Dorpsplatform Kamerik
Voor alle Kamerikse belangen

Dinsdag 22 september 2015 is de eerstvolgende
openbare bijeenkomst van het Dorpsplatform Kamerik.
De agenda voor deze bijeenkomst staat op de
achterzijde. Zoals u kunt zien is er weer van alles te
bespreken. En naast de genoemde agendapunten is er
nog wel meer te melden. Ik noem hier graag wat
punten waarmee de leden van het Dorpsplatform zich
hebben bezig gehouden.
Allereerst denk ik terug aan de succesvolle editie van
Kamerik Proeft op 29 augustus. Het weer werkte mee
net als alle bezoekers, bands en standhouders.
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Behalve dit goede nieuws over Kamerik Proeft is er
meer goed nieuws. Zo kon het Dorpsplatform een
nieuw lid officieel verwelkomen: Dick Verschoor, bij
velen bekend, gaat zich ook inzetten in het platform.
Net begonnen als lid van de cie Verkeer, nu actief als
platform lid. Welkom Dick en succes!
Brandweer en Rabo zorgden voor vertier voor
kinderen. Tegelijkertijd was er muziek, eten en drinken
in overvloed. Voor elk wat wils. Vakantieverhalen
werden uitgewisseld en nieuwe contacten gelegd. De
harde kern van de organisatie van dit jaarlijks festijn is
door het Dorpsplatform met bloemen bedankt. Dit is
echt een mooi dorpsgebeuren niet alleen tijdens, maar
ook na afloop van Kamerik Proeft. Spontaan steken
vrijwilligers de handen uit de mouwen en op
zondagochtend ligt de straat er weer bij als of er niets
gebeurd is. Maar wij weten beter! Dank voor alle inzet!
Meer foto’s staan hierna.

Moesten we de vorige keer nog schrijven over de
belabberde staat van onderhoud van de Van
Teylingenweg. Nu kunnen we melden, wat u allen al
heeft kunnen zien, dat er een begin gemaakt is met
verbeteringen. Ook de Roerdompstraat aan de Kanis is
met spoed onder handen genomen. Net voordat deze
straat onder water verdween heeft de gemeente in
gegrepen, zie foto hieronder.

Agenda Kamerik
22 september 2015
10 oktober 2015
28 oktober 2015

Openbare vergadering
Dorpsplatform Schulenburch
Dorpsschouw Kamerik-Kanis
Fietsverlichtingsactie

Zowel de reconstructie van Kanis als het tweede deel
van de Van Teylingenweg komen aan de orde op 22
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sept in de Schulenburch. Helaas is, tegen de heldere
toezegging van de wethouder in, de verbetering van de
parkeerplaats bij de begraafplaats nog niet
gerealiseerd. De wethouder zal ons melden waar het
mis ging en hoe het alsnog zal worden opgepakt.
Daarop
aansluitend,
er
wordt
nog
meer
gereconstrueerd in Kamerik. Met een beetje geluk is
voor 22 september 2015 al een begin gemaakt met de
facelift van het Overzicht. Het gaat nog wel even duren
voordat dit project is afgerond. Maar we zijn nu zo ver
dat we ook over dit onderwerp ruim geïnformeerd
zullen worden door de gemeentelijk projectleider. Ook
zal het verkeersomleidingsplan worden toegelicht.
Heeft u nog vragen of tips voor dit project, kom naar
de vergadering van het Dorpsplatform en geef uw visie
of stel uw vraag. Wethouder en projectleider zijn
aanwezig om direct antwoord te kunnen geven.
Hoog op de agenda staat ook de Woonvisie Woerden.
Deze woonvisie bevat een speciaal hoofdstuk voor
Kamerik en wij hebben er vanuit het Dorpsplatform op
aangedrongen dat bouwen voor jongeren en bouwen
voor ouderen de benodigde aandacht krijgen. Voor de
wat verdere toekomst hebben we als platform
aangedragen dat er in Kamerik ruimte moet blijven
voor nieuwbouw. De gemeenteraad van Woerden
heeft dat punt overgenomen en zo zal op termijn ook
voor dat onderwerp naar mogelijkheden worden
gezocht. We krijgen een korte presentatie van de
woonvisie.
Vorig jaar heeft het groenonderhoud veel stof doen
opwaaien. Dit jaar heeft het Dorpsplatform er bovenop
gezeten, om het maar eens praktisch uit te drukken. Na
aanvankelijk opnieuw klachten, kunnen we toch zien
dat er verbetering is. We zijn er nog niet helemaal
tevreden over. De Lindenlaan en het dorp tussen
kademuren en Plompjesbrug blijven nog steeds achter
in onderhoud. Distels staan daar, middenin de
bebouwde kom, soms metershoog. Het wordt een
uitdaging voor volgend jaar waarin we opnieuw
aandacht zullen besteden aan het maaibeleid.
Lezers van deze nieuwsbrief, als u denkt dat er nog wel
wat verbeteren kan in Kamerik en u wilt er aan mee
doen. Dan bent u welkom in het Dorpsplatform.
Verderop stellen twee leden zich voor en tonen hun
motivatie voor dit vrijwilligerswerk. Voortdurend
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komen er nieuwe leden bij, maar er gaan ook mensen
uit het platform. Kortom, er is ruimte voor nieuw
bloed. Bent u een enthousiaste Kameriker, dan is het
Dorpsplatform Kamerik misschien wel de plek om dat
tot uiting te laten komen. Bel of mail gerust met één
van de leden om uw enthousiaste verder uit te dragen.
Wie weet zit u de volgende keer bij de openbare
vergadering als lid van het Dorpsplatform! Hoe dan ook
allen welkom op de 22 september om 20.00 u in de
Schulenburch.
Klaas de Wit
Voorzitter Dorpsplatform Kamerik

Gratis reparatie fietsverlichting
28 oktober
Leden van het Dorsplatform en de Sleutelclub
repareren op woensdagmiddag 28 oktober van 13.3016.30 uur voor de PLUS gratis de verlichting van uw en
jullie fiets. Indien nodig kunnen ook nog wat andere
kleine reparaties gedaan worden.
De fietsverlichtingsactie is onderdeel van de ANWB
actie Lichtbrigade die in de maand oktober door het
hele land plaats vindt. Het materiaal wordt gratis door
de ANWB beschikbaar gesteld en vrijwilligers van de
Sleutelclub en de Dorpsplatform voeren de reparaties
uit.
Goede fietsverlichting is erg belangrijk voor de
veiligheid. Zeker als het al vroeg donker wordt. Doet de
fietsverlichting het niet, kom dan naar de Lichtbrigade
op 28 oktober!

Provincie past plannen
kruispunt Enschedeweg aan

Kamerik Proeft 2015

De Provincie Uitrecht vroeg het Dorpsplatform advies
over het veiliger maken van het Kruispunt
Enschedeweg/Lange
Meentweg
(afslag
naar
Woerdense Verlaat).
Hier gebeuren regelmatig ongelukken en de Provincie
wilde verkeerslichten plaatsen op de beide wegen. De
Commissie Verkeer van het Dorpsplatform heeft de
plannen bestudeerd en kwam tot de conclusie dat dit
niet zo'n goede oplossing is. Het geeft een
schijnveiligheid en vertraging op de Enschedeweg.
Automobilisten kunnen makkelijk door rood rijden,
zeker als de rood licht wachttijden te lang duren.
Bovendien is de situatie gecompliceerd omdat er ook
een beweegbare brug op het kruispunt is.

Het dorpsplatform adviseerde naar een andere
oplossing te zoeken zonder verkeerslichten. Dit heeft
de Provincie gedaan en nu is er een plan met een
rotonde. Deze oplossing is veel beter en kan op steun
van het Dorpsplatform rekenen. Het Dorpsplatform
vindt dat met dit plan de doorstroming van het verkeer
veel beter is en ‘calamiteiten’ door eventueel door
rood rijdende automobilisten en gevaarlijke situaties
door wachtend verkeer voorkomen worden. Ook vindt
het Dorpsplatform het positief dat er een
middengeleider wordt aangelegd t.b.v. overstekende
fietsers!
Ko Droogers,
Voorzitter commissie verkeer
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Wie wordt Kameriker van
het jaar 2015?
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?
Stuur dan vóór 1 december 2015 een email naar
secretariaat@platformkamerik.nl met de volgende
gegevens:
1. Voor- en achternaam van de persoon/groep
die u voordraagt.
2. De reden waarom u deze persoon voordraagt.
3. 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. Bent u er ook bij?
Commissie Kameriker van het jaar,
Koos van de Laan, Jos Boers en Manuela Wiltenburg

In Kamerik ook een
zorgcoöperatie?
Vanuit het Dorpsplatform is in juli een bezoek gebracht
aan Austerlitz om daar kennis te nemen van de
inmiddels al vier jaar lopende zorgcoöperatie. Na
terugrapportage in het Dorpsplatformbestuur eind
augustus is enthousiast besloten dat we een poging
gaan wagen om dit ook in Kamerik van de grond te
krijgen. Dit in navolging van Zegveld, waar het
dorpsplatform onder leiding van Piet Brak al dit
voorjaar is gestart met het opzetten van een
zorgcoöperatie.
Hoofdlijn Met de werknaam “Kamerik zorgt” wordt een
initiatief bedoeld waarmee
alle zorg- en
welzijnsvoorzieningen in Kamerik gebundeld worden
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en hopelijk ook uitgebreid. Door samen te werken en
je onder één noemer te presenteren kan met behulp
van vrijwilligers en een “dorpsondersteuner” het
aanbod van zorg en welzijnsvoorzieningen gebundeld
worden, goed bereikbaar zijn en laagdrempelig. Hierbij
is een goede samenwerking met de huidige
zorgaanbieders en de gemeente Woerden ook van
groot belang, want veel zaken rond zorg en welzijn
worden tegenwoordig ook door de gemeente geregeld,
zoals we allemaal al in de kranten gelezen hebben. De
betrokken wethouders van de gemeente Woerden
staan positief ten opzichte van de plannen en dat is al
heel belangrijk voor en goede start. Waar moet je
allemaal aan denken?
1. Zorg
Alle vragen (en oplossingen) op het gebied van
mantelzorg, thuiszorg, huisartsenzorg, huisvesting
ouderen, hulpmiddelen, alarmering, fysiotherapie, enz.
Maar denk ook aan ondersteuning bij aanvragen voor
WMO-voorzieningen en AWBZ-zorg voor ouderen,
chronisch
zieken
en
gehandicapten
en
PersoonsGebondenBudgetten (PGB) hiervoor.
2. Welzijn
Huishoudelijke zorg, vervoer, maaltijdvoorziening,
tuinonderhoud, vrijwilligerscentrale, klussendienst,
seniorenadvies, dagbesteding, etc.
Hoe gaan we verder?
Eerst zoeken we een paar betrokken mensen die graag
tijd en kennis willen investeren om dit initiatief verder
uit te werken en van de grond te krijgen. Denk zeker de
eerste jaren aan een inzet van 6-10 uur per week.
Als dit rond komt en daar gaan we van uit, dan zal
gestart worden met een inventariserende enquête op
alle huisadressen in Kamerik, waarop gevraagd zal
worden waar behoefte aan is en tevens
geïnventariseerd kan worden wat er al is.
Voel je er iets voor om aan dit mooie initiatief mee te
werken. Laat het weten aan ondergetekenden en dan
zullen we samen bekijken of we een mooi team
kunnen vormen om aan de slag te gaan. We zijn
benieuwd! Contact kun je opnemen met: Ad Smit, tel
06-22406347 of met Klaas de Wit voorzitter DPK tel
0348-402517

Stand van zaken onderhoud
Breenplantsoen (najaar 2015)
Dit jaar is er al weer op 6 zaterdagochtenden met
enthousiasme onderhoudswerk aan met name de
perkjes en graskanten in het Breenplantsoen
uitgevoerd. Voor dit seizoen staan nog 2
zaterdagochtenden voor dit onderhoud gepland nl. op
19 september en 24 oktober. Eind oktober zal een
hoveniersbedrijf de vrijwilligers bijspringen om het
grotere snoeiwerk uit te voeren. Dit is ook nodig omdat
heel wat bomen te lage (hangende) takken hebben
gekregen waarvan voetgangers op de paden last
kunnen hebben. Verder hebben we afgelopen zomer
gemerkt dat de vorig jaar geplaatste zitbankjes goed
worden gebruikt door inwoners en passanten. Wie
weet wordt daarbij ook acht geslagen op het fraaie
informatiebord. De laatste tijd zijn wel enkele
opmerkelijke zaken geconstateerd nl. dat in de
Koningsboom (een Linde) flinke ronde gaten zijn
ontstaan (tot in de kern); dit lijkt een natuurlijke
oorzaak te hebben; mogelijk is hier een bepaalde
boomrups aan te wijzen als boosdoener.

Kern met Pit

Heb jij een idee voor ons dorp Kamerik? Ga naar
www.kernmetpit.nl en schrijf je in voor de wedstrijd
Kern met Pit. Zo kun je met jouw initiatief aan de slag
om een idee voor Kamerik binnen een jaar te
realiseren. De beste ideeën
mogen deelnemen aan de
wedstrijd. Gedurende het
uitvoeringsjaar staan we
voor je klaar met tips en
met contacten uit ons
netwerk. Doel bereikt? Dan
ontvang je het predicaat
Kern met Pit en duizend
euro.

Jan Luidens gehuldigd door
gemeente Woerden

Samen met de gemeente wordt nu bekeken of het nog
mogelijk is de kwaal goed aan te pakken of dat het nu
al zover is dat de boom vervangen moet worden. Iets
anders is dat is waargenomen dat een jongedame met
een paard een rondje over het gras heeft gereden
waardoor diepe afdrukken werden achtergelaten. Een
omwonende heeft kans gezien de toen ook aanwezige
moeder hierop aan te spreken. Hopelijk zal dit nu niet
meer gebeuren. Tenslotte willen wij nog melden dat
het onderhoudsteam best nog wat aanvulling kan
gebruiken. Het is leuk en gezond werk, en u doet
daadwerkelijk iets voor ‘het dorp’. En vele handen
maken….… Geeft u zich daarom op via de website van
het Dorpsplatform (e-mail) of via tel. 401905.
secretariaat@platformkamerik.nl

Op 5 september j.l. kreeg Jan Luidens een
onderscheiding van gemeente Woerden vanwege zijn
vrijwillige inzet en grote betrokkenheid bij tal van
activiteiten. Niets vermoedend werd hij naar het
voormalig gemeente huis aan het hem bekende Burg
Breenplantsoen gelokt. Aldaar kreeg hij de zilveren
steekspeld van gemeente Woerden opgespeld.
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Bekende boerderijnamen
‘Hoeve Veldzicht’
Van veehouderij naar zorgboerderij
Dit verhaal gaat hoofdzakelijk over de in het land
gelegen boerderij met als huidig adres Handelsweg 26
en als oude adressen Molentocht 16 / Mijzijde 24 /
B22.
Wat heeft de geschiedenis van deze boerderij voor ons
in petto? Wie waren de eigenaren en pachters door de
eeuwen heen? En wie is de bedenker van
boerderijnaam “Hoeve Veldzicht”?
Als we met de eigenaren beginnen die bekend zijn,
moeten we terug gaan naar 1688. Toen was de
weduwe van Mr Barnard Swaerdecroon eigenaar en
daarvoor zal haar man het wel geweest zijn. Als
‘bruiker’ staat van 1688 tot 1697 bekend ene Claes
Gerritsz van Deyl. Daarna is Machteld Swaerdecroon
(mogelijk de dochter van Barnard Swaerdecroon) van
1697 tot 1724 eigenaar, samen met de genoemde
Claes Gerritsz van Deyl. Is de pachter met de dochter
van de pachtbaas getrouwd? Beide zullen ongeveer
1660 geboren zijn. Hij woonde volgens een andere
bron aan ‘de Mijsij’ en kocht op 14-10-1690 een deel
van hoeve “’t Ooyevaarsnest” (Van Teylingenweg 188).
Hoe het verhaal verder gaat kunt u lezen in het boek
dat op D.V. 14 november 2015 wordt gepresenteerd
(zie hiernaast).

vrouw. Roelof is geboren op 1-2-1966 te Kamerik.
Roelof is getrouwd op 29-9-1988 te Woerden met Alida
Wilhelmina, roepnaam Alice, van Ingen. Alice is
geboren op 31-10-1966 te Barwoutswaarder. Samen
hebben ze het veeteelt bedrijf omgezet naar een
zorgboerderij in brede zin.
Zo is er een pensioenstalling voor paarden en
dagopvang van mensen met een beperking. Daarnaast
wordt er melkvee gehouden en doen ze aan
natuurbeheer. Ze houden van een ander zicht op het
veld door bijvoorbeeld het gras later te maaien en de
slootkanten niet te maaien enz. enz..
Maar wie de naam “Veldzicht” heeft bedacht blijft in
nevelen gehuld!
Cees Meijers, september 2015

Boerenerfgoed in Kamerik
[ deel I ]

Hoe eindigt het verhaal van boerderij “Veldzicht”?
Geheel in de lijn van gebruik in de familie is de jongste
zoon Roelof Cornelis de Wit, zijn vader opgevolgd.
Eerst nog in een maatschap met zijn vader. Maar
vanaf4-9-1992 als eigenaar in een V.O.F. met zijn
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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 tot 24 september 2015 voor €20,00
door
een
email
te
sturen
naar:
cees.meijers@filternet.nl

Voorstelrondje Dorpsplatform
De komende nieuwsbrieven stellen de leden van het
Dorpsplatform zichzelf voor. We gaan verder met
Manuela Wiltenburg en Hans van ’t Hoofd.

Manuela Wiltenburg

Ik woon met mijn man Erik en onze 3 kinderen Fleur,
Daan en Sepp aan het Voorhuis. Ik ben 15 jaar geleden
in Kamerik komen wonen en vanaf het moment dat ik
hier ben komen wonen ben ik van Kamerik gaan
houden. Kamerik is een prachtig en gastvrij dorp. Ik
voel me hier echt thuis. Ik ben nu 1,5 jaar lid van het
Dorpsplatform en sinds een half jaar vice-voorzitter.
Naast mijn baan als adviseur bij een uitgeverij in
leermiddelen en examens, vind ik het erg leuk om als
vrijwilliger betrokken te zijn bij onze dorpse zaken. Ik
hoop dat ik als lid van het Dorpsplatform , ook voor ú
wat kan en mag betekenen. Dus mocht u mij in het
dorp ergens rond zien lopen, dan hoor ik graag van u
welke Kamerikse zaken u bezighouden.

We zijn op zoek naar nieuwe
leden voor het dorpsplatform
Kamerik.
Wat is het doel van het dorpsplatform Kamerik ? Doel
van het platform is het verbeteren en in stand houden
van goed woon- en leefklimaat in Kamerik. Dit
proberen wij te bereiken door het bevorderen van een
goede communicatie tussen de gemeente, de bij
Kamerik betrokken maatschappelijke organisaties en
inwoners van Kamerik.
Wil je graag meepraten en meedenken over de zaken
die ons mooie dorp aangaan? Meld dan je interesse via
het secretariaat: secretatriaat@platformkamerik.nl Wil
je eerst meer informatie, neem dan contact op met
voorzitter Klaas de Wit, 0348-402517.

Dorpsschouw Zaterdag 10 okt.
Dit jaar rijden we met de dorpsschouw met een huifkar
door de Kanis en door Oud-Kamerik naar de
Oudendam. Dan drinken we koffie bij de Beekhoeve en
nemen we de hot issues door met de aanwezige raadsen college leden.

Hans van ‘t Hoofd

Wil je meerijden? Meld je aan bij het secretariaat van
het dorpsplatform. We vertrekken om 9.30 uur bij de
Schulenburch.
Hans van t Hoofd leeftijd 70 jaar geboren in Kamerik en
wonend aan de Knotwilgenlaan. Sinds december 2013
lid van het dorpsplatform, commissie jongeren,
ouderen, sport ben als vrijwilliger en commissielid nu
nog actief in de Cope voor Welzijn Woerden. Groetjes
Hans van t Hoofd.
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AGENDA
Openbare Vergadering Dorpsplatform Kamerik
22 september 2015 aanvang 20.00 uur
Locatie: Schulenburch

1. Opening
2. Mededelingen
3. Woonvisie
Nathalie Bink van de Gemeente geeft een toelichting.

4. Renoveren Overzicht e.o
Gemeente geeft een presentatie over fasering en
omleidingsroutes.

Dorpsplatform Kamerik
Redactie nieuwsbrief
Jacolien Meijers
Els Kwakkenbos
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

6. Van Teylingenweg

Commissie Verkeer
Ko Droogers (vz)
Dick Verschoor
Wibe van Vliet
Koos v.d. Laan
Jan Luidens

Wethouder Van Wegen zal uitleggen wat de plannen zijn
met het 2e deel van de Van Teylingenweg.

Gemeente Woerden

5. Reconstructie Kanis
Welmoed Visser zal ons bijpraten over voortgang en stand
van zaken.

7. Dorpsagenda / Dorpsschouw - voorbereiding
Onder het genot van een hapje en een drankje brainstormen
we over Kamerik – waar moet het Dorpsplatform het accent
opleggen?

Tymon de Weger,
dorpswethouder
Jacqueline Scheenstra,
dorpsambtenaar

8. Rondvraag/sluiting
Colofon
Deze nieuwsbrief is een
gratis uitgave van het Dorpsplatform Kamerik en is voor
alle bewoners van Kamerik.

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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Correspondentieadres:
Dorpsplatform Kamerik, t.a.v.
Secretaris
Edith
Voets.
Verlaat 14, 3471 AE Kamerik
E-mail:
secretariaat@platformkamerik.nl
Website:
www.platformkamerik.nl

