Nieuwsbrief
Dorpsraad Gameren - lente 2021

Wij van Dorpsraad Gameren zijn er voor u, samen met
u! In deze nieuwsbrief vindt u de laatste ontwikkelingen.
Ondanks corona is er veel gedaan en veel op komst.

Speeltuinen & sportparcours
In Gameren zijn wensen geuit voor het opknappen
en uitbreiden van de speeltuinen aan de Koksenbos
en de Gratenbogerd. Daarnaast is de speeltuin aan
de Keppelenkamp vaak te druk, waardoor daar soms
overlast ontstaat.

Hanging baskets
Ook dit jaar zorgen we als dorpsraad voor prachtige
hanging baskets door Gameren heen. Deze worden
geleverd en onderhouden door Huyskweker
Gameren. Op naar een schitterende lente en zomer!

Deze drie speeltuinen willen we in één actie aanpakken
en opknappen. We hopen zo de drukte te verdelen en
overlast in de toekomst te voorkomen. Middels een
enquete in de wijk de Heuven is geinventariseerd welke
wensen er leven aangaande nieuwe speeltoestellen.
We zijn ook benieuwd naar eventuele wensen voor een
sportparcours in Gameren. Laat uw mening online horen
op www.dorpsraadgameren.nl of via de meegeleverde
vragenlijst op enkele adressen. Na invullen kunt u het
formulier inleveren bij Kant 35B (Ridderstraat 35B).

Groen versterking in Gameren

In maart is de groenvoorziening in ons dorp op diverse
plaatsen aangepakt. Dit is gebeurd naar aanleiding van de
input van diverse bewoners, om zo Gameren groener te
maken. Op de foto’s hieronder ziet u enkele voorbeelden.
Het zijn nu nog kleine plantjes, maar binnenkort is het
een mooie, groene toevoeging aan het dorp.

Buiten Beter app

Wist u dat er een app is om meldingen te maken
over zaken uit de openbare ruimte? Bijvoorbeeld
een kapotte lantaarnpaal of een slecht zichtbaar
verkeersbord, u kunt het makkelijk aangeven in de
app. Download de Buiten Beter app in de AppStore
of de Google Play Store. Alvast bedankt!

Veilige buurt app

De veilige buurt app is een app waarin de politie
belangrijke mededelingen deelt met inwoners
van Nederland. Je kunt deze app instellen voor
meldingen uit Gameren, of zelfs alleen uit je eigen
straat. Bij belangrijke gebeurtenissen zoals een
vermissing van een persoon of een diefstal krijgt u
een melding van de politie. Samen goed opletten
kan namelijk het verschil zijn tussen een aanhouding
of een dader die er mee weg komt! Download de
app in de AppStore of de Google Play Store.
Dit was de nieuwsbrief van de lente 2021. Op de
achterkant leest u de updates over JOOP.
Heeft u nog tips voor de dorpsraad? Wilt u iets
aanpakken, en weet u niet hoe? We helpen u
graag. U kunt ons direct aanspreken in het dorp, of
het contactformulier op onze website invullen. Zo
kunnen we samen nog meer genieten in Gameren!
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Welkom bij JOOP!

Ondanks de pandemie is er het afgelopen jaar veel
gebeurt bij JOOP. In deze nieuwsbrief brengen we je
graag op de hoogte over alle ontwikkelingen.
Voor wie ons nog niet kent: JOOP is de Jongeren &
Ouderen Ontmoetingsplek in Gameren. We organiseren
activiteiten voor heel het dorp, om zo samen te komen
met elkaar.
We hopen snel weer onze koffieochtenden,
knutselavonden en kletsgelegenheden te kunnen
aanbieden, zodra de derde en laatste golf voorbij is.
Dat is ook het moment om tijdens een daverende
heropening kennis te maken in Joop.

Samen koken in JOOP

Zodra het weer kan, beginnen we in JOOP met samen
koken. Op terugkerende avonden mag iedereen zich
aanmelden om mee te eten of te koken, om zo elkaar te
leren kennen en lekkere recepten uit te proberen.
Dit vindt plaats in de nieuwe keuken van JOOP,
gesubsidieerd door de gemeente, de provincie, KPN
en de opbrengsten van ‘In de slag van 150’ van 2019.
Aanmelden om mee te eten of te koken kan via het
volgende e-mail adres: joop@dorpsraadgameren.nl

Hulp gezocht

Joop zoekt hulp voor nieuwe activiteiten!
Zo zoeken we mensen voor ‘Reparatie Waar(d)
of niet?’, waar we samen kijken of we kapotte
spullen kunnen repareren. Ook zijn gastvrouwen
voor de koffieclub welkom. Wilt u helpen bij
JOOP bij deze, of andere activiteiten? Neem dan
contact met ons op.

JOOP tijdens de lockdown

Hoewel onze activiteiten niet fysiek door
konden gaan, hebben we ons best gedaan om
het groepsgevoel te bewaren terwijl iedereen
thuis zat. De koffieclub van donderdagochtend
hebben contact gehouden door op de
donderdag even met elkaar te bellen. Ook
de crea-club van de maandagavond heeft
onderling contact gehouden
door ideeën uit te wisselen
en hulp te geven. Een
voorbeeld hiervan is de
paasactie (foto rechts).

Sport in Gameren

Naast de reguliere sportmogelijkheden in
Gameren, biedt ook JOOP het een en ander
aan. Zo willen we binnenkort starten met een
sportroute. Start en finish bij Joop en samen
een rondje wandelen, fietsen of hardlopen,
met wat extra bewegingsmogelijkheden
onderweg.
Daarnaast is er nu de Jeu de Boules baan naast
JOOP! Deze Jeu de Boules baan krijgt nog een
offiiële opening na de lockdown, maar u kunt
hem nu al gebruiken. Later in het jaar hopen
we nog een combinatietoernooi te organiseren
voor Jeu de Boules, darten en tafelvoetbal.
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Meedoen of meehelpen?
Mail naar:

Joop@dorpsraadgameren.nl

