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AGENDA 
 
zondag 05 januari 2020  14:30 Nieuwjaarsreceptie 2020 
Om samen het nieuwe jaar te verwelkomen en terug te kijken op het oude jaar 
willen wij u graag uitnodigen voor deze Nieuwjaarsreceptie. 
Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we het hebben over 
nieuwe voornemens,mooie momenten uit het oude jaar en eigenlijk gewoon 
gezellig samen zijn......! Graag tot dan....! 
 
donderdag 09 januari 2020 13:30 iPad-cursus voor iedereen 
Op 9 januari is er een kennismakingsbijeenkomst voor mensen die interesse 
hebben voor het volgen van een iPad-cursus voor beginners. De cursus duurt 10 
lessen. We leren omgaan met de iPad. De taal van de iPad bevat vele onbekende 
woorden en die krijgen we snel onder de knie. We leren alleen die dingen, die we 
daadwerkelijk nodig hebben.  
 
zondag 12 januari 2020 14:00 Open inloop bij de Palmpit 
Een keer per maand is de Palmpit ook op zondagmiddag open. 
De gelegenheid om eens te kijken of er in het brede aanbod van activiteiten ook 
iets van uw gading is. 
 
woensdag 15 januari 2020 10:00 Verrassingsfietstocht en dan anders 
Vandaag is er géén grote fietstocht maar wel een nieuwjaarsreceptie voor al 
diegenen die in het afgelopen jaar al eens met ons mee gefietst hebben. 
 
donderdag 16 januari 2020 13:30 Pandour (oud Hollands kaartspel) 
Op maandag- en donderdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur is onze pandoerclub 
actief in wijkontmoetingscentrum De Palmpit. Zij spelen enthousiast deze 
oud-Hollandse voorganger van het klaverjassen. Wilt u het een keer proberen ? 
Kom gewoon langs of bel eens met mevrouw Koel:. 035 - 69 112 95 
 
zondag 19 januari 2020 14:30 BINGO ! 
Entree € 4,-- inclusief kopje koffie/thee en één bingokaart 
Extra kaarten ook € 4,00. 
We gaan weer lekker los: Doe dus gezellig mee..... 
 

1 



 
 
maandag 27 januari 2020  14:30 Kunstgeschiedenis:  
“De kracht van kleur”. Over het gebruik van kleuren in de beeldende kunst. 
Voor meer informatie: http://www.artemisomnibus.nl/ 
6 lessen € 90: maandag 27 jan., 03, 10, 17 en 24 feb. en 02 mrt 14.30 – 16.00 uur. 
 
zondag 9 februari 2020 14:00 Open inloop bij de Palmpit 
Een keer per maand is de Palmpit ook op zondagmiddag open. 
De gelegenheid om eens te kijken of er in het brede aanbod van activiteiten ook 
iets van uw gading is. 
 
zondag 16 februari 2020 14:30 BINGO ! 
zie ook zondag 19 januari 2020 
 
woensdag 19 februari 2020 10:00 Verrassingsfietstocht 
Al naar gelang het weer fietsen we vandaag 35 à 45 km. 
Vergeet niet drinken en lunchpakket mee te nemen. 
 
vrijdag 21 februari 2020  Busdagtocht Elburg 
Onder voorbehoud gaan we vandaag naar Elburg. Zo 'n 500 meter van het 
oude centrum ligt het museum "Zandverhalen" waar Bijbelse verhalen in 
zandsculpturen zijn vormgegeven. 
Één van ’s werelds grootste binnen-zandprojecten. Met zo’n 4000 m3 zand, 
tientallen sluisdeuren, 1000 jaren oude olijfbomen, botters en beeldhouwwerken, 
komen de verhalen van onze cultuur van bijbels en botters tot stand. 
Meer informatie via de website. 
 
vrijdag 21 februari 2020 14:00 Mondharmonika-middag 
Vind je het leuk om met ons mee te spelen op de mondharmonica? Dit kleine 
instrument sterft straks uit of niet? Een klein aantal spelers zijn elke 
vrijdagmiddag van 14.00-15.30 uur met elkaar bezig om de oude liedjes te blijven 
spelen, soms meerstemmig of andere variaties. Kom gerust eens kijken en 
luisteren. En neem je eigen mondharmonica mee, kun je direct meedoen... 
Kun je begeleidend op een ander instrument spelen, drum of gitaar ? Dan ben 
je ook van harte welkom. 
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UITGELICHT 
 
Expositie schilderijen van Thea de Gruyter 
Thea exposeert van 1 december tot en met 28 februari haar schilderijen in de 
Palmpit. Het gaat om het merendeel grote abstracte schilderijen en voor de 
vergaderzaal  een drieluik met als onderwerp, impressies van Hubble de satelliet 
die om de aarde zweeft  Hubble heeft interessante fotos gemaakt over het 
ontstaan van sterren en ander verschijnselen in de ruimte, 
De lyrisch abstracte schilderijen geven sfeer in huis kantoor en fabriek daar waar 
een landschap of een stilleven niet op zijn plaats is om wat voor redenen dan ook. 
 
Spelletjesmiddag 
Bordspellen spelen is weer helemaal in. Het is leuk en een goede manier om de 
hersenen te trainen.  
U bent iedere vrijdagmiddag van harte welkom van 14.00-16.00 uur. Houdt u van 
spelletjes spelen kom dan een keer kijken of het wat voor u is. Neem gezellig 
iemand mee, gegarandeerd een fijne middag.  
 
Klaverjasclub 
Een gezellige gelegenheid om met elkaar te kunnen klaverjassen.  
Ook als u het spel nog niet kunt spelen, bent u van harte welkom. 
Maandagavond van 18.45 – 21.30 uur o.l.v. Bert Brouwer. 
Van september t/m mei in competitieverband.  
In de maanden juni t/m aug vrij klaverjassen. 
Kosten  € 25,00 voor het hele seizoen. 
Meer informatie 
Voor aanmelding en meer informatie kunt u bellen met Bert Brouwer 
 (035) 69 33 058. 
 
Bridgeclub 
De bridgeclub in de Palmpit biedt u de mogelijkheid om in een groep van 
ongeveer 24 spelers te bridgen. 
Iedereen speelt met elkaar, ongeacht het niveau. 
Dit kan op maandagmiddag 13.30 – 16.30 uur  
en/of woensdagmiddag 13.30 – 16.30 uur 
Kosten:  € 25,00 voor het hele seizoen, vooraf te betalen. 
Meer informatie: 
Voor aanmelding en meer informatie kunt u bellen met Joop Sealtie:  
(035) 69 13 884. 
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Iedere week in de Palmpit: 
 

Inloop 
   info: de Palmpit (035) 693 87 86 
maandag - vrijdag          09.30 - 12.00 
                                           13.00 - 16.00 
zaterdag                           09.30 - 12.00  
    ( Terras open bij mooi weer tot 17.00 ) 
2e zondag v.d. maand    14.00 – 16.30  
 

 
indien niet anders vermeld:  
   info: de Palmpit (035) 693 87 86 

 
 

Zondag 
14.30 – 16.30 Bingo (3e zondag) 
 

Maandag 
13.30 – 16.30 Bridgeclub voor iedereen 
   info: Joop Sealtie: (035) 69 13 884 
13.30 – 16.30 Houtsnijden 
    (1e, 3e & 5e ma.) info: Jos Baaij (035) 69 30 204 
14.00 – 16.00 Schilderles Mw. Steeman 
    (2e & 4e ma. ) tel: 035-693 0423 
14.30 – 16.00 Cursus kunstgeschiedenis 
   info: Artemis Omnibus (035) 888 4795 
13.30 – 16.00 Pandoerclub 
19.15 – 22.00 Klaverjasclub 
   info: Bert Brouwer (035) 69 33 058 
 

Dinsdag 
09.30 – 11.30 Biljartles 
09.30 – 11.30 Patchworkclub Marian  
   (2e & 4e di.)  
14.00 – 16.00 Aquarel- en Acrylles Henneke 
   (deze cursus is vol.)  
14.00 – 16.00 Handwerkclub A.S.G.M.  
   (om de week) 

 

Woensdag 
10.00 – 13.00 Fietstocht van ca. 20 km. 
10.00 – 12.00 Mandala tekenen 
   info: Gerda de Vries (035) 8888 968  
        & Tineke Walraven  (035) 693 1559 
13.30 – 16.30 Bridgeclub voor iedereen 
   info: Joop Sealtiel (035) 69 13 884 
19.30 – 21.00 Alliance Française 
   info: Marc Defossez: (06) 411 427 57 
 

Donderdag 
 
09.15 – 09.45 Wandel je fit  
   info: Buurtsportcoach Anouk 06-21363918 
09.30 – 11.30 Biljartles 
10.00 – 10.45 Seniorenfit  
   info: buurtsportcoach Anouk 06-21363918 
10.15 - 11.45 Koersbal 
   (deze activiteit is vol.) 
14.00 – 16.00 Aquarel- en acrylles Henneke 
    (deze cursus is vol.) 
13.30 – 16.00 Pandoerclub 
19.30 – 21.30 Franse conversatie  (om de week; 
   deze cursus is vol.) 
 

Vrijdag 
09.30 – 11.30 Biljartles 
09.30 – 10.15 Seniorenfit  
   info: s.dutman@buurtsportcoachgooisemeren.nl 
10.00 – 13.00 Fietsen  met de buurtsportcoach  
   info: s.dutman@buurtsportcoachgooisemeren.nl 
10.00 – 12.00 Patchworkclub Yvonne 
   (1e & 3e vr.) info: Yvonne van Thiel (035) 69 321 22 
14.00 – 15.30 Mondharmonicaclub 
   info: Bep Goris (035) 69 353 25 
13.30 – 15.30 Patchworkclub Trudie Vink  
   (2e & 4e vr.) info: Trudie Vink (035) 69 13931 
14.00 – 16.00 Spelletjesmiddag 
   

 
 
 

De meest recente informatie vindt u steeds op de website: 
www.depalmpitbussum.nl 
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