De Palmpit in het voorjaar 2017
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 4 meiherdenking
bij het kruis op de Bussummerheide, de wandel 4daagse 60+ en de
korte en lange fietstochten op de
3e woensdag van de maand.
Voorts is vanaf 1 april het terras
weer aanwezig zodat we weer lekker buiten kunnen zitten als het
mooi weer is.
Ook dit jaar wordt op 27 april
weer Koningsdag gevierd waarbij
men in De Palmpit de activiteiten
van het koningspaar kan volgen op

een groot scherm, onder het genot
van oranje versnaperingen, gesponsord door onze winkeliers en op 2e
Paasdag de traditionele brunch met
film en een muzikale middag.
En natuurlijk zijn er op zondagmiddag weer activiteiten met lezingen, muziek, bingo enz. Meer info
hierover op blz. 2. Voorts is er op
21 april weer een bustocht.
Daarnaast natuurlijk de gezellige
inloopochtenden, de spelletjesmiddag op vrijdag en de open eettafel
op maandag– en donderdagavond
en de themamaaltijden op de laatste
vrijdag van de maand (zie hieronder).
John Zijdel (voorzitter)
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Naast de maaltijden op de open eettafel op maandag- en
donderdagavond zijn er ook themamaaltijden op de laatste
vrijdag van de maand, welke telkens verzorgd worden door
keurslager Oegema. Voor de maanden april en mei staat het
navolgende op het menu:
28 april 2017: Voorgerecht: rauwkostsalade, hoofdgerecht:
broodje koningsburger m/ oranjesaus en een toetje.
26 mei 2017: Hoofdgerecht: kipsaté met nasi/bami met
kroepoek en een toetje.
Prijs: € 7,50 (excl. drankjes). Aanmelden uiterlijk 3 dagen
van tevoren in De Palmpit. Minimaal 15 personen/maximaal 35 personen.
De menu’s voor de open eettafel kan men vinden op onze website
www.depalmpitbussum.nl.

Nieuw! Zomercursus vrij schilderen
Van dinsdag 30 mei t/m dinsdag 1 augustus 2017 is er een zomercursus vrij
schilderen o.l.v. Henneke Wageman. Deze cursus is voor iedereen toegankelijk. Prijs voor 10 lessen: 15 euro. Aanmelden bij Henneke Wageman, tel. 06 53 70 56 15.

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 donderdag 4 mei bij de stoet aansluiten, die om 19.30
vanaf 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 de muziekvereniging Het Gooi. Voorafgaand en aansluitend aan de herdenking kan men in De Palmpit een kopje koffie of thee drinken.
WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE PALMPIT

In het wooncomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum
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DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT
Naast de dagelijkse inloop (ook op zaterdagochtend), de spelletjesmiddagen en de vaste clubs en
activiteiten, staan er ook weer diverse andere activiteiten op de agenda voor april en mei 2017.
DVD-VOORSTELLING
Zondag 2 april is er een DVDvoorstelling met de film “Broken
Lullaby”. Aanvang 14.30 u. Entree € 2,-. Tevens is er op deze
middag gratis inloop.
CREATIEVE MARKT
Op zaterdag 8 april 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 instellingen.
Kosten: € 5,- per tafel (80 x 80
cm). Info en/of aanmelden: tel.
6936297.
LEZING GRATISWENS
Op zondag 9 april kom je tijdens
deze lezing te weten hoe je aan
de hand van veelvuldig succesvol
toegepaste technieken al je wensen en die van anderen in vervulling kan laten gaan. Deze lezing
zal u altijd bij blijven. Aanvang
14.30 uur. Gratis toegang met een
kopje koffie of thee. Meer info:
zie pagina 3.

is er een bingo en spelletjesmiddag.
Entree: € 10,-. Inschrijven: voor
15 april bij De Palmpit. Max. 40
personen kunnen deelnemen.
I-PAD CURSUS
Vanaf dinsdag 18 april start er
weer een cursus I-pad, bestaande
uit 6 lessen en wel van 19.00 20.00 uur. Kosten € 35,-. Aanmelding: tel. 693 07 89.
OPTICIEN AAN HUIS
Stoffer Optiek (opticien aan huis)
komt op woensdag 19 april van
10.00–12.00 uur weer naar De
Palmpit. Hierbij kan men gratis
de ogen laten meten, de bril laten
schoonmaken en vragen stellen
over je ogen en/of de bril. Alles
wat je ook bij een opticien doet.
FIETSTOCHT
Woensdag 19 april is de eerste
fietstocht van dit jaar van ± 30
km met bestemming “Langs Koninklijke Plaatsen”. Start om
13.15 uur bij De Palmpit, einde
om ± 17.00 uur. Onderweg wordt
ergens aangelegd voor koffie of
thee. De deelname is gratis.
BUSTOCHT
Vrijdag 21 april is er een dagtocht naar de Bollenvelden van
Kennemerland en het Noordzeeaquarium in Den Helder. Vertrek
8.30 uur. Kosten € 50.00. Meer
info: zie pagina 3.

PAASWORKSHOP
Donderdag 13 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.

MUZIKALE MIDDAG
Zondag 23 april kunt u in wijkcentrum Bellefleur, Mackaylaan
11a te Naarden genieten van muziek verzorgd door Die Musik
Freu(n)de. Aanvang: 14.30 uur.
Entree: € 4,- (incl. 1 kopje koffie/
thee).

PAASBRUNCH
Maandag 17 april (2e Paasdag)
is er weer 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 scherm een
leuke film vertoond. Aansluitend

KONINGSDAG
Op donderdag 27 april is De
Palmpit vanaf 09.30 uur open.
Onder het genot van koffie met
oranjegebak, jus d’orange, oranjebitter of een ander drankje kan
men met anderen op een groot
scherm de activiteiten van het koninklijk paar volgen. De toegang
is gratis.
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BINGO
Zondag 30 april is er weer een
bingo met leuke prijzen. Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,(incl. bingokaart en een gratis
kopje koffie of thee).
KLEDINGVERKOOP EN
MODESHOW
Maandag 1 mei organiseert
Hoffmans Mode uit Leidschendam in De Palmpit een kledingverkoop met modeshow voor senioren, mannen en vrouwen.
Aanvang: 10.00 uur. Entree en
koffie gratis. Meer info: pagina 3.
DODENHERDENKING
Op woensdag 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 1.
DVD-VOORSTELLING
Zondag 14 mei is het moederdag. Op deze middag wordt de
dvd “Missing Link” vertoond.
Aanvang: 14.30 uur. Entree € 2,-.
Tevens is er op deze middag gratis inloop en gratis gebak voor alle aanwezige moeders.
WERELD BBQ
Zondag 14 mei wereld BBQ in
de groen long van 15.00 - 19.00
uur. Meer info: zie pagina 3.
FIETSTOCHT
Op 17 mei is er een lange tocht
van ± 50 km met bestemming
“Gein, Die, Horn en Vecht”. Start
om 10.00 uur. Terug om 17.00
uur. Onderweg wordt twee keer
een koffiestop gehouden en op
een gezellige plek gepicknickt
(lunchpakket meebrengen). Tevoren aanmelden is niet nodig. Info:
035-6912926.
BINGO
Zondag 21 mei is er weer een
bingo met leuke prijzen. Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,(incl. bingokaart en een gratis
kopje koffie of thee).
R O N D O M D E P A L M PI T

WERELD BBQ

BOEKEN EN DVD UITLEENKAST

De Wereld BBQ nodigt
jullie uit op 14 mei aanstaande. Plaats: Bussum,
op het veld bij de De Ruijterlaan. Van 15.00 uur tot
19.00 uur kunt u hier verschillende wereldgerechten proeven voor 1,- of 1,50, een ijsje eten en een
drankje halen. Voor de kinderen zijn er diverse
activiteiten en een springkussen!
Wat kun je zelf meenemen? Een kleedje
een stoel, uitklaptafeltje, eventueel een
muziekinstrument en een goed humeur.

In de hal van appartementencomplex de Heul staat sinds kort een
boeken en dvd uitleenkast dat
wordt beheerd door De Palmpit.
Het concept: Leen een boek, lees
het en zet het terug, dan wel: Leen
een dvd, bekijk het en zet het terug.
Boeken of dvd’s bijplaatsen mag
ook, echter:
- niet ouder dan 10 jaar.
- geen boeken gerelateerd aan uw persoonlijke interesse zoals ‘huis en tuin’, geschiedenis, encyclopedie, enz.

BUSTOCHT MET DE PALMPIT
Vrijdag 21 april: dagtocht Bollenvelden Kennemerland en Noordzeeaquarium in Den Helder.
Om 08.30 uur rijden we via een mooie route naar Castricum, waar we om
10.15 uur in restaurant Johanna's Hof van een kopje koffie met gesorteerd gebak gaan genieten. Daarna rijden we door de bollenvelden van Kennemerland
en krijgen we om 12.15 uur bij restaurant de Vriendschap in ‘t Veld een koffietafel met kroket. Daarna rijden we door naar de kop van Noord-Holland. Daar ligt Den Helder, aan alle
kanten omringd door water en zullen we daar een bezoek brengen aan Fort Kijkduin. Dit fort is destijds gebouwd in opdracht van Napoleon. Het is gerestaureerd en biedt een prachtig uitzicht over de duinen en de
Noordzee. Hoogtepunt van het bezoek is het Noordzeeaquarium. Door een korte tunnel loopt u als het ware
tussen de vissen door. Leuk en leerzaam. Er is voor onze chauffeurs ook alle aanleiding om een leuke toer
te maken door Noord-Holland, prachtig dat Hollands landschap met kleine dorpjes, waarden, polders en
water. Kosten € 50.00. Vertrek 08.30 uur bij De Palmpit. Thuiskomst 18.00 uur.
Aanmelden kan tot en met maandag 17 april bij Angèle Visser, tel. 693 07 89 of bij de gastvrouwen/heren
van De Palmpit, tel. 693 87 86.

LEZING GRATIS WENS
Op zondag 9 april vind deze interactieve lezing/workshop plaats. Tijdens deze lezing
kom je te weten hoe je aan de hand van veelvuldig succesvol toegepaste technieken al je
wensen en die van anderen in vervulling kan laten gaan. Deze lezing zal u altijd bij blijven. Na de pauze zullen we allemaal samen een techniek toepassen om iemand anders
zijn/haar wens in vervulling te laten gaan. Dit is een zeer ontspannende gelegenheid die
een groot gevoel van verbondenheid maakt. Dit is de prémière voor Nederland! In België zijn er naar aanleiding van deze lezingen/workshops al wensgroepjes opgericht, waar
mensen regelmatig samen komen om iemand wens ivm gezondheid, geluk, relaties, welvaart, succes te laten uitkomen. Schrijf u in via http://www.gratiswens.com/contact of
via De Palmpit want deze lezing zal u zeker nog lang bijblijven.

CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS
Vincent van Gogh; een leven in verf
Wereldwijd raken mensen gegrepen door de veelal kleurrijke schilderijen van Vincent van Gogh. Zijn
werken worden voor vele miljoenen aangekocht door verzamelaars, iets wat deze kunstenaar nooit had
kunnen vermoeden toen hij in 1890 berooid en geestelijk in de war stierf. Tijdens deze vierdelige cursus
wordt het verhaal verteld van het interigerende leven van Van Gogh en komen zijn belangrijkste kunstwerken en tekeningen voor het voetlicht. U kunt zich voor deze cursus van vier lessen opgeven via 0614354048 of door een mail te sturen naar info@artemisomnibus.nl. De cursusprijs bedraagt € 57,50. Data
maandag 27 maart, 3, 10 en 24 april van 14.30 – 16.00 uur.

KLEDINGVERKOOP EN MODESHOW
Hoffmans Mode presenteert op maandag 1 mei
voor de eerste keer een modeshow in De Palmpit.
Naast de modeshow krijgen de aanwezigen een
gratis kop koffie, een gratis lootje voor de loterij én
bovendien kunt u een gezellige ochtend verwachten. De modeshow is van 10.00 uur - 10.45 uur en
aansluitend is er de kledingverkoop van 10.45 uur 12.00 uur. De toegang is gratis.
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Wat gebeurt er allemaal in De Palmpit?
Op vrijdag 3 maart jl. werd een 2e werkatelier ‘Door ontmoeten meer bereiken in Gooise
Meren’ gehouden, hetgeen wordt georganiseerd door de gemeente Gooise Meren. John
Zijdel, voorzitter van De Palmpit, kreeg hierbij de gelegenheid een pitch (korte uiteenzetting) te doen over De Palmpit. Om ook de lezers van dit wijkkrantje te informeren
over wat er allemaal in De Palmpit gebeurt, hieronder deze pitch vermeld.
Beste mensen,
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om iets te vertellen over het wijkontmoetingscentrum De
Palmpit, welke zich bevindt in het appartementencomplex de Heul aan de Koekoeklaan 3 in de wijk Oostereng te Bussum.
De Palmpit bestond vorig jaar 30 jaar. In die tijd is het gegroeid naar ruim 22.000 drempeloverschrijdingen
per jaar en wordt het gerund door maar liefst 80 vrijwilligers.
Naast de 27 clubs die onder de Palmpit vallen zijn er ook de nodige clubs die een ruimte huren, zoals de
volksuniversiteit met bridgecursussen, Alliance Française met Franse les en een Frans koor, de Algemene
Seniorenvereniging Gooise Meren, Club 89 (een club voor alleengaanden), een AA-groep, de Turkse vereniging, de vereniging Cultureel Steunpunt Bussum, de Jeu de Boulesclub Bussum, de Norwoodgroep, de
oogvereniging Gooi en Eemland, de wijkcoach, de donorvereniging, de bloemschikcursus, cursus kunstgeschiedenis en vele verenigingen van eigenaren die hun jaarlijkse jaarvergadering houden. Ook weten vele
commerciële bedrijven De Palmpit te vinden met kledingverkoop en modeshows, opticien aan huis en verkoop van scootmobielen, sta-op-stoelen, enz.
Naast de wekelijkse activiteiten van onze eigen clubs (zoals patchwork, teken- en schilderen, houtsnijden,
biljart, mandalatekenen, bridge, pandouren, klaverjassen, computer- en i-padcursus, Franse conversatie,
koersbal en een mondharmonicaclub) is er 2x per week open eettafel, is er elke ochtend inloop, elke vrijdagmiddag spelletjesmiddag, 1x per maand een themamaaltijd i.s.m. de keurslager en zijn er vele activiteiten op zaterdag, zon- en feestdagen, zoals creatieve markten, brunches met Kerst, Pasen en Pinksteren, Koningsdag, Oud- en nieuw, Burendag en NL-doet. Ook organiseert De Palmpit 6x per jaar een bustocht, is er
4x per jaar een nieuwe expositie en wordt jaarlijks de dodenherdenking op de Bussumerheide georganiseerd.
Tot eind vorig jaar was er op elke zondagmiddag ook een activiteit, zoals een soosmiddag, dvd-voorstelling, lezing, bingo of muzikale middag. Dat liep echter steeds meer terug. Thans is er een samenwerkingsverband met andere wijkcentra waarbij rekening wordt gehouden met elkaars zondagmiddagactiviteiten en
wordt dit zo veel mogelijk bij elkaars bezoekers gepromoot.
Door de aanwezigheid van een Turkse en Marokkaanse vereniging en de nodige vrijwilligers met een migratie-achtergrond is De Palmpit ook zeer multicultureel. Eigenlijk zou je kunnen stellen dat De Palmpit al
een soort werkatelier in het klein is, maar zeker ook nog open staat voor nieuwe initiatieven.

NL-doet weer groot succes!
Op 10 en 11 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.
Jaarlijks wordt door De Palmpit ook een klus aangemeld bij het Oranjefonds. Dit keer op zaterdag 11 maart met het thema “het verwennen
van ouderen”. Via de website van het oranjefonds hadden vijf vrijwilligers zich aangemeld, die samen met zes eigen vrijwilligers aan de
slag gingen. 50 personen hadden zich opgegeven, maar helaas waren
er uiteindelijk maar 35 personen aanwezig. Deze werden getrakteerd
op gratis koffie met gebak en een gratis lunch, bestaande uit zelfgemaakte soep met belegde broodjes, een heerlijk slaatje en een lekker
toetje na afloop. Dit alles werd muzikaal ondersteund door Jos Baaij
op keyboard en Henk van Paridon op de trekharmonica.
Via deze weg willen wij de vrijwilligers die hebben meegeholpen,
nogmaals hartelijk danken voor hun inzet om er voor de bezoekers
weer een onvergetelijke dag van te maken.

Club 89 in De Palmpit
Club89 is een activiteitenclub voor alleengaanden. Iedere laatste zaterdag
van de maand is er voor de leden een inloopavond in de Palmpit. Voor een
praatje en een drankje. De leden zelf organiseren ook activiteiten waar je aan
deel kunt nemen.
Wat wij zoal doen: wandelen, fietsen, theater en met elkaar uit eten.
Verder organiseert het bestuur een zomerfeest, Kerstfeest en alleengaandendag.
Wie alleen is of niet samenwonend kan lid worden van onze club. Voor aanmelden of meer informatie: tel.
6232930 of info@club89.nl. Zie ook onze website www.club89.nl
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