De Palmpit in de zomer 2018
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 ooke
de traditionele activiteiten op 2
Paasdag, koningsdag 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 maandagavond aanschuiven aan de open eettafel en op de
laatste donderdag van de maand
aan de themamaaltijd.
Natuurlijk is De Palmpit in de zomermaanden 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)

BUSTOCHT MET DE PALMPIT

www.depalmpitbussum.nl
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Vrijdag 29 juni: dagtocht Biesbosch en aardbeien
We vertrekken om 08.30 uur naar De Zilvermeeuw in
Drimmelen en gaan daar rond 10.00 uur met een rondvaartboot door het unieke natuurreservaat de Biesbosch. Eens was de Biesbosch een welvarende polder met bouw- en weilanden. De St. Elisabethvloed van 1421 echter verzwolg
het land en veranderde de polder in een grote binnenzee. Eb en vloed zorgden
ervoor dat de Biesbosch werd zoals hij nu is. Sinds door het Deltaplan de invloed der getijden verdwenen is, is het een waar eldorado voor vele vogelsoorten. De twee uur durende ontdekkingsreis die we met een salonboot maken door een gigantische doolhof van brede en smalle kreken staat borg voor
een avontuurlijke belevenis. Ook de inwendige mens wordt niet vergeten,
want de koffie met gesorteerd gebak die aan boord voor u klaar staat, zal zeker smaken. Na de boottocht gaan we naar De Gouden Leeuw in Terheijden
en krijgen we om + 12.45 uur een Brabantse koffietafel met kroket. Daarna
vertrekken we naar Het Aardbeienterras in Rijsbergen alwaar we om + 14.15
uur een rondleiding krijgen. Het Aardbeienterras is een echte kwekerij, waar
de aardbeien vers van het land aan u worden gepresenteerd. Dit is echt een
feest! Maak het met ons mee. Terugkeer 17.00 uur. Kosten € 52,00. Het geld
graag gepast in een envelop met uw naam erop. Aanmelden kan tot en met
dinsdag 26 juni* bij Angèle Visser, tel. 691 29 22 of bij de gastvrouw/heer
van De Palmpit, tel. 693 87 86. Voor de bustocht op 27 juli: zie pagina 4.
* Voor afmeldingen na 26 juni zullen reserveringskosten in rekening worden gebracht.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Heeft u wekelijks een paar uurtjes over om vrijwilligerswerk bij De Palmpit
te doen, meldt u zich dan a.u.b. aan bij onze voorzitter, tel. 06-12431121.
Vrijwilligerswerk geeft veel voldoening omdat u hiermee een steentje bijdraagt in het welzijn van de maatschappij en bij De Palmpit met name het
welzijn van de bezoekers, veelal ouderen, die hun sociale contacten onderhouden en veelal ook een stukje eenzaamheid kwijt zijn. En dat onder het genot
van een kopje koffie, thee of chocolademelk en ‘s middags en ‘s avonds met
een advocaatje, wijntje of biertje of als deelnemer van de vele activiteiten die
worden geboden. Als vrijwilliger kunt u bij ons gastvrouw of gastheer zijn,
meehelpen bij activiteiten, het wijkkrantje rondbrengen, maar ook organisatorisch of bestuurlijk iets doen. Dus…….. meldt u aan en kom eens kijken!
WIJKONTMOETINGSCENTRUM
WIJKONTMOETINGSCENTR UM DE PALMPIT
In het appartementencomplex De Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum
Telefoon: 035 - 69 38 786, EE - mail: info@depalmpitbussum.nl
Website: www.depalmpitbussum.nl

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.
BINGO
Zondag 27 mei is er een weer
een bingo met leuke prijzen. Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,(incl. bingokaart en één consumptie).

BINGO
Zondag 24 juni is er een weer
een bingo met leuke prijzen. Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,(incl. bingokaart en één consumptie).

THEMAMAALTIJD
Donderdag 31 mei themamaaltijd. Meer info: zie pagina 3.

WERELD BBQ
Zondag 24 juni wereld BBQ in
de groen long van 15.00 - 19.00
uur. Meer info: zie pagina 4.

OPTICIEN AAN HUIS
Stoffer Optiek (opticien aan huis)
komt op maandag 11 juni 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.
SOOSMIDDAG + DVDVOORSTELLING
Op zondag 17 juni (vaderdag) is
er een soosmiddag gecombineerd
met een dvd-voorstelling, waarbij
de dvd “Intouchables” 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, dvd-voorstelling €
2,-.
FIETSTOCHT
Op woensdag 20 juni is er een
korte tocht van ± 30 km met
bestemming Ziekenhuis Zonnestraal en Utrechtse bossen Start
om 13.15 uur bij De Palmpit,
einde om ± 17.00 uur. Onderweg
wordt ergens aangelegd voor
koffie of thee. Deelname is gratis,
maar op eigen risico. Info: 0356912926.
BUSTOCHT
Vrijdag 29 juni is de dagtocht
naar de Biesbosch en aardbeien.
Vertrek vanaf De Palmpit om
08.30 uur. Kosten € 52,00. Meer
info: zie pagina 1.
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SUIKERFEEST
Woensdag 27 juni is van 14.00 16.00 uur ter afsluiting van de
Rahmadan het suikerfeest. Meer
info: zie pagina 3.
THEMAMAALTIJD
Donderdag 28 juni themamaaltijd. Meer info: zie pagina 3.
SOOSMIDDAG + DVDVOORSTELLING
Zondag 15 juli is er een soosmiddag gecombineerd met een
dvd-voorstelling, waarbij de dvd
“No Reservations” 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, dvdvoorstelling € 2,OPTICIEN AAN HUIS
Stoffer Optiek (opticien aan huis)
komt op maandag 16 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.
FIETSTOCHT
Op 18 juli is er weer een lange
tocht van ± 55 km met bestemming de Flevopolder.
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,
maar op eigen risico. Info:
6912926.
BUSTOCHT
Vrijdag 27 juli is een extra bustocht naar “rijk van Nijmegen en
Kleef”. Vertrek vanaf De Palmpit
om 08.30 uur. Kosten € 44,00.
Meer info: zie pagina 4.
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 is ‘s middags
open (ook op zaterdag en zondag)
vanaf 13.30 uur, waar men dan
een drankje kan krijgen indien er
gastvrouwen/heren in De Palmpit
aanwezig zijn.

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 20 juli
a.s. inzenden, per e-mail aan:
info@ depalmpitbussum.nl, of
per post aan: redactie ‘Rondom de Palmpit’, Koekoeklaan
3, 1403 EA, Bussum.
R O N D O M D E P A L M PI T

EXPOSITIE

WERKZOEKERSSERVICEPUNT

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.

Je zoekt een ANDERE en meer OPVALLENDE
vorm van solliciteren? Al ruim 12 jaar kunnen wij
jou deze bieden. Je kunt bij ons wekelijks in je ritme komen in je eigen wijkcentrum, SAMEN op
weg naar die ene baan en jouw verborgen talenten
ontdekken. Kijk eens op onze website voor tips.
Wij hebben een methode om je sollicitatie te laten
opvallen. Door een persoonlijkheids- en competentietest wordt je CV ook steeds beter. Nu met GRATIS interesse- en persoonlijkheidstest. Ook kun je
wekelijks een lijst met vacatures bekijken en een
lijst met actuele banen, verreweg het grootste aantal in heel Nederland. Is je interesse gewekt, kom dan gerust eens met ons kennismaken bij een kopje koffie op een donderdagochtend van 9-12 uur in
WOC De Palmpit, Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum. Dan kunnen
meteen al jouw vragen worden beantwoord door ons WerkZoekersServicePunt (WZSP).
Wim van Oudheusden, 06-404 145 60, www.werkinjeeigenwijk.nl
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SUIKERFEEST IN DE PALMPIT
Van 15 mei t/m 14 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 27 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.

THEMAMAALTIJDEN BIJ DE PALMPIT
Ook in de maanden mei en juni is er op de laatste donderdag weer een
themamaaltijd, vers bereid door de Veste in Naarden.
Op donderdag 31 mei: asperge-roomsoep, asperges, beenham, botersaus, gekookte krieltjes, gekookt ei, peterselie en aardbeienbavarois
met slagroom. Kosten €12,50 pp (excl. Drankjes).
Op donderdag 28 juni: Griekse groentesoep, diverse soorten gegrild
vlees, knoflooksaus, witte koolsalade, tzatziki, tomatenrijst en gebakken aardappeltjes, Griekse yoghurt met druiven, walnoten en honing.
Aanvang maaltijd: 17.30 uur. Aanmelden 2 dagen voor aanvang bij de
gastvrouwen/heren van De Palmpit, tel. 693 87 86.

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 10.00
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.
Pagina 3

DODENHERDENKING 2018
Vrijdagavond 4 mei hebben we op de Bussummerheide bij ‘het kruis’ met ruim vierhonderd belangstellenden de gevallenen herdacht die gedurende de tweede wereldoorlog zijn gesneuveld.
Om 19.15 uur vertrok een groep vanuit de Palmpit naar
het kruis om zich te voegen bij de al aanwezige deelnemers. Inmiddels speelde daar de drum en showband ViJos
op de achtergrond een toepasselijk repertoire.
Het was fijn dat ook dit jaar twee afgevaardigden van de
Stichting Veteranen, de heren Henk van Dijk en Ton van
Paassen, weer aanwezig konden zijn. Evenzeer verheugd
waren we over de aanwezigheid van drie raadsleden van
de gemeente Gooise Meren en Anita Keita, directeurbestuurder van VersaWelzijn.
Om 19.45 uur besteedde de heer Gaston Bannier in zijn toespraak (terug
te lezen op de website van De Palmpit) ruim aandacht aan de vijf verzetstrijders die op het kruis staan vermeld. Daarna werd door hem het gedicht ‘Voordat ik er
was’ voorgedragen, dat ook in Hilversum door Jan en Lysette, beide met een verstandelijke
beperking, werd voorgedragen. Dit om aandacht te geven aan deze kleine, vergeten groep.
Want ook de mensen met een verstandelijke beperking werden in de oorlog zonder pardon
afgevoerd, louter op grond van hoe ze waren.
Na de ‘Taptoe’, de twee minuten stilte en het Wilhelmus werd door de heer John Zijdel samen met zijn kleindochter namens het wijkontmoetingscentrum De Palmpit een bloemstuk
gelegd, waarna ook anderen werden uitgenodigd 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.

WERELD BBQ

BOEKEN EN DVD UITLEENKAST

De Wereld BBQ nodigt
jullie uit op 24 juni 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.

CAFÉ VOOR LATER
Café voor Later is een maandelijkse bijeenkomst op de laatste vrijdag van de maand in Wijkpost De Schakel voor mensen die zich voorbereiden op hun pensioen of reeds met pensioen zijn. De ervaring leert dat er
in die periode veel vragen opkomen. Over de vragen praten de bezoekers met elkaar en met deskundigen.
De vragen gaan over financiën, over netwerken, over de gezondheid, over huisvesting(s-problemen), over
vrijwilligerswerk, maar ook over: de eigen bijdrage in de zorg en alles over het testament en erfrecht. De
bijeenkomsten worden gerund door Wijkpost De Schakel in samenwerking met Vivium zorggroep. De
eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 29 juni van 19.00 uur – 21.00 uur. U bent van harte welkom. Kol.
Verveerstraat 74 Naarden. www.wijkpostdeschakel.nl.

BUSTOCHT MET DE PALMPIT
Op vrijdag 27 juli is er een extra bustocht “rijk van Nijmegen en Kleef”
We vertrekken om 08.30 uur naar Scherpenzeel waar
we in restaurant Boschzicht koffie met gebak nuttigen.
Daarna via een mooie route naar Millingen aan de Rijn
waar we in hotel Millings centrum mogen genieten van
een koffietafel met soep. Vervolgens is er een rondrit met gids die ons naar het
750 jaar oude stadje Kleef brengt waar we mooie tuinen en het Schloss Schwanenburg. Voor meer informatie: zie de flyer, verkrijgbaar in De Palmpit. Terugkeer 18.00 uur. Kosten € 44,00. Aanmelden bij Angèle Visser, tel. 691 29 22 of
bij de gastvrouwen/heren van De Palmpit, tel. 693 87 86.
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