De Palmpit in de zomer 2017
De afgelopen maanden was er
weer veel te beleven in De Palmpit!
Naast de gebruikelijke weekendactiviteiten, zoals de bingo’s en de
dvd-voorstellingen, waren er ook
de traditionele
activiteiten op koningsdag, 2e Paasdag en de dodenherdenking bij het Kruis op 4 mei.
Ook zijn er weer de fietstochten op
de 3e woensdag van de maand, kan
men elke maandag- en donderdagavond aanschuiven aan de open
eettafel en op de laatste vrijdag
van de maand aan de themamaaltijd.
Inmiddels heeft Vivium ook haar
plek gevonden in het gebouw met
een flexbureau en komen er in De
Palmpit verschillende activiteiten
van de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren (ASGM).
Natuurlijk is De Palmpit in de zo-
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mermaanden elke ochtend en middag weer open om gezellig koffie,
thee, warme chocolademelk of een
frisdrankje te komen drinken en bij
mooi weer kan dat natuurlijk ook
op ons terras. Ook in deze periode
zijn er voldoende gastvrouwen/
heren bereid om door te werken.
Dat geldt trouwens ook voor de
spelletjesmiddag op vrijdag, de
bridgeclub op maandag- 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)

Algemene Seniorenvereniging
Gooise Meren (ASGM)
De ASGM is opgericht op 14 november 2016 als reactie op het beëindigen
van de ondersteuning van de lokale activiteiten door de ANBO.
Doelstelling van de ASGM: o.a. opkomen voor lokale belangen en contactmogelijkheden bieden aan de leden.
Er vinden verschillende activiteiten plaats. sommige wekelijks, andere twee
wekelijks of maandelijks, zoals:
- Het Seniorencafé bij Stokjes en Lepel, Nassaustraat 3-B te Bussum.
- Samen lunchen bij wisselende eetgelegenheden.
- Er is een handwerkclub (in De Palmpit), een leesgroep, een groep die marktbezoek brengt en een filmmiddag. We staan altijd open voor nieuwe initiatieven.
- Gedurende de winterperiode worden er (klassieke) muziek- en kunstlezingen
gegeven. Tevens worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd over
actuele onderwerpen (o.a. in De Palmpit).
- Een aantal malen per jaar wordt er een busdagtocht georganiseerd en eens
per jaar een busvakantie.
- De ASGM geeft 10 x per jaar het ASGM Nieuws uit.
Door aansluiting bij de overkoepelende Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) biedt de ASGM collectiviteitskorting op verschillende
zorgverzekeringen.
Het is mogelijk om hulp te krijgen bij de
belastingaangifte door gecertificeerde belastinginvullers.
Informatie bij het secretariaat: Hannie Walet, tel. 035-5258205 of e-mail: info@seniorenvereniginggooisemeren.nl
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De Palmpit
zit nu ook op
Facebook.

www.facebook.com/
woc.depalmpit.1

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 2017.
OPTICIEN AAN HUIS
Stoffer Optiek (opticien aan huis)
komt op maandag 29 mei en 10
juli 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. De toegang is gratis.
PINKSTERBRUNCH
Op maandag 5 juni (2e Pinksterdag) worden alle aanwezigen
getrakteerd op een gezellige pinksterbrunch. Koffie met gebak om
10.30 uur. Vervolgens kan men
op een groot scherm een film
bekijken. Aanvang brunch: 12.30
uur. Aansluitend een muzikale
middag. Entree: 10 euro. Inschrijven voor 1 juni bij de gastvrouwen/heren. Tel. 6938786.
Maximaal 40 personen.
ZIT- EN SLAAPCOMFORT
Op woensdag 7 juni zal firma
Max Welzijn uit Den Haag om
10.15 uur een presentatie geven
over zit- en slaapcomfort voor
senioren. Toegang is gratis. Meer
info: zie pagina 3.
SOOSMIDDAG + DVDVOORSTELLING
Op zondag 18 juni (vaderdag) is
er een soosmiddag gecombineerd
met een dvd-voorstelling, waarbij
de dvd “Northanger Abbey” op
groot scherm zal worden vertoond. Men kan natuurlijk ook
gezellig op het terras komen
zitten en verwend worden met
een drankje en een hapje. I.v.m.
vaderdag krijgen alle vaders een
gratis drankje. Aanvang: 14.30
uur. Entree: gratis, dvdvoorstelling € 2,-.
FIETSTOCHT
Op woensdag 21 juni is er een
korte tocht van ± 30 km met
bestemming Gooise dorpen en
markante bouwwerken. Start om
13.15 uur bij De Palmpit, einde
om ± 17.00 uur. Onderweg wordt
ergens aangelegd voor koffie of
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thee. Deelname is gratis, maar op
eigen risico. Info: 035-6912926.

maar op
6912926.

BUSTOCHT
Vrijdag 23 juni is de dagtocht
naar Urk en ‘t nieuwe land.
Vertrek vanaf De Palmpit om
08.30 uur. Kosten € 52,00. Meer
info: zie pagina 3.

BUSTOCHT
Vrijdag 21 juli is de dagtocht
naar Oud Blas. Vertrek vanaf De
Palmpit om 08.30 uur. Kosten €
48,50. Meer info: zie pagina 3.

BINGO
Zondag 25 juni is er een weer
een bingo met leuke prijzen. Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,(incl. bingokaart en één consumptie).
KLEDING(UIT)VERKOOP
Woensdag 28 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.
SUIKERFEEST
Woensdag 28 juni is van 14.00 16.00 uur ter afsluiting van de
Rahmadan het suikerfeest. Meer
info: zie pagina 3.
SOOSMIDDAG + DVDVOORSTELLING
Zondag 16 juli is er een soosmiddag gecombineerd met een
dvd-voorstelling, waarbij de dvd
“Atonement” op groot scherm zal
worden vertoond. Men kan
natuurlijk ook gezellig op het
terras komen zitten en verwend
worden met een drankje en een
hapje. Aanvang: 14.30 uur. Entree: gratis, dvd-voorstelling € 2,FIETSTOCHT
Op 19 juli is er weer een lange
tocht van ± 55 km met bestemming langs Amsterdams randen:
IJburg en Gaasperplas
Start om 10.00 uur. Terug bij De
Palmpit om 17.00 uur. Er wordt
onderweg twee keer een koffiestop gehouden en op een gezellige plek gepicknickt (lunchpakket
meenemen). Deelname is gratis,

eigen

risico.

Info:

SPELLETJESMIDDAGEN
Elke vrijdagmiddag kan men
spelletjes komen doen in de
mooie ronde ruimte van De
Palmpit. Dit onder het genot van
een drankje en een hapje. Deelname € 1,- per middag. In de
maand juni, juli en augustus is er
ook op woensdag spelletjesmiddag. Hierbij is de toegang gratis.
INLOOP
Van maandag t/m zaterdag is er
elke ochtend inloop waarbij men
in de gelegenheid wordt gesteld
om onder het genot van een kopje
koffie, thee of warme chocolademelk gezellig samen te zijn. Bij
mooi weer kan dat natuurlijk ook
op ons terras, dat ook ‘s middags
open is van 13.30 - 16.30 uur en
men dan ook een drankje kan
krijgen.
TERRAS
Bij De Palmpit kan men dagelijks
tot 21.00 uur gebruik maken van
het terras. Wanneer er een gastvrouw/heer aanwezig is kan men ook
koffie, thee of een
ander drankje bestellen.
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 Palmt’, Koekoeklaan 3, 1403 EA, Bussum.
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EXPOSITIE

BUSTOCHTEN MET DE PALMPIT

In de maanden mei t/m augustus 2017 is een expositie te zien van Ageline
Rijkeboer in de hal van
De Heul.

Op vrijdag 24 juni is er dagtocht naar Urk en ‘t nieuwe land.
-----------------------------------------------------------------------------------Om 08.30 uur rijden we via een mooie route naar Almere waar we om
09.45 uur bij Gasterij de Oostvaarders van een kopje koffie met gebak
gaan genieten. Met een toeristische route via o.a. de Oostvaardersplassen komen we om 12.30 uur aan in Urk en krijgen we daar een
rondvaart van anderhalf uur over het IJsselmeer. Tijdens deze boottocht wordt een lunch geserveerd met vis. 's Middags bezoeken we
nog een boerderij met alpaca's (soort lama's) met leuke uitleg. Kosten
€ 52.-. Het geld graag gepast in een envelop met uw naam erop.
Thuiskomst 17.45 uur. Aanmelden kan
tot en met maandag 19 juni bij Angèle
Visser, tel. 691 29 22 of bij de gastvrouwen/heren van De Palmpit, tel. 693 87
86.
Op vrijdag 21 juli is er een extra bustocht naar Oud Blas.
-----------------------------------------------------------------------------------Om 08.30 uur rijden we via een mooie route naar Klompenmakerij
Den Dekker in Dussen met koffie en gebak plus demo klompen maken. Daarna gaan we naar restaurant de Krom in Oud Blas en genieten
van een koffietafel met kroket. Daarna gaan we met een milieuvriendelijke rondvaartboot genaamd de ‘Glasshopper’ twee uur varen op de
Graafstroom en de Alblas naar Kinderdijk. Kosten € 48,50. Het geld
graag gepast in een envelop met uw naam erop. Thuiskomst 17.30
uur. Aanmelden kan tot en met maandag 16 juli bij Angèle Visser, tel.
691 29 22 of bij de gastvrouwen/heren van De Palmpit, tel. 693 87 86.

Angeline schildert
voornamelijk dieren:
wildlife en vooral vogels, maar tevens
huisdieren (ook in opdracht).
Haar schilderijen zijn realitisch,
maar nét even anders. De krachtige kleuren zijn kenmerkend
voor haar werk. Vaak hoort
men de opmerking: 'Dat zijn
schilderijen waar je vrolijk van
wordt!'
Haar inspiratie haalt zij uit de
natuur, waar zij ook haar andere
passie uitoefent, het fotograferen van vogels, dieren en landschappen. Haar foto's gebruikt
zij vaak weer als voorbeeld
voor een schilderij.
In De Palmpit toont zij ook enkele abstracte en geometrische
schilderijen.
Angeline is autodidact, maar
volgde ook enkele jaren aquarellessen aan de Gooise Academie voor Beeldende Kunst in
Laren.
Aanvankelijk maakte zij hoofdzakelijk aquarellen, maar zo'n
13 jaar geleden maakte zij kennis met acrylverf. Dit gaf haar
nog meer mogelijkheden qua
kleurgebruik en sindsdien gebruikt zij meestal dit medium.
Zij maakt ook tekeningen met
pastelpotlood, vooral van huisdieren. De vachten kunnen er
mooi zacht mee worden getekend.
Vanaf oktober 2017 gaat zij ook
lessen verzorgen in haar atelier
op zolder in Blaricum-Bijvanck.
In oktober staan twee workshops 'vogeltjes schilderen' gepland. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen per email: info@angelinerijkeboer.nl
of telefonisch: 035-5269035.
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SUIKERFEEST IN DE PALMPIT
Van 27 mei t/m 24 juni is de vastenmaand Ramadan. Dit houdt in dat
Moslims gedurende de periode tussen de dageraad en zonsondergang
o.a. niet eten en drinken. De Ramadan duurt 30 dagen en wordt afgesloten met het Suikerfeest. Door de vereniging Cultureel Steunpunt
Bussum wordt op woensdag 28 juni van 14.00 - 16.00 uur dit feest
gevierd in De Palmpit. Iedereen is van harte welkom hieraan deel te
nemen. Deelname is gratis.

ZIT- EN SLAAPCOMFORT IN DE PALMPIT
Op woensdag 7 juni wordt u door Max Welzijn uit Den
Haag uitgenodigd voor een vrijblijvende presentatie over
zit- en slaapcomfort voor senioren. Vanaf 10:00 uur krijgen
alle aanwezigen koffie met gebak aangeboden en na afloop
wordt er een verwenpakket verloot met lekkernijen. Aanvang presentatie: 10.15 uur.
Voor meer informatie of advies aan huis neem dan contact op met
Mark Niessink op tel.nr. 06-36023354.

KONINGSDAG IN DE PALMPIT
Ook dit jaar was er weer de viering van koningsdag in De Palmpit. Dankzij de sponsoring door Albert Heyn en Gall & Gall van
winkelcentrum Koekoeklaan konden rond de
vijftig gasten genieten van de ter beschikking
gestelde versnaperingen, waaronder koffie
met oranjetompoes, jus d’orange met mandarijn of oranjebitter met oranje chips en borrelnootjes. Vanaf 9.30 tot 14.00 uur werden
de beelden via een beamer op een groot
scherm vertoond en kon men het hele programma van Koningsdag gezellig met elkaar volgen, mede dankzij de broodjes kroket die door de
voorzitter John Zijdel waren bereid.
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DODENHERDENKING 2017
Donderdagavond 4 mei hebben we op de Bussummerheide bij ‘het kruis’
met een groot aantal wijkbewoners en betrokkenen de gevallenen herdacht
die gedurende de tweede wereldoorlog zijn gesneuveld.
Om 19.15 uur vertrok een groep deelnemers vanuit de Palmpit naar het
kruis om zich te voegen bij de al aanwezige wijkbewoners. Inmiddels
speelde daar de Gooise muziekvereniging op de achtergrond een toepasselijk repertoire.
Het was fijn dat ook dit jaar twee afgevaardigden van de Stichting Veteranen uit onze wijk, de heren Henk van
Dijk en Ton van Paassen, aanwezig konden zijn. Evenzeer verheugd waren we over de aanwezigheid van wethouder Gerben Struik.
Om 19.45 uur gaf de heer Jos Baaij in zijn toespraak (terug te lezen op de
website van De Palmpit) de overwegingen mee, waarom we de huidige
vrede en vrijheid moeten koesteren. Dat onze twee minuten stilte een gering offer zijn ten opzichte van hetgeen toentertijd door de burgers en
verzetsstrijders is gegeven. Een goede verdeling van deze twee minuten
zou dan ook kunnen zijn, door één minuut het verleden te gedenken en
één minuut de huidige verworvenheden te overdenken. Daarna las hij het
volgende gedicht voor:
Een cel is 2 meter lang en nauw 2 meter breed,
De angst is groot,
Die cel ademt onzichtbaar onnoemelijk veel leed.
het hart begint te beven,
Geslagen, getrapt, behandelt als een beest,
doch zij volharden,
bang wat te verraden, is wat men vreest.
want Nederland moet in vrijheid leven.
Handen trillen, gedachten slaan op hol,
hoelang kan dit nog duren,
hoelang houden zij het vol.

Wij hebben die vrijheid nu in handen,
aan ons de taak het niet te laten stranden.
Respect en ruimte voor de medemens,
dat was hun allerlaatste wens.

Na de ‘Taptoe’, de twee minuten stilte en het Wilhelmus werd door de heer John Zijdel namens het
wijkontmoetingscentrum De Palmpit een bloemstuk gelegd, waarna hij andere deelnemers uitnodigde ook
hun bloemen of relikwie te plaatsen.
Na dit formele deel werden de deelnemers en aanwezigen bedankt voor hun bijdrage en aanwezigheid en
uitgenodigd voor een drankje of een goed gesprek in De Palmpit.

FLEXBUREAU VIVIUM ZORGGROEP IN DE HEUL
Donderdag 11 mei werd een open dag gehouden om het nieuwe kantoor van de Vivium Zorggroep, gevestigd in de Heul, in te wijden. Daarbij kwamen vele bewoners van de Heul en vrijwilligers van De Palmpit
even een kijkje nemen. Ook waren er een aantal medewerkers van het Flexbureau die langskwamen voor
een hapje en een drankje.
Even voorstellen:
We zijn een team van elf dames en met elkaar zijn wij het Flexbureau van Vivium Zorggroep. Eigenlijk
zijn we een soort intern uitzendbureau. Als één van onze zorgteams tekort heeft aan zorgpersoneel, dan bellen ze ons. Wij hebben ongeveer 350 flex-medewerkers in dienst die inspringen daar waar het nodig is. De
zeven planners van ons team zijn dan ook de hele dag druk met telefoontjes en mailtjes van de zorgteams
en de flex-medewerkers om vraag en aanbod te matchen. Onze twee intercedenten zijn dagelijks bezig
met het aannemen van nieuwe medewerkers en het
voeren van functioneringsgesprekken met onze medewerkers.
Dan hebben we nog onze administratieve medewerker die ons op allerlei fronten ondersteunt. En uiteindelijk ben ik, Esther Lok, verantwoordelijk dat alles
reilt en zeilt.
We zijn heel blij dat we er eindelijk zijn. We hebben
al heel veel vriendelijke bewoners en vrijwilligers
ontmoet, we vinden de sfeer in De Heul heel prettig.
We zijn er van maandag t/m vrijdag van 07.00 –
18.00 uur.
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