De Palmpit in het voorjaar 2013
Het is voorjaar. Alles staat in bloei
of wordt weer groen. Reden genoeg om niet alleen in De Palmpit
het e.e.a. te organiseren, maar ook
daarbuiten. Hierbij kunnen worden genoemd: de maandelijkse
wandeltochten o.l.v. Trudy Nederend om 10.00 uur op de 3e dinsdag van de maand, de 4 mei-herdenking bij het kruis op de Bussummerheide, de wandel4daagse
60+ en de lange en korte fietstochten de 3e woensdag van de maand.
Ook dit jaar weer de Koninginnedagviering op 30 april, waarbij
men in De Palmpit gezamenlijk de
troonswisseling op een groot TVscherm kan bekijken, onder het

genot van oranje versnaperingen,
gesponsord door onze winkeliers en
op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag de
traditionele brunch met film en bingo.
En natuurlijk zijn er elke zondagmiddag weer activiteiten met lezingen, muziek, bingo enz. Meer info
hierover op blz. 2.
Voorts is er op 11 april weer een
bustocht en zijn er op de woensdagavonden de dvd-voorstellingen.
Daarnaast gaan we in de mooi ingerichte ronde ruimte starten met
Maaltijdverstrekkingen op maandagavond. Meer hierover leest u op
deze pagina.
John Zijdel (voorzitter)

Ronde ruimte officieel geopend
Zoals in het vorige krantje stond aangekondigd is de ronde ruimte op 5 maart in wooncomplex de Heul officieel geopend door
wethouder Boekhoff.
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Voor bewoners, omwonenden en vrijwilligers van
De Palmpit was er tussen 10.00 uur en 14.00 uur
“open huis”. In de ochtenduren was het een gezellige drukte. Elke bezoeker kreeg een kopje koffie of
thee met een heerlijk gebakje. Uiteindelijk hebben
meer dan 80 belangstellenden een kijkje genomen
in de ruimte die vanaf januari 2013 dienst doet als
ontmoetingsruimte.
De gastvrouwen van WOC De Palmpit hebben ontzettend hard gewerkt die dag om het elke bezoeker
naar de zin te maken, heel veel dank hiervoor!
Vanaf 15.00 uur werd de ruimte officieel geopend
door de partijen die de bouw en inrichting hebben
mogelijk gemaakt. Onder het toeziend oog van de
wethouder Zorg en Welzijn Bussum, de heer Gerard
Boekhoff, werd de samenwerking van de drie partijen, Vivium, Dudok Wonen en Versa Welzijn bekrachtigd door het “hijsen van
de vlag” in de top van de ronde ruimte, vorm gegeven door drie linten gestrikt
aan het logo van de gemeente Bussum. De verschillende sprekers waren het
erover eens dat de ronde ruimte een faciliteit is met een grote toegevoegde
waarde en het maakt de Heul tot een plek waar de bewoners en mensen uit de
buurt elkaar in een mooie ambiance kunnen treffen.

Open eettafel
Op 8 april a.s. start Versa Welzijn in samenwerking met De
Palmpit een Open Eettafel in de ronde ruimte van de Heul. Dit
zal wekelijks gaan plaatsvinden op maandagavond tussen 17.30
en 19.00 uur.
Iedereen kan inschrijven voor de maaltijd, bewoners van de Heul, buurtbewoners etc. Het menu wordt twee maanden vooruit gepubliceerd en een maaltijd
gaat 9 euro kosten. Er is geen Open Eettafel tijdens de zomerstop en de laatste
twee weken van het jaar. Het is een leuke manier om samen met elkaar een
goede maaltijd in gezelschap met anderen te genieten! Binnenkort zal er een
flyer verspreid worden met daarop verdere informatie. Op 8 april zal de eerste
extra feestelijke maaltijd worden opgediend door de keukenbrigade van Godelinde. Feest dus! Nadere informatie over de open eettafel vindt u op onze
website.

DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT
Ook in het voorjaar van 2013 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 zondagmiddagen
weer veel verschillende activiteiten. Voor elk wat wils.

MUZIKALE MIDDAG

SOOSMIDDAGEN

Op 7 april zal Hanneke Huibers
(pianiste en zangeres) en Gerrie
Meijers (pianist) optreden.
Het programma "Ta Rose" zal
een lyrisch, romantisch en expressief programma zijn met
werken van o.m. Tsjaichovsky,
Schubert en Fauré.
Ook zal er een deel geïmproviseerd worden.
Aanvang 14.30 uur. Entree: 4
euro (incl. één consumptie).
Op donderdag 11 april is er
een voorjaars– en bollentocht
in de kop van Noord-Holland.
Voor meer informatie: zie pagina 4.

Op zondag 21 april en op zondag 12 mei (moederdag) zijn er
weer soosmiddagen 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 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. Op 21
april is er o.a. een optreden van
kinderen van muziekschool Zaria Musica. Op 12 mei is er o.a.
een lezing van zilversmit Sharon
Manassen. Aanvang: 14.30 uur.
De entree is gratis.

CURSUS iPAD

BINGO

Vanaf 11 april wordt door
leerlingen van het Willem de
Zwijgercollege in het kader
van de Maatschappelijke Stage
(MAS) les gegeven in de iPad.
De cursus bestaat uit 4 lessen
van 1 uur en kost € 25,-. Aanmelden bij Ria Schipper, tel.
693 0789.

Op zondag 28 april is er weer
een bingomiddag met leuke
prijzen. Aanvang: 14.30 uur.
Entree: € 4,- (incl. een bingokaart en één consumptie).

BUSTOCHT

NATUURLEZING
Op zondag 14 april zal Jelle
Harder een lezing houden over
de ijsvogel en zal een prachtige
film worden vertoond van Cees
van Kempen over ijsvogels in
een stadse omgeving. Aanvang
14.30 uur. Entree: € 4,- (incl.
één consumptie).

WANDELTOCHT
Op 16 april is er weer een wandeltocht o.l.v. Trudy Nederend.
Start ’s ochtends om 10.00 uur
vanaf De Palmpit. 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 fysieke gesteldheid van de deelnemers. Deelname is gratis, maar
op eigen risico.
De wandeltochten zijn op de 2e
dinsdag van de maand. In mei is
er echter geen wandeltocht.
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SCHOENENVERKOOP
Op maandag 29 april zal van
10.00 – 12.00 uur in de hal van
de Heul een schoenenverkoop
voor senioren plaatsvinden door
Schoenhandel B. Donjacour.

KONINGINNEDAG
Op dinsdag 30 april is De
Palmpit vanaf 09.30 uur de hele
dag open. Onder het genot van
koffie met oranjegebak, oranjebitter, jus d’orange of een ander
drankje kan men met anderen op
een groot scherm de troonswisseling volgen. De toegang is gratis. Zo mogelijk kan op die dag
tegen betaling ook geluncht worden.

DODENHERDENKING
Op zaterdag 4 mei zal om 20.00
uur wederom een dodenherdenking plaatsvinden bij het kruis
op de Bussumerheide.
Vanaf 19.00 uur verzamelen in
De Palmpit. Vertrek om 19.30
uur.
Voor meer info zie pagina 4.

MUZIKALE MIDDAG
Zondag 5 mei zal Henk van Paridon wederom “plaatjes op verzoek” 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. 6921173. Aanvang:
14.30 uur. Entree: 2,-.

PINKSTERBRUNCH
Op maandag 20 mei (2e Pinksterdag) worden alle aanwezigen getrakteerd op een gezellige
pinksterbrunch. Koffie met gebak om 10.30 uur. Vervolgens
kan men op een groot tv-scherm
een film bekijken. Aanvang
brunch: 12.30 uur. Aansluitend
vinden er een bingo en spelletjesmiddag plaats. Entree: 10
euro. Inschrijven verplicht voor
17 mei bij de gastvrouwen/
heren. Tel. 6938786.

CURSUS MOBIELE
TELEFOON
Wilt u graag leren omgaan met
uw mobiele telefoon? Wilt u
bijvoorbeeld graag weten hoe u
een contact opslaat of hoe u een
berichtje moet versturen? Op
woensdag 22 mei vanaf 14:00
tot 15:30 uur komen de leerlingen van de Fontein in het kader
van de maatschappelijke stage
in De Palmpit om u hierbij te
helpen. De hulp is gratis, u moet
zich wel even opgeven bij Ria
Schipper, tel. 6930789.

CURSUS iPAD
Vanaf 23 mei wordt door leerlingen van het Willem de
Zwijgercollege wederom les
gegeven in de iPad. De cursus
bestaat uit 4 lessen van 1 uur
en kost € 25,-. Aanmelden bij
Ria Schipper, tel. 6930789.

BINGO
Op zondag 26 mei is er weer
een bingomiddag met leuke
prijzen. Aanvang: 14.30 uur.
Entree: € 4,- (incl. een bingokaart en één consumptie).
RONDOM DE PALMPIT

FIETSTOCHTEN

CURSUS KUNST NA 1945

Van april t/m oktober organiseert De Palmpit op de derde
woensdag van elke maand beurtelings een korte en een lange
fietstocht. Op 17 april is de eerste tocht van dit jaar, een korte
van ± 30 km. Start ’s middags
om 13.30 uur bij De Palmpit,
einde om ± 17.00 uur. Onderweg wordt ergens aangelegd
voor koffie of thee. De deelname is gratis.
Op 15 mei is er een lange tocht
van ± 55 km. Start om 10.00
uur. Terug bij De Palmpit om
17.00 uur. Onderweg wordt
twee keer een koffiestop gehouden en op een gezellige plek
wordt gepicknickt (lunchpakket
meebrengen).
Tevoren aanmelden is niet nodig. Info: 035-6919461.

Vanaf maandag 8 april van 14.30 tot 16.00 uur start de cursus “Kunst
na 1945” door de kunsthistorica drs. Diana Kostman. In acht lessen
worden de diverse vormen van beeldende kunst besproken die na de
Tweede Wereldoorlog ontstonden. In deze periode vonden een
groot aantal verschuivingen plaats binnen de kunstwereld onder
meer door de introductie van nieuwe kunstvormen als videokunst en
digitale kunst maar ook door de introductie van nieuwe onderwerpen zoals alledaagse consumptiegoederen in de Pop Art. Kunststromingen die worden behandeld zijn onder meer het Abstract Expressionisme, Cobra, Pop Art, Nouveau Réalisme, Minimal Art, Neoexpressionisme en de Young British Artists.
Kosten € 107,50 voor 8 lessen inclusief syllabus. Aanmelden en informatie: 035-8884795 of per e-mail diana.kostman@ casema.nl of
www.artemisomnibus.nl.

EXPOSITIE
In de maanden april, mei
en juni 2013 is in De
Palmpit een expositie te
zien van de amateurschilderclub “De Vrije Schilders“ te Bussum.
Onder andere zijn te bezichtigen
een 10-tal werken, gemaakt naar
aanleiding van hun jaarlijkse
themawedstrijd. Dat thema was
deze winter: LICHT.
De overige schilderijen zijn ander vrij werk van dezelfde mensen.
Namen van deelnemers: Tonny
Steeman, Bep Nieboer, Nel Tönis, Willy Maris, Hans Graas,
Ben Menting, Ineke Huijssoon,
Joke Lavèn, Jo van Welsen en
Annette Njio. Inlichtingen over
de club bij de secretaris Nel Tönis, tel. 6911004 of op de website: www.devrijeschilders.nl.

BUSSUMSE MIDDAG WANDEL4
4DAAGSE 60+
Voelt u zich fit genoeg om met anderen een rondje te
wandelen van 2,5 of 5 km? Dan is de Bussumse Middag
Wandel4daagse 60+ iets voor u!
Samen of individueel wandelen in de mooie Bussumse natuur en
parken. Iedere dag is het parcours weer anders. U ontvangt iedere
middag een uitgebreide beschrijving van de te lopen route.
Ook als u rolstoelgebonden bent of met de rollator loopt bent u van
harte welkom, want de routes zijn ook daarvoor uitermate geschikt.
Op een van de middagen zal een gids van de Historische Kring
Bussum ons het een en ander vertellen over de bijzonderheden die
we die middag op de route tegenkomen. Het is mogelijk één, twee,
drie of vier middagen mee te lopen. Na afloop ontvangt u een medaille.
Het evenement vindt plaats van dinsdag t/m vrijdag 17 mei, start
14.00 uur, einde van de wandeling, inclusief rustpauze, om 16.15
uur.De kosten bedragen € 5,- ( inclusief verfrissingen en poffers)
Start en finish:
Dinsdag 14 mei bij WOC De Palmpit, Koekoeklaan 3, woensdag 15
mei bij Sportcentrum De Zandzee, Struikheiweg 14, donderdag 16
en vrijdag 17 mei bij Wijzer, Landstraat 80.
U kunt zich telefonisch inschrijven bij mevr. Nederend per e-mail:
bmw4daagse60@gmail.com of telefonisch: 035-6915301 (liefst tussen 15.00 en 17.00 u). Ook kunt u bij haar verdere informatie krijgen, o.a. over mogelijkheden van vervoer naar en van de startlocatie.
Met dank aan: Versa Welzijn, Albert Heijn Koekoeklaan, FORT
WERK 4, Notariskantoor Doude van Troostwijk, ABN AMRO,
Gemeente Bussum, 2Charity, Sportfondsen Bussum, De Palmpit.

DVD-VOORSTELLINGEN IN DE PALMPIT
In de maanden april en mei zullen de navolgende
dvd’s worden vertoond op een groot TV-scherm:
03-04-2013: Persuasion; Genre: Drama
17-04-2013: Shall we Dance; Genre: Speelfilm
01-05-2013: No news form God; Genre: Komedie
15-05-2013: Mixed Blessings; Genre: Speelfilm
29-05-2013: Music from another room; Genre: Romantische Komedie
Aanvang 19.30 uur. Entree € 1,-.
WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE PALMPIT
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NL-DOET IN WOC DE PALMPIT EEN GROOT SUCCES!
Op 15 en 16 maart organiseerde het Oranje Fonds, samen met andere organisaties NLdoet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland zet de vrijwillige inzet in de spotlights en activeert iedereen om een dag(deel ) de handen uit de mouwen te steken.
Op vrijdag 15 maart gingen gemeente-ambtenaren van de gemeente Bussum aan de
slag. Ter ere van de opening van de ronde ruimte in de Heul werden de bewoners
van wooncomplex de Heul en de bezoekers van WOC de Palmpit getrakteerd op
een ontbijt, koffie met gebak of een pannenkoekenlunch.
's Morgens om 07:30 uur gingen de lampen aan in de ronde ruimte, als voorbereiding op het ontbijt. Twee dames van de gemeente Bussum waren ook vroeg aanwezig, ze maakten 15 keer een ontbijt klaar, waarvan 5 op bed geserveerd werden bij een aantal bewoners
van de Heul.
Verder in de ochtend werden de bezoekers van WOC de Palmpit getrakteerd op gratis koffie met gebak,
geserveerd door gemeente-ambtenaren van Bussum en of dat nog niet genoeg was, rond de klok van
twaalf uur een lunch. Deze lunch bestond uit pannenkoeken met beleg. Alle
stoelen die er waren, waren bezet. Men kon kiezen uit een pannenkoek naturel,
met appel of spek.
Hierbij willen wij alle gemeente-ambtenaren die hebben meegeholpen hartelijk
danken voor hun inzet om er voor de bezoekers een onvergetelijke dag van te
maken. Mede dankzij de sponsoring van Albert Heijn, keurslager Oegema en
groente- en fruitzaak Jan Appelman uit het winkelcentrum aan de Koekoeklaan
werd deze dag een groot succes.

BUSTOCHT BIJ DE PALMPIT

REPAIRCAFÉ IN DE HEUL

Op vrijdag 11 april
2013 is er een “Voorjaar- en Bollentocht”
in de Kop van NoordHolland. Opstappunt: W.O.C. De Palmpit,
Koekoeklaan 3, Bussum. Vertrek: 08.30 uur.
In Amsterdam bij 't Dijkhuis is onze eerste
stop voor een kopje koffie met gebak. Na de
koffie maakt u per touringcar een rondrit door
de polders van het Land van Leeghwater. Dan
wordt het tijd voor de koffietafel met soep die
genuttigd wordt bij restaurant "De Vriendschap" in 't Veld. Om ca.13.30 uur is er een
toer langs de bloeiende bollenvelden in de
Kop van Noord-Holland. Halverwege wordt
gestopt bij De Poldertuin in Anna Pauwlona,
deze tuin wordt ook wel mini-keukenhof genoemd omdat er zoveel verschillende bolbloemen staan. Omdat deze tuin niet zo groot is
hoeft er niet zoveel gelopen te worden. In
overleg kan er eventueel nog een stop gemaakt
worden in Bergen aan Zee. Ca. 18.00 uur
thuiskomst.
Prijs: 38.50 euro. Betalen in de bus - graag
met gepast geld- in een envelop met de naam
erop. Annuleren kan tot ca. 5 dagen voor vertrek. Aanmelden bij de gastvrouwen van de
Palmpit of bij Eva Kooiman tel.035 -6939695
of 06-13177152.

Wat doe je met een rollator waarvan de rem
hapert? Met een broodrooster die niet meer
werkt?
Of met een wollen trui waar mottengaatjes
in zitten? Weggooien? Mooi niet!

COLOFON
‘Rondom De Palmpit’ wordt samengesteld 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 mei. Bijdragen daarvoor niet later dan 19 mei a.s. inzenden,
per e-mail aan: info@ depalmpitbussum.nl, of per
post aan: redactie ‘Rondom de Palmpit’, Koekoeklaan 3, 1403 EA, Bussum.
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Op zaterdag 6 april zal de Palmpit
gastheer zijn voor de derde editie
van het succesvolle Repair Café
Bussum.
Na tweemaal te zijn gehouden in
het voormalige Postkantoor trekt
het reparatiecafé nu de wijk in.
Het Repair Café is geopend van
10.00-13.00 uur. Het team van reparateurs staat klaar
om u te helpen met de reparatie van uw kapotte spulletjes.
Voor kinderen is er wederom een leuke workshop:
etui's maken van meegebrachte lapjes stof.
En...de koffie staat klaar. Meer informatie vindt u op
de website van het Repair Café: www.repaircafe.nl/
bussum.

HERDENKING OORLOG EN VERZET
Op de vooravond van de 5e mei zal,
zoals sinds enkele jaren 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 talrijke bewoners van de wijk nabij de Bussumerheide aanwezig
zullen zijn om het Verzet opnieuw hun erkentelijkheid te betuigen.
De korte plechtigheid wordt muzikaal opgeluisterd.
Voorafgaand en aansluitend aan de herdenking kan
men in De Palmpit een kopje koffie of thee drinken.
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