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De Palmpit in het voorjaar 2010
Nog even en alles is buiten weer
groen, de mensen komen weer achter de kachel vandaan om zich buitenshuis te vermaken.
De Palmpit heeft in de maanden
april en mei heel wat te bieden, zoals u op pagina 2 kunt lezen. In
april beginnen de fietstochten weer
en op 4 mei vindt de traditionele
herdenkingsbijeenkomst plaats bij
het kruis op de Bussumer heide.
Nieuw is de Koninginnedagviering.
Op 30 april kan men in De Palmpit
gezamenlijk TV kijken; bij de koffie wordt dan oranjegebak geserveerd.
We gaan door met de spelletjesmiddagen op de laatste zondag van
de even maanden. Vanwege groot
succes start op 17 mei nog een cursus digitale fotografie.
Voorts staan er enkele interessante
lezingen op het programma: over
Andalusië, over de Gooise Heemtuin en over vogels rond het water.
Voor muzikale optredens hebben
we verschillende muziekscholen

benaderd met de vraag of de leerlingen hun kunnen ten gehore willen brengen tijdens een soos– of een
muzikale middag. Ook komt er
weer een pianorecital, nu van Gerhard Godschalk.
Verder is er op 3 april weer een creatieve markt met veel aanbod, varierend van schilderijen tot sieraden
en van zeepkransen tot glaswerk.
Tot slot noemen wij de poëziemiddag met voordrachten van Rietje
Rijk uit Loosdrecht.
Meer gegevens over het programma
voor de komende maanden zijn elders in dit krantje te lezen.
Tenslotte vindt u in dit nummer
verslagen van bijzondere gebeurtenissen die de afgelopen maanden in
De Palmpit hebben plaatsgevonden.
Wat u wellicht zult missen, is een
mededeling dat er een leesclub in
De Palmpit komt en dat er Duitse
en Franse conversatielessen zullen
worden gegeven. We hebben daarvoor nog geen docenten kunnen
vinden.
John Zijdel (voorzitter)

Wandel4daagse 60+
Fit genoeg om met andere wandelaars een rondje te maken van
2,5 of 5 km? Doe mee aan de Bussumse middagwandel4daagse.
Weer heeft een groep vrijwilligers het initiatief genomen om voor 60+ de
wandel4daagse te organiseren. Behalve voldoening levert meedoen als beloning een medaille op. Ook wie van een rolstoel of een rollator gebruik moet
maken, is van harte welkom. Wie in een elektrische rolstoel rijdt, kan helaas
niet meedoen. Wel kan een gewone rolstoel beschikbaar worden gesteld.
Het evenement vindt plaats van 18 mei tot 21 mei a.s. Start: 18 en 19 mei bij
De Palmpit, 20 en 21 mei bij De Wijzer om 14.00 uur. Er zijn routes van 2,5
en 5 kilometer, die elke dag weer anders zijn.
Inschrijving tot eind april bij mevrouw G.Nederend, tel. 6915301 (na 16 u) of
e-mail trudy1@hetnet.nl. Kosten € 4,-.
Er is ook nog behoefte aan enkele vrijwilligers ter ondersteuning op verschillende punten. Zij zijn verzekerd via het lidmaatschap van de KNBLO.

Spelletjesmiddag
De spelletjesmiddag, die voor het eerst
ook op een zondag (28 februari jl.)
werd gehouden, werd meteen behoorlijk druk bezocht. Hoe kwam dat?
Kort daarvoor had de Gooi- en Eembode met WOC-voorzitter John Zijdel
over de soms maar matig bezochte
soosmiddagen gesproken. Hij wist
daarvan de oorzaak niet. Had dit interviewtje nu als promotie voor de spelletjesmiddag gewerkt? Toeval? Hoe
het zij, ’t was er gezellig. ’n Leuke invulling van een druilerige achternamiddag.

DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT
Ook in het voorjaar van 2010 zullen in WOC De Palmpit weer veel activiteiten plaatsvinden. 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 veel verschillende activiteiten, voor elck wat wils.
tes, het voordragen van een
om 14.00 uur. De lezing duurt ca
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haal, het bespelen van een mugang: 3 euro (incl.één consumpwordt een workshop paaszeepziekinstrument (piano is aanwetie).
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UPDATE NODIG ALS
AUTOMOBILIST?
In april geeft Veilig Verkeer
Nederland in samenwerking
met rijschool Jan ter Beek in
Bussum weer een rijvaardigheidscursus voor ouderen, een
zg. ‘broem’-(= BReed overleg
Ouderen En Mobiliteit)-cursus.
De cursus bestaat uit twee theoriemiddagen bij Jan ter Beek,
op vrijdag 16 en 23 april van
13 – 15 uur. Daar tussen in
maakt de docent een afspraak
voor de rijvaardigheidstest in de
eigen auto. Kosten € 20,-.
Aanmelden voor 9 april bij De
Palmpit, tel. 6938786. Betaling
contant of door overmaking op
rek.nr. 554548976 t.n.v. VVN
afd. Gooi Noord o.v.v. Broem
Naarden Bussum.

TAAL - EN LETTERKUNDE IN DE PALMPIT
De Engelse conversatielessen in
De Palmpit zijn al jaren een
doorslaand succes. We nemen
aan dat cursussen Duits en Frans
ook goed bezocht zouden worden – als we die maar gaven.
Eerste voorwaarde daarvoor is,
dat we er docenten voor vinden.
Wie heeft er aardigheid in om
zulke lessen te geven? Welke
(gepensioneerde?) leraar wil
nog best eens een klasje onder
zijn/ haar hoede nemen? Vereiste: onderwijsbevoegdheid. Honorarium mogelijk, maar rijk
word je er niet van.
En wat de letteren betreft: voor
de leesclub die we in gedachten
hebben, heeft zich nog geen
Neerlandicus (m/v) gemeld.
Voor alle drie deze docentschapschappen geldt: bel met
onze redacteur Frans Zuydwijk,
tel. 5338543.

EXPOSITIES
Van begin maart tot eind augustus is werk te zien van mevrouw
Janny Minekus. Zij is in 1984
begonnen met schilderen, eerst
aquarel en later met acryl. Zij
schildert voornamelijk landschappen en bloemen.
In de hal van de Heul zijn tevens
werken te zien van de aquarelleergroep van mevrouw Betty
van Doorne. Zie pagina 4.
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PALMPITTEN
 In 2011 bestaat De Palmpit 25 jaar. Dat gaan we vieren, schreven we vorig jaar. Onder meer met een gedenkboekje. Er zal in al
die jaren toch veel gebeurd zijn wat het vertellen waard is. Dat was
het plan.
 Maar de geschiedenis van De Palmpit zal wel ongeschreven blijven, lijkt het. We hebben héél weinig reacties gekregen op ons verzoek belevenissen van vroeger op te schrijven. Aardige herinneringen aan ‘toen’? Bel, en we komen naar u toe.
 Bussum is zóóó braaf, het heeft zelfs geen politiebureau meer.
Voor het melden van misdrijven moet je nu naar Naarden, twee keer
zo groot, half zo veel inwoners.
 Gehoord op de televisie: ‘Sommige dingen moet je doen vóór je
doodgaat’. Vinden wij ook. Daarna komt er niets meer van.
 Bussum, verder omhoog in de culinaire vaart der volkeren: er is
een Michelinster neergedaald, op restaurant Soigné.
 Er dient meer gefoeterd te worden. Zojuist vernomen dat het dementeren tegengaat.
 Volgens een Brits onderzoek word je van fast food depressief.
Vertel ons wat.
 Het bezorgen van dit krantje geschiedt door vrijwilligers. Zeventien mannen en vrouwen die ieder één kant van een straat voor
hun rekening nemen. De grootste stapel wordt altijd weggewerkt
door Mieke Louwers: 264 stuks.
 ‘Hun hebben’ is een blijvertje, schreven onlangs taalwetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen. ’Maak er dan
meteen “hullie” van’, riepen hun tegenstanders ironisch. In dit periodiekje zult u het niet aantreffen. Daar kunt u op vertrouwen.
 Het schuiven met stoelen in De Palmpit knarst niet meer in de
oren van de flatbewoners erboven. Ze zijn voorzien van teflon doppen - de stoelpoten, menen wij, niet de flatbewoners.
 Sociale lui; sommigen van hen hebben zelfs aan die doppen
meebetaald.

HERDENKING OORLOG EN VERZET
Op de vooravond van de 5e mei zal, zoals sinds enkele jaren weer gebruikelijk
is, een stille tocht naar het herdenkingskruis op de Bussumerheide plaatsvinden.
Zij die aan deze plechtigheid wensen
deel te nemen, kunnen zich op 4 mei bij
de stoet aansluiten, die om 19.15 van De
Palmpit vertrekt.
Het is te verwachten dat ook dit jaar talrijke bewoners van de wijk nabij de Bussumerheide aanwezig zullen zijn om het
Verzet opnieuw hun erkentelijkheid te
betuigen.
Bewoners van het Woonzorgcentrum De
Essen kunnen zich bij het passeren van
de stoet eveneens aansluiten.
De korte plechtigheid wordt muzikaal
opgeluisterd door leden van de drum- en showband Vijos. De Bond
van Wapenbroeders Gooi & Vechtstreek zal evenals vorig jaar vertegenwoordigd zijn. Het College van B&W van Bussum en Stichting Veteranen Naardermeer zijn van het voornemen tot het houden
van deze herdenkingsbijeenkomst in kennis gesteld en uitgenodigd.
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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VOLLE ZAAL VOOR
SMARTLAPPENKOOR
De twee zijzalen waren samengevoegd om de vele belangstellenden voor het Naerdense
smartlappenkoor, dat op 13 februari in De Palmpit concerteerde, te kunnen onderbrengen.
Terecht, de uitvoering was drukbezocht en de liefhebbers van
het genre kwamen royaal aan
hun trekken. Het koor zelf had
er kennelijk ook plezier in: de
zangers (meest vrouwen) onderstreepten de doorgaans droeve
liederen van begin tot eind met
wave-bewegingen.
Hoe komt men ertoe in een
koor met zo’n beperkt repertoire
te gaan zingen? Een bezoekster
vertelde het: ze was zelf lid van
zo’n koor in Almere, haar buurvrouw had haar ertoe overgehaald. Ze moest toegeven: ‘het
is verslavend, het heet wel
“smartlappenkoor”, maar het is
een vrolijke boel bij ons en je
raakt eraan verslaafd. Elke week
verheug ik me op de repetitie’.
Naerdigheid zong ’n twintig
nostalgische en zeemansliederen
plus de beloofde medley van opgewekte Amsterdamse
‘krakers’, zoals Tulpen uit Amsterdam, Bij Ons In de Jordaan
en zelfs de Olieman van Louis
Davids.
Best wel een leuke middag. Al
bracht hij meer nostalgie dan
muzikale verscheidenheid.

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 1 juni inzenden per post aan: redactie ‘Rondom de Palmpit’, Koekoeklaan 3, 1403 EA, Bussum of per
mail: info@ depalmpitbussum.nl.
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ORO AGNERE WATERI
‘Oro agnere wateri’: een waarschuwing waarmee de Nederlandse bestuursambtenaar Warner Schuiling ergens in
de jaren vijftig een wat onwillig stamhoofd op NieuwGuinea ertoe overhaalde géén oorlog tegen een naburige
stam te beginnen.
Schuiling wist zelf niet wat het
betekende; om hem te helpen
was het hem door een vredelievend familielid van het stamhoofd ingefluisterd. ‘Straks vertel ik het u wel’, had die erbij
gezegd.
Bij het horen van ‘oro’ enzovoort kromp het oorlogszuchtige stamhoofd ineen en sloop,
het leek wel vernederd, weg.
Bestuursambtenaar op NieuwGuinea moet een gezaghebbende en ook avontuurlijke en gevarieerde baan zijn geweest.
Warner Schuiling hield er op
zondagmiddag 24 januari in De
Palmpit een boeiende conference over.
Zijn werk bestond niet alleen uit
besturen. Ook niet alleen uit het
voorkomen van oorlogjes tussen
twee of meer van de 150

Nieuw-Guinese stammen. Optreden als vredestichter was nogal
eens nodig tussen al die geïsoleerd levende volkjes - elk met
hun eigen taal en een navenant
aantal kansen op misverstanden.
Tot op zekere hoogte nog ‘normaal’ werk als je bedenkt dat hij
soms zelfs bevallingen moest
doen. Gynaecoloog honoris causa, met een medisch handboek
als opleiding. Alleen simpele gevallen? Schuiling heeft zelfs ervaring met stuitliggingen.
Wat die ‘bezweringsformule’ uit
het begin van dit berichtje betekende? Toen het stamhoofd
wegsloop, werd het Schuiling
verteld: ‘U hebt maar een heel
klein p……..’.
Inderdaad, nogal gênant voor
een krijgsheer.
(FZ)

VORM STAAT NIET VOOROP
Schilderen, kun je dat leren? Wie ziet hoe ingespannen
de leerlingen van Betty van Doorne met het penseel in de
weer zijn, hoeft niet lang te twijfelen.
De schrijver van dit bericht beGoed schilderen vereist natuurvindt zich voor het eerst onder
lijk goede materialen: papier,
haar gehoor. Niet omdat hij ook waterverf, contépotloden, houtsschilderen leren wil. Maar om
kool, kneedgum. Als je ziet wat
met eigen ogen te zien of het
de cursisten tegen het eind van
waar is dat je het zou kunnen
de middag op papier weten te
leren. En of dat op een cursus,
krijgen! De kleuren en de flonof misschien in één middag,
keringen spatten er soms van af.
mogelijk is.
Ook zie je dat Betty van Doorne
Nee dus. Daar is meer voor nogelijk heeft wanneer ze haar
dig. Behalve een beetje aanleg
stokpaardje laat opdraven: de
en een scheut kunstenaarschap,
vorm, het tekenwerk, dikwijls de
veel oefening en óók: goed kijzwakke kant van minder geroutiken en goed luisteren.
neerde cursisten, blijkt ineens
Een grondbeginsel waar Betty
minder belangrijk. Schilderen is
sterk op hamert, is dat vorm om in de eerste plaats met kleuren
te beginnen ‘nauwelijks belang- omgaan. En het wonderlijke is,
rijk’ is. ‘Begin met kleur, met
dat de aspirant-schilders het nu
licht, met flonkeringen. Als je
ook zelf zien.
die dingen redelijk tot uitdrukBegin maart is in de hal van De
king kunt brengen, komt de
Palmpit een expositie van schilvorm bijna vanzelf.’
derijen van cursisten geopend.
Ze wijst aan hoe haar cursisten
Wanneer dit nummer van
een veelvormige en veelkleuri‘Rondom De Palmpit’ verge sortering flessen, glazen,
schijnt, hangen ze nog. Ga eens
kandelaars, inclusief de weerkijken, en zie dat voor veel menspiegeling van waxinelichtjes,
sen schilderen te leren is. Als ze
‘op papier’ kunnen zetten. ‘Kun echt willen en een spettertje aanje glas mooi weergeven, dan
leg meebrengen.
ben je al een aardige schilder.’
(FZ)
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