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In De Palmpit ontmoet men elkaar
De zomer is voorbij, de activiteiten
in De Palmpit zijn weer begonnen,
voor zover ze althans waren gestopt: steeds meer clubs en activiteiten in De Palmpit zien er immers nut in ook in de zomermaanden gewoon door te draaien. Wie
van onze doelgroep (55+) gaat nog
in het hoogseizoen op vakantie?
De meeste gastvrouwen en -heren
in ieder geval niet; ze konden dus
elke ochtend van maandag t/m
vrijdag de bezoekers voorzien van
koffie, thee of chocolademelk. Ook
op woensdag– en vrijdagmiddag
waren er gastvrouwen aanwezig
om de doordraaiende clubs te verzorgen. De soosmiddagen bleven
eveneens goed bezocht.
Deze zomer werden de ruimtes ook
enkele keren gebruikt door Albert
Heijn om de bewoners boven het
winkelcentrum te informeren over
de verbouwing en het personeel
over de ontruiming en opnieuw inrichten van het AH-filiaal. Daarnaast werd op 17 en 18 september
De Palmpit gebruikt om het 125jarig bestaan van AH te vieren
door het organiseren van bingo’s
op deze data.
Naast de maandelijkse fietstochten
kon men in het afgelopen seizoen
ook op de derde dinsdag wandelen
met Trudy Nederend en elke
woensdagochtend met elkaar fietsen naar een biologische tuin of i.d.
In oktober wordt de laatste fietstocht gehouden, maar het wandelen gaat wel het hele jaar door.

Door de aankondiging in het vorige
krantje en het nieuwe boekje van
VersaWelzijn zijn er weer heel wat
aanmeldingen binnengekomen voor
de verschillende activiteiten en zitten de meeste cursussen en clubs
meer dan vol. Het wordt dan ook
almaar drukker en we komen daardoor steeds meer ruimte tekort. En
daar komt straks ook nog de verbouwing van de ronde ruimte bij.
Een strakke planning en enige improvisatie is dan zeker noodzakelijk
om alles door te kunnen laten gaan.
De weekendactiviteiten zijn ook
weer begonnen: soosmiddagen, bingo‘s, verschillende lezingen en muzikale middagen. Elke zondag is er
wat te doen.
Tot slot: omdat we het steeds drukker krijgen, zoeken we nog versterking van onze beheercommissie. Interesse? Kom eens langs of bel mij
op (06-12431121).
John Zijdel, voorzitter

De bingoballetjes worden door Ron van
Vliet, manager van AH, zelf getrokken.

Tabletcursus groot succes.
Op maandag 6 augustus werd de eerste tabletcursus gegeven in De Palmpit
door Sandra van Rosmalen met John Zijdel als haar assistent. Maar liefst 18
mensen hadden zich opgegeven, waarvan 12 personen ter plaatse een tablet
aanschaften. Deze werden tegen een zeer aantrekkelijke prijs geleverd door de
firma CareSystems uit Hilversum die bij De Palmpit ook het onderhoud van
de computers verzorgd.
Van de mensen die al een tablet hadden, bleken er vier een I-pad te hebben.
Deze kregen van Sandra, die zelf ook een een i-pad heeft, op de dinsdagmiddag les.
Het was voor de cursisten in het begin wel even
wennen. Een tablet is wel makkelijker in het gebruik dan een computer, maar je moet het wel kunnen bedienen. Maar met veel geduld en toewijding
is het Sandra gelukt om alle cursisten wegwijs te
maken op dit (voor ouderen) zeer moderne apparaat en kunnen ze nu een beetje wedijveren met
hun kinderen en vooral kleinkinderen.

DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT
Het nieuwe seizoen in WOC De Palmpit is weer volop begonnen. Naast de vaste clubs en
activiteiten, de inloop dagelijks van 10 tot 12 uur en de spelletjesmiddag op vrijdag,
zijn er op de meeste zondagmiddagen verschillende activiteiten, voor elck wat wils.
10.00 uur is er een verkoop van
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MUZIKALE MIDDAG

SOOSMIDDAGEN

CREATIEVE MARKT

Op zondag 7 oktober zullen
Marion Vrind met accordeon,
Titia Droogleever met viool,
blokfluit en gitaar en Dorine
Matthaei met mandoline, viool
en zang optreden. Zij brengen
volksmuziek uit diverse landen
ten gehore. Aanvang: 14.30 uur.
Entree: 4,- .

Op zondag 21 oktober en 18
november zijn er weer een
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. Op 21 oktober treden
o.a. Duna (12 jaar) en Annalou
op met harp. Op 18 november o.
a. een optreden van jeugdleden
van muziek vereniging Cresendo. Aanvang: 14.30 uur. Entree
is gratis.

Op zaterdag 8 december van 10
tot 15 uur wordt in De Palmpit
weer een ‘creatieve markt’ georganiseerd. Voor een aantrekkelijke prijs kan men sieraden, schilderijen, knuffels, patchwork,
houtsnijwerk, 3D– en andere
kaarten, merklappen, glaswerk,
zeepkransen, enz. kopen, om uw
eigen huis te verfraaien of om aan
een ander cadeau te doen. De entree is gratis. Deelname alleen
door niet-commerciële personen
of instellingen. Kosten: € 5,- per
tafel (80 x 80 cm). Info en/of aanmelden: tel. 6936297.

MUZIKALE MIDDAG
Op zondag 14 oktober zullen
"de Turftrappers", Zr. Cécile en
zr. Sophie, een cabaretachtig
programma brengen. Ter afwisseling brengen zij liedjes op piano ten gehore begeleid door fluiten en kleppers. Het belooft een
leuk spektakel te worden! Aanvang: 14.30 uur. Entree: 4,-.

WANDELTOCHTEN
Op dinsdag 16 oktober en 20
november zal weer de maandelijkse wandeltocht worden gehouden o.l.v. Trudy Nederend.
Start om 10.00 uur. De route en
afstand is afhankelijk van de fysieke gesteldheid van de deelnemers. Ook rolstoelers met begeleiders zijn welkom. Deelname
is gratis en op eigen risico.

VERKOOP PULLOVERS
EN VESTEN
Op woensdag 17 oktober vanaf
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BINGO’S
Op zondag 28 oktober en 25
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).

MUZIKALE LEZING
Op zondag 4 november zal dhr.
Henk Griffioen een presentatie
met beelden geven over de voettocht die hij heeft gemaakt naar
Santiago de Compostela. Aanvang: 14.30 uur. Entree: 4,(incl. één consumptie).

OVERIGE CURSUSSEN
De meeste cursussen en activiteiten zitten al weer aardig vol behalve de bridgegroep op maandag- en dinsdagochtend, houtsnijden en figuurzagen op maandagmiddag, conversatie Engels op
donderdagochtend, conversatie
Frans op donderdagavond, de discussiegroep op vrijdagochtend, de
mondharmonicaclub op vrijdagmiddag, patchwork op dinsdagochtend, vrijdagochtend en vrijdagmiddag en de cursus bloemschikken op donderdagochtend en
kunstgeschiedenis op maandagmiddag.
Voor deze en alle andere cursussen kunt u zich bij Ria Schipper
opgeven of informeren of er nog
plaats is, tel. 6930789.
RONDOM DE PALMPIT

EXPOSITIE
In de maanden november, december en januari willen een
aantal leden van de Vrije Schilders graag enkele van hun werken tentoonstellen. Deze schildergroep maakt al ruim 65 jaar
deel uit van het culturele leven
in Bussum.
Onze mooie locatie aan de Huizerweg zullen wij moeten verlaten en dat gaat ons zeer aan het
hart.
Gelijk maar even een oproep:
wie weet een goed atelier voor
zo`n 35 schilders?
Er wordt met verschillende disciplines gewerkt, zowel olie,
acryl, pastel en aquarel.
Wij werken zonder begeleiding,
maar enkele keren per jaar nodigen wij een docent/kunstenaar
uit voor een workshop.
Ook volgt een aantal vrije schilders cursussen om zich te verrijken met kennis.
Wij hopen dat deze expositie u
zal animeren om ook te gaan
schilderen. Enkele nieuwe leden
zijn nog welkom.
Een creatieve groet, van ons allen,
Tonny Steeman, tel. 693 04 23.

MONDHARMONICA

Indien u een mondharmonica
heeft liggen die nog goed is
maar niet meer door u wordt gebruikt dan zouden we dat graag
willen weten cq gebruiken voor
spelers in onze groep die geen
goede mondharmonica hebben
of voor nieuwe spelers die er
nog geen hebben.
De Bussumse Mondharmonica
Spelers repeteren wekelijks op
de vrijdagmiddag van 14.0015.30 uur in WOC De Palmpit,
gevestigd in De Heul aan de
Koekoeklaan 3 te Bussum.
Contact gewenst met een van
ons of wilt u een optreden?
Tel. 6921173, 6935325 of 0646404729.

DVD-VOORSTELLINGEN IN DE PALMPIT
In de maanden oktober en november zullen de navolgende dvd’s worden
vertoond op een groot TV-scherm:
03-10-2012: The notebook: Genre: Romantische speelfilm
17-10-2012: Evening: Genre: Drama
24-10-2012: Perfume: Genre: Thriller
07-11-2012: After the promise: Genre: Speelfilm
21-11-2012: De gelukkige huisvrouw: Genre: Drama /

comedy
Aanvang 19.30 uur. Entree € 1,-.

BUSTOCHTEN MET DE PALMPIT

Op vrijdag 19 oktober 2012 is de volgende bustocht. Dan is het
mogelijk om een beeld te krijgen 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. Vertrek om 09.00 uur.
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 aankomen bij ons lunchadres. Daarna gaan we naar Gemert waar we teruggaan 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 bijenstal 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.
De volgende bustocht is op vrijdag 7 december en
wel een Veluwerit naar de Harskamp met stamppottenbuffet en bingo. Vertrek om 09.00 uur.
In samenwerking met restaurant De molen in Harskamp een heerlijk dagje uit voor een weggeefprijsje! Via het Eemland rijden we naar de Veluwezoom voor een kopje koffie met boerencake. Daarna volgt een tocht door het bosrijke gebied van de
Veluwe. Terug in Harskamp gaat u onbeperkt stampotten eten, uiteraard met een Gelderse rookworst en garnituren en een lekker ijsje zal niet ontbreken. Na de maaltijd gaan we starten met het onvolprezen Bingospel. In de namiddag gaat u weer met de comfortabele
touringcar op huis aan. Thuiskomst ca. 17.30 uur. Prijs: 32.50 euro.
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
Kooiman, tel. 035-693 96 95 of 06-131 771 52.
WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE PALMPIT
In appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum
Telefoon: (035) 6938786, ee-mail: info@depalmpitbussum.nl
Website: www.depalmpitbussum.nl
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MANDALA TEKENEN
LET OP!!!
Na jaren met een wachtlijst te
hebben gewerkt is er nu eindelijk
weer plaats voor 1 à 2 personen op
onze mandala-cursus. De cursus
wordt gegeven in wijkontmoetingscentrum “De Palmpit” aan de
Koekoeklaan op woensdagochtend
van 10 tot 12 uur.
De kosten bedragen slechts € 10,per 4 weken, waarbij we om de
week les krijgen van Sylvia Habermehl en we de tweede (en vierde
week) gelegenheid hebben onze
opdrachten (tekeningen) af te maken.
U hoeft niet te kunnen tekenen om
u bij ons aan te sluiten. Na verloop
van tijd worden uw resultaten
steeds beter met hulp van onze lerares en uw creativiteit wordt door
haar gestimuleerd op uw eigen niveau. U zult verbaasd staan over
uw resultaat.
U kunt zich opgeven bij Ria Schipper, tel. 6930789.

VERRASSENDE OPTREDENS
Elke maand is er een soosmiddag op de 3 e zondag van
de maand, ook in de maanden juli en augustus. Op de
Soosmiddag op 19 Augustus 2012 speelde Rob Arnoldussen met zijn zus Gon op de accordeon.
Ook dit keer was het weer een geslaagde soosmiddag, ondanks dat
het zo vreselijk warm was… Maar
toch zaten er zo’n twintig mensen
te genieten van accordeon muziek
die ik met mijn zus voor jullie presenteerden… Het waren voor de
meeste wel bekende melodieën of
meezingers.
Ja, gezien de leeftijd van mijn zus
Gon (78 jaar), vond ik het geweldig zoals zij nog de accordeon hanteert. En dit resulteerde er zelfs
in dat wij werden gearrangeerd om ook eens in Hilversum op te
treden voor een bejaardenhuis. Nou dat is toch wel heel fijn en laat
zien dat onze muziek erg gewaardeerd wordt. Tussendoor werden
nog gedichtjes voorgedragen en een leuke mop gelanceerd.
Ja het was een vreselijke warme dag, heel toevallig de warmste dag
van het jaar, maar als je ziet dat mensen zich vermaken, dan maakt
het je ook wel blij. Wij hebben heel wat zweet achter gelaten en
zijn een kilo afgevallen, dus het had ook wel weer zijn voordeel.
Bedankt lieve mensen voor jullie applaus en jullie aandacht. Ook
wij hebben héél erg van jullie genoten, en wij hopen dat jullie de
volgende soosmiddag op 21 oktober ook weer komen bijwonen,
want ook dan is er weer mooie muziek van de Harp van Annalou
Mantz en de 12 jarige Duna. Dus komen hoor!
RA

AFSCHEID MARIUS ENGELKES
Op vrijdag 14 september jl. werd afscheid genomen van
Marius Engelkes, begeleider van de discussiegroep.

COLOFON
‘Rondom De Palmpit’ wordt samengesteld door John Zijdel en
Rob Arnoldussen. 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 22 november
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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Ongeveer negen jaar geleden is Marius gevraagd een gespreksgroep te starten waarin onderwerpen geplaatst werden in een historisch perspectief. Marius is namelijk een geschiedenisdocent geweest aan het voortgezet onderwijs. Tevens had hij na zijn vervroegde pensionering veel vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden gedaan. Aanvankelijk was er weinig belangstelling, maar geleidelijk aan nam het aantal deelnemers toe. De laatste jaren zijn dat
er 10 á 12 geweest.
Op zijn kenmerkende wijze fietste Marius elke twee weken naar
De Palmpit. Onvermoeibaar bracht hij onderwerpen in en enthousiast nodigde hij de deelnemers aan tot discussie.
Aanvankelijk liet hij zien hoe de ontwikkeling van een land ook
bepaald werd door zijn natuurlijke ligging. Daartoe nam hij altijd
een landkaart van de wereld mee.
Later kwamen meer maatschappelijke problemen of ontwikkelingen aan
de orde.Hij was in staat de gesprekken goed te leiden en iedere deelnemer aan zijn trekken te laten komen.
Door de ziekte van zijn echtgenote
is hij gedwongen met dit werk te
stoppen. Dit wordt betreurd door de
discussiegroep, maar zij is dankbaar
dat Marius het zoveel jaren heeft
willen doen.
Wim Boogers biedt namens de
Door het vertrek van Marius zijn we groep een bos bloemen aan.
op zoek naar een nieuwe begeleider.
Iets voor u? Aanmelden
bijinterieur
John Zijdel,
06-12431121.
Tekening nieuw
ronde tel.
ruimte
de Heul
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