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De zomer is voorbij en alle activi-
teiten in De Palmpit zijn weer be-
gonnen. Mogelijk komen er nog 
wat dagen met mooi weer, zodat 
men nog even van ons terras kan 
genieten voordat dit de opslag in 
gaat.  Inmiddels is er een doorgang 
gemaakt in de heg, zodat de bezoe-
kers met fiets niet meer over het 
terras hoeven. 
Ook de weekendactiviteiten zijn 
weer begonnen: bingo’s, lezingen, 
en dvd-voorstellingen. Op 18 no-
vember is er weer een creatieve 
markt.  
Nieuw zijn de lezingen van de 
A.S.G.M. (Algemene Seniorenvere-
niging Gooise Meren) op woens-
dagochtend (voor info: zie elders 
in dit krantje). Ook nieuw is de 
taalcursus Nederlands aan Syri-

sche mensen welke wordt verzorgd 
door het instituut Harmonie Taal & 
Cultuur uit Utrecht op de maandag, 
woensdag en vrijdagmorgen. 
Daarnaast begint de Volkuniversi-
teit Naarden-Bussum weer met de 
bridgecursussen op de dinsdag- en 
donderdagavond en Alliance Fran-
çaise met Franse les op dinsdagoch-
tend, Diana Kostman met de cursus 
kunstgeschiedenis en Co Amesz met 
bloemschikken. En natuurlijk club 
89 op de laatste zaterdag van de 
maand. 
Ook de clubs en activiteiten van De 
Palmpit zijn allemaal weer begon-
nen. Bij veel van deze activiteiten is 
nog wel plek. Dat is na te vragen bij 
onze coördinator Ria Schipper, tel. 
693 07 89. 

John Zijdel, voorzitter 

De Palmpit in de zomermaanden 
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Clubs en activiteiten in De Palmpit 
Door Versa Welzijn is huis aan huis een folder verspreid waarin alle clubs en 
activiteiten staan vermeld van de verschillende wijkcentra in de Gooise Me-
ren. Voor degene die deze folder niet hebben mogen ontvangen, liggen er vol-
doende exemplaren in De Palmpit. 
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De Palmpit 
zit ook op 
Facebook.  
 

www.facebook.com/
depalmpit.1  

Samen gezellig eten 
De inloopmaaltijden in 
De Palmpit vallen bij ve-
len in de smaak. Niet al-
leen door de goede kwa-
liteit en de wisselende 
menu's, maar ook omdat 
het steeds meer op een 
vriendenclub begint te 
lijken. Hoewel de maal-
tijd om half zes begint 
zijn meerdere mensen 
veel eerder aanwezig 
om, onder het genot van 
een drankje, gezellig bij 
te kletsen. Er is een vast 
menu, bestaande uit een 
soep, hoofdgerecht en een nagerecht. De gasten kunnen zelf bepalen welke 
gerechten men neemt. Niet iedereen wil alles omdat het dan teveel wordt. Ook 
proberen we rekening te houden met wensen op het gebied van vegetarisch 
eten of het niet eten van varkensvlees. Reserveren twee werkdagen tevoren 
vóór 12.00 uur via telefoon 035-6938786 of persoonlijk bij de gastvrouw/heer 
van De Palmpit in de ronde ruimte de Heul. Voor het menu: zie onze website. 
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DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

MUZIEKLEZING 
 

Woensdag 3 oktober: (klassie-
ke) muzieklezing door Claire 
Verlinden. Thema "Begin". Mu-
ziekstukken met dit thema: begin 
van allerlei onderwerpen zoals de 
wereld, het leven, het licht. 
Aanvang: 10.30 uur. Toegang € 3 
p.p. voor ASGM leden (op 
vertoon van ledenpas), niet leden 
€ 5 p.p. 
 
COMPUTERCURSUS 
 

Op donderdagmiddag 5 oktober 
start om 13.30 uur weer een com-
putercursus o.l.v. Jos Baaij. 
Voor de inhoud van deze cursus: 
zie pagina 3. 
 
DVD-VOORSTELLING 
 

Zondag 8 oktober wordt de 
speelfilm “Never let me go” ver-
toond op een groot scherm. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 2,-
Tevens is er op deze middag 
gratis inloop. 
 
OPTICIEN AAN HUIS 
 

Stoffer Optiek (opticien aan huis) 
komt op maandag 16 oktober 
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.  
 
BINGO 
 

Zondag 22 oktober is er weer 
een bingo met leuke prijzen. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,- 
(incl. bingokaart en een gratis 
kopje koffie of thee).  
 
KLEDINGVERKOOP 
 
Op maandag 23 oktober is in de 
Palmpit een verkoop van corset-
terie, lingerie, nachtgoed, onder-
goed, dusters en kamerjassen etc. 
door heren en dames ondermode 
speciaalzaak Diepeveen uit Vee-
nendaal van 09.30-12.30 uur. De 
toegang is gratis. 
 
 
 

BUSTOCHT 
 

Vrijdag 27 oktober is de dag-
tocht “Westland en Hoek van Hol 
land”. Vertrek vanaf De Palmpit 
om 8.30 uur. Kosten € 45,00. 
Meer info: zie pagina 3. 
 
CLUB89 
 
Op zaterdag 28 oktober is er 
weer een gezellige bijeenkomst 
van club89. Meer info: zie pag. 4. 
 
MUZIKALE MIDDAG 
 

Zondag 29 oktober kunt u in 
wijkcentrum Bellefleur, Mac-
kaylaan 11a te Naarden genieten 
van muziek verzorgd door Trou-
badour Leon Lutterman met een 
omvangrijk eigen repertoire, 
gecombineerd met diverse toe-
passelijke kostuums. Aanvang: 
14.00 uur. Entree: € 4,- (incl. 1 
kopje koffie/thee). 
  
MUZIEKLEZING 
 

Woensdag 1 november: (klas-
sieke) muzieklezing door Claire 
Verlinden. Thema Mahler: lie-
deren en symfonieën. Aanvang: 
10.30 uur. Toegang € 3 p.p. voor 
ASGM leden (op vertoon van 
ledenpas), niet leden € 5 p.p. 
 
I-PAD CURSUS 
 

Maandag 6 november start weer 
een I-pad-cursus o.l.v. Arnoud 
Jonkman. Aanvang 19.00 uur. 
Kosten € 35,- voor 5 lessen. In-
formatie en aanmelden bij Ria 
Schipper tel. 693 07 89. 
 
KLEDINGVERKOOP EN 
MODESHOW  
Woensdag 8 november  organi-
seert Hoffmans Mode uit Leid-
schendam in De Palmpit een 
kledingverkoop met modeshow 
voor senioren, mannen en vrou-
wen. Aanvang: 10.00 uur. Entree 
en koffie gratis.  
 
SCHOENENVERKOOP 
 

Donderdag 9 november zal van 
14.15 – 16.15 uur een schoenen-
verkoop voor senioren plaatsvin-
den door Schoenhandel B. Donja-
cour. 

DVD-VOORSTELLING 
 

Zondag 12 november wordt de 
speelfilm “Season of the Witch” 
vertoond op een groot scherm. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 2,- 
 
CREATIEVE MARKT 
 

Zaterdag 18 november zal in De 
Palmpit van 10.00 tot 15.00 uur 
weer een ‘creatieve markt’ wor-
den georganiseerd wat in het 
teken staat van de kerst. Voor een 
aantrekkelijke prijs kan men 
sieraden, schilderijen, patchwork, 
3D– en andere kaarten, houtsnij-
werk, 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.  
 
BINGO 
 

Zondag 19 november is er weer 
een bingo met leuke prijzen. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,- 
(incl. bingokaart en een gratis 
kopje koffie of thee).  
 
KUNSTLEZING 
 

Woensdag 22 november:  
Kunstlezing door Henk Roos. 
Nadere info volgt. Aanvang: 
10.30 uur. Toegang € 3 p.p. voor 
ASGM leden (op vertoon van 
ledenpas), niet leden € 5 p.p. 
 
MUZIKALE MIDDAG 
 

Zondag 26 november kunt u in 
wijkcentrum Bellefleur, Mac-
kaylaan 11a te Naarden genieten 
van muziek verzorgd door Han-
neke Huibers met zang en piano-
begeleiding.  
Aanvang: 14.00 uur. Entree: € 4,- 
(incl. 1 kopje koffie/thee).  
 
SPELLETJESMIDDAG 
 

Elke vrijdagmiddag van 14.00 - 
16.00 uur met alle voorkomende 
bord- en kaartspellen, onder het 
genot van een hapje en een 
drankje. Kosten € 1,- per keer. 

Naast de dagelijkse inloop van 09.30 tot 12.00 uur en van 13.30 - 16.30 uur en de vaste clubs en 
activiteiten, staan er weer diverse activiteiten op de agenda voor oktober en november 2017.  
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CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS 
In de maanden november, 
december 2017 en januari 
2018 is in de hal van De 
Heul een expositie te zien 
van de werken van Roos 
van Velzen.  

Dagtocht Westland en Hoek van 
Holland 
Opstappunt: W.O.C. De Palmpit, Koe-
koeklaan 3. Bussum. Vertrek: 08.30 uur. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Om 08.30 uur rijden we via een mooie route naar Worldhotel Wings 
Vliegveld in Rotterdam en genieten daar van een kop koffie en appel-
gebak met slagroom. Daarna vervolgen we de reis naar Hoek van Hol-
land waar we om 12.30 uur stoppen bij Restaurant Unicum waar we 
een koffietafel met soep krijgen. 's Middags bezoeken we het West-
land, de regio die ook bekend staat als de Glazen Stad vanwege de 
glastuinbouw. Tijdens onze rondrit ziet u dorpen met enorme kassen. 
In Honselersdijk maken we een stop in het Westlands Museum, met 
een prachtige tuin met vergeten groenten, fruitbomen, druiven en kunt 
u zelfs meespelen met een echte veiling.  
In de ochtend en tijdens de lunch, ziet u een heel ander stuk Nederland: 
de Maasdelta. Langs de Nieuwe Waterweg is het een drukte van jewel-
ste met reusachtige zeeschepen. Tijdens de lunch heeft u uitzicht op de 
imponerende Maeslantkering, de grootste beweegbare stormvloedke-
ring ter wereld.  
Kosten € 45,00. Het geld graag gepast in een envelop met uw naam er-
op. Thuiskomst 18.00 uur. Aanmelden kan tot en met maandag 23 ok-
tober* bij Angèle Visser, tel. 691 29 22 of bij de gastvrouwen/ heren 
van De Palmpit, tel. 693 87 86.    
*  Voor afmeldingen na 23 oktober zullen reserveringskosten in rekening wor-
 den gebracht. 

BUSTOCHT MET DE PALMPIT 

Nederlandse kunstenaars  in den vreemde 
De Nederlanders zijn een reislustig volk. Waar ter wereld u ook komt, 
de kans is groot dat u een Nederlander tegenkomt. Ook in de zeven-
tiende eeuw was deze reislust al aangewakkerd in de vorm van de vele 
ontdekkings- en handelsreizen naar de Oost en de West, met name In-
donesië, China en Brazillië. Zo voer de kunstenaar Frans Post mee met 
de vloot van Maurits de Brazilliaan om eenmaal aan land gekomen de 
flora en fauna daar vast te leggen op doek en papier. In de achttiende 
eeuw maakten vele jonge mannen, waaronder kunstenaars de Grand 
Tour naar landen zoals Italië om met eigen ogen de cultuur daar op te 
nemen en als inspiratiebron te gebruiken voor 
hun kunst. Ook in onze tijd van het massatoe-
risme blijven verre landen kunstenaars aantrek-
ken. Zo heeft Rob Scholte in Nagasaki Japan 
een 1200 vierkante meter grote wand- en pla-
fondschildering geschilderd in het Huis Ten 
Bosch Resort. Tijdens deze cursus van vier les-
sen leert u meer over de reislustige Nederland-
se kunstenaars die hun inspiratie vonden in vreemde en onbekende lan-
den. De cursusprijs bedraagt € 60 voor 4 lessen. Docente drs. Diana 
Kostman. Data: 30 okt,6, 13 en 20 nov van 14.30 – 16.00 uur.  

Roos schildert sinds 2009 na 
een carrierre als zakenvrouw. 
Ze startte ooit de 1e discotheek 
in Nederland THE SMUGG-
LERS in Bussum en vele 
bekende Nederlanders  vonden 
daar hun weg. 
Op haar 55e zei ze de Horeca 
vaarwel en is gaan reizen en in 
2009 is ze gaan schilderen. 
Favoriete thema’s zijn mens en 
dier.  
De werkwijze van Roos is 
grotendeels intuïtief en impul-
sief. Het menselijke onbewuste 
dient zich vaak aan in versluier-
de symbolen en gedachten, met 
als resultaat dat haar werk een 
veelzijdige en diversiteit biedt. 
Gepassioneerd schildert ze ac-
tualiteit, realiteit en fantasie, 
soms met een komische noot. 
Haar beeldtaal heeft hierdoor 
een eigen karakter.  
Het basismateriaal voor haar 
schilderwerk is acryl, olie en 
gemengde techniek. Ze schil-
dert op hout, stof en doek, 
waarvan veel in opdracht. Met 
name huisdieren op panelen. 
Schilderen is voor haar pure 
emotie en vrijheid geworden. 
Emoties wisselen, zo ook haar 
werken. Het is voor haar een 
grote ontdekkingsreis en ver-
rijkt haar leven. 
Ze maakt ook sieraden. Nieuw 
zijn de polsbanden. 
Meer van haar werk is te zien 
op www.roosvanvelsen.nl 

EXPOSITIE 

COMPUTERCURSUS IN DE PALMPIT 

De computercursus die donderdag 5 oktober start is handig voor men-
sen die al een beetje met de computer kunnen omgaan en die kennis 
willen maken met allerhande mogelijkheden die de computer biedt 
m.b.t. teksten verfraaien en keurig op slaan. Er zitten vele verrassende 
mogelijkheden in een tekstverwerker, die jammer genoeg niet benut 
worden, we gaan er wat aan doen. Wat voor de tekstverwerker geldt, 
geldt ook voor het gebruik van internet. We kiezen onderwerpen die 
handig zijn in het dagelijks leven, te denken valt aan huishouden, rei-
zen, inkopen doen, muziek en cabaret en vele andere zaken. De cursus 
bestaat uit 10 lessen en vindt plaats op de donderdagen om 13.30 uur. 
Informatie en aanmelden bij Ria Schipper tel. 693 07 89. 
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‘Rondom De Palmpit’ wordt sa-
mengesteld door John Zijdel. 
Bijdragen van anderen zijn wel-
kom. De redactie behoudt zich 
het recht voor ze te bekorten of 
niet te plaatsen. Het volgende 
nummer verschijnt eind novem-
ber. Bijdragen daarvoor niet la-
ter dan 21 nov a.s. inzenden, per 
e-mail aan: info@depalmpit-
bussum.nl of per post aan: re-
dactie ‘Rondom De Palmpit’, 
Koekoeklaan 3, 1403 EA, Bus-
sum. 

COLOFON 

Vandaag fietsen we naar IJburg en we deden daar het stadsstrand "aan 
zee" aan en aten ons boterhammetje aan een van de binnenstrandjes 
aan de Diemer Zeedijk. Ieder jaar zagen we IJburg voller gebouwd wor-
den. Nu staan de grootste kapitale villa's aan de buitenranden in de 
steigers en dan is het eiland volgebouwd. Vandaag een kleinere groep 
dan gebruikelijk (12 personen) (zie foto). Waarschijnlijk door de grote 
afstand en de temperatuur. (De laatste keren meer dan 20). 
Alles is tijdens de tocht goed gegaan. Niemand gevallen (de vorige 
maand wel iemand op een droog pad).  
Even op terugweg bij Weesp de regenpakken aan, maar die konden 
later weer uit omdat dat veel te warm was. En vanwege het verwachte 
onweer niet meer een thee-stop bij fort Uitermeer gemaakt. Allen weer 
veilig en voldaan thuis. Op tijd om nog een heel stuk van de Tour de 
France te kijken....dat is andere koek.....! 

Cobi en Aernout Engels 

FIETSEN MET DE PALMPIT 
Op 20 september j.l. was al weer de laatste fietstocht van dit jaar. Dat was een lange tocht 
van + 55 km van Bussum naar Baarn. Daar op de fietsboot Eemlijn naar Spakenburg en daar-
vandaan terug door Eemland en Gooi. Op 19 juli was er ook een lange tocht. Hierover nog 
even een kort verslag.  

Even voorstellen, 
Ik ben Christien Stoffer werkzaam als optometrist, opticien en 
contactlensspecialist. Met ruim 29 jaar ervaring in het vak bied 
ik mijn mobiele service aan. 
De eerste keer in de Palmpit was een geweldig succes, de klan-
ten zaten al in een rij te wachten om hun ogen te meten of om 
advies te vragen. Ook werden we gelijk gevraagd voor een 
oogmeting aan huis voor een klant die niet naar beneden kon 
komen. Natuurlijk maken we dan een aparte afspraak om in 
allen rust, thuis in eigen omgeving, de ogen te controleren. 
Als wij in De Palmpit aanwezig zijn kunt u uw ogen laten me-
ten of eventueel vragen stellen over uw ogen. 
De oogmeting is geheel vrijblijvend en kosteloos. Daarnaast is 

er veel aandacht voor de monturen en de zonnebrillen collectie, mijn man Fred helpt u 
graag bij het uitzoeken. Wij hebben ook een grote collectie waar u uit kunt kiezen. Ui-
eraard worden alle brillen uitgevoerd met de beste glazen die bij u past. Voor al deze 
diensten hanteren wij dezelfde prijzen als de reguliere opticien zonder voorrijkosten. 
“Het is een zeer fijn gevoel als ik weer iemand geholpen heb met een probleem op 
kijkgebied”. Bel of mail ons voor een afspraak: 06-38827235 of info@stofferoptiek.nl 
of kom langs op 16 oktober van 10 tot 12 uur in De Palmpit. 

OPTICIEN AAN HUIS 

De klaverjasclub in de De Palmpit is een gezellige gelegenheid om met elkaar te kunnen kla-
verjassen. Ook als u het spel nog niet kunt spelen, bent u van harte welkom. 

KLAVERJASSEN IN DE PALMPIT 

Waar? 
Wijkontmoetingscentrum De Palmpit, Koekoeklaan 3, 1403 EA 
Bussum. 
Wanneer? 
Maandagavond van 19.30 - 22.00 uur o.l.v. 
Bert Brouwer. 
Van september t/m mei in competitieverband.  
In de maanden juni t/m aug vrij klaverjassen. 
Kosten 
€ 25,00 voor het hele seizoen. 
Meer informatie 
Voor aanmelding en meer informatie kunt u bellen met Ria 
Schipper, telefoon (035) – 693 07 89. 


