Dorpsplatform Kamerik
Voor alle Kamerikse belangen

Van de voorzitter
Zomer in Kamerik!
De zomer komt er aan. We kunnen weer heerlijk naar
buiten. En van dat “buiten” hebben we heel veel in
Kamerik. Rond de Paasdagen zag ik dat de weilanden bij
de Boerinn vol stonden met auto’s. Ongetwijfeld van
veel mensen uit de stad, die voor de lammetjes
kwamen. Wij, als inwoners van Kamerik, kunnen zomaar
elke dag van onze mooie omgeving genieten met niet
alleen lammetjes in de wei, maar gelukkig ook nog de
koeien die veel boeren buiten laten lopen. Dat hoort
toch ook bij ons Kamerikse landschap, de koe in de wei?
De Koningsdag is ook altijd een buitendag. Er wordt veel
georganiseerd, veel vrijwilligers zijn al weken van
tevoren bezig met de voorbereiding – maar de
waardering is er ook naar. Weer een onvergetelijke
buitendag, wel een beetje fris dit jaar, maar daarom niet
minder geslaagd.
Helaas zullen we het deze zomer zonder de heel geliefde
wandeling over de Grechtkade moeten doen. Deze kade
wordt verhoogd door het Hoogheemraadschap, om er
voor te zorgen dat we droge voeten houden. Na de
zomer wordt de verhoogde kade weer ingezaaid zodat
we volgend voorjaar weer van de Grechtkade kunnen
genieten. Maar we hebben een mooi alternatief,
namelijk
een
aantrekkelijke
wandeling
op
recreatieterrein Oortjespad. Als het goed is kunnen we
daar binnenkort genieten van de vlinders in de “Idylle”,
de vlindertuin. Om het rondje om de plas goed
begaanbaar te maken is de steiger door de plas (de Put)
onlangs vernieuwd. De wandelroute is mede mogelijk
gemaakt door Kameryck en is gratis toegankelijk.
Agenda Kamerik
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Voor wie hier aan twijfelde: bijna het gehele
recreatieterrein
is
gratis
toegankelijk:
de
kinderboerderij, het peuterbad (bij mooi zwemweer),
de speelweiden en de visplas. Deze voorzieningen zijn
en blijven gratis! Voor wie nog meer wil zijn er bij
Kameryck tegen betaling natuurlijk nog ander leuke
dingen te doen, zoals de Pitch en Put.

Maar er is meer buiten te beleven. Er komen dit voorjaar
en zomer weer 3 echte Kamerikse evenementen aan: de
Kamerikse Weteringloop, Kamerik Proeft en Kamerik
Sport. Op 13 mei wordt alweer voor de 12e keer de
Weteringloop georganiseerd. Kamerik Sport wordt voor
de tweede keer georganiseerd, dit jaar op 10 juni.
Kamerik Proeft is een evenement dat zich al vele jaren
bewezen heeft. Het wordt elk jaar groter en lekkerder
lijkt het wel. Dit jaar is Kamerik Proeft op 26 augustus,
houd die datum vast vrij dus!
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Het is echt geen wonder dat de inwoners Kamerik een 8
hebben gegeven in de enquête die we als
Dorpsplatform vorig jaar hebben gehouden. We treffen
het maar met zo’n dorp, maar vooral ook met zulke
mede-dorpsgenoten, vrijwilligers én ondernemers, die
dit allemaal mogelijk maken!
Een fijne zomer gewenst! Misschien ontmoeten we
elkaar nog op de Openbare vergadering van 16 mei. Er
staan weer belangrijke onderwerpen op de agenda, zie
de achterkant van deze Nieuwsbrief.
Nieuw platform lid gezocht
Helaas hebben we om gezondheidsredenen afscheid
moeten nemen van Kees Burger als bestuurslid van het
Dorpsplatform. Kees, bedankt voor je bijdrage, jammer
dat je niet langer in het Dorpsplatform kon blijven. Dit
betekent dat we weer ruimte voor een nieuw platform
lid hebben. We zouden graag zien dat iemand uit De
Kanis zich meldt. Daar gebeurt zoveel de komende
jaren, dat wij het erg op prijs stellen om iemand in het
Dorpsplatform te hebben die weet wat er speelt. Voelt
u hiervoor, meldt u dan aan bij onze secretaris
(secretariaat@platformkamerik.nl).
Ook
andere
Kamerikers die een bijdrage willen leveren aan de
leefbaarheid van ons dorp zijn van harte welkom in het
Dorpsplatform. Natuurlijk zit u er niet gelijk aan vast,
maar kunt u eerst eens kennismaken.
Ko Droogers – voorzitter

CPO Kamerik Noordoost van
start
De gemeenteraad heeft op 30 maart besloten het nog
braakliggende perceel aan de Knotwilgenlaan in
Kamerik NO-2 niet te bestemmen voor extra sociale
woningbouw voor statushouders. Dat maakt de weg vrij
voor het ontwikkelen van een project voor Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor senioren
(55+), zoals dat tijdens een bijeenkomst in mei vorig jaar
tijdens een informatieavond al is toegelicht.
Het college van B&W heeft op 18 april ingestemd met
de start van het project. Het is – met een klein
voorbehoud – de bedoeling om nog in de 2e helft van
mei een volgende informatieavond te houden. Tijdens
deze avond wordt nogmaals toegelicht wat een CPO
inhoudt, welke kansen het biedt en wat de risico’s zijn.
Het is de bedoeling om bij voldoende deelname nog
vóór de zomervakantie een CPO-vereniging op te
richten. Deze vereniging kiest een bestuur en gaat
vervolgens onder begeleiding van de gemeentelijke
adviseur en projectleider met de leden aan de slag.
Samen met hen worden de wensen en eisen
geïnventariseerd en wordt een architect geselecteerd.
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Geïnteresseerden die zich in juni vorig jaar nog niet
hebben aangemeld en dus niet in de mailinglijst staan
van projectleider Albert Barelds van de gemeente,
kunnen zich bij hem melden en zullen vanaf dat moment
rechtstreeks worden benaderd met berichten en
uitnodigingen. Een mailtje naar barelds.a@woerden.nl
is voldoende.
Tijdens de Openbare vergadering op 16 mei wordt de
actuele stand van zaken toegelicht.

Groen nieuws
Onze Groencommissie informeert u graag over een
aantal ontwikkelingen op groen gebied.
Honden
Er is een brief gestuurd naar alle hondenbezitters om
hun mening te vragen over het honden-uitrenveld bij
de Beukenlaan. In totaal zijn er 42 reacties op de brief
binnengekomen. 33 van de reacties spraken hun
voorkeur uit om voor en achter een hek te plaatsen,
waarbij ook de waterlopen dienstdoen als afscheiding.
Het plaatsen van een hek was de wens van een aantal
hondenbezitters die terplekke hun hond uitlaten; op
die manier wordt voorkomen dat de honden de weg op
rennen. Deze optie zal de gemeente nu verder
uitwerken en vervolgens uitvoeren. Uiteraard beseft de
gemeente dat ze het daarmee niet iedereen naar de
zin kan maken.
Hierbij nog enkele kanttekeningen:
• Omdat het veld vaak erg drassig en modderig is,
is het plan (nog niet definitief) om vanaf het
toegangshek naar achteren een half verhard
pad aan te leggen.
• De gemeente vraagt aandacht voor het poep
opruimen. Dit is altijd verplicht, waar dan ook.

•

Er is gevraagd om bij de uitrenvelden
“Mijzijdepark” en “Beukenlaan” een bankje te
plaatsen.
•
Een uitrenveld voor de Kanis is onnodig; naar
mening van de gemeente is het buitengebied
dichtbij genoeg. In het buitengebied wordt het
loslopen van de hond gedoogd.
Zoals u al opgemerkt zult hebben zijn er in Kamerik een
aantal vuilnisbakken bijgeplaatst. Ook zijn sommige
verplaatst om op die manier niet alleen dienst te doen
in de speeltuintjes maar ook nuttig zijn voor
wandelaars. Deze bakken kunnen gebruikt worden om
klein vuil en hondenpoep (in een zakje) te deponeren.
Daarmee hopen we dat er weer meer mensen Kamerik
helpen schoonhouden.
De prullenbak bij de JOP aan de Spruitweg is door de
jeugd weer vakkundig verplaatst naar een plek naast het
bruggetje in het water. Wij roepen deze vaklieden op
om deze weer met man en macht terug te plaatsen en
te beheren tegen vandalisme. De gemeente heeft het
opgegeven en doet er niets meer aan.
Maaibeleid
• Na de vele klachten over het hoge riet in de
bermen langs de Wetering heeft de gemeente
besloten om deze 4 keer paar jaar te klepelen.
Dit geldt dus niet voor het riet in de Wetering;
deze wordt onderhouden door het waterschap.
• De gemeente heeft toegezegd om de
voetbalveldjes aan de Kanis en Overstek te
maaien als voetbalveldjes. Dit houdt in dat het
gras een maximale lengte mag hebben van 5 à 8
centimeter. Als u mee wilt helpen om dit ook
waar te maken, kunt u afwijkingen melden bij
de gemeente. Dit kan ook via onze website.
• Het Dorpsplatform heeft melding gemaakt van
niet gemaaide stroken op de Lindenlaan en
Overstek. In het najaar 2016 is dit namelijk
toegezegd door de gemeente. Dit helpt ook de
hondenbezitters, zodat zij beter in staat zijn om
de hondendrollen op te ruimen.
• Ook heeft het Dorpsplatform weer gemeld dat
op diverse plekken bij kruisingen het gras zo
hoog staat dat het zicht ontnomen wordt en
veiligheid in het geding is.
Bloembollen poten
Bij het Dorpsplatform is een plan in de maak om in het
najaar narcissen te gaan poten op de toegangswegen
in Kamerik en Kanis. Voor dit plan willen we subsidie
aanvragen bij de gemeente. Wij houden u op de
hoogte. Als het plan doorgaat hopen we dat veel
vrijwilligers mee zullen doen om de bollen te planten.

Nieuws Verkeercommissie
Betreffende het verkeer lijkt Kamerik inmiddels gewend
aan de verschillende 30 kilometer zones. Het is de
bedoeling om onze Smiley de komende maanden neer
te zetten op verschillende plaatsen waar deze 30
kilometer grens is gekomen. De eerste plaatsing op de
Berkenlaan is inmiddels beëindigd. De volgende grafiek
toont de resultaten van de Berkenlaan (rijrichting noord
naar zuid):

Zoals u kunt zien houdt men zich tegen de verwachting
in redelijk aan de maximum snelheid. 85% van de
weggebruikers rijdt minder snel dan 34 km per uur en
slechts een enkeling rijdt meer dan 40 km per uur. Wel
lijkt het verkeer er drukker dan op het Oortjespad en de
Teckop. Geïnteresseerden kunnen op onze site meer
grafiekjes bekijken.
Het netwerk agrologistiek (www.agrologistiek.nl) heeft
aangeboden hun kennis ter beschikking te stellen voor
nadere analyse van onze gegevens. Soms heeft de
bijgeleverde software wat kleine bugs en telt
bijvoorbeeld de aantallen per weekdag niet correct.
Deze lijken gedeeld te moeten worden door het aantal
gemeten weken. Hecht dus niet te veel waarde aan de
aantallen. Op andere grafieken worden deze wel correct
weergegeven. Ook is er veel meer uit de ruwe
radarbeelden te halen dan onze software aan kan.
Als voorproefje een analyse van de verschillende
vormen van de radarbeelden van fietsers, gewone
auto’s en vrachtwagens op het Oortjespad.

De grafiek toont eensporige voertuigen in het rood,
personenauto’s in het groen, vrachtauto’s in het blauw
en vrachtauto’s met aanhanger in het geel (bovenaan
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elke staaf; wellicht is het wat moeilijk te zien). Zoals u
bijvoorbeeld mooi kunt zien op de grafiek zijn er zoals te
verwachten op zondagen veel meer fietsers en minder
vrachtverkeer.
Verder in het verkeersnieuws: in maart is er wederom
een schouw van de Van Teylingenweg geweest samen
met de wegbeheerder. Jammer genoeg zal een grondige
vernieuwing van de weg op zich laten wachten. Het
beleid is om eerst het rapport over een
toekomstbestendige oplossing af te wachten. Wij
hebben namens het Dorpsplatform met nadruk
gevraagd om in de tussentijd het onderhoud goed uit te
blijven voeren en niet te beperken tot noodreparaties.
Toegezegd is dat de belijning duidelijker wordt
aangebracht en dat de bermen goed worden aangevuld,
zodat er geen gevaarlijke situaties met name voor de
fietsers kunnen ontstaan. Uiteraard is beloofd
beschadigingen aan het wegdek te repareren. Verder is
gevraagd naar een mogelijkheid om de passeerhavens
ook ’s avonds duidelijker zichtbaar te maken.
Betreffende de hinderlijke kuil tussen het vernieuwde
Overstek en de Wethouder van Leeuwenbrug is
gevraagd de reeds geplande (en in deze nieuwsbrief al
eerder besproken) werkzaamheden zo snel mogelijk uit
te voeren.

Vervanging bruggen van de
Kamerikse wetering

De gemeente heeft in de periode tussen 18 april en 28
april beide fiets- en/of voetgangersbruggen over de
Kamerikse wetering ter hoogte van de begraafplaats en
bij de Van Teylingenweg 135 laten vervangen. De
bruggen waren aan het eind van hun levensduur.
De nieuwe bruggen zijn volledig van kunststof en zien er
een stuk mooier uit. Ter vergelijking ziet u hierboven
een foto van de brug ter hoogte van de begraafplaats
toen het werk net begonnen was en hieronder een foto
van de nieuwe brug.

1 voor Kamerik
Op 14 maart is er een bijeenkomst geweest met
afgevaardigden van een flink aantal verenigingen en
stichtingen uit Kamerik.
Het doel van de bijeenkomst was om te kijken of er in
de toekomst eventueel op bepaalde vlakken
samengewerkt kan worden, met als stelling voor de
avond: “Het is best mogelijk elkaar te versterken zonder
dat dit iets moet kosten of afbreuk doet aan bestaande
tradities of identiteit.” Uit de grote opkomst bleek dat
die behoefte er zeker is. Een aantal voorbeelden dat
naar voren kwam: zijn de onderlinge communicatie
(website), jaarplanning (activiteiten spreiden), PR
uitingen (informatiefolder) en besparingen (gezamenlijk
inkopen). Veel ideeën kwamen naar voren en zijn door
de commissie geïnventariseerd zodat we met zijn allen
nog meer leuke activiteiten kunnen organiseren in het
dorp.
Een aantal mensen heeft aangegeven hiermee verder te
gaan. Wordt dus vervolgd…
Namens de commissie van 1 voor Kamerik – Els
Kwakkenbos, Jan van de Berg, Bert van Aanhold,
Harry Derks en Henk van Brenk.
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Openbare vergadering
De agenda voor de vergadering op dinsdag 16 mei vindt
u op de laatste pagina. Voor drie onderwerpen hebben
wij externen uitgenodigd die graag hun plannen aan u
uit willen leggen. Agenda punt 3 is de stand van zaken
rond de plannen met de Kanis. Jeska Jansen geeft hierop
een toelichting. In de vorige Openbare vergadering
heeft Martijn Smits een toelichting gegeven op het
concept Uitvoeringsplan Spelen 2017-2029. Onlangs
kregen de bewoners van Boezem, Molentocht, Verlaat
en Hoefslag informatie over de renovatie van hun
straten. Daarin werd genoemd dat de speeltuin ging
verdwijnen en dat er met de bewoners overlegd zou
worden over de inrichting van nieuwe speelplekken,
maar dat het om een speeltuintje zonder toestellen zou
gaan. Dit leidde in de buurt tot nogal wat reacties op
Facebook. Voor ons reden om Martijn nogmaals uit te
nodigen om uitleg te geven over de toekomstige

inrichtingsplannen van speelplekken in Kamerik. Tot slot
hebben we de GGD uitgenodigd om uitleg te geven over
de keuzes die zij gemaakt hebben met betrekking tot de
organisatie van het Consultatiebureau van Kamerik.
Begin mei vroeg de gemeente in de persoon van
Madeleen Graafland of zij een presentatie mag houden
over Klimaatbestendigheid in Woerden en een tweetal
acties die de gemeente organiseert. Dit belangrijke
onderwerp staat dus ook op de agenda.

Initiatief snel internet in het
buitengebied
Woont u in het Kamerikse buitengebied en wilt u sneller
internet? Dan is het initiatief van de provincie Utrecht
"Snel internet in het buitengebied Utrecht-West"
waarschijnlijk interessant voor u. Dit is een project van
het Programmabureau Utrecht-West en 12 gemeenten
- waaronder de gemeente Woerden - om de aanleg van
glasvezel in het buitengebied te realiseren.

Snel internet belangrijk
De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat al haar
bewoners over een snelle en betrouwbare
internetverbinding kunnen beschikken. Dit is ook van
belang om de economische en maatschappelijke kansen
van het platteland te vergroten en te versterken.
Daarom heeft de provincie 1 miljoen euro beschikbaar
gesteld om de aanleg van snel internet hier mogelijk te
maken. Provincie en gemeente bekijken kritisch wat er
nodig is om snel internet in het buitengebied mogelijk
te maken. De intentie is eventuele obstakels te
minimaliseren en te onderzoeken of de bewoners open
staan voor een sneller internet tegen een meerprijs ten
opzichte van de kernen.
Veel interesse nodig
In dat kader heeft er op 19 april een informatieavond
plaatsgevonden. Het is heel belangrijk dat veel
bewoners van het buitengebied hun interesse voor snel
internet tonen. De gemeente heeft aangegeven dat een
deelname van minimaal 60 procent in het buitengebied
nodig is om een reëel gesprek met de leveranciers te
kunnen voeren. De gemeente mag de aanleg niet zelf

organiseren. Dus als u mee wilt doen, meldt u dan snel
aan via de website www.snelinternetutrecht-west.nl. U
kunt zich tot uiterlijk 15 juli 2017 inschrijven op deze
website. U vindt hier ook meer informatie over dit
initiatief.
Buurtambassadeurs
Tevens is het Programmabureau op zoek naar
buurtambassadeurs. Als buurtambassadeur steunt u de
interessepeiling door uw buurtgenoten te informeren
en te enthousiasmeren. Wilt u zelf snel internet in uw
buurt en bent u bereid om uw buren hiervoor
enthousiast te maken? Meldt u dan aan via
info@snelinternetbuitengebied.nl.

Kamerik Proeft Zomereditie
Zoals u ongetwijfeld
heeft gezien, hangen de
bloembakken er alweer. De bloemen zijn nog niet echt
in bloei, maar met een beetje zon en wat water gaat dit
vast wel lukken. Mede door de verloting op de
stamppotavond in januari en de bijdrage van Kamerik
Leeft en het Dorpsplatform, konden we dit gelukkig
weer realiseren. Een flink aantal bewoners in het dorp
en aan de Kanis heeft zich gelukkig weer bereid
verklaard de planten water en voeding te geven.
Hopelijk kunnen we er ook dit jaar weer heel lang van
genieten.

Op zaterdag 26 augustus houden wij weer ons jaarlijkse
Kamerik Proeft. We hopen u dan allemaal weer te
ontmoeten op het dorpsplein voor een drankje, een
hapje en natuurlijk muziek.
Wilt u dit jaar ook deelnemen aan Kamerik Proeft,
bijvoorbeeld op muzikaal gebied, als ondernemer met
hapjes, of door te helpen bij kinderactiviteiten, stuur
dan een mail naar elskwakkenbos@gmail.com. Nieuwe
ideeën zijn natuurlijk van harte welkom.
Namens Kamerik Leeft – Els Kwakkenbos
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Opening nieuwe vissteiger
Recreatiegebied Oortjespad
Op woensdag 5 april 2017 heeft wethouder Margo Stolk
van de gemeente Woerden de nieuwe steiger geopend
aan de plas bij Recreatiegebied Oortjespad.
De steiger is ruim 250 meter lang en is in zijn geheel
vernieuwd. De oude steiger was meer dan 40 jaar oud
en totaal versleten. Er is nu gekozen voor een goede
duurzame oplossing van betonnen palen en een
kunststof dek. De steiger is gezamenlijk betaald door
Het Recreatieschap en Kameryck. De steiger maakt
onderdeel uit van een nieuw wandelpad rondom de plas
dat met de opening van een brug bij de Enschedeweg in
juni 2016 al in gebruik kon worden genomen.
Het wandelpad gaat door het gebied met weilanden,
langs brede sloten en komt door een vlindertuin met
weidebloemen en volop vlinders in de zomermaanden.
Deze tuin, ook wel “Ydille” genoemd, is aangelegd in
samenwerking met de Vlinderstichting en mede
mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
Het pad is een echte coproductie. Het initiatief kwam
van restaurant Kameryck waar gasten regelmatig de
vraag stelden of er in de omgeving ook een korte
wandeling gemaakt kon worden. Even een ommetje
dus. Hans Voorn (directeur Kameryck) is met de twee
naastgelegen agrariërs gaan praten en zij waren bereid
om aan het wandelpad mee te werken. Zo ontstond een
sluitend traject rond de plas. Om het pad te kunnen
aanleggen moest ook een brede sloot overbrugd
worden. Met steun van het Rabo Dichtbij fonds werd
een houten brug aangelegd. Bankjes werden op de
route geplaatst om even uit te rusten en te genieten van
de omgeving. Resultaat: Een toegankelijk en
afwisselend ommetje van ca 1,5 km voor jong en oud
midden in het Groene Hart. Dit pad is zeker een
aanrader in deze mooie voorjaarsmaanden.

Kamerik Sport!
Na het daverende succes van vorig jaar vindt op
zaterdag 10 juni 2017 de tweede editie van Kamerik
Sport plaats. SDO/VerzuimVitaal, VV Kamerik, LTC
Kamerik en Serve ’72 slaan de handen voor het tweede
6

jaar op rij ineen. Het recept is grotendeels hetzelfde als
vorig jaar, dus:
• ‘s middags sportgedeelte met korfbal, voetbal,
(beach)tennis en volleybal
• ‘s avonds een overheerlijke barbecue
• afsluiting met een spetterend feest
Om deel te kunnen nemen
dient u betrokken te zijn bij
een van de organiserende
verenigingen en ouder te
zijn dan 18 jaar. Verschil
met vorig jaar is dat
partners van leden dit jaar
ook mee mogen doen met
het sportgedeelte. Opgave
is
individueel,
de
organisatie maakt de
teamindeling. Deelname
aan het toernooi is gratis,
kosten voor de barbecue zijn 10 euro. Wees er snel bij,
want er geldt een maximum aantal deelnemers voor het
sportgedeelte en... vol is vol!
Aanmelden is mogelijk via
https://www.vvkamerik.nl/938/kamerik-sport/.
Opgeven kan tot uiterlijk 12 mei.

Koningsfeesten in Kamerik
Na een zeer geslaagde Kingsnight op zaterdag 22 april,
waar de harten nog vol van zijn en de monden van
overliepen, was het op 27 april tijd voor het ware feest:
Koningsdag.

Koningsdag - ochtend
Een mooie optocht met veel voertuigen vormde het
begin van deze Koningsdag. Nadat de prijzen voor de
optocht waren uitgereikt, inclusief de nieuwe
wisseltrofee voor de mooiste wagen, kon de
aangekondigde luchtige aftrap met bellenblaas
beginnen. Ook al was de weersverwachting niet
helemaal top, de weergoden waren ons op een korte
bui na (direct na het Wilhelmus) toch goed gezind.
Terwijl de gedecoreerden na de aubade genoten van

een kopje koffie en een Oranje-Bitter, ging de jeugd van
Kamerik los op de vele luchtkussens.
Braderie en Optredens
De toegestroomde braderie bezoekers vermaakten zich
ook dit jaar goed bij de vele (nieuwe) kramen. De
nieuwe kramen zijn een mooi voorbeeld dat
veranderingen mogelijk zijn met behoud van tradities.
De rommelmarkt door de kinderen van Kamerik werd
dit jaar meer dan druk bezocht; er waren bijna 2 keer
zoveel plaatsen bezet als vorig jaar. Op het Hallehuis
(Horecaplein) begonnen het Shantykoor Bravour en
daarna de steelband Tavenu hun optreden om
vervolgens verder te gaan op de Meent en de
Spijkerlaan. Op het Hallehuis volgde een optreden van
TrippelSD en dansvereniging D’Joy.
Toen om 17.00 uur de braderie was afgelopen begon op
het Horecaplein de playbackshow, die tot gezellige
meezingers leidde. De optredens “van de bekende
Kamerikers” smaken naar meer. Ter afsluiting traden de
Hippz op.
Tot slot
Terwijl de laatste hekken en rommel door het Oranje
Comité werden opgeruimd, stonden de eerste
deelnemers voor de lampionnenoptocht al klaar. Weer
was het aantal deelnemers groter dan vorig jaar. De dag
werd afgesloten met een muzikale vuurwerkshow en na
het afsluitende Wilhelmus ging iedereen huiswaarts en
kon een tevreden Oranje Comité de balans opmaken.
Zeer tevreden zijn ze bij het Comité zeker. Het Oranje
Comité wil dan ook iedereen bedanken die het
Koningsfeest ook dit jaar weer hebben mogelijk
gemaakt!

een geslaagde avond met fantastische optredens door
de lokale bands. Team Kees en JeVaKa hebben mooie
bedragen ontvangen. (JeVaKa € 1.167,50 en Team Kees
€ 1.612,50). Op de website www.kameriklive.nl zijn
foto’s van de avond te zien.

Iedereen bedankt!
Via deze weg willen we iedereen nogmaals bedanken in
welke vorm dan ook. In het bijzonder de sponsoren en
fondsen. Het is fantastisch dat we in ons mooie dorp
Kamerik dit met elkaar doen en zo een bijzondere avond
met elkaar beleven.
Derde editie
De organisatie heeft besloten om in 2018 nog een
keertje live te gaan. De derde editie is gepland op
zaterdag 17 februari 2018. De tweede editie was
misschien wel de witste ooit. Maar wie weet wat de
derde editie ons brengt!

Netwerk van ouderen
Op verzoek willen wij u nog eens herinneren aan een
nieuw initiatief met als doel het netwerk van ouderen
bijtijds te vergroten en eenzaamheid een halt toe te
roepen. De Stichting ‘Bij de Pinken Zijn’ heeft een
website gemaakt waarop 60-plussers zich aan kunnen
melden om buurtgenoten te zoeken met dezelfde
interesses om bijvoorbeeld samen mee te wandelen,
fietsen, koffie drinken, eten, kaarten of een museum te
bezoeken. Interesse? Kijk op www.leukeluitjes.nl.

ANWB AutoMaatje

Nieuws

van

Kamerik

Live

De tweede editie van Kamerik Live op 11 februari 2016
kon weer rekenen op een groot aantal bezoekers.
Ondanks het winterwonderland was de Schulenburch
afgeladen met bezoekers. De organisatie kijkt terug op

Bent u minder mobiel of is het OV/een taxi een
probleem voor u? In Woerden is een vervoerservice
voor en door eigen inwoners opgezet. Vrijwilligers
vervoeren u in hun eigen auto tegen een voordelig
tarief. Een rit moet wel minimaal 2 werkdagen van
tevoren aangevraagd worden. Als u mee wilt doen of
meer informatie nodig hebt, kunt u op werkdagen
tussen 9:00 en 13:00 uur bellen naar 06-31936612. U
kunt ook mailen naar automaatje@thuishuiswoerden.nl
of kijken op www.thuishuiswoerden.nl.
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AGENDA
Openbare Vergadering Dorpsplatform Kamerik
16 mei 2017 aanvang 20.00 uur
Locatie: Schulenburch
1. Opening
2. Mededelingen en beantwoording vragen van
vorige openbare vergadering
3. Stand van zaken van de plannen voor de Kanis
Toelichting door Jeska Jansen
4. De toekomstige inrichting van de speelplekken in
Kamerik
Toelichting door Martijn Smits
5. GGD legt keuzes uit rondom consultatiebureau
Kamerik
6. Klimaatbestendigheid in Woerden en twee acties
Presentatie door Madeleen Graafland
7. Woningbouw (Kamerik NOII en Kanis)
Toelichting door Jan Zwaneveld
8. Verkeerszaken – Verkeersvisie Woerden
Toelichting door Dick Verschoor
9. Rondvraag

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
Charissa Verbon, nieuwsbrief &
website
Jan Zwaneveld, infrastructuur
& bouw
Commissie Verkeer
Dick Verschoor, voorzitter
Wibe van Vliet
Koos van der Laan
Els Kwakkenbos
Peter Rijnbeek, adviseur
Redactie nieuwsbrief
Charissa Verbon
Map Brouwer

Gemeente Woerden
Hans Haring, dorpswethouder
Jacqueline Scheenstra,
dorpsambtenaar

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 artikelen of mededelingen voor de
Nieuwsbrief? Stuur ze dan naar charissa.verbon@gmail.com. De
redactie bekijkt dan of uw inbreng 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,
De Werf 22, 3471 DB Kamerik
E-mail:
secretariaat@platformkamerik.nl
Website:
wwwplatformkamerik.nl

