
 

 

Wijkontmoetingscentum De Palmpit 
Koekoeklaan 3 

1403 EA BUSSUM 
WIJKKRANT 
mrt. & apr. 2020 

035 - 693 87 86 
 info@depalmpitbussum.nl 

www.depalmpitbussum.nl 

 

Beste wijkbewoner, beste lezer, 
   
In deze nieuwe Wijkkrant willen wij het volgende ter sprake brengen. Het is ons 
opgevallen, dat de meeste passanten en ook mensen die De Heul bezoeken 
ervan uitgaan dat de Palmpit de koffieruimte van de Heul is. Dit nu is absoluut 
niet het geval. De Palmpit is een zelfstandig wijkontmoetingscentrum voor de 
hele wijk en voor ieder ander uit Bussum of uit Het Gooi die hier binnen wil 
lopen - voor een kop koffie, gezelligheid en om nieuwe mensen te ontmoeten. 
Om  een cursus te volgen of zelf een cursus te geven. Wij willen juist graag veel 
mensen ontmoeten met verschillende achtergronden, leeftijden,  opvattingen 
etc. en hen met elkaar in contact brengen.  
 
We staan daarbij open voor een open uitwisseling, voor nieuwe ideeën, 
suggesties en initiatieven om de Palmpit tot een echt centrum te laten worden 
waar een ieder zich thuis kan voelen en mensen elkaar kunnen ont-moet-en, 
zonder dat iets moet.  
 
Loopt u een keer bij ons binnen? Dan kunnen wij kennis met elkaar maken. 
Het Bestuur. 
 
AGENDA 
dinsdag 03 maart 2020 20:00 Fotocursus 
Een cursus “Van vakantiekiek naar een mooie foto” voor de hobbyfotograaf.  
5 lessen + praktijkmiddag. Meer info: vialiset.nl  
 
donderdag 05 maart 2020 17:00 Terug van weggeweest: Open Eettafel met  
een driegangenmenu en inclusief één consumptie voor € 10,-- 
zie uitgelicht. 
 
zondag 08 maart 2020 14:00 Open inloopmiddag 
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. 
 

1 



 
 
zaterdag 14 maart 2020 10:00 NL-Doet: Zalen een frisse kleur geven. 
Zaal 1 en 2 een frisse kleur geven. Na zo'n lange tijd niets aan de kleurzetting 
gedaan te hebben wordt het tijd voor verandering. 
Wij zien NL-doet als mogelijkheid om met vrijwilligers de wanden en kasten een 
andere kleur te geven waardoor de zalen een modernere uitstraling krijgen. 
Tot onze vreugde hebben zich inmiddels voldoende vrijwilligers opgegeven. 
 
maandag 16 maart 2020 14:30 
Cursus Kunstgeschiedenis: "Door kunstenaars gekleed…” 
Mode in de kunst en kunst in de mode. 4 lessen.  
Meer informatie: artemisomnibus.nl 
 
woensdag 18 maart 2020 10:00 Verrassingsfietstocht 
Al naar gelang het weer fietsen we vandaag 35 à 45 km. 
Vergeet niet drinken en lunchpakket mee te nemen. 
 
woensdag 01 april 2020 19:30 Jong ontmoet Oud / Goois Lyceum 
Middagvoorstelling van de schoolmusical ‘Aladdin’; 
Bij de Palmpit vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden. 
 
zondag 12 april 2020 14:00 Open inloopmiddag 
Zie op 8 maart. 
 
woensdag 15 april 2020 10:00 Verrassingsfietstocht 
Zie op 18 maart. 
 
vrijdag 17 april 2020 Busdagtocht: varen op de Linge, met lunchbuffet. 
We varen 2 uur door het stroomgebied van het pittoreske riviertje de Linge met 
al even pittoreske stadjes aan haar oevers. Bij iedere bocht vertoont zich een 
nieuw vergezicht. In het voorjaar bloeien de fruitbomen en in de zomer zijn de 
oevers bezaaid met kleurrijke wilde bloemen. Behalve van het landschap geniet 
u ook van een Betuwse luch. En natuurlijk is er ook de busrit door het mooie 
Betuwse landschap. 
Aanmelden bij de Palmpit. Meer informatie op de website. 
 
maandag 20 april 2020 14:30 Kunstgeschiedenis: "De vier jaargetijden" 
De vier jaargetijden in de West-Europese kunst vanaf 1500. 4 lessen.  
Meer informatie: artemisomnibus.nl 
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UITGELICHT 

Terug van weggeweest: open eettafel 
We starten op donderdag 5 maart. 
Iedere donderdag serveert de Palmpit voortaan een driegangenmenu voor 
€ 10,--. En dat is dan inclusief een consumptie naar keuze. 
We hebben enthousiaste nieuwe vrijwilligers en een al even betrokken 
nieuwe cateraar gevonden. Alles dus om er een succes van te maken.  
Maximaal 20 gasten.  
Opgeven bij de Palmpit, tot uiterlijk 12.00 uur de dinsdag ervoor. 
 
Bingo 
De Bingo is gestopt. We gaan een tijdje heel diep nadenken en hopen 
daarna met een Bingo-2.0 terug te komen. Voor ieders plezier. 
 
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. En u kunt natuurlijk 
ook zelf een spel inbrengen. 
 

Fitheidstest 
Op 28 maart organiseren de buurtsportcoaches van Gooise Meren Beweegt 
testen van de fitheid en vitaliteit voor inwoners die 67 jaar zijn en ouder in 
de sporthal aan de Kwartellaan.  Meer informatie vindt u tegen die tijd op 
de website van gooisemerenbeweegt.nl of op de flyers bij de Palmpit. 
 
Stille tocht naar het herdenkingskruis op de Bussumerheide. 
maandag 4 mei 19:30  
Zet vast in uw agenda. Meer informatie de volgende wijkkrant. 
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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                           10.00 - 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 

 
 
 

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, niet voor 
  beginners 
   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 
17.00 – 19.00 Open Eettafel 
19.30 – 21.30 Franse conversatie  (om de week; 
   deze cursus is vol.) 
 

Vrijdag 
09.30 – 11.30 Biljartles 
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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