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‘Kamerikse zaken’
Vakanties voorbij, terug in Kamerik. Het is weer tijd
voor aandacht voor ons mooie dorp. En dat kan op
woensdag 24 september a.s. om 20.00 u in de
Schulenburch. De agenda van de Openbare
Vergadering van het Dorpsplatform Kamerik staat
achterop deze nieuwsbrief en gaat, hoe kan het
anders, over echte ‘Kamerikse zaken’. Een brief met die
titel stuurden we deze zomer als dorpsplatform naar
het college van B&W in Woerden. De brief staat op de
website, de belangrijkste punten uit die brief hebben
we begin sept. met wethouder Van Tuijl besproken.
Kinderboerderij Oortjespad
Het spreekt vanzelf dat de punten van de Dorpsagenda
aan de orde kwamen. Wij spraken allereerst over het
behoud van de Kinderboerderij Oortjespad.

In een brief aan het recreatieschap en aan het college
in Woerden (ook op de website) hebben we om
overleg gevraagd. De voorbereidingen voor zo’n
overleg zijn in gang gezet. De vrijwilligers die zich
tijdens de laatste vergadering in Kanis hebben gemeld
hebben gekozen voor een werkwijze onafhankelijk van
het dorpsplatform. Wel hebben we met elkaar
afgesproken dat afstemming zal plaatsvinden, zodat
we elkaar kunnen versterken. De voorzitter van die
vrijwilligers zet de details uiteen verderop in deze
nieuwsbrief.
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Onderhoud wegen
Zorgen over de openbare ruimte kwamen ook aan de
orde. Er staat voor 2014 nog heel wat op het
programma in Kamerik. De voorbereidingen voor het
verbeteren van de Beukenlaan (2e deel) en de Van
Teijlingenweg zijn in volle gang. Tegelijkertijd met de
Van Teijlingenweg (planning is nog steeds 2014 volgens
de wethouder) wordt het parkeerterrein van de
begraafplaats onder handen genomen. Wat betreft de
renovatie van het Overzicht heeft het stadhuis een
aantal vragen van het Dorpsplatform nog niet
beantwoord. Het Dorpsplatform zet er op in dat ook
het Overstek voor de Schulenburch (tot aan de weth.
Van Leeuwenbrug) wordt meegenomen evenals het
schoolplein van De Wijde Blik. Als u dat ook van belang
vindt laat dat dan gerust horen tijdens de toelichting
die de gemeente zal geven op 24 september a.s.
Samen moeten we de Kamerikse belangen goed onder
de aandacht brengen van het stadhuis.
Verder spraken we over de ontwikkeling bij de
Knotwilgenlaan. Het aldaar geplande speelterrein zal
tegelijkertijd worden ontwikkeld met de uitgifte van de
volgende kavels. Dat staat nu gepland in het voorjaar
van 2015, maar e.e.a. is uiteraard afhankelijk van
ontwikkelingen in de markt volgens de wethouder.
De aandacht die we de vorige vergadering hebben
gevraagd voor de verzakkingen - in het bijzonder die
aan de Kanis - is het begin geweest van meer aandacht
voor dat probleem. Gemeente Woerden heeft ruim 50
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aannemers en/of adviesbureaus gevraagd om met een
antwoord te komen op de problemen voortkomend uit
de bodemdaling in het veen. Uiteraard toegespitst op
de verzakkingen in woongebieden zoals Kanis en
Kamerik. Op 11 september kwamen zij bijeen in
Kamerijck om te ‘pitchen’ en zullen daar met de
gemeente hun ideeën bespreken. Wat betreft het
ophogen van straten aan De Kanis gaf de wethouder
aan dat dat in vier fasen verdeeld over vier jaar (te
beginnen in 2015) zal worden gepland.
Bermonderhoud
Verder hebben we
uitgebreid stil gestaan
bij het bermonderhoud
in Kamerik. Leden van
het
Dorpsplatform
vinden de wijze van
onderhoud onder de
maat. Distels staan
meters hoog in de
bebouwde kom (zie
foto). Bij wijze van
experiment hebben we verschillende klachten
ingediend bij de klachtenlijn vanaf medio juli 2014. De
response was teleurstellend: er zijn twee maairondes
per jaar, de eerste is geweest en de tweede staat
gepland in het najaar. We hebben in ons gesprek met
de wethouder aangegeven dat, gegeven de groeizame
zomer, aanvullend onderhoud van de bermen
noodzakelijk is.
Sleutelclub
Al eerder liet de Sleutelclub weten dat de huisvesting
,gezien het aantal leden, een probleem begon te
worden. Ook alle activiteiten pasten niet meer in de
oude locatie. Veiligheidseisen voor gebouw en mensen
maakten een nieuwe locatie noodzakelijk. Na wat
aarzeling heeft gemeente Woerden gelukkig ingezien
dat hier een initiatief gaande is dat niet mag verloren
gaan. Een paar panden op het industrieterrein zijn de
revue gepasseerd. De sleutelclub is heel tevreden met
de uitkomst. Een prachtige professionele locatie, waar
ruimte is voor alle activiteiten. En het mooie is ook dat
de start mede mogelijk wordt gemaakt door eigen
werkzaamheden. Schuren, verven, bekabelen, een
extra trap en heel veel andere klussen, het wordt
allemaal zelf uitgevoerd. Ook zijn er onder-nemers die
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wel even bijspringen (het
zijn allemaal
buren van
elkaar) en zo is
in korte tijd de
lege ruimte
van voormalig
garage
Benschop omgetoverd in een pand waar nog van alles
te gebeuren staat.
Als eerste te vermelden van wat nog komt is de
opening. Deze vindt plaats op 27 sept. door niemand
minder dan burgemeester Victor Molkenboer uit
Woerden. En alsof dat nog niet genoeg is, meldt de
uitnodiging ook nog dat er een speciale gast aanwezig
zal zijn. Het programma begint om 13.00 uur en de
opening is om 16.00 uur Als Kameriker, zou ik daarbij
willen zijn!
Omgekeerd Inzamelen
De proef met het inzamelen van restafval via
ondergrondse containers in de dorpskern loopt al lang.
Tijdens de laatste openbare vergadering was het net te
vroeg om over de uitslagen van de enquête te spreken.
In de vergadering van 24 september zal dat nu wel
gebeuren. Wethouder mevrouw Stolk en projectleider
mevrouw Born zullen beiden aanwezig zijn. Toegezegd
is dat de enquête uitslag en verdere gegevens inzake
het omgekeerd inzamelen aan de orde zullen komen.
Uiteindelijk ligt de beslissing die over dit onderwerp
moet worden genomen bij de gemeenteraad van
Woerden. De projectleider en de wethouder hebben
natuurlijk een belangrijke stem in de advisering van de
gemeenteraad. Het is daarom belangrijk dat Kamerik
laat blijken hoe zeer dit onderwerp hier speelt. De
beperkte cijfers die wij van de enquête hebben, geven
aan dat er 390 enquête formulieren zijn ingeleverd.
Dat is een behoorlijk aantal. Het onderwerp heeft onze
warme belangstelling. Dat is zeker. Van deze 390 zijn er
276 inzenders die een onvoldoende gaven (133 keer
een één). Maar ook waren er tevreden inwoners,
sommige gaven een 10. Hoe het verder gaat, laten we
daar op de vergadering met de wethouder over
spreken. We horen u graag.
Klaas de Wit,
voorzitter Dorpsplatform Kamerik

Kamerik Proeft 2014

Foto’s: Woerden.tv - Alex de Kuijper
Kamerik Proeft werd mede mogelijk gemaakt door:
De Herberg, Kameryck, Chez Michel, Slagerij Zwetsloot,
De Gekeerde Kanis, de Schulenburch, Vin d’Es, de
Lachende Poffer, Babs IJs, De Sleutelclub, De
Schminkster, Werkgroep Oeganda, Brandweer
Kamerik, de bands Jolene en UitdeVaart, EHBO
Kamerik en de sponsoren: Rabo Dichtbijfonds,
Ondernemingsvereniging Kamerik, Purple Haze, de
Onderlinge Kamerik, Makon Staalbedrijf, Kinderopvang
Klein Kamerik, Aannemersbedrijf Schalkwijk, Erik
Wiltenburg, QBTEC (Hans Bijsterbos), de Boerinn,
Autobedrijf Benschop en Dorpsplatform Kamerik.

Werkgroep Oortjespad
Enkele maanden geleden ontvingen de basisscholen in
de wijde omgeving van ons dorp een alarmerende brief
van het Recreatieschap Midden-Nederland met de
mededeling dat de educatieve taak van het Oortjespad
met ingang van deze zomer geschrapt gaat worden.
Dat betekent het einde van een succesvol project waar
nota bene in 2013 ruim 220 groepen, te weten 6500
scholieren en 2000 begeleiders met een positieve
rapportcijfer van gemiddeld 8,1.
Reden waarom in juni jl. tijdens de bespreking van de
Dorpsagenda in een openbare vergadering in de
Gekeerde Kanis door verschillende dorpsbewoners
zorgen over de kinderboerderij kenbaar werden
gemaakt. In deze vergadering werd besloten een
werkgroep samen te stellen met als doelstelling een
alternatief plan op te stellen voor de kinderboerderij
met de inzet van plaatselijke vrijwilligers.
Kortgeleden heeft deze werkgroep de kernpunten van
dit plan ter toetsing en goedkeuring voorgelegd aan
het Algemeen bestuur van het Dorpsplatform. Een
nadere uitwerking van dit plan zal nu volgen,
gebaseerd op de drie peilers:
 Behoud van de kinderboerderij (met uitbreiding
van de variatie van de dieren)
 Behoud van de educatieve taak
 Behoud van gratis dagrecreatie en het kinderbad
(met uitbreiding van spel- en speelmogelijkheden)
Dit houdt in dat op korte termijn gesprekken gepland
zullen worden met de betrokken instanties om het
plan te concretiseren.
Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter van de
werkgroep Ruud Buurman, telefoon 0348-401222 of email ruudbuurman@kpnmail.nl.

Thuishuisproject Woerden,
samen is niet alleen!
Het Thuishuisproject is een nieuw initiatief in de
gemeente Woerden dat ondersteuning biedt aan
alleenwonende ouderen (60+). Het project bestaat uit
twee delen, namelijk het Thuishuis en het Thuisbezoek.
Het Thuishuis is een woonvorm waarbij men samen
met leeftijdsgenoten in een groot huis, het Thuishuis,
gaat
wonen.
Huiselijkheid,
gezelligheid
en
zelfredzaamheid staan voorop! Inmiddels is er een
subsidie van de gemeente voor de komende 3 jaar en
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wordt er druk gezocht zoek naar een geschikte locatie.
Het Thuisbezoek vindt plaats bij alleenstaande ouderen
in de gemeente Woerden. Eerst wordt er
geïnventariseerd welke vragen en behoeften er leven
bij de oudere, de belangstelling van de oudere is altijd
het vertrekpunt. Vervolgens wordt bekeken op welke
manier een geschoolde vrijwilliger daar een bijdrage
aan kan leveren. Doel is om de zelfredzaamheid zo veel
mogelijk te behouden of te bevorderen.
Inmiddels hebben 6 vrijwilligers hun Thuishuisopleiding
van 5 dagdelen afgerond. Deze enthousiaste
vrijwilligers zijn nu klaar om zich in te zetten voor het
Thuishuisproject in de gemeente Woerden.
Op het volgende dorpsplatformoverleg op woensdag
24 september geeft Jan Ruyten, voorzitter van het
bestuur van het Thuishuisproject, een presentatie over
wie wij zijn en wat we doen. Uiteraard kunt u daar ook
eventuele vragen stellen.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze
website www.thuishuiswoerden.nl. U kunt ook contact
opnemen met de vrijwilligerscoördinator op
telefoonnummer 06-83405125.

Ook meehelpen in het Breenplantsoen? Stuur een mail
naar email@platformkamerik.nl en we nemen contact
met u op!
Commissie Breenplantsoen

Opening aquaduct
Eind juni is het aquaduct in de Kamerikse wetering
geopend. Bij het aquaduct kruist de Kamerikse
wetering bovenlangs de maalvliet. De maalvliet is een
nieuw aangelegde watergang die zorgt voor de
afwatering van het water uit de polders naar het
gemaal langs de Grecht. Er waren ca. 100 gasten (o.a.
omwonenden) bij de opening aanwezig. Ook werd de
naam van het nieuwe poldergemaal langs de Grecht
onthuld: gemaal Oud-Kamerik.

Voltooiing Breenplantsoen
Na ongeveer anderhalf jaar komt het eind van de
facelift van het Breenplantsoen in zicht. Het park is o.a.
opgehoogd, heeft nieuwe beplanting gekregen en de
laatste aanwinst zijn twee mooie bankjes die al
regelmatig gebruikt worden. Deze bankjes zijn
gesponsord door de Woningbouwstichting Kamerik.
Wat nog volgt
is het aanbrengen van
verlichting. Dit
gebeurt door
middel van een
drietal
lage
lantaarns langs
het voetpad.
Deze verlichting zorgt ervoor dat u ook ’s avonds (tot ±
middennacht) met een veilig gevoel van het park kan
genieten.
Naast de facelift van het park is er nog steeds een
enthousiaste groep vrijwilligers die één ochtend in de
maand onderhoud verricht. Dankzij deze mensen is én
blijft het Breenplantsoen een schitterend sfeerpark!
4

Bron: HDSR

Bloembakken dorp en Kanis
Nu de zomer alweer voorbij is, zijn ook de
bloembakken in het dorp en aan de Kanis bijna
uitgebloeid. Maar wat hebben we kunnen genieten van
deze schitterende bakken. Vanaf mei hebben ze volop
gebloeid en ons dorp een vrolijke uitstraling gegeven.
Vanwege de mooie zomer hebben de bakken erg veel
water nodig gehad. Zo’n 2 a 3 keer per week hebben
een 8 tal Kamerikers op een laddertje gestaan om de
bakken te verzorgen. Hiervoor onze hartelijke dank!
Er kwamen nogal wat reacties van mensen die
dachten dat de bakken in Woerden door de gemeente
zijn betaald, maar dat is niet zo. In Woerden worden ze
volledig betaald en onderhouden door de
ondernemingsvereniging. De gemeente heeft hier geen
geld meer voor. Wij zullen dit dus ook de komende
jaren zelf moeten gaan bekostigen. Natuurlijk willen
we volgend jaar weer nieuwe beplanting. Hier hebben
we vanzelfsprekend ook weer geld voor nodig. Hopelijk

blijft er weer wat over van
Kamerik Proeft en zullen
we ook tijdens de stamppotavond weer een
verloting houden.
Sponsoren voor de
bakken zijn weer van
harte welkom!
Namens Stichting
Kamerik Leeft,
Els Bakker - Kwakkenbos

Huisbezoekproject 75+
In 2013 heeft Welzijn Woerden in Kamerik het
preventief
huisbezoekproject
75+
uitgevoerd.
Vrijwillige seniorenvoorlichters gingen op huisbezoek
bij zelfstandig wonende 75-plussers. Aan de hand van
een vragenlijst kregen de ouderen op verzoek advies,
tips en voorlichting op het gebied van welzijn, zorg en
wonen in Kamerik en omgeving. Welzijn Woerden wil
met dit huisbezoekproject de zelfredzaamheid en de
participatie van de senioren bevorderen en de
leefsituatie en ondersteuningsbehoefte van de
ouderen in kaart brengen. Ook was het de bedoeling
om eenzaamheidssignalen op te pakken. 156 ouderen
hebben deelgenomen aan het huis bezoekproject. Het
project is georganiseerd in samenwerking met GGD
Midden-Nederland en de gemeente.
Samenvatting resultaten
 56% van de deelnemende 75-plussers woont in een
eengezinswoning, 10% woont in een flat of
etagewoning en 30% woont in een zelfstandige
ouderenwoning. 7% geeft aan binnen 5 jaar te
willen verhuizen.
 25% maakt wel eens gebruik van de regiotaxi. 71%
hiervan is tevreden over de regiotaxi, 12% geeft aan
problemen te hebben. Ontevredenheid heeft in de
meeste gevallen te maken met lange wachttijden.
 26% van de bezochte 75-plussers voelt zich wel
eens eenzaam.
 nog niet alle 75-plussers maken gebruik van het
diensten- en voorzieningenaanbod in Kamerik,
terwijl ze het wel zouden willen.
 89% van de bezochte ouderen vond het huisbezoek
zinvol.

Conclusies
 wonen: de meeste deelnemende senioren wonen
naar hun zin in Kamerik. Degenen die hebben
aangegeven dat ze binnen 5 jaar zou willen
verhuizen noemen als belangrijkste redenen dat de
huidige woning te groot wordt, te ver van
voorzieningen ligt en dat slaapkamers en douche
alleen met een trap te bereiken zijn en de tuin te
bewerkelijk wordt.
 mobiliteit: de meeste senioren zijn tevreden over
de regiotaxi.
 tijdsbesteding: de senioren maken veel gebruik van
het activiteitenaanbod in Kamerik.
 eenzaamheid: Bestrijding en preventie van
eenzaamheid vraagt om maatwerk. Oorzaken en
oplossingsrichtingen kunnen heel divers zijn.
Sommigen hebben behoefte aan ontmoetingsactiviteiten, anderen zijn gebaat met het versterken
van het sociale netwerk en soms heeft men meer
behoefte aan een maatje of een bezoekvrijwilliger.
Hoe verder met de resultaten?
Uit de resultaten van het huisbezoekproject blijkt dat
de bezochte 75-plussers over het algemeen tevreden
zijn over het wonen en leven in Kamerik. Dit blijkt niet
alleen uit de onderzoeksresultaten, maar ook uit de
persoonlijke gesprekken die de seniorenvoorlichters
met de ouderen hadden.
Het wonen in een dorp als Kamerik levert veel
voordelen op wat betreft betrokkenheid uit de
omgeving en ondersteuning op latere leeftijd. Wel is
het zo dat veel senioren beperkt op de hoogte blijken
te zijn van voorliggende voorzieningen en nog
nauwelijks een beeld hebben van de toekomstige
versobering van de zorg en bijvoorbeeld de afbouw van
verzorgingshuisplaatsen.
Wat de algemene resultaten en conclusies betreft,
verdient het aanbeveling om de zelfredzaamheid van
de senioren te bevorderen door hen te ondersteunen
met initiatieven die maken dat men lang en met plezier
zelfstandig kan blijven wonen. Welzijn Woerden wil
hier graag aan meewerken.
Wilt u meedenken, neem dan contact met ons op via
i.averson@welzijnwoerden.nl. U kunt ook naar dit
adres mailen als u het uitgebreide rapport wilt
ontvangen. U kunt dit rapport ook vinden op onze
website: www.welzijnwoerden.nl.
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Bekende boerderijnamen
Teckop 23 ‘De Zomer’
De parel van Teckop – deel 2
Willem Bouwman, gedoopt 17-3-1764 te Jutphaas, is
eigenaar en bouwman (= veehouder) van hoeve “De
Zomer” geweest van 1795 tot 1838. Van hem is iets
meer bekend n.l. zoon van Arie Bouwman en Hendrikje
Craijkamp. Willem Bouwman is drie keer getrouwd
geweest: 1ste keer in 1790 met Jannigje de Wit (verder
niets van bekend), 2de keer op 16 juli 1793 (kerkelijk) te
Loenen en Slootwijk met Gijsje Schalkwijk en 3de keer
op 15 februari 1808 te Teckop met Maria van Senten.
Mogelijk heeft Willem via zijn eerste vrouw deze
boerderij in eigendom gekregen, maar dat is
speculatief en er zijn ook geen kinderen uit dit huwelijk
bekend. Uit zijn tweede
huwelijk kreeg Willem negen
kinderen. Gijsje Schalkwijk is op
20 oktober 1806 overleden.
Met Maria van Senten kreeg hij
vijf kinderen: Johannes, Gijsje,
Adrianus, Theodorus en Neeltje.
Naast zijn dagelijks werk was
Willem ook maatschappelijk
betrokken.
Hij
was
o.a.
heemraad van de polder Teckop
en assessor (wethouder) van het gerecht (gemeente)
Teckop. Willem is op 18 januari 1838 te Teckop
overleden, twee jaar na Maria van Senten (4-9-1836).
De boerderij moet na zijn overlijden, waarschijnlijk
door geldgebrek, verkocht zijn aan Gerrit Nicolaas
Buddingh, die in Harmelen een dubbele pet op had, hij
was er notaris en burgemeester! Of Buddingh ook op
deze boerderij gewoond heeft is niet duidelijk. Hierna
is de boerderij twee jaar (1851 en 1852) eigendom
geweest van W. Both Hendriksen.
Vanaf 1853 is de nieuwe eigenaar W.J. Royaards, die
meerdere boerderijen in Teckop in bezit had. Mogelijk
heeft hij om onderscheid te maken, vier van zijn
boerderijen de namen De Lente, De Zomer, De Herfst
en De Winter gegeven. Tot wanneer familie Royaards
deze boerderij in bezit had en hoe het eigendom is
overgegaan naar familie Doude van Troostwijk is nog
onbekend.
Johannes Bouwman, de oudste zoon van Willem
Bouwman en Maria van Senten, is huurder geweest
van ca. 1838 tot zijn overlijden in 1874. Johannes,
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gedoopt 16-9-1808 te Teckop, is op 11-11-1842
getrouwd met Geertruida Smorenburg. Hun oudste
zoon Willem, gedoopt 8-2-1852 te Teckop, is daarna
huurder geweest tot ca. 1923. Willem II is op 36-jarige
leeftijd op 27 april 1888 getrouwd met Cornelia
Verheul, dochter van Thomas Verheul en Petronella
Stolwijk. Willem is op 76-jarige leeftijd op 30 april 1928
overleden. Hun oudste zoon Johannes II, geboren op
28 mei 1890 en overleden op 13 juli 1927, is maar drie
jaar pachter geweest en overleed een jaar voor het
overlijden van zijn vader. Hij trouwde op 1 mei 1924 te
Kockengen met Mathilda Maria Nieuwendijk en samen
kregen ze drie kinderen waarvan er twee jong zijn
overleden. Voor een vrouw alleen is het geen doen om
een boerderij te runnen. Op 16 januari 1929 is ze
hertrouwd met Johannes
van Zuilen, geboren 1-21894 te Snelrewaard. Hij
is pachter geweest van
1929 tot en met 1963. Ze
kregen zes kinderen en
hun
oudste
zoon
Johannes,
Wilhelmus
Thomas
van
Zuilen,
roepnaam Hans, is de
laatste veehouder op
deze mooie boerderij
geweest, namelijk van 1964 tot 2006.
In 1978 heeft J.W.T. van Zuilen de boerderij gekocht
van zijn pachtheer, Doude van Troostwijk. Hans en zijn
vrouw Riet hebben er met veel plezier op geboerd.
Nu is de boerderij niet meer als zodanig in gebruik en
hiermee is na eeuwen een einde gekomen aan het
boeren op hofstede ‘De Zomer’
D.V. eind volgend jaar komt het eerste boek:
Boerenerfgoed in Kamerik | deel I uit. Omdat er in
Kamerik zoveel boerderijen (ca. 90) met een naam zijn,
zou boek te dik worden. Daarom hoop ik het in twee
delen uit te geven. Deel 1 zal over de drie oude
gerechten: ’s-Gravesloot, Kamerik-Mijzijde en Teckop
gaan. Deel 2 zal dan over het 13de penninggebied
Kamerik en de Houtdijken gaan. Wordt vervolgd!
Heeft u meer informatie over deze of andere
boerderijen met een naam in Kamerik? Mail naar
cees.meijers@filternet.nl of bel 401217. Bedankt!
Cees Meijers, september 2014

Nieuwe Klompenpaden
In 2013 werd er in Kamerik al een klompenpad
geopend het Teylingenpad met startpunt bij het
Oortjespad. Daar is nu het Graveslootpad (8 km) en
het Houtdijkenpad (12 km) aan toegevoegd, met als
opstappunt de Boerinn. Klompenpaden zijn
rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. De
paden worden uitgezet door Landschap Erfgoed
Utrecht in samenspraak met de betreffende agrariërs.
Kijk voor meer informatie op www.klompenpaden.nl.

0348-428911. Onderstaand vindt u een stappenplan
hoe u uw overlast digitaal kunt melden.
1. Ga naar www.woerden.nl. Klik op: geef u melding
door en kies één van de 6 icoontjes (zie afbeelding).
Er opent zich een andere pagina.

Bron: Woerden Dichtbij

Wie nomineert u voor
Kameriker van het Jaar?
Zoals u wellicht weet reiken we eens per jaar tijdens
Kamerik Proeft Stamppot de prijs ‘Kameriker van het
jaar’ uit. Deze wordt uitgereikt aan een persoon die
zich het afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt
voor ons prachtige dorp Kamerik en haar inwoners.
Eerder al werd de prijs uitgereikt aan resp. Kees
Romijn, Cor van der Meer, Alfons van Leeuwen,
Maarten Verkleij en afgelopen jaar aan Wil Valk. Zij
hebben allen, elk op hun eigen wijze, iets betekent
voor ons dorp.
Ook in januari 2015 wil het Dorpsplatform deze prijs
weer uitreiken. Kent u iemand die u zou willen
nomineren voor deze prijs? Stuur uiterlijk 1 december
2014 dan een mail naar: info@platformkamerik.nl
Vermeld in uw mail a.u.b:
1. Uw naam en telefoonnummer
2. De naam van de persoon die u wilt nomineren
3. De motivatie van uw nominatie (des te
uitvoeriger u bent, des te beter er een selectie
gemaakt kan worden)
In december zullen we de nominaties bekijken en
wordt er een keuze gemaakt wie ‘Kameriker van het
Jaar’ wordt.

2. Na het lezen van de pagina klik op: vul het formulier
in. (zie afbeelding)

3. Vul alle gevraagde gegevens in en klik op volgende
4. Kies in het uitkapmenu waar uw melding over gaat
en vul in het vak eronder de omschrijving van de
melding in (zie afbeelding) en klik op volgende.

5. Kies in het volgende uitklapmenu voor Kamerik, dan
welke straat en welk huisnummer het betreft. U kunt
een omschrijving toevoegen van de locatie en
eventueel een pin plaatsen in het kaartje door op uw
muis te klikken en klik op volgende (zie afbeelding).

Wij rekenen op vele nominaties!
Commissie Kameriker van het jaar

Digitale Klachtenlijn
Ervaart u overlast van bijv. zwerfafval, overhangend
groen, kapotte stoeptegels?
Is uw vuilnis niet
opgehaald of is de straatverlichting stuk? Meldt het
digitaal bij de klachtenlijn van de gemeente Woerden.
U kunt natuurlijk ook tijdens kantooruren bellen met:

6. Op de volgende pagina kunt u eventueel bijlagen
toevoegen en klik op volgende.
7. Controleer uw gegevens en uw melding, ga
onderaan akkoord en klik op verzenden. U ontvangt in
uw mail een PDF document van uw melding.
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AGENDA
Openbare Vergadering Dorpsplatform Kamerik
24 september a.s. in de Schulenburch,
aanvang 20.00 uur
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag vorige vergadering
4. Aankondiging Kameriker van het jaar
5. Het Thuishuis
Jan Ruyten geeft een presentatie

6. Evaluatie van de op 10 december 2013 gekozen vijf punten
van de Dorpsagenda
‘Hoe inwoners hun dorp waarderen, overlast ervaren, tevreden zijn
over de openbare ruimte of zich veilig voelen, het zijn allemaal zaken
die de leefbaarheid bepalen. In elke dorp leeft dit op eigen wijze.
Daarom streeft de gemeente per dorp naar een dorpsagenda.’
 Onderhoud stoepen en wegen en een beter toezicht op de
uitvoering daarvan.
 Bestrijding zwerfvuil.
 Het behoud van de Kinderboerderij, educatie- c.q.
bezoekerscentrum en het ‘pierenbadje’.
 Het breed inzetten van de Sleutelclub.
 Het oplossen van de alcohol- en drugsproblemen onder jongeren.

7. Enquête Omgekeerd inzamelen huisvuil
Monique Bron en wethouder Stolk van de gemeente Woerden lichten
de uitkomsten van de enquête over omgekeerd inzamelen huisvuil toe.

8. Werken aan wegen
Het hoofd van de afdeling Realisatie en Beheer geeft een toelichting op
de plannen voor het Overzicht, Van Teijlingenweg, Beukenlaan en
Mijzijde.

Dorpsplatform Kamerik
Bestuur
Voorzitter: Klaas de Wit
Secretaris: Tineke Mees
Penningmeester: Teun Los
Vicevoorzitter: Manuela
Wiltenburg
Adviseurs
Jan Luidens
Algemeen leden
Ko Droogers
Commisssies
Verkeer
Cees Meijers, Koos van der
Laan, Jan Luidens
Jongeren, ouderen, sport
Jos Boers, Hans van ’t
Hoofd, Manuela Wiltenburg
Openbare Ruimte
Tineke Mees, Cees Meijers,
Edith Voets
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

9. Een brug te veel
De gemeente wil de ‘schoolbrug’ en de ‘koeienbrug’ gaan opknappen,
maar vraagt zich af of niet een van beide bruggen vervallen kan. Het
Dorpsplatform denkt van niet, wat denkt u?

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.
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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.
E-mail:
email@platformkamerik.nl
Website:
www.platformkamerik.nl

