuela Wiltenburg-Janssen

Nieuws Burg. Breenplantsoen

Kamerikse Weteringloop

Onlangs werd in het Burg.
Breenplantsoen een nieuw
ANWB-informatiebord
geplaatst. Het heeft mede als
functie inwoners, passanten
(bijv. fietstoeristen) op enkele
belangwekkende en historische
feiten te wijzen zoals die
voorkomen in de NH Kerk en
het voormalige gemeentehuis.

De 10e aflevering van de Kamerikse Weteringloop op
18 april kenmerkte zich door prachtig fris weer (13°-14°
graden), een stevige noordoostelijke bries en een
gezellige ambiance.

Verder hebben de vrijwilligers van het Breenplantsoen
op 11 en 25 april weer het nodige onderhoud
gepleegd. Er bleken honderden Esdoorn boomzaden in
het gras en de perken terecht te zijn gekomen, en die
moesten eruit om het geheel niet te laten
overwoekeren. Er is dit voorjaar nu 2 x machinaal
gemaaid en hierdoor is het gras alweer in behoorlijk
(fraaie) conditie gekomen.
In het najaar werden diverse bolletjes gepoot die dit
voorjaar konden worden bewonderd.

Op zaterdagochtend 30 mei as. (v.a. 09.00 uur) is er
weer
een
onderhoudsochtend
gepland.
De
onderhoudsgroep kan zeker nog enkele helpende
handen gebruiken, dus als u het leuk vindt met een
groepje mensen enkele uurtjes gezellig met elkaar aan
de slag te gaan dan bent u van harte welkom.
Verzamelen naast het voormalig gemeentehuis.
Het park ligt er nu weer prachtig bij. Soms zijn er
echter hondenbezitters die hun dier er laten uitrennen
en spelen; hiervoor is het park en met name de
grasmat minder geschikt. Er is nabij het Burg.
Breenplantsoen ook een hondenveldje aanwezig
tegenover de vijver/fontein en er is een apart
uitrenveld in het park Mijzijde door de gemeente
aangewezen. De regels voor hondenbezitters
(aangelijnd en een opruimmiddel) zijn duidelijk en
wanneer die worden nageleefd komt dat een mooie en
schone leefomgeving zeker ten goede. Ook dat kunnen
we in ons dorp toch met elkaar afspreken ?

De organisatie was tevreden met de inschrijving van
469 deelnemers (waarvan 113 jeugd) en tevens nog
138 wandelaars die vanaf ‘s morgens vroeg op pad
gingen voor naar keuze een -uitgezette- tocht van
12KM, 17KM, 23KM of 33 KM langs o.a. de Grecht,
weilanden en/of langs de Oude Rijn tot aan Putkop.
Het aantal hardlopers was ongeveer gelijk aan vorig
jaar. Net als vorig jaar was het loopparcours uitgezet
tussen de dorpen Kamerik en Kanis, waardoor de
lopers meermalen de dorpen passeerden en de
keerpunten op de Plompjes- en Kanisbrug lagen.
Van tevoren werden alle omwonenden langs de Van
Teylingenweg en Mijzijde geïnformeerd; met hun
medewerking bleef in de middag het autoverkeer
achterwege. De mensen van de Verkeersregelaars
Woerden hielden een oogje in het zeil en zorgden voor
veilige oversteekplaatsen.
Alle uitslagen en heel veel foto’s van de deelnemers
kunt u vinden op de website www.weteringloop.nl
De datum voor de volgende Weteringloop is al
bepaald, nl. op 16 april 2016.
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Onbekende boerderijnamen
Overstek 10 / Mijzijde 78 / B72
‘Spijkershoeve’
Zoeken naar een spijker in een hooiberg
Van deze boerderij zou veel te zeggen moeten zijn
omdat het vooral over de ‘bekende’ familie Spijker
gaat. Maar dat valt tegen, er zijn weinig verhalen door
overleveringen bekend. Het is zoeken naar een spijker
in een hooiberg.
De laatste bewoner van deze oude boerderij, mevrouw
M. Verweij-Rodenburg, is in 2014 op 91-jarige leeftijd
overleden.

De gevelsteen in de kopgevel met het jaartal 1773
bewijst dat het om één van de oudste boerderijen van
Kamerik gaat. Hoe het verhaal van deze boerderij
verder gaat kunt u lezen in het boek wat hopelijk eind
dit jaar van de pers rolt. Het boek krijgt als titel mee:

Boerenerfgoed in Kamerik
[ deel I ]
Het boek deel 1 gaat over Kamerikse
boerderijen met een naam in de polders ’sGravesloot en Mijzijde. De andere polders
komen in de latere delen aan bod.
U kunt het boek nu reeds bij voorintekening
bestellen door een email te sturen naar:
cees.meijers@filternet.nl
Het boek kost dan geen €25,00, maar slechts
€20,00. De voorintekening sluit op 1 september
2015.

Soms worden boerderijen gesplitst om wat voor reden
dan ook. Bij de ‘Spijkershoeve’ kwam ik in het kadaster
tegen ‘dj 1895 herbouw’. Maar dat slaat niet op de
boerderij, maar op de herbouw van het zomerhuis. Op
de eerste steen staat nauwelijks leesbaar de volgende
tekst:
DEZE STEEN GELEGD DOOR AARTJE VEEN 17 MEI 1894

Wie was zij? En hoe ligt de relatie met de familie
Spijker van de naastgelegen boerderij?
Aartje Veen is op 29-9-1870 te IJsselstein geboren. Zij
trouwde op 25-3-1897 te Kamerik met Arie Breedijk,
geboren op 16-2-1841 te Bodegraven. Mogelijk heeft
ze tot haar trouwen in het zomerhuis gewoond. Hoe
het exacte verband tussen Aartje Veen en het
zomerhuis van de ‘Spijkershoeve’ ligt blijft (nog)
onduidelijk! Misschien dat één van de lezers het me
kan vertellen?
Ook vermeld het kadaster (in dienstjaar) ‘dj 1912
splitsing’ ofwel het bedrijf werd verkocht aan twee
partijen. Eerste partij, familie van de Kamer, ging in de
oude boerderij wonen en de tweede partij, familie
Lekkerkerker, ging boeren in het nieuwe ‘zomerhuis’
annex boerderijtje.
Familie Lekkerkerker verkocht in 1953 het boerderijtje
met ca. 6 hectaren grond (aan de voorkant van de
boerderij) aan Jacobus de Bruijn. Hij is geboren op 7-91922 te Kamerik (Mijzijde 96) als zoon van Adrianus de
Bruijn en Elizabeth de Groot. Hij trouwde op 18-111953 te Woerden met Neeltje Jannigje Nap. Zij is
geboren op 15-5-1925 te Zwammerdam als dochter
van Jan Nap en Johanna van Dam. Het vervolg kunt u in
het toekomstige boek lezen!
Cees Meijers, mei 2015
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Voorstelrondje Dorpsplatform

Koningsnacht- en dag 2015

De komende nieuwsbrieven stellen de leden van het
Dorpsplatform zichzelf voor. We starten met voorzitter
Klaas de Wit en voormalig voorzitter Ko Droogers.

Klaas de Wit

Klaas de Wit, voorzitter van het Dorpsplatform mag ik
al zijn sinds 2010 en met veel plezier. Het is leuk en
soms tijdrovend en inspannend om de Kamerikse
belangen te organiseren. We zetten ons in voor het
Kameriks geluid en het Kameriks belang. Daar werk ik
graag aan mee en misschien komt dat vanwege het feit
dat ik mijn hele leven (nu meer dan 50 jaar) in Kamerik
woon. Voor mijn werk (bij de ING) ga ik dagelijks
(meestal) naar Amsterdam. Wat over blijft aan vrije tijd
en privé deel ik vooral met Cootje van de Bloemenlijn
en onze beide zonen Nander en Mareijn.

Ko Droogers

Mijn naam is Ko Droogers. Ik woon al bijna mijn hele
leven in ons mooie dorp Kamerik. Ik ben getrouwd en
heb twee kinderen en een kleinkind, die allen in
Woerden wonen. Al ruim 40 jaar speel ik
tenorsaxofoon bij de muziekvereniging Nieuw Leven.
Vanuit mijn werk als belangenbehartiger bij de ANWB
ben ik bij allerlei plannen voor het Groene Hart
betrokken, wat voor Kamerik goed van pas kan komen.
Binnen het Dorpsplatform ben ik voorzitter van de
werkgroep Verkeer. Vanuit deze werkgroep
beoordelen we de verkeersdoorstroming en
verkeersveiligheid en bereiden we adviezen van het
DPK aan de gemeente voor.

Fotografie

Koningsnacht: Justin Egberts
Koningsdag: Nancy Zwaal
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AGENDA
Openbare Vergadering Dorpsplatform Kamerik
26 mei 2015 aanvang 20.00 uur
Locatie: Schulenburch

1. Opening
2. Mededelingen
3. Plannen provincie Utrecht kruising N 212 –
Geerkade
Henk Strubbe (van Provincie Utrecht) geeft een toelichting
op de reconstructie van deze kruising

4. Openbare ruimte
Wethouder De Weger van gemeente Woerden zal ons
informeren over de volgende zaken:
 Van Teylingenweg
 Overzicht/Overstek
 Buurtteams (evaluatie)

5. Ontwerpatelier
Stand van zaken m.b.t. facelift Kanis

6. Woonvisie
Gemeente Woerden definieert ambitie, doelstellingen en
beleid voor wonen in de stad en in de dorpen daaromheen.
Vanavond gaat het om ‘Kamerik en Kanis Wonen’.

7. Samenwerking Ondernemersvereniging en
Dorpsplatform
Sikke van Es is, de nieuwe voorzitter van de
Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis komt een toelichting
te geven

8. 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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