De Palmpit in de zomermaanden
Als u dit krantje ontvangt, zitten
we midden in de zomer. Ondanks
de zomer zijn er nog genoeg activiteiten om De Palmpit open te houden en zijn er genoeg gastvrouwen/
heren bereid om u ’s ochtends tussen 09.30 en 12.00 uur en ’s middags (m.u.v. dinsdag) tussen 13.30
en 16.30 uur tijdens de inloop van
een kopje koffie, thee of een ander
drankje te voorzien en u daarbij in
de gelegenheid te stellen om met
anderen van gedachten te wisselen
over de dagelijkse beslommeringen
en gebeurtenissen. Op vrijdagmiddag is er spelletjesmiddag en men
kan op maandag– en donderdagmiddag mee doen met pandoeren
of dit spel leren spelen.

Op maandag– en donderdagavond
is ook in de zomermaanden de open
eettafel en kan men ‘s middags op
het terras een wijntje of een biertje
komen drinken.
De meeste activiteiten beginnen
half september weer. Over tijden,
tarieven en overige informatie (o.a.
of er nog plek is) kunt u bellen met
Ria Schipper, tel. 693 07 89. Ook
komt er eind augustus een nieuwe
brochure van Versa Welzijn uit
over seizoen 2017/2018, waarin u
alle informatie kunt terugvinden.
Ook komt er een voorlichtingsbijeenkomst met de wijkagent (zie elders in dit krantje).
John Zijdel (voorzitter)

Wel of geen krantje
www.depalmpitbussum.nl
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Dit krantje wordt al 9 jaar uitgegeven
en alleen bezorgd op het adres van
personen die geïnteresseerd zijn in
wat er zoal in wijkontmoetingscentrum De Palmpit allemaal plaatsvindt. Dat zullen meestal ouderen
zijn, want De Palmpit is een wijkontmoetingscentrum voor deze doelgroep (55+). Mogelijk wonen deze
mensen niet meer op dit adres en zijn
er andere mensen komen wonen die
geen interesse hebben om dit krantje
te ontvangen. Als dat zo is, verzoeken wij u dit door te geven aan Henk
& Ria van Paridon, tel. 692 11 73 of
middels onderstaand strookje. Dit om

kosten voor ons te besparen.
Ook kan het zijn dat u iemand weet
die ook graag het krantje wilt ontvangen (alleen in de wijk Oostereng en
in Zilverschoon). Maak dit dan kenbaar d.m.v. onderstaand strookje.
Ook zoeken wij nog mensen die het
leuk vinden dit krantje in zijn of haar
straat rond te brengen. Het gaat daarbij om 6x per jaar maximaal 50
krantjes op huisnummer te bezorgen.
Bent u bereid om dat te doen, geef u
dan op bij Henk & Ria van Paridon,
tel. 692 11 73 of middels onderstaand strookje.

Wijkkrantje Rondom De Palmpit
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IK WIL HET KRANTJE GRAAG ONTVANGEN
IK WIL HET KRANTJE NIET MEER ONTVANGEN
IK WIL WEL KRANTJES BEZORGEN

NAAM:
ADRES:
Afgeven in De Palmpit (Koekoeklaan 3) of op de adressen: Anne
Franklaan 190 / Aagje Dekenlaan 113.

WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE PALMPIT

In het wooncomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum
Telefoon: (035) 6938786, EE-mail: info@depalmpitbussum.nl
Website: www.depalmpitbussum.nl

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 augustus en september 2017.
FIETSTOCHT
Op woensdag 16 augustus is er
een tocht van ± 35 km met bestemming Vechtplassen. Start ’s
middags 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: 035-6912926.
BUSTOCHT
Vrijdag 18 augustus is de dagtocht naar Texel. Vertrek vanaf
De Palmpit om 8.30 uur. Kosten
€ 46,00. Meer info: zie pagina 3.
CLUB89
Op zaterdag 26 augustus is er
weer een gezellige bijeenkomst
van club89 met een supriseparty
vanaf 16.00 uur. Meer info: zie
pagina 4.
SOOSMIDDAG + DVDVOORSTELLING
Zondag 3 september is er een
soosmiddag gecombineerd met
een dvd-voorstelling, waarbij de
dvd “The stranger from the sea”
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,-.
OPTICIEN AAN HUIS
Stoffer Optiek (opticien aan huis)
komt op maandag 4 september
van 10.00 - 12.00 uur 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 normaal ook in een optiek
doet. De toegang is gratis.
MODESHOW EN
KLEDINGVERKOOP
Woensdag 6 september houdt
Harry Kerkhofs Modehuis uit
Valkenswaard vanaf 10 uur weer
een modeshow met najaarskleding. De show wordt gevolgd
door de verkoop van de getoonde
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kleding voor senioren, mannen
zowel als vrouwen. Koffie en
toegang gratis.
LEZING
Zondag 10 september geeft
Olga Dol uit Huizen
een lezing over
Venetiaanse Mas-kers.
Aanvang: 14.30 uur.
Entree: € 4,- (incl. een
kopje koffie of thee).
Meer info: zie pagina 3.
COMPUTERCURSUSSEN
Op donderdag 14 september is
er om 14.00 uur info-bijeenkomst
t.b.v. de computercursussen die
vanaf 3 oktober op maandag- en
donderdagmiddag weer beginnen,
t.w. een beginnerscursus met
voornamelijk tekstverwerking,
een gevorderdencursus met email en internet, een herhalingscursus, een I-padcursus en een
cursus digitaal fotoboek maken.
Kosten € 35,-. Aanmelden op tel.
6930789. Meer info: zie pagina 4.
BINGO
Zondag 17 september is er een
weer een bingo met leuke prijzen.
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,(incl. bingokaart en kopje koffie
of thee).
FIETSTOCHT
Op 20 september is er weer een
lange tocht van ± 55 km. Daarbij
gaan we vanaf Baarn met de
fietsboot Eemlijn (kosten € 7,-)
naar Spakenburg en daar vandaan
per fiets terug door Eemland en
Gooi. 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 (lunch
-pakket meenemen). Deelname is
gratis, maar op eigen risico. Info:
035-6912926.
MUZIKALE MIDDAG
Zondag 24 september kunt u in
wijkcentrum Bellefleur, Mackaylaan 11a te Naarden genieten
van muziek verzorgd door Het
Limelight Quartet.

Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,(incl. 1 kopje koffie/thee).
KUNSTGESCHIEDENIS
Op maandag 25 september start
weer een cursus kunstgeschiedenis gegeven door Diana Kostman.
Meer info: zie pag. 3.
INFORMATIEBIJEENKOMST WIJKAGENT
Op dinsdag 26 september zal
tussen 14.00 en 16.00 uur de
wijkagent Martin Treur aanwezig
zijn om met u kennis te maken en
u te informeren over veiligheid
bij ouderen. Meer info: zie pagina
3.
BLOEMSCHIKKEN
Vanaf donderdag 28 september
starten weer bloemschikcursussen
van 10.00 - 12.00 uur om de
veertien dagen. Kosten € 50,voor 6 lessen. Aanmelden/info
mee te nemen materialen: Co
Amesz, tel. 033-2982675.
CLUB89
Op zaterdag 30 september is er
weer een gezellige bijeenkomst
van club89.
Meer info: zie pag. 4.
SPELLETJESMIDDAG
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.
INLOOP
Maandag t/m zaterdag is er elke
ochtend inloop van 09.30 - 12.00
uur om gezellig samen te zijn.

Gezellig picknicken tijdens de fietstocht
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VENETIË EN HAAR
MASKERS
In de maanden september
en oktober 2017 is in de hal
van De Heul een expositie
te zien met maskers van Olga Bot uit Huizen.

Olga verdiept zich al jaren in de
maskers afkomstig uit Venetië.
Na een boek te hebben geschreven, geeft zij nu ook lezingen
hierover. Zo ook op zondag 10
september 2017 in De Palmpit.
Aan de hand van schilderijen en
foto’s gaat zij u meenemen naar
de prachtige stad Venetië. De
lezing gaat uitgebreid in op het
ontstaan van de maskers, de
link met de Commedia dell’
Arte, de huidige maskers en het
maken van een mal en een
masker van papier maché.
Naast de lezing zijn de maskers
en de foto’s van Venetië (gemaakt door haar man) vanaf 1
september als expositie te zien
in de Heul.

CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS
Wie het kleine niet eert: Over vier kleinere maar toonaangevende
musea en hun collecties.
Vraag een willekeurige cultuurminnaar belangrijke musea te noemen
en hij zal waarschijnlijk Rijksmuseum, Mauritshuis en Stedelijk Museum antwoorden. Maar Nederland kent meer musea die het bezoeken
meer dan waard zijn. Zo opende in 2016 in Wassenaar de deuren van
museum Voorlinden waar de collectie van kunstverzamelaar Joop van
Caldenborgh getoond wordt. Een jaar eerder vond de opening plaats
van Museum More met een omvangrijke collectie modern realistische
werken. Ook beneden de rivieren zijn kleinere musea te vinden die qua
belang niet onder doen voor de bekende grote musea. Zo kent Tilburg
het belangwekkende De Pont dat vanwege het 25 jarig bestaan een
beeld van Anish Kapoor cadeau krijgt. Een prachtige collectie oude
kunst aangevuld met noemenswaardige internationale hedendaagse
kunst is in het Maastrichtse Bonnefantenmuseum
te vinden. Tijdens de cursus van vier lessen
wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van
de musea, de omvangrijke collecties, de museumarchitectuur, de belangrijkste tentoonstellingen
die binnen hun muren zijn gehouden en hun toekomstvisie. De cursusprijs bedraagt € 60 voor 4
lessen.
U kunt zich voor deze cursus opgeven via 06-14354048 of door een
mail te sturen naar info@artemisomnibus.nl. Data: maandag 25 september, 2, 9 en 16 oktober van 14.30 – 16.00 uur.

BUSTOCHTEN MET DE PALMPIT
Op vrijdag 18 augustus is de dagtocht
naar Texel. Vertrek om 8.30 uur vanaf De
Palmpit, Koekoeklaan 3.
Om 08.30 uur rijden we via een mooie
route naar hotel Akersloot in Akersloot met koffie en gebak. Om 11.30
uur gaan we in Den Helder met de Teso bootdienst naar Texel. Vanaf
Oudeschild maken we een rondrit op het eiland o.l.v. een gids. Om
12.45 uur maken we een stop bij Restaurant de Pelikaan in de Koog
voor een koffietafel met kroket. Kosten € 46,00. Het geld graag gepast
in een envelop met uw naam erop. Thuiskomst 18.00 uur.
Aanmelden kan tot en met maandag 12 augustus* bij Angèle Visser,
tel. 691 29 22 of bij de gastvrouwen/ heren van De Palmpit, tel. 693 87
86.
* Voor afmeldingen na 12 augustus zullen reserveringskosten in rekening worden gebracht.

VAN DE WIJKAGENT
Sinds het begin van dit jaar heeft onze wijk Oostereng een eigen wijkagent, t.w. Martin
Treur. Hij is al een keer in het wijkcentrum geweest om zich voor te stellen en ook was hij
aanwezig bij de buurtpreventiebijeenkomst op 27 juni jl. Hieronder stelt hij zich aan u voor.
Mijn naam is Martin Treur en ik ben 42 jaar oud. Ik ben getrouwd en heb 2 dochters in de
leeftijd van 2 en 3 jaar oud.
Voordat ik hier aangenomen werd heb ik 11 jaar in Hilversum gewerkt waarvan de laatste
2 jaar als waarnemend wijkagent in de wijk Hilversum oost. Voor mijn tijd als wijkagent
heb ik veel verschillende dingen gedaan zoals de mobiele eenheid, de recherche, coach
van studenten en lid van het horecateam.
Het liefst fiets ik op mijn bike in de wijk om gezamenlijk met de burgers en mijn netwerkpartners de problemen aan te pakken. De eerste indruk van mijn wijk is in ieder geval dat het in een prachtige omgeving ligt en dat er een hoop verschillende mensen wonen
met ieder zijn eigen problematiek. Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan een veiligere en prettigere leefomgeving voor de bewoners maar ik heb jullie er wel bij nodig!Ik ben te bereiken via
het mailadres: martin.treur@politie.nl. Ik ben te benaderen voor alle zaken die wijkgericht zijn met betrekking tot veiligheid en openbare orde. Op dinsdag 26 september kunt u tussen 14.00 en 16.00 uur met mij
kennis maken en zal ik u informeren over veiligheidszaken bij ouderen.
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ZOMERACTIVITEITEN IN UIT-WIJK
In augustus zijn er ook leuke zomeractiviteiten voor senioren in wijkcentrum Uit-Wijk, Dr. Schaepmanlaan
10 te Bussum. t.w.:
Dinsdag 1 augustus
13.00 uur
workshop PENTEKENEN
Woensdag 2 augustus
14.00 uur
workshop SCHILDEREN
Dinsdag 8 augustus
09.30 uur
bezoek WATERTOREN
Woensdag 9 augustus
13.00 uur
MUZIEK op verzoek
16.00 uur
BUURTBORREL
Dinsdag 15 augustus
12.00 uur
PANNENKOEKEN lunch € 2,50
Woensdag 16 augustus
09.00 uur
FLUISTERBOOT € 10,00
Woensdag 23 augustus
13.30 uur
CREA middag
16.00 uur
BARBECUE € 10,00
Dinsdag 29 augustus
10.00 uur
kennismaken met MAJONG
14.00 uur
BINGO
Woensdag 30 augustus
13.00 uur
GEDICHTEN middag
Donderdag 31 augustus
18.00 uur
MUZIKAAL DINER €10,00
Daarnaast wekelijks een vast programma, t.w.:
Dinsdag 10.00-12.00 uur
Koffie inloop ouderen
Dinsdag 10.00-11.00 uur
Kom in gesprek
Dinsdag 12.00 uur
Samen SOEP eten € 1,00
Woensdag 13.00-15.00 uur
Koffie in de leuke hoek
Aanmelden d.m.v. het aanmeldformulier verkrijgbaar in de Uit-Wijk en in De Palmpit.

COMPUTERCURSUSSEN
Vanaf 2 oktober start De Palmpit weer met diverse computercursussen, t.w.:
∗ Beginnerscursus op donderdagmiddag: Gebruik van muis, toetsenbord en tekstverwerkingsprogramma. Kosten: € 35,- voor 10 lessen van 1 uur.
∗ Vervolgcursus op maandag- en/of donderdagmiddag: Gebruik van email en internet.
Kosten: € 35,- voor 10 lessen van 1 uur.
∗ Herhalingscursus op donderdagmiddag: Herhaling van speciale onderwerpen.
Kosten: € 35,- voor 10 lessen van 1 uur.
∗ Digitaal fotoboek maken op maandagmiddag: Kosten: € 35,- voor 6 lessen van 1 uur.
∗ I-pad cursus op dinsdagavond: Kosten: € 35,- voor 6 lessen van 1 uur.
Maximum 8 cursisten per cursus. Heeft u interesse, dan kunt u zich nu al aanmelden bij Ria Schipper, tel.
693 07 89. U wordt dan tevens uitgenodigd voor de bijeenkomst op donderdag 14 september om 14.00 uur.
U krijgt dan de nodige informatie en definitieve indeling. U dient dan ook het cursusbedrag te betalen.

CLUB89 IN DE PALMPIT
Club89 is een activiteiten club voor alleengaanden. Iedere laatste zaterdag van de maand is er een inloopavond in de Palmpit. Voor een praatje
en een drankje.
De leden zelf organiseren een activiteit waar je aan deel kunt nemen.
Wie alleen is of niet samenwonend kan lid worden van onze club.
Wat wij zoal doen: wandelen, fietsen, theater en met elkaar uit eten.
Verder organiseert het bestuur een zomerfeest, Kerstfeest en alleengaandendag. Je bent van harte welkom
eens een kijkje te komen nemen! Voor meer informatie: www.club89.nl of info@club89.nl

BRIDGECURSUSSEN IN DE PALMPIT
Bridge is het meest populaire kaartspel.
Het is sociaal, avontuurlijk en scherpt de
geest.
Vanaf 19 september gaat de volksuniversiteit Bussum twee bridgecursussen in
de mooie zaal van de Palmpit verzorgen.
Beginners niveau 1 op dinsdagavond en
praktijkcursus niveau 3 op donderdagavond. De lessen worden verzorgd door de heer Hans Lof. Een uitstekende, professionele en beminnelijke leraar.
Meer informatie vindt u op www.volksuniversiteitnaardenbussum.nl,
tel. 035-6930539. Alle informatie vindt u ook in de folder die in de
Palmpit voor u klaarligt.
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‘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 september. Bijdragen daarvoor niet later dan 19
sept 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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