De Palmpit in het voorjaar 2014
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 korte en lange fietstochten op de 3e woensdag van de
maand.
Dit jaar geen Koninginnedag–
maar Koningsdagviering op 26
april, waarbij men in De Palmpit
de activiteiten van het koningspaar

kan volgen op een groot TVscherm,
onder het genot van oranje versnaperingen, gesponsord door onze
winkeliers en op 2e Paasdag 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 24 april weer een
bustocht en zijn er op de woensdagavonden de dvd-voorstellingen.
Daarnaast natuurlijk de gezellige
inloopochtenden, de spelletjesmiddag op vrijdag en de open eettafel
op maandag– en donderdagavond.
John Zijdel (voorzitter)

NL-doet weer groot succes!
www.depalmpitbussum.nl
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Op 21 en 22 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 21 maart gingen gemeenteambtenaren van de gemeente Bussum
aan de slag. Onder het thema “het verwennen van ouderen” werden de bewoners van appartementencomplex de
Heul, de deelnemers van de dagverzorging van Vivium en de bezoekers van
WOC De Palmpit getrakteerd op koffie
met gebak en een gratis lunch met
soep, salade en stokbrood.
Nadat de bezoekers van de Palmpit waren voorzien van gratis koffie met gebak, gingen de drie dames van de gemeente Bussum onder leiding van onze culinair medewerker Jurrie Kruize aan
het werk om de lunch voor te bereiden. Het resultaat was er naar. Een lekker
zelfgemaakte soep en een mooi opgemaakt bord met salade. Maar liefst 60
personen hebben hier zeer van genoten. En dat alles met gezellige achtergrondmuziek verzorgt door Leo van der Lek en Jos Baaij.
Hierbij willen wij de gemeente-ambtenaren en vrijwilligers van De Palmpit
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, groente- en fruitzaak Jan Appelman en
bloemist Aquafleur uit het winkelcentrum aan de Koekoeklaan werd deze dag
een groot succes.

Open eettafel ook op donderdag
In het vorige krantje werd reeds gemeld dat in De Palmpit bij de
open eettafel met een nieuwe formule werd gestart. Dit bleek
zo’n succes dat men nu ook op donderdagavond gezellig kan
komen eten.
De formule is heel simpel. Voor € 5,- krijgt men een hoofdmaaltijd, bestaand
uit aardappelen, groente en vlees. Wil men ook een soepje vooraf dan kost dat
€ 1,50 extra en wil men ook een toetje, dan komt er nog € 1,- bij. En alles vers
bereid in de keuken van de Veste in Naarden. Men moet wel twee werkdagen
tevoren reserveren (persoonlijk of tel. 6938786). Maximaal 24 personen.

DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT
Naast de dagelijkse inloop van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00—16.00 uur en de vaste clubs
en activiteiten, staan er weer diverse activiteiten op de agenda voor april en mei 2014.
MUZIKALE MIDDAG
Zondag 6 april treedt het
klarinet4tet Societas Arundinosa
(het genootschap van het riet) op.
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,(incl. één consumptie).
DVD-VOORSTELLINGEN
Woensdag 2, 16 en 30 april en
14 en 28 mei worden dvd’s vertoond op een groot tv-scherm.
Aanvang: 19.30 uur. Entree: € 1,Voor titels/genres zie pagina 3.
KLEDINGVERKOOP
Maandag 7 april is in de hal van
de Heul een verkoop van Corsetterie, lingerie, nachtgoed, ondergoed, dusters en kamerjassen etc.
door heren en dames ondermode
speciaalzaak Diepenveen uit Veenendaal van 09.30 -12.30 uur. De
toegang is gratis.
STOFFER OPTIEK
Woensdag 9 april komt Stoffer
Optiek (opticien aan huis) van
10.00 - 12.00 uur weer naar De
Palmpit. Hierbij kan men gratis
de ogen op laten meten, de bril
laten schoonmaken en stellen en
vragen stellen over je ogen en/of
de bril. Alles wat je normaal ook
bij een opticien doet. De toegang
is gratis.
WORKSHOP ‘VITAAL OUDER WORDEN’
Woensdag 9 april zal Cynthia
Joseph in een workshop uitleg
geven over hoe u vitaal ouder
kunt worden. Aanvang 15.30 uur.
Deelname is gratis. Aanmelden:
6936297. Meer info: zie pagina 3.
SOOSMIDDAG
Zondag 13 april is er weer een
soosmiddag voor jong en oud.
Het motto is met elkaar er een
gezellig middag van maken. Deze
middag is er o.a. een voorlichting
over voeding voor ouderen door
diëtiste Annette Hollander. Aanvang: 14.30 uur. Entree: gratis.
WANDELTOCHT
Op dinsdag 15 april en 20 mei
worden weer wandeltochten
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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.
PAASWORKSHOP
Donderdag 17 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 deelname
opgeven bij Co Amesz, tel. 033 29 82 675. Wilt u zelf materiaal
meenemen? U krijgt bij aanmelding te horen wat u mee moet
nemen. Max. 30 personen kunnen
deelnemen.
BUSTOCHT
Donderdag 24 april is de dagtocht “Bloesems in de Vijfherenlanden”. Vertrek vanaf De Palmpit om 8.45 uur. Kosten € 47,50.
Meer info: zie pagina 4.
KONINGSDAG
Op zaterdag 26 april is De
Palmpit vanaf 09.30 uur 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 activiteiten van
het koninklijk paar volgen. De
toegang is gratis.
BINGO
Zondag 27 april is er een paasbingo met leuke prijzen. Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,(incl. bingokaart en één consumptie). Aanmelden is niet nodig.

DODENHERDENKING
Op zondag 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.
WANDEL4DAAGSE 60+
Dinsdag 6 mei start de wandel4daagse voor 60+ bij De Palmpit.
Net als voorgaande jaren zal
hierbij het startschot worden
gegeven door wethouder Boekhoff. Meer info: zie pagina 3.
SOOSMIDDAG
Zondag 11 mei is het moederdag. De soosmiddag zal dan ook
in het teken hiervan staan en
zullen de aanwezige moeders
(jong en oud) extra worden
verwend. Op deze middag is er
o.a. een optreden van ?? Aanvang: 14.30 uur. Entree: gratis.
LEZING
Zondag 18 mei geeft Jan Laarakker samen met Riet Nagelhout
een lezing over hun missiewerk
in Oeganda. Aanvang: 14.30 uur.
Entree: € 4,-. Meer info: zie pagina 4.
BINGO
Zondag 25 mei is er een bingo
met leuke prijzen. Aanvang:
14.30 uur. Entree: € 4,- (incl.
bingokaart en één consumptie).
Aanmelden is niet nodig.
Paasbrunch 2013

PAASBRUNCH
Maandag 21 april (2e Paasdag)
is er een paasbrunch. De aanwezigen worden om 10.30 uur ontvangen met koffie en gebak en
om 12.30 uur getrakteerd op een
gezellige paasbrunch. Daarvoor
wordt op een groot tv-scherm een
leuke film vertoond. Aansluitend
is er een bingo en spelletjesmiddag. Entree: € 10,-. Inschrijven:
voor 18 april bij De Palmpit.
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FIETSTOCHTEN

WORKSHOP ‘VITAAL OUDER WORDEN’

Van april t/m oktober organiseert De Palmpit op de derde
woensdag van elke maand beurtelings een korte en een lange
fietstocht. Op 16 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 21 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: 035-6912926.

In deze workshop zal Cynthia Joseph, vitaliteitscoach en eigenaar van 100% Vitaal, uitleg geven
over hoe u vitaal ouder kunt worden. Hierbij zal
met name aandacht zijn voor voeding en beweging. Bij het ouder worden speelt de juiste voeding
een belangrijke rol. Vaak zijn er in het huidige
voedingspatroon tekorten in vitamines en mineralen te duiden. Dit kan zorgen voor allerlei
'ouderdomskwaaltjes' en/of verergering van klachten. Met de juiste aanpassingen kan iedereen vitaal
ouder worden en kunnen bepaalde kwaaltjes zelfs
tot het verleden behoren. Nieuwsgierig wat u zelf kunt doen om
meer energie te krijgen? Bezoek dan de workshop op woensdag 9
april a.s. in de Palmpit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cynthia via 06-525 64 777, of stuur een mailtje naar info@100procentvitaal.nl.Cynthia is en wat ze doet? Neem alvast een
kijkje op de website: www.100procentvitaal.nl.

EXPOSITIE
In de maanden april, mei
en juni 2014 is in De Heul
een expositie te zien van
Martha Helwegen.
Geboren met in
haar rugzakje een
bijzonder gevoel
voor vormgeving
en kleur, is de
Maasnielse Martha Helwegen al
vanaf het moment dat haar
kinderhandjes een potlood konden hanteren, bezig dit talent te
ontwikkelen. Haar eerste lessen
kreeg ze van de Limburgse kunstenaar Charles Eijck.
Daarna volgde ze haar eigen
richting. Schilderijen van Martha Helwegen zijn uitdrukkingen
van hoe zij alles wat het leven
biedt en prijsgeeft, beleeft.
Daarbij gebruikt ze acrylverf,
zand en papier… op linnen.

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 6 t/m vrijdag 9 mei, start
14.00 uur, einde van de wandeling, inclusief rustpauze, om 16.15
uur.De kosten bedragen € 5,- ( inclusief verfrissingen en poffertjes).
Start en finish:
Dinsdag 6 mei bij WOC De Palmpit, Koekoeklaan 3, woensdag 7
mei bij Sportcentrum De Zandzee, Struikheiweg 14, donderdag 8
mei bij de Sloep van de Mariakerk en vrijdag 9 mei bij Wijzer,
Landstraat 80.
U kunt zich telefonisch inschrijven bij mevr. Trudy Nederend: 0356915301 (liefst tussen 15.00 en 17.00 u) of per e-mail: bmw4daagse60@gmail.com. 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:
02-04-2014: De Verbouwing; Genre: Thriller
16-04-2014: Loverboy; Genre: Drama
30-04-2014: A Foreign Field; Genre: Drama
14-05-2014: Man About Town; Genre: Komedie
28-05-2014: Tous Ensemble; Genre: Komedie
Aanvang 19.30 uur. Entree € 1,-.
WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE PALMPIT
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MISSIEWERK IN OEGANDA
Op 18 mei zal Jan Laarakker en Riet Nagelhout (bewoonster van de Heul) een lezing
houden over hun missiewerk in Oeganda en met name over de in Masindi opgerichte
school voor de uit Soedan gevluchte kinderen.
De school in Masindi startte in 1993 toen Bp Paride, Pater Tjeu
Haumann van Mill Hill en zuster Sophy met een groep kinderen
-vluchtelingen uit het zuiden van de Soedan na een tocht van
ruim drie maanden door de bossen van uit Torit in Zuid Soedan
naar het noorden van Oeganda trokken om daar een veilig onderkomen te vinden. Het was een groep van een kleine honderd
kinderen. Onderweg waren er tientallen omgekomen van honger
en dorst. De school startte op een terrein, geschonken door de
Zusters van Lira onder de bomen. Men gaf de school de naam
"Damiaanschool " (een Belgische organisatie was de eerste
sponsor). De school bestaat uit een Primary en een Secondary school.
Op dit moment telt de school ruim 600 leerlingen. De leerlingen komen uit de omgeving van de school:
ex- en interne leerlingen. Bijna drie honderd van deze leerlingen zijn vluchtelingen uit het zuiden van de
Soedan. Allemaal kinderen die geen ouders meer hebben of die niet weten of hun ouders nog leven. Elk
jaar opnieuw worden er weer nieuwe leerlingen geplaatst voor het eerste schooljaar. Een comité uit de
Nuba Mountains selecteren ze. De meest schrijnende gevallen komen dan naar onze school.
Mijn werk is om in scholen, groepen, kerken en onder vrienden, hier in Nederland en Duitsland de mensen te motiveren tot solidariteit met deze Soedanese oorlogsslachtoffertjes. Voor de lopende kosten, zoals voedsel, kleding, medische verzorging, onderwijs etc. moet gezorgd worden. Dat geld komt meestal
van kleinere sponsoren.
Nadat de kinderen de Secondary school hebben beëindigd, gaan ze vaak weer terug naar de Soedan.
Sommigen van hen geven daar dan les in een lagere school, omdat er te weinig bevoegde leerkrachten
zijn.
De vrede in het zuiden van de Soedan zal nog lang op zich laten wachten. Vooral nu er in het zuiden
olie gevonden is. Bij de laatste onlusten zijn meer dan tien miljoen mensen omgekomen. Ondanks alles
doen we ons best om de kinderen een betere toekomst te geven.
Jan Laarakker MHM

BUSTOCHT BIJ DE PALMPIT
Donderdag 24 april is
de dagtocht “Bloesems
in de Vijfherenlanden”.
Vertrek vanaf WOC De
Palmpit om 8.45 uur.
Deze dag krijgt u bij aankomst in het Wapen
van Ameide te Ameide een kopje koffie met
gebak en aansluitend een schitterende demonstratie ambachtelijk glasblazen van ras standwerker Willem Buijse. Hij geeft u op een komische manier een prachtige demonstratie ambachtelijk glasblazen. Daarna volgt er een koffietafel met soep. Na de lunch gaan we met rederij Leerdam Enspijk een vaartocht over de
Linge maken.
Thuiskomst 18.00 uur. Kosten: € 47.50, graag
gepast in een enveloppe. Het geld wordt in de
bus opgehaald. Aanmelden/afmelden kan tot 3
dagen van te voren in de Palmpit of bij Eva
Kooiman, tel.035-693 96 95 / 06-13 17 71 52.

COLOFON
‘Rondom De Palmpit’ wordt samengesteld door
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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VOORLICHTING OVER VOEDING
Eten en drinken doen we allemaal. Meerdere keren per dag zelfs. Het is zo vanzelfsprekend, dat we soms vergeten wat nou
ook alweer gezond is.
Annette Hollander is diëtist en heeft ruime ervaring
in de voedingszorg voor ouderen. Tijdens de soosmiddag op 13 april zal ze u vertellen hoe u om kunt
gaan met het nieuws over voeding, zoals berichten
over nieuwe diëten en superfoods. U zult naar huis
gaan met handige voedingstips.

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 Bussummerheide plaatsvinden.
Zij die aan deze plechtigheid wensen deel te nemen, kunnen zich op
zondag 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
door muziekvereniging ’t Gooi. Voorafgaand en aansluitend aan de herdenking kan men in De Palmpit
een kopje koffie of thee drinken.
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