Dorpsplatform Kamerik
Voor alle Kamerikse belangen

De voorzittershamer wordt
doorgegeven

Op 1 januari 2016 wordt de voorzittershamer
overgedragen. Na 5 jaren voorzitter en daaraan
voorafgaand 6 jaar (vanaf het begin) lid van het
Dorpsplatform Kamerik, was voor mij de tijd gekomen
om deze carrière te beëindigen. Met veel genoegen en
passie heb ik me ingezet voor ons mooie dorp. Soms
lukte iets goed en snel, soms duurde het wat langer.
Wat we met het Dorpsplatform bereiken is dat we in
Woerden niet worden vergeten door het stadsbestuur.
En als dat dan toch gebeurt, dan nemen we zelf
initiatief.
De grootste successen van de laatste jaren? Ach, die
zal ieder van ons wel ergens anders zien en dat is ook
prima. Wel vind ik het belangrijk dat we aan de weg
blijven timmeren.
En dat aan de weg timmeren kun je gerust op twee
manieren uitleggen: ten eerste in Kamerik zal altijd aan
de weg getimmerd moeten worden. De ondergrond is
hier op veel plekken veen, vele meters veen en dat
blijft zakken. Daarom moeten wij als dorpsbewoners er
op blijven hameren (timmeren mag ook) dat er tijdig
aan groot onderhoud gedaan wordt. Dat is een taak
van de gemeente en als het te lang achterwege blijft
dan moet Kamerik aan de bel trekken. Dat heeft het
Dorpsplatform gedaan, keer op keer: de Beukenlaan,
De Werf, De Kapberg, de Kanis en de Mijzijde. Ook de
Van Teijlingenweg werd niet vergeten, maar het
duurde wel te lang. En op dit moment wordt het
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Overzicht gereconstrueerd, ook dat heeft wel heel erg
lang geduurd. De discussie over de Van Teylingenweg
Noord loopt nog wel even door, maar ik ben er van
overtuigd dat de leden van het Dorpsplatform ook daar
voet bij stuk zullen houden. Ondertussen komt de
Lindenlaan in beeld. De halve omgewaaide bomen
(door de zomerstorm van 2015) bleven tot begin
november een aanfluiting. Gelukkig is nu een eerste
stap gezet. Bewoners en leden van het Dorpsplatform
gaan met de gemeente in gesprek over volgende
stappen.

Ook op een andere manier timmerden we aan de weg:
we hebben veel gesproken over de brug midden in het
dorp en de brug aan de Kwakel. Uiteindelijke zijn het
weer de pronkstukken die ze horen te zijn. Dan hebben
we keer op keer aandacht gevraagd voor het groenonderhoud en het maaibeleid. Dit jaar hebben we
vooruitgang gezien, maar we zijn nog niet waar we
zouden moeten zijn. Een prachtige planning maakten
we 2 jaar geleden met de dorpsagenda. Samen met
gemeente Woerden hebben we de hot items benoemd
en zijn er mee aan de slag gegaan. Zo was voor
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iedereen duidelijk waar we accenten wilden leggen.
Ook was er nog het grote initiatief rondom het
Burgemeester Breenplantsoen. Nog steeds wordt dit
park onderhouden als initiatief van het platform en
met support van deskundige vrijwilligers en
beroepskrachten. Ook timmerden we daar een bord
aan de weg met toelichting voor de lezer daarop.
We timmerden als Dorpsplatform aan de weg, sloegen
spijkers met koppen en hamerden bij gemeente
Woerden op het nakomen van afspraken.
Behalve wisseling van voorzitter,
vindt er ook een wisseling van het
secretariaat
plaats.
We
verwelkomen Map Brouwer als
nieuwe
secretaris.
En
het
Dorpsplatform prijst zich gelukkig
dat er naast vertrekkende leden als
Edith Voets
Edith Voets (die - na vele jaren in
het Dorpsplatform - het secretariaat
gedurende 2015 op voortreffelijke
wijze heeft vorm gegeven), Jos
Boers (die moeiteloos de stem van
jongeren, ouderen en sporters in
Jos Boers
het platform verwoordde) en Jan
Luidens (die nog deze zomer werd
gehuldigd vanwege zijn grote inzet,
ook voor het Dorpsplatform) ook
weer nieuwe leden beginnen (Leo
Molenaar) of daar nog over denken
(Kees Burger). Een mooiere naam
Jan Luidens
voor een lid van een Dorpsplatform
(dat bol staat van burgerinitiatieven) kun je bijna niet
hebben.
Kortom, het platform blijft op sterkte en we wensen de
nieuwe voorzitter Ko Droogers succes toe met zijn
nieuwe taak. En natuurlijk voor alle platformleden een
goede samenwerking onder elkaar en met alle
Kamerikers. Zo houdt ons dorp een platform dat het
verdient.
Tenslotte kondig ik nog met genoegen de eerste
activiteiten van het Dorpsplatform Kamerik in 2016
aan: Kamerik Proeft Stamppot en op dezelfde avond de
bekendmaking van de Kameriker van het jaar 2015.
Deze avond, 22 januari 2016 in de Schulenburch, mag u
eigenlijk als recht geaarde Kamerik niet missen. Zien
we elkaar daar? Oh ja, en als u er aan denkt, kunt u tot
half december nog een voordracht doen voor de
Kamerik van het jaar. Gewoon doen!
Hartelijke groet
Klaas de Wit - vz Dorpsplatform, tot 31 december 2015
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Nieuwe voorzitter
Dorpsplatform Ko Droogers

In de nieuwsbrief van mei 2015 heb ik me al
voorgesteld als voorzitter van de Werkgroep Verkeer.
Nu stel ik weer voor, maar dan als nieuwe voorzitter
van het Dorpsplatform per 1 januari 2016. De huidige
voorzitter Klaas de Wit heeft aangegeven om per 1
januari zijn functie te willen neerleggen, omdat hij al
ruim over de termijnen voor lidmaatschap, als
opgenomen in de statuten, heen is.
De leden van het Dorpsplatform hebben mij gevraag
de functie van Klaas over te nemen. In het verleden
ben ik ook enige tijd voorzitter geweest. Toen ik in
gemeenteraad van Woerden kwam heb ik mijn
lidmaatschap van het DPK opgezegd, om
belangenverstrengeling te voorkomen. Inmiddels zit ik
niet meer in de gemeenteraad en ben ik weer lid van
het DPK. Wel ben ik nu lid van het Algemeen Bestuur
van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, maar
hier
verwachten
we
weinig
kans
op
belangenverstrengeling. Als dit zich voordoet hebben
we gelukkig een goede plv. voorzitter in Manuela
Wiltenburg, die dan tijdelijk het voorzitterschap zal
overnemen.
Nog even in het kort iets over mijzelf: Ik ben 62 jaar en
woon daarvan 60 jaar in Kamerik, ben getrouwd en
heb 2 kinderen en een kleinkind. Ik werk bij de ANWB
als belangenbehartiger.
Ik zal mij de komende jaren, in de voetsporen van Klaas
de Wit, samen met de andere leden van het DPK
inzetten om de belangen van de Kamerikers te
behartigen.
Ko Droogers

Reconstructie Overzicht - Overstek
- Voorhuis - Hallehuis - Spijkerlaan
De reconstructie zou in beginsel in mei 2015
aanvangen. Ondanks dat dit project al ruim anderhalf
jaar daarvoor was gestart d.m.v. schouwen en
bewonersavonden, hoorden wij als omwonenden erg
weinig. Ook de zomer bleef het akelig stil. In
september, kort voordat aannemersbedrijf van

Leeuwen werkelijk zou gaan starten, kwam er dan toch
een brief vanuit de Gemeente Woerden. De
werkzaamheden zouden gaan starten en de tuin moest
worden vrijgemaakt. Veel bewoners waren uiterst
teleurgesteld over deze korte termijn van
informatieverstrekking, maar toch gingen de
omwonenden aan de slag in hun tuin. Tja, het moet
toch een keer gebeuren.
Aannemer van Leeuwen begon heel voortvarend. De
bomen gingen om, het asfalt was er zo uit gefreesd en
er werd al snel een voorraadje BIMS neergelegd op de
parkeerplaats aan het Voorhuis. Ze gingen als een
speer.

Ineens werd het stil. Wat was er aan de hand? Helaas
bleek dat er diverse leidingen van de nutsbedrijven
niet zonder schade door van Leeuwen verwijderd kon
worden. Van Leeuwen en de Gemeente informeerden
de bewoners dat de werkzaamheden werden
opgeschort tot er nieuwe afspraken waren met de
nutsbedrijven, wellicht kon halverwege november
verder worden gegaan.
Zoals u ongetwijfeld heeft gezien kunnen we nu
melden dat het werk inmiddels is hervat door de
mannen van Van Leeuwen. De nutsbedrijven starten
op maandag 23 november.
Laten we hopen dat dit project (naast mogelijk slecht
weer) niet voor andere onvoorziene vertraging zal
zorgen.
Manuela Wiltenburg

Commissie verkeer
In een vorige Nieuwsbrief gaven we aan dat we de
gemeente
hadden
geadviseerd
over
de
verkeersveiligheid op enkele plaatsen. Met enkele
onderwerpen zijn we nog verder aan de slag gegaan,
namelijk de verkeersveiligheid bij de Dorpsbrug, de
snelheid op de nieuw geasfalteerde wegen en de
verkeersafwikkeling naar Kamerijck.
In de Openbare Vergadering is samen met de
Kamerikers nagedacht over de verkeerssituatie bij de
Dorspbrug. Hier gebeuren regelmatig ongelukken met

fietsers. Uiteindelijk vond bijna iedereen het verstandig
om het verkeer op de Van Teylingenweg en de Mijzijde
voorrang te geven op het verkeer van de Meent en
Hallehuis. Nu is de voorrang niet geregeld en gaat het
verkeer van rechts voor, ook de fietsers van rechts dus.
Ook de ambtenaren van de gemeente konden hiermee
instemmen. Binnenkort zal dus de voorrang daar
aangepast worden.
Een aantal wegen is gelukkig eindelijk opgeknapt met
een nieuwe laag asfalt, zoals delen van de Mijzijde en
Van Teylingenweg en het Oortjespad. Dit leidt er wel
toe dat gemakkelijk harder gereden wordt. Een punt
van zorg vinden wij, met name voor de veiligheid van
fietsers. We hebben met de gemeente overlegd over
snelheidscontrole. Dit bleek niet zo simpel. De
gemeente heeft geen goede apparatuur en de politie
geen capaciteit/prioriteit. We onderzoeken nu als
Dorpsplatform de mogelijkheid om zelf een mobiele
snelheidsmeter aan te schaffen die de gereden
snelheid registreert en aangeeft. Dit apparaat kunnen
we dan op diverse plaatsen inzetten. De gemeente wil
hier wel aan meewerken en er is al een bedrag
toegezegd door de ING bank.
We blijven de verkeerssituatie in Kamerik nauwlettend
volgen. Als u vragen of suggesties heeft, kunt u altijd
contact met het secretariaat van het Dorpsplatform
opnemen.
Ko Droogers
Voorzitter Commissie Verkeer

Verslag dorpsschouw 10 okt
Op zaterdag 10 oktober hebben we met ca. 17
personen, met de huifkar van de Boerinn, de
dorpsschouw 2015 gehouden.
Op de Mijzijde werd een aantal keren gestopt om de
situatie van het wegdek te kunnen bekijken. Op
sommige plaatsen ligt het wegdek onder het waterpeil
van de Wetering. Inmiddels heeft de gemeente op 5
november jl. de ergste stukken aangepakt.
Te voet werd Kanis bekeken. De Roerdompstraat is
opgehoogd en met stelcon platen bedekt. Deze straat
staat nu niet meer onder water tijdens regenval, maar
dat is verplaatst naar de kruising, hier zijn de
problemen dus nog niet voorbij.
Via de Van Teylingenweg werd de rit vervolgd richting
Oud-Kamerik. Ook hier werd stilgestaan bij de slechte
plekken in het wegdek. Inmiddels zijn recent op de Van
Teylingenweg reparaties uitgevoerd in de vorm van
nieuwe asfaltlappen. Omdat we signalen kregen dat de
vermelde aanpak sterk te wensen overliet is een
inspectie door enkele leden van de Verkeerscommissie
uitgevoerd. Alsnog zijn enkele ribbelige en verzakte
stukken in de weg en diepe geulen op diverse plaatsen
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naast de weg of afgebrokkelde randen aan de
gemeente gemeld! Uiteindelijk zal de weg natuurlijk in
zijn geheel gereconstrueerd moeten worden. De
gemeente wil met de aanwonenden en bedrijven
overleggen en bekijken wat de toekomst voor het 2e
deel van de Van Teylingenweg zal worden.

Voor de moeilijke klussen was er een Wegenwacht
aanwezig, die ook vrijwilliger bij de Sleutelclub is.
Dat het hard nodig was om iets aan de fietsverlichting
te doen bleek wel uit het grote aantal fietsen waarvan
de verlichting het niet deed. In deze tijd van het jaar is
het vroeg donker en fietsen in het donker zonder
verlichting levensgevaarlijk. We roepen iedereen die
niet met zijn/haar fiets bij de verlichtingsactie geweest
is op om te zorgen dat de verlichting in orde is. Kijk ook
eens een keertje extra naar de fiets van de kinderen.
Volgend jaar rond het wisselen van zomer- naar
wintertijd hopen we weer een fietsverlichtingsactie te
houden.

Seizoen onderhoud Breenplantsoen 2015 weer voorbij
Na terugkomst in Kamerik hebben de aanwezigen de
situatie rondom het stilgelegde werk aan het Overzicht
bekeken. Volgens de aannemer moeten de
nutsbedrijven nu eerst hun werkzaamheden verrichten
voordat de verdere zaken kunnen worden uitgevoerd.
Gelukkig zijn de werkzaamheden weer door de
aannemer opgepakt.

Verlichtingsactie groot succes
Leden van het Dorpsplatform en de Sleutelclub
controleerden en repareerden woensdagmiddag 28
oktober fietsverlichting. Hiervoor was in een tent van
de Brandweer een mobiele werkplaats opgezet voor de
Plus supermarkt. Maar liefst 97 fietsen werden die
middag gecontroleerd en gerepareerd. Behalve de
verlichting werd ook naar remmen, reflectie en de
fietsbel gekeken. Fietsen die in orde waren kregen een
goedkeuringssticker.

De herfst is alweer ingetreden en het blad is weer van
de bomen. Afgelopen seizoen hebben de vrijwilligers
op 8 zaterdagochtenden het onderhoudswerk in het
plantsoen uitgevoerd. Een omwonende zorgde voor de
koffie ! Het gras is natuurlijk wat vaker gemaaid om het
beeld op het plantsoen goed te houden. De
verwachting is dat eind maart of begin april volgend
jaar weer schoffelwerk en onkruid-verwijdering langs
de paden en in de perken nodig is. Waarschijnlijk zijn
dan ook de krokussen in het gras tot bloei gekomen.
Onze indruk is dat onze oproep aan de hondenbezitters
om hun huisdier niet los te laten lopen in het plantsoen
redelijk tot goed wordt nagekomen. De laatste tijd ziet
het er allemaal erg mooi uit en wij hopen natuurlijk dat
het zo blijft.
Mocht u ideeën of suggesties voor het plantsoen willen
aandragen of zelf ook een bijdrage aan het onderhoud
willen leveren, dan is dat uitermate welkom; geeft u
dat svp. dan op via secretariaat@platformkamerik.nl.

WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS
met affiniteit voor educatie en kinderen!

Als de fiets niet eenvoudig in orde te maken was, werd
naar de fietsenmaker verwezen. Voor kleine reparaties
zoals een nieuwe fietsbel kon men ook op de
vrijdagavond bij de Sleutelclub terecht.
De fietsverlichtingsactie was onderdeel van de
landelijke actie Lichtbrigade van de ANWB, die ook de
materialen en gereedschap gratis beschikbaar stelde.
4

Zoals u wellicht weet heeft het recreatieschap de
Educatie
Oortjespad
stilgelegd.
Vanuit
het
Dorpsplatform is er op dit moment een commissie
actief die met elkaar bekijkt hoe de Educatie kan
worden voortgezet.
De reden dat wij als commissie van het Platform
educatie hoog in het vaandel hebben staan is dat wij
het belangrijk vinden dat kinderen kennis nemen van
ons prachtige poldergebied en haar flora en fauna. De
koppeling met de kinderboerderij is daarbij een
belangrijk uitgangspunt.
Vrijwilligers
Wij zijn op zoek naar meerdere vrijwilligers die bv:



onderhoud van bestaand lesmateriaal op zich
willen nemen.
 denktank zouden willen zijn voor het organiseren
van excursies op het Recreatieterrein Oortjespad.
 de begeleiding zouden willen doen van
bovengenoemde, nog te ontwikkelen excursies.
De vrijwilligers krijgen mogelijk een training
aangeboden om hun werkzaamheden uit te kunnen
voeren.
GEINTERESSEERD en/of KENT U IEMAND?
Stuur dan een mailtje naar:
secretariaat@platformkamerik.nl en meld u aan.
U ontvangt dan een uitnodiging om op dinsdagavond
26 januari om 19.30 uur aanwezig te zijn op de
informatieavond.

bijdrage geven. We hebben inmiddels bakken voor 24
lantaarnpalen, maar dat zouden er eigenlijk wel meer
moeten worden, aangezien er aan het begin en aan het
eind nog palen staan waar geen bakken aan hangen.
Ook zouden er op andere plekken in het dorp
bloembakken kunnen komen. Dit heeft natuurlijk wel
financiële consequenties. Ideeën en suggesties
hiervoor zijn daarom van harte welkom.
Namens kamerik Leeft,
Els Kwakkenbos

Kerst-Inn 11 december

De commissie Educatie Oortjespad
Ruud Buurman, Esther de Vries, Hilde-Mieke Gielen, Els
Kwakkenbos (DPK) en Manuela Wiltenburg (DPK)

Op vrijdag 12 december zal alweer de 5e editie van dit
Kamerikse evenement gehouden worden. U bent van
harte welkom van 15.00 uur tot 21.00 uur in de
Schulenburch. Meer info op www.kerstinnkamerik.nl.

Eén basisschool voor Kamerik

Kamerik Live 13 februari

Het college van B&W van de gemeente Woerden had
al eerder akkoord gegeven op de voorgenomen
nieuwbouw van één gebouw voor 2 scholen in
Kamerik. Inmiddels heeft ook de gemeenteraad
hierover vergaderd en ook zij zijn akkoord. Dat
betekent dat de nieuwbouw door kan gaan. Op welke
plaats de nieuwe school komt is op dit moment nog
niet definitief bekend. De voorkeur gaat uit naar een
plaats op het voetbalveld naast de Schulenburch. Een
andere optie is de plek van de Wijde Blik aan het
Overstek/Voorhuis. Voorbereiding ook op dit aspect is
in volle gang. Naar verwachting is de school in 2018
klaar. De Wijde Blik en de Eben Haezer trekken dan
samen in één nieuw gebouw.

Bloembakken dorp en Kanis
De winter staat weer voor de
deur. De bloemen zijn weer
uitgebloeid. Gelukkig hebben
we een zomer lang kunnen
genieten van de prachtige
bloembakken. Ze hebben weer
ontzettend mooi gebloeid. Met
dank aan iedereen aan de van Teylingenweg en de
Mijzijde die 2 tot 3 keer in de week de planten water
en voeding hebben gegeven. Hopelijk kunnen we
volgend jaar ook weer op jullie rekenen. Inmiddels zijn
de bakken weer teruggebracht naar de kweker en
worden ze in het voorjaar weer gevuld.
Om alles te kunnen financieren wordt er tijdens de
stamppotavond op 22 januari een verloting gehouden.
Verder zal Kamerik Leeft en het Dorpsplatform een

Kamerik Live is een initiatief van Kamerikers gebaseerd
op het idee ‘Vrienden van Amstel Live’. Ons dorp barst
van muzikale talenten, die in uiteenlopende bands
zitten. Op 13 februari 2016 is de eerste editie van
Kamerik Live in de Schulenburch. Lokale bands bieden
we een podium en het publiek non-stop 4,5 uur live
muziek. De deelnemende bands, met Kamerikse
invulling zijn: Popehead, Blue Labeled, Vintage
Connection, Burlesk, Familie de Bruin, Jolene.
Naast een muzikale, gezellige avond zorgen we dat dit
initiatief tegelijkertijd iets oplevert voor een lokaal
goed doel. Per verkocht kaartje gaat dit jaar € 2,50
naar een sportvereniging naar keuze van het publiek,
te
weten:
voetbalvereniging
VV
Kamerik,
tennisvereniging LTC Kamerik, volleybalvereniging
Serve ‘72, korfbalvereniging SDO Verzuim Vitaal
Kamerik.
We gaan voor een uitverkocht evenement met 500
toeschouwers uit Kamerik en omgeving. Het wordt een
avond voor jong (16+) en oud. We streven naar een
bijzondere, levendige avond door en voor de
Kamerikers wat de moeite waard is om jaarlijks te
organiseren. Elke keer met andere lokale bands, een
ander Kameriks doel en wie weet ook elke keer een
andere locatie.
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Onbekende boerderijnamen
Houtdijk 7 ‘De Meent’ – deel 1
Van weidepad tot asfaltweg
Een Meent is in het algemeen een gemeenschappelijke
weide, die door alle ingezetenen gebruikt kan worden.
Rond 1900 was er al sprake van een Meentpad, dat via
de Zwartedijk (nu Ir. Enschedeweg) naar Teckop liep.
Bij de straatnaamgeving in 1955 kreeg deze weg vanaf
dorp als officiële naam Meentweg. Omdat iedereen
desondanks steeds van ‘De Meent’ bleef spreken werd
de oude naam in 1958 maar weer in ere hersteld. Tot
zover een stukje citaat uit het boek ‘De straatnamen
van Woerden’.
Tot zover alles duidelijk, maar dat er ook een boerderij
met de naam ‘De Meent’ was, zal voor velen nieuw
zijn. In het archief van het Waterschap Teckop kwam ik
de volgende passage tegen: “In den Jare Een Duizend
acht honderd zeven en twintig, den achtsten februarij
des voormiddags ten Elf uren; ten verzoeke van Willem
Bouwman en Klaas Stolwijk Den ouden Heemraden van
de Polder Teckop, en aldaar woonachtig. Zal door
Maarten De Haan Janszoon, secretaris van de Polder
Teckop, ten woonhuize van Cornelis De Rijk, kastelein in
het huis der Gemeente van Teckop, worden
overgegaan tot de publieke verhuring, van de volgende
aan de polder Teckop toebehorende goederen als: Een
huis, Erve, berg, boomgaard en tuin mitsgaders de
Meent van de Polder Teckop, staande en gelegen in de
Gemeente van Kamerik, strekkende van de
Kamerikkerdijk tot over de Rijndijk; waarvan het
teelland hetwelk strekt van den boomgaard tot de
Molen onder deze verhuring niet is begrepen maar tot
bijzonder gebruik blijft afgescheiden.”
Een kleine toelichting op bovenstaande zal hopelijk iets
meer duidelijkheid verschaffen. Het boerderijtje stond
langs het huidige Houtdijkerpad en was eigendom van
het Waterschap van Teckop. De heren Bouwman en
Stolwijk
waren
respectabele
bouwmannen
(=veehouders) in Teckop en deze namen zijn
tegenwoordig nog bekende namen in het Kamerikse.
Willem Bouwman (1764-1838) was op 16 juli 1793
getrouwd met Gijsje Schalkwijk (ca. 1775-1806). Hij
was boer op boerderij ‘De Zomer’ (zie ook nieuwsbrief
september 2014).
Klaas Stolwijk is zeer waarschijnlijk dezelfde als
Nicolaas die getrouwd was met Jannigje van Senten,
beiden geboren Harmelen.
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Het gaat om het verhuren van een kleine boerderij met
bij bijbehorende graslanden die bij opbod wordt
verhuurd aan de hoogste bieder. De naam van deze
boerderij werd nog niet vermeld, maar in latere aktes
wordt zelfs gesproken over Hofstede ‘De Meent’.
Nog een klein stukje citaat uit de ‘publieke verhuring’:
“Aan Lodewijk Benschop, kuiper wonende op het Dorp
Kamerik, wordt in huur toegewezen, voor de somma
van honderd-twintig Guldens Jaarlijks, behalven de
lasten hier voren vermeldt en heeft tot Borg gesteld
Gijsbert De Bruin, bouwman wonende te Kamerik…..”
Onder dit stuk staan de volgende handtekeningen als
volgt omschreven:
L. Benschop
G. de Bruijn
Wm. Bouwman
M. de Haan jz., met als toevoeging: “Klaas Stolwijk den
oude niet te kunnen Schrijven.”
Van Gijsbert Willemsz de Bruijn is bekend dat hij
gedoopt is op 20 april 1777 te Zegveld en overleden op
4-10-1875 te Kamerik op boerderij ‘Welgelegen’, Van
Teylingenweg 100. Volgens de kadastrale atlas was hij
in 1832 de rijkste boer van Kamerik!

Foto van boerderij ‘De Meent’ gelegen langs de ‘Teckopsche
Molenvliet’. Achter het huisje stond een stal met plaats voor
6 koeien, een hooibergje en een varkensschuur. Vooraan
staat een trafohuisje wat nu nog langs het huidige fietspad
staat. Rechtsachter zien we nog het huisje dat bij de
‘machine’ van Teckop stond.

Wordt

vervolgd

in

de

volgende

nieuwsbrief.

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, november 2015

Voorstelrondje Dorpsplatform
In de nieuwsbrief stellen de leden van het
Dorpsplatform zichzelf voor. We gaan verder met Els
Kwakkenbos en Teun Los.

Els Kwakkenbos

uiteindelijk boekhouder geworden. In 1973 ben ik
getrouwd met Anneke Meijers en samen hebben wij
drie zoons gekregen en hebben inmiddels ook 2
kleinkinderen. Na ons huwelijk hebben we eerst 3 jaar
in Odijk gewoond en sinds eind 1976 wonen we, naar
alle tevredenheid, weer in Kamerik, op Mijzijde 4. In
het Dorpsplatform houd ik mij, als penningmeester,
bezig met de financiën.

Het verenigingenspel 2016

Mijn naam is Els Kwakkenbos. Ik ben geboren in
Kamerik en heb er bijna mijn hele leven gewoond en
inmiddels al 40 jaar op het dorp. Ik ben getrouwd en
heb 4 kinderen en 6 kleinkinderen. Sinds 1 augustus
geniet ik van mijn pre-pensioen, na 40 jaar gewerkt te
hebben in het onderwijs. Dit geeft me meer tijd om
bezig te zijn met activiteiten in het Dorpsplatform.
Waar ik me vooral mee bezig houd, is het organiseren
van Kamerik Proeft en de stamppotavond. Een
evenement wat al 6 jaar een succes is in ons dorp.
Verder vind ik het belangrijk dat het dorp er gezellig uit
ziet en heb daarom het initiatief van de plantenbakken
op me genomen. Ook heb ik inmiddels zitting genomen
in de commissie educatie Oortjespad. Ik vind het leuk
om iets voor het dorp te betekenen en hoop dit nog
lang te kunnen doen.

Teun Los

Mijn naam is Teun Los. Ik ben in 1948 geboren net op
de rand van Kamerik, nl. in de Houtdijk. Het huis
waarin ik ben opgegroeid is in 1968 afgebroken om
ruimte te maken voor het fietspad naar Kamerik. Na de
lagere landbouwschool in Woerden afgerond te
hebben ben ik werkzaam geweest als tractorchauffeur,
daarna als vrachtwagenchauffeur en toen als
buschauffeur. Na het volgen van avondstudies ben ik

De organisatoren van het verenigingenspel zijn weer
voor het eerst bij elkaar geweest. Het spel staat
voortaan op een vaste dag gepland en dat is de eerste
zaterdag in februari. Dat betekent dat het spel - voor
de vierde keer - gehouden wordt op zaterdag 6
februari 2016 in de Schulenburch.
De deelnemers van vorig jaar hebben inmiddels via een
e-mailtje een uitnodiging ontvangen, maar ook nieuwe
teams zijn welkom natuurlijk. Teams van vier personen
kunnen zich inschrijven met een e-mailtje naar:
verenigingenspel@ov-kamerik.nl.
De organisatoren willen graag het spel voor jong en
oud laten zijn en zullen daarom meer vragen bedenken
die aan de jongere deelnemers recht doen. Ook zullen
Kamerikse vragen niet ontbreken en als het kan meer
dan vorig jaar.
Maximaal kunnen tweeënzeventig teams meedoen en
op tijd inschrijven is van belang om deelname zeker te
stellen. De kosten zijn € 25,00 per team. Inschrijven is
mogelijk tot 4 december a.s.

Activiteiten in de Cope
Houdt u van tekenen en schilderen? Lekker aan de slag
om uw creativiteit uit te leven en naar een hoger
niveau tillen. De lessen tekenen en schilderen worden
begeleid door een docent. Iedereen kan deelnemen, u
werkt in uw eigen tempo met eigen materialen.
De lessen zijn op woensdagmiddag van 13.30-15.30
uur in De Cope In Kamerik in de periode januari t/m
maart 2016
Meer informatie of aanmelden?
Neem contact op met Welzijn Woerden op
telefoonnummer 0348 – 421101, of per e-mail via
info@welzijnwoerden.nl.
Elke vrijdag is er in de Cope in Kamerik een gratis
inloop ochtend en een keer in de maand kunt u er
terecht voor uw vragen over uw tablet. Er is een
vrijwilliger aanwezig om uw eventuele problemen en
vragen op te lossen. U kunt zonder aankondiging
binnenlopen.
De Cope, Berkenlaan 51 3471 CG Kamerik, telefoon:
0348-402232
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Wie wordt Kameriker van het jaar 2015?

Dorpsplatform Kamerik

Kent u een persoon/groep die:
 zich inzet voor (de bewoners van) Kamerik?
 zich verdienstelijk maakt voor ons mooie dorp?
 u wilt voordragen voor de prijs Kameriker van het jaar?

Redactie nieuwsbrief
Jacolien Meijers
Els Kwakkenbos

Stuur dan vóór 15 december 2015 een email naar
secretariaat@platformkamerik.nl met de volgende gegevens:
 Voor- en achternaam van de persoon/groep die u voordraagt.
 De reden waarom u deze persoon voordraagt.
 Uw naam en contactgegevens (tel.nr.).
Winnaars afgelopen jaren:
2009 - Kees Romijn
2010 - Cor van der Meer †
2011 - Alfons van Leeuwen
2012 - Maarten Verkleij

2013 - Wil de Valk
2014 - Henk en Nellie van der Vliet
2015 - ...........?

Ook dit jaar reiken we de prijs uit
tijdens het jaarlijkse Kamerik Proeft
Stamppot op 22 januari 2016.
We rekenen op uw voordracht!
Commissie Kameriker van het jaar:
Koos van de Laan, Jos Boers en
Manuela Wiltenburg

Kamerik Proeft Stamppot
Op 22 januari is het weer zover. De jaarlijkse stamppotavond in de
Schulenburch. We nodigen iedereen hierbij uit om in het nieuwe jaar
elkaar te ontmoeten en gezellig met elkaar te genieten van een heerlijke
maaltijd stamppot met een voor- en nagerecht. De avond wordt dit jaar
begeleid door DJ Hans van Breedveld en we mogen onze Wesley Blok
weer verwelkomen, die ons na het diner hopelijk op de dansvloer gaat
krijgen. Tijdens deze avond houden we ook weer een verloting, waarvan
de opbrengst voor de plantenbakken in het dorp zijn. Ook wordt deze
avond de Kameriker van het jaar bekend gemaakt. We hopen natuurlijk
op een grote opkomst.
De kaarten voor deze avond zijn vanaf 4 januari voor 12,50 euro te koop
bij Chez Michel en de Schulenburch.
Stichting Kamerik Leeft

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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Leden Dorpsplatform Kamerik
Klaas de Wit, voorzitter
Edith Voets, secretariaat
Teun Los, penningmeester
Manuela Wiltenburg, vice
voorzitter
Els Kwakkenbos,
dorpsactiviteiten, educatie
kinderboerderij
Hans van 't Hoofd, ouderen
Jan Luidens, adviseur,
Breenplantsoen en groen
Jos Boers, jongeren
Map Brouwer
Leo Molenaar
Commissie Verkeer
Ko Droogers (vz)
Dick Verschoor
Wibe van Vliet
Koos v.d. Laan
Jan Luidens

Gemeente Woerden
Tymon de Weger,
dorpswethouder
Jacqueline Scheenstra,
dorpsambtenaar

Colofon
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.
Verlaat 14, 3471 AE Kamerik
E-mail:
secretariaat@platformkamerik.nl
Website:
www.platformkamerik.nl

