De Palmpit in het voorjaar 2018
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 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.
Naast de traditionele Paasbrunch
op 2e Paasdag wordt ook dit jaar
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 natuurlijk zijn er op zondagmiddag
weer activiteiten met lezingen, muziek, bingo enz. Meer info hierover
op blz. 2. Voorts is er op 28 april
weer een bustocht (zie hieronder).
Daarnaast natuurlijk de gezellige
inloopochtenden, de spelletjesmiddag op vrijdag en de open eettafel
op maandag– en donderdagavond
en de themamaaltijden op de laatste
donderdag van de maand (zie pagina 3).
John Zijdel (voorzitter)
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Zaterdag 28 april: dagtocht Bloemendagen Breezand
We vertrekken om 09.00 uur naar Katwoude, waar we
om 10.00 uur in de Simonehoeve koffie met gesorteerd gebak krijgen. Daarna
is er een rondleiding in de Simonehoeve waar kaas en klompen worden gemaakt. Daarna vertrekken we naar Anna Paulowna en Breezand.
Een ongekend aantal inwoners van Anna Paulowna is, met een onvoorstelbare dosis creativiteit en enthousiasme, maanden in de weer om u een onvergetelijke dag te bezorgen. Miljoenen hyacintbloempjes, even zoveel spelden,
duizenden narcissen en kilometers draad zijn nodig voor de vele kleurige en
fleurige mozaïeken, die in de eerste week van mei in de tuinen van de gemeenten Anna Paulowna, Breezand en Wieringerwaard staan te pronken. Mede door de prachtig versierde straten en bruggen is het één groot kleurenfestijn. Na de lunch om 12.30 uur met koffietafel en een kroket in restaurant de
Vriendschap in 't Veld vergezelt een deskundige gids uit de streek ons in de
bus. Onnodig te zeggen, dat deze een prachtige route voor ons heeft uitgestippeld langs mozaïeken en bollenvelden, waarbij door hem/haar natuurlijk ook
het nodige verteld zal worden. Terugkeer 18.00 uur. Kosten € 42,50. Het geld
graag gepast in een envelop met uw naam erop. Aanmelden kan tot en met
dinsdag 24 april* bij Angèle Visser, tel. 691 29 22 of bij de gastvrouwen/ heren van De Palmpit, tel. 693 87 86.
* Voor afmeldingen na 24 april zullen reserveringskosten in rekening worden gebracht.

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 vrijdag 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. Aan deze
plechtigheid zal onder andere worden bijgedragen door de
dorpsdichter Gaston Bannier en de muzikale ondersteuning
wordt dit jaar verzorgd door Show- & Marchingband ViJoS.
Voorafgaand en aansluitend aan de herdenking kan men in
De Palmpit een kopje koffie of thee drinken.
WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE PALMPIT
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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 2018.
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EXPOSITIE

THEMAMAALTIJDEN BIJ DE PALMPIT

In de maanden mei t/m
september is in De Palm
pit een expositie te zien
van Ine den Aantrekker.
Geboren in Amstelveen, in het oorlogsjaar 1940.
Misschien verklaart
dit, dat er in haar
werk nooit geweld
voorkomt, alleen
maar harmonie.
Ze verhuist naar Amersfoort in
1949, alwaar zij in de hoogste
klas van de basisschool teken- en
schilderles krijgt van een professionele kunstschilder. Hier wordt
haar liefde voor het schilderen en
de kunst in het algemeen gewekt,
en dat is nooit meer overgegaan.
Woont achtereenvolgens nog in
Hoogeveen, Vlaardingen, Zevenbergen en Bergen op Zoom.
Met haar veelzijdige talent heeft
zij diverse kunsttechnieken leren
beheersen.
Daarbij heeft zij les gekregen van
vooraanstaande docenten en kunstenaars in Nederland.
Tot haar vaardigheden behoren
pottenbakken, aquarelleren,
acrylschilderen en glass fusion.
Bovendien geeft Ine les aan amateurschilders in Bergen op Zoom
en geeft zij regelmatig workshops; zij vindt dit bijna even inspirerend als het zelf maken van
schilderijen.
Ine is lid van de internationale
kunstenaarsvereniging IKIM
(Internationaal Kunst Initiatief
Moretus) in België.
Het kleurrijke werk van Ine kenmerkt zich altijd door harmonie
en mooie vormgeving.
Daarbij gaat zij niet over één
nacht ijs; zij verdiept zich vooraf
grondig in het onderwerp.
Haar reizen door Aziatische landen vormen een deel van haar inspiratie, maar ook onderwerpen
in de directe omgeving weet zij
treffend op het doek vast te leggen.
Haar lievelingsschilders zijn o.a.
Chagall, Monet, Van Gogh, Picasso, Matisse, Kandinsky.
Van al deze kunstenaars zijn
de invloeden
in
haar werk
duideli j k
aanwezig.

Wegens groot succes ook in april en mei weer op de laatste donderdag
een themamaaltijd, vers bereid door de Veste in Naarden.
Op donderdag 26 april: mini quiche, geschnetseltes (kalfsreepjes in
een blanke saus), rösti, roerbakgroenten, witte koolsalade met ananas
en rozijntjes en warme apfelstrudel met vanillesaus.
Op donderdag 31 mei: asperge-roomsoep, asperges, beenham, botersaus, gekookte krieltjes, gekookt ei, peterselie en aardbeienbavarois
met slagroom. Kosten €12,50 pp (excl. Drankjes).
Aanvang maaltijd: 17.30 uur. Aanmelden 2 dagen voor aanvang bij de
gastvrouwen/heren van De Palmpit, tel. 693 87 86.
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CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS
De schoonheid van het Unheimische
Fijn woestijnzand kruipend uit de oogkas van een
schedel, een brandende giraffe en een naturalistisch
vrouwenportret geschilderd in groene tinten. Voorbeelden van kunstwerken die een bepaald gevoel van
ongemak bij de toeschouwer oproepen maar tegelijkertijd een vervreemdende schoonheid tonen. Denkend aan
dit soort verwarrende schilderijen komen algauw namen
als Salvador Dalí, René Magritte en Pyke Koch naar boven. Ondanks
dat zij soms lastig in een stroming zijn onder te brengen, hebben zij
een fascinatie voor het unheimische en ongrijpbare gemeen. Tijdens
de vier lessen zal aandacht worden besteed aan de diverse stromingen
zoals het Magisch Realisme, het Symbolisme en het Surrealisme en
de belangrijkste vertegenwoordigers en thema’s hiervan.
Bij voldoende belangstelling kan aansluitend aan de cursus worden
deelgenomen aan een excursie naar Museum More. Data: 16 en 23
april, 7 en 14 mei van 14.30 – 16.00 uur. De cursusprijs bedraagt € 60
voor 4 lessen. Docente drs. Diana Kostman.

KLEDINGVERKOOP EN MODESHOW
Hoffmans Mode presenteert op maandag 16
april weer 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.

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!
Ook als u rolstoelgebonden bent of met de rollator loopt, bent u van
harte welkom, want de routes zijn ook daarvoor uitermate geschikt.
Het is mogelijk één, twee, drie of vier middagen mee te lopen. Na
afloop ontvangt u een medaille. Het evenement vindt plaats van dinsdag 8 t/m vrijdag 11 mei, start
COLOFON
14.00 uur, einde van de wande‘Rondom De Palmpit’ wordt sa- ling, inclusief rustpauze, om 16.15
mengesteld door John Zijdel.
uur. De kosten bedragen € 6,- ( inBijdragen van anderen zijn welkom, maar de redactie behoudt clusief verfrissingen en pofferzich het recht voor ze in te korten tjes). Inschrijven bij mevr. Trudy
of niet te plaatsen. Het volgende Nederend: 035-6915301 (liefst
nummer verschijnt eind maart. tussen 15.00 en 17.00 u) of per eBijdragen daarvoor niet later dan mail: bmw4daagse60@gmail.com
12 mei 2018 insturen, per email:
info@depalmpitbussum.nl of per Ook kunt u bij haar verdere inforpost: Redactie ‘Rondom De Palm- matie krijgen, o.a. over mogelijkpit’, Koekoeklaan 3, 1403 EA Bus- heden van vervoer naar en van de
sum.
startlocatie.
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JAM MAMA TIJDENS DE PAASBRUNCH
Tijdens de lunch op 2e Paasdag zal er een optreden zijn van het trio Jam Mama.
Jam Mama is een vrouwentrio bestaande uit Jessica Erdtsieck, zang en klein percussie, Angela Leijdekkers, keyboard/piano en zang en Marian Walraven percussie en zang.
Het repertoire bevat (Nederlandstalige) easy listening nummers, die zelf geschreven zijn of anders herschreven. Het genre loopt uiteen van jazz,
swing, blues naar latin en global. Reflecterend over het leven, inspirerend, prikkelend of juist vrolijk. Daarnaast gaan we tezamen ook graag improvisaties aan
en dat is soms meditatief en dan weer ritmisch getint.
Jessica heeft enkele jaren de DJAM opleiding in jazz en lichte muziek te Amsterdam gevolgd, een jazzcombo gehad en enige jaren workshops gegeven in zangimprovisatie. Angela is al lang actief betrokken bij
NEXT, waarin zij met een aantal vrouwen a-capella zingt. Marian is van kinds af aan liefhebster van percussie instrumenten en speelt met name djembe en bongo.
Onze passie voor muziek wordt gekenmerkt door het plezier erin met elkaar en dat delen we graag met anderen!
Hier alvast een greep uit ons repertoire: Er is zoveel meer dan je denkt; Geen zorgen voor morgen; In de
woestijn; Vrouwen van 60; Kwetterende vogels; Geniet van het leven; Een losse noot; Wonderlijk bestaan;
In een oogopslag; Tranen van hoop; Als een samba; Zomertijd.
I-PADCURSUS
Ook dit jaar zijn we weer gestart met de i-padcursus o.l.v. Arnoud Jonkman. Deze cursus vindt
plaatst op maandagavond. Op 9 april is, bij voldoende deelname, de volgende cursus. U kunt
zich daarvoor opgeven bij Ria Schipper, tel.
6930789. Daarbij aangeven of u beginner bent of
er al wat van af weet. Ook als u nog twijfelt over
de aanschaf van een i-pad bent u van harte welkom! Kosten € 35,- voor 5 lessen. Mensen met
een tablet kunnen een cursus volgen in wijkcentrum Bellefleur, tel. 5251837.

PAASWORKSHOP
Donderdag 29 maart 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.

GLUREN BIJ DE BUREN
Dit jaar heeft De Palmpit op zondag 11 maart 2018 voor het eerst meegedaan aan
Gluren bij de Buren.
Op 40 verschillende locaties in de gemeente Gooise Meren werden
huiskamers beschikbaar gesteld om telkens nieuwe bezoekers te trakteren op muziek, dans en/of cabaret of theater. Op elke locatie waren
totaal 3 voorstelling van een half uur op verschillende tijdstippen. Zo
ook in De Palmpit, zijnde de huiskamer van de wijk Oostereng waar
de heren Ernest Laeven (klank- en beeldend kunstenaar) en George
Bretz (breed georiënteerd musicus) het project “De Verklanking” presenteerden. Hierbij werden al improviserend op vnl. percussieinstrumenten, maar ook op opvallende attributen zoals o.a. een cirkelzaag, klank en ritme op een verrassende manier ten gehore gebracht,
waarvan in totaal 25 personen hebben genoten.

NL-doet weer groot succes!
Op 9 en 10 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 10 maart met het thema “het verwennen van ouderen”. Via de website van het
oranjefonds hadden vier vrijwilligers zich aangemeld, die samen met zes eigen vrijwilligers aan de slag gingen. Totaal hadden 45 personen zich opgegeven om verwend te worden. Zij werden getrakteerd op gratis koffie met gebak en een gratis lunch in de vorm van
een high tea met echte Marokkaanse thee, geserveerd door onze eigen vrijwilligster Hafida Boulahrouz (zie foto), hetgeen allemaal erg in de smaak viel. Dit alles werd muzikaal
ondersteund door 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.
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