Dorpsplatform Kamerik
Voor alle Kamerikse belangen

Premier Rutte naar Kamerik?
Is het u ook op gevallen dat Kamerikse zaken de
landelijke politiek gehaald hebben: Bruggen slaan.
Wij spraken met de dorpswethouder en de volgende
dag zag ik het stuk van Rutte en Samson. En weet u wat
ik dacht: “Het zal toch niet waar zijn, gaat Rutte zich nu
met Dorpsbrug en Kwakelbrug bemoeien?” Wij hebben
het hier net afgerond en dan komt Den Haag nog even
langs. Nou, het viel gelukkig mee. De Kamerikse
bruggen blijven buiten schot, de wethouder heeft ons
weer helemaal bijgepraat. De planning voor de
vernieuwing is bijna rond: voor Koninginnedag 2013
moeten ze klaar zijn. En de stichting Weteringloop
rekent er op dat zelfs de weteringloop er al gebruik van
zal kunnen maken. Op de openbare vergadering 28
november 2012 zullen de tekeningen van de brug in te
zien. En let op: de Openbare Vergadering zal deze
keer gehouden worden in de Gekeerde Kanis.

Leefbaarheid
Bruggen slaan naar de bewoners. Daarover heeft het
stadhuis nagedacht, liet de wethouder weten en
daarover gaan we in de loop van het volgend jaar zeker
meer horen. Houd de Nieuwsbrief en de volgende
vergaderingen in de gaten. Het Dorpsplatform is voor
gemeente Woerden een brug naar de burgers en de
wethouder wil met de dorpelingen praten over het
dorp en hoe het leven hier draait. Leefbaarheid, is de
officiële naam van dat onderwerp. En uiteindelijk komt
daarbij ook de vraag nog aan de orde hoeveel budget
er voor het Dorpsplatform beschikbaar zou moeten
zijn.
Agenda Kamerik
24 november
28 november
7 december
11 januari
7 februari
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Kinderboerderij
Voor het zover is praten we eerst over de toekomst
van de Kinderboerderij aan het Oortjespad. Niet de
dorpswethouder, maar wethouder Duindam komt eind
november naar Kamerik op de volgende openbare
vergadering , in de gekeerde Kanis, zie de agenda in
deze nieuwsbrief. Er is al veel over de kinderboerderij
en het recreatieschap gepraat, nu gaan we het van de
wethouder zelf horen. En u kunt uw mening aan de
wethouder laten horen. Wat kunnen we verwachten
daar bij het Oortjespad en wat zijn uw verwachtingen
voor de Kinderboerderij.

Verkeer I
Verkeer is een onderwerp dat met regelmaat
terugkeert op de agenda van het Dorpsplatform. Nu
hebben we met de wethouder de situatie van de
Berkenlaan opnieuw aan de orde gehad. Voorlopige
uitkomst is dat als we verandering willen, het meeste
resultaat van de dorpsgenoten kunnen en moeten
verwachten. De boodschap is heel duidelijk: bewoners
van de Berkenlaan, Meidoornlaan en de Goudenregenlaan schrikken keer op keer van auto’s die de
Berkenlaan als racebaan zien. Dat zou niet moeten. We
bespraken wat varianten met de wethouder om daar
iets tegen te doen. En net zoals die weg niet als
racebaan gebruikt moet worden, is het ook duidelijk
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dat vrachtwagens en landbouwtrekkers daar helemaal
niets te zoeken hebben. Dus trekkerchauffeur of
trekkerchauffeuse, maak een andere routekeuze!

Verkeer II
Bij de kruising Ir. Enschedeweg/Spruitweg gaat het
binnenkort gebeuren, zo liet provincie Utrechts ons
weten. Als de winter niet te vroeg begint, dan kunnen
we nog dit jaar een aanpassing van die kruising
verwachten. Daarmee moet de veiligheid vergroot
worden. En dat moet, daarover zijn we het eens en we
zien er naar uit. Het zal vast niet de laatste keer zijn dat
we over verkeer schrijven, maar voor nu is het genoeg.

Oh ja – Kameriker van het jaar
Op de Openbare Vergadering kunt u voor dit jaar uw
voordracht indienen voor De Kamerikprijs (Kameriker
van het jaar). Het staat verderop in deze Nieuwsbrief
uitgebreid beschreven. Neem uw kans en draag uw
favoriete Kameriker voor. Doe het geheim en zie wat er
van komt. Heeft u een voordracht, dan heeft u ook een
reden om naar de vergadering te komen, we zien u
graag.

HDSR heeft besloten
Op 30 oktober heeft het Waterschap HDSR na rijp
beraad en extra overleg besloten dat een plan moet
worden ontwikkeld voor Oud-Kamerik waarbij aan
beide zijden van de Kamerikse Wetering het huidig
waterpeil zal worden gehandhaafd. De achterliggend
landerijen zullen een lager polderpeil krijgen. Het komt
hiermee tegemoet aan de wens van de meeste
inwoners van Oud Kamerik en de landbouwers en
Stichting Hugo Kotensteijn. We hebben met elkaar
voldoende gelegenheid gehad de consequenties te
overzien en na te vragen en toe te lichten. We zijn dan
ook eensgezind van mening dat de landbouw
gefaciliteerd moet worden, dat het waterschap
daarvoor een verzekeringspremie vraagt, nemen we
voor lief. De landerijen blijven of worden weer
toegankelijk voor vee en tractoren. Andere effecten
laten zich vanzelf in de tijd zien en ieder zal zich daar in
moeten voegen.
Klaas de Wit
Voorzitter Dorpsplatform Kamerik
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Kruising Ir. Enschedeweg Spruitweg
Zowel op de kruising Ir. Enschedeweg - Spruitweg als
de Ir. Enschedeweg - Lange Meentweg vonden vorig
jaar en dit jaar helaas weer ernstige verkeersongelukken plaats. De toegestane snelheid op de Ir.
Enschedeweg -die alsmaar drukker wordt- is bij de
deze kruisingen 80 km/u. Dit is naar ons idee te hard
voor afslaand en oprijdend verkeer ter plekke.
In 2006 is mede als gevolg van een protestactie van
bewoners van Teckop een rotonde door de provincie
aangelegd ter hoogte van het Oortjespad. De situatie
voor overstekende fietsers en schoolkinderen is
daardoor toen aanzienlijk verbeterd.
Het Dorpsplatform heeft meermalen aangedrongen op
beveiliging van de kruising Oortjespad en de Ir.
Enschedeweg. Na aanvankelijke weigering om hier iets
aan te doen heeft de provincie Utrecht dit jaar
besloten de kruising toch te reconstrueren door middel
van een plateau en een snelheidsverlaging tot 60 km/u.
Recent ontvingen wij daarover volgend positief bericht:
“Op dit moment zijn we druk bezig met de
voorbereidingen voor de uitvoering van de
werkzaamheden. De besteksvoorbereiding wordt op
dit moment uitgevoerd door een door ons ingehuurd
ingenieursbureau. Het streven is om nog komende
maand tot realisatie over te gaan maar we zijn daarbij
van een aantal factoren afhankelijk. De belangrijkste
zijn daarbij de weersomstandigheden. Als deze ons
geen parten spelen zouden we het werk voor
december van dit jaar moeten kunnen afronden.
Probleem is wel dat we voor dit werk afhankelijk zijn
van droog en vorstvrij weer in het weekend!”
Laten we hopen dat de voorgestane verbeteringen ook
tot het gewenste effect zullen leiden. Uiteraard hopen
wij dat de beveiliging bij de kruising bij de Lange
Meentweg - Geerkade ook voldoende aandacht van de
provincie krijgt.
Klachtenlijn Woerden
Heeft u klachten in de wijk?
Belt u dan: 0348-430966
Van 8.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur.
De klacht wordt geregistreerd en in principe binnen
een week verholpen.

Kamerik Proeft 25 augustus
25 augustus j.l. hebben we weer volop kunnen
genieten van Kamerik Proeft. Wat was het weer een
succes; heel veel Kamerikers op ons kleine
“dorpsplein”.Onze ondernemers hadden voor heerlijke
gerechten gezorgd en onze Kamerikse muziektalenten
hebben het beste van zich laten horen.
Even zag het er naar uit dat de regen roet in ons eten
zou gooien , maar gelukkig is dat allemaal ontzettend
meegevallen. Mede dankzij de hulp van veel
vrijwilligers is op het laatste moment de RABO tent
opgezet en heeft slagerij Zwetsloot nog een aantal
partytenten voor ons kunnen regelen. Hier hebben we
dankbaar gebruik van gemaakt.
Later op de avond werd het gelukkig helemaal droog
en hebben we nog heel lang met elkaar kunnen
genieten. Ook de kinderen hebben zich weer prima
vermaakt. De sportverenigingen hebben de kinderen
volop kennis kunnen laten maken met de verschillende
sporten en het brooddeegbakken was weer een
lekkere afsluiting.
Voor dit evenement zijn we natuurlijk afhankelijk van
de medewerking van de ondernemers en de
muzikanten:
De Schulenburg, Kamerijck, slagerij
Zwetsloot, Chez Michel, de gekeerde Kanis, bakkerij
Tersteeg, de Hippz, Joan Molenaar, Jolene band,Fam.
De Bruin, Dineke Nap, die prachtige foto’s heeft
gemaakt en de maatschappelijke stagiaires. Verder
natuurlijk iedereen die meegeholpen heeft met
opbouwen en vooral het opruimen. Veel Kamerikers
hebben tot laat in de avond nog lopen sjouwen en
vegen.
Volgend jaar komt er natuurlijk weer een kamerik
Proeft , deze zal plaatsvinden op 7 september 2013.

(Meer foto’s van Kamerik Proeft 2012 kunt u zien op de
website van het dorpsplatform: www.
platformkamerik.nl)

Kamerik Proeft stamppot

Op vrijdag 11 januari is er weer de traditionele
stamppotavond. Op deze avond verzorgen onze
plaatselijke ondernemers weer een heerlijke stamppot
met voor- en nagerecht. Dit alles weer onder het genot
van gezellige Nederlandstalige muziek. Het evenement
zal plaatsvinden in de Schulenburg. Op deze avond
wordt ook De Kamerikprijs bekend gemaakt.
Om deze avond bij te wonen heeft u een toegangskaart
nodig. Deze kaart is voor 11 euro te verkrijgen vanaf
1 december bij De Schulenburch, Chez Michel en
Slagerij Zwetsloot. Wacht niet te lang, want er is plaats
voor een maximum aantal personen.
Hopelijk zien we u allemaal op de stamppotavond
Namens het Kamerik Proeft-team
Els Kwakkenbos
Els kwakkenbos
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De Kamerikprijs

Jeu de boules

Drie
jaar
geleden heeft
het
bestuur
van
het Dorpsplatform Kamerik het initiatief genomen om
jaarlijks een prijs toe te kennen: ”De Kamerikprijs”
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.
De eerste prijswinnaars waren Cees Romijn (jr) 2009;
Cor van der Meer (2010); Alfons van Leeuwen (2011).
Ook voor het jaar 2012 zal deze Kamerikprijs weer
worden uitgereikt. En u kunt nog namen voordragen.
Als u een idee heeft aan wie deze prijs dit jaar moet
worden toegekend, dan kunt u tot 30 november 2010
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, Wij denken dat er keuze
genoeg is in Kamerik!
Het Dorpsplatform zal een keuze maken uit de
voordrachten. En de winnaar van de Kamerikprijs zal in
januari 2013 op de Kamerik Proeft Stamppot avond in
de Schulenburch worden bekend gemaakt. Als het
even kan moet dat een verrassingsactie zijn! Dan zal
tevens de prijs worden uitgereikt. Ter voorbereiding
van de winnaar: De prijs bestaat uit 2 delen. Ten eerste
een oorkonde met daarop de motivatie voor de
toekenning en ten tweede een glazen wisselplateau
waarop jaarlijks de naam van de winnaar wordt
toegevoegd.

Zaterdag 29 sept. j.l. hebben we de kampioenschappen
Jeu des boules gehouden. Met z'n allen kwamen we bij
de jeu de boulesbanen in wijkpark Mijzijde.
De banen lagen er schitterend bij. Vorige maand zijn de
banen keurig opgeknapt en voorzien van een nieuwe
zand-grindlaag. Het leek wel een biljartlaken! Het weer
werkte erg mee, want het was een stralende dag.
Nadat iedereen zich 'warm gegooid' had kon de
wedstrijd beginnen.
Het werd direct al een spannende strijd. Na de eerste
ronde was er koffie en thee met wat lekkers van onze
jarige Nel Gresnigt.
Na deze feestelijke versnapering gingen we weer
verder met de strijd om het kampioenschap.
Na de tweede ronde waren er nog enkelen over voor
het kampioenschap. Zij aan zij werd er gestreden en de
ene bal was nog mooier dan de andere. Uiteindelijk
werden de prijswinnaars bekend.
Kampioenen: Toos Mayenburg en Riet van Zuilen
Tweede prijs: Annie Kemp en Wim Kemp
Derde prijs: Nel Gresnigt en Rien Gresnigt.

De prijswinnaars verdienden een mooie beker. U allen
van harte gefeliciteerd!
Na afloop bleven we nog gezellig na-boulen onder het
genot van een hapje en een drankje, welk ook verzorgd
werd door de familie Gresnigt. Het was ook mede door
het prachtige weer een zeer geslaagd kampioenschap.
Jos Boers
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Modelbouwhoek sleutelclub
gestart
Vrijdagavond 19 oktober j.l. zijn de modelbouwactiviteiten gestart. Bob Stam, de eerste vrijwilliger van
de sleutelclub, is de drijvende kracht achter dit project.
Hij heeft met een enorme inzet de boel in gang gezet.
We beschikken inmiddels over startmateriaal,
bouwtekeningen,
handgereedschap,
figuurzaagmachines en houtdraaibankjes.
Op een vrijdagavond heeft Alfons van Leeuwen van het
jeugdwerk Kamerik foto’s gemaakt tijdens de
wekelijkse klusavond. De jeugd sleutelt op dit moment
ook aan brommers, motorfietsen een auto en fietsen.
In deze donkere dagen leggen wij de nadruk op
verkeersveiligheid. Zo repareren de jongeren onder
andere de fietsverlichting van hun eigen fiets.
Zaterdag 9 februari Opendag aanvang om 13.30 uur
Bij familie de Graaff op de van Teylingenweg 73 in de
sleutelschuur
Om 15 uur veilt Henk Westbroek een Fiat 600 uit
1972. Deze auto is volledig gerestaureerd door de
jongeren van de sleutelclub en goedgekeurd door het
RWD. Taxatiewaarde 5000 euro. We kunnen met de
opbrengst nieuwe projecten opzetten voor de
sleutelclub
RTV Utrecht komt, zoals de planning nu staat, filmen
die middag. Na de veiling is er een mogelijkheid om
wat te drinken en na te praten.
Heeft u interesse kijk dan regelmatig op onze site
www.sleutelclubkamerik.nl en kijk regelmatig in de
krant.

Enquête Kerkbrug
De enquête is door voldoende kamerikers ingevuld om
meegenomen te worden in het advies aan het college.
Het college zal in november dit jaar een besluit nemen
over de aangeboden brug. De uitslag van de enquête
geeft aan dat voor- en tegenstanders elkaar in
evenwicht houden. Het college van B&W zal eerdaags
besluiten.
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Vergeten boerderijnamen
Briemensteijn, van kleine boerderij tot
boerderette
Rond 1960 zijn er diverse nieuwe wegen in en om
Kamerik aangelegd o.a. Ir. Enschedeweg (N212) en
Spruitweg (N405). Ook zijn er enkele bestaande wegen
in Kamerik hierop aangepast. Het gevolg is helaas,
maar onvermijdelijk: gebouwen moesten wijken of
aangepast worden.
Tussen de huisarts en de boerderij op naastgelegen
foto moest de Van Teylingenweg afbuigen richting
Spruitweg en hierdoor werd het voorste gedeelte
gesloopt en kwam er een nieuwe voorgevel.

geoordeelt voor de som van 550 gulden, en blijft noch
450 gulden over waer over de 13de penning
verschuldigt is.”
Op 11 december 1685 vind het transport plaats:
“seekere hofstede…..op de Groote Houdijck, strekkende
voor ter halver uit de Camerikker wetering tot agter in
de Houdijcker wetering toe, belent ten Zuyden de
kinderen van Cornelis Gerrits Zael en ten Noorden de
Wed. van Do. Van der Poll.” Met deze weduwe wordt
de vrouw van dominee van de Poll bedoeld die in 1677
is overleden (Bron: naamlijst predikanten in de Hervormde
kerk van Kamerik)

We nemen aan dat hierna de boerderij de naam
“Briemensteijn” heeft gekregen. Cornelis van Briemen
heeft er zelf niet gewoond maar uit stukken blijkt dat
hij het steeds verhuurde. Zelf had hij een smidswinkel
op het dorp. Op 11 januari 1713 laat hij zijn testament
opmaken: ‘siek te bedde leggende’.

Vrijwillige Openbare Verkoping

Foto uit midden vorige eeuw van boerderij “Briemensteijn” op
het huidige adres: Van Teylingenweg 22. Aan de bebouwing
links kun je nog de bestaande woning van Van Teylingenweg
23 herkennen.

Eeuwenlang is er sprake van (een kleine) boerderij die
in drieën bewoond werd en waarin
meerdere
ambachten waren gehuisvest. Wat en hoe is niet meer
te achterhalen, maar onderstaande geeft een aardig
tijdsbeeld met een knipoog naar het heden.
In het morgenboek van het Groot Waterschap van
Woerden staat op 7 december 1685:
“Geëstimeert ten versoeke van Cornelis van Briemen,
Smith wonende onder deser Gerechte, een soodanich
huys, bergh en schuer, mitsgaders henniplant onder 6
mergen weylant gelegen onder Camerick onder den
Houdijck, dat hij gecost heeft van de Heer Mr. Johan
van Schadenbroeck, voor de som van 1000 gulden en is
het huys, bergh, schuer en het henniplant waerdig
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In een speciaal gedrukt boekje werden in 1919
enkele boerderijen (hofsteden) in Woerden en
Kamerik aangeprezen met de tekst: “welig Wei
en Hooilanden” Op 28 mei 1919 te 11 ure v.m.
valt in het Hôtel “de Dubbele Sleutel” te
Woerden “Briemensteijn”, dicht bij de
bebouwde kom van het dorp Kamerik, onder de
hamer.
Het boerderijtje werd gekocht door Gerrit van
Harten (melkventer) en hun dochter Elisabeth
van Harten en haar man Dirk Bestebroer
(kuiper) waren de laatste bewoners van deze
kleine boerderij.

Cees Meijers
N.b: indien u nog informatie heeft over een vergeten
of bestaande boerderijnaam in Kamerik stuur het dan
bij voorkeur digitaal naar:
cees.meijers@filternet.nl of naar Verlaat 9,Kamerik

Inwoners Initiatieven Budget

Kerst-inn 2012

Inwoner Initiatieven Budget kan ondersteuning bieden
in het realiseren van acties bij u in de wijk, buurt, of in
het dorp. Deze acties leveren een bijdrage in de
samenleving en vergroten de samenhang in uw buurt.
Belangrijk is dat het initiatief door meerdere partijen
wordt gesteund. Inwoner Initiatieven Budget is een
onderdeel van de realisatie van uw initiatief. De
gemeente ondersteunt in principe alleen eenmalige
initiatieven.

Dit jaar organiseert de commissie “Kerst-Inn Kamerik”
al weer voor de derde keer de “Kerst-Inn”.

De voorwaarden zijn:
 Het initiatief wordt gefinancierd door
meerdere partijen. Denk aan sponsoren.
 Het initiatief wordt gesteund door meerdere
inwoners van de buurt. Denk aan draagvlak.
 Het initiatief levert een extra bijdrage aan de
leefbaarheid in uw wijk, buurt of dorp.
 Het initiatief heeft meer inhoud dan een
gezellig samenzijn.
 Het initiatief mag door een Platform genomen
worden, mits het in de begroting is
opgenomen en de subsidie toereikend is.
Meer info? Mail naar wijkgerichtwerken@woerden.nl
Het aanvraagformulier van Inwoner Initiatieven Budget
vindt u op www.woerden.nl.

Bij het bepalen van de datum is wederom gekozen
voor de eerste vrijdag na Sinterklaas, te weten 7
december. De tijden hebben we wel wat aangepast
namelijk van 15.00 – 21.00 uur. Dit met name op
verzoek van ouderen die ’s-avonds niet meer in het
donker over straat willen en kinderen die toch ook
graag willen komen. Ook dit jaar is als locatie gekozen
voor “De Schulenburch”.
Ook deze Kerst-Inn staat weer voor: Sfeervol ingerichte
zalen, gezelligheid, glühwein en wijn, erwtensoep,
oliebollen en banket, chocomel, lekkere hapjes en
drankjes, espresso, sfeerkachels, kerststukjes, diverse
(kerst)decoraties, uiterlijke verzorging, sieraden,
kerstkaarten en boeken en nog veel meer. Kortom te
veel om op te noemen. En om de sfeer nog meer te
verhogen wordt de Kerst-Inn omlijst door live
gespeelde Christmas Carols.
Ook aan de kinderen is gedacht: zij kunnen knutselen
en meedoen aan een leuke puzzeltocht.
Vanzelfsprekend is ook dit jaar weer de entree gratis.
Noteer in uw agenda:
7 december van 15.00 uur tot 21.00 uur
Kerst-Inn in de Schulenburch.
De Kerst-Inn commissie

Platform vacatures
Het Platform kan nog nieuwe leden gebruiken.
Geinteresseerd? Mail dan naar:
email@platformkamerik.nl.
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AGENDA
Openbare Vergadering Dorpsplatform Kamerik
28 november a.s. in de Gekeerde Kanis, Mijzijde 128
aanvang 20.00 uur

Dorpsplatform Kamerik
Bestuur:
Voorzitter: Klaas de Wit
Secretaris: Tineke Mees
Vice-voorzitter:Cees
Meijers
Penningm: Teun Los
Commisssies:
Verkeer
Klaas de Wit (voorzitter),
Koos van der Laan, Jan
Luidens (Veilig Verkeer
Nederland)
Jongeren, ouderen, sport
Jos Boers, vacature
Openbare Ruimte
Tineke Mees, Cees Meijers,
Edith Voets

1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Vaststellen verslag d.d. 27 juni jl.

4.

Bruggen

5.

De kinderboerderij blijft?
Bob Duindam, wethouder Recreatie en Toerisme,
geeft een toelichting

6.

Stand van zaken betreffende
 HDSR
 Verkeer

7.

Rondvraag

PR activiteiten en
nieuwsbrief
Els Kwakkenbos, Jacolien
Meijers
HDSR (ad hoc)
Klaas de Wit (voorzitter), Koos
van der Laan, Nico Kempen
en Tineke Mees
Breenplantsoen ad hoc
Koos van der Wind, Ans van
Viegen, Anja Knijff en Gert
Leusink
Gemeente Woerden
Cor van Tuijl
(wijkwethouder)
Jacqueline Scheenstra

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 email@platformkamerik.nl. De redactie
bekijkt dan of het stukje geplaatst kan worden.
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Correspondentieadres:
Dorpsplatform Kamerik, t.a.v.
Secretaris: Tineke Mees, Teckop 9,
3471HG Kamerik.
Email: email@platformkamerik.nl
Website: www.platformkamerik.nl

