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Jaargang 7, nr. 2        

februari 2015 

Terugblikkend op vorig jaar mo-
gen we constateren dat er weer 
meer mensen De Palmpit wisten te 
vinden dan een jaar geleden met 
een aantal drempeloverschrijdin-
gen van 22.500. Met name de in-
loop op zaterdagochtend en de ex-
tra open eettafel op donderdag-
avond zijn hier debet aan.  
Ook vorig jaar was de ronde ruim-
te het decor van succesvolle activi-
teiten, zoals muzikale middagen 
(mede dankzij de goede akoestiek),  
de Kerstviering, modeshows, crea-
tieve markten, enz.  De ruimtes in 
De Palmpit zijn ook te huren voor 
familiereünies, vergaderingen of 
het geven van workshops. Meer in-

fo hierover kunt u lezen op onze 
website. 
Wanneer u dit leest is de maand ja-
nuari bijna voorbij en hebben tal 
van activiteiten reeds plaats gevon-
den. Voor februari en maart staan 
ook weer leuke activiteiten op het 
programma. Meer informatie hier-
over is elders in dit krantje te le-
zen.  
Daarnaast zijn ook onze vaste 
clubs en activiteiten weer van start 
gegaan. Wilt u weten of er nog er-
gens plaats is, vraag dat aan onze 
coördinator, Ria Schipper, tel. 
6930789. 
 
                    John Zijdel (voorzitter) 

De Palmpit in 2015 
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Wat was het weer gezellig in De Palmpit de afgelopen maanden. 
Van een creatieve kerstmarkt tot aan de traditionele nieuwjaarsre-
ceptie. Voor ieder wat wils! 

Gezellige dagen in De Palmpit 

Het is bijna al een traditie te noemen dat in De Palmpit zoveel gedaan wordt 
rondom Kerst en Nieuwjaar. Het begon al op 23 november toen tijdens de cre-
atieve markt maar liefst 50 tafels bedekt waren met een ruim assortiment aan 
handgemaakte artikelen, waarvan veel 
gebruikt kon worden tijdens de kerstda-
gen als geschenk of huisversiering. 
Daarna op 6 december de gebruikelijke 
sinterklaasbingo, waarbij Sinterklaas en 
2 zwarte Pieten aanwezig waren. Toen 
op 15 december de kerstsoos waarbij 
door de spelersgroep “De Kompanij” 
van de Christengemeenschap Bussum 
een middeleeuws kerstspel werd opge-
voerd, op 17 december een kleding(uit)
verkoop om zich in een mooie kerstout-
fit te kleden en op 18 december een 
workshop kerststukjes maken. Op 26 december genoten maar liefst 40 perso-
nen van een overheerlijke kerstbrunch, op 28 december een oud– en nieuw-
bingo met leuke prijzen, op 31 december de oudejaarsavond met ruim 20 be-
zoekers (zie foto) en ten slotte op 4 januari de Nieuwjaarsreceptie met ruim 80 
personen. Wat fijn dat De Palmpit vooral met deze dagen veel organiseert, zo-
dat niemand zich eenzaam en alleen hoeft te voelen! 

Vanaf 1 januari dit jaar is de gemeente verantwoordelijk voor veel zorg- en 
ondersteuningstaken. In Bussum is dit wat de PvdA betreft goed voorbereid 
door de gemeente, maar er gaat voor inwoners wel wat veranderen. De PvdA 
hoort graag uw ervaringen. Ook als u geen lid bent van de PvdA. Wat gaat er 
goed? Wat kan er beter? Ook als u vragen heeft, bijvoorbeeld over de huis-
houdelijke hulp, kunt u langs komen bij het PvdA Ombudsteam. Het PvdA 
Ombudsteam houdt iedere zaterdag in WOC De Palmpit een inloopspreekuur 
tussen 10.00 en 11.00 uur. 
 Iedereen met vragen en sug-
gesties over zorg en ondersteu-
ning kan hier binnenlopen. 

Ombudsteam in De Palmpit 
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DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

LEZING 
 

Zondag 1 februari geeft dhr. Jos 
Ketelaar een lezing over 
Zwitserland. Aanvang: 14.30 uur. 
Entree: € 4,-. Meer info: zie vorig 
wijkkrantje. 

 
DVD-VOORSTELLING 
 

Op zondag 8 februari wordt de 
dvd "Zwartboek" van Paul Ver-
hoeven vertoond op een groot 
scherm. Aanvang 14.30 uur. 
Deze film duurt 139 minuten. De 
toegang bedraagt € 2,-.  

 
BUSTOCHT 
 

Vrijdag 13 februari is de 
bustocht ‘naar restaurant "De 
Molen" in Harskamp. Kosten: € 
37.50. Meer info: zie pagina 3. 

 
SOOSMIDDAG 
 
Zondag 15 februari en zondag 
15 maart zijn er weer  soosmid-
dagen voor jong en oud. Van de 
aanwezigen wordt verwacht dat 
ze iets doen, bijvoorbeeld het 
vertellen van een anekdote, het 
voordragen van een sketch, een 
gedicht of leuk verhaal, het be-
spelen van een muziekinstrument 
(piano is aanwezig), of een an-
dere ludieke manier om de 
aanwezigen te vermaken. 
Aanvang: 14.30 uur. De entree is 
gratis. Ook een keer optreden? 
Zie de oproep op pagina 4. 

 
BINGO 
 

Zondag 22 februari is er een 
bingo met leuke prijzen. Aan-
vang: 14.30 uur. Entree: € 4,- 
(incl. bingokaart en één consum-
ptie). 

 
LEZING 
 

Zondag 1 maart geeft Dhr. Jelle 
Harder uit Hilversum een 
natuurlezing. Aanvang: 14.30 
uur. Entree: € 4,-. Meer info: zie 
pagina 3. 

 
KLEDINGVERKOOP EN 
MODESHOW  
Maandag 2 maart organiseert 
Harry Kerkhofs Mode uit Val-

kenswaard in de hal van De Heul 
een kleding(uit)verkoop voor se-
nioren, mannen en vrouwen.Aan-
vang: 09.30 uur. Entree: gratis.  
 
DVD-VOORSTELLING 
 

Op zondag 8 maart wordt de 
dvd "Miss Marple: Nemesis" van 
Agatha Christie’s vertoond op een 
groot scherm. Aanvang 14.30 
uur. De toegang bedraagt € 2,-.  
 
SCHOENENVERKOOP 
 

Woensdag 11 maart vindt in de 
hal van de Heul van 10.00 – 
12.00 uur een schoenenverkoop 
voor senioren plaats door 
Schoenhandel B. Donjacour. 
Entree: gratis.  
 
KUNSTGESCHIEDENIS 
 

Vanaf maandag 16 maart wordt 
de cursus “Grote Vrouwen in de 
kunst 2” gegeven door Diana 
Kostman. Kosten € 87,50 voor 6 
lessen. Aanmelden 06-14354048. 

 
WANDELTOCHT 
 

Op dinsdag 17 maart wordt 
weer een wandeltocht gehouden 
o.l.v. Trudy Nederend. Start om 
10.00 uur. De route en afstand is 
afhankelijk van de fysieke 
gesteldheid van de deelnemers. 
Ook rolstoelers met begeleiders 
zijn welkom. Deelname is gratis 
en op eigen risico. 
 
NL-DOET 
 

Vrijdag 20 maart gaan een 
aantal gemeenteambtenaren van 
de gemeente Bussum in het kader 
van NL DOET aan de slag, 
waarbij zij de bewoners van 
appartementencomplex de Heul 
en de bezoekers van WOC De 
Palmpit trakteren op gratis koffie 
met gebak en een gratis lunch, 
welke wordt verzorgd door de 
winkeliers van winkelcentrum 
Koekoeklaan. Maximaal aantal 
deelnemers is 50. Vol is vol. 
Aanmelden: 6938786. 
 
BINGO 
 

Zondag 22 maart is er een 
bingo met leuke prijzen. 
Aanvang: 14.30 uur.  

Entree: € 4,- (incl. bingokaart en 
één consumptie). 

CREATIEVE MARKT 
 

Op zaterdag 28 maart van 10.00 
tot 15.00 uur wordt in De Palmpit 
weer een ‘creatieve markt’ 
georganiseerd welke in het teken 
staat van Pasen. Voor een 
aantrekkelijke prijs kan men 
sieraden, schilderijen, patchwork, 
houtsnijwerk, 3D– en andere 
kaarten, glaswerk, zeepkransen, 
servetten, 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 instel-
lingen. Kosten: € 5,- per tafel (80 
x 80 cm). Info en/of aanmelden: 
tel. 6936297. 

 
LEZING 
 

Zondag 29 maart geeft Mw. 
Dorinde Smit-Duyzentkunst een 
lezing over Pasen. Aanvang: 
14.30 uur. Entree: € 4,-. Meer 
info: zie pagina 3/4. 

 
PAASWORKSHOP 
 

Donderdag 2 april is van 10.00 
tot 12.00 uur een workshop 
Paasstukjes maken. Kosten: € 
7,50 p.p. excl. materiaal / € 22,50 
p.p. incl. materiaal. Voor deel-
name opgeven bij Co Amesz, tel. 
033 - 29 82 675. Wilt u zelf ma-
teriaal meenemen? U krijgt bij 
aanmelding te horen wat u mee 
moet nemen. Max. 30 personen 
kunnen deelnemen. 

 
PAASBRUNCH 
 

Maandag 6 april (2e Paasdag) is 
er een Paasbrunch.  
De aanwezigen worden om 10.30 
uur ontvangen met koffie en 
gebak en om 12.30 uur getrak-
teerd op een gezellige paas-
brunch. Daarvoor wordt op een 
groot scherm een leuke film ver-
toond. Aansluitend is er een bin-
go en spelletjesmiddag.  
Entree: € 10,-. Inschrijven: voor 3 
april bij De Palmpit. Max. 40 per-
sonen kunnen deelnemen. 

 Naas t  d e  d age l i j k se  i n loop  (ook  op  za t e rdagoch t end ) ,  de  s pe l l e t j e sm iddagen ,  de  
v a s t e  c l ub s  en  ac t iv i t e i t en ,  s t a an  e r  ook  d ive r s e  ande r e  a c t i v i t e i t en  op  de  agenda  
voor  f eb rua r i  en  maa r t  2015 .   
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BUSTOCHTEN BIJ DE PALMPIT 

Bustocht naar restaurant "De Molen" in Harskamp op vrijdag 13 februari. Opstappunt:W.O.C."De 
Palmpit" Koekoeklaan 3, Bussum. Vertrek 10.00 uur. 
Via een toeristische route gaan we naar Restaurant "De Molen", waar we kunnen 
genieten van een heerlijke 3 stampottenmaaltijd + een dessert . Na de maaltijd 
gaan we een paar rondjes bingo spelen en krijgen we koffie/thee en cake. Kosten 
van dit alles: 37.50 euro, te betalen bij de bus in een enveloppe met uw naam er-
op. U kunt u opgeven tot en met 8 februari bij Eva Kooiman,tel.035-6939695 06-13177152 of bij de gas-
theren/dames van "de Palmpit", tel.035-69388786. Thuiskomst: ca.17.00 uur. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Overige bustochten: 
24 april: Dagtocht Bollenvelden in 't Kennemerland. Vertrek 9.00 uur. Kosten 40 euro. 
12 juni: Dagtocht Maas en Waalcruise. Vertrek 9.30 uur. Kosten 47.50 euro. 
21 augustus: Dagtocht openluchtmuseum Arnhem. Vertrek 10.30 uur. Kosten 49.50 euro. 
23 oktober: Dagtocht Klokken en Beiaardmuseum Asten in de Peel. Vertrek 08.45 uur Kosten 44.50 euro. 
10 december: Kerstdagtocht Kerstsfeer Amsterdamse grachten. Vertrek 08.45 uur Kosten 46.00 euro. 

Zondag  1  maar t  gee f t  Dh r .  J e l l e  Ha rde r  u i t  H i lv e r -
sum  een  l ez ing  over  h e t  boommar t e ronde rzoek  i n  de  
Vech t s t r e ek  en  een  na tuu rp ro j ec t  i n  Hu iz en .  

 
Het eerste deel van deze lezing 
gaat over een onderzoek naar 
boommarters in de oostelijke 
Vechtstreek. In 2010 is dit met 
behulp van een grote groep vrij-
willigers onder leiding van 
Landschap Noord-Holland uitge-
voerd. Projectleider Jelle Harder 
laat m.b.v. een PowerPointpre-
sentatie zien hoe dat onderzoek 
in zijn werk ging en wat de re-
sultaten zijn. 

Na de pauze wordt u door dezelfde spreker op de hoogte gebracht 
van een nieuw natuurproject op de rioolwaterzuivering in Huizen. 
Hier zijn in 2013 voorzieningen gemaakt om oeverzwaluwen, vleer-
muizen, ijsvogels en andere dieren onderdak te bieden. In een in-
structiefilm kunt u zien hoe de zwaluwwand is gebouwd. 

LEZING BOOMMARTERS 

De Bussumse Mondharmonica Spelers repe-
teren wekelijks op de vrijdagmiddag van 14.00-
15.30 uur in De Palmpit. Zij kunnen nog leden 
gebruiken. Wilt u meedoen of wilt u een optre-
den? Neem dan met een van ons contact op: tel. 
6935325 of 06-46404729. 

DISCUSSIEGROEP ACTUALITEIT MEDIA 
Op de 2e en 4e vrijdagochtend van de maand van 10.00 - 11.30 uur komt de discussiegroep bij elkaar om 
te discussiëren over de actualiteit uit de media. Geïnteresseerde buurtbewoners praten met elkaar over ac-
tuele berichten uit de media, onder deskundige leiding van voormalig docent Geschiedenis Marius Engel-
kes. De actualiteiten uit de krant en de journaals op televisie hebben een grote invloed. Leeft er iets in de 
groep, dan maken de leden dat vanzelf duidelijk. Het gebeurt ook nog wel eens dat de gespreksleider en-
kele stellingen opstelt voor nadere bespreking. De kosten zijn € 12,50 per jaar, exclusief cursusmateriaal. 
Voor aanmelding en meer informatie kunt u bellen met Ria Schipper, telefoonnummer 693 07 89. 

De Palmpit  ontvangt  a l t i jd  
veel  kers t–  en nieuwjaars-
kaarten van haar  vaste be-
zoekers .  Eén daarvan is  
de 99 jar ige  Het ty Baelde  
die  onderstaand gedicht  
op haar  kaart  had  geplakt :  

NIEUWJAAR 2015 

NIEUWJAAR 2015 
 

De tijd gaat steeds sneller.  
Vliegt zo maar voorbij!  
Vandaag nog december  
Maar morgen al mei. 
 

Vandaag nog een coltrui. 
Een deken erbij. 
Maar morgen een bloesje.  
Mouwloos en van zij. 
 
Vandaag kale bomen. 
Geen vlinder, geen bij.  
Vandaag bloeit de kerstroos  
Maar morgen? De hei! 
 
Gisteren nog schreef ik 
Met griffel en lei. 
Vandaag staat mijn laptop  
Me heel handig bij. 
 
Gisteren nog tiener.  
Verliefd! \Eigenwijs!  
Vandaag ‘bijna’ honderd  
Gerimpeld en grijs. 
 
Vandaag wens ik jullie  
GELUKKIG NIEUWJAAR  
Maar morgen staat  
2016 al klaar. 
 
Hetty Baelde 
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WIE WIL OPTREDEN 
IN DE PALMPIT? 

Elke derde zondag van de 
maand wordt tussen 14.30 en 
16.30 uur in De Palmpit een 
soosmiddag georganiseerd. De-
ze soosmiddagen worden door 
zo’n 20 tot 30 personen be-
zocht. De bedoeling is dat op 
die middag, onder het genot van 
een hapje en een drankje de 
aanwezigen vermaakt worden 
met een voordracht, een ge-
dicht, een (nette) mop of mid-
dels een muzikaal intermezzo. 
Voor dat 
l a a t s t e 
zoeken wij 
m e n s e n 
(jong en 
oud) die 
het leuk 
vinden om 
hun muzikale of andere talenten 
te tonen aan anderen in een in-
formele sfeer. Mogelijk vindt 
uw (klein)kind het leuk om een 
keer op te treden of weet u ie-
mand in uw vrienden of kennis-
senkring die zijn of haar talen-
ten op zo’n middag zou willen 
vertonen. 
Wanneer je interesse hebt om 
hieraan mee te doen en je kun-
nen zou willen vertonen, kun je 
contact opnemen met John Zij-
del, voorzitter van De Palmpit 
op tel. 06-12431121. Dan kun je 
een afspraak maken op welke 
soosmiddag je zou willen optre-
den. De eerstvolgende soosmid-
dagen zijn op zondag 15 februa-
ri, 15 maart, 19 april, 10 mei 
(tevens Moederdag) en 21 juni 
(tevens Vaderdag). 

Pagina 4 

‘Rondom De Palmpit’ is sa-
mengesteld door John Zij-
del. 
Bijdragen van anderen zijn 
welkom, maar de redactie 
behoudt zich het recht 
voor ze te bekorten of niet 
te plaatsen.  
Het volgende nummer ver-
schijnt eind maart. Bijdra-
gen daarvoor niet later dan 
16 maart a.s. inzenden, per 
e-mail aan: info@ depalm-
pitbussum.nl, of per post 
aan: redactie ‘Rondom de 
Palmpit’, Koekoeklaan 3, 
1403 EA, Bussum. 

COLOFON 

FOLKLORE ROND PALMPASEN EN PAASDAGEN 

Zo n d a g  2 9  m a a r t  g e e f t  mw .  D o r i n d e  Sm i t -
D u yz e n t k u n s t  e e n  l e z i n g  o v e r  P a s e n  m e t  a l s  t i t e l  
“ f o l k l o r e  r o n d  P a lm p a s e n  e n  P a a s d a g e n ” .  
  

Uit welke tijd stammen de diverse volksgebruiken 
rondom de Paasdagen? Palmpaasstok, verstopte eie-
ren, Paashaas, Paasvuren ….  Wat zijn de achter-
gronden van dit soort rituelen ? 
Paasfeest bij oude heidense volkeren, paasfeest bij 
christenen, paasfeest bij Joden. Drie maal een totaal 
andere viering met een andere bedoeling. Wat is het 
verschil? 
Via de Paaspresentatie zullen veel van dit soort vra-
gen beantwoord worden. De gesproken teksten zijn 
in kleine blokken verdeeld en worden gebracht in 
afwisseling met toepasselijke muziekfragmenten. 
De sfeer van deze presentatie is informatief op een 
ontspannen wijze. Door de opbouw aantrekkelijk 
gebleken voor de luisteraars. 

I n  2 0 1 4  w a s  e r  w e e r  e e n  g r o t e  s t i j g i n g  t e  z i e n  
v a n  h e t  a a n t a l  b e z o e k e r s .  M e t  r u im  2 2 . 5 0 0  d r em -
p e l o v e r s c h r i j d i n g e n  p e r  j a a r  m a g  D e  P a l m p i t  z i c h  
é é n  v a n  d e  b e s t  b e z o c h t e  w i j k c e n t r a  i n  h e t  G o o i  
n o em e n .  
  
Met zoveel bezoekers heb je ook veel vrijwilligers nodig om zo’n 
wijkcentrum goed draaiend te houden. De beheercommissie bestaat 
thans uit 7 personen en heeft daarnaast nog 8 mensen die de beheer-
commissie ondersteunen. Voorts maar liefst 40 gastvrouwen/heren en 
30 begeleiders van clubs en activiteiten. Bij elkaar opgeteld 85 vrij-
willigers. 
Vaak wordt gevraagd hoe wij aan zo veel vrijwilligers komen. Het 
antwoord is simpel. Het krijgen van vrijwilligers is niet zo moeilijk. 
Veel senioren die niet meer werken willen zich graag nog op een of 
andere manier  nuttig maken voor de maatschappij. Iemand die daar-
naar op zoek is komt, hetzij via de vrijwilligerscentrale van Versa of 
via een bij De Palmpit werkzame vrijwilliger, met ons in contact. Dan 
is er binnen enkele dagen reeds een oriënterend gesprek en wordt de 
persoon meestal al een week later ingewerkt en ingezet. 
Daarna is het zaak dat de vrijwilli-
ger ook blijft. Na een goede begelei-
ding in de proeftijd van een maand, 
waarbij wordt gekeken of de werk-
zaamheden overeenstemmen met de 
wensen van de nieuwkomer en of de 
persoon, als het gaat om een functie 
van gastvrouw of gastheer, zich ook 
prettig voelt in het team, zal deze 
persoon een contract tekenen waarin 
de nodige plichten (vrijwilligers-
werk is wel vrijwillig, maar niet 
vrijblijvend), maar ook een aantal rechten staan omschreven. Naast 
een evt. onkostenvergoeding is dat ook deelname aan uitstapjes en 
een kerstdiner (zie foto), het krijgen van een verjaardags– of beter-
schapskaart, huldiging bij jubilea en het krijgen van een bloemetje bij 
ziekte e.d. en het mogen gebruiken van de faciliteiten voor privédoel-
einden.  
Ook communicatie tussen de beheercommissie en de vrijwilligers is 
erg belangrijk. Om de twee maanden wordt er een gastvrouwen/heren
-overleg gehouden en per kwartaal krijgt men een nieuwsbrief met 
actuele informatie. 
Spreek dit verhaal u aan en wilt u ook lid worden van de Palmpitfami-
lie? Kom vrijblijvend langs of neem contact op met de voorzitter. 

PALMPIT-VRIJWILLIGERS WORDEN VERWEND 


