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We zijn al weer drie maanden op 
weg in het seizoen 2009/2010. De 
meeste clubs zitten vol en er zijn al 
weer heel wat activiteiten achter 
de rug, zoals soosmiddagen, bingo, 
modeshow en kledingverkoop, de 
dag van de ouderen, de crea-
markt en verschillende lezin-
gen. 
In dit krantje een verslagje 
van enkele van deze ge-
beurtenissen, maar, be-
langrijker nog, een 
opsomming en aan-
kondiging van acti-
viteiten die volgen, 
zoals een lezing 
over Nieuw-
Guinea, een 
aantal work-
shops, kleding-
verkoop, soos-
middagen en 
bingo. Dus lees dit 
krantje goed door! 
Er is vast wel iets 
voor u bij. 

Geheel nieuw is de oudejaarsvie-
ring in De Palmpit, voor iedereen 
die op die avond niet alleen wil 
zijn. En dit alles natuurlijk in 
kerstsfeer! Naast de palmboom, 
die we van het Pinetum Blijdens-

tein in Hilversum hebben ge-
kregen, zullen er ook weer de 
nodige kerstbomen worden 
opgetuigd en zijn de tafels 
versierd met kerstkleden en 

kerststukjes. 
Tot slot kan ik met 

trots melden dat on-
ze beheercommis-

sie is uitgebreid 
met twee nieuwe 
leden, t.w. Dan-
ny de Wal (PR) 
en Ria Schip-
per (2e pen-
ningmeester). 
Nu nog een se-
cretaris, en we 
zijn geheel op 

sterkte. 
John Zijdel  (voorzitter) 

De Palmpit in kerstsfeer 

Dit jaar is De Palmpit open op oude-
jaarsavond. Iedereen die dan niet al-
leen wil zijn, kan oud en nieuw bij 
ons komen vieren. Vanaf 20.00 uur 
bent u van harte welkom in het in 
kerstsfeer versierde wijkcentrum. Wij 
zorgen voor gratis oliebollen en dat 
er genoeg te drinken in huis is, dat u 
tegen een kleine vergoeding kunt nut-
tigen. Neem zelf ook wat lekkers 
mee. Dat kan worst of kaas zijn, 
chips, nootjes, zelfgebakken appel-

Oud en nieuwviering in De Palmpit 
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flappen, enzovoort. Wat niet op gaat, 
neemt u gewoon weer mee naar huis. 
Op deze avond kan men met anderen 
gezellig televisie kijken of spelletjes 
doen. Niets moet, alles mag (sugges-
ties zijn welkom). Ook kunnen wij u 
evt. ophalen en weer thuis brengen. 
Geef dat even op als u zich aanmeldt 
bij één van onze gastvrouwen op 
maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 
12.00 uur op telnr. 6938786 vóór 25 
december. 

Op 1 oktober jl. was het een drukte van belang in WOC 
De Palmpit. Op initiatief van Versa Welzijn werd in alle 
wijkcentra van Bussum de Dag van de Ouderen gehouden. 
De Palmpit had een uitgebreid programma, variërend van 
spelletjes doen, koersballen en film kijken tot bingo. 
Zo’n zestig ouderen (70-plussers) hadden zich opgegeven. 
De film, die de toepasselijke titel droeg Young@Heart, 

had het leven van ouderen in Massachusetts tot onderwerp.’Roerend’, hoorden 
we na afloop tal van kijkers zeggen. De meeste bezoekers kozen echter voor  
de bingo. Na de koffie en het gebak werd er elk half uur 
een ronde gespeeld. Tussendoor kon men genieten van 
verschillende muzikale intermezzo’s.  
Om 17.30 uur werd het koud buffet geopend, en, het moet 
gezegd, men liet het zich goed liet smaken. Een geslaagde 
middag, die zeker voor herhaling vatbaar is! 

Dag van de ouderen 



RONDOM DE PALMPIT  

Vrijdag 11 december a.s. 
houdt Harry Kerkhofs Mode-
huis uit Valkenswaard in de hal 
van De Heul vanaf 09.30 uur 
een kleding(uit)verkoop voor 
senioren, mannen zowel als 
vrouwen. De toegang is gratis. 
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Het seizoen 2009/2010 in WOC De Palmpit is al bijna halverwege. Naast de vaste clubs 
en activiteiten, de inloop dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur en de spelletjesmiddag op 
vrijdag, zijn er op de zaterdag– en  de zondagmiddagen weer verschillende activiteiten, 
voor elck wat wils.   

DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

Op 19 december is er weer een 
workshop sieraden maken on-
der leiding van Bianca Kok (zie 
www.bijuwels.nl) van 13.00 tot 
16.00 uur. Kosten: 17,50 euro 
per persoon. Hierin zitten heel 
veel basismaterialen en kralen. 
 
Op woensdag 16 december is 
er een workshop kerststukjes 
maken. Van 13.30 - 15.00 uur, 
en eventueel een tweede sessie 
van 15.30 - 17.00 uur.  Prijs € 
25,- per persoon incl. materiaal. 
Deelname van te voren opgeven 
bij de gastvrouwen van De 
Palmpit. Telnr. 6938786.  
 
Volgend jaar willen we ook een 
workshop zeepkransen ma-
ken (zie www.zeepkransen.nl) 
organiseren o.l.v. Jacqueline 
Hagen. Belangstellenden kun-
nen zich nu reeds aanmelden op 
telnr. 06-40035340. 

WORKSHOPS 

BINGO 

DIAPRESENTATIES 

Op zondag 31 januari organi-
seren Ton en Roos Schrijvers 
weer een bingomiddag met leu-
ke prijzen. Aanvang: 14.30 uur. 
Aanmelden is niet nodig. 
Entree: 3 euro (incl. een bingo-
kaart en één consumptie). 
De bingo’s vinden telkens om 
de maand plaats op de laatste 
zondag van de maand. De ande-
re maand wordt er een spelle-
tjesmiddag georganiseerd. De 
eerste vindt op 28 februari 
plaats. 

Op zondag 24 januari houdt de 
heer Schuiling uit Bussum een 
dialezing over Nieuw-Guinea. 
Aanvang: 14.30 uur. Zaal open 
om 14.00 uur. De lezing duurt 
ca 2 uur met een korte pauze. 
Toegang: 3 euro (incl.één con-
sumptie). 

SOOSMIDDAG 

Op zondag 20 december en 
zondag 17 januari zijn er weer 
soosmiddagen. De soosmiddag 
op 20 december staat geheel in 
het teken van de kerst. 
Wij zorgen voor de aanwezig-
heid van drankjes en een gratis 
knabbeltje. Van de aanwezigen 
wordt verwacht dat ze er met el-
kaar een gezellige middag van 
maken. Dat kan door het vertel-
len van anekdotes, het voordra-
gen van een sketch, een gedicht 
of leuk verhaal, het bespelen 
van een muziekinstrument 
(piano is aanwezig), of een an-
dere ludieke manier om de aan-
wezigen te vermaken. Aanvang: 
15.00 uur. De entree is gratis. 

COMPUTERCURSUS  
DIGITALE FOTOGRAFIE KOORTJE 

N.a.v. de oproep in het vorige 
krantje hebben zich al zeven 
mensen aangemeld, variërend in 
de leeftijd van 55 tot 85 jaar. Het 
plan is medio januari te begin-
nen. De voorkeur gaat uit naar 
de donderdagavond tussen 19.30 
en 20.30 uur.  
Het idee is gewoon gezellig met 
elkaar te zingen onder begelei-
ding van een muziekinstrument 
of een cd’tje met repertoire “het 
Nederlandse lied”. U kunt zich 
nog steeds opgeven bij mevrouw 
Carla Elbertsen, tel. 6920299 
(tussen 17.00 en 19.00 uur. 

Vanaf begin januari tot eind fe-
bruari exposeert mw. R. Klaver. 
Na het overlijden van haar man 
zo‘n zes jaar geleden is zij be-
gonnen met schilderen. Ze schil-
dert figuratief en gebruikt daar-
bij verschillende technieken, zo-
wel met acryl als met olieverf.  

EXPOSITIE 

KLEDINGVERKOOP 

BUSTOCHTEN 

Het WOC de Schakel te Naar-
den organiseert elke maand bus-
tochten. 
Wanneer vijf personen of meer 
zich hiervoor melden, zou de 
bus ook bij de Heul op de Koe-
koeklaan stoppen. Hier werd 
echter te weinig gebruik van ge-
maakt.  
Er zullen dan ook geen aankon-
digingen meer plaatsvinden via 
dit krantje en  posters in het 
winkelcentrum. Voor deelname 
verwijzen we naar de website 
www.deschakelnaarden.nl) of 
naar de Bussumse krant. 

VOLKSSCHILDERKUNST 

In januari willen we met een 
nieuwe cursus volksschilder-
kunst beginnen. De bedoeling  
is oude spullen, zoals blikjes, 
doosjes, dienbladen, stoelen 
enz. weer nieuw te maken of 
mooi te beschilderen. In princi-
pe vindt de cursus op woens-
dagmiddag plaats. 
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden bij mevrouw I.H. 
Sigmond, telnr. 6912610. 

In januari starten we met een 
cursus digitale fotografie onder 
de naam "wat doe ik met mijn 
digitale foto's".  
Deze cursus wordt gegeven op 
de maandagmiddag en -avond 
en zal globaal inhouden: plaat-
sen van de foto's uit de camera 
naar de computer, bekijken en 
bewerken van de foto's in de 
‘fotogallery‘, maken van een 
screensaver met eigen foto's, 
een eigen foto op het bureau-
blad plaatsen, gecomprimeerd 
verzenden van foto's via e-mail,  
printen van foto's, af laten druk-
ken van foto's via internet en an-
dere mogelijkheden via internet, 
zoals het maken van een foto-
boek, fotopuzzel, t-shirt enz.  
Tevens de installatie en het ge-
bruik van het (gratis) program-
ma Picasa. 
Voor deelname opgeven bij de 
gastvrouwen van De Palmpit. 
Telefoon: 035-6938786.  
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Een tweemaandelijks uitgaafje 
als deze Berichten voor de 
Buurt heeft een nadeel: je kunt 
er niet actueel mee zijn. Fiets-
tochten of andere evenementen 
moet je maanden vooruit aan-
kondigen – nou ja, vóóruit kan 
er nog mee door, maar als je 
over gebeurtenissen pas maan-
den ná dato kunt berichten, is 
dat onverteerbaar.   
    Neem nou Sinterklaas. Die 
man is alweer op weg naar  
Spanje als dit nummer ver-
schijnt. Dan nog eens over zijn 
verjaardag schrijven – je zou 
niet goed wijs lijken. Het zal 
wel daarom zijn dat het bestuur 
van De Palmpit er ooit over 
heeft gedacht die verjaardag 
van de kalender te schrappen. 
    Maar naar verluidt, zijn 
daarover blijken van ongenoe-
gen uit Madrid gekomen. IJ-
lings hebben de Palmpitbe-
stuurders hun fout hersteld.  
    Privé ligt dit natuurlijk heel 
anders. Zeker als je kleinkinde-
ren hebt. En mochten die de 
leeftijd der gelovigen al achter 
zich hebben, dan zijn er vast 
wel neefjes en nichtjes op een 
leeftijd die enig huichelen wel 
rechtvaardigt. Je blijft zo lang 
mogelijk meedoen. Wat mij be-
treft mijn hele leven. 
    Niet altijd heb je er zelf ook 
profijt van. Bijvoorbeeld als je 
kleinkinderen en 
‘aangetrouwde’ neefjes en 
nichtjes besluiten de feestvie-
ring deze keer elders te doen 
plaatsvinden.  En je niet geacht 
wordt daar te verschijnen. Of je 
zou  nog meer geschenken na-
mens Sinterklaas moeten mee-
brengen. Wat dan weer een du-
re grap wordt. Of erger: er 
moeten nog meer gedichten 
worden geschreven. En dan heb 
ik het nog niet eens over al de 
extra research die dat vereist.   
   U hebt het intussen begrepen: 
dit is eigenlijk een hulpkreet. 
Wat zullen we? Schrappen?   
Graag uw mening, uiterlijk in 
september a.s.   
                                            (FZ) 

WEL OF GEEN SINT 

De ‘soosmiddag’ zoals die eens per  
maand op zondagmiddag wordt ge-
houden, trekt soms verwonderlijk 
weinig bezoekers. In september wa-
ren er maar een goeie dertig. In okto-
ber nauwelijks meer dan twintig. 
Zonde. Aan de sfeer kan het niet liggen. Een enkeling maar was er 
voor het eerst. De anderen wisten dus wat ze deden. De conclusie 
ligt voor de hand. 
    En dan het programma. In oktober kwam het voor een groot deel 
ten ‘laste’ van Annalou Mantz . Ze bracht een harpiste mee van he-
lemaal negen, een leerlinge, Duña. Die ook nog piano bleek te kun-
nen spelen. Onthoud die naam. 
   In de novembersoos zou weer Annalou optreden – die is onver-
moeibaar. Maar onverwacht was ze verhinderd. Gelukkig was Jos 
Baay er wel. En nog mooier: hij had zijn keyboard bij zich. Dat 
sleep je gemakkelijker mee dan een piano. Geen grote kast met sna-
ren en hamers. Alleen wat elektronica. Het vervoer ’n makkie. Op 
de achterbank ermee.            
   Met drie akkoorden, legde Jos Baay uit, kun je op een keyboard 
ongeveer alles spelen.   
   Als stand-up entertainer was er de heer Van Doorn. Met zijn rijke 
ervaring in het ontwikkelingswerk en gepromoveerd op dit gebied, 
kan hij er tal van anekdotes over vertellen. Wat hij graag doet. 
   ‘n Gevarieerde middag. Wie het op de derde zondag van de 
maand toevallig niet overmatig druk heeft, kan terecht in de Palm-
pit-soos.  

* Handige lui, die van de rondreizende modeshow ‘voor senioren’. 
Ze hebben geen winkel, ze reizen met vier busjes door Nederland 
om, zeiden ze, per jaar twaalfhonderd modeshows te geven zoals er 
onlangs een in de Palmpit werd georganiseerd. 
   Geen winkel, ook niet de kosten daarvan. Wel uiteraard die van 
het reizen. Het gunstige verschil - minus wel weer een bedragje 
voor de moeite - verwerken ze in de prijzen en komt zo aan de ko-
pers ten goede. Schappelijke prijzen. Elegante kleding. Al zag je 
wel dat die niet overwegend voor hip jong volk bestemd was. 
* John Zijdel (62), zoals bekend voorzitter van De Palmpit en belast 
met nog een serie functies van algemeen nut, had op zondag 20 sep-
tember voldoende  energie om ook even aan de Dam-tot-Damloop 
mee te doen. En ‘m uit te lopen. 
* Deze rubriek is niet bedóeld om eervolle vermeldingen toe te ken-
nen. Maar als ’t zo uitkomt, zullen we dat ook niet vermijden.  
* Sterker: we hopen dat het onvermijdelijk zal zijn. 
*  Er is een klacht binnengekomen: sommige hier aangekondigde 
evenementen zijn al voorbij op het moment dat dit krantje in de bus 
valt.  
   Wordt aan gewerkt. Wat zullen we doen? Dit krantje vroeger laten 
bezorgen of de evenementen uitstellen?  
* De zondagmiddagsoos - waarover elders meer - is ook toeganke-
lijk voor grootouders die eindelijk hun veelbesproken wonderscho-
ne nageslacht eens willen vertonen. Mits het zich rustig gedraagt. 
* De twee kleintjes die de spits afbeten, mogen best nog eens mee-
komen. Voorbeeldig waren ze. En ook beeldschoon. 
* Die spelletjesmiddagen blijken een goede greep te zijn. Druk dat 
het er is. 

PALMPITTEN 
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WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE  PALMPIT  

In het appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA BussumIn het appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA BussumIn het appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA BussumIn het appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum    

SOOSMIDDAG 
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COLOFON 

Dit nummer van ‘Rondom De 
Palmpit’ werd samengesteld door 
Danny de Wal, John Zijdel, te-
vens opmaak en productie, en 
Frans Zuydwijk, tevens eindre-
dacteur.  
Bijdragen van anderen zijn wel-
kom. Maar de redactie behoudt 
zich het recht voor ze te bekorten 
of niet te plaatsen.    
Het volgende nummer verschijnt 
begin februari. Bijdragen daar-
voor niet later dan 15 januari in-
zenden per post aan: redactie 
‘Rondom de Palmpit’, Koekoek-
laan 3, 1403 EA, Bussum of per 
mail: info@depalmpitbussum.nl.  
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Zo veel liefhebbers zijn er dat er 
‘parallelklassen’ moesten wor-
den ingericht. De docenten, Jos 
Baay, Annalou Mantz en John 
Zijdel, hebben de handen vol. 
   Wie zijn al die cursisten? 
Geen jongelui, uiteraard. 
Meestal gepensioneerde mannen 
en vrouwen, weinig mensen die 
in hun beroepsleven al gewoon 
waren de computer te gebrui-
ken. Of,  zoals sommigen bij het 
kennismakingsgesprek vertel-
den, ‘hoogstens een beetje’. En 
die hadden veelal collega’s of 
secretaresses die hen in geval 
van nood bijstonden. Maar te-
genwoordig moesten ze ‘het he-
lemaal zelf doen’. Vandaar. 
   Internet en e-mail, daar is het 
hun in de meeste gevallen om 
begonnen. De term 
‘internetbankieren’ valt de eer-
ste middag nog niet. Tegenover 
duidelijke belangstelling voor 
het nieuwe toch ook wel enige 
huiver.    
   We hoorden het verhaal van 
iemand die, toen hij nog werkte, 
wel eens met een computer te 
maken had gehad. 
‘Geconfronteerd’ was hij ermee. 
De term is  veelzeggend. Duidt 
niet op een nieuwe voorliefde. 
Maar hij kon er niet aan ontko-
men. ‘Na mijn pensionering was 
ik toch de klos; ik kreeg ’n paar 
bijbaantjes en men gaat er ge-
woon vanuit dat je een compu-
ter hebt.’ Met alle gevolgen van 
dien. 
   Tegenwoordig is het eerste 
wat hij ’s ochtends en het laatste 
wat hij ’s avonds doet, kijken of 
er e-mail binnen is gekomen. Of 
een bankafrekening. 
   We willen maar zeggen, schaf 
niet lichtvaardig zo’n ding aan. 
Voor je het weet, ben je voor de 
bijl. Mocht u niettemin uw zin-
nen op een computercursus van 
de Palmpit hebben gezet, zorg 
dan dat u er bijtijds bij bent. 
(FZ) 

OP TIJD ERBIJ 

Bij het begin van het nieuwe 
Palmpit-seizoen  schreven we 
een berichtje over het bestaan 
van deze club. Maar we hadden 
het nog niet meegemaakt. Dat 
moest nodig eens gebeuren. En, 
beviel het? vroeg men na af-
loop.  
    Wel, het is duidelijk genoeg 
als ik vertel dat ik aan de dis-
cussieleider, Marius Engelkes, 
had gevraagd er een halfuurtje 
bij te mogen zitten. Alleen als 
toehoorder, ik zou me in het 
botsen der meningen niet men-
gen.  
    Van beide goede voornemens 
kwam niets terecht. Ik bleef de 
volle anderhalf uur. De tijd 
vloog.   
    En mond houden, alleen maar 
luisteren? De lezer begrijpt het 
al. Ik heb heftig mee zitten: klet-
sen, wou ik schrijven, maar dat 
was het helemaal niet, er werd 
zinnig gepraat.  
    Hoe dat nou kwam?  
    Twee oorzaken. Een goede 
discussieleider is natuurlijk 
nummer één. Maar als zijn ge-
hoor niet te remmen is, dan kan 
zo’n man in het discussieleiden 
nog zo bekwaam zijn...  
    Maar dat is het aardige van 

DISCUSSIE OP NIVEAU 

De computercursussen zijn 
weer begonnen. Als we 
daarover nu een berichtje 
plaatsen, is dat niet omdat 
er cursisten moeten wor-
den geworven. Het is alle-
maal volbezet. 

Al eens zo’n discussieochtend ‘over de actualiteit’ bijge-
woond? Dat kan, je zit  er niet meteen voor het hele sei-
zoen aan vast. Je kunt er als ‘belangstellend toehoorder’ 
incidenteel aan deelnemen.  

een clubje als dit, het selecteert 
zichzelf. Je gáát er niet naartoe 
als je kunt vermoeden dat je niet 
een beetje constructief kunt mee 
doen. 
    Waar het over ging? 
    Een klein beetje over het af-
treden van de burgemeester van 
Tilburg. Al gauw en langdurig 
over het Oranjehuis.  
    Dat hebben we toch al meer 
dan vierhonderd jaar? 
    Tja. Een van de clubleden had 
een opinieweekblad meege-
bracht met het portret van prins 
Willem-Alexander, waarbij in 
koeienletters een mijns bedun-
kens nogal beledigende kreet 
stond. De hele monarchie en 
vooral de kosten ervan kwamen 
vervolgens op de snijtafel.  
    Peanuts tegenover het volgen-
de onderwerp. Een poging be-
vattelijk te maken hoeveel een 
begrotingstekort van 35 miljard, 
oftewel 35 maal 10 tot de 9e  
macht, nu eigenlijk is.  
   Tot besluit een onderwerp dat, 
vermoeden we,  in onze kringen 
frequenter aan de orde komt dan 
35 miljard: echtscheiding, als-
mede de voors en tegens daar-
van.  
    Alles bijelkaar: boeiend.  (FZ) 

CREATIEVE MARKT 

Zaterdag 7 november is in De 
Palmpit de eerste creatieve 
markt gehouden. Vanaf ’s och-
tends 10 uur waren er allerlei 
zelfgemaakte dingen te koop. 
Van theemutsen, patchwork en 
sieraden tot kleding en aarde-
werk. Het meest aangeboden 
werden schilderijen en wens-
kaarten. Populaire vormen van 
vrijetijdsbesteding, goed voor 
het vullen van bijna een derde 
van de verkooptafels.  
Ondanks de matige weersom-
standigheden waren er ruim 160 
bezoekers, op zoek naar dat ene 
voorwerp om zichzelf of een an-
der cadeau te doen. Tot 14 uur 
was er een goede toeloop, daar-
na werd het stiller. De deelne-
mers begonnen toen met het in-
ruimen van hun niet verkochte 
creaties. Wellicht had de markt 

langer geduurd als het beter weer 
was geweest. Dat zal de volgen-
de keer duidelijk worden, want 
de wens is aanwezig vlak voor 
Pasen weer een creatieve markt 
te organiseren.                    (DW) 


