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Van de voorzitter
De vakanties zijn weer voorbij, de scholen zijn weer
begonnen. Hopelijk is dit een van de laatste jaren dat
er nog in de oude schoolgebouwen les gegeven wordt.
De plannen voor een nieuw schoolgebouw, waarin
zowel de Wijde Blik als de Eben Haëzerschool gevestigd
worden, zijn al in een vergevorderd stadium. Het
blijven wel twee zelfstandige scholen, maar de
samenwerking die er nu al is tussen de beide scholen
zal hierdoor ongetwijfeld versterkt worden. Vanuit het
Dorpsplatform hebben we af en toe een overleg met
de scholen en tijdens een openbare vergadering zijn de
plannen voor het nieuwe schoolgebouw toegelicht
door de gemeente. De school moet achter de
Schulenburch komen. Een probleem is nog wel dat een
deel van de school op de sportvelden gepland is.
Tijdens de laatste Openbare Vergadering werd door de
gemeente gemeld dat er “constructief” met de
sportverenigingen overlegd wordt. We hopen dat dit
tot een goede oplossing leidt en dat er over twee jaar
een nieuwe school staat. Het wordt hoog tijd, want de
bestaande gebouwen beginnen behoorlijk sleets te
raken.
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Als er weinig verkeer is (alleen bestemmingsverkeer)
wordt er juist hard gereden. We vinden daarom een
andere inrichting van de weg noodzakelijk,
bijvoorbeeld een deel inrichten als zogenaamde
Fietsstraat en het verbeteren van het fietspad langs
het eerste deel, zodat dit meer gebruikt wordt.

Met de start van het nieuwe schooljaar gaan ook weer
veel kinderen naar een nieuwe school, naar het
voorgezet onderwijs. We wensen ze veel succes
hierbij! Er wordt hiervoor een langere fietstocht
afgelegd. Veel kinderen die naar het Kalsbeek College
gaan zullen over ’s-Gravensloot fietsen. We vinden het
als Dorpsplatform belangrijk dat er veilig naar school
gefietst kan worden. De veiligheid van fietsers was dan
ook een van de redenen om bezwaar te maken tegen
de verkeersplannen voor ’s-Gravensloot. De gemeente
denkt deze weg veiliger te maken door een zakpaal te
plaatsen en de weg af te sluiten tussen 6-9 uur en 1619 uur. Er mag dan alleen bestemmingsverkeer rijden.
Dit is een uitbreiding van het huidige verbod. Het
Dorpsplatform vindt dat een afsluiting alleen niet
helpt.
Agenda Kamerik
8 oktober
10 oktober
15 t/m 23 oktober
29 oktober

Goodwill concert Douane
Openbare Vergadering
Herfstvakantie
Dorpsschouw

In de uren dat de weg niet gebruikt wordt door
schoolgaande fietsers (ongeveer tussen 8-9 en 16-17
uur) kan ’s-Gravensloot als verbindingsweg voor alle
verkeer tussen Kamerik en Woerden West
functioneren en hoeft de weg niet afgesloten te zijn
wat ons betreft.
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moet er gezocht worden naar een oplossing met zo
min mogelijk hinder voor iedereen.
U heeft het vast wel in de krant gelezen. Woerden zal
enkele honderden vluchtelingen opnemen. We hebben
met wethouder De Weger gesproken over de rol die
Kamerik hierbij zal vervullen. De wethouder gaf aan dat
er in ieder geval geen AZC (Asielzoekerscentrum) in
Kamerik komt, maar dat er te zijner tijd statushouders,
dus mensen met een verblijfsvergunning, in Kamerik
komen wonen. Het is belangrijk dat deze mensen goed
in onze gemeenschap opgevangen worden. Als er meer
over bekend is zullen we als Dorpsplatform samen met
de andere betrokken organisaties en de gemeente
nadere afspraken hierover maken.

Ons bezwaar is te vinden op:
www.platformkamerik.nl/vergaderen/correspondentie
-platform. De gemeente heeft al aangegeven in ieder
geval de zakpaal te willen plaatsen. Laten we hopen
dat hij niet al te veel in storing komt en geen gevaar
oplevert voor fietsers…..

Tot slot nog een heugelijk bericht dat ik in de
Woerdens Courant las toen ik van vakantie terugkwam.
We hebben een echte wereldkampioen in Kamerik
wonen. Gijs Nederlof is wereldkampioen wielrennen
voor 60-plussers. Hij heeft deze titel 7 augustus
behaald tijdens wedstrijden in Sint-Truiden (België).
Gijs van harte gefeliciteerd. We zijn erg trots op je!
Ko Droogers,
Voorzitter

Nieuwe brug Breenplantsoen
Het bruggetje van de Lindenlaan naar het
Burgemeester Breenplantsoen is door de gemeente
vernieuwd. Ook het pad in het plantsoen is door de
gemeente gerenoveerd.

Er is gelukkig de laatste tijd veel aandacht van de
gemeente voor De Kanis. De problemen van de
verzakte wegen en wateroverlast zijn onderzocht en
erkend. In een Openbare Vergadering van het
Dorpsplatform zijn de plannen toegelicht. Er wordt de
komende tijd veel geïnvesteerd om dit op te lossen. De
wegen komen op zogenaamde palenmatrassen, zodat
ze niet meer kunnen zakken. Het zal vast erg mooi
worden, maar de bewoners zullen de komende tijd
veel hinder ondervinden van de werkzaamheden. We
wensen de bewoners van De Kanis veel sterkte!
Wat men tegelijkertijd ook wil oplossen, is de
bereikbaarheid met zwaar verkeer van bedrijven
achter in het land. Dit verkeer gaat nu door de
bebouwde kom. Het is de bedoeling dat hiervoor een
kavelpad aan de noordkant van de bebouwde kom
geschikt wordt gemaakt. Over de precieze loop van dit
pad is nog overleg met de bewoners. Vanzelfsprekend
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Hondenuitlaat nieuws
Dankzij meldingen van enkele hondenbezitters worden
de hondenuitlaat veldjes in het Mijzijdepark en langs
de Spruitweg voor het einde dit jaar geheel of
gedeeltelijk afgesloten, zodat de honden niet van het
terrein af kunnen en daardoor veilig kunnen
rondrennen. Mogelijk
worden er ook bankjes
geplaatst, zodat we kunnen zitten terwijl de honden
dartelen. Verder wordt het veld aan de Spruitweg wat
opgehoogd zodat we drogen voeten houden.
In de Nieuwsbrief van mei hebben we u gevraagd of u
‘slimme’ plekken kon aangeven voor het plaatsen van
nieuwe prullenbakken, waar u dan de hondenpoep in
zakjes mag dumpen. Een aantal mensen heeft hierop
gereageerd, waarvoor hartelijk dank! Deze reacties en
de bespreking in het Algemeen Bestuur hebben geleid
tot een notitie over prullenbakken en hondenbeleid die
voor de zomer naar de gemeente is gestuurd. Hierin
een voorstel voor het plaatsen van nieuwe bakken en
in aanpassen van het maaibeleid om het opruimen te
vergemakkelijken.

 Rond het 30 km gebied worden uitritconstructies
aangelegd. Komend vanuit een uitrit moet u
voorrang verlenen aan het overig verkeer. Dit
geldt nu al als u vanaf de Berkenlaan of de
Knotwilgenlaan richting Beukenlaan rijdt. Ook
rond de Weth. van Leeuwenbrug wordt een
uitritconstructie aangelegd. Het verkeer rijdende
vanaf de Van Teylingenweg/Mijzijde richting
Beukenlaan en andersom krijgt hierdoor voorrang
op het overige verkeer. Als Dorpsplatform hebben
we de gemeente gevraagd de geplande schuine
uitrit komend vanaf de van Teylingenweg te
veranderen in een meer haaks op de van
Teylingenweg staande uitrit.
Ook de fietsers die vanaf de Molentocht/Park
Mijzijde het Overzicht oprijden hebben te maken
met een uitritconstructie. Deze fietsers moeten
dus voorrang verlenen aan het verkeer op het
Overzicht.

Laatste nieuws is dat er extra bakken worden geplaatst
en dat sommige worden verplaatst (maar helaas wel
minder dan wij hebben voorgesteld), zodat ze meer op
de honden uitlaatroutes komen te staan. Verder heeft
de gemeente toegezegd dat vanaf volgend jaar er op
de Lindenlaan en op Overstek een meter kortgras
gemaaid zal worden zodat de hondenpoep beter
opgeruimd kan worden.

Verkeerszaken
Diverse verkeerssituaties in Kamerik zijn of worden
gewijzigd. Hieronder een overzicht van de
veranderingen.
 Het kruispunt bij de dorpsbrug is aangepast. Op een
van de laatste Openbare Vergaderingen werd de
voorkeur uitgesproken om het verkeer op Mijzijde
en van Teylingenweg voorrang te geven. Het
beschermen van de (schoolgaande) fietsers was
hierbij een belangrijk argument.
 Tijdens een Openbare Vergadering werd
gesignaleerd dat met enige regelmaat fietsers op de
Spruitweg terecht kwamen. Om meer duidelijkheid
te geven is bij de aansluiting van de Lindenlaan op
de Spruitweg een bord “verboden voor fietsers”
geplaatst.
 Na overleg met de gemeente en bewoners is
besloten een drempel die gepland was op het
Overzicht ter hoogte van nr 38 te laten vervallen en
de drempel op het Overzicht nr 15 te behouden.

Onze smiley
U hebt wellicht onze smiley in actie gezien op het
Oortjespad. Hij maakt het verkeer niet alleen attent op
de gereden snelheid, hij slaat deze informatie ook op.
We hebben zo kunnen zien dat er weliswaar regelmatig
te hard gereden wordt, maar dat 85% van de
weggebruikers niet voor handhaving in aanmerking
komt.
Zelfs als er gecorrigeerd wordt voor verkeer dat
langzamer rijdt dan 30 km/uur. Dit betreft vooral
fietsers, maar ook auto’s die snelheid inhouden voor
tegemoet komend verkeer.
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Deze werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van
bestaande begroeiing, inrichten van het werkterrein en
onderzoek werkzaamheden. Later begint men met het
verwijderen van verharding, aanleg van riolering en het
De werkzaamheden zullen ongeveer eind oktober
worden
afgerond
(afhankelijk
van
de
weersomstandigheden en onvoorziene zaken).
Contactpersonen:
Toezichthouder gemeente Woerden: Erik van Toor, 0649.94.05.33
Uitvoerder firma Bunnik B.V.: Erik Bisschop, 0650.63.36.04.

Uit de opgeslagen informatie blijkt verder dat er op
zondag iets minder verkeer is, maar dat er net zo hard
gereden wordt. De maandag blijkt de drukste dag.
De grafieken die op basis van deze informatie zijn
gemaakt kunt u zien op onze website.
De planning is om de smiley afwisselend op wegen in
Kamerik te plaatsen, waar inzicht in de gereden
snelheid en hoeveelheid verkeer wenselijk is. U kunt
zich tot het Dorpsplatform richten als u suggestie voor
een locatie hebt. Tot het einde van dit jaar staan de
Berkenlaan en de Teckop op de planning.

Herinrichting voorterrein
begraafplaats
Op maandag 5 september is de firma Bunnik B.V. uit
Nieuwerbrug begonnen met de voorbereidende
werkzaamheden van de herinrichting van het
voorterrein van de begraafplaats.
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Aanpak Vluchtelingenopvang in
de Openbare Vergadering
Op maandag 10 november komt Jan de Boer van de
gemeente Woerden in de Openbare Vergadering uitleg
geven over de aanpak Vluchtelingenopvang in
Woerden tot nu toe en in de toekomst.
In de eerste helft van 2016 heeft de gemeente
Woerden de verplichte taakstelling niet gehaald. In de
tweede helft van 2016 moet deze achterstand goed
gemaakt worden. Dit betekent dat er in 2016 nog 88
personen gehuisvest moeten worden.
Er is nog overleg gaande over de opvang van
statushouders op de locatie Hofpoort Zuwe.
Huisvesting op deze locatie betekent waarschijnlijk dat
daarmee een groot deel van de taakstelling bereikt kan
worden.
Om een goede integratie te bereiken werkt de
gemeente samen met het Vluchtelingen Steunpunt
Groene Hart en met Fermwerk en ook zijn er
burgerinitiatieven ontwikkeld vanuit Wij zijn Woerden:
taallessen, maatjes en werkzaamheden.
In de gemeentes Stichtse Vecht en Zeist wordt een
Internationale Schakelklas ingericht.

Kamerik Proeft groot succes!
Afgelopen zaterdag 27 augustus was het weer groot
feest in Kamerik tijdens Kamerik Proeft. Het weer was
fantastisch en heel veel Kamerikkers waren dan ook
weer te vinden op het gezellig ingerichte dorpsplein.
De stemming was optimaal. De organisatoren van

Hiernaast waren er voor de kinderen ook nog diverse
andere leuke activiteiten, zoals de klimtoren, het
springkussen en schminken, Pokémon zagen bij de
sleutelclub of het spuiten met de mannen van de
brandweer.
Gelukkig konden we dit jaar ook weer rekenen op:
Purple Haze, Rabobank, Ondernemingsvereniging
Kamerik-Kanis, Dorpsplatform Kamerik, Makon,
Kinderopvang
Klein
Kamerik,
QB-tec,
Hans
Bijsterbosch, Pluk Ontwerpbureau, Autobedrijf Wil van
der Tol. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk kunnen we
volgend jaar weer een beroep op jullie doen.

Kamerik Proeft, de Kamerikse ondernemers en
muzikanten hadden weer enorm hun best gedaan om
er een onvergetelijk evenement van te maken.

Graag zien we iedereen terug op de jaarlijkse
stamppotavond op 21 januari 2017.
Namens Team Kamerik Proeft,
Els Kwakkenbos

Groen nieuws
Zo kon men genieten van de lekkerste hapjes, heerlijke
wijnen, lekkere ijsjes en poffertjes of een goed getapt
biertje. De pannenkoeken die werden gebakken door
vrijwilligers van “Kamerik bouwt voor Oeganda”
hadden ook weer gretig aftrek.
Speciaal dit jaar was de deelname van IJsclub
Nooitgedacht vanwege het 60 jarig bestaan. Zij hadden
voor de jeugd allerlei ijsspelen georganiseerd.

 De gemeente heeft toegegeven dat het onderhoud
van de plantsoentjes niet voldoet aan het gewenste
onderhoudsniveau. Voor het einde van het jaar
moet dit verbeterd zijn en de gemeente zal voor
volgend jaar strakkere afspraken maken met de
plantsoenendienst.
 Het Dorpsplatform heeft aan de gemeente gemeld
dat er veel bomen langs de kademuren ernstig ziek
zijn en gevraagd om deze te vervangen. Ook hebben
we gevraagd of de gekapte bomen in Kamerik
binnenkort vervangen worden.
 Waarschijnlijk zijn voor het verschijnen van de
Nieuwsbrief de ecologische graskanten langs de
waterkant gemaaid. Ecologisch betekent meer
ruimte voor insecten en dieren en dat deze 1 x per
jaar gemaaid worden. Als u vindt dat sommige
stroken anders onderhouden moeten worden. Kunt
u dit melden via de klachtenlijn van de gemeente.
 Wilt u meedenken en -doen om aandacht te geven
aan ons groen? Meld u via:
secretariaat@platformkamerik.nl.
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Voortgang reconstructie Overzicht,
Spijkerlaan, Hallehuis, Overstek
September 2015 startten de werkzaamheden op de
hoek Overzicht/Voorhuis. Een jaar na dato maken we
een (tussen)balans op.
Inmiddels kunnen we wel vaststellen dat de
reconstructie veel voeten in aarde had/heeft. Na een
moeizame start waarbij aannemersbedrijf Van
Leeuwen de werkzaamheden tijdelijk stil heeft moeten
leggen i.v.m. de leidingen van de nutsbedrijven, en
nieuwe huis-aansluitingen, zagen de Kamerikse
bewoners begin deze zomer dan eindelijk het wegdek
veranderen van een zandbak in een mooie, bestraatte
weg.

De parkeerplaats aan het Voorhuis werd weer
aangelegd, aan het Hallehuis herrezen nieuwe bomen
en men kon eindelijk de winkels weer goed bereiken.
Men ging aan de slag met tuin en erfafscheiding en na
1 jaar kunnen sommigen aanwonenden zeggen dat ze
klaar zijn.

straatwerk te compenseren worden op dit moment
volop betonbanden gesteld. De projectleider van
gemeente Woerden, Rik Mulder, geeft in een mail de
volgende planning aan:
 Straatwerk in de Spijkerlaan is week 38 gereed (23
september).
 Overzicht; vanaf Spijkerlaan tot Overstek is week
40 gereed (7 oktober).
 De reconstructiewerkzaamheden tot het Overstek
zijn voor 8 oktober gereed (afgestemd met
Schulenburch en de douane i.v.m. het concert op 8
oktober).
 Op het Overstek gaat de aannemer in de week 43,
44 betonbanden stellen.
 Eind week 44, begin week 45 wordt er asfalt
aangebracht in de vakken 7 en 8 (Overstek).
 Half november is dan alle verharding aangebracht.
 De groenvakken worden door aannemersbedrijf van
Leeuwen gereed gemaakt waarbij het inplanten
door derden wordt gerealiseerd, wanneer kan (nog)
niet worden aangegeven.
 Er wordt geprobeerd aansluitend op de
reconstructie werkzaamheden de verharding aan
weeszijden van de brug bij de Schulenburch op te
hogen. (van Teylingen weg en Mijzijde).
 Het gehele werk is naar alle waarschijnlijkheid begin
december gereed.

Intussen werkte aannemersbedrijf van Leeuwen volop
door. De rest van Overzicht, de Spijkerlaan en Overstek
zijn verder afgegraven. Riolering en overige
nutsvoorzieningen zijn vervangen dan wel verbeterd,
BIM's zijn gestort. De bouwvakvakantie brak aan
waarbij de meeste Kamerikers ongetwijfeld hoopten
dat de aannemer na de bouwvak weer vol gas verder
zou kunnen gaan.

Wie wordt Kameriker van het
jaar 2016?

Echter....
Door logistieke problemen met de aanvoer van de
straatstenen lopen de werkzaamheden achter. Om het

Stuur dan vóór 1 december 2016 een email naar
secretariaat@platformkamerik.nl met de volgende
gegevens:
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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?

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 Vliet
2015 - Tonnie Slootjes

Onderzoek naar draagvlak en
effecten zondag openstelling
Op 20 september start de gemeente een onderzoek
naar het draagvlak voor en de effecten van een zondag
openstelling van winkels in de gemeente Woerden.
Onder 5.000 inwoners wordt een enquête gehouden.
Ook winkeliers en winkelpersoneel worden
geënquêteerd. Tot slot worden er groepsgesprekken
gevoerd met winkeliers, ondernemersverenigingen,
vertegenwoordigers van de horeca en de
geloofsgemeenschappen.

Kapmelding N212
Het Dorpsplatform heeft gereageerd op de plannen
van de provincie Utrecht om langs de N212 251 bomen
kappen (deels in Kamerik) en hier 33 bomen voor
terugplaatsen. Deze bomen zijn oud of staan i.v.m.
verkeersveiligheid
te
dicht
bij
de
weg.
Ook dit jaar reiken we de prijs uit tijdens het jaarlijkse
Kamerik Proeft Stamppot op 21 januari 2017. Bent u er
ook bij?
Commissie Kameriker van het jaar,
Koos van de Laan, Tonnie Slootjes en Ko Droogers

Dorpsschouw zat. 29 oktober
Dit jaar doen we de dorpsschouw op de fiets. We
fietsen langs speelplaatsen/veldjes en bankjes in
Kamerik en de Kanis. In de Kanis horen we graag wat
de wensen zijn voor deze voorzieningen na de
verbouwing.
Wil je meefietsen? Meld je aan bij het secretariaat van
het Dorpsplatform. We vertrekken om 9.30 uur bij de
Schulenburch.

Wegwerkzaamheden
N212, N401 en N198

aan

de

Van 19 september tot en met 24 oktober 2016 voert
aannemer Mourik Groot Ammers B.V. in opdracht van
de provincie Utrecht wegwerkzaamheden uit aan:
 de lngenieur Enschedeweg (N212) tussen de N201
bij Vinkeveen en de N198 bij Woerden.
 een gedeelte van de Provincialeweg (N401) tussen
de N212 en Spengen.
 een gedeelte van de Leidsestraatweg (N198), tussen
de spoortunnel bij Putkop en Harmelen.
Meer informatie vindt u op onze website
platformkamerik.nl > vergaderen > correspondentie.

Wij vinden de kap van zoveel bomen een ongewenste
aantasting van het landschap en een slechte zaak voor
het milieu. Natuurlijk hechten wij ook veel belang aan
de verkeersveiligheid, maar ons inziens is dat ook te
bereiken door goed onderhoud en het aanbrengen van
een (houten) vangrailconstructie. De Provincie bekijkt
nog de mogelijkheid om de bomen richting De Houtdijk
te behouden. Het Dorpsplatform mag aangeven waar
de terug te plaatsen bomen moeten komen. Dat willen
we in de Openbare Vergadering 10 oktober bespreken.
Onze reactiemail naar de Provincie vindt u op
platformkamerik.nl/vergaderen/correspondentie.

Kern met Pit
Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben
voor hun eigen buurt, dit binnen één jaar te realiseren.
Het kan om allerlei ideeën en initiatieven gaan: van het
opzetten van een buurtmoestuin, speeltuin, tafeltje
dekje; tot het organiseren van een dorpstoneelstuk.
Als het je directe omgeving maar verbetert of een
impuls geeft. Lukt het je om binnen een jaar het idee te
realiseren? Dan ontvang je het predicaat Kern met Pit
én 1.000 euro voor het project!
Kijk voor meer informatie op: www.kernmetpit.nl.
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AGENDA
Openbare Vergadering Dorpsplatform Kamerik
10 oktober 2016 aanvang 20.00 uur
Locatie: Schulenburch
1. Opening
2. Mededelingen
3. Aanpak opvang Vluchtelingen
Jan de Boer van de gemeente Woerden geeft uitleg over de
aanpak tot nu toe en in de toekomst.

4. Meerjaren Onderhoudsprogramma (MOP)
De plannen voor 2017.

5. Stand van zaken lopende projecten
Toelichting door de gemeente over:
 Overzicht/Spijkerlaan/Overstek
 Kanis
 Speeltuin Kamerik Noord
 Bouw nieuwe school

Herinrichting voorterrein begraafplaats

Dorpsplatform Kamerik
Leden Dorpsplatform
Kamerik
Ko Droogers, voorzitter
Map Brouwer, secretaris
Teun Los, penningmeester
Manuela Wiltenburg, vice
voorzitter
Els Kwakkenbos,
dorpsactiviteiten, educatie
kinderboerderij
Hans van 't Hoofd, ouderen
Leo Molenaar, groen
Kees Burger, zorg
Commissie Verkeer
Dick Verschoor (vz)
Wibe van Vliet
Koos van der Laan
Peter Rijnbeek (adviseur)

Toelichting door Dick Verschoor

Redactie nieuwsbrief
Jacolien Meijers
Map Brouwer

9. Bomenkap Ir Enschedeweg

Gemeente Woerden

Waar willen we ter compensatie 35 iepen terug geplant
hebben?

Tymon de Weger,
dorpswethouder
Jacqueline Scheenstra,
dorpsambtenaar

8. Verkeerszaken en Smiley

10. Denk mee over onze Dorpsvisie
Wat gaat er goed in ons dorp en wat moet er volgens u
verbeteren? Denk en praat mee!

11. Rondvraag
Colofon

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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Deze nieuwsbrief is een gratis
uitgave van het Dorpsplatform
Kamerik en is voor alle
bewoners van Kamerik.
Correspondentieadres:
Dorpsplatform
Kamerik,
De Werf 22, 3471 DB Kamerik
E-mail:
secretariaat@platformkamerik.nl
Website:
www.platformkamerik.nl

