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W.O.C. De Palmpit in 2009
Hier alweer nummer 2 van het nieuwe
wijkkrantje “Rondom De Palmpit“,
uitgegeven door wijkontmoetingscentrum De Palmpit.
Allereerst alle bezoekers van De Palmpit en met name de bewoners van de
wijk Oostereng een gelukkig nieuwjaar toegewenst met vooral een goede
gezondheid!
We spreken de hoop uit dat dit wijkkrantje veel bewoners zal aanzetten
om ook eens een bezoekje te brengen
aan De Palmpit of deel te nemen aan
de vele activiteiten die wij te bieden
hebben.
In het afgelopen jaar is er veel gebeurd in het wijkontmoetingscentrum.

Na de verhuizing in 2007 is er een
nieuwe beheercommissie gekomen, die
enthousiast aan de slag is gegaan om
nog meer structuur te brengen in de
organisatie en vele activiteiten te organiseren. Eén van de wensen was om
naast de website (www.
depalmpitbussum.nl) een periodiek uit
te geven waarmee mensen zonder internet ook op de hoogte worden gesteld
van wat er allemaal in De Palmpit te
doen valt. Een grote wens zou nog zijn
dat er iets gaat komen in het zgn.
grand-café. Ook daarvoor liggen plannen klaar. Mogelijk kunnen we u hierover in het volgende krantje berichten.
John Zijdel, voorzitter

BRAVE FOTO

dat hier verwachten. Want wie zijn die
mensen? Het zijn vrijwilligers van het
wijkontmoetingscentrum De Palmpit. Ze
zetten koffie, geven biljartles, leren je
aquarelleren, onderrichten vreemde talen… Nog veel meer doen ze. Zo maar.
Omdat ze het aardig vinden, ze kunnen
wat, ze weten wat, en ze willen dat best
met anderen delen.
Dan weet je het eigenlijk al. Wie zich
onverplicht zo veel moeite geeft voor
een ander heeft toch een zeker civilisatiepeil bereikt.
Op de foto slechts een gering deel van
die tientallen vrijwilligers. Tientallen jaren doen ze het soms al. Hier vertonen ze
zich gepakt en gejurkt en gedast, gekleed
namelijk voor het kerstdiner dat het bestuur voor hen aanrichtte. Dat wilde
daarmee uiting geven aan de erkentelijkheid die zij met hun menslievendheid
verdienen. Zonder hen zou De Palmpit
immers maar een saaie boel zijn, als ie
überhaupt zou bestaan.

’n Brave foto is dit. Keurige mensen,
geen gedrang, geen ellebogenwerk. Terwijl het toch kennelijk een, zoals dat
heet, ‘lopend buffet’ is. Rare naam anders, er loopt hier van alles, maar zeker
geen buffet. Dat blijft onwrikbaar op zijn
plaats. De mensen moeten in de benen,
willen ze wat te eten krijgen. Zittend bediend worden? Geen sprake van.
Zo’n type maaltijd stelt enige eisen aan
de beschaving van de gasten. Nu kun je

AAN DE BUITENKANT
HERKENBAAR
Veel bewoners van de Oostereng
kunnen het wijkontmoetingscentrum
De Palmpit nog niet vinden. Ze weten vaak niet dat het in het appartementencomplex de Heul is ondergebracht. Maar nu bevindt zich sinds
kort naast de toegangsdeur een bord
waarop de naam vermeld staat. Het
adres: Koekoeklaan 3, tel. 6938786.

DE PALMPIT BIEDT VAN ALLES WAT
DIAPRESENTATIE
Op zondag 25 januari zal Harry van Hemert uit Baarn een
Klank en Kleuren– diapresentaties verzorgen.
Deze keer gaat het over de Hofjes in Nederland en de Keukenhof. De voorstelling duurt twee
uur met een korte pauze.
Aanvang: 15.00 uur. Zaal open:
14.30 uur. Entree: 3 euro (incl.
Koffie/Thee).
WINTERBINGO
Zondag 8 februari organiseren
Ton en Roos Schrijvers weer
een gezellige Bingomiddag met
leuke prijzen.
Aanmelden bij de gastvrouwen
van de Palmpit. Telefoon: 0356938786.
Aanvang: 14.30 uur. Entree: 3
euro (incl.koffie/thee).
PRESENTATIE ISRAËL
Op zaterdag 7 februari zullen
de Israël-consulenten Rinske
Veen en Nel Brasser een mooie
DVD over de staat Israël vertonen. In de pauze is er gelegenheid om producten uit Israël te
kopen. Aanvang: 14.30 uur. Entree: gratis.
SOOSMIDDAG
Zondag 22 februari vindt er
een soosmiddag plaats. Met een
drankje en een knabbeltje kunnen we er een gezellige middag
van maken.
Jos Baay zal de middag muzikaal omlijsten met pianospel.
Aanvang: 15.00 uur. Entree:
gratis.
Bij voldoende animo zal dit elke laatste zondag van de maand
plaats vinden.
MUZIKALE MIDDAG
Zaterdag 14 maart zal Dr. Rob
Nepveu uit Naarden een lezing
houden over het oratorium The
Messiah van Händel. Hierbij
laat hij fragmenten horen uit dit
muzikale werk.
Aanvang: 14.30 uur. Zaal open:
14.00 uur. Entree: gratis.
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MODESHOW
Op vrijdag 20 maart wordt
vanaf 10.00 uur een modeshow
gehouden met kleding voor ouderen. Tevens zijn er een schoenenshow en een stand met zelfgemaakte kettingen e.d.
EXPOSITIE
Vanaf december tot 15 februari worden de wanden van de
verschillende zalen in De Palmpit opgesierd door schilderijen
van Tonny Steeman. Zij geeft
ook aquarelleerles in De Palmpit. In zaal 2 zijn met name werken te zien van haar leerlingen.
MBVO
Er zijn 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 van 9.30 - 10.30 uur.
Kosten € 48,75 voor 15 lessen.
ANDERE ACTIVITEITEN
De meeste activiteiten in De
Palmpit zitten vol en hebben
een wachtlijst.
Dat geldt echter niet voor de
klaverjasclub op maandagavond
vanaf 19.00 uur, koersballen op
donderdagochtend vanaf 10.30
uur, bridgeles op woensdagochtend vanaf 09.45 uur, de Mahjong-cursus en spelletjesmiddag
op vrijdagmiddag vanaf 14.00
uur.
GEZOCHT: BEGELEIDER
PERGAMANO
Mevr. Mea Scholten te Bussum
heeft heel veel materiaal en documentatie voor het uitvoeren
van Pergamano aan De Palmpit
geschonken. Wij zijn nu op
zoek naar iemand die deze techniek beheerst en in een nieuw
op te starten activiteit wil bijbrengen aan anderen. Aanmelden bij Peter Ezendam, tel. 0356982257.

BEZORGERS GEZOCHT
Voor het rondbrengen van dit
wijkkrantje zijn we nog op zoek
naar bezorgers voor de volgende
straten:
Mezenlaan (29), Eksterlaan
(29), Nachtegaallaan (38), Koekoeklaan (128), Roodborstlaan
(15), Boomkleverlaan (64),
Kwartellaan (2), Marianne Philipslaan (26), Esther de Boer
van Rijklaan (27), H.A. Lorentz
weg (60), Top Naefflaan (65) en
Cornelia de Langelaan (63).
Achter elke straat staat het aantal te verspreiden krantjes vermeld. Bij grote straten kan de
bezorging evt. verdeeld worden
in een even en een oneven kant.
Wij vinden het belangrijk dat alle bewoners van de wijk Oostereng op de hoogte worden gesteld van de activiteiten die in
“ons” wijkontmoetingscentrum
plaats vinden. Als u dat ook
vindt, meldt u zich dan aan als
bezorger bij Ria Schipper, tel.
035-6930789.
BEHEERCOMMISSIE
De beheercommissie van wijkontmoetingscentrum De Palmpit
bestaat thans uit vijf personen.
Wij zijn nog op zoek naar twee
leden, o.a. een tweede penningmeester en een secretaris.
Ook zijn nieuwe gastvrouwen/
heren van harte welkom en bestaan er tevens mogelijkheden
om nieuwe activiteiten op te
starten.
REDACTIE
De redactie van dit tweede nummer van ‘Berichten voor de
buurt’ bestond uit John Zijdel,
voorzitter van de beheerscommissie, met medewerking van
Frans Zuydwijk en anderen.
Meer medewerkers zijn van harte welkom. Ze kunnen zich aanmelden bij John Zijdel:
tel. 035-6936297, 06-12431121
of per e-mail:

info@depalmpitbussum.nl
RONDOM DE PALMPIT

TWINTIG JAAR FANATIEK BRIDGEN
Twintig jaar geleden zijn ze met de bridgeclub begonnen, nog in de ‘oude Palmpit’, en ze bridgen nog steeds
enkele malen per week. ‘Geen spoor van verveling’ zeggen Riet en Rob Bromberg wanneer we hen over dit jubileum aanschieten.
‘Toen ik gepensioneerd was en
hier gastvrouw werd,’ vertelt
Riet Bromberg, ‘viel ik wel
eens in als een van de bridgers
verhinderd was. Na een tijdje
vroegen ze: “zou je er ook les
in willen geven?”’
Daar voelde ze wel voor.
Want door haar werk in een bejaardenhuis had ze snel door dat
mensen die kaartten, het minst
eenzaam waren.
‘Ligt eigenlijk voor de hand,’
vindt ze. ‘Je bent altijd met z’n
vieren; als je geen sociale contacten hebt, krijg je ze op die
manier wel.’ Bovendien drong
ze er altijd op aan dat de mensen niet alleen op de Palmpit
zouden bridgen, maar ook bij
elkaar thuis. ‘Dan leer je het
beter, en zo groeit wat als bridgecontact begint, dikwijls uit
tot vriendschap.’
Wie op hogere leeftijd bridgen
leert, is vaak niet meteen geschikt voor een ‘grote’ club.
Daarom heeft Riet Bromberg er
in 1988 zelf een voor haar ‘oud-

leerlingen’ opgericht. Twintig
is die nu dus.
Als we het over bridgen in de
Palmpit hebben, mogen Henk
van den Berg en diens ongeveer
even oude club niet onvermeld
blijven. Jarenlang heeft hij net
als Riet Bromberg bridgeles gegeven.
Evenmin mogen we het leermiddel vergeten, dat vanaf het
eerste begin een belangrijke rol
heeft vervuld. Bij bridge is de
theorie van grote betekenis.
Daarom liet Riet Bromberg een
groot, uitklapbaar demonstratiebord komen, met buitenmodel
grote speelkaarten. ‘Nog steeds
van groot nut,’ zeggen ze.
Hoewel ver de tachtig gepasseerd, zijn de Brombergen steevast enkele malen per week in
de Palmpit te vinden. Voor hun
eigen plezier, les geven ze niet
meer. Samen met Hans IJdo,
die dat ook al meer dan tien
jaar doet, leiden ze drie clubs in
De Palmpit, op maandag- en op
dinsdagochtend en op woens-

VRIJWILLIGERS VERDIENEN EEN PLUIM
De Palmpit houdt zijn vrijwilligers in ere: een flink aantal vrouwen en mannen die zich week in, week uit voor
de ouderen in de buurt verdienstelijk maken.
Meestal zijn het zelf ook ouderen, ervaren in het helpen van
wie met problemen kampt, en
veel van hen ook in het geven
van onderricht. Ze geven, om
maar een paar voorbeelden te
noemen: bridgeles, Engelse les,
yoga, computercursussen, of les
in mahjong (zie voor een complete lijst de vorige editie van
‘Rondom de Palmpit’). En dat
doen ze bijna allemaal vrijwillig, ze krijgen er veelal niet
voor betaald.
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Enkele keren per jaar geeft de
beheercommissie van De Palmpit uitdrukking aan haar erkentelijkheid en die van de bezoekers voor de nuttige en menslievende inspanningen van de vrijwilligers. Zo nu en dan mogen
ze best horen hoezeer hun activiteit op prijs wordt gesteld. In
oktober jl. werd hun in de vmbo-school De Brink in Laren
een lunch aangeboden. Een
veertigtal van hen nam eraan
deel. John Zijdel, voorzitter van

dagmiddag. Ze zorgen ook
voor de organisatorische kant:
voor een invaller als een speler
verhinderd is, voor het bijhouden van de puntentelling, en
noem maar op, wat er allemaal
bij een ordelijke bridgeclub
komt kijken.
Als leren bridgen tot de opvoeding behoorde, zouden er,
volgens de Nederlandse Bridgebond, op latere leeftijd veel
minder eenzame mensen zijn.
Misschien zijn Rob en Riet
Bromberg daarom nog wel zo
actief op dit punt. Rob Bromberg voegt hier tenslotte aan toe
dat bridge niet alleen een leuk
spel is, het is ook erg goed om
je hersens en je geheugen in
conditie te houden.
(FZ)
De jubileumtaart wordt aangesneden
door mevr. Bromberg onder het toeziend oog van haar echtgenoot (reboven).

de beheercommissie, loofde bij
die gelegenheid hun werk en,
zei hij, ‘meer vrijwilligers zijn
van harte welkom.’ Overigens
hebben de deelnemers kunnen
ervaren dat de horecaopleiding
van college De Brink er mag
zijn: ze kregen een rijke maaltijd voorgezet.
Vrijwilligers aan de lunch in het restaurant van De Brink
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PATCHWORK - PAS OP! NIET OP MORSEN
‘Patchwork?’, werd me verbaasd gevraagd toen men
hoorde dat ik naar de verjaardag van de patchworkclub
ging. ‘Ben jij daar lid van? Wat moet een man nou met
patchwork?’
Eerlijk gezegd had ik zelf ook
werk noemt, de resultaten zijn er
in die richting gedacht, toen we
niet minder om. Evenmin als de
afspraken dat ik er op 7 novemvoldoening die de makers ervan
ber bij zou zijn. Dan zouden de
hebben.
dames (ja, toch wel ‘de dames’)
De foto bij dit bericht toont aan
het glas heffen op vijftien jaar
dat er in textiel prachtige nongezamenlijk beoefende artistiefiguratieve ‘schilderijen’ zijn te
ke handvaardigheid.
maken, óók in zwart/wit. Het is
‘Kunstvorm’ had ik eerst willen
eigenlijk jammer dat werken
schrijven; bij de kennismaking
met textiel de naam heeft ‘vrouraakte ik nogal onder de indruk
wenwerk’ te zijn.
van de prachtige werkstukken
De voorzitter van De Palmpit,
die in De Palmpit waren uitgeJohn Zijdel gaf in zijn speech uistald. Het is doordat veel patchting aan zijn dank jegens de opwork naar bestaande voorbeelrichtster, wijlen Mita van Heijst,
den wordt gemaakt, dat me toch jegens de huidige ‘moeder‘handvaardigheid’ uit de pen is
overste’ (in zijn woorden) Trudy
gevloeid.
Vink, en jegens Yvonne van
Maar of je het kunst of handThiel, al die jaren een drijvende

ENGELS LEREN IN DE PALMPIT
´De Palmpit biedt van alles,´ luidde een kop in de eerste
aflevering van deze Berichten Voor De Buurt. Geen loze
bewering. Zie de lange lijst van wat er allemaal te doen
valt. We gaan die lijst helemaal doornemen. Bridge, biljart en patchwork hebben we al gehad. Doordat die jubileerden stonden ze vooraan.
Deze maand is ‘Engelse conversatie’ aan de beurt. ‘n Relatief kleine groep komt daarvoor
op donderdagochtend bijeen.
Na afloop van zo’n les praten
we met de docente, Thea Pierhagen.
‘Comfortabel voor iedereen,
een vreemde taal te kunnen
spreken,’ zegt ze; ‘zeker voor
mijn clubje. Als ik me niet vergis, hebben ze allemaal kinderen of andere familieleden in
een Engelssprekend land.’
- Hoe bent u ertoe gekomen aan
De Palmpit les te geven?
‘Ik vind lesgeven mooi werk.
Na mijn studie heb ik het bijna
altijd gedaan. Alleen onderbroken voor het krijgen van kinderen.
Maar toen mijn jongste dochter
vijf was, ben ik weer voor de
klas gaan staan. Aan het LHNO
(huishoudschool) en de mavo in
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Huizen. Daar kwam ik met dyslexie in aanraking. Dat verschijnsel boeide me zo sterk,
dat ik remedial teacher werd.’
'In het asielzoekerscentrum
Crailo heb ik ook een aantal jaren gewerkt. Dit is nu mijn
vierde jaar in De Palmpit. Ik
doe het niet meer dan één uur
in de week. Want de hele week
doorbrengen met sporten of
koffiedrinken, nee.’
- Werkt u niet ook bij het Gilde?
‘ Daar geef ik geen Engels,
maar ik coördineer de activiteiten van SamenSpraak, die erop
zijn gericht anderstaligen een
ruggensteuntje te geven bij het
leren van Nederlands. Van
groot belang voor ze, willen ze
hier ooit echt integreren.’
- Doet u in de Palmpit-lessen
alleen conversatie?
‘Ik doe ook het noodzakelijke

kracht. Het feestelijke karakter
van de bijeenkomst werd met
taart, koffie en een drankje onderstreept. Het is te hopen dat
er niet mee gemorst is. Vandalisme zou dat zijn.
(FZ)
Patchworkkleed in zwart/wit van Ans
Turkstra.

aan de grammatica. Wie hier
komt, moet wel enige basiskennis van het Engels hebben. De
leden van de groep moeten, al
is het maar een beetje, in het
Engels met elkaar kunnen praten. Voor wie geen woord Engels kent, is het hier te hoog gegrepen.’
(FZ)
WIJKONTMOETINGSCENTRUM
DE PALMPIT

In het appartementencomplex de Heul
Koekoeklaan 3
1403 EA Bussum

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