De Palmpit in 2010
Nog even terugblikkend op vorig
jaar mogen we constateren dat
weer meer mensen De Palmpit wisten te vinden. Met 12.500 drempeloverschrijdingen over het hele jaar
(gemiddeld dus 1000 per maand) is
er nog steeds een stijgende lijn te
zien. We hopen dat dit zich zal
voortzetten.
Wanneer u dit leest is de maand
januari voorbij en zijn de nodige
activiteiten alweer achter de rug,
zoals de oud- en nieuwviering, de
soosmiddag, de lezing over NieuwGuinea en de tweemaandelijkse
bingo. Naast de bingo zal op de
laatste zondag van de andere
maand steeds een spelletjesmiddag
worden georganiseerd. Daar beginnen we mee op 28 februari.
De computercursus digitale foto-

grafie is reeds van start gegaan.
Hiervoor waren zoveel aanmeldingen dat deze cursus in maart en in
mei wordt herhaald.
Voor het op te richten koortje hebben zich zeven mensen aangemeld.
We willen echter met minimaal
tien personen starten en beginnen
daarom pas in september.
In De Palmpit wordt bijna elke dag
wel gebridged, of in club-, of in
cursusverband. Voor enkele mensen is op sommige dagen nog plaats
om mee te doen.
In februari is er ook een optreden
van het smartlappenkoor "Naerdigheid" uit Naarden en in maart
is er weer een lezing over Israël.
Meer informatie over dit alles is elders in dit krantje te lezen.
John Zijdel (voorzitter)
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Tijdens de kerstdagen zelf is De Palmpit dan wel gesloten geweest, de feestdagen zijn er, zelfs bij het ongekend strenge winterweer, zeker met niet minder warmte gevierd. Dat vond ondermeer plaats op de zondagmiddag vóór
Kerstmis, zo’n middag die eigenlijk tot de gewone ‘soosmiddagen’ behoorde.
Maar die vooral door de muzikale medewerking van Annalou Mantz en Jos
Baay een onmiskenbare kerstsfeer kreeg.
Annalou kreeg de aanwezigen zo ver dat ze allen de ‘herdertjes lagen bij
nachte’ meezongen. Jos Baay had zijn keyboard weer bij zich, waarop hij talrijke kerstmelodieën ten gehore bracht. En hij las een wittekerstverhaal van
Godfried Bomans voor. Ouderwets? Het mag zijn – maar de aanwezigen vonden het ‘een ouderwets mooie kerstmiddag’.
Twee dagen eerder werden de talrijke vrijwilligers - gastvrouwen/heren, bestuurderen, docenten - die De Palmpit dag-in-dag-uit gaande houden, op het
traditionele kerstdiner onthaald. Waarmee de gemeente Bussum, Versa en de
beheercommissie van De Palmpit, aldus voorzitter John Zijdel, hun waardering tot uitdrukking brachten voor de onvermoeibare inzet van zo velen. Een
hoogst plezierige bijeenkomst altijd. En wat de maaltijd betreft, daaraan besteedde Jos Baay tenslotte een erkentelijk getoonzet speechje.

… en oudjaar
Rustige avond. Beetje film, beetje
televisie. Kalme conversatie.
Glühwein, hapjes. Zelfs warme
bitterballen. Tussendoor even gemaakt door een van de Heulhabituées, die een halfuurtje naar
haar appartement boven was verdwenen.
Een uitkomst voor een twintigtal
mensen dat die avond niet alleen
wilde zijn of niet meer de deur uit
durfde en het risico van gladheid
lopen. En toch het glas op het
nieuwe jaar wilde heffen. Goed
initiatief van de beheercommissie.
Glas omhoog op hen.

Gezellig oud en nieuw vieren met andere wijkbewoners
(met dank aan de Harense Smit voor de TV).

DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT
Het seizoen 2009/2010 in WOC De Palmpit is al weer 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.

SMARTLAPPENKOOR

BINGO

SOOSMIDDAGEN

Zaterdag 13 februari treedt het
smartlappenkoor ‘Naerdigheid’
op in De Palmpit. Zij zingen
echte oude smartlappen, aangevuld met zeemansliedjes, het
ware levenslied en af en toe een
onvervalste kraker uit het oude
Amsterdam.
Aanvang: 14.30 uur. Zaal open
om 14.00 uur. Entree: € 3 euro
(incl. één consumptie).

Op zondag 28 maart organiseren Ton en Roos Schrijvers samen met Nel Bakker en Els van
Latum de voorjaarsbingo met
leuke prijzen. Aanvang: 14.30
uur. Aanmelden is niet nodig.
Entree: 3 euro (incl. een bingokaart en één consumptie).
De bingo’s vinden om de maand
plaats op de laatste zondag van
de oneven maand.

SPELLETJESMIDDAG

KOORTJE

Op zondag 28 februari vindt
voor de eerste keer een spelletjesmiddag plaats. Hierbij kunnen alle voorkomende spellen
worden gespeeld, zoals rummicub, scrabble, sjoelen, mahjong,
sjoelen, enz. Maar ook kaartspelletjes, schaken of dammen.
Ook hebben we in De Palmpit
een aantal spellen die geheel
nieuw zijn. Die kunnen voor u
een uitdaging zijn om ze te leren.
Aanvang: 14.30 uur. Aanmelden is niet nodig.
Entree: 1,50 euro (incl. één consumptie).
Deze spelletjesmiddagen vinden
telkens om de maand plaats op
de laatste zondag van elke even
maand.

N.a.v. de oproep in het vorige
krantje hebben zich zeven mensen aangemeld, variërend in de
leeftijd van 55 tot 85 jaar. Vanwege persoonlijke omstandigheden van Carla en de wens om
met minimaal tien personen te
starten, zal het koortje pas beginnen in september, waarbij de
voorkeur uitgaat naar de donderdagavond tussen 19.30 en 20.30
uur. Het idee is gewoon gezellig
met elkaar te zingen onder begeleiding van een muziekinstrument of een cd’tje met repertoire
“het Nederlandse lied”.
U kunt zich nog steeds opgeven
bij mevrouw Carla Elbertsen,
tel. 6920299.

Op zondag 21 februari en zondag 21 maart zijn er weer soosmiddagen. Wij zorgen weer voor
de aanwezigheid van drankjes en
een gratis knabbeltje. Van de
aanwezigen wordt verwacht dat
ze er met elkaar een gezellige
middag van maken. Dat kan 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 ludieke manier om de aanwezigen te vermaken. Aanvang:
15.00 uur. De entree is gratis.

KLEDINGVERKOOP
EN MODESHOW

In het vorige krantje hebben we
een oproep geplaatst om een
nieuwe cursus volksschilderkunst te beginnen. De bedoeling
hierbij is oude spullen, zoals
blikjes, doosjes, dienbladen,
stoelen enz. weer nieuw te maken of mooi te beschilderen. In
principe vindt de cursus op
woensdagmiddag plaats.
Belangstellenden kunnen zich
aanmelden bij mevrouw I.H.
Sigmond, telnr. 6912610.

Op woensdag 3 maart houdt
Harry Kerkhofs Modehuis uit
Valkenswaard vanaf 09.30 tot
13.00 uur weer een modeshow
en kledingverkoop voor senioren
(mannen zowel als vrouwen) in
de hal van De Heul. De toegang
is gratis.

DVD-PRESENTATIE
Op zaterdag 27 maart hebben
de dames Nel Brasser en Rinske
Veen weer een mooie dvd over
Israël voor ons in petto. In de
pauze kunnen tevens typisch Israëlische artikelen worden gekocht. Aanvang 14.30 uur. Zaal
open 14.00 uur. Toegang: 3 euro (incl.één consumptie).
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VOLKSSCHILDERKUNST

WORKSHOP
Dit jaar willen we een workshop
zeepkransen maken (zie www.
zeepkransen.nl) organiseren o.l.
v. Jacqueline Hagen. Belangstellenden kunnen zich nu reeds
aanmelden op telnr. 0640035340.

EXPOSITIES
Tot eind februari zijn de schilderijen, gemaakt met acryl en olieverf, van mw. R. Klaver nog te
bewonderen. Bij verkoop van
werk gaat een deel van de opbrengst naar dierenasiel Crailo.
Van begin maart tot eind april is
werk te zien van mw. Janny Minekus. Zij is in 1984 begonnen
met schilderen, eerst aquarel en
later met acryl. Zij schildert
voornamelijk landschappen en
bloemen.

INTERNATIONALE
VROUWENDAG
Op maandag 8 maart zal WOC
De Palmpit deelnemen aan de internationale vrouwendag. Tussen
13.00 en 17.00 uur kan men er
genieten van een gratis kopje koffie met gebak. Tevens zal hierbij
het Comeniuskoor uit Naarden
optreden.

PIANORECITAL
Op zondag 14 maart zal de 17
jaar jonge pianist Christian
Ohrtmann een recital geven. Hij
speelt niet alleen klassiek, maar
ook populaire werken. En dat
alles uit het hoofd, zonder bladmuziek. Ook speelt hij nummers
op verzoek.
Aanvang: 14.30 uur. Zaal open
om 14.00 uur. Entree: € 3 euro
(incl. één consumptie).
RONDOM DE PALMPIT

ACTUEEL?

COMPUTERCURSUS DIGITALE FOTOGRAFIE

Oorspronkelijk hadden wij, samenstellers van dit buurthuiskrantje, een heel andere tekst
voor deze kolom klaarliggen. Je
moet de inhoud van zo’n blaadje immers ruim tevoren bedenken. Wanneer het ene nummer
bij de drukker ligt, moet het volgende al zo goed als klaar zijn.
Het is heel wel mogelijk dat
we nu het onderwerp zelfs al in
november bedacht hadden. Actueel was het dus zeker niet.
Moet dat dan? Neen, maar het
is mooi meegenomen.
Toen we in januari met dit
nummer serieus in de weer gingen, vonden we het onderwerp
(‘computers’, nou die blijven
nog wel even) helemaal niet
meer interessant.
Wat was er dan wel actueel,
vindt u? Ja, we horen het gemompel al terwijl u dit leest, en
we zijn het helemaal met u
eens: de sneeuw, de gladheid,
de files, het winterweer. Niet
dat u voor uzelf nou zo in uw
piepzak zat, maar velen van u
waren toch bezorgd. Waarover?
Wie De Palmpit frequenteren,
zijn in heel veel gevallen van
een leeftijd dat ze werkende kinderen en schoolgaande kleinkinderen hebben. Ik verwed er
wat onder dat ze, vroeg wakker
als altijd en het nieuws van zeven uur horende, niet helemaal
gerust waren. Je dochter, die
met de auto ergens de provincie
in moet. Of je zoon, die in een
richting moet die niet minder
griezelig is. En die kleine jongens en meisjes, die bijna tien
kilometer moeten fietsen. Zou
daar wel goed gestrooid zijn?
En hun oren zullen toch niet afvriezen? En anderen zullen toch
ook wel behoorlijk uit hun doppen kijken?
Als je ze ’s avonds vertelt dat
je behoorlijk ongerust bent geweest, vinden ze dat helemaal
niet nodig. Maar ze waarderen
gelukkig wel dat je nog steeds
aan hen denkt.
Er is één ding dat nogal frustrerend is: als dit kolommetje
verschijnt, is het waarschijnlijk – en hopelijk! – volstrekt
niet meer actueel.
FZ

In januari zijn we gestart met de computercursus digitale fotografie.
N.a.v. de oproep in het vorige krantje hebben zeer veel mensen zich
aangemeld. Reden om de cursus in maart en in mei te herhalen.
De cursus wordt gegeven op de maandagmiddag en -avond en zal
globaal inhouden: plaatsen van de foto's uit de camera naar de computer, bekijken van de foto's op de computer, met eigen foto's een
screensaver maken, een eigen foto op het bureaublad plaatsen, gecomprimeerd verzenden van foto's via e-mail, printen van foto's, af
laten drukken van foto's via internet en andere mogelijkheden via
internet, zoals het maken van een fotoboek, fotopuzzel, t-shirt enz.
Tevens het leren installeren en gebruiken van het (gratis) programma Picasa. Kosten € 30,- voor zes lessen. Er zijn cursusboeken beschikbaar voor Windows XP, Windows Vista en Windows 7.
Voor deelname kunt u zich opgeven bij de gastvrouwen van De
Palmpit. Telefoon: 035-6938786. Voor de cursus in maart zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar. Deelname op volgorde van aanmelding.
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BINGO – HOEZO?
Wat bezielt toch mensen die zich op zondagmiddag in
diepe concentratie buigen over een blauw plankje, voorzien van 25 nummers en een oranje schuifje, terwijl ze
hun oren spitsen om niets te missen van de in hoog tempo opgesomde getallen, in de hoop misschien, misschien
luidkeels ‘bingo’ te kunnen roepen?
We proberen enkele aanwezigen daarnaar te vragen maar worden
direct gesommeerd stil te zijn. Ook in de pauzes tussen de rondes
krijgen we niet echt antwoord. Er wordt alleen gesproken over nummers, vooral over dat ene nummer dat nog ontbrak, waardoor men
net niet in de prijzen viel. En is het wel zeker dat de winnaar zich
niet heeft vergist?
‘Dat was een goede bingo’, schalt het door de microfoon. ‘Dat
mens wint elke keer’, horen we aan een tafeltje niet zo erg zacht
fluisteren.
Deze keer is de prijs een plantje, geschonken door een naburige
bloemist. Zou iemand dáárvoor naar een bingomiddag komen?
Voor de drie euro deelnemersgeld kun je ze ook zelf kopen.
Toch nog maar even doorvragen. Het blijkt de gezelligheid te zijn,
sociaal contact, welkome afwisseling op een anders misschien saaie,
regenachtige zondagmiddag. En toch ook wel de kans iets, hoe gering ook, te winnen. Het schijnt zelfs verslavend te zijn.
Vergelijk de bingomiddagen in De Palmpit niet met wat de televisie op dat gebied
vertoont in ‘Man bijt
hond’. Dat wordt/werd
opgenomen in de
Haagse schilderswijk.
Hetgeen groot verschil
maakt. Ieder zijn eigen
soort gezelligheid. Wij
hier hoeven de pret
niet aan te dikken omdat we de tv verwachten.
WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE PALMPIT

In het appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum
Telefoon: (035) 6938786, EE-mail: info@depalmpitbussum.nl
Website: www.depalmpitbussum.nl
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NIEUW IN SEIZOEN

DERTIG JAAR ISRAEL

2010 – 2011?

In dertig jaar dertig keer naar Israel: ‘ik weet in Jeruzalem
beter de weg dan in Amsterdam’, aldus Jaap Mouissie
(Naardenaar) op een te weinig bezochte zaterdagmiddag in
De Palmpit bij het vertonen van de op zijn reizen gemaakte filmopnamen.

Leesclub
We zouden bij de aanvang van
het nieuwe seizoen (september)
in De Palmpit een leesclub voor
Nederlandstalige literatuur willen beginnen . Is er een Neerlandicus (leraar, m/v?) in Bussum
die tijd en zin heeft om zo’n
club te leiden? Details nader te
bespreken. Bel eens met onze
redacteur, Frans Zuydwijk, tel.
5338543.
Willen belangstellenden voor
deelneming aan de leesclub zich
nu al (vrijblijvend) bij De Palmpit melden, tel.938786.
Vreemde talen
Eigenlijk is het vreemd dat in
De Palmpit maar één vreemde
taal onder de activiteiten vermeld staat: Engels. We zouden
ook Franse en Duitse conversatie willen geven. Als er belangstelling voor is.
Zijn er leraren die tijd en zin
hebben om zo’n clubje onder
hun hoede te nemen? Bel
5338543.
Vreemd idee?
Een sonnet schrijven, een haiku,
een limerick misschien. Veel
mensen zouden het graag kunnen. Welke dichter, welke Neerlandicus wil daarvoor in De
Palmpit een workshop geven?
Bel ook 5338543.
We houden ons aanbevolen voor
nog meer ideeën.

CREATIEVE MARKT
Op zaterdag voor Pasen, 3
april wordt van 10 tot 13 uur
door W.O.C. De Palmpit weer
een ‘creatieve markt’ georganiseerd. Iedereen die niet-professioneel creatief bezig is en zijn
of haar producten aan de man
wil brengen, krijgt hiertoe op deze markt de gelegenheid.
Aan het soort artistieke productie worden geen specifieke eisen
gesteld. Het kunnen sieraden
zijn, schilderijen, patchwork,
houtsnijwerk, 3D-kaarten, beeldhouwwerk, poppen, knuffels, foto’s, sieraden, enz.
De voor de expositie nodige tafels (80 x 80) kunnen tegen € 5
per stuk worden gehuurd (zolang de voorraad strekt) bij de
gastvrouwen van De Palmpit, tel
6938786.
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Zijn Israël-‘manie’’ was Mouissie min of meer overkomen. Op
een informatieve bijeenkomst
over dat land was hij ooit ongewild aangewezen om er naartoe
te gaan.
Dat het land hem na die eerste
keer was blijven boeien – hetzelfde jaar kwam hij er nóg
eens – werd de aanwezigen op
die middag moeiteloos duidelijk.
Eigenlijk geen film, wat hij
vertoonde, meer een schetsmatige aaneenrijging van losse opnamen. ‘Amateurwerk’, zei
Mouissie er zelf van.
Toch gaf dat toeristische logboek-in-plaatjes een indringend

beeld van het land. Al sinds het
onafhankelijk is, 1948, vecht het
om te kunnen blijven bestaan.
Wolkenkrabbers (Eilat, Jeruzalem), droge rotsen, kale zandvlakten (de Negev), de Klaagmuur, de Rotskoepel van de Islam op de plaats waar ooit de
tempel van Salomo stond, de
Dodezee-rollen, de oorlogen met
de Egyptenaren en de Romeinen – lieflijkheid is er nauwelijks te ontdekken. Maar het doet
je iets van de defensieve sfeer
begrijpen, van het niet willen
toegeven, van de dagelijkse bede: ‘mijn land, mijn tehuis, God!
laat ons na zes miljoen doden
dat niet nog eens overkomen’.

HET PLEZIER VAN SMARTLAPPEN
13 Februari a.s. concerteert het
smartlappenkoor ‘Naerdigheid’
in De Palmpit. Dit koor, dat onder leiding staat van Ronald de
Wit, is in 2006 opgericht door
een dertigtal liefhebbers. Het
koor heeft 25 enthousiaste leden. Het kan nu al bogen op een
behoorlijke staat van dienst. Zo
heeft het in oktober jl. met
mooie resultaten deelgenomen

aan het Goois Korenfestival in
de Bussumse Wilhelminakerk.
Plezier in het zingen en vaste
wekelijkse repetities vormen de
basis van de prestaties. De naam
verwijst naar drie dingen: Naarden als plaats van vestiging, de
smartlap (narigheid) en de aardigheid die de zangers eraan beleven – en hopelijk ook de luisteraars.

NOG MEER SCHILDERS
In De Palmpit zijn verscheidene
schildersgroepen actief. Voor
schilderen is veel belangstelling. Sinds een halfjaar is er dan
ook weer een groep bijgekomen. Ze bestaat op dit moment
uit zes personen, maar de zaal
kan wel het dubbele aantal herbergen.
Het initiatief voor de nieuwe
club is genomen door Sophie
van Dijk te Naarden, die al heel
wat jaren met de schildertechnieken aquarel, acryl en olieverf in de weer is.

Om de kosten van die woensdagmiddagen laag te kunnen
houden, zou zij graag zien dat er
een aantal hobbyschilders bijkomt.
De leden stimuleren elkaar door
positieve feedback. Spontaan en
gezellig! Ontspanning door inspanning.
Wilt u zich aanmelden voor deze
middagen of wilt u meer weten
over deze actieve groep in De
Palmpit, vraag dan informatie
aan via info@sophievandijk.nl
of bel 06-51194668.

COLOFON
Dit nummer van ‘Rondom De Palmpit’ werd samengesteld door John Zijdel,
tevens opmaak en productie, en Frans Zuydwijk, tevens eindredacteur.
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 maart. Bijdragen daarvoor niet later
dan 16 maart inzenden per post aan: redactie ‘Rondom de Palmpit’, Koekoeklaan 3, 1403 EA, Bussum of per mail: info@ depalmpitbussum.nl.
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