OVERLANDERSTRAAT 650,
1445 CW PURMEREND
Tel. 0299-840153

MEI / JUNI 2019
Inhoud nieuwsbrief:
Activiteiten programma buurtcentrum Gildeplein
Workshop “ ðikke dames tekenen ”
Busreisje naar de Kersenhut
Belangrijke telefoonnummer
Openingstijden
Receptie: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur.
Sociale Raadslieden: iedere woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.
Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam Purmer: iedere maandag en
woensdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur.

Wij zijn ook te vinden op: Website : www.buurtcentrumgildeplein.nl
Mail adres: receptie@buurtcentrumgildeplein.nl
info@buurtcentrumgildeplein.nl

Activiteiten programma buurtcentrum gildeplein
Programma Mei/juni 2019
Activiteit per dag

Startdatum Tijd

Prijs

gestart
gestart
gestart
gestart

9.30 – 11.30 uur
9.30 – 11.30 uur
9.30 – 11.30 uur
13.00 – 16.00 uur

prijs consumptie
prijs consumptie
prijs consumptie
€ 24,- voor 16 lessen

Dikke dames tekenen*
Yoga
Koersballen
Samen zingen

14 mei
1gestart
gestart
gestart

Prinsenstichting/RIBW

gestart

9.30 – 11.30 uur
10.30 – 11.30 uur
13.00 – 15.00 uur
15.15 – 16.30 uur
16.30 - 19.30 uur

€ 20.- *1x per maand
€ 35,- per 8 lessen
€ 4,65 per maand
€ 25,- per jaar
€3,50 per keer(of €30.voor 10 keer)

gestart
gestart
gestart
gestart
gestart

9.30 – 11.30 uur
9.30 – 11.30 uur
13.30 – 15.30 uur
14.45 – 19.00 uur
16.00 - 17.00 uur

prijs consumptie
€ 1,50 per kaart
€ 2,00 per keer
€ 2,50 per keer
€ 24,- per 8 lessen

gestart
gestart
gestart
gestart

10.00
13.30
14.00
19.00

prijs consumptie
€ 5,50per maand
€ 3,50 per keer
€ 5,- per maand

gestart
gestart

9.30 –11.30 uur
13.30 –14.30 uur

maandag
Open inloop
Trendy haken & breien
Mixed Media
Hèt Open atelier
dinsdag

Eten bij Steunpunt

woensdag
Open inloop
3d kaarten club
Computeren op maat
Kookstudio even week
Yoga / pilates
donderdag
Kleuren voor volwassen
Klaverjassen
Crea-club
Darten

–
–
–
–

12.00
16.30
16.00
22.00

uur
uur
uur
uur

vrijdag
Open inloop
Meer bewegen voor
Ouderen

Prijs consumptie
€170,20 per 37 lessen

Maandelijkse activiteiten mei 2019
zondag
prijsklaverjassen
Bingo

12-05-19
19-05-19

13.30 – 17.00 uur
13.30 – 16.00 uur

€ 3,- + 1koffie/thee
€ 5,- + 1koffie/thee

Maandelijkse activiteiten juni 2019
zondag
prijsklaverjassen
Bingo

09-06-19
16-06-19

13.30 – 17.00 uur
13.30 – 16.00 uur

€ 3,- + 1koffie/thee
€ 5,- + 1koffie/thee

Graag willen we onze sponsor bedanken
voor hun bijdrage .
Hierdoor hebben wij de bezoekers
weer een gezellige paaslunch bezorgd.

WORKSHOP
Dikke dames tekenen

Op dinsdag 14 mei begint er een nieuwe workshop
“dikke dames tekenen/schilderen.
Eens per maand
Op 2e dinsdag van 9.30 uur tot 13.30 uur.
Voor € 20,- all-in
bieden we een compleet pakket.

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie dan
kunt u terecht bij de receptie.

DE KERSENHUT IN COTHEN

Het is weer tijd voor een gezellig uitje, op 3 juli gaan
we naar de Kersenhut
We beginnen met 2X koffie of thee met een
kersenvlaaitje in de sfeervol ingerichte kersentent.
In de boomgaard krijgt u uitleg over het bedrijf.

We bezoeken een kersenboomgaard, het
kersenmuseum met veilingspel, een wandelroute
door de kersenboomgaard en een bezoek aan de landwinkel.
Na dit bezoek rijd de chauffeur via een mooie route
naar Leerdam. In het restaurant “Onder de Pannen”
krijgt een heerlijk drie gangen diner geserveerd.
Vervolgens staat de gids op u te wachten voor een
rondrit door vijfsheerenlanden.
Datum: 3 juli
Kosten: € 50,00
Opstapplaats: Buurtcentrum Gildeplein
Overlanderstraat 650
Vertrek tijd: 8.30 uur
Thuiskomst:18.00 uur

Belangrijke telefoonnummers
Buurtcentrum Gildeplein
Sociaal wijkteam Purmer
Wijkplein Triton
Steunpunt Prinsenstichting/RIWB
Evean Zorgcentrale
Evean Ledenvereniging
Aanvullend openbaar vervoer MUNCKHOF
Op aanvraag bij WMO (gemeente)
Valys (vervoer buiten 6 zones voor pashouders)
Gemeente Purmerend
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Clup Welzijn
Spurd Sport
Wonen plus
Rijbewijs keuringen Purmer Noord
Voor o.a. 75 – plussers.
Alleen op afspraak via Regelzorg.
Meer info bij de receptie

0299 - 840153
0299 – 480630
0299 – 469500
06 - 30858795
0900 – 9897
088 - 3832000
0900 – 8416
0900 – 9630
0299 – 452452
0299 – 452452
0299 - 480630
0299 - 418100
0299-426364
088 - 2323300

