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AGENDA
donderdag 07 november 2019 om 14:30; Schoenenverkoop Donjacour
Vandaag is de mobiele winkel van Donjacour Schoenen uit Cothen bij ons in de
Palmpit.
Tussen 14.30 en 16.30 kunt u een keuze maken uit een breed assortiment
moderne comfortschoenen.
zondag 10 november 2019 om 14:00: zondag 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
meteen vertellen wat er allemaal bij de Palmpit te doen is.
Gewoon langskomen dus...
maandag 11 november 2019 om 14:30: Kunstgeschiedenis
"Hollandse kunststeden uit de Gouden Eeuw"
Waar denkt u aan bij de schilderkunst van de Gouden Eeuw? Velen van u zullen
al gauw de Eregalerij van het Rijksmuseum voor ogen hebben, met de prachtige
olieverfschilderijen van de Hollandse meesters Rembrandt, Frans Hals en
Johannes Vermeer. Daarbij wordt wel eens vergeten dat deze meesterlijke
penseelvirtuozen gevormd zijn door de steden waarin zij woonden en werkzaam
waren. De revue passeren: Haarlem, Amsterdam, Leiden, Delft en Utrecht.
Meer informatie en inschijven op http://www.artemisomnibus.nl/
zondag 17 november 2019 om 14:30: BINGO !
Entree € 5,-- inclusief kopje koffie/thee en één bingokaart
Extra kaarten ook € 5,00.
We gaan weer lekker los: Doe dus gezellig mee.....
woensdag 20 november 2019 om 10:00: Verrassingsfietstocht
Al naar gelang het weer fietsen we vandaag 35 à 45 km.
Vergeet niet drinken en lunchpakket mee te nemen.
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.
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zaterdag 23 november 2019 om 10:00: Creatieve Markt
Entree gratis! Voor elk wat wils...
Ook voor Sinterklaas- en Kerst-ideetjes.
Er zijn nog tafels beschikbaar - Prijs € 5,-- per tafel (80 x 80 cm).
Inschrijven bij Marjo Neefjes tel. 035-6939790 en 06-13862873 (bellen graag na
18.00 uur). Alleen niet-commerciële deelnemers welkom.
zondag 08 december 2019 om 14:00: zondag inloopmiddag
zie zondag 10 november.
vrijdag 13 december 2019 om 14.00: Busdagtocht/Rondvaart
Welkom bij de Palmpit vanaf 14.00 uur. Instappen om 14.15 uur. Vertrek 14.30 uur.
Na een mooie bustocht krijgen we een driegangendiner in “De Zoete Inval” in
Haarlemmerliede en daarna volgt een prachtige rondvaart door de
Amsterdamse grachten langs het Amsterdam Light Festival. Een jaarlijks
hoogtepunt met de meest spectaculaire lichtobjecten. Het thema dit jaar:
“Disrupt” (ontwrichten). Kortom, spannend. Om 21 uur zijn we weer thuis. € 60,-zondag 15 december 2019 om 14:30: Zangkoor Bellefleur
Zangkoor “Bellefleur” is een driestemmig dameskoor met ruim 25 leden.
Dirigente is mevrouw Gro Rapstad, pianist de heer Hugo de Graaff.
Het repertoire is afwisselend, met de nadruk op lichte muziek.
Het koor zingt ook volksliedjes in verschillende talen en treedt daarmee
regelmatig met succes op onder meer in woonzorgcentra in het Gooi.
En vandaag dus in Wijkontmoetingscentrum de Palmpit.
Zaal open vanaf 2 uur. Entree € 4,-woensdag 18 december 2019 om 10:00: Harry Kerkhofs uitverkoop
Harry Kerkhofs mode presenteert een uitgebreide collectie damesmode.
Veel aandacht is besteed aan de pasvorm, terwijl de prijzen laag worden
gehouden. Bovendien hebben deze artikelen altijd zakken in de zij-naden.
T-shirts, blouses, vesten, jassen, gilets; al deze artikelen zijn altijd volop
verkrijgbaar vanaf maat 36 tot soms 56.
10:00 Verrassingsfietstocht
Zie 20 november.
zondag 05 januari 2020 om 14:30: Nieuwjaarsreceptie 2020
Om vast in uw agenda te zetten:
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....!
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UITGELICHT
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
Patchworkclubs
Een gezellige bezigheid onder deskundige begeleiding. Bij de Palmpit zijn er maar
liefst 3 clubs actief:
● 2e & 4e dinsdag v.d. maand (09.30 – 11.30) o.l.v. Marjan de Groot.
● 1e & 3e vrijdag v.d. maand (10.00 – 12.00) o.l.v. Yvonne v. Thiel 69 321 22.
● 2e & 4e vrijdag v.d. maand (13.30 – 15.30) o.l.v. Trudie Vink 69 13931.
Kosten: € 12,50 per jaar, exclusief materiaal.
Voor aanmelding en meer informatie kunt u bellen met de docent of met de
Palmpit zelf.
Biljartlessen
Deskundige biljart leraren helpen u de kunst van het biljarten meester te worden.
op dinsdag, donderdag & vrijdag 09.30 – 11.30 uur
€ 7,80 per periode van 4 weken.
De Palmpit beschikt over twee biljarts. Buiten de lestijden kan vrij gebiljart worden:
Op werkdagen van 09.30 – 17.00 uur bent u dus welkom. Kosten € 0,50 per half uur.
Voor meer informatie kunt u bellen met de gastvrouwen van de Palmpit.
Houtsnijden
Elke 1e, 3e en 5e maandag van de maand van 13.30 uur – 16.30 uur komen we bij
elkaar om met een plankje hout met een mesje en wat gutsjes iets moois te maken.
We leren daarbij van elkaar. We hebben interesse in elkaars kunnen en willen
steeds meer dat ook in de vingers krijgen.
Kosten € 12, 50 per jaar (exclusief materiaal). Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Informatie en aanmelden bij Jos Baaij (cursusleider) tel. 035 6930204.
Mondharmonica
Vind je het leuk om met ons mee te spelen op de mondharmonica? Sterft dit kleine
instrument 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 met andere variaties. Kom gerust eens kijken en luisteren, maar
neem je eigen mondharmonica mee. Kun je begeleidend op een ander instrument
spelen, drum of gitaar ? Dan ben je ook van harte welkom.
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Iedere week in de Palmpit:
Inloop
info: de Palmpit (035) 693 87 86

maandag - vrijdag
zaterdag

09.30 - 12.00
13.00 - 16.00
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
17.30 –19.30 Open Eettafel
19.15 – 22.00 Klaverjasclub
info: Bert Brouwer (035) 69 33 058

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

Dinsdag
09.30 – 11.30 Biljartles
09.30 – 11.30 Patchworkclub Marian
(2e & 4e di.)

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 – 16.00 Aquarel- en Acrylles Henneke
(deze cursus is vol.)

14.00 – 16.00 Handwerkclub A.S.G.M.
(om de week)

Woensdag

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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