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Het is voorjaar. Alles staat in bloei 
of wordt weer groen. Reden ge-
noeg om niet alleen in De Palmpit 
het e.e.a. te organiseren, maar ook 
daarbuiten. Nieuw daarbij is het 
dauwtrappen op Hemelvaartsdag 
en de wandeltochten op de 3e 
woensdag van de maand samen 
met de ANBO. Nieuw is ook de 
paasbrunch op 2e Paasdag, de 
moederdagviering op z’n Italiaans 
op 8 mei en het dauwtrappen met 
ontbijt op Hemelvaartdag. Meer 
info hierover elders in dit blad. 
Daarnaast traditioneel de 4 mei 
herdenking bij het kruis op de 
Bussumerheide, de wandel4daagse 
60+, de lange en korte fietstochten 
op de 3e woensdag van de maand 
en fietsen met Bart op elke woens-
dagochtend. Tevens dit jaar weer 
de Koninginnedagviering op 30 
april, waarbij men in De Palmpit 

gezamenlijk TV kan kijken onder 
het genot van koffie met oranjege-
bak.  
Verder is er op zaterdag 9 april 
weer een lezing over Israël met een 
drankje en een hapje en op zater-
dag 16 april een creatieve markt 
met veel aanbod, variërend van 
schilderijen tot sieraden en van 
zeepkransen tot glaswerk.  
Daarnaast natuurlijk elke zondag-
middag een activiteit met lezingen, 
muziek, bingo, enz. Meer info hier-
over op blz. 2. 
Wegens het grote succes van de 
bustocht op 22 januari jl. zal er op 
15 april en 17 juni weer een bus-
tocht worden georganiseerd.  
Tenslotte vindt u in dit nummer 
verslagen van bijzondere gebeurte-
nissen die de afgelopen maanden in 
De Palmpit hebben plaatsgevonden. 

John Zijdel (voorzitter) 

De Palmpit in het voorjaar 2011 
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 Nieuwe activiteiten in De Palmpit 

Elk jaar worden door de beheercommissie van De Palmpit weer 
nieuwe activiteiten georganiseerd om te zorgen dat er geen senio-
ren in de wijk en omgeving zijn die zich vervelen of eenzaam 
gaan voelen.  

Jong talent gezocht 

De bedoeling is dat op die middag, onder het 
genot van een hapje en een drankje de aanwe-
zigen vermaakt worden met een voordracht, 
een gedicht, een (nette) mop of middels een 
muzikaal intermezzo. Voor dat laatste zoeken 
wij mensen (jong en oud) die het leuk vinden 
om hun muzikale of andere talenten te tonen 
aan anderen in een informele sfeer. Mogelijk 
vindt uw (klein)kind het leuk om een keer op 
te treden. Wanneer je interesse hebt om hier-
aan mee te doen en jouw kunnen zou willen 
vertonen, kun je contact opnemen met John 
Zijdel, voorzitter van De Palmpit op tel. 06-
12431121. Dan kun je een afspraak maken op 
welke soosmiddag je zou willen optreden. De 
eerstvolgende soosmiddagen zijn op zondag 
17 april en 15 mei 2011. Op de foto een op-
treden van een buikdansgroep in januari. 

Met name op de zon– en feestdagen is er veelal behoefte aan ontspanning en 
vermaak. Daarom worden dit jaar ook op 2e Paasdag, Moederdag en Hemel-
vaartdag leuke dingen georganiseerd. Op 2e Paasdag een Paasbrunch met aan-
sluitend spelletjes en een Paasbingo, op Moederdag een Italiaanse themadag 
en tijdens Hemelvaartdag om 06.00 uur dauwtrappen met aansluitend een ont-
bijt. Mogelijk dat we dit jaar met de kerst ook wat gaan doen. 

Op elke derde zondag van de maand tussen 14.30 en 16.30 uur 
wordt in wijkontmoetingscentrum De Palmpit een soosmiddag 
georganiseerd. Deze soosmiddagen worden door zo’n 30 tot 40 
(veelal oudere) personen bezocht.  
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Ook in het voorjaar van 2011 zullen in WOC De Palmpit weer veel activiteiten plaats-
vinden. 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.   

DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

LEZING OVER BIJEN 

Op zondag 10 april zal door de 
heer Frans Rijnja een lezing 
worden gehouden over honing-
bijen. Aanvang 14.30 uur. Zaal 
open om 14.00 uur. Entree: 3 
euro (incl. één consumptie). 

Op zondag 3 april houdt  me-
vrouw Diana Kostman (kunst-
historica) een lezing over “liefde 
in de kunst”. Meer info op blz. 3 
Aanvang: 14.30 uur. Zaal open 
om 14.00 uur. Entree: 3 euro 
(incl.één consumptie). 

LEZING OVER KUNST 

PAASBRUNCH 

Op maandag 25 april (2e Paas-
dag) worden alle aanwezigen 
getrakteerd op een gezellige 
paasbrunch. Aansluitend vindt 
er een spelletjesmiddag + bingo 
plaats of kan men op een groot 
tv-scherm een natuurfilm bekij-
ken. Koffie met paasgebak om 
10.30 uur. Aanvang brunch: 
12.00 uur. Entree: 10 euro. In-
schrijven verplicht voor 20 april 
bij de gastvrouwen/heren. Tel. 
6938786. 

MOEDERDAG OP ZIJN 
ITALIAANS 

Op zondag 8 mei is het moeder-
dag. In De Palmpit kunnen alle 
moeders deze dag gezellig door-
brengen in Italiaanse sfeer. Ook 
de familie is daarbij van harte 
welkom. Aanvang: 10.00 uur.  
Entree: 15 euro p/p (incl. maal-
tijd). Inschrijven verplicht voor 
5 mei. Tel. 6938786. Meer info: 
zie pagina 4. 

CREATIEVE MARKT  

SOOSMIDDAGEN 

Op zondag 17 april en zondag 
15 mei zijn er weer soosmidda-

KONINGINNEDAG 

Op vrijdag 30 april is De Palm-
pit vanaf 09.00 uur open. Onder 
het genot van koffie met oranje-
gebak, oranjebitter, jus d’orange 
of een ander drankje kan men 
met anderen op een groot tv-
scherm de activiteiten gadeslaan 
van de koninklijke familie.  
De toegang is gratis. 

DIAPRESENTATIE 

Op zondag 1 mei houdt de heer 
Ed Sival een dialezing over de 
Gooise Heemtuin. 
Aanvang: 14.30 uur. Zaal open 
om 14.00 uur. De lezing duurt ca 
2 uur met een korte pauze. Toe-
gang: 3 euro (incl.één consump-
tie). 

DODENHERDENKING 

Op woensdag 4 mei zal om 
20.00 uur de dodenherdenking 
plaatsvinden bij het kruis op de 
Bussumse hei. Vanaf 19.00 uur 
verzamelen in De Palmpit. Ver-
trek om 19.30 uur. Voor meer 
info zie pagina 4. 

Op zaterdag 16 april van 10 tot 
15 uur wordt in De Palmpit weer 
een ‘creatieve markt’ georgani-
seerd. Voor een aantrekkelijke 
prijs kan men sieraden, schilde-
rijen, knuffels, patchwork, hout-
snijwerk, 3D– en andere kaarten, 
merklappen, glaswerk, zeepkran-
sen, enz. kopen, om uw eigen 
huis te verfraaien of om aan een 
ander cadeau te doen. De entree 
is gratis.  

gen voor jong en oud. Van de 
aanwezigen wordt verwacht dat 
ze er met elkaar een gezellige 
middag van maken. Dat kan 
door het vertellen van anekdo-
tes, het voordragen van een 
sketch, een gedicht of leuk ver-
haal, het bespelen van een mu-
ziekinstrument (piano is aanwe-
zig), of een andere ludieke ma-
nier om de aanwezigen te ver-
maken. Aanvang: 15.00 uur. De 
entree is gratis. 

WANDEL 4 DAAGSE 60+ 
Op dinsdag 10 mei start de 
wandelvierdaagse om 14.00 uur 
bij De Palmpit. Tevoren en na 
afloop kan men binnen iets te 
drinken krijgen. Voor deelname 
en aanmelding, zie pagina 3. 

BINGO 

Op zondag 29 mei organiseren 
Ton en Roos Schrijvers samen 
met Nel Bakker en Els van La-
tum een bingo met leuke prijzen. 
Aanvang: 14.30 uur. Aanmelden 
is niet nodig. 
Entree: 3 euro (incl. een bingo-
kaart en één consumptie). 

ISRAEL-PRESENTATIE 

Op zaterdag 9 april hebben de 
dames Nel Brasser en Rinske 
Veen weer een mooie dvd over 
Israël voor ons in petto. Dit keer 
een Bijbelse film met als titel 
“De Ark van Noach en dieren 
uit de Bijbel”. In de pauze en na 
afloop kunnen tevens typisch Is-
raëlische artikelen worden ge-
kocht en geproefd.  Aanvang 
14.30 uur. Zaal open 14.00 uur. 
Entree: € 3,- (incl. één con-
sumptie). 

BUSTOCHT 

Op vrijdag 15 april is er weer 
een bustocht, dit keer naar de 
Noord-Hollandse polders. Er 
zijn nog maar enkele plaatsen 
vrij. Kosten € 30,00 p.p.  

Op zondag 22 mei zal het koor 
Women Only uit Naarden optre-
den. Women Only is van begin 
af aan een Barbershopkoor. In 
de loop der jaren is er Frans en 
Duitstalig repertoire bijgekomen  
Aanvang: 14.30 uur. Zaal open 
om 14.00 uur. Entree: 3 euro 
(incl.één consumptie). 

MUZIKALE MIDDAG 

Van april t/m oktober organi-
seert De Palmpit i.s.m. de AN-
BO op de derde woensdag van 
elke maand een wandeltocht o.l.
v. Trudy Nederend. Start ’s mid-
dags om 14.00 uur bij De Palm-
pit. Tevoren en na afloop kan 
men in De Palmpit iets drinken 
op eigen kosten.  
Bij de afstand en de route wordt 
rekening gehouden met de fysie-
ke gesteldheid van de deelne-
mers. Deelname is gratis, maar 
op eigen risico. 

WANDELTOCHTEN  
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Van begin april tot eind juni 
 is in De Palmpit werk te zien 
van mevrouw Renate Nouwen- 
Helleman.  
Zo’n 15 jaar schildert ze nu, 
maar vroeger werd er thuis ook al 
getekend en geschilderd. 
De werken zijn uitgevoerd in 
acryl, olieverf, aquarel en Oost- 
Indische inkt, soms ook als colla-
ge. De onderwerpen zijn ook heel 
verschillend. Ze houdt wel van 
precies schilderen. Dat kunnen 
landschappen, bloemen of andere 
onderwerpen zijn. Ze is  bij vele 
Gooise kunstenaars op les ge-
weest en heeft overal wat ge-
leerd. 

EXPOSITIES 

Van april t/m oktober organi-
seert De Palmpit op de derde 
woensdag van elke maand beur-
telings een korte en een lange 
fietstocht. Op 20 april is de eer-
ste tocht van dit jaar, een korte  
van ± 30 km. Start ’s middags 
om 13.30 uur bij De Palmpit, 
einde om ± 17.00 uur. Onder-
weg wordt ergens aangelegd 
voor koffie of thee. De deelna-
me is gratis.  
Op 18 mei is er een lange tocht 
van ± 55 km. Start om 10.00 
uur. Terug bij De Palmpit om 
17.00 uur. Hierbij wordt onder-
weg twee keer een koffiestop 
gehouden en op een gezellige 
plek wordt gepicknickt (lunch-
pakket meenemen).  
Tevoren aanmelden is niet no-
dig. Info: 035-6919461. 

FIETSTOCHTEN  

WANDEL4DAAGSE 60+ 

Er is elke dag een andere route van 2,5 en 5 kilometer. Wie van een 
rolstoel of een rollator gebruik moet maken, is ook van harte wel-
kom. Wie in een elektrische rolstoel rijdt, kan helaas niet meedoen. 
Wel zijn een aantal gewone rolstoelen met begeleider beschikbaar. 
Na afloop krijgt eenieder een medaille als beloning. Inschrijving tot 
eind april bij mevrouw G.Nederend, tel. 6915301 (na 16 u) of e-
mail trudy1@hetnet.nl. Kosten € 4,-.  

PAASWORKSHOP 
BLOEMSCHIKKEN 

Op 21 april is er van 10.00 tot 
12.00 uur een workshop bloem-
schikken, waarbij men een leuk 
Paasstukje kan maken. De kos-
ten zijn € 20,- p/p incl. materiaal 
of € 7,50 p/p indien het materi-
aal zelf wordt meegenomen. 
Voor aanmelding + info mee te 
nemen materiaal, tel. 693 07 89. 

Al eeuwenlang laten kunstenaars zich inspireren 
door de liefde. Tijdens de lezing op zondag 3 
april, door kunsthistoricus mevr. Diana Kost-
man, gehouden, komen de verschillende facetten 
van de liefde aan bod, variërend van de romanti-
sche liefde en de ware liefde tot de tragische 
liefde, weergegeven door kunstenaars uit de ge-
hele geschiedenis. 
Een van de schilderijen die in deze lezing wor-
den behandeld, is van William Bouguereau, 
waarop een jonge vrouw Amor op een afstand 
houdt (zie foto). 

LIEFDE IN DE KUNST 

DAUWTRAPPEN 

Op Hemelvaartdag, donderdag 
2 juni kan men met De Palmpit 
mee dauwtrappen met aanslui-
tend een gezellig ontbijt. Aan-
vang 06.00 uur. Meer informatie 
hierover in het volgende krantje.  

Bij voldoende deelname wordt er nog een cursus Symboliek in de 
kunst gehouden. Data; 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april, 2 mei, 9 
mei. Kosten: €85 voor 6 lessen (incl. syllabus). Aanmelden op tel. 

888 47 95 
Soms vertelt een kunstwerk meer dan we op het 
eerste gezicht denken. Een afbeelding van een 
mythologisch verhaal kan een eigentijdse bood-
schap of waarschuwing bevatten. Een vrouw die 
pannenkoeken bakt, blijkt eigenlijk onzin te ver-
kopen en een schedel is het symbool van vergan-
kelijkheid, zelfs wanneer deze met diamanten is 

ingelegd. In de cursus symboliek in de kunst wordt in zes lessen in-
gegaan op de ‘verborgen’ verhalen die kunstwerken ons vertellen. 
De cursus is thematisch ingedeeld en de volgende onderwerpen 
zullen besproken worden; christelijke symboliek, de klassieke my-
thologie in de kunst, morele lessen, vergankelijkheid, de liefde en 
persoonlijke symboliek van de kunstenaar. 

SYMBOLIEK IN DE KUNST 

Van 18 t/m 21 mei a.s. wordt weer de Bussumse mid-
dagwandel4daagse 60+ gehouden. Start:  10 mei bij De 
Palmpit, 11 mei bij de Spiegelwijk en 12 en 13 mei bij 
De Wijzer, telkens om 14.00 uur.  

FIETSEN MET BART 

 

Als het weer het toelaat kan men elke woensdag van 10.30 uur tot + 
12.00 uur fietsen met Bart Rohde. Samen bezoekt u steeds weer an-
dere biologische tuinen (o.a. Land en Boszicht en de Sperwerhof) 
waar de benodigde groenten kunnen worden gekocht. Bij de te fiet-
sen afstand en de fietssnelheid wordt rekening gehouden met ieders 
fysieke gesteldheid. De deelname is gratis en op eigen risico. Tevo-
ren aanmelden is niet nodig. 10.00 uur verzamelen en koffie drin-
ken in De Palmpit, Koekoeklaan 3, Bussum (gebouw de Heul), tel: 
035 – 6938786. Om 10.30 uur vertrek. 
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MOEDERDAG VIEREN IN DE PALMPIT 

Vorig jaar oktober werd door de 
heer van Hemert een lezing ge-
houden over Italië. Op die mid-
dag werd rondom de lezing Ita-
liaanse muziek gedraaid en kon 
men genieten van Italiaanse 
hapjes in combinatie met Itali-
aanse wijn.  
Op 6 februari jl.hield de heer 
van Dooren een lezing over 
Mexico. Op die middag werden 
de bezoekers 
onthaald door 
de voorzitter 
van De Palm-
pit, die ge-
tooid met 
sombrero en 
poncho, de 
mensen trak-
teerde op ech-
te Mexicaanse 
koffie met rum of met tequila.  

AANGEKLEDE LEZINGEN PUBLIEKSTREKKER 

Regelmatig belegt De Palmpit lezingen over uiteenlopen-
de interessante landen. Ze worden gegeven door wie er-
varing in die landen hebben, waarbij ze hun eigen films 
en dia’s gebruiken. Om het nog aantrekkelijker te maken, 
wordt zo’n middag opgeluisterd met muziek, een hapje 
en een drankje en toepasselijke aankleding van de zaal.  

De zaal was feestelijk versierd 
met een Mexicaanse vlag en bal-
lonnen en slingers met Mexi-
caanse kleuren. Voorts waren er 
Mexicaanse artikelen te koop. 
Dit alles was ter beschikking  
gesteld door de firma El Regalo 
Mexicano uit Best. 
Mede dankzij de aankleding is 
het bezoekersaantal tijdens dit 
soort lezingen verdubbeld. Re-
den voldoende om ermee door te 
gaan. 
Op 8 mei tijdens moederdag zal  
de zes uur durende Italiaanse 
film “La Meglio Gioventù” wor-
den vertoond. Daar omheen alles 
op z’n Italiaans, zoals Italiaanse 
koffie met Italiaans gebak, tij-
dens de lunch diverse Italiaanse 
gerechten, zoals pizza en pasta 
en in de middag Italiaanse hap-
jes en drankjes.                       JZ 

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 19.30 van De 
Palmpit vertrekt.  
Het is te verwachten dat ook dit jaar tal-
rijke bewoners van de wijk nabij de Bus-
sumerheide aanwezig zullen zijn om het 
Verzet opnieuw hun erkentelijkheid te 
betuigen. 
De korte plechtigheid wordt muzikaal op-
geluisterd door leden van de drum- en 
showband Vijos. De Bond van Wapen-

broeders Gooi & Vechtstreek zal evenals vorig jaar vertegenwoor-
digd zijn. Het College van B&W van Bussum en de Stichting Vete-
ranen Naardermeer zijn uitgenodigd om bij deze herdenkingsbijeen-
komst aanwezig te zijn. Voorafgaand en aansluitend aan de herden-
king kan men in De Palmpit een kopje koffie drinken. 

HERDENKING OORLOG EN VERZET 

‘Rondom De Palmpit’ wordt samen-
gesteld door Frans Zuydwijk en John 
Zijdel. 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 
november. Bijdragen daarvoor niet 
later dan 21 mei a.s. inzenden, per e-
mail aan: info@ depalmpitbussum.nl, 
of per post aan: redactie ‘Rondom de 
Palmpit’, Koekoeklaan 3, 1403 EA, 
Bussum. 

COLOFON 

Op zondag 8 mei kan men in De Palmpit moederdag vieren op z’n 
Italiaans. Om 10.00 uur wordt men verwelkomt met Italiaanse kof-
fie en gebak, om 10.30 uur zal het 1e deel van de film “La Meglio 
Gioventù” vertoond. Om 12.30 uur wordt een Italiaanse maaltijd ge-
serveerd. Om 13.30 uur het 2e deel van de film waarbij Casatta-ijs 
wordt genuttigd. Om 15.30 uur thee/koffie met Italiaanse koekjes, 
om 16.00 uur het 3e deel van de film en om 18.00 uur wordt de dag 
afgesloten met een drankje en Italiaanse sandwiches. 

SCHOLIEREN IN DE 
PALMPIT 

Steeds meer scholen weten 
De Palmpit te vinden om 
leerlingen daar maatschap-
pelijke stage te laten lopen 
of middels sociale projec-
ten gebruik te maken van 
het wijkontmoetingscen-
trum.  

Reeds enkele jaren staat De 
Palmpit open voor sociale pro-
jecten die door de scholen wor-
den georganiseerd. Via de web-
site Stagerage van VersaWelzijn 
kunnen leerlingen van middelba-
re scholen solliciteren op een 
stageplek bij de aangesloten in-
stellingen in het kader van maat-
schappelijke stage. Bij De Palm-
pit kan dit als gastvrouw of gast-
heer en als begeleider bij com-
putercursussen. Vele leerlingen 
hebben via deze weg De Palmpit 
reeds gevonden en een stage ge-
lopen. Dit hebben niet alleen de 
betreffende leerlingen met veel 
plezier gedaan, maar ook de vrij-
willigers van De Palmpit hebben 
de aanwezigheid van deze leer-
lingen als zeer prettig ervaren.  
Het doel van een maatschappe-
lijke stage is de leerlingen be-
wust te maken van het belang 
van vrijwilligerswerk en hen te 
stimuleren om in de toekomst 
een deel van hun vrije tijd hier-
aan te besteden. 
Naast de maatschappelijke stage 
kwamen in maart op vijf ochten-
den telkens een vijftal leerlingen 
uit groep 4 van de Koningin Em-
maschool uit Bussum naar De 
Palmpit om de aanwezige bezoe-
kers te trakteren op een versna-
pering, waarbij tevens een gezel-
lig praatje werd gemaakt. Dit in 
het kader van een jaarlijks terug-
kerend Sociaal project. 


