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Stamppotavond in 
kerstsfeer!  
 
U wordt van harte uitgenodigd om van 
een heerlijke stampotmaaltijd te komen 
genieten. Deze vindt plaats in het in een 
gezellige kerstsfeer gebrachte gebouw 
van JOOP!  
De maaltijden worden georganiseerd  
op woensdag 14 en donderdag 15 
december. 
 
Hoofdgerecht: Zuurkool- of 
Boerenkoolstamp met spekjes en worst. 
Ter afsluiting een Verrassingsdessert. 
 
Inloop: vanaf 17:30 uur 
Aanvang maaltijd: 18.00 uur 
Kosten deelname: vrijwillige bijdrage 
 
U kunt zich aanmelden voor deelname tot 
uiterlijk 1 december bij Jac van Wijk via 
telefoonnummer 06-53407146.  
 

 
 
 

 
 
U kunt dan ook uw keuze voor het 
hoofdgerecht doorgeven.  
We zijn gebonden aan max. aantal 
deelnemers per avond, dus wacht 
niet te lang met aanmelden, want 
vol= vol.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Namens het stamppotcomité 
Jac van Wijk 
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Dorpsraad Gameren
Samen genieten in Gameren joop@dorpsraadgameren.nl

Meedoen of meehelpen?

Mail naar:

NieuwsbriefNieuwsbrief
JOOP GamerenJOOP Gameren  

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

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. 

Vrijwilligers gezocht!
JOOP is op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen aan
het organiseren voor avonden voor de jeugd.
Lijkt het je leuk om hier een actieve bijdrage aan te leveren?
Laat het ons weten via: joop@dorpsraadgameren.nl

Ouder-kind café : Humanitas Rivierenland
Ontmoeting voor ouders met kinderen
van 0 - 4 jaar maandelijks op de eerste
woensdag van de maand, eerste
volgende ochtend is:

Jongeren avonden!
Zaterdag 19 november 14 - 16 jaar.

20.00 – 23:00 uur
Zaterdag 26 november 16 - 18 jaar.

20.00 – 23:00 uur 

Stamppotavond in kerstsfeer
Woensdag  14 en donderdag 15
december.
Voor meer informatie zie ommezijde.

               7 december -> 9:30 – 11:30 uur.

Jongeren avonden!
We willen avonden voor de jeugd gaan
organiseren. De eerste avonden zijn 19 en 26
november. Komen jullie ook? 
Gezellig samen naar muziek luisteren, chillen
en? Graag willen we weten wat jullie leuk
vinden! Kom 19 of 26 november naar JOOP en
vertel het ons. 
Wij zorgen deze eerste avonden voor chips en
drinken :)


