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De Palmpit steeds voller
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 (en
nu ook café crème en cappuccino).
Ook bijna elke middag waren er
gastvrouwen aanwezig om de
doordraaiende clubs te verzorgen.
De soosmiddagen bleven eveneens
goed bezocht en men kon meedoen
met de maandelijkse fiets- en wandeltochten. In oktober wordt de
laatste fietstocht gehouden. Het
wandelen gaat het hele jaar door.
Helaas is hier maar weinig belangstelling voor, ondanks dat Trudy
Nederend steeds weer een mooie
en interessante route heeft uitgestippeld.
Op 1 september werden twee van
onze vrijwilligers flink in het zon-

netje gezet omdat zij al 25 jaar actief zijn bij De Palmpit (zie verslag
onder aan deze pagina).
Steeds meer clubs, activiteiten en
organisaties weten De Palmpit te
vinden, zoals een pandoerclubje,
twee nieuwe schildersgroepen, cursussen Engels en Frans, mantelzorg, de PVDA-ombudsman en een
groepje allochtone vrouwen. In november start Marius Engelkes weer
een discussiegroep. Voor de iPadcursus is zo veel belangstelling dat
deze door Adriaan de Groot op
twee middagen wordt gegeven. In
september is Annalou Mantz weer
met een Mahjong-cursus begonnen.
Ook hiervoor is veel belangstelling.
De weekendactiviteiten zijn ook
weer begonnen: soosmiddagen,
bingo’s, verschillende lezingen en
muzikale middagen. Elke zondag is
er wat te doen. Daarnaast natuurlijk de open eettafel op maandagavond en onze vaste clubs en activiteiten, die mede dankzij een goede
promotie door onze nieuwe PRmedewerkster allemaal zo goed als
vol zitten.
John Zijdel, voorzitter

Jubilea Ed Bergman en Leo van der Lek
Op zondag 1 september werd het heugelijke feit gevierd dat Ed Bergman en
Leo van der Lek 25 jaar vrijwilliger zijn bij De Palmpit.
Ed Bergman heeft al die tijd biljartles gegeven (in het begin wel 4x per week).
Ook heeft hij de biljartclub “Vriendschap”opgericht. Naast biljartles is Ed ook
als oprichter en vrijwilliger actief geweest met de Plusbus voor ouderen.
Leo van der Lek is van 1988 tot heden actief geweest bij De Palmpit met
technische en algemene assistentie, het verrichten van alle voorkomende
(technische) werkzaamheden, waaronder technisch onderhoud betreffende apparatuur bij De Palmpit, enige jaren bestuurslid als penningmeester en lid van
de evenementencommissie, voorbereider/coördinator bij de verhuizingen (3x)
van het wijkontmoetingscentrum, waaronder het opstellen/schrijven van z.g.
programma van eisen, faciliteitenvoorziening voor, tijdens en vlak na de ingebruikneming van nieuwe behuizing, zowel op gebied van aanschaf als wel
van installatie en montage. Daarnaast samen met Ed Bergman een aantal jaren
actief geweest met thuishulp aan ouderen, waarbij hij ook een aantal cursussen heeft gegeven, zoals de cursus "elektrisch klussen in huis" en de cursus
"ama-teur rijwielhersteller".
Reden genoeg om beide heren, die vorig jaar ook
benoemd zijn als erelid van De Palmpit, in het zonnetje te zetten in het bijzijn van vrienden, familie en
kennissen, leden van de clubs waar ze actief zijn en
de vrijwilligers en medewerkers van De Palmpit.
Vanaf 10.30 uur werden de gasten ontvangen met
koffie en gebak. Om 11.15 uur werden beide heren
toegesproken door onze voorzitter John Zijdel. In
zijn speech bejubelde hij beide heren voor alles wat ze in de afgelopen 25 jaar
voor De Palmpit hebben gedaan en nu nog steeds doen. Daarbij kregen zij een
oorkonde en een medaille uitgereikt. Daarna was het nog een gezellig samenzijn met aansluitend een lunch en gezellige middag met muzikale optredens
van Annalou Mantz op de harp en onze eigen mondharmonicaclub.
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EXPOSITIE

DVD-VOORSTELLINGEN IN DE PALMPIT

In de maanden oktober,
november en december exposeert Jacqueline Comello met acryl- en olieverfschilderijen.
Vanaf haar zesde trok ze met
een kunstenares de vrije natuur
in om met olieverf op linnen te
schilderen. Het schilderen heeft
haar sindsdien niet meer losgelaten. Eerst heeft ze nog als
marketeer gewerkt, maar sinds
2003 heeft ze zich helemaal gewijd aan haar passie. Ze vindt
kleuren en het lichtspel belangrijke elementen in een schilderij. Het moet vrolijkheid en vrijheid uistralen. Daarnaast heeft
ze zich toegelegd op het maken
van portretten, van zowel mensen als dieren. De laatste jaren
is ze aan het experimenteren
met gemengde technieken. Jacqueline Comello schildert o.a.
bloemen, strandtaferelen en
(dier)portretten. Naast het schilderen en werken in opdracht,
geeft Jacqueline ook les in tekenen en schilderen. Dat doet ze
in Bussum en Hilversum op
verschillende locaties en geeft
ze workshops en cursussen in
haar eigen atelier op de Vliegdenweg in Bussum. Verschillende schilderijen zijn ook te
koop. De Schilderijen zijn vanaf 20 oktober te bewonderen
tijdens de openingstijden van de
Palmpit.

In de maanden oktober en november zullen de navolgende dvd’s
worden vertoond op een groot TV-scherm:
02-10-2013: Daniëlle Steel’s Daddy: Genre: Romantisch drama
16-10-2013: Ladies in Lavender: Genre: Speelfilm
30-10-2013: Drowning Mona: Genre: Comedy
13-11-2013: Russian Ark, Een reis door de Hermitage van St. Petersburg, Genre: Documentaire
27-11-2013: Twins falls Idaho Genre: Speelfilm
Aanvang 19.30 uur. Entree € 1,-.

BRIDGELESSEN
Vanaf woensdag 16 oktober zal dhr. Jacques Lips
op verschillende dagdelen
weer starten met de bridgelessen, zowel voor beginners als gevorderden.
Voor de beginnerscursus bridge
is nog plaats voor een aantal enthousiaste personen.
De cursus bestaat uit 10 lessen
en kost € 29,-. Aanvang cursus:
donderdagmiddag 17 oktober
van 13.30 tot 15.30 uur.
Voor de cursussen licht gevorderd of gevorderden kunnen ook
nog enkele leden zich aanmelden en wel: licht gevorderden op
woensdagochtend 16 oktober
van 10.30 tot 12.30 uur en gevorderden vrijdagochtend 18 oktober van 09.45 tot 11.45 uur.
Voor de beginnerscursus op
donderdagavond is nog beperkte
aanmelding mogelijk.
Aanmelden: persoonlijk bij De
Palmpit of telefonisch: 6938786.

BUSTOCHT MET DE PALMPIT

Woensdag 16 oktober: Bustocht Herfstkleuren en Advocaat in
de Peel. Opstappunt: WOC de Palmpit, Koekoeklaan 3, Bussum.
Vertrek: 8.30 uur.
Eerst drinken we een kopje koffie met gebak bij restaurant Het
Leersumse Veld in Leersum, zowel voor als na de koffie maakt u
een mooie toeristische rit door een bosrijke omgeving in herfsttooi.
Om 12.15 uur gebruiken we de koffietafel met soep in restaurant
Het Witte huis in Zeeland (N.Brabant). Om ca.14.00 uur brengen
we een bezoek aan de Aalshof in Haps. Hier komt u alles aan de
weet over het maken van advocaat. Bij aankomst wordt u ontvangen met koffie en wat lekkers en natuurlijk krijgt u verschillende
soorten advocaat te proeven. Tevens kunt u het één en ander kopen
in de shop. Thuiskomst: ca. 18.00 uur. Kosten 42.50 euro.
Voor € 10,- extra kunt u na terugkeer gebruik maken van een warme maaltijd in De Palmpit.
Aanmelden/afmelden kan tot uiterlijk 5 dagen voor vertrek bij de
gastvrouwen/heren van De Palmpit met vooruitbetaling van € 10,-.
De rest (graag gepast) betalen voor aanvang van de bustocht in een
envelop met uw naam erop. Annuleren kan alleen bij bijzondere
omstandigheden zoals ziekte e.d. Anders wordt de rest van de rit
ook in rekening gebracht.

OPTREDEN TIJDENS
SOOSMIDDAG
Op 13 oktober treden o.a.
Duna Louisa (13 jaar) op met
harp en Annalou Mantz met
gitaar.
Op 8 jarige leeftijd hoorde
Dunja de mooie klanken van
de Paraguayaanse harp en
wilde het ook leren van Annalou. Zij
heeft ook een
paar lessen in
Zwitserland
en Italië gehad en vindt
het leuk om
door Annalou met de
gitaar begeleid te worden.

COLOFON
‘Rondom De Palmpit’ wordt samengesteld door John Zijdel en
Ester van Breen. 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 24 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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MUZIKALE LEZING

LEZING KLEUREN VAN DE ZIEL

Op zondag 6 oktober zal
Sjaak Verboom uit Soest een
lezing presenteren met beeld
en geluid.
Voor de pauze over Mongolië en
na de pauze Afrika, IJsland en
Schotland.
De muziek tijdens de eerste show
'Eindeloos Mongolië' is van Mussorgsky. Het muziekstuk heet 'De
schilderijententoonstelling'. De
show na de pauze heet 'Werelden'
en is getoonzet op muziek van
Saint Saêns's 3e symfonie, de 'Orgelsymfonie'.

Op zondag 3 november zal Ruud Bartlema uit Soest
een lezing houden over de schilder en kunstenaar Marc
Chagall.
De schilder Marc Chagall is een fenomeen. Geboren in het Russische Vitebsk, in een milieu dat getekend wordt door het gedachtegoed van het Chassidisme, een Joods mystieke stroming, begint hij
in 1906 op negentien jarige leeftijd voor het eerst te schilderen en
is dat onafgebroken blijven doen tot aan de dag van zijn dood in
1985. Het bijzondere van zijn schilderkunst is dat de gevoelens en
de beelden vanuit zijn opvoeding als kind, opgedaan in de kleurrijke wereld van het Chassidische Jodendom in die Russische provinciestad, zijn leven lang de bron vormden voor wat tekenend en
schilderend op zijn doeken tevoorschijn kwam.
Na de ontmoeting met de ‘moderne schilderkunst’ in het Parijs van
rond 1910, vond hij zijn eigen vormentaal,
waarin hij ons deelgenoot maakt van zijn geschilderde dromen en visioenen.
Aan de hand van een aantal biografische notities en afbeeldingen van Chagalls’ schilderijen (zie foto) gaat Ruud Bartlema tijdens de
lezing op 3 november in op de achtergrond en
de betekenis van deze bijzonder kunstenaar.
Kleuren van de ziel noemt hij zijn lezing en
maakt daarin een reis langs het veelzijdige
werk van Chagall, waarbij de spirituele,
Joods mystieke kanten een bijzondere nadruk krijgen.
Ruud Bartlema is beeldend kunstenaar en leraar Joodse mystiek.
Zijn opleiding ontving hij aan een Vrije Akademie o.l.v. Maarten
Krabbe in Amsterdam, waar hij ook theologie studeerde aan de
U.V.A. met bijzondere nadruk op Judaica. Ruud Bartlema woont
en werkt in Soest (www.ruudbartlema.nl).

Werelden, een muzikale verbeelding

LEZING ZUID SPANJE
Op zondag 10 november zal
Corry de Jong uit Waddinxveen een lezing houden over
Zuid-Spanje.
Spanje is een modern Europees land.
Maar achter die moderne façade schuilt
een bewogen geschiedenis. Vele volkeren veroverden het
vruchtbare, waterrijke land van melk en
honing. Velen zochten er ook hun
toevlucht, zoals vele Joden. Die
verscheidenheid vind je terug in de
taal, de rechtspraak, de wetenschap, de godsdienst, de politiek,
het eten, de muziek, maar ook in
de bouwkunst. In het rijke Andalusië is de invloed van de Islam nog
duidelijk merkbaar, omdat de Moren (o.a. uit Noord-Afrika) daar
het langste stand hielden. Het armere Extremadura echter, leverde
vele conquistadores, de veroveraars van Zuid-Amerika. Zij brachten rijkdommen mee en bouwden
prachtige paleizen en kloosters. Ik
laat u meegenieten van de reis die
we maakten in september 2012
door deze twee interessante Spaanse streken: In het Spoor van de
Moor.
Corry de Jong
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EEN GEWAAGDE TOCHT DOOR RUSLAND
Op zondag 20 oktober is er een lezing over een tocht
door Rusland door Henk Griffioen uit Utrecht.
In 1992, niet zo lang nadat Jeltsin op de tank het
volk had toegesproken en aan de macht was gekomen, maakten mijn vrouw en ik als eerste westerlingen een tocht met eigen auto naar Moskou en
Sint Petersburg. Achteraf bleek het risico toch wel
groot. De drie weken die we bij Russische vrienden
verbleven waren schitterend, maar soms ook erg
spannend. Een autoruit werd ingeslagen en hoe kom
je aan een nieuwe? Het tanken van benzine was een
ramp. Door onze Russische vrienden hebben we het leven van binnenuit leren kennen en ook de
verandering gezien toen we in
1998 met onze caravan terugkeerden. Verschillende Russische
vrienden logeerden ook bij ons en
reageerden verwonderd op onze
manier van leven. Via mooie
beelden en een spannend verhaal
kunt u het meebeleven.
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