
 

 

Wijkontmoetingscentum De Palmpit 
Koekoeklaan 3 

1403 AE BUSSUM 
WIJKKRANT 
mei-augustus 2019 

035 - 693 87 86 
 info@depalmpitbussum.nl 

www.depalmpitbussum.nl 

AGENDA 
woensdag 01 mei 2019 10:00 Hoffmans modeshow 
Een verkoopmodeshow voor alle seniore damesmode met eerlijk en ongedwongen 
advies. Kleding voor dames is verkrijgbaar in de maten 36 t/m 54. 
 
donderdag 02 mei 2019 14:30 Schoenenverkoop Donjacour 
Vandaag is de mobiele winkel van Donjacour Schoenen uit Cothen bij ons in de 
Palmpit. Tussen ½3 en ½5 kunt u een keuze maken uit een breed assortiment 
moderne comfortschoenen. 
 
vrijdag 03 mei 2019 10:00 Fietsen met de Buurtsportcoach 
Na de opening van het fietsseizoen van de Buurtsportcoach hebben velen laten 
weten dat ze graag vaker zouden willen fietsen. Sinds 12 april fietst de 
buurtsportcoach met een clubje iedere vrijdag tot 31 mei vanaf de Palmpit.  
 
zaterdag 04 mei 2019 19:30 Stille tocht Bussumerheide 
Stille tocht naar het herdenkingskruis op de Bussummerheide. 
Vertrek om 19.30 vanaf De Palmpit. Een moment van bezinning en een manier om 
het Verzet opnieuw onze erkentelijkheid te betuigen. Voorafgaand en aansluitend 
aan de herdenking kunt u in De Palmpit een kopje koffie of thee drinken en bij een 
muzikaal optreden  met elkaar in gesprek. 
 
zondag 05 mei 2019 14:00 Anne Frank 
vandaag - Bevrijdingsdag - besteden we aandacht aan het dagboek van Anne 
Frank. entree € 2,-- 
 
maandag 06 mei 2019 17:30 Open Eettafel 
Iedere maandag vanaf ½6 uur serveren we een goede tweegangenmaaltijd. 
Inclusief koffie en thee voor € 10,--. Meldt u zich wel graag even aan: 693 87 86 
 
maandag 06 mei 2019 19:30 Start iPad cursus 
Bij voldoende belangstelling start er weer een i Pad-cursus. € 35,- voor vijf lessen. 
Aanmelding en meer informatie: Ria Schipper (035) 693 07 89. 
 
zondag 12 mei 2019 14:00  zondag inloopmiddag 
Een keer in de maand zijn we op zondagmiddag open.  
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woensdag 15 mei 2019 10:00 Fietsen met de Palmpit 
We vertrekken iedere derde woensdag van de maand voor een fietstocht van zo'n 
50 km. Dus ook op 19 juni, 17 juli en 21 augustus. Zie verder in “uitgelicht”. 
 
zondag 19 mei 2019 14:30 BINGO ! 
Entree € 4,-- inclusief kopje koffie/thee en één bingokaart. Extra kaarten € 4,00.  
 
donderdag 23 mei 2019 17:30 Themamaaltijd 
De vierde donderdag van de maand kunt u bij ons uitgebreid dineren. Een 
driegangenmenu voor € 12,50. Wel opgeven bij de Palmpit.   
 
donderdag 30 mei, zondag 9 juni 2019 en maandag 10 juni 2019. 
Hemelvaart en Beide Pinksterdagen zijn we gesloten. 
 
woensdag 12 juni 2019 10:00 Harry Kerkhofs Uitverkoop 
Harry Kerkhofs Modehuis uit Heeswijk Dinther houdt vandaag een 
kleding(uit)verkoop voor senioren, mannen zowel als vrouwen. 
 
zondag 16 juni 2019 14:30 BINGO ! 
We gaan weer lekker los: Doe dus gezellig mee..... 
 
vrijdag 21 juni 2019  Busdagtocht: Varen bij Elburg 
We vertrekken om ½9 vanaf de Palmpit naar Elburg voor een tocht van meer dan 
1½ uur over de randmeren inclusief koffietafel. Ook bezoeken we een palingrokerij 
in Harderwijk. Rond ½6 zijn we weer terug bij de Palmpit. Kosten: € 54,-- 
 
zondag 14 juli 2019 14:00  zondag inloopmiddag 
 
vrijdag 19 juli busdagtocht. 
Rondje Leiden met stadsrondvaart. € 52,50 
 
zondag 21 juli 2019 14:30 BINGO ! en zondag 18 augustus 2019 
Entree € 4,-- inclusief kopje koffie/thee en één bingokaart. Extra kaarten € 4,00.  
 
zondag 11 augustus 2019 14:00  zondag inloopmiddag 
 
vrijdag 23 augustus 2019 busdagtocht. 
De bus staat om 9¾ uur voor u klaar bij de Palmpit en vertrek om stipt 10 uur met 
bestemming Ossenzijl. Vanaf 12 uur maken we met bij Tiemen Vaartjes uit Ossenzijl 
een mooie rondvaart met een Rietsniederslunch.  
Kosten € 36,50. Opgeven bij de Palmpit. 
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UITGELICHT 
 
Fietsen: 
De Palmpit kent nu 3 verschillende fietsclubs.  

● wekelijks de kleine fietstocht: 
Iedere woensdag kunt u langskomen bij de Palmpit (om 10.00 uur) voor een 
kleine fietstocht. Zo’n 20 kilometer,  afhankelijk van de 
weersomstandigheden. Natuurlijk omdat het gezond is, maar de gezelligheid 
staat echt voorop. 

● wekelijkse fietstocht met de buurtsportcoach: 
Na de opening van het fietsseizoen van de Buurtsportcoach met een leuke 
fietstocht naar Naarden Vesting hebben velen laten weten dat ze graag 
vaker zouden willen fietsen. Daarom start de buurtsportcoach met een klein 
clubje iedere vrijdag om 10.00 uur tot 31 mei. Vertrek vanaf de Palmpit. Daar 
verzamelen. Kopje koffie drinken ( € 0,50 ) en dan wegwezen ! 

● maandelijks een lange fietstocht:  
Iedere derde woensdag van de maand  is er meer serieuze fietstocht van 50 
km. Verzamelen om 10.00 uur bij de Palmpit voor een bakkie en dan 
wegwezen. 
Ook voor winterharde- en regenbestendige mensen: of te wel: het hele jaar 
door ! Dus op 15 mei, 19 juni, 17 juli en 21 augustus.  
Informatie & Aanmelden: Ton Klijnman  035-  6918433. 

 
Open eettafel 
Iedere maandag van ½6 tot 7 uur kunt u bij de Palmpit eten. Een tweegangenmenu 
voor € 10,--. Maak eens kennis met andere bezoekers en laat u verwennen door 
onze betrokken vrijwilligers.  
Een keer in de maand - op de 4e donderdag - kunt u eveneens vanaf ½6 genieten 
van een driegangen thema-maaltijd. € 12,50 
We proberen bijtijds de menu’s op de website te zetten.  
Mee-eten ? meldt u dan aan bij de Palmpit ( 035 - 693 87 86 ). 
 
Valpreventie en bewegen 
Elke donderdag vanaf 10 tot 11 uur kunt u bij de Palmpit bewegen onder 
begeleiding van de Buurtsportcoach. Info en aanmelden bij de Palmpit. 
 
Vakantietijd: 
Houtsnijden,  Schilderlessen,  Kunstgeschiedenis & Franse conversatie  stoppen 
eind mei en starten weer in september. 
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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 - 14.00  
    ( Terras open bij mooi weer tot 17.00 ) 
2e Zondag v.d. maand    14.00 – 16.30  
 

 
 

Zondag 
14.30 – 16.30 Bingo !  (3e zondag) 
   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/figuurzagen  *) 
    (1e, 3, 5 ma.) info: Jos Baaij (035) 69 30 402 
14.00 – 16.00 Schilderles Mw. Steeman  *) 
    (2e & 4e ma. ) info: de Palmpit (035) 693 87 86 
14.30 – 16.00 Cursus kunstgeschiedenis 
   info: Artemis Omnibus (035) 888 4795 
13.30 – 16.00 Pandoerclub 
   info: de Palmpit (035) 693 87 86 
17.30 –19.30 Open Eettafel 
   info: de Palmpit (035) 693 87 86 
19.15 – 22.00 Klaverjasclub 
   info: Bert Brouwer (035) 69 33 058 
 

Dinsdag 
09.30 – 11.30 Biljartles 
   info: de Palmpit (035) 693 87 86 
09.30 – 11.30 Patchworkclub Marian  
   (2e & 4e di.)  info: de Palmpit (035) 693 87 86 
14.00 – 16.00 Aquarel- en Acrylles Henneke 
   info: Ria Schipper (035) 69 30 789 
14.00 – 16.00 Handwerkclub A.S.G.M.  
   (om de week) info: de Palmpit (035) 693 87 86 

 

Woensdag 
10.00 – 13.00 Fietstocht van ca. 20 km. 
   info: de Palmpit (035) 693 87 86 
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 
10.15 - 11.45 Koersbal 
   info: Joop Pels (035) 69 89 313 
09.30 – 11.30 Biljartles 
   info: de Palmpit (035) 693 87 86 
10.00 – 12.00 Bloemschikken sept–dec  
   ( om de week )  info: Co Amesz (033) 298 26 75 
10.00 – 12.00 Werk in je eigen Wijk 
   info: Werk in je eigen wijk (06)404145 60 
14.00 – 16.00 Aquarel- en Acrylles Henneke 
   info: Ria Schipper (035) 69 30 789 
13.30 – 16.00 Pandoerclub 
   info: de Palmpit (035) 693 87 86 
19.30 – 21.30 Franse conversatie  (om de week) 
   info: Ria Schipper (035) 69 30 789 
 

Vrijdag 
09.30 – 11.30 Biljartles 
   info: de Palmpit (035) 693 87 86 
10.00 – 12.00 Patchworkclub Yvonne 
   (1e & 3e vr.) info: Yvonne 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 
   info: de Palmpit (035) 693 87 86 

*) start cursussen in september 

 
Volgende wijkkrant komt eind augustus uit.  

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