Allereerst natuurlijk heel goede feestdagen en de beste wensen voor 2019.
We hopen U in 2019 weer vaak bij de Palmpit te mogen ontmoeten.
Weet altijd, dat u welkom bent.

AGENDA
zondag 06 januari 2019: 14:30 Nieuwjaarsreceptie
Onder genot van een drankje en een hapje een toost uitbrengen en elkaar een
gelukkig en gezond 2019 wensen. En dan gewoon een gezellige middag hebben.
maandag 07 januari 2019: 17:30 Open Eettafel (inloop vanaf 17.00 uur)
Iedere maandag om ½6 uur serveren we een goede tweegangenmaaltijd.
Inclusief koffie of thee voor € 10,-Zodra we het menu weten vermelden we dat op onze website.
Meldt u zich wel graag even aan op 035 - 693 87 86
maandag 07 januari 2019: 19:30 start iPad-cursus
Leren omgaan met uw Apple-tablet: 5 lessen euro 35.=
Meer informatie: Ria Schipper 035 - 693 07 89
vrijdag 11 januari 2019: 15:00 Jeu de Boules Nieuwjaarsreceptie
donderdag 17 januari 2019: 13:30 Start Computercursus Windows voor beginners
donderdag 17 januari 2019: 15:00 Start Computercursus Windows voor
gevorderden
Computerlessen worden gegeven door Jos Baaij.
€ 35,-- voor 10 lessen (laatste les 28 maart).
Voor aanmelding en informatie belt U met Ria Schipper, telefoon 035 - 693 07 89.
zondag 20 januari 2019: 14:30 BINGO !
gewoon meedoen, dus.
entree € 4,-- inclusief kopje koffie/thee en één bingokaart
maandag 21 januari 2019: 14:30 Dat is geen Kunst !
Vandaag start de cursus kunstgeschiedenis: "Dat is geen kunst !"
Dat kunst de gemoederen bezig kan houden en hoe de smaak rondom esthetiek
kan veranderen komt aan de orde in deze zesdelige collegereeks. € 90 ( 6 lessen )
data: Maandag 21, 28 januari, 4, 11, 18 en 25 februari
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zaterdag 26 januari 2019: 20:00 Club 89: Clubavond voor leden/alleenstaanden
meer informatie: https://club89.nl/
zondag 03 februari 2019: 14:00 Optreden Zangkoor Bellefleur
Zangkoor “Bellefleur” is een driestemmig dameskoor met ruim 25 leden.
Dirigente is mevrouw Gro Rapstad, pianist de heer Hugo de Graaff.
Een afwisselend repertoire, met de nadruk op lichte muziek. Het koor zingt ook
volksliedjes in verschillende talen. Behalve de te horen muziek zal er ook een
verhaal verteld gaan worden. En alles wordt toegelicht.
zondag 17 februari 2019: 14:30 BINGO !
entree € 4,-- inclusief kopje koffie/thee en één bingokaart
woensdag 20 februari 2019: 10:00 Fietsen met de Palmpit.
We vertrekken de derde woensdag om de maand vanaf de Palmpit voor een
fietstocht van ca. 50 km. Voor winterharde- en regenbestendige mensen.
Info en aanmelden via de Palmpit 035 – 693 87 86 of fam. Engels 035-691 29 26.
Naast deze tocht hebben we ook onze wekelijkse fietstocht van ca. 20 km. (ook op
woensdag en ook om 10 uur).
vrijdag 22 februari 2019: Busdagtocht Friesland & Schaatsmuseum Hindeloopen
Om ½9 uur vertrekt de bus vanaf de Palmpit naar Friesland.
Rond 10 uur krijgen we eerst koffie met gebak in Tollebeek,
daarna door naar het pittoreske Hindeloopen voor de lunch met een Fries menu.
En dan om ½3 uur dus het bezoek aan het Schaatsmuseum met een demo van de
Hindelooper schilderkunst. En dat alles voor € 48,-Aanmelden kan tot dinsdag 19 februari 2019 bij Angele Visser ( 035 - 691 29 22 ) of bij
de gastvrouwen/heren van de Palmpit ( 035 - 693 87 86 )
donderdag 28 februari 2019: 14:30 Jong Ontmoet Oud
Ieder jaar is er een try out van de schoolmusical die leerlingen van het Willem de
Zwijgercollege uitvoeren. De uitvoering is bedoeld voor ouderen, bewoners van
wooonzorgcentra etc.
Vanzelfsprekend verzorgen de vrijwilligers van Rotaryclub Bussum ook dit jaar
weer het vervoer voor iedereen die niet in staat is op eigen gelegenheid te komen.
Meer informatie via de website.
Open Inloop: Gewoon binnenlopen bij de Palmpit kan natuurlijk ook:
Op maandag tot en met donderdag: van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00
uur, op vrijdag: van 9.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 15.30 uur en op zaterdag:
van 9.30 tot 14.00 uur. Voor een kopje koffie of thee (of iets anders): voor een
praatje met mede-bezoekers of om er gewoon even uit te zijn.
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Uitgelicht:
Koersbal
Iedere donderdag van 10.15 – 11.45 uur is er bij de Palmpit in de hal van de Heul
Koersbal onder leiding van Joop Pels.
Koersbal is een gezellige sport die het lichaam en de geest jong houdt. Het spel
wordt gespeeld met een speciale mat en lijkt een beetje op Jeu de Boules, het
vereist alleen iets meer oefening omdat de ballen een afwijkende loop hebben.
€ 25,00 voor het hele seizoen.
Aanmelden en informatie: bellen met Joop Pels, tel. 06 – 1 39 39 271.
Klaverjassen
Eigenlijk is er geen toelichting meer nodig. De Palmpit biedt een gezellige
gelegenheid om met elkaar te kunnen klaverjassen. Ook als u het spel nog niet
kunt spelen, bent u van harte welkom op maandagavond van 18.45 – 21.30 uur o.l.v.
Bert Brouwer.
€ 25,00 voor het hele seizoen.
Aanmelden en informatie: Ria Schipper, telefoon 035 – 693 07 89.
Patchworkclub
We hebben bij de Palmpit maar liefst drie clubs, waar u met Patchwork aan de
gang kunt gaan.
Gewoon een gezellige bezigheid èn een deskundige begeleiding.
* 2e en 4e dinsdag van de maand van 09.30 – 11.30 uur o.l.v. Marjan de Groot;
* 1e en 3e vrijdag van de maand 10.00 – 12.00 uur o.l.v. Yvonne van Thiel;
* 2e en 4e vrijdag van de maand van 13.30 – 15.30 uur o.l.v. Trudie Vink.
€ 12,50 per jaar, exclusief materiaal.
Aanmelden en informatie: Ria Schipper, telefoon 035 – 693 07 89.
Spelletjesmiddag
In de Palmpit is er op vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur gelegenheid om spelletjes
te doen. Daartoe zijn verschillende spellen aanwezig, zoals mahjong, sjoelen,
rummicub, scrable, triominos, baggammon, kaartspelen, computerspelletjes,
koersbal, enz. Maar ook andere spellen kunnen naar behoefte worden
aangeschaft en gespeeld.
.€ 1,– per keer. U hoeft zich niet aan te melden.
Busreizen in 2019
De data zijn bekend, dus zet ze vast in uw agenda: vrijdag 22 februari, vrijdag 26
april, vrijdag 28 juni, vrijdag 26 juli, vrijdag 30 augustus, vrijdag 25 oktober &
vrijdag 20 december.
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Verder ook nog iedere week bij de Palmpit:
Maandag
13.30 – 16.30
Bridgeclub voor iedereen
13.30 – 16.30
Houtsnijden en figuurzagen 1e, 3e & 5e
ma.

14.00 – 16.00
Schilderlessen Mw. Steeman
13.30 – 16.00
Pandoerclub
vanaf 17.00 inloop
Open Eettafel
19.15 – 22.00
Klaverjasclub

2e & 4e ma.

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. 1 x per 2 weken
19.30 – 22.00
Bridge Volksuniversiteit
Woensdag
10.00 – 12.00
Mandala tekenen
11.30 – 13.00
Alliance Française
13.30 – 16.30
Bridgeclub voor iedereen
19.30 – 21.00
Alliance Française

Donderdag
10.15 – 11.45
Koersbal
09.30 – 11.30
Biljartles
10.00 – 12.00
Werk in je eigen Wijk (op afspraak)
13.30 – 16.00
Computercursus
14.00 – 16.00
Aquarel- en Acrylles Henneke
13.30 – 16.00
Pandoerclub
19.30 – 22.00
Bridge Volksuniversiteit
19.30 – 21.30
Franse conversatie  1 x per 2 weken
Vrijdag
09.30 – 11.30
Biljartles
10.00 – 12.00
Patchworkclub Yvonne  1e & 3e vr.
14.00 – 16.00
Mondharmonicaclub
13.30 – 15.30
Patchworkclub Mw. Vink 2e & 4e vr.
14.00 – 16.00
Spelletjesmiddag

Meer en actuele informatie vindt U op de website.
Voor de meeste activiteiten geldt:
Voor verdere informatie en aanmelden belt u met Ria Schipper (035) 693 07 89
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