
Dorpsraad Gameren : we zijn er voor u, samen met u!  
In deze nieuwbrief vindt u wensen van u als inwoners, plannen, initiatieven,  

hulp gevraagd en gerealiseerde  wensen en plannen. 
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    Opening JOOP zaterdag 13 april a.s. van 10:00 tot 13:00 uur 

 

Opening JOOP 
Zaterdag 13 april om 10:30 uur zal wethouder Adrie Bragt samen met  
onze voorzitter Marcel Baijense JOOP officieel openen. 
De Jongeren en OuderenOntmoetingsPlaats waar voor iedereen ruimte  
is. Je ontmoet andere jongeren en ouderen, er is voor elk wat wils. 
 
En als het er nog niet is, pak je kans en organiseer een activiteit die jij  
leuk vindt. Meld je aan via info@dorpsraadgameren.nl of tijdens de opening van JOOP. Wat nu al kan, is 
koffiedrinken en een praatje maken, diverse spellen spelen, een workshop volgen, rustig een boek lezen. 
Activiteiten zullen aangekondigd worden via de website en Facebookpagina van de dorpsraad! 

Een klusser in JOOP…genieten! 
Dick Stoelhorst is begin 2017 in Gameren komen wonen. In de loop van 2018 
raakte hij aan praat met één van de bestuursleden van de Dorpsraad en zo 
hoorde hij over het opknappen van JOOP. Dick werkt graag met zijn handen 
en meldde  zich spontaan aan. Hij geniet van het samen werken met anderen 
en vertelt dat er daarbij op een wonderlijke manier een soort taakverdeling 
ontstond.  
Met een mooi team, waarin fantastisch is samengewerkt, ziet JOOP  er van  
binnen inmiddels heel anders uit! Nu de buitenkant nog en dan zit het  
kluswerk er voorlopig bijna op.  
Maar zegt Dick: ’De dinsdagavond als onze klusavond laten we ons niet meer 
afnemen! We zien nog wel hoe we het gaan invullen, bijvoorbeeld met 
darten of tafelvoetbal. En af en toe een repaircafe is ook een goed idee. 

   Wordt  vriend van JOOP voor €50,- per jaar en ontvang  

jaarlijks een leuke vriendenverrassing ! 

Leestafel 
 

Heb je boeken die je niet meer leest? 
En die nog wel actueel en leesbaar 

zijn? 
Wij willen graag een leestafel inrichten. 

Als er genoeg boeken zijn, kan er ook 
worden geruild. Contact graag via  

info@dorpsraadgameren.nl of tijdens 
de opening. 

 

Spellen 
Gezelschapsspellen van sjoelbakken tot 
bordspellen. 
Mocht u er over denken om het weg te doen 
terwijl het nog best goed is. 
Wij willen het graag van u gebruiken. 
U kiest zelf of u het weggeeft of in bruikleen geeft. 
Contact graag via info@dorpsraadgameren.nl of 
tijdens de opening. 
 

Gastvrouwen en -heren gezocht 
Vind je het leuk om met mensen om te gaan? Heb je 
tijd en zoek je iets met een zekere vrijblijvendheid?  
Dan zoeken we jou als gastvrouw of gastheer tijdens 
de vrije toegangstijden voor JOOP. 
Ook voor het organiseren van andere activiteiten 
ben je welkom en overleggen we wat je wilt en kunt.   
Aanmelden kan via info@dorpsraadgameren.nl of 
tijdens de opening op 13 april 2019. 
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Nieuwsbrief  
Gamersch gebiedsplan voor wethouder Bragt 
Als dorpsraad Gameren hebben we onlangs het gebiedsplan Gameren aan  
de gemeente Zaltbommel overhandigd. Het gebiedsplan is mede dankzij uw  
input tot stand gekomen en is een optelsom van heel veel ideeën.  
 
Deze ideeën geven een kijk op wat er nu leeft onder de bewoners en de komende 
 jaren wordt aangepakt in Gameren. Heeft u aanvullingen? Meld ze gerust!  

Dorpsraad Gameren 
Internet : www.dorpsraadgameren.nl 

Facebook: www.facebook.com/dorpsraadgameren 

Mail: info@dorpsraadgameren.nl 

Zomer 

2018 

     Update lopende projecten 

Speeltuin Bulkenlaan 
De speeltuin aan de Bulkenlaan 
wordt als het weer het toelaat in 
de week van 2 april 2019  
uitgebreid. 

Hanging baskets 
We zorgen ook dit 
jaar weer voor een 
vrolijke aankleding 
van ons dorp. 
 

Bijdrage voor hertenkamp 

Van de stichting “ons Hertenkamp” ontvingen we het verzoek voor 
een bijdrage om het gehele hek van het hertenkamp te kunnen 
vervangen. Als dorpsraad hebben we een verzoek ingediend bij de 
gemeente. De gemeente heeft het verzoek gehonoreerd. Vanuit het 
projectenbudget zal er een bijdrage gaan naar de stichting zodat het 
gehele hekwerk vernieuwd kan worden. 

De dorpsraad zal ook dit jaar weer aanwezig zijn op de braderie! 

We hopen u te mogen begroeten op koningsdag bij onze kraam! 
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Facebook: www.facebook.com/dorpsraadgameren 

Mail: info@dorpsraadgameren.nl 

Verkeerssituatie school 
De eerste voorbereiding is getroffen: het 
ooievaarsnest is alvast verplaatst. De verdere 
aanleg wacht nog op een laatste akkoord. 
Hopelijk hebben we aan het einde van het 
jaar een mooi resultaat. 

 
 

Groenadoptie Hof van Gameren       

Bewoners van de Hof van Gameren hebben in overleg met de 

gemeente de groenstroken in de nieuwe wijk geadopteerd. Marty 

van Rooij en Roland van Exel hebben het beplantingschema 

gemaakt. Zo is er nagedacht over de bloei in de  verschillende 

seizoenen. De gemeente leverde de planten en de bewoners 

hebben de planten gezet en onderhouden de vakken.  

Kom kijken! Het ziet er al heel fleurig uit. 


