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W.O.C. De Palmpit verhuisd
Voor de meeste bewoners van de
Bussumse wijk Oostereng is de
naam De Palmpit een begrip. De
ouderen onder hen leggen daarbij
direct verband met het Katholiek
Militair Tehuis (KMT) aan de Koekoeklaan 146, dat immers de naam
Palmpit droeg.

Rondom De Palmpit

WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE PALMPIT

Katholiek Militair Tehuis (KMT) anno 1986

Sinds oktober 1986 was ook het
wijkontmoetingscentrum hier ondergebracht. Maar toen in mei
1995 het KMT werd gesloten,
kwam het WOC op straat te staan.
Kort daarna vond het tijdelijk onderdak in het voormalig bejaardencentrum de Heul en een jaar later
verhuisde het naar het Protestant
Militair Tehuis (PMT) - met behoud van de naam De Palmpit. In
december 2002 ging het PMT echter voorgoed dicht.
Het gebouw werd gekocht door de
gemeente Bussum. De Palmpit en
het CBR bleven er gebruik van maken. Maar door uitbreiding van het
CBR komt WOC De Palmpit opnieuw in de verdrukking; het verhuist uiteindelijk op 1 maart 2007
naar het appartementencomplex de
Heul aan de Koekoeklaan nr. 3.
Voorlopig wordt het daar kamperen: geen keuken, geen water onder

Berichten voor de buurt
Eén van de vernieuwingen bij De
Palmpit is dat het zich nadrukkelijker
tot de wijk, de buurt gaat richten.
Weet men wel voldoende dat er een
wijkontmoetingscentrum is? Weet
men wel hoe het de mensen in zijn
omgeving van dienst kan zijn? En
welke activiteiten er allemaal plaatsvinden? Om dat te bevorderen gaan
wij naast onze website ‘www.depalm

handbereik en geen telefoon. Aan
die toestand is nu een eind gekomen. Door Versa werden diverse
fondsen aangeschreven, wat resulteerde in verschillende giften: van
het Nationaalfonds Ouderenhulp,
het RCOAK, Stichting Sluyterman
van Loo, vrienden van het Ouderenwerk te Bussum, Fonds Wiggers van Kerchem en het Oranjefonds.
De beheerscommissie en de talrijke
vrijwilligers die de verhuizing en
vernieuwing hebben voorbereid,
zijn trots op het uiteindelijke resultaat.
Op 30 november 2007 werd met
een open huis iedereen in de gelegenheid gesteld het resultaat van
alle inspanningen te bewonderen.
Meer ruimte, nieuwe meubels en
inventaris, vernieuwde biljarts en
een mooie aankleding.
Op 4 september 2008 werd door
het Libertyfonds nog een cheque
overhandigd, waarvan de vitrage
en rolgordijnen zijn aangeschaft;
de aankleding was nu compleet.
De Palmpit thans ondergebracht in de Heul

pitbussum.nl’ deze ‘berichten voor
de buurt’ uitgeven. Hoe dikwijls ze
zullen verschijnen, moeten we in de
praktijk zien. Is er veel te melden?
Heeft men er behoefte aan?
Ook het verspreidingsgebied zal bij
de wensen van de bewoners worden
aangepast. We beginnen klein, met
de straten in de directe omgeving en
zullen dit uitbreiden, afhankelijk ervan of hier voldoende bezorgers voor
zijn.

De Palmpit biedt van alles
+ Optreden van het Comeniuskoor uit Naarden, op zaterdag
25 oktober, aanvang 15 uur.

+ Het ligt in de bedoeling elke
twee maanden in De Palmpit
werk te exposeren van een kunstenaar die zelf actief is in het
WOC of die affiniteit heeft met
de wijk Oostereng.

De regels kunnen van plaats tot
plaats variëren. De laatste jaren
zijn vooral de moderne Chinese
en Japanse varianten sterk in
opmars, zoals Hongkongmahjong, riichimahjong en de nieuwe Internationale Regels, ook
wel "Chinees Officieel" genoemd.
De cursus is gestart op vrijdag 3
oktober 2008, wekelijks van
14.00 tot 16.30 uur (m.u.v. 9 t/
m 26 november 2008) onder leiding van mw. Hilda Stevens. De
kosten zijn € 7,50 per deelnemer per maand.

+ Tot 15 december a.s. is er
werk te zien van Betty van
Doorne-Huffermans. Zij past
verschillende technieken toe,
zoals hout pastel, acryl en collages. Betty van Doorne is een
amateur, die les neemt bij bekende kunstschilders. Het adres
van haar atelier is Anne
Franklaan 80, 1403 HS, Bussum, tel.6930874.

+ Naast de Mahjong-cursus is er
op vrijdagmiddag ook Spelletjesmiddag in De Palmpit. Dan
wordt gelegenheid gegeven om
tussen 14.00 en 16.30 uur spelletjes te spelen, zoals sjoelen,
scrabbel, rummicub, triominus,
enz. Naar behoefte kunnen er
ook andere spellen worden aangeschaft. De deelname hieraan
is gratis.

+ De Palmpit wil vier keer per
jaar proberen mensen op informele wijze met elkaar in contact
te brengen. Dat kan tot gevolg
hebben dat ze dan besluiten samen iets gezelligs te gaan doen.
Uitgaan, sporten, bewegen’...
Want ‘samen is gezelliger.’ Er
zijn daarvoor drie ochtenden gepland, 11 december 2008 en 12
maart en 11 juni 2009, van
10.30 tot 12 uur. Kosten 8 euro
voor drie bijeenkomsten.

+ Koersbal is een gezellige
sport die het lichaam en de
geest jong houdt. Het spel wordt
gespeeld met een speciale mat
en lijkt een beetje op Jeu de
Boules, het vereist alleen iets
meer oefening omdat de ballen
een afwijkende loop hebben.
Voor de herkenbaarheid wordt
bij ons gebruik gemaakt van gele en zwarte ballen.
Het koersballen wordt beoefend
in de hal van de Heul op donderdag van 10.30 - 12.00 uur.
Ook hier kunnen nog mensen
aan deelnemen. Tot 31 december 2008 is deelname gratis.

Programma: lichtklassieke werken en Oud-Hollandse liederen.
Het koor gaat middeleeuws gekleed.
Toegang gratis.
+ Verslag van de reis door ZuidAfrika die Wim Vonk en echtgenote in 2006 maakten, met
film en foto’s. Zondag 2 november, aanvang 15 uur.
Toegang gratis.

+ Een muziekmiddag op zondag 23 november, aanvang 15
uur. Gevarieerd programma.
Meezingliedjes, een quiz, poëzie… Leiding: Henk en Ria van
Paridon.
Toegang gratis.

+ Een sinterklaasbingo op 30
november 2008 van 14.30 – 17
uur
De inschrijfkosten zijn € 3,- per
persoon.
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+ Nieuw in De Palmpit: Mahjong-cursus Happy Buddah
Mahjong is een gezelschapsspel,
sommigen zeggen het meest gespeelde ter wereld. De naam
komt van het Standaardmandarijnse woord Majiang; in het
Standaardkantonees wordt het
Màa Chuk genoemd.
Bijna elke volwassen Chinees
speelt mahjong. Ook in Japan,
Korea, de Filipijnen en Taiwan
wordt mahjong gespeeld,
evenals - maar in veel mindere
mate – in de westerse wereld.

Nog twee plaatsen vrij bij
Meer Bewegen Voor Ouderen
(MBVO)
Bij deze gymnastiek ligt het accent op balansoefeningen, senso-motorische trainingen, coördinatie en conditie. Er wordt gebruik gemaakt van muziek en
ondersteunende materialen.
Dinsdag’s van 9.30 - 10.30 uur.
Kosten € 48,75 voor 15 lessen.
RONDOM DE PALMPIT

BEHEERCOMMISSIE
WOC DE PALMPIT

RIJBEWIJSKEURINGEN
BOVEN DE 70 TE DUUR
De verplichte vijfjaarlijkse medische keuring bij de verlenging
van het rijbewijs voor zeventigjarigen is een dure zaak.
‘Dikwijls 80 euro. Met de
‘eigen verklaring’ en de aanvraag van het nieuwe rijbewijs
komt men al gauw op 125 euro.
Daarom worden op verschillende plaatsen in het land voordelige keuringen georganiseerd.
Iedereen kan er gebruik van
maken.
Bussumers kunnen ervoor terecht in De Palmpit, voor het
eerst op 31 oktober a.s. Kosten:
25 euro. Aanmelden op tele-

foonnummer 0251.205490, tussen 9 en 12 uur.
Wie jonger is dan 70 maar toch
moet worden gekeurd voor het
rijbewijs B/E, kan hier ook gebruik van maken. Advies: vier
tot zes maanden voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak voor de keuring maken.
Meer informatie is te vinden op
www.rijbewijskeuringen.com.

PLAYMOBILS VOOR
GOED DOEL

FIETSEN MET DE
PALMPIT

Olivier van Rath, helemaal 12
jaar oud, organiseert op 8 en 9
november a.s. in het grand-café
van de Heul een Playmobiltentoonstelling ten bate van
kinderen van een weeshuis en
een school in Kenia. Hij probeert zo een bedrag bijeen te
krijgen voor schoolmaterialen
en onderdak (www.macheo.
org). Een kleinschalig project
van de stichting join!forkids.
Er wordt nog gezocht naar
nieuwe en gebruikte playmobils
voor het bouwen van de tentoonstelling. En naar mensen
die financieel of als vrijwilliger
willen helpen op de tentoonstelling. Meld u bij Olivier Rath:
playworldwide@hotmail.com.
Donaties: Rabobank rekening
nr. 110029801, tnv. St.Join!
forkids, Ouderkerk aan de
Amstel, ovv. Play World Wide 2008.
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Op 15 oktober heeft voor dit
jaar weer de laatste fietstocht
plaatsgevonden met een zg.
korte tocht. Van april t/m oktober worden maandelijks op de
3e woensdag van de maand
fietstochten georganiseerd door
Ton Schrijvers en Michiel
Hornstra. De ene maand een
korte tocht van + 30 km. Die
start telkens om 13.30 uur,
waarbij onderweg een locatie
wordt aangedaan om wat te
drinken. De andere maand is er
een lange tocht (tussen de 50 en
de 60 km) die 's morgens om 10
uur start en waarbij onderweg
ergens op een gezellige plek
wordt gepicknickt. 's Morgens
en 's middags wordt een stop
gemaakt voor koffie of thee.
Ook volgend jaar zullen er weer

WOC De Palmpit valt onder de
verantwoordelijkheid van Versa
Welzijn en verricht haar werkzaamheden binnen de door Versa vastgestelde inhoudelijke en
financiële jaarplannen.
De dagelijkse leiding van het
WOC wordt uitgeoefend door
een beheercommissie. De beheercommissie verricht haar
werkzaamheden in samenwerking met Versa.
De beheercommissie bestaat uit
ten ten hoogste zeven personen.
In de beheercommissie hebben
tenminste zitting een vertegenwoordiger van de gastvrouwen
en de activiteitencommissie.
De beheercommissie benoemt
uit haar midden een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester. De beheercommissie
bestaat thans uit:
J. Zijdel, voorzitter
J.P. Pels, penningmeester
P. Ezerman, gastvrouwen/heren
+ activiteiten
mw. E. Kooiman, gastvrouwen/
heren + aktiviteiten
mw. M. Duurland, coördinator
Versa.

NB. Wij zijn nog op zoek naar
twee leden, o.a. een tweede
penningmeester.

RONDOM DE PALMPIT…

zulke fietstochten worden georganiseerd. Een reden voor alle
fietsliefhebbers om in conditie
te blijven en in april volgend
jaar hieraan deel te nemen.

…moeten een paar honderd
exemplaren van deze ‘berichten voor de buurt’ worden verspreid. Hoe frequent weten we
nog niet. We zoeken voor dit
werkje enkele vrijwilligers.
Voor wie bereid is te helpen:
het telefoonnummer van De
Palmpit is 6938786.
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ED BERGMAN: TWINTIG JAAR BILJARTEN
‘Wat het leuke is van biljarten?
Winnen, allicht!’ Grinnikend
kijkt Ed Bergman me aan, ‘dat
is toch met elke sport zo?’
Verwonderlijk is zo’n antwoord
niet uit de mond van de man
die twintig jaar geleden
‘Vriendschap’ oprichtte, de biljartclub in de Palmpit. Hoewel,
‘club’, dat woord wil hij niet
horen. ‘Dan krijg je met allerlei
reglementen te maken, en we
willen het gewoon bij vriendschap houden. Zonder voorschriften of statuten.’
Wat niet zeggen wil dat het biljarten en het les krijgen helemaal gratis is. De biljartende
Bussumers betalen een bescheiden ‘contributie’; zo nu en dan
moeten er immers nieuwe ballen komen of een nieuw laken.
En dat zijn geen goedkope spullen, al zijn de ballen tegenwoordig niet meer van ivoor.
Maar ook kunststof ballen vragen grote precisie.
‘Hoe dat zo kwam? Ik had gevaren en dan ga je vroeg met
pensioen. Toen vroegen ze of ik
wel les wilde geven in biljarten.
Ze wisten zeker dat ik het wel
aardig kon. Ik van mijn kant
wilde ik best iets voor de gemeenschap doen. In het begin
deed ik het vier keer in de
week. Maar tegenwoordig alleen op dinsdag- en donderdagochtend. ’t Moet niet te gek
worden. Ik heb ’n vrouw! – die
het overigens best vindt dat ik
niet altíjd thuis ben. Vrijdags ’s
ochtends geeft Joop de Vries
les.’
- Is het een moeilijke sport? Of
moet ik ‘spel’ zeggen?
‘Tja, wat verwacht je ervan? Er
zijn miljoenen Nederlanders die
voetballen. Maar er is één
Cruyff. Als je het zó goed kunt,
kun je miljonair worden. Maar
ook hier geldt: het is vooral de
bal die het werk moet doen.’
‘Net als bij voetballen is het
speelveld heel belangrijk. Een
biljart is niet gewoon een tafel
met een groen laken. Er zit Portugese leisteen onder. Die verJAARGANG 1, NR. 1

ACTIVITEITEN IN
DE PALMPIT

warmd moet worden om de ballen lekker te laten rollen. En de
randen zijn van stevig rubber
om de ballen te kunnen terugkaatsen.’
‘Wat ook heel nuttig is, voor iemand die behoorlijk wil leren
biljarten, is een beetje kennis
van de vlakke meetkunde.’
(FZ)

Foto: Ton Kastermans

WIJKONTMOETINGSCENTRUM
DE PALMPIT

In het appartementencomplex de Heul
Koekoeklaan 3
1403 EA Bussum

De volgende activiteiten en cursussen worden in WOC De
Palmpit aangeboden.
- aquarelleren
- mandala tekenen
- mahjong
- biljarten
- bridgeclubs
- bridgeles, voor gevorderden
en voor beginners
- klaverjassen
- computer
- discussies over de actualiteit
- houtsnijden
- patchwork
- meer bewegen voor ouderen
- yoga
- koersballen
- spelletjes
- fietstochten
- cursus rijvaardigheid
- Engelse conversatie voor gevorderden.
Men kan zich er voor aanmelden bij één van de gastvrouwen,
tel.69338786.
Sommige van deze activiteiten
hebben een ledenstop. Informeer wat dit betreft bij de heer
P.Ezerman, tel. 6982257.
REDACTIE

Telefoon: (035) 6938786
E-mail: info@depalmpitbussum.nl
Website: www.depalmpitbussum.nl

De redactie van de dit eerste
nummer van ‘Berichten voor de
buurt’ bestond uit John Zijdel,
voorzitter van de beheerscommissie, met medewerking van
Frans Zuydwijk.
Meer medewerkers zijn van
harte welkom. Ze kunnen zich
melden bij John Zijdel, tel.
6936297 / 06-1243112 of per
mail:
info@depalmpitbussum.nl
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