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Opening fietspad school
Dinsdag 1 oktober opende wethouder Adrie Bragt 
het nieuwe fietspad bij De School met de Bijbel in 
Gameren. Dat gebeurde samen met 300 leerlingen 
van de school, waaronder Liz Termeer die de eer 
kreeg om het lint door te knippen. De wethouder 
fietste als een van de eersten over het fietspad 
in een bakfiets, de ouders en leerlingen liepen er 
daarna in een optocht over.
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Dorpsfilm ‘Gamerse mix’
Na veel uren filmen en monteren door Gert Koren 
is de nieuwe dorpsfilm nu gereed! TV Gelderland 
heeft er promotie van gemaakt en de dorpsfilm is 
op 28 februari getoond in JOOP. Onder het genot 
van een bakje koffie keken zo’n 30 dorpsgenoten 
naar de premiere van de film. 
Vanaf nu kunt u de film ook los kopen. De film kost 
€10,- en is verkrijgbaar bij de volgende winkels: 
slagerij Oomen, bakkerij van Keulen, Kant35B en 
BLOEM. 

Opening speeltuin Bulkenlaan
Zaterdag 28 september (burendag) is de speeltuin 
aan de Bulkenlaan feestelijk geopend door 
wethouder Adrie Bragt.  Voor de kinderen was 
er naast de fraaie speeltuin speciaal voor deze 
gelegenheid een Battle Run. Voor de bezoekers 
was er koffie, thee en limonade. Hoewel de 
speeltuin toen al een paar maanden klaar was, 
leek het de dorpsraad een goed idee om daar met 
burendag nog even bij stil te staan. 

Enquete 2020
In 2015 heeft de dorpsraad een enquete afgenomen 
in Gameren over de belangen van onze bewoners. 
Een aantal zaken die hier naar voor kwamen zijn nu 
gerealiseerd door de dorpsraad, zoals de speeltuin in de 
oude nieuwbouw en de verkeerssituatie bij school. Dit 
jaar houden we opnieuw een enquete over de belangen 
van Gameren. Wat zou jij graag zien in Gameren? Wat 
zou anders kunnen? Laat het ons weten! Invullen kan tot 
15 april via onze website. Onder de deelnemers van de 
enquete worden waardebonnen verloot van o.a. Slagerij 
Oomen, bakkerij van Keulen en BLOEM.

Vernieuwde website
Eind vorig jaar is de vernieuwde website live gegaan. 
Door middel van deze nieuwe website willen we u nog 
beter informeren. Via de website kunt u heel eenvoudig 
een melding bij de gemeente maken als u iets ziet dat 
kapot is of niet is zoals het hoort. Korte berichten delen 
we vaak via Facebook, alle berichten die via Facebook 
gedeeld worden zijn via de website terug te lezen. Ook 
voor inwoners die geen Facebook account hebben dus.
Via deze website kun je je ook inschrijven voor de 
digitale nieuwsbrief.

Wij van Dorpsraad Gameren zijn er voor u, samen 
met u! In deze nieuwsbrief vind u gerealiseerde 
projecten en andere nieuwjes uit Gameren.
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Activiteiten bij JOOP
Maandag: 19:30-22:00

Creatieve Avond. 
Schilderijën, haakwerk, oude 
spullen recyclen tot nieuwe 
kunstwerken, iedere week 
knutselen we er op los! Je bent 
welkom om aan te sluiten, 
aanmelden is niet nodig.

Dinsdag: 20:00-22:00
Klus en klets avond. 
Samen JOOP verbeteren onder 
het genot van wat te drinken 
en wat lekkers.

Donderdag:
Koffie ochtend.
Dorpsgenoten beter leren 
kennen of gezellig bijkletsen. 
kom langs voor een kopje 
koffie of thee met wat lekkers.

10:00-11:30

Di 26 maart 20:00 - 22:00
Informatieavond over autisme in JOOP
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In de slag voor JOOP
In september heeft ‘in de slag 
van 150’ geskeelerd voor de 
keuken van JOOP. Alle activiteiten 
hebben een bedrag van 3900,- 
opgeleverd, wat nog eens 
verdubbeld werd door in de slag 
van 150. De keuken wordt 
gerenoveerd om zo samen te 
kunnen koken en eten in JOOP 
voor heel Gameren. Om dit te 
realiseren gaan we subsidie bij de 
provincie aanvragen.

Terras
Afgelopen december is het 
terras van JOOP aangelegd 
door Nico Baijense hoveniers. 
Wat ons betreft mag het lente 
worden zodat we het terras 
kunnen gaan gebruiken! De tuin 
zal dit voorjaar verder worden 
aangeplant.
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Gastvrouw worden? 
Mail naar:

Marcel
Notitie
Voor de activiteiten in JOOP volgen we het advies van het RIVM. Het advies is momenteel om niet samen te komen. We vinden het jammer om dit besluit te nemen maar dat doen met het oog op de gezondheid van iedereen.


