Nieuwsbrief
Dorpsraad Gameren - zomer 2022

Wij van Dorpsraad Gameren zijn er voor u, samen met u! In
deze nieuwsbrief vindt u de laatste ontwikkelingen.

Dag van Gameren
Zaterdag 24 september a.s. dan is het zover! Aan de Jan van
Steenbergenstraat 15, rondom JOOP organiseren we de Dag
van Gameren.

Hanging baskets
Ook dit jaar hebben we in samenwerking met Gemeente
Zaltbommel en Huyskweker Gameren weer gezorgd voor
de hanging baskets in onze mooie dorpskern.
We doen onze uiterste best om dit ook volgend jaar weer
te verzorgen.

Verenigingen: net zoals bij de vorige editie willen we ook dit
jaar weer Gamersche verenigingen een podium geven. Diverse
Gamersche verenigingen werken mee aan deze dag.
Marktplein: Er zal er een gezellig marktplein gemaakt worden
waar t’Stoepke, ‘t Ouwe Mesterhuis, Bakkerij van Keulen, Tres
Campos de EHBO vereniging van de partij zullen zijn. Op het
marktplein is er ook een kraam voor de dorpsraad en de
CreaBea / JOOP club. In de kraam van de dorpsraad worden
consumptiebonnen, loten verkocht en is de foto puzzeltocht af
te halen. De CreaBea / JOOP club verkoopt leuke zelf
gemaakte artikelen die zeer de moeite waard zijn.

Nieuw openbaar trapveldje
Begin deze zomer is er op het terrein van GVV'63 een
nieuw openbaar trapveldje gerealiseerd. Dit trapveldje is
via een afzonderlijke ingang ter bereiken vanuit de
Keppelenkamp, en is zodanig gerealiseerd zodat er geen
toegang meer is tot het complex van GVV'63. Doordat dit
bij het oude trapveldje wel zo was, heeft dit regelmatig
tot overlast en vernielden geleid.

Verharding wandelpad Hertenkamp
Tijdens de dag zal de keuken van JOOP officieel geopend
worden, deze is uiteraard ook te bewonderen.
Op de Jeu de Boules baan zal er een demo gegeven worden,
en aansluitend wordt er een waar toernooi gespeeld
(aanmelden noodzakelijk)!

Op verzoek van stichting Hertenkamp hebben we de
gemeente gevraagd om te kijken naar de verharding
rondom het Hertenkamp. De gemeente is in overleg met
de stichting Hertenkamp aan het kijken welke aanpak het
meeste geschikt is.

Als klapper en sluiting van de dag is er een grote verloting,
dankzij de vele leuke prijzen die we hebben ontvangen van
Gamersche bedrijven kunnen we stellen dat er een hele grote
winkans is! De opbrengst van de dag zal besteed worden aan
meubilair voor op het terras van JOOP, ook een gedeelte van
de consumptiebonnen verkoop gaat naar dit goede doel. Zie
voor meer informatie de achterzijde van deze nieuwsbrief.

De intentie van de gemeente is om te gaan voor half
verharding omdat dit beter te onderhouden is, dit in
verband met alle wortels van de bomen. Inmiddels heeft
de gemeente een offerte aangevraagd. Het bestaande
deel wordt opgeknapt en het pad wordt rondom verder
aangelegd. Zodra er meer bekend is over de uitvoering
van dit plan zullen we u hierover informeren via onze
social media kanalen en website.
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Herinrichting speeltuinen tekst gem. Zaltbommel
We zijn bijna zover…
De speeltuinen aan de Fijkensakker en de Gratenbogerd
worden heringericht.
In de voorbereiding werkten we als gemeente nauw samen
met de dorpsraad. Samen kozen we het soort toestellen en
beoordeelden we de verschillende offertes bij de
aanbesteding. Als gemeente kijken we terug op een prettige
samenwerking. Voordat de keuze gemaakt werd
presenteerden we eerder dit jaar in JOOP de verschillende
ontwerpen aan belangstellenden. Voor ons was het leuk dat
enkele initiatiefnemers als eerste hun keus maakten.

Er komt een vogelnestschommel, een gewone schommel,
een Labyrint spel, een combi toestel met stapelementen,
een wiebelbrug en optrekstangen en voor de echte
sportievelingen een buik- en rugtrainerbank. Voeg bij
deze hele opsomming ook nog meer kleurrijke beplanting
en het plaatje is compleet.

We hopen dat iedereen er straks veel plezier aan beleeft.
Wij hebben daar vertrouwen in. We zien jullie graag bij de
opening. Houdt daarvoor de social media kanalen van de
dorpsraad in de gaten.

Gebiedsplan Gameren

Als de logistieke problemen waar Nederland mee te maken
heeft geen roet in het eten gooien ziet de planning er als volgt
uit: half september starten we met de voorbereidende
werkzaamheden waarna we eind september/begin oktober
de toestellen plaatsen. Daarna richten we in oktober de
plantvakken in. In die periode zijn de speelplaatsen niet of
nauwelijks toegankelijk. Dat is jammer maar is helaas niet
anders. We denken dat dit snel wordt vergeten als de nieuwe
toestellen zichtbaar worden. Het ziet er straks behoorlijk
anders uit. Niet alleen door de nieuwe toestellen. Er zullen aan
de Fijkensakker namelijk ook een aantal bomen vervangen
moeten worden.
Op de Gratenbogerd is een schommel combinatie de
blikvanger. Verder komt er een zig-zag stang, een slingerliaan
en een rekstok met brug. Voor de locatie aan de Fijkensakker
weten we eigenlijk niet wat de blikvanger wordt. Er zijn
meerdere kandidaten… Is dat de kabelbaan? Of toch de Vier
torens plezier met allerlei klim- en klautermogelijkheden.
Maar er is meer.
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Dinsdag 30 augustus hebben we het geactualiseerde
gebiedsplan aangeboden aan onze nieuwe
gebiedswethouder Willem Posthouwer. Met dit plan kan
de gemeente aan de slag! Nieuwsgierig wat er in staat?
KIjk op onze website:
www.dorpsraadgameren.nl/dorpsraad/downloads/
Mist u zaken? Laat het ons weten!

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 losliggende stoeptegels, u kunt het
makkelijk aangeven in de app.
Download de Buiten Beter app in de AppStore of de
Google Play Store.

www.dorpsraadgameren.nl
mail: info@dorpsraadgameren.nl

Nieuwsbrief
JOOP Gameren - zomer 2022

Wekelijkse activiteiten
Maandag 19:30 - 21:30 uur
CreaBea avond
Schilderijen, 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 14:00 - 15:00 uur
Koersbal
Samen een uurtje ontspannen door Koersbal met
elkaar te spelen.
Dinsdag vanaf 19:00 uur
Klus en klets avond
Samen JOOP verbeteren onder het genot van wat te
drinken en wat lekkers.
Donderdag 10:00 - 11:30 uur
Koffieochtend
Dorpsgenoten beter leren kennen of gezellig
bijkletsen. kom langs voor een kopje koffie of thee
met wat lekkers.

Activiteiten kalender
Ouder-kind café : Humanitas Rivierenland
Ontmoeting voor ouders met kinderen
van 0 - 4 jaar op woensdagen:
7 september, 5 oktober, 2 november en
7 december -> 9.30 – 11.30 uur.
Week tegen eenzaamheid
29 september t/m 6 oktober
Omtrent dit thema zullen verschillende
activiteiten georganiseerd worden in
JOOP.
Informatie avond dementie
Woensdag 9 nov 19:30 uur
Wat is dementie? Hoe ga je er mee
om? Is het dementie? Waar kun je
terecht met een signaal?

Koersbal!
SInds kort beschikken we bij JOOP over een
echte koersbalmat. Wilt u kennis maken met
dit leuke balspel? Loop vrijblijvend eens binnen
op dinsdag middag tussen 14:00 en 15:00 uur.

Samen koken Samen eten
Onder deze noemer wordt er regelmatig samen gekookt en
gegeten in JOOP. Lijkt het u leuk om mee te doen?
Stuur dan een mail naar joop@dorpsraadgameren.nl.

Jeu de Boules
Bij JOOP ligt al enige tijd een Jeu de Boules baan. Wist u dat er enthousiaste groepen spelers
actief zijn? Als u een keer aan wilt sluiten laat het ons weten, dan brengen we u in contact met
een spelersgroep. Of kom naar de Dag van Gameren voor de demo en doe mee aan het toernooi
(voor het toernooi is aanmelden vooraf noodzakelijk!)
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Meedoen of meehelpen?
Mail naar:

joop@dorpsraadgameren.nl

Hang 24 september de Gamersche vlag uit!

24 september 2022

Dag van Gameren
Programma
11:00 SV Het Gulden Schot : demo
12:30 Demo Jeu de Boules
14:00 SportCorrect : dans optreden
15:00 Opening Keuken JOOP
16:00 Fanfare Juliana Concordia: concert
16:30 Grote verloting (hoge winkans!)
17:00 Einde Dag van Gameren

Kom zelf schieten bij JOOP in de
kraam van Het Gulden Schot en
win leuke prijzen!

Vanaf +/- 13:00 uur is er een Jeu
de Boules toernooi. Voor de
beste 3 "boulers" liggen er
mooie prijzen klaar. Max 16
deelnemers.
Wil je mee doen? Meld je dan
snel aan via
info@dorpsraadgameren.nl.
Wie het eerst komt, het eerst
gooit!

Marktplein met diverse kramen
Bakkerij van Keulen
Tres Campos Spaanse specialiteiten
't Stoepke
't Ouwe Mesterhuis

Dorpsraad Gameren
CreaBea / JOOP
EHBO vereninging

Unieke foto puzzeltocht
Tussen 11:00 en 16:00 uur is unieke foto puzzeltocht af te halen bij de marktkraam van de dorpsraad.
Deelname is gratis, met deze puzzeltocht zijn leuke prijzen te winnen! Puzzel je mee?!

Locatie JOOP - 11:00 tot 17:00 uur
Jan van Steenbergenstraat 15

