OVERLANDERSTRAAT 650,
1445 CW PURMEREND
Tel. 0299-840153

Juli/Augustus 2022
In memoriam Dik Duursma
Vakantie programma buurtcentrum Gildeplein
Busreisje naar het verborgen paradijs.
Belangrijke telefoonnummers
Openingstijden
Receptie: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
Van 9.00 tot 12.00 uur.
Sociale Raadslieden: elke dag álleen op afspraak,
Tel : 0299 – 480630.
Sociaal domein: woensdag ochtend van 9.30 – 12.00 uur.
Tel.: 0299 - 840153
Wij zijn ook te vinden
Website: www.buurtcentrumgildeplein.nl
mailadres: info@buurtcentrumgildeplein.nl

in memoriam Dik Duursma
Op woensdag 11 mei hebben we afscheid genomen van Dik Duursma, hij was jarenlang bezig met de Klaverjasclub op de donderdagmiddag en een keer per
maand op zondagmiddag. Daarnaast deed hij allerlei klusjes voor het Buurtcentrum.
Klaverjassen was zijn lust en zijn leven, hij heeft zijn laatste kaart gespeeld!
Lieve Dik we zullen je Missen!
Namens: Alle vrijwilligers van het Buurtcentrum Gildeplein

Vakantierooster
Juli/Augustus 2022
’s Morgens

Open inloop , maandag, woensdag
en vrijdag van 9.30 t/m 11.30

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Trendy haken en breien.
Yoga tot 12/7 start weer op 30/8
3D kaart club van 9.30 t/m 11.30
Kleuren voor volwassenen tot 7/7
start weer op 1/9.

’s middags
Maandag

het Open Atelier tot 4/7
Start weer op 29/8

Dinsdag

Koersbal
Samen zingen tot 28/7
Start weer op 31/8

Woensdag

computeren op maat tot
29/6 start weer op 7/9

Donderdag

Klaverjassen van 13.30
t/m 16.30.
Crea club van 14.00 tot 16.00

Zondag

10 Juli Prijsklaverjassen begint om 13.30 zaal open 13.00 t/m17.00
14 Augustus Prijsklaverjassen begint om 13.30 zaal open 13.00
t/m 17.00.
17 Juli Bingo begint om 13.30 zaal open om 12.30 t/m 16.00
24 Juli Open Tafel vanaf 14.00

Busreisje naar het verborgen paradijs.

OP 31 Mei was het zover.
Nadat corona in December nog roet in het eten had gegooid konden we nu, na
lange tijd eindelijk weer een busreisje organiseren en ook daadwerkelijk uitvoeren.
Om negen uur zat iedereen in de bus en reden we richting Veluwe.
Het was prachtig weer en iedereen was goed gemutst. De buschauffeur , Paul,vertelde gedurende de rit allerlei feitjes over de omgeving en maakte grapjes.
Ook vermeed waar hij kon de snelweg en voerde ons door prachtige natuur de
Veluwe op. Halverwege de ochtend kwamen we bij een restaurant alwaar we koffie
en thee met een heerlijk slagroom gebakje konden genieten.
Verder door de prachtige omgeving langs de Pyramide van Austerlitz richting Apeldoorn om de lunch te gebruiken in restaurant Berg en Dal een rustiek gelegen en
pittoresk etablissement annex speeltuin. Er waren daar helaas al een aantal bezoekers, waardoor de weinige personeelsleden het extra druk kregen en het helaas
niet zo snel verliep als was beloofd, ook daar dus een storend personeelsgebrek.

De pannenkoeken waren helaas niet voor iedereen geweldig en de twaalf uurtjes
werden verlaat geserveerd, waardoor de gids voor de kroon domeinen moest
wachten en we besloten om het dessert pas na de bezichtiging van de kroondomeinen te genieten.
Dus snel weer in de bus en fluks naar de Kroondomeinen, alwaar we allerlei wild
zagen, herten, reeën en everzwijnen. De gids wist veel interessants te vertellen
over het gebied en de koninklijke familie, na deze rond rit terug naar berg en dal
voor het dessert. Een verassing wachtte ons daar, een ijscoupe in een soepkom
met slagroom.
Na dit festijn was het tijd voor een natuurschone terugreis hierboven zijn wat
beelden van de lunch in Berg en Dal.
Om half zeven stonden we weer voor het buurtcentrum, iederen was tevreden en
vol met verhalen ook over de bus die wel is waar 23 jaar oud was en aan zijn
pensioen toe was, maar comfortabel genoeg was voor deze reis,hij (de bus) mocht
nu naar het museum. Al met al een fijn dag geweest.

Belangrijke telefoonnummers:
Buurtcentrum Gildeplein
Sociaal Wijkteam Purmer
Wijkplein Where (Triton)
Steunpunt Prinsenstichting/RIWB
Evean Zorgcentrale
Espria Ledenvereniging
Aanvullend openbaar vervoer WTC
Op aanvraag bij WMO (gemeente)
Valys (vervoer buiten 6 zones voor pashouders)
Gemeente Purmerend
Wet Maatschappelijke Ondersteuning loket
Club Welzijn
Spurd Sport
Wonen Plus
Rijbewijs keuringen Purmer Noord
Voor o.a. 75 – plussers.
afspraak via Regelzorg,
of email medisch@tijnvanwinden.nl

0299 – 840153
0299 – 480630
0299 – 469500
06 - 30858795
0900 – 9897
088 - 3832000
06 - 14189658
0900 – 9630
0299 – 452452
0299 – 452452
0299 – 480630
0299 – 418100
0299 - 426364
088 - 2323300

