De Palmpit in de zomer 2014
De afgelopen maanden was er
weer veel te beleven in De Palmpit!
Naast de gebruikelijke weekendactiviteiten, zoals de bingo’s en de
soosmiddagen (met verrassende
optredens), de lezingen en muzikale optredens, waren er ook de traditionele
activiteiten op koningsdag, 2e Paasdag, de dodenherdenking bij het Kruis op 4 mei en de
wandelvierdaagse voor 60+.
Nieuw was de Paaszang door kinderen van de Michaëlschool. Van
enkele activiteiten vindt u elders in
dit krantje een verslag.
Ook zijn de fietstochten op de 3e
woensdag van de maand
en de
wandeltochten op de 3e dinsdag
van de maand weer begonnen en
kan men elke maandag– en donderdagavond aanschuiven aan de
open eettafel. Natuurlijk is De

Palmpit in de zomermaanden ook
elke ochtend en middag weer open
om gezellig koffie, thee, warme chocolademelk of een frisdrankje te komen drinken. Mogelijk kan dat binnenkort ook op ons terras. Ook in
deze periode zijn er voldoende gastvrouwen/heren bereid om door te
werken. Dat geldt trouwens ook
voor de spelletjesmiddagen op vrijdag, de bridgeclub op maandagmiddag, dinsdagochtend en woensdagmiddag, de biljartles op vrijdagochtend, koersbal op donderdagochtend, de pandoerclub op maandag– en donderdagmiddag en de
patchworkgroepen op dinsdagochtend en vrijdagochtend en -middag.
Dus als u zich verveelt in de komende maanden, dan hopen we dat u
De Palmpit weet te vinden.
John Zijdel (voorzitter)
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www.depalmpitbussum.nl
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De inloop maaltijden in De Palmpit vallen bij velen
in de smaak. Niet alleen door de goede kwaliteit en
de wisselende menu's maar ook omdat het steeds
meer op een vriendenclub begint te lijken. Hoewel de
maaltijd om half zes begint zijn meerdere mensen
veel eerder aanwezig om, onder het genot van een
drankje, gezellig bij te kletsen. Hoewel er een vast
menu is, bestaande uit een soep, hoofdgerecht en een
nagerecht, kunnen de gasten zelf bepalen welke gerechten men neemt. Niet
iedereen wil alles omdat het dan teveel wordt. Ook proberen we rekening te
houden met wensen op het gebied van vegetarisch eten of het niet eten van
varkensvlees. Met het oog op de ruimte is er een maximum gezet van 24 personen, maar zeker op de donderdag avond is er nog wel een plaatsje vrij. In
verband met de voorbereiding is reserveren nodig. Dit kan telefonisch of bij
de gastvrouwen/gastheren in de Palmpit. Dus misschien tot ziens bij de inloopmaaltijd.
Aanmelden twee werkdagen vóór 12.00 uur via telefoon 035-6938786 of persoonlijk bij de gastvrouw/heer van De Palmpit in de ronde ruimte de Heul.
Het menu is twee maanden vooruit bekend en een exemplaar kunt u meenemen.

‘Wereld BBQ’ in Bussum
zondag 22 juni van 16.00 uur tot 20.00 uur Speelweide De Ruijterlaan
Wereld BBQ in Bussum is voor alle inwoners!
Hoe meer variatie in leeftijd en land van herkomst, hoe beter en leuker.
Kaartje kopen:
Donderdag-/zaterdagochtend bij de fietsenstalling bij de bibliotheek
Op de dag zelf bij de speelweide De Ruijterlaan
Kosten kaartje:
€5,- (voorverkoop: 4 consumptiebonnen)
€8,- (ter plaatse: 4 consumptiebonnen)
Verschillende vleessoorten (ook halal, groente, salades, brood en sauzen beschikbaar
Diverse activiteiten voor kinderen - Limonade voor de kinderen gratis
Neem zelf mee: een goed humeur, vrienden en bekenden, een muziekinstrument en eventueel een kleedje, tafeltje of partytent!

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 juni en juli 2014.
MUZIKALE MIDDAG
Zondag 1 juni is er een optreden
van bariton Frits van der Ven en
violist Nico Brandon. Aanvang:
14.30 uur. Entree: € 4,- (incl. één
consumptie). Info: zie pagina 4.
KLEDING(UIT)VERKOOP
Maandag 2 juni houdt Harry
Kerkhofs Modehuis uit Valkenswaard in de hal van De Heul
vanaf 9.30 uur een kleding(uit)
verkoop voor senioren, mannen
zowel als vrouwen. Tevens sieradenverkoop door Nelleke van
Riel. De toegang is gratis.
PINKSTERBRUNCH
Op maandag 9 juni (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 6 juni bij de gastvrouwen/heren. Tel. 6938786. Maximaal 40 personen. Vol is vol!
DVD-VOORSTELLINGEN
Woensdag 11 juni wordt de dvd
Jane Eyre vertoond op een groot
tv-scherm. Aanvang: 19.30 uur.
Entree: € 1,-. In de maanden juli
en augustus zijn er geen dvdvoorstellingen.
SOOSMIDDAG
Op zondag 15 juni is er weer een
soosmiddag 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 gedicht, sketch of leuk verhaal, het
bespelen van een muziekinstrument (piano is aanwezig), of een
andere ludieke manier om de aanwezigen te vermaken. Op deze
middag treedt o.a. onze eigen
mondharmonicaclub op. Aanvang
14.30 uur. De entree is gratis.
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WANDELTOCHT
Op dinsdag 17 juni en dinsdag
15 juli wordt weer een wandeltocht 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.
FIETSTOCHTEN
Van april t/m oktober organiseert
De Palmpit op de derde woensdag van elke maand beurtelings
een korte en een lange fietstocht.
Op 18 juni is de volgende tocht,
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. Op 16
juli is er weer een lange tocht van
± 55 km. Start om 10.00 uur. Terug bij De Palmpit om 17.00 uur.
Hierbij wordt onderweg twee
keer een koffiestop gehouden en
op een gezellige plek gepicknickt
(lunchpakket meenemen). Deelname is gratis, maar op eigen
risico. Info: 035-6912926.
BUSTOCHT
Donderdag 26 juni is de dagtocht naar het Planetarium in
Friesland.
Vertrek vanaf De Palmpit om
8.45 uur. Kosten € 42,50. Meer
info: zie pagina 3.
BINGO
Zondag 29 juni is er een weer
een bingo met leuke prijzen. Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,(incl. bingokaart en één consumptie). Tijdens deze bingo zal
afscheid worden genomen van
onze bingomasters Ton en Roos
Schrijvers die de bingo’s ruim 8
jaar hebben verzorgd.
FNALE WK VOETBAL
Zondag 13 juli kan men in De
Palmpit de finale volgen van het
wk voetbal (alleen wanneer het
Nederlands elftal in de finale zit).
Aanvang vanaf 20.00 uur.

SOOSMIDDAG
Zondag 20 juli is er weer een
soosmiddag 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 gedicht, sketch of leuk verhaal, het
bespelen van een muziekinstrument (piano is aanwezig), of een
andere ludieke manier om de aanwezigen te vermaken. Aanvang:
14.30 uur. Entree: gratis.
KLEDINGVERKOOP
Op woensdag 23 juli vanaf 10.00
uur is er een verkoop door firma
Fischjager uit Amsterdam van
luxe dames pullovers en vesten
tegen vriendelijke prijzen en exclusief voor Nederland.
EXPOSITIE
In de maanden juli, augustus en
september exposeert Els Vos,
geboren in 1927, in De Palmpit
met olieverfschilderijen.
Els Vos heeft les gehad op de
Kunstnijverheidsschool in Amsterdam (heet nu de Rietveldacademie).
Haar onderwerpen zijn bloemen,
landschappen, stillevens en portretten.
In de jaren 80 heeft zij 10 jaar
lang op een schildersclub in Blaricum les gehad.
Els Vos woont sinds 1993 op de
barbaragaarde 64 te Bussum. Zij
heeft ook in ‘t Spant, Naarderheem en in wijkpost de Schakel
in Naarden geëxposeerd.
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 juli. Bijdragen
daarvoor niet later dan 22 juli 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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KONINGSDAG
Dit jaar was er voor het eerst de viering van koningsdag in De Palmpit in navolging op de traditionele koninginnendag. Dankzij de sponsoring door Albert Heyn,
Gall & Gall, groente en fruitzaak Jan Appelman en bakkerij Tetteroo van winkelcentrum Koekoeklaan konden rond de vijftig gasten genieten van de ter beschikking gestelde versnaperingen, waaronder koffie of oranjethee met oranjetompoes,
jus d’orange of oranjebitter met oranje chips en borrelnootjes en stukjes mandarijn
die door de voorzitter, John Zijdel, hoogstpersoonlijk waren gepeld. Vanaf 09.45
uur werden de beelden via een beamer op een groot scherm vertoond. Omdat de ronde ruimte niet goed
verduisterd kan worden, waren de beelden van hetgeen de Koninklijke familie aan doen waren, minder
goed te volgen, waardoor veel bezoekers al vroeg weer naar huis gingen om de rest thuis op eigen tv te volgen. We zullen volgend jaar proberen daar een oplossing voor te vinden. Er was in ieder geval voldoende
gebak over om de deelnemers van de bingo een dag later nog te kunnen trakteren en daarmee het heugelijk
feit te vieren dat de koning op die dag werkelijk jarig was.

BUSTOCHTEN MET DE PALMPIT
Op donderdag 26 juni is er een dagtocht naar het Planetarium in Friesland.
Eerst drinken we een kopje koffie in Restaurant Stam in Wognum. Na de koffie met gebak rijden we via de afsluitdijk naar ons lunchadres in Bolsward
waar we bij hotel de Groene Weiden een koffietafel gebruiken.
Na de koffietafel rijden we naar Franeker waar we het Else Eisinga Planetarium bezoeken. Bij een bezoek
aan het Eisinga Planetarium hoort een uitleg in de Planetariumkamer. Deze uitleg duurt ongeveer 15 minuten. Het overige deel van het museum is op eigen gelegenheid te bezichtigen. Behalve het indrukwekkende
raderwerk van het Planetarium en de voormalige wolkammerij van Eisinga is ertevens een uitgebreideverzameling van astronomische instrumenten te zien. Ook aan de moderne sterrenkunde wordt aandacht besteed. Er is bovendien een filmzaal waar doorlopend documentaires worden vertoond.
Vertrektijd: 8.45 uur vanaf de Koekoeklaan 3 in Bussum. Thuiskomst ca. 18.00 uur.
Kosten per persoon: 42.50 euro. het geld graag gepast in een envelop met uw naam erop. Het geld wordt in
de bus opgehaald. Aanmelden/afmelden uiterlijk drie dagen voor vertrek.
Overige bustochten in dit jaar zijn:
- vrijdag 22 augustus: Dagtocht Varen door het Groene Hart met een pauze in Noordwijk aan zee. Kosten:
€ 43.50.
- donderdag 23 oktober: Dagtocht Tingieterij en Herfstkleuren in het Rijk van Nijmegen. Kosten: € 41.00.
- vrijdag 12 december: Dagtocht dekselse pannetjes en workshop chocolade. Route zoveel mogelijk toeristisch. Kosten: € 49.00.

CURSUS iPAD VOOR SENIOREN
Meedoen met de iPadcursus?
In september gaan we weer van start met de volgende cursus in de Palmpit. Wie interesse heeft kan zich
telefonisch opgeven. De klas is niet groter dan 4 cursisten. Het zijn 4 lessen van een uur voor € 35,00, inclusief cursusboek. Aan het einde van het cursusseizoen worden er inloopmiddagen georganiseerd. Daar
kan men vragen stellen over de iPad.
De iPad.
Iemand vroeg aan mij: wat vind jij van een iPad? Mijn antwoord was heel duidelijk: Ik vind de iPad handig
in gebruik, omdat deze licht is, minder ruimte inneemt en gemakkelijker meeneemt als een laptop. Een iPad
is niet zo ingewikkeld en het gebruik is makkelijk aan te leren, ook voor oudere mensen die nooit iets met
computers gedaan hebben. Dat is de positieve conclusie die ik eruit getrokken heb.
Iedereen kan het.
Ik ga uit van de stelling: De senioren zijn in staat om iets
nieuws aan te leren, misschien zijn ze wat langzamer, maar
als het rustig wordt uitgelegd kunnen ze het goed volgen.
De lessen zijn naast leerzaam ook gezellig. De cursisten keken uit naar de volgende les. ‘Er was tijd voor uitleg’, ‘We
hebben van alles geleerd, zoals een draadloos netwerk zoeken, spelletjes spelen en downloaden, Apps installeren,
maar ook Facetimen en Skypen’, dat is als docent altijd leuk
om te horen! Niet iedereen vindt spelletjes leuk, maar ik
hoor regelmatig 'ik Facetime nu regelmatig met mijn kinderen en kleinkinderen'. Maar andere cursisten waren meer
gecharmeerd van spelletjes zoals Wordfeud en Bridge. Zo
pikt iedereen er uit wat men leuk of nuttig vindt. Wellicht
tot ziens in september!
Adriaan de Groot
J A AR GA NG 6, NR. 4
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DODENHERDENKING 2014
Op zondag 4 mei vond om 20.00 uur weer de traditionele dodenherdenking
plaats bij het gedenkkruis op de Bussumerheide. Vanaf 19.00 uur kon men
zich, onder het genot van een kopje koffie of thee, verzamelen in De Palmpit.. Zo'n 30 personen maakte hiervan gebruik. Om 19.30 uur vertrok de stoet
naar de hei alwaar stemmige muziek werd gespeeld door een 38 koppige orkest van muziekvereniging het Gooi uit Bussum o.l.v. Hans den Breejen.
Twee vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse brigade Prinses
Irene hesen na het Wilhelmus de vlag. Hiervoor was speciaal een vlaggenmast geplaatst die ter beschikking was gesteld door de gemeente Bussum.
Voor de twee minuten stilte werd door de heer Jos Baaij een uiteenzetting gedaan over de personen die
op het kruis staan vermeld. Tevens droeg hij onderstaand gedicht voor dat is geschreven door de 98 jarige Bussumse Hetty Baelde. Na het spelen van “The Last Post” werd de twee minuten stilte slechts gevuld met het geluid van enkele vogels, hetgeen door de ruim 200 aanwezigen als zeer vredig werd ervaren. Onder de aanwezigen ook de kleinzoon van de op het kruis vermelde heer Bosschart.
Aansluitend aan de herdenking kon men in De Palmpit nog wat drinken, waar menigeen gebruik van
maakte. Door sponsoring van enkele winkeliers van winkelcentrum Koekoeklaan konden in De Palmpit
de drankjes vooraf en na afloop gratis worden aangeboden.
Al met al weer een geslaagd gebeuren in een prachtige omgeving waar jaarlijks steeds meer belangstelling voor is.
De avond van de 4e mei,
En elke nieuwe 4e mei,
sta jij………, sta ik……….., staan wij………., sta jij………, sta ik …….., staan wij………,
rond het herdenkingskruis
volkomen frank en vrij,
op onze Gooise hei.
rond het herdenkingskruis,
De wind speelt om het kruis,
op onze Gooise hei.
en streelt heel zacht
Want, mede door hun verzet en strijd
de namen van hen, die voor de vrijheid,
werd Nederland…… en jij……. en ik……….
hier om het leven kwamen.
bevrijd.

25 JAAR DAGVERZORGING VIVIUM IN BUSSUM
Ouderen zullen in de toekomst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een dag naar de
Dagverzorging van Vivium is dan een prettige afwisseling in de week. De Dagverzorging in Bussum vierde op 16 april zijn 25-jarig jubileum in aanwezigheid van wethouder Gerard Boekhoff. Cliënten werden getrakteerd op een heerlijk buffet, gebak en
feestelijke livemuziek. Zij waren blij verrast en genoten van het feest dat speciaal
voor hen werd georganiseerd.
Dagverzorging is voor ouderen die weinig sociale contacten hebben en moeilijk in staat zijn deze te onderhouden. Er wordt individuele en groepsbegeleiding geboden en geadviseerd hoe de deelnemers
(meer) structuur in hun dag aan kunnen brengen. Deelnemers brengen de dag door met zinvolle en vooral leuke bezigheden. Ouderen zullen in de toekomst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Mantelzorgers worden dankzij de Dagverzorging ontlast en een dag naar de Dagverzorging van Vivium is een
prettige afwisseling in de week voor de cliënten.
25 jaar geleden startte de Dagverzorging in Bussum in een ruimte onder de aanleunwoningen van woonzorgcentrum Godelinde. Een half jaar later volgde Naarden met een ruimte boven de Veste met een
schitterend uitzicht over Naarden. De Bussumse afdeling verhuisde al snel naar het souterrain van het
woonzorgcentrum van de Godelinde. In 2006 verhuisde ook afdeling Naarden naar de Godelinde om in
2008 als gezamenlijke Dagverzorging verder te gaan. Sinds 2013 is de Dagverzorging gehuisvest in de
Heul aan de Koekoeklaan 3 in Bussum.

MUZIKALE MIDDAG
Op zondag 3 juni is er een muzikale middag met
klassiek, musical en oud-Hollandse liedjes.

Frits van der Ven
J A AR GA NG 6, NR. 4

Bas-bariton Frits van der Ven, een paar keer winnend finalist
van het Ouderen Songfestival, brengt een breed repertoire
opera (Mozart), musical en nationale evergreens (als ‘durf te
leven’ van Dirk Witte). Hij wordt begeleid door Hans Mobach, tientallen jaren leider, arrangeur en dirigent van de musicals bij het Willem de Zwijgercollege te Bussum.
Instrumentale intermezzi als Salut d’amour en van Kreisler en
Monti worden verzorgd door de Hilversumse violist/
componist Nico Brandon, met als begeleider Marcus van der
Heide, organist en veelgevraagd accompagneur in het Gooi.
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Nico Brandon
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