Dorpsplatform Kamerik
Voor alle Kamerikse belangen

Inleiding
Nieuwsbrief van het Dorpsplatform Kamerik, kleiner
dan u gewend bent en toch boordevol foto’s,
meldingen en plannen. Allereerst natuurlijk de
aankondiging van de komende vergadering op 24
oktober 2013. ‘Duurzaamheid’ is het centrale thema.
Van duurzame landbouw tot duurzame energie en
duurzame woningen. Daarmee moet deze agenda voor
iedere Kameriker wel iets interessants te bieden
hebben, is het niet over energiebesparing dan wel over
gezond voedsel of modern natuurbeheer.
We kijken ook nog even terug naar wat is geweest: De
eerste grote stappen van de facelift van het Burg.
Breenplantsoen zijn achter de rug. Zonder de sponsors
en zonder de vrijwilligers was dat ondenkbaar. Hoewel
er ook kritische kanttekeningen zijn geplaatst, gaan we
met enthousiasme het snoei- en aanplant seizoen in.
Dit wordt een succesverhaal dat in Kamerik niet eerder
is vertoond en we delen graag dit succes met
dorpsgenoten. Dus als u nog mee wilt doen, zie blz 2.
Met de wethouder hebben we vooruitgekeken naar
wat ons te wachten staat in Kamerik: Dorpsschouw op
9 nov a.s. 10.00 u. Dorpswethouder en raadsleden met
interesse voor de Kamerikers, verzamelen zich op die
datum bij de Schulenburch. Dat aandacht vragen helpt,
dat blijkt onder andere uit twee toezeggingen die het
Dorpsplatform heeft gekregen van de wethouder: ten
eerste: Reconstructie van het Overzicht in 2014 en ten
tweede: de Beukenlaan wordt nog dit jaar van nieuw
asfalt voorzien.
Tenslotte, hier alvast aandacht voor een dorpsplan.
Hoe houden we Kamerik leuk (‘leefbaar’ zeggen ze op
het stadhuis)? Het Dorpsplatform werkt daaraan,
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denk aan Kameriker van het jaar, Kamerik Proeft,
Facelift Breenplantsoen, de bloembakken, enz. En daar
doen we graag nog een schepje bovenop: een speciaal
plan voor een leuker Kamerik. Op 10 december in de
Schulenburch, volop de gelegenheid voor nieuwe
ideeën voor een nog leuker Kamerik, en Kanis
vergeten we daarbij niet. In de volgende Nieuwsbrief
meer over dit plan.
Klaas de Wit (voorzitter Dorpsplatform)

Wijkschouw
Op 9 november vindt er een wijkschouw plaats met
wethouder Cor van Tuijl. Tijdens deze wijkschouw
worden via een route verschillende plekken in Kamerik
bekeken.
Ondervindt u bij u in de buurt een specifiek probleem?
Meld dit op de openbare vergadering van 24 oktober
of via emailadres email@platformkamerik.nl. Als het
mogelijk is wordt dit aan de route van de wijkschouw
toegevoegd.

Fancy fair
De Ontmoetingskerk organiseert een ouderwets
gezellige fancy fair. Op zaterdag 2 november vanaf drie
uur kunt u terecht. De fancy fair biedt voor elk wat
wils. Eten (nasi maaltijd) en drinken is er genoeg, net
als gebruikte kleding, tweede hands boeken, CDs en
DVDs. Taartenbakkers strijden om de titel Kameriks
beste koekenbakker. Schminken, grabbelen of cup
cakes versieren. Verkoop van diensten van Kamerikers.
Het rad van fortuin zorgt voor spannende momenten.
Verder kunt u naar de beauty hoek of koopt u
bijvoorbeeld sieraden of shawls. Misschien gaat u
liever latje schieten of kunstkoe melken. Het kan
allemaal tijdens deze fancy fair op 2 november tot
acht uur ’s avonds.
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Opening bruggen
Op zaterdag 6 juli werden de vernieuwde dorpsbrug en
brug aan de Kwakel feestelijk geopend. Zie hieronder
een kort fotoverslag van dit Bruggenfeest.

opgeknapt. Dit alles dankzij de bijdrage van gemeente,
fondsen en ondernemers in Kamerik.

Het paard met aangelegd perkje daaromheen.

Wethouder Van Tuijl opent de brug aan de Kwakel

Maar een opgeknapt park vraagt ook om onderhoud.
Daarom is er de afgelopen maanden om de vier weken
een vrijwilligersochtend georganiseerd. Omwonenden
maar ook andere dorpelingen hebben zich tijdens deze
ochtenden ingespannen om onderhoud te verrichten
zoals snoeien, grasmaaien, onkruid wieden,
wandelpaden schoonhouden etc.
Hartelijk dank aan deze bedrijvige vrijwilligers!

De oude brandweerwagen helpt bij opening dorpsbrug

De trotse prijswinnaars van de puzzeltocht

Stand van zaken Breenplantsoen
Er is de laatste tijd hard gewerkt in het
Breenplantsoen. In het voorjaar berichtten we via deze
nieuwsbrief al over het ophogen en inzaaien van de
grasmat. Ook de wandelpaden zijn in deze facelift flink
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Volgens planning wordt er in november een grondige
snoeibeurt uitgevoerd en nieuwe aanplanting
aangebracht. Dit alles onder leiding van een
professionele hovenier. In het voorjaar van 2014
hopen we aandacht te besteden aan de aankleding van
het park. Denk hierbij aan parkmeubilair,
prullenbakken en verlichting.
Op 12 november wordt er een informatieavond
georganiseerd om het beplantingsplan van het park te
presenteren en te bespreken. Voelt u zich betrokken
bij het Breenplantsoen? U bent van harte welkom
vanaf 19.30 uur in het oude gemeentehuis.
De volgende vrijwilligersochtend is gepland op 30
november. Vanaf 9.00 uur verzamelen we bij het oude
gemeentehuis aan de Meent. Iedereen van harte
welkom om met ons mee te helpen!

Kamerik Proeft 2013
Op 7 september was er al weer voor de 4e keer een
Kamerik Proeft. We kunnen weer spreken van een zeer
geslaagd evenement. Het ‘dorpsplein’ was gezellig
ingericht met veel kramen, waar de Kamerikse
ondernemers hun lekkernijen verkochten. 3 Bands met
Kamerikse bandleden zorgden weer voor de muzikale
omlijsting. Voor de jeugd had de brandweer van alles
uit de kazerne gehaald en bakte de Oegandawerkgroep
pannenkoeken. Door het prachtige weer bleef het tot
op het eind gezellig druk.

Bloembakken op het dorp
Zoals u allemaal wel heeft kunnen zien hebben er deze
zomer schitterende bloembakken bij de dorpsbrug
gehangen. Deze bloembakken zijn gesponsord door de
gemeente, n.a.v. de opening van de bruggen, het
dorpsplatform en de stichting Kamerik Leeft (Kamerik
Proeft). Het streven is om volgend jaar wat meer
bakken langs het water op te hangen. Hoe dit
gefinancierd en onderhouden gaat worden, is nog niet
bekend, maar we gaan zekere
proberen dit volgend jaar weer
voor elkaar te krijgen
Namens stichting Kamerik Leeft,
Els Kwakkenbos

De Kamerikprijs

Dit alles was zeker niet mogelijk geweest zonder onze
Sponsoren: Het Rabo DichtbijFonds, ondernemingsver.
Kamerik, dorpsplatform Kamerik, Makon, Wiltenburg,
kinderopvang Kamerik, QB-Tec en natuurlijk de vele
vrijwilligers die geholpen hebben met de opbouw en
het opruimen.

Vanzelfsprekend blijft dit een jaarlijks terugkerend
evenement. In ieder geval hopen we u eerst te
ontmoeten weer op de Kamerikse stamppotavond in
januari.

Vier jaar geleden is de ‘Kamerikprijs’ of wel de
‘Kameriker van het Jaar’ in het leven geroepen. De prijs
kan worden toegekend aan een persoon, een bedrijf of
een instelling. Het doel van dit initiatief van het
Dorpsplatform is, dat dorpsgenoten worden
gestimuleerd zich verdienstelijk te maken voor Kamerik
of voor inwoners van Kamerik en daarvoor publiekelijk
worden bedankt. Ook voor 2013 zijn weer op zoek naar
een winnaar voor deze prijs.
Als u een idee heeft aan wie deze prijs dit jaar moet
worden toegekend, dan kunt u tot 10 december 2013
een gemotiveerde voordracht sturen naar
email@platformkamerik.nl. Een goede motivatie helpt
het Dorpsplatform een keuze te maken. Het is
belangrijk dat u bij uw voordracht meldt op welk
gebied uw kandidaat zich verdienstelijk heeft gemaakt
voor Kamerik. De kandidaat mag een persoon zijn, een
bedrijf of een instelling.
Het Dorpsplatform zal een keuze maken uit de
voordrachten en de prijs uitreiken tijdens de Kamerik
Proeft Stamppotavond in januari.
In memoriam
In 2010 ontving Cor van der Meer(geboren 1919) tot
zijn verrassing de titel ‘Kameriker van het jaar’. Helaas
moeten we melden dat hij op 20 september 2013 is
overleden . We wensen zijn nabestaanden veel sterkte
toe en we herinneren hem als een man die zich tot op
hoge leeftijd inzette voor de gemeenschap en mensen
om hem heen.
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AGENDA
Openbare Vergadering Dorpsplatform Kamerik
24 oktober a.s. in de Schulenburch,
aanvang 20.00 uur
1.

Opening en welkom

2.

Mededelingen

3.

Warmtescan
Benieuwd hoeveel warmte uw huis via het dak verliest?

4.

5.

Voordelig duurzaam lenen met de
duurzaamheidslening

Adviseurs
Jan Luidens, Ko Droogers
Algemeen leden
Edith Voets, Manuela
Wiltenburg
Commisssies
Verkeer
Klaas de Wit (voorzitter),
Koos van der Laan, Jan
Luidens
Jongeren, ouderen, sport
Jos Boers, vacature

Duurzaam boeren op de Beekhoeve

Openbare Ruimte
Tineke Mees, Cees Meijers,
Edith Voets

6. Zonnepanelen
Ton Kromwijk, Mijne Groene Hart Energie, licht de voor- en
nadelen toe van het gebruik van zonnepanelen.

Eigen zonnestroom opwekken op het land of het dak
van een ander
Diny Wijnmaalen van Solar Green Point. Heeft u zelf geen
geschikt dak voor zonnepanelen, maar wilt u wel een steentje
bijdragen aan duurzaamheid? Dan is dit wellicht iets voor u.
Wat dacht u van investeren op het dak van de Schulenburch?

8.

Voorzitter: Klaas de Wit
Secretaris: Tineke Mees
Penningmeester: Teun Los

Welke voordelen biedt de duurzaamheidslening van de
gemeente?

Monique van der Laan runt een biologisch melkveebedrijf met
als basisprincipes duurzaam ondernemen en agrarisch
natuurbeheer. Hoe past duurzaamheid in de bedrijfsvoering?

7.

Dorpsplatform Kamerik
Bestuur

PR activiteiten en
nieuwsbrief
Els Kwakkenbos, Jacolien
Meijers
Breenplantsoen ad hoc
Klaas de Wit, Koos van der
Wind, Jan Luidens, Jacolien
Meijers
Gemeente Woerden
Cor van Tuijl
(wijkwethouder)
Jacqueline Scheenstra

WKO? Warmte en Koude opslag!
Hoe werkt WKO precies en wat levert het u op?

9.

Voordelig stoken

10. Rondvraag

Kopij plaatsen?
Heeft u nog leuke of interessante stukjes of mededelingen voor de
nieuwsbrief? Stuur ze dan naar email@platformkamerik.nl. De redactie
bekijkt dan of het stukje geplaatst kan worden.
Website Dorpsplatform
Kijk voor actueel Kameriks nieuws op: www.platformkamerik.nl.
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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: Tineke Mees,
Teckop 9, 3471HG Kamerik.
Email:
email@platformkamerik.nl
Website:
www.platformkamerik.nl

