
 

 

Wijkontmoetingscentum De Palmpit 
Koekoeklaan 3 

1403 AE BUSSUM 
WIJKKRANT 

sept. & okt. 2019 
035 - 693 87 86 

 info@depalmpitbussum.nl 
www.depalmpitbussum.nl 

AGENDA 
maandag 02 september 2019 13:30 start cursus houtsnijden/figuurzagen. 
2 keer per maand samen leren hout te bewerken. Nog een paar plekken vrij. 
 
donderdag 05 september 2019 10:30 Harry Kerkhofs modeshow 
Een ongedwongen verkoop van dameskleding met voldoende keuze uit de ca. 
1500 kledingstukken. 
 
donderdag 05 september 2019 19:30 Franse conversatielessen:  
Start nieuwe seizoen van samen Frans leren met behulp van het lezen van 
teksten, vertalen en zingen van Franse liedjes en diverse andere leuke 
bezigheden zoals raadspelletje etc. 
Kom gewoon eens kijken of het iets voor u is.  
Lessen om de 14 dagen op donderdag van 19.30 – 21.30 uur. 
Meer info bij Renate Pietersen: ( 0294) 254266 of renatepietersen@kpnmail.nl 
 
zondag 08 september 2019 14:00 Inloopmiddag 
Een keer in de maand zijn we op zondagmiddag open. Een mooie gelegenheid 
om eens kennis te maken met ons ontmoetingscentrum.  
Onze gastvrouwen/-heren schenken u graag een kopje koffie en kunnen u dan 
direct vertellen wat er allemaal bij de Palmpit te doen is. 
Gewoon langskomen dus...  
 
zaterdag 14 september 2019  Fitheidstest 67+'ers in de Zandzee. 
Mogelijk gemaakt door Buurtsportcoach Gooise Meren. 
Dit keer wordt de Fitheidstest georganiseerd voor inwoners uit BUSSUM van 67 
jaar en ouder. Deelname aan de Fitheidstest is ALLEEN op afspraak via 
gooisemerenbeweegt.nl 
 
zondag 15 september 2019 14:30 BINGO ! 
Entree € 4,-- inclusief kopje koffie/thee en één bingokaart. Extra kaarten € 4,--. 
We gaan weer lekker los: Doe dus gezellig mee..... 
 
woensdag 18 september 2019 10:00 Verrassingsfietstocht 
Al naar gelang het weer fietsen we vandaag 35 à 45 km. Aanmelden niet nodig: 
gewoon met de fiets komen. Vergeet niet drinken en lunchpakket mee te nemen.  
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woensdag 25 september 2019 19:00 Start cursussen Alliance Française 
Regelmatig geeft de Alliance Française bij de Palmpit taallessen.  
Meer informatie via de website van de Alliance Française:  bit.do/af-gooi 
 
donderdag 26 september 2019 13:30 Introductie iPad-cursus 
Een kennismakingsbijeenkomst voor de nieuw te starten iPad-cursus.  
Kom gewoon vast kijken of die cursus wat voor u is. 
 
zaterdag 28 september 2019 20:00 Club 89 
Clubavond voor leden. Meer informatie: club89.nl 
 
maandag 30 september 2019 14:30 Kunstgeschiedenis "Wie het kleine niet eert...." 
Vandaag start de cursus van 5 lessen over vijf kleine Nederlandse musea. Meer 
informatie: www.artemisomnibus.nl 
 
dinsdag 01 oktober 2019 20:00 Cursus "fotografie-stijlen" 
Nieuw bij de Palmpit: Fotocursus voor gevorderden. 
Zie ook onder “uitgelicht”. Meer informatie: vialiset.nl. 
 
zondag 13 oktober 2019 14:00 zondag inloopmiddag 
Zie 8 september. 
 
maandag 14 oktober 2019 09:30 Diepenveen (onder-)mode 
Verkoop van ondergoed en nachtkleding. 
 
maandag 14 oktober 2019 14:00 Start Schildercursus 
Tonny Steeman start vandaag haar aquarel en acryl schilderlessen. 

 
woensdag 16 oktober 2019 10:00 Verrassingsfietstocht 
zie 18 september 
Naast deze tocht hebben we ook onze wekelijkse fietstocht van pakweg 20 km - 
afhankelijk van de weersomstandigheden. Ook op woensdag en ook om 10 uur 
en met de nadruk op gezelligheid. 
 
donderdag 17 oktober 2019 20:00  "van vakantiekiek naar mooie foto.." 
Nieuw bij de Palmpit: Fotocursus voor beginners. 
Zie ook “uitgelicht”.  Meer info op vialiset.nl 
 
zondag 20 oktober 2019 14:30 BINGO ! 
zie 15 september 
 
vrijdag 25 oktober 2019 Busdagtocht 
meer informatie volgt op onze website 
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UITGELICHT 
 
Buurtsportcoaches: 
De buurtsportcoaches hebben bij de Palmpit een reeks leuke en gezonde 
activiteiten gestart, waar we u graag op wijzen: 

● SENIORENFIT op donderdag- en vrijdagochtend voor dames en heren 65+ in 
Wijkcentrum de Palmpit in Bussum. De les wordt gegeven door 
Buurtsportcoach Anouck op donderdag en Buurtsportcoach Sebastiaan op 
vrijdag. Aansluitend een kopje koffie of thee. 
Deelname aan deze gymnastiekles is goed voor de gezondheid en is vooral 
gezellig! De les verbetert: coördinatie, kracht, lenigheid, conditie, algehele 
gezondheid en spieruithoudingsvermogen. 

● wekelijks FIETSEN met de buurtsportcoach: 
Iedere vrijdag vanaf 10.00 uur wordt er gefietst: eerst een kopje koffie drinken  
( € 0,80 ) en dan wegwezen. neem iets te lunchen mee, want pas om een uur of 
een ben je terug. 

● wekelijks WANDELEN met de buurtsportcoach: 
Iedere donderdag ( 9.15 uur)  een half uurtje lopen met Anouk in de mooie 
omgeving van Palmpit. 

Meer informatie op: gooisemerenbeweegt.nl 
 
iPAD cursus 
Heeft u al een iPad en kunt u er nog niet goed (genoeg) mee overweg ? Kom dan 
op 26 september om ½2 bij de Palmpit kijken of onze iPad-cursus iets voor u is. De 
10 lessen beginnen 3 oktober en kosten € 35,--  info: Jos Baay:  035 – 6930204. 
 
Via Liset 
Al jaren geeft deze enthousiaste amateurfotograaf cursussen in het Gooi. Nu ook 
in de Palmpit. Zij begint in oktober met een beginnerscursus (17 oktober) en een 
vervolgcursus (1 oktober). En alle details staan op haar eigen website: vialiset.nl 
 
Vrijwilliger worden 
Heeft u nog  4 uurtjes over per week? 
Wij zouden het fijn vinden als u in De Palmpit, wat tijd zou willen investeren. 
Bij de volgende activiteiten zou u een steentje kunnen bijdragen: 
Gastvrouw of -heer om gasten te ontvangen en te voorzien van kopje koffie of 
thee. Maar ook mensen voor licht administratieve ondersteuning b.v. dit 
wijkkrantje enzo of een ontwerper slides en een beheerder van onze website 
(Wordpress). 
Wij zijn nog steeds op zoek naar een voorzitter: durft u die uitdaging aan? 
Wij zouden het fijn vinden als u De Palmpit wilt versterken met uw kwaliteiten om 
ons wijkcentrum nog beter te maken. 
Loop eens vrijblijvend binnen of neem contact op met De Palmpit. 
info@depalmpitbussum.nl 
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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/figuurzagen 
    (1e, 3e & 5e ma.) info: Jos Baaij (035) 69 30 204 
14.00 – 16.00 Schilderles Mw. Steeman 
    (2e & 4e ma. ) 
14.30 – 16.00 Cursus kunstgeschiedenis 
   info: Artemis Omnibus (035) 888 4795 
13.30 – 16.00 Pandoerclub 
17.30 –19.30 Open Eettafel 
 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 
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: AF: 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 
10.00 – 12.00 Bloemschikken sept–dec  
   ( om de week )  info: Co Amesz (033) 298 26 75 
10.15 - 11.45 Koersbal 
   info: Joop Pels (035) 69 89 313 
14.00 – 16.00 Aquarel- en Acrylles Henneke 
13.30 – 16.00 Pandoerclub 
19.30 – 21.30 Franse conversatie  (om de week) 
   info: Renate Pietersen ( 0294) 254266 
            renatepietersen@kpnmail.nl 
 

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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