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WOC De Palmpit 25 jaar
Het is bijna zover. Wijkontmoetingscentrum De Palmpit bestaat
op 8 oktober 25 jaar. Tenminste,
daar gaan we vanuit. Bij het
schrijven van het jubileumboek
kwamen we er achter dat er voor
die datum al buurtactiviteiten waren in het Katholiek Militair Tehuis (KMT). Maar volgens de
krant van vrijdag 3 oktober 1986
(zie afbeelding) was de feestelijke
opening op de woensdag na die datum, op 8 oktober dus. Dit krantenartikel meldde dat de officiële
ingebruikneming zou worden verricht door de twee wijkagenten.
Toen hadden ze daar nog tijd voor.
Ter gelegenheid van dit jubileum
vindt op 8 oktober 2011 een receptie plaats voor genodigden, onder
wie Ilonka de Lange, oud-wethouder van cultuur, die het startsein
zal geven voor de jubileumviering.
Hopelijk zijn dan ook de andere
hiernaast afgebeelde personen
aanwezig, t.w. Ron Holst, Ineke
Brandsma en Mieke en Frans
Boom. Maar vooral zullen alle
vrijwilligers en oud-vrijwilligers,
voor zover wij hen konden traceren, op deze receptie aanwezig
zijn. In de twee weken daarna
kunnen belangstellenden een bezoek brengen aan De Palmpit,

waar dan gratis koffie met gebak
wordt geserveerd en men een kijkje kan nemen bij de activiteiten die
op dat moment plaatsvinden (zie
pagina 2 en 3). Bij sommige activiteiten kan men zelfs mee doen.
John Zijdel, voorzitter

Wel of geen krantje
In het vorige
nummer hebben
we aangekondigd
dat we dit tweemaandelijkse
krantje “Rondom De Palmpit” niet meer
huis-aan-huis bezorgen. We hebben het
sterke vermoeden dat de helft niet gelezen wordt en rechtstreeks bij het oudpapier belandt. Gelukkig zijn er ook genoeg mensen die het krantje wel willen
hebben, getuigen de vele strookjes die
tot nu toe zijn ingeleverd.

Dit is het laatste nummer dat huis-aanhuis in de Oostereng wordt verspreid bij
de adressen zonder of met een NEE/JAsticker op de brievenbus (m.u.v. de bewoners van de Heul en de Gooise Warande).
Het volgende nummer zal alleen worden
bezorgd op de adressen die een strookje
hebben ingeleverd. Voor overige belangstellenden liggen voldoende exemplaren
in De Palmpit om mee te nemen. Dus: vul
onderstaand strookje in en lever het in op
de genoemde adressen. Zo niet, dan is dit
het laatste krantje dat bij u in de bus valt.

Wijkkrantje Rondom De Palmpit

JA

IK WIL HET KRANTJE BLIJVEN ONTVANGEN

NAAM:
ADRES:
Afgeven in De Palmpit (Koekoeklaan 3) of op de adressen: Anne Franklaan
190 / Lijsterlaan 183

PROGRAMMA OPEN DAGEN 9 T/M 22 OKTOBER 2011
Dag

Tijdstip

Club of activiteit

Bijzonderheden

Zondag 9 oktober

14.30 – 16.30 uur

Dialezing over paddestoelen

Entree € 3,-. Gratis koffie met gebak.

Maandag 10 oktober

09.30 – 12.00 uur

Inloop

Gratis koffie met gebak.

09.15 – 12.30 uur

Bridgeclub *

Kijken

10.30 – 12.00 uur

Yoga *

Gratis proefles.

14.30 – 16.00 uur

Cursus kunstgeschiedenis *

Gratis proefles.

13.30 – 16.00 uur

Computercursus

Kijken

14.00 – 16.00 uur

Aquarelleren *

Gratis proefles.

19.00 – 20.00 uur

Cursus digitale fotografie

Kijken

19.15 – 22.00 uur

Klaverjasclub

Kijken

09.30 – 12.00 uur

Inloop

Gratis koffie met gebak.

09.15 – 12.30 uur

Bridgeclub *

Kijken

09.30 – 11.30 uur

Patchworkclub *

Kijken + meedoen

09.30 – 11.30 uur

Biljartles

Kijken

13.30 – 16.00 uur

Computercursus

Kijken

13.30 – 16.30 uur

Bridgeles voor gevorderden

Kijken

14.00 – 16.00 uur

Aquarel– en Acrylles *

Kijken + uitleg docente.

09.30 – 12.00 uur

Inloop

Gratis koffie met gebak.

09.00 – 11.00 uur

Bridgeles voor beginners

Kijken

10.00 – 12.00 uur

Mandala tekenen

Kijken

10.00 – 14.00 uur

Fietsen met Bart

Gratis deelname

11.00 – 13.00 uur

Bridgeles voor gevorderden

Kijken

13.00 – 17.00 uur

Vrije schilders*

Kijken + meedoen

13.15 – 17.00 uur

Bridgeclub *

Kijken

09.30 – 12.00 uur

Inloop

Gratis koffie met gebak.

09.30 – 11.30 uur

Biljartles

Kijken

10.00 – 11.00 uur

Engelse conversatie *

Kijken + meedoen

10.30 – 12.00 uur

Koersbal

Kijken

13.30 – 16.00 uur

Computercursus

Kijken

14.00 – 16.00 uur

Handwerkclub *

Kijken + meedoen

14.00 – 16.00 uur

Workshop cosmetica crème*

Gratis deelname

20.00 – 22.00 uur

Franse conversatie *

Kijken + meedoen

09.30 – 12.00 uur

Inloop

Gratis koffie met gebak.

09.30 – 11.30 uur

Biljartles

Kijken

09.45 – 11.45 uur

Bridgeles voor gevorderden

Kijken

10.00 – 11.30 uur

Discussiegroep *

Kijken + meedoen

13.30 – 15.30 uur

Patchworkclub *

Kijken + meedoen

14.00 – 16.00 uur

Spelletjesmiddag *

Kijken + meedoen

14.00 – 16.00 uur

Modelbouw- en houtbewerkingclub *

Demo + meedoen

Dinsdag 11 oktober

Woensdag 12 oktober

Donderdag 13 oktober

Vrijdag 14 oktober

Zaterdag 15 oktober

* Bij deze clubs en activiteiten zijn nog een of meerdere plaatsen vrij.
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Dag

Tijdstip

Club of activiteit

Bijzonderheden

Zondag 16 oktober

14.30 – 16.30 uur

Soos-middag

Gratis toegang + gratis koffie met gebak.

Maandag 17 oktober

09.30 – 12.00 uur

Inloop

Gratis koffie met gebak.

09.15 – 12.30 uur

Bridgeclub

Kijken

10.30 – 12.00 uur

Yoga *

Gratis proefles.

13.30 – 16.30 uur

Houtsnijden *

Kijken + meedoen

14.30 – 16.00 uur

Cursus kunstgeschiedenis *

Gratis proefles.

13.30 – 16.00 uur

Computercursus

Kijken

14.00 – 16.00 uur

Aquarelleren *

Kijken + meedoen

19.00 – 20.00 uur

Cursus digitale fotografie

Kijken

19.15 – 22.00 uur

Klaverjasclub

Kijken + evt. meedoen

09.30 – 12.00 uur

Inloop

Gratis koffie met gebak.

09.15 – 12.30 uur

Bridgeclub

Kijken

09.30 – 11.30 uur

Biljartles

Kijken

13.30 – 16.00 uur

Computercursus

Kijken

13.30 – 16.30 uur

Bridgeles voor gevorderden

Kijken

14.00 – 16.00 uur

Aquarel– en Acrylles *

Kijken + uitleg docente.

09.30 – 12.00 uur

Inloop

Gratis koffie met gebak.

09.00 – 11.00 uur

Bridgeles voor beginners

Kijken

10.00 – 12.00 uur

Mandala tekenen *

Kijken

10.00 – 14.00 uur

Fietsen met Bart

Gratis deelname

11.00 – 13.00 uur

Bridgeles voor gevorderden

Kijken

13.15 – 17.00 uur

Bridgeclub *

Kijken

13.30 – 17.00 uur

Korte fietstocht

Gratis deelname

14.00 – 16.00 uur

Wandeltocht

Gratis deelname

19.30 – 21.30 uur

DVD-voorstelling

Gratis toegang

Inloop

Gratis koffie met gebak.

09.30 – 11.30 uur

Biljartles

Kijken

10.00 – 11.00 uur

Engelse conversatie *

Kijken + meedoen

10.00 – 12.00 uur

Bloemschikken *

Kijken + meedoen

10.30 – 12.00 uur

Koersbal

Kijken

13.30 – 16.00 uur

Computercursus

Kijken

14.00 – 16.00 uur

Handwerkclub *

Kijken + meedoen

14.00 – 16.00 uur

Mondharmonicaclub *

Kijken + meedoen

09.30 – 12.00 uur

Inloop

Gratis koffie met gebak.

09.30 – 11.30 uur

Biljartles

Kijken

09.45 – 11.45 uur

Bridgeles voor gevorderden

Kijken

10.00 – 12.00 uur

Patchworkclub *

Kijken + meedoen

14.00 – 16.00 uur

Spelletjesmiddag*

Kijken + meedoen

14.00 – 16.00 uur

Modelbouw- en houtbewerkingclub *

Demo + meedoen

Dinsdag 18 oktober

Woensdag 19 oktober

Donderdag 20 oktober 09.30 – 12.00 uur

Vrijdag 21 oktober

Zaterdag 22 oktober

* Bij deze clubs en activiteiten zijn nog een of meerdere plaatsen vrij.
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DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT
Ook voor en na het open huis zijn er nog volop activiteiten zoals hieronder vermeld.

DVD-VOORSTELLINGEN

FIETSTOCHT

In de maanden oktober en november zijn weer voorstellingen
op de woensdagavonden, en wel
op woensdag 5 oktober de film
“Sonny Boy” (aanvang 19.00
uur), op woensdag 19 en 26 oktober de film “Catherine Cookson: The tide of life”, op
woensdag 9 november de film
“Broken Lullaby”, op woensdag
23 en 30 november de film
“Jane Eyre”. Aanvang 19.30 uur.
Entree: 1 euro.

Op 19 oktober is de laatste 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.

MUZIKALE MIDDAG
Op zondag 2 oktober treedt Nico Contini (toetsenist op keyboard/synthesizer) op. Hij speelt
en zingt lekkere bekende songs,
maar ook lichte jazzy nummer,
Evergreens, maar ook Nederlandstalige nummers. Entree: 4
euro (incl. één consumptie).

LEZING
Op zondag 9 oktober zal dhr.
Jos Ketelaar een dialezing geven
over paddestoelen. Aanvang:
14.30 uur. Entree: 4 euro (incl.
één consumptie).

SOOSMIDDAGEN
Op zondag 16 oktober en zondag 20 november zijn er weer
soosmiddagen 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 sketch, een gedicht of leuk
verhaal, het bespelen van een
muziekinstrument (piano is aanwezig), of een andere ludieke
manier om de aanwezigen te
vermaken. Weet u nog iemand
die het leuk vindt om op te treden? Aanmelden cq info bij
John Zijdel: 06-12431121. Aanvang: 14.30 uur. Entree is gratis.

WANDELTOCHTEN
De volgende wandeltochten zijn
op 19 oktober en 16 november.
Start om 14.00 uur bij De Palmpit. Bij de afstand en de route
wordt rekening gehouden met de
fysieke gesteldheid van de deelnemers. Deelname is gratis, maar
op eigen risico.

MUZIKALE MIDDAG

BUSTOCHT

Op zondag 23 oktober wordt
door het driekoppige swingende
bandje "The Blue Cats" een muzikale middag verzorgd. Ze spelen gevarieerde muziek voor oud
en jong. Aanvang: 14.30 uur. Entree: 4 euro (incl. één consump-

Op vrijdag 2 december is er een
super-najaarstocht. We vertrekken vanaf De Palmpit om 09.00
uur naar de Gelderse vallei voor
koffie met een warme appelpunt.
Daarna een tocht door het bosrijke gebied van de Utrechtse Heuvelrug. Terug in Scherpenzeel
gaat u onbeperkt boerenkool eten,
uiteraard met Gelderse rookworst, soep vooraf en een ijsje
toe. Na de maaltijd een bingo met
leuke prijzen. Prijs 45 euro p.p.
Aanmelden + vooruit betalen

BINGO
Op zondag 30 oktober en 27
november zijn er weer bingo’s
met leuke prijzen. Aanvang:
14.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Entree: 4 euro (incl. een
bingokaart en één consumptie).

LEZING
Op zondag 6 november zal een
muzikale lezing worden gehouden over Peer Gynt door mw.
Dorinde Smit Duyzentkunst.
Aanvang: 14.30 uur. Entree: 4
euro (incl. één consumptie).

MUZIKALE MIDDAG
Op zondag 13 november Op deze middag is er een optreden van
Robin en Thomas Gameren met
een klasiek repetoir. Robin (17
jaar) speelt viool en Thomas (13
jaar) speelt piano. Aanvang:
14.30 uur. Entree: 4 euro (incl.
één consumptie).

WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE PALMPIT
In het appartementencomplex de Heul
Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum
Telefoon: (035) 6938786
Website:
Website: www.depalmpitbussum.nl
E-mail: info@depalmpitbussum.nl
J A A R G A NG 3 , NR . 6
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WANDELEN MET GILDE
AMERSFOORT
Met een gildegids maken we op
vrijdag 28 oktober een leuke
stadswandeling door de historische binnenstad van Amersfoort.
Start: 11.00 uur op de Groenmarkt bij het VVV kantoor. Kosten: 4 euro.
Duur: 1½ - 2 uur. Minimaal aantal deelnemers 8. Verzamelpunt
9.30 uur bij de koffieshop van
station Bussum Zuid. Aanmelden
t/m 26 oktober bij de gastvrouwen van De Palmpit of bij de
contactpersoon Eva Kooiman tel.

NIEUWE CLUBS
Op donderdagmiddag wordt een
handwerkclub opgestart. Hierbij
kunnen allerlei handarbeidvormen
worden beoefend. Voor info en/of
aanmelding, tel. 035-6919280.
Op zaterdagmiddag wordt een
modelbouw– en houtbewerkingclub opgestart. Voor info en/of
aanmelding, tel. 035-8883084 of
06-20957167. De deelname aan
deze clubs is (voorlopig) gratis.
COLOFON
‘Rondom De Palmpit’ wordt samengesteld door Frans Zuydwijk en 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
november. Bijdragen daarvoor niet
later dan 20 nov a.s. inzenden, per email aan: info@ depalmpitbussum.nl,
of per post aan: redactie ‘Rondom de
Palmpit’, Koekoeklaan 3, 1403 EA,
Bussum.
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