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Als u dit krantje ontvangt, zitten 
we midden in de zomer. Een rusti-
ge tijd in De Palmpit, omdat een 
aantal clubs en activiteiten zijn ge-
stopt. Maar er is nog genoeg activi-
teit om De Palmpit open te houden 
en er zijn genoeg gastvrouwen/
heren bereid om u ’s ochtends tus-
sen 09.30 en 12.00 uur tijdens de 
inloop van een kopje koffie, thee of 
warme chocolademelk te voorzien 
en u daarbij in de gelegenheid te 
stellen om met anderen van ge-
dachten te wisselen over de dage-
lijkse beslommeringen en gebeur-
tenissen. Op vrijdagmiddag gaat 
de spelletjesmiddag ook gewoon 
door en op maandagavond is er 
vrij klaverjassen. 
Deze tijd zal voor mij als voorzit-
ter ook iets anders worden. Vanaf 
1 augustus mag ik mij ook officieel 
gepensioneerde noemen en kan ik 
aan de meeste bezoekers van De 
Palmpit advies vragen over de ex-
tra voorzieningen waar ik als 65-
plusser gebruik van kan maken.  
Bij De Palmpit gaan we ook mee 
met de tijd. Naast de computerles-

sen, die in oktober weer gaan star-
ten, wordt nu ook een cursus op de 
tablet gegeven. Op maandag 6 au-
gustus starten we met een proefcur-
sus. Voor meer info zie pagina 2. 
Over de voortgang van de ronde 
ruimte kan nog niets concreets wor-
den gemeld behalve dat er door de 
verschillende partijen druk overleg 
en acties zijn om zo spoedig moge-
lijk te beginnen met de verbouwing 
en inrichting. Mogelijk dat in het 
volgende krantje de officiële ope-
ning hiervan zal worden aangekon-
digd. Tot die tijd is het een beetje 
behelpen, maar we krijgen er wel 
iets moois voor terug. 
De meeste activiteiten beginnen 
weer in september of oktober, e.e.a. 
afhankelijk van de verbouwingspe-
rikelen. Over tijden, tarieven en 
overige informatie (o.a. of er nog 
plek is) kunt u bellen met Ria Schip-
per, tel. 693 07 89. Ook komt er 
eind augustus een nieuwe boekje 
van Versa Welzijn uit over seizoen 
2012/2013, waarin u alle informatie 
kunt terugvinden. 

John Zijdel (voorzitter) 

De Palmpit in de zomermaanden 
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In elk krantje wordt u op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen m.b.t. de 
ronde ruimte in De Heul. De meeste reacties hierop zijn wel dat men vindt dat 
het zo lang duurt. Maar het eind (lees: de realisatie en inrichting) is toch wel 
in zicht. Voorzichtig kan worden gemeld dat het dit jaar (2012 dus) gereed 
komt. Dit is met name afhankelijk van het moment dat de aannemer Aalberts 
(die ook De Heul heeft gebouwd) kan beginnen met de aanpassingen, zoals 
het verplaatsen van de trap en verschillende wanden, het aanbrengen van een 
aparte entree en het verrichten van andere benodigde werkzaamheden. Daar-
na gaat het bedrijf Concept & Interieur BV aan de slag v.w.b. de inrichting. 
Op de achterzijde van dit krantje ziet u een tekening zoals het ongeveer gaat 
worden. Een grote bottelnek zijn echter de biljarts van De Palmpit. Die moe-
ten naar boven, op de vide. Het probleem daarbij is dat deze ruimte niet groot 
genoeg is om overal rondom de biljarts voldoende stootruimte te hebben. En 
dat is zeker noodzakelijk om fatsoenlijk biljartles te kunnen blijven geven. 
Om hiervoor voldoende ruimte te creëren zijn nogal wat aanpassingen nodig 
waarbij de vraag rijst of die enerzijds bouwtechnisch wel haalbaar zijn en an-
derzijds ook voldoen aan brandtechnische eisen. 
Rondom Hemelvaartsdag heeft De Palmpit één van haar activiteitenzalen 
reeds af moeten staan aan Vivium thuiszorg. Het interieur is tijdelijk geplaatst 
onder de vide in de ronde ruimte. Sommige zondagmiddagactiviteiten met 
een grote opkomst, zoals de bingo’s en muzikale middagen worden nu gehou-
den in de ronde ruimte. Ook is deze ruimte al een paar keer gebruikt voor 
grootschalige bijeenkomsten, o.a. tijdens een bijeenkomst van bewoners bo-
ven het winkelcentrum en bijeenkomsten van het personeel van Albert Heijn. 
Bij de muzikale middagen is de goede akoestiek een groot voordeel, maar als 
je iets wil projecteren op een scherm is dat erg lastig vanwege de naar binnen 
schijnende zon door het ontbreken van raamdecoratie. 
In de maanden juli en augustus zijn er maar weinig activiteiten in De Palmpit 
en is er met wat improvisatie wel een mouw aan te passen. Maar in september 
gaan de meeste activiteiten weer van start en zal een strakke planning noodza-
kelijk zijn om alles goed te laten verlopen, vooral wanneer er dan ook verbou-
wingsactiviteiten plaats vinden. 

Voortgang ronde ruimte  



Op zondag 2 september zal 
Dorinde Smit Duyzentkunst 
een muzikale lezing met het the-
ma: "Cabaret, Musical en Meer". 
Men kan luisteren naar bekende 
nummers, o.a. de familie Door-
snee, liedjes van Wim Sonne-
veld, Louis Davids, Jasperina de 
Jong, Ramses Shaffy, e.a. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: 4 
euro (incl. één consumptie).  
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We zit ten nog midden in de zomer, maar voor je het weet is die voorbij .  Ook in augustus en 
september zijn er een aantal activitei ten in De Palmpit  zoals hieronder vermeld.  

DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

DVD-VOORSTELLINGEN 

In de maand augustus zijn er 
geen voorstellingen. In septem-
ber wordt op woensdag 5 sep-
tember de dramafilm Geisha 
vertoond en op woensdag 19 
september de dramafilm As it is 
in Heaven. Aanvang 19.30 uur. 
Entree: 1 euro. 

SOOSMIDDAGEN 

Op zondag 19 augustus en zon-
dag 16 september zijn er weer 
soosmiddagen voor jong en oud. 
Van de aanwezigen wordt ver-
wacht dat ze er met elkaar een 
gezellige middag van maken. 
Dat kan door het vertellen van 
anekdotes, het voordragen van 
een sketch, een gedicht of leuk 
verhaal, het bespelen van een 
muziekinstrument (piano is aan-
wezig), of een andere ludieke 
manier om de aanwezigen te 
vermaken.  
Op 19 augustus treden o.a. Rob 
en Gonnie op met accordeon en 
16 september treedt de mond- 
harmonicaclub weer op.  
Weet u nog iemand die het leuk 
vindt om op te treden? Aanmel-
den c.q. info bij John Zijdel: 06-
12431121. Aanvang: 14.30 uur. 
Entree is gratis.  

MUZIKALE LEZING 

Woensdag 29 augustus houdt 
Harry Kerkhofs Modehuis uit 
Valkenswaard in de hal van De 
Heul vanaf 10 uur weer een mo-
deshow. De show wordt gevolgd 
door de verkoop van de getoon-
de kleding voor senioren, man-
nen zowel als vrouwen. Koffie 
en toegang gratis. 

MODESHOW EN  
KLEDINGVERKOOP 

BLOEMSCHIKKEN 
Ook in het nieuwe seizoen hou-
den we bloemschikcursussen, en 
wel te beginnen op donderdag 
20 september van 10.00  - 12.00 
uur om de veertien dagen. Kos-
ten € 7,50 per les. Voor info 
mee te nemen materialen kan 
men bellen met de docent Co 
Amesz, tel. 033-2982675. 

COMPUTERCURSUSSEN 

In oktober starten op maandag-, 
dinsdag-  en donderdagmiddag 
de computercursussen weer, t.w. 
een beginnerscursus met voorna-
melijk tekstverwerking, een ge-
vorderdencursus met e-mail en 
internet, een herhalingscursus en 
een cursus digitale fotografie. 
Kosten € 35,-. Aanmelden op 
tel. 6938786.  

Van april t/m oktober organiseert 
De Palmpit op de derde woens-
dag van elke maand beurtelings 
een korte en een lange fietstocht. 
Op 15 augustus 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 aan-
gelegd voor koffie of thee. Op 19 
september is er weer een lange 
tocht van ± 55 km. Start om 
10.00 uur. Terug bij De Palmpit 
om 17.00 uur. Hierbij wordt on-
derweg twee keer een koffiestop 
gehouden en op een gezellige 
plek gepicknickt (lunchpakket 
meenemen). De deelname is gra-
tis, maar op eigen risico. Info: 
035-6919461. 

FIETSTOCHTEN  

Het hele jaar door organiseert De 
Palmpit op de derde dinsdag van 
de maand een wandeltocht o.l.v. 
Trudy Nederend. Start ’s morgens 
om 10.00 uur bij De Palmpit. Te-
voren en na afloop kan men in De 
Palmpit iets drinken op eigen kos-
ten.  
Bij de afstand en de route wordt 
rekening gehouden met de fysieke 
gesteldheid van de deelnemers. 
Deelname is gratis, maar op eigen 
risico. De eerstvolgende wandel-
tochten zijn op 21 aug en 18 sept. 

WANDELTOCHTEN  

Veel ouderen zijn nog in het bezit 
van een mondharmonica en heb-
ben daar vroeger op gespeeld of 
doen dat nog steeds. De Palmpit 
stelt ruimte ter beschikking om 
een orkestje op te richten en we-
kelijks te oefenen. Thans komen 
al 5 leden elke vrijdagmiddag om 
15.00 uur bij elkaar. Heeft u ook 
interesse? Geef u dan op bij Henk 
van Paridon, tel. 692 11 73. 

MONDHARMONICA 

OVERIGE CURSUSSEN 

Op zondag 30 september is er 
weer een bingo met leuke prijzen. 
Aanvang: 14.30 uur.  
Entree: 4 euro (incl. een bingo-
kaart en één consumptie).  
De bingo’s zijn voortaan op elke 
laatste zondag van de maand be-
halve in juli en augustus. 

BINGO 

Op zondag 9 september bren-
gen sopraan Gerardine Marechal 
en de violiste Anne-Karlijn van 
der Heijden een licht klassiek 
programma, zoals de Sonatine 
Opus 100 voor viool van Dvorak 
en naast liederen van Schubert 
en Mozart natuurlijk bekende 
operettenummers Aanvang: 
14.30 uur. Entree: 4 euro (incl. 
één consumptie).  

MUZIKALE MIDDAG 

Steeds meer senioren schaffen 
een tablet aan om hiermee te in-
ternetten, te mailen of spelletjes 
mee te doen. Via De Palmpit 
kan men een mooie tablet (Point 
of View ProTab 2 - tablet - 
Android 4.0 - 8 GB - 9.7" IPS) 
aanschaffen à € 250,-. De cursus 
van 4 lessen à € 25,- is dan gra-
tis. Bij voldoende deelname start 
de cursus op maandag 6 augus-
tus 2012 om 14.00 uur. Aan-
schaf en aanmelding: tel. 035-
6936297.  

TABLETCURSUS 

Op zondag 23 september zal 
Jos Ketelaar een lezing houden 
"de vier jaargetijden in de na-
tuur" met muziek van Vivaldi. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: 4 
euro (incl. één consumptie).  

NATUURLEZING 
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Op vrijdag 19 oktober 2012 is de volgende bus-
tocht. Dan is het mogelijk om een beeld te krij-
gen hoe het leven eruit zag rond 1900 in de 
Peelstreek.U kunt het allemaal zien in het ruim 
opgezette openluchtmuseum waar u zich waant 
in het leven van een boerendorpje van meer dan 
een eeuw geleden. 
Eerst worden we in Leerbroek ontvangen met onbeperkt koffie met 
gebak. Na koffie rijden we verder zuidelijk en steken de rivieren 
over. We krijgen een rondrit door de Peelstreek voordat we aanko-
men bij ons lunchadres. Daarna gaan we naar Gemert waar we te-
ruggaan in de tijd.Op het dorpsplein ziet u het bakhuis,de smederij, 
het wevershuis,de klompenmakerij en natuurlijk de kroeg! Maar 
ook een boerderij met echte dieren, een boterfabriek en een bijen-
stal zult u er vinden. U kunt op eigen gelegenheid rond kijken, een 
versnapering nemen of een tentoonstelling zien. 
Via een korte route rijden we weer terug en we zijn rond 18.00 uur  
in Bussum. Prijs: 47.50 euro. Inclusief: koffie met gebak, 3 gangen 
warme lunch en bezoek openluchtmuseum. 
Er wordt betaald in de bus. (graag gepast in een envelop met uw 
naam en telefoonnummer erop). Annuleren kan tot ca 5 dagen voor 
vertrek. 
Aanmelden bij de gastvrouwen van de Palmpit of bij Eva Kooi-
man, tel. 035-693 96 95 of 06-131 771 52. 
 
De volgende bustocht is op vrijdag 7 december en wel een Velu-
werit naar de Harskamp met stamppottenbuffet en bingo, kosten: 
32,50 euro. 

BUSTOCHTEN MET DE PALMPIT 

De meeste cursussen en activi-
teiten zitten vol, m.u.v. de dis-
cussiegroep, conversatie Engels 
en Frans, de mondharmonica-
club, patchwork en de cursussen 
bloemschikken, kunstgeschiede-
nis en computer.  
Voor alle andere cursussen kunt 
u bij Ria Schipper informeren of 
er plaats is, tel. 6930789. 

In de vervolgcursus symboliek zullen we kijken 
naar Bijbelse en klassieke verhalen in de kunst, 
schilderijen ter 'lering en vermaak', portretten met 
symboliek, symboliek rond landen en wereldde-
len. De laatste les staat in het teken van de niet- 
westerse symboliek, bijvoorbeeld de Boeddhisti-
sche lotus. De cursus is ook te volgen wanneer u de eerste symbo-
liek cursus niet heeft gevolgd. Startdatum: 1 oktober 2012, 14.30 -
16.00 uur. Kosten € 85,00 inclusief syllabus. Docent: drs. Diana 
Kostman. 
Aanmelden en informatie: 035-8884795 / info@artemisomnibus.nl 
www.artemisomnibus.nl 

VERVOLG SYMBOLIEK IN DE KUNST 

Telefoon: (035) 6938786, eTelefoon: (035) 6938786, eTelefoon: (035) 6938786, eTelefoon: (035) 6938786, e----mail: info@depalmpitbussum.nlmail: info@depalmpitbussum.nlmail: info@depalmpitbussum.nlmail: info@depalmpitbussum.nl    

Website: www.depalmpitbussum.nlWebsite: www.depalmpitbussum.nlWebsite: www.depalmpitbussum.nlWebsite: www.depalmpitbussum.nl    

WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE  PALMPIT  

In appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA BussumIn appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA BussumIn appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA BussumIn appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum    

In deze cursus kijken we naar de kunstgeschiedenis 
van de eerste helft van de twintigste eeuw. Een roe-
rige en dynamische periode in de geschiedenis die 
ook in de kunst zijn sporen heeft nagelaten. Kunst-
stromingen die aan bod zullen komen, zijn onder-
meer het expressionisme, het kubisme, het futuris-
me, De Stijl, het Dadaïsme en het surrealisme. In de 
cursus zal worden ingegaan op zowel de schilder-
kunst, de beeldhouwkunst als de architectuur. 
Startdatum: 21 januari 2013, 14.30 -16.00 uur. Kosten: €105,00 in-
clusief syllabus. Docent: drs. Diana Kostman.  
Aanmelden en informatie: 035-8884795 / info@artemisomnibus.nl. 

KUNST 1900 - 1945 

Van augustus t/m oktober expo-
seert Dolores van der Kruis uit 
Bussum wederom in De Palm-
pit. Dolores is geboren in 1940 
en tekent al vanaf haar zesde 
jaar. Op haar twaalfde jaar is ze 
echt gaan schilderen zonder les. 
Vlakbij haar oma woonde 
kunstschilderes Wera van de 
Berg. Zij zag haar tekeningen 
en zei: ‘kind, je hebt talent. 
Haal maar 4 tubetjes verf, een 
grote en een kleine kwast’. Dat 
was in 1958 en Dolores was 
toen 18 jaar. Zo is het begon-
nen. Ze heeft daarna 10 jaar les 
gehad van Henk Haselaar op de 
tekenclub in de Hilversumse 
Meent. Zij schildert nu veelal 
bij dagcentrum Jan Ligthart bij 
de koepelkerk. In januari 2011 
exposeerde zij in De Palmpit 
met werken die allemaal met 
acryl waren geschilderd. Bij de-
ze expositie laat ze alle door 
haar gebruikte technieken zien, 
waaronder acryl, aquarel, krijt 
en andere materialen. Sinds kort 
gebruikt ze ook een zeer aparte 
techniek. Welke dat is, houdt ze 
nog even geheim, maar is te 
zien bij de officiële opening van 
de expositie op zaterdag 4 au-
gustus om 14.30 uur. Iedereen 
is daarbij welkom. 

EXPOSITIES 

OVERIGE CURSUSSEN 
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Dat valt niet altijd mee, want ondanks de vele oproepen in dit krantje, op de website en in de locale kran-
ten voor met name jong talent, zijn het toch veelal de senioren die acte de présence geven. We hebben in 
het verleden al heel wat verrassende optredens gehad, zoals een buikdansgroep, een doedelzakspeler, een 
bandparodist, een wethouder van de gemeente Bussum en natuurlijk de no-
dige muzikale en poëtische talenten. Maar soms waren het ook jeugdige ta-
lenten die de aanwezigen wisten te ontroeren. Op 17 juni (vaderdag) waren 
het maar liefst 12 kinderen, allen leerlingen van muziekschool Josien de 
Roode, die de aanwezigen wisten te vermaken met een vaderdagspecial. 
Natuurlijk waren de vaders van deze kinderen hiervoor speciaal uitgeno-
digd. Deze middag werd afgesloten met een optreden van onze eigen 
mondharmonicaclub. De leider van deze club, Henk van Paridon, wist sa-
men met zijn vrouw Ria de aanwezigen op de soosmiddag van juli te ver-
maken met zijn accordeonmuziek, waarbij de aanwezigen in de gelegen-
heid werden gesteld om gezellig mee te zingen. Op deze middag werd ook 
een zelfgemaakt gedicht voorgelezen dat op de rouwkaart stond van de op 21 juni overleden mevrouw 
Janny Roose, een vaste bezoekster van alle zondagmiddagactiviteiten, waarbij zij, ondanks haar hoge 
leeftijd, telkens op de fiets vanuit Naarden naar De Palmpit kwam. Hieronder is dit gedicht te lezen:  

VERRASSENDE OPTREDENS 
Elke maand is er een soosmiddag op de 3e  zondag van de maand, ook in de maanden juli  
en augustus.  In december is er al t ijd een speciale kerstsoos en op de andere soosmidda-
gen probeert  de beheercommissie de aanwezigen te vermaken met telkens weer een of 
ander verrassend optreden.  

‘Rondom De Palmpit’ wordt sa-
mengesteld door John Zijdel, 
Frans Zuydwijk, en Rob Arnol-
dussen. Bijdragen van anderen 
zijn welkom. Maar de redactie 
behoudt zich het recht voor ze 
te bekorten of niet te plaatsen.  
Het volgende nummer ver-
schijnt eind september. Bijdra-
gen daarvoor niet later dan 22 
september a.s. inzenden, per e-
mail aan: info@ depalmpitbus-
sum.nl, of per post aan: redac-
tie ‘Rondom de Palmpit’, Koe-
koeklaan 3, 1403 EA, Bussum. 

COLOFON 

Tekening nieuw interieur ronde ruimte de Heul 

Naardermeer 

Mijn Naardermeer, wat ben je mooi 
in lente- en in wintertooi. 
Je glinsterend nat, omzoomd door riet 
zodat men 't broedgebeur'n niet ziet. 
Aalscholver, reiger, lepelaar 

alles huist hier naast elkaar. 
De lepelaar was even weg, 
die zocht een andere broedplaats op. 
Maar in de plaats kwam kiekendief 
met spiedend oog en felle kop. 
Het is een komen en een gaan, 
een ieder zorgt voor 't nabestaan. 
 

 
Dan, als de najaarsstormen komen. 
de wind giert over riet, door bomen 

en Koning Winter arriveert, 
met ijzige hand het meer regeert, 
als rijp de kale takken dekt, 

een late vogel nog vertrekt, 
is het net een sprookje, stil en 
mooi, 
wachtend op nieuwe lentetooi. 
 

 

J.J. Roose - Verkaik  


