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Links bovenin kunt u zien dat dit 
al weer nummer 1 van jaargang 5 
is. Dat houdt in dat de start van 
het nieuwe jaar al snel een feit is. 
Maar ook dat ik al weer 5 jaar 
voorzitter ben van De Palmpit. 
Wat vliegt de tijd, maar ook wat 
is er in die 5 jaar veel gebeurt! Bij 
mijn aantreden was één van mijn 
doelen om het wijkcentrum 7 da-
gen per week ’s ochtends, ’s mid-
dags en ’s avonds open te laten 
zijn. Dat is aardig gelukt. Ook 
was het streven van de beheer-
commissie om qua activiteiten in 
te spelen op de behoefte van de 
(senioren) wijkbewoners en daar 
op in te spelen. Ook dat is aardig 
gelukt. En met  meer activiteiten 
ook meer bezoekers en vrijwilli-
gers. Het bezoekersaantal is geste-
gen van 9000 naar 22.000 en het 
aantal vrijwilligers van 55 naar 
85.  
Ook bestond de wens om de ronde 
ruimte een functies te geven en te 
mogen gebruiken voor activitei-
ten. Dat is ook bijna gelukt. Met 
inspanning van de gemeente Bus-

De Palmpit met kerst en nieuwjaar 
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Op zondag 2 december zal Sinter-
klaas en zwarte Piet weer een be-
zoekje komen brengen aan het wijk-
ontmoetingscentrum De Palmpit. 
Dit bezoek zal worden opgeluisterd 
door kinderen van muziekschool 
Josien de Roode. 
Na het optreden van de kinderen en 
een toespraakje van sinterklaas zal 
de traditionele muziekbingo worden 
gehouden. Dit keer met medewer-
king van onze eigen mondharmoni-
ca club “De Bussumse mondharmo-
nicaspelers”. De bezoekers kunnen 
prijzen winnen die ze zelf hebben 
gekocht en meegebracht. Verder is 
de deelneming gratis, maar het mee-

Sinterklaasviering 

De Palmpit is ook dit jaar weer open op oudejaarsavond. Iedereen die dan niet 
alleen 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 nuttigen. Breng zelf ook wat lekkers mee. Dat kan 
worst of kaas zijn, nootjes, chips, zelfgebakken appelflappen, enzovoort. Wat 
niet opgaat, neemt u gewoon weer mee naar huis. 
Op deze avond kan men met anderen gezellig televisie kijken of spelletjes 
doen. Niets moet, alles mag (suggesties 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/heren op maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur 
op tel nr. 035-6938786 vóór 25 december. 

sum, Dudok wonen, Vivium en Ver-
sa is de verbouwing in volle gang. 
Het streven was om het  voor de 
kerst klaar te hebben , maar dat 
gaat helaas niet lukken. Maar begin 
volgend jaar is ook dat een feit. In 
het volgende krantje hoop ik de offi-
ciële opening te mogen aankondi-
gen. 
In dit krantje weer verslagjes van 
enkele gebeurtenissen, maar, be-
langrijker, de aankondiging van ac-
tiviteiten die nog volgen: creatieve 
markt, lezingen, workshops, muzi-
kale middagen, kleding(uit)verkoop, 
soosmiddagen en bingo’s. Verder 
weer een Sinterklaas-muziekbingo 
op 2 december, de kerstbrunch op 
2e kerstdag en oud– en nieuwvie-
ring op 31 december. Daarnaast  
een nieuwjaarsreceptie op 6 januari 
om op het nieuwe jaar te klinken. 
En dit alles natuurlijk in kerstsfeer! 
Ook nu zijn er de nodige kerstbo-
men  opgetuigd en zijn de tafels ver-
sierd met kerstkleden en kerststuk-
jes waarbij de kerstkransjes zeker 
niet zullen ontbreken. 

John Zijdel  (voorzitter) 

gebrachte presentje moet wel een 
waarde hebben van ongeveer € 5.00 
Liefst verpakt als surprise en verge-
zeld van een gedicht. Maar verplicht is 
dit niet. Al zou het natuurlijk wel leuk 
zijn. Een mooie verpakking alleen 
mag ook. Wij zorgen voor sinterklaas 
lekkernijen en, zoals ge-
zegd, de Sint en Piet ko-
men ook. Wie wil deel-
nemen, moet zich voor 
29 november aanmelden 
bij de gastvrouwen/
heren van De Palmpit, 
hetzij mondeling, hetzij telefonisch op 
nummer 035-6938786, of per e-mail: 
info@ depalmpitbussum.nl. 

Oud en nieuw viering in De Palmpit 
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Woensdag 26 december (2e 
Kerstdag) is er een kerstbrunch. 
De aanwezigen worden om 
10.30 uur ontvangen met koffie 
en gebak en om 12.30 uur ge-
trakteerd op een gezellige kerst-
brunch. Daarvoor wordt op een 

Zaterdag 8 december van 10 
tot 15 uur wordt in De Palmpit 
weer een ‘creatieve markt’ geor-
ganiseerd welke in het teken 
staat van de kerst. Voor een aan-
trekkelijke prijs kan men siera-
den, schilderijen, knuffels, 
patchwork, houtsnijwerk, 3D– 
en andere kaarten, glaswerk, 
zeepkransen, enz. kopen, om uw 
eigen huis te verfraaien of om 
aan een ander cadeau te doen. De 
entree is gratis. Deelname alleen 
door niet-commerciële personen 
of instellingen. Kosten: € 5,- per 
tafel (80 x 80 cm). Info en/of 
aanmelden: tel. 6936297.  

Zondag 13 januari zal Henk 
van Paridon “plaatjes op ver-
zoek” draaien. Als u zeker wilt 
weten dat uw favoriete plaatje 
op deze middag wordt gedraaid, 
geef dit dan van te voren bij hem 
op: tel. 692 11 73. Aanvang: 
14.30 uur. Entree: 2,-. 

CREATIEVE MARKT 

KERST BRUNCH 

Zondag 2 december wordt weer 
een sinterklaas muziekbingo ge-
organiseerd. Dit keer in samen-
werking met de kinderen van 
muziekschool Josien de Roode 
en de Bussumse mondharmoni-
caspelers. De deelname is gratis, 
maar u moet wel een presentje 
meebrengen t.w.v. + € 5,- (liefst 
als surprise en/of met een ge-
dichtje). Wij zorgen voor specu-
laas en pepernoten en misschien 
komt sinterklaas en zwarte Piet 
ook nog langs. Aanvang 14.30 
uur. Zaal open 14.00 uur. 

MUZIKALE MIDDAG 

Zondag 9 december zal mw. 
Henny van der Wilt, die werk-
zaam is als hovenier van het kas-
teel Sypestijn, een boeiende le-
zing geven over de flora en fau-
na van de Vecht.  
Aanvang: 14.30 uur. Entree: 4,-.  

vrijdag 7 december is er een 
Veluwerit naar de Harskamp met 
stamppottenbuffet en bingo. 
Voor meer info: zie pagina 3. 

DVD VOORSTELLINGEN 

DIALEZING 

BUSTOCHT 

Op woensdag 5 en 19 decem-
ber en 9 en 23 januari worden 
dvd’s vertoond op een groot te-
levisiescherm. Aanvang 19.30 
uur. De toegang bedraagt € 1,-. 
Voor titels en genre zie pagina 3 

KLEDING (UIT)VERKOOP 
Donderdag 13 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.  

Dinsdag 18 december en 15 
januari wordt weer een wan-
deltocht gehouden o.l.v. Trudy 
Nederend. Start om 10.00 uur. 
De route en afstand is afhanke-
lijk van de fysieke gesteldheid 
van de deelnemers. Ook rol-
stoelers met begeleiders zijn 
welkom. Deelname is gratis en 
op eigen risico. 

KERST SOOSMIDDAG 
zondag 16 december is er een 
kerstsoosmiddag. Deze soos-
middag staat geheel in het teken 
van de kerst met verschillende 
optredens, o.a. Annalou Mantz, 
maar ook van de aanwezigen 
wordt verwacht dat ze iets doen, 
bijvoorbeeld door het vertellen 
van anekdotes, het voordragen 
van een sketch, een gedicht of 
leuk verhaal, het bespelen van 
een muziekinstrument (piano is 
aanwezig), of een andere ludie-
ke manier om de aanwezigen te 
vermaken. Aanvang: 14.30 uur. 
De entree is gratis. 

WANDELTOCHTEN 

Op zondag 30 december en 
zondag 27 januari zijn er weer 
bingo’s met leuke prijzen. Aan-
vang: 14.30 uur. Op 30 decem-
ber een speciale oudejaarsbingo!
Entree: 4 euro (incl. een bingo-
kaart en één consumptie).  

BINGO 

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 ver-
schillende activiteiten, voor elk wat wils.   

DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

SINTERKLAASVIERING 

OUD EN NIEUWVIERING 
Zoals op de voorpagina reeds 
staat aangekondigd, is De Palm-
pit op oudejaarsavond open voor 
eenieder die dan niet alleen wil 
zijn. Daarnaast is er zondag 6 
januari is er van 14.30 tot 16.30 
uur een nieuwjaarsreceptie in De 
Palmpit. Onder het genot van 
een drankje en een hapje kunnen 
alle bezoekers van het wijkont-
moetingscentrum elkaar geluk-
kig nieuwjaar toewensen, maar 
ook alle bewoners uit de wijk 
Oostereng zijn dan van harte 
welkom. 

groot tv-scherm een kerstfilm 
vertoond. Aansluitend vindt er 
een spelletjesmiddag + bingo 
plaats. Entree: 10 euro. Inschrij-
ven voor 21 december bij De 
Palmpit. 

SOOSMIDDAG 
zondag 20 januari is de eerste 
soosmiddag van het nieuwe jaar. 
Aanvang: 14.30 uur. De entree is 
gratis. 
Op deze middag o.a. een optre-
den van het SynTact Ensemble 
met Jiddische en Sefardische lie-
deren. Maar ook van de aanwe-
zigen wordt verwacht dat ze iets 
doen, bijvoorbeeld het vertellen 
van anekdotes, het voordragen 
van een sketch, een gedicht of 
leuk verhaal, het bespelen van 
een muziekinstrument (piano is 
aanwezig), of een andere ludieke 
manier om de aanwezigen te 
vermaken. Aanmelden bij John 
Zijdel, tel. 06-12431121. 

KERST WORKSHOP 
donderdag 20 december is er 
een workshop kerststukjes ma-
ken van 10.00 - 12.00 uur. Prijs 
€ 7,50 per persoon excl. materi-
aal (€ 22,50 incl. materiaal). 
Deelname van te voren opgeven 
bij Co Amesz, telnr. 033-
2982675. U hoort dan ook wat 
u aan materiaal mee moet ne-
men. Maximaal 20 personen. 



De door De Palmpit georganiseerde bustochten werden tot op heden verzorgd door firma Hooyberg. Niet 
dat we hierover ontevreden waren, maar toch willen we het in 2013 eens met een andere firma proberen 
en wel met  Eemlandreizen uit Hilversum. Hierbij zijn de volgende busreizen besproken: 
Vrijdag 15 februari: Op de koffie bij Douwe Egberts in Friesland Vertrek 9.00 uur, kosten 35 euro. 
Donderdag 11 april: Voorjaar en Bollentocht in de Kop van Noord-holland, kosten 38.50 euro 
Vrijdag 7 juni: Dagje Rotterdam met rondvaart door de havens. kosten: 48.50 euro. 
Dinsdag 13 augustus: Per stoomtrein door Westfriesland, kosten: 42.50 euro. 
Donderdag 12 september: Het Rijk van Nijmegen (kosten nog niet bekend). 
Woensdag 16 oktober: Herfstkleuren en advocaat in de Peel (kosten nog niet bekend). 
December: nog nader in te vullen.Alle bustochten met Eemlandreizen starten om 8.30 uur (behalve fe-
bruari). 
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Ook in het nieuwe jaar gaan we door met het ge-
ven van computercursussen. Naast een beginners-
cursus, die is ontwikkeld voor mensen die pas een 
computer hebben aangeschaft en waarbij het ac-
cent ligt op het gebruik van de muis, het toetsen-
bord en een tekstverwerkingsprogramma, is er 
een vervolgcursus, waarin met name het gebruik 
van e-mail en internet wordt aangeleerd. Daar-
naast komt er een herhalingscursus, waarbij de 
moeilijkste lessen uit het tekstverwerkingspro-
gramma en uit e-mail- en internetgebruik worden 
herhaald. Daarnaast zal een aparte les worden be-
steed aan de rechtermuisknop. Dat is een zeer be-
langrijk hulpmiddel en er wordt helaas te weinig 

     gebruik van gemaakt. . 
Voor de wat meer gevorderde computergebruikers 
is er ook weer de cursus digitale fotografie, waar-
bij men leert de foto’s van de digitale camera op 
de computer te zetten, in verschillende mappen te 
plaatsen en zo nodig te hernoemen. Daar wordt 
ook behandeld hoe men foto’s dient te bekijken, 

COMPUTERCURSUSSEN 
te bewerken en af te drukken, in een tekst te plaat-
sen of er een fotoalbum van te maken. Naast de be-
staande Windows-applicaties Vista als Windows 7 
(geen Windows XP) wordt het gratis te downloa-
den programma Picasa behandeld. 
De verschillende cursussen vinden plaats op maan-
dag-, dinsdag- en donderdagmiddag en starten be-
gin februari. Bij voldoende deelname is er ook een 
cursus digitale fotografie op maandagavond. Ook 
worden er weer Tablet– en I-pad cursussen gege-
ven. Meer hierover in het volgende krantje. De 
kosten van de beginners, vervolg– en herhalings-
cursus zijn € 35,- voor 10 lessen van 1 uur. De cur-
sus digitale fotografie kost € 30,- voor 6 lessen van 
1 uur. Alle lessen worden gegeven op de vier aan-
wezige computers met een maximum van acht cur-
sisten per cursus. Men kan zich nu reeds opgeven 
voor deze cursussen onder het motto “wie het eerst 
komt (lees aanmeldt), wie het eerst maalt (lees: aan 
de beurt komt)”. U kunt zich aanmelden bij de 
gastvrouwen/heren op telefoonnummer 6938786. 

Vanaf maandag 21 januari van 14.30 tot 16.00 uur start de cursus “Kunst 1900 - 1945”, 
door de kunsthistorica drs. Diana Kostman. In deze cursus kijken we naar de kunstgeschie-
denis van de eerste helft van de twintigste eeuw. Een roerige en dynamische periode in de 
geschiedenis die ook in de kunst zijn sporen heeft nagelaten. Wat aan bod zullen komen, 
zijn ondermeer het expressionisme, het kubisme, het futurisme, De Stijl, het Dadaïsme en 
het surrealisme. In de cursus zal worden ingegaan op zowel de schilderkunst, de beeld-
houwkunst als de architectuur. Kosten: €105,00 voor 10 lessen inclusief syllabus. Docent: 
drs. Diana Kostman. Aanmelden en informatie: 035-8884795 of per e-mail diana.
kostman@ casema.nl of www.artemisomnibus.nl 

CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS 

vrijdag 7 december is er een Veluwerit naar de Harskamp met stamppottenbuffet en bingo. In samen-
werking met restaurant De molen in Harskamp een heerlijk dagje uit voor een weggeefprijsje! Via het 
Eemland rijden we naar de Veluwezoom voor een kopje koffie met boerencake. Daarna volgt een tocht 
door het bosrijke gebied van de Veluwe. Terug in Harskamp gaat u onbeperkt stampotten eten, uiteraard 
met een Gelderse rookworst en garnituren en een lekker ijsje zal niet ontbreken. Na de maaltijd gaan we 
starten met het onvol-prezen Bingospel. In de namiddag gaat u weer met de comfortabele touringcar op 
huis aan. Vertrek om 09.00 uur. Thuiskomst ca. 17.30 uur. Prijs: 32.50 euro. 
Er wordt betaald in de bus. (graag gepast in een envelop met uw naam en telefoonnummer erop). Annu-
leren kan tot ca 5 dagen voor vertrek. Aanmelden bij Ria Schipper, tel. 6930789 of 06-57376788. 

BUSTOCHTEN MET DE PALMPIT 

BUSTOCHTEN MET DE PALMPIT IN 2013 

In de maanden december en januari zullen de navolgende films worden vertoond op een 
groot TV-scherm: 
05-12-2012: My life                                                    09-01-2012: Poldark  
19-12-2012: An American Christman Carol               23-01-2012: Intouchables 
Aanvang 19.30 uur. Entree € 1,-. 

DVD-VOORSTELLINGEN IN DE PALMPIT 
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‘Rondom De Palmpit’ wordt samenge-
steld door John Zijdel en Rob Ar-
noldussen. Bijdragen van anderen zijn 
welkom, maar de redactie behoudt zich 
het recht voor ze te bekorten of niet te 
plaatsen.  
Het volgende nummer verschijnt eind 
januari. Bijdragen daarvoor niet later 
dan 19 januari 2013 inzenden, per e-
mail aan: info@ depalmpitbussum.nl of 
per post aan: redactie ‘Rondom de 
Palmpit’, Koekoeklaan 3, 1403 EA, Bus-
sum. 

COLOFON 
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Vanaf vrijdag 2 november is 
een expositie te zien in de ver-
schillende zalen van De Palmpit 
en de centrale hal van de Heul. 
Onderstaande leden van de 
Vrije Schilders uit Bussum mo-
gen deze ruimtes gebruiken om 
hun werken te tonen. 
De Vrije Schilders is een veren-
ging waar eenieder kan werken 
zonder dat er les wordt gegeven 
en die dit jaar al 66 jaar bestaat. 
Ze willen de toeschouwers 
graag tonen wat zij door enthou-
siasme gecreëerd hebben.  
Een aantal van de leden volgt 
cursussen om hun blik te verrui-
men. Ook or-
ganiseert de 
vereniging 
enkele keren 
per jaar een 
workshop, 
waarbij een 
kunstenaar wordt uitgenodigd. 
Een creatieve groet van Nel Tö-
nis, Willy Maris, Joke Laven, 
Liesbeth Nap, Ineke Huyssoon, 
Jo van Welsen, Hans Graas, 
Bep Nieboer, Annette Nijo en 
Tonny Steeman. 

EXPOSITIE IN DE PALMPIT 
Sylvia Habermehl, 69 jaar, geeft al 14 jaar les en is nu onze nieuwe 
lerares voor de mandala groep. Mandala zijn cirkelvormige geome-
trische voorstellingen die in vrijwel alle culturen over de hele wereld 
voorkomen. Het woord mandala komt uit het Sanskriet en betekend 
heilige cirkel, of magische kring. Cirkels, spiralen en andere ronde 
objecten hebben altijd tot de verbeelding van  mensen gesproken. 
Sylvia zegt hier over: “Als u in staat bent een kleurpotlood vast te 
houden, dan hoeft u niet eens te kunnen tekenen” en u zult versteld 
staan, wanneer je je eigen gang kan gaan en ziet wat je dan al tot 
stand weet te brengen. Dus .…meldt u zich gerust aan bij ons gezel-
lig groepje senioren die met veel plezier iedere week op woensdag 
ochtend bijeen komen in De Palmpit. Aanmelden kan bij Ria Schip-
per, tel. 6930789. 

ANNEKE BÖKKERINK ERELID 

SYLVIA HABERMEHL  MANDALA WERKGROEP 

JOOP DE VRIES 10 JARIG LUSTRUM DOCENT BILJART 

Joop de Vries, 74 jaar, was al vroeg gepensioneerd, maar heeft zich 
geen moment verveeld. Hij was in het verleden een verwoed biljar-
ter, en speelde destijds in de hogere klassen. Echter Joop had al 35 
jaar geen Keu meer in zijn handen gehad, totdat hij de gelegenheid 
kreeg zijn kunnen aan de biljarttafel opnieuw uit te uitdragen door 
anderen te helpen een ware biljarter te worden. Dus hij begon lessen 
te geven, en dat doet hij nu al 10 jaar bij De Palmpit met héél veel 
plezier. Gefeliciteerd Joop…, wij weten dat jij dit met heel veel 
overgave en geduld doet. Joop zei over het biljarten het volgende: 
“er is niet één sport zó intensief als biljarten. Het kent zo onnoeme-
lijk veel variabelen”. Beslist iets om over na te denken !!!        R.A.  

JACQUEL LIPS 5 JARIG LUSTRUM DOCENT BRIDGE 
Jacques Lips, 77 jaar, had elders al eens éérder les gegeven in Hil-
versum, maar die groep viel uit elkaar en zodoende kwam hij 5 jaar 
geleden bij De Palmpit terecht waar hij aan 12 leerlingen les begon 
te geven. Nu geeft hij al 3 keer per week les, omdat die groep is uit 
gegroeid tot 76 leerlingen. Dus elke les heeft zo rond de 20 leerlin-
gen. Jacques zegt hierover: “het zijn niet alleen de lessen, maar er is 
zéker ook een groot sociaal contact”. Jacques verricht hiervoor ook 
veel huiswerk omdat hij iedere les weer iedereen aan de gang weet te 
zetten door hun stencils met opdrachten mee te geven. Even terzijde, 
Jacques was ten tijde van dit interview 42 jaar getrouwd met zijn 
vrouw Gonnie, proficiat.                                                           R.A.     
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Op dinsdagochtend 6 november werd er afscheid genomen van de 86 
jarige Anneke Bökkerink. Meer dan 20 jaar heeft zij als gastvrouw ge-
heel vrijwillig, en met héél veel plezier, bij De Palmpit gewerkt. Daar-
om is Anneke ook benoemd tot Erelid van WOC De Palmpit en ont-
ving in aanwezigheid van collega’s en overige aanwezigen uit  handen 
van de voorzitter een oorkonde en een mooie bos bloemen. Na de kof-
fie met gebak ontving zij als erelid óók nog een mooie draagspeld. 
Haar naam prijkt nu, met zeven anderen, op het bord ereleden bij De 
Palmpit. Anneke is in Amsterdam geboren, een vrouw die het woord 
griep niet kent, en  als je haar nu spreekt, is zij nog steeds héél leven-
dig en actief. Zij heeft tot haar 65e jaar altijd gewerkt als typiste, eerst 
bij haar vader en later bij diversen andere bedrijven. Samen met haar 
man genoot zij van hun vakanties in Portugal waar zij vaak 2 keer per 
jaar heen gingen. En nu is zij sinds kort neergestreken in de Zandzee 
waar zij zich heerlijk op haar gemak voelt in haar flat op de 4e etage, 

met prachtig uitzicht. Zij geniet van de mensen om haar heen en prijst zich gelukkig met haar omstandig-
heden. Het bestuur wenst haar dan ook nog vele fijne jaren toe in gezondheid en geluk.                       R.A. 
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