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Het nieuwe seizoen in De Palmpit
Dit nummer van ‘Rondom de
Palmpit’ is een beetje speciaal. Het
sluit zowel het voorbije activiteitenseizoen af als dat het vooruit
kijkt naar wat het komende seizoen
gaat brengen.
En dat in augustus, midden in de
zomer? Ja, want in ons wijkontmoetingscentrum komen de activiteiten in september alweer flink op
toeren.
Waarmee niet gezegd wil zijn
dat de zomermaanden een slappe
tijd zijn. Sommige clubs of cursussen stoppen inderdaad in juli en
augustus. Maar de meeste activiteiten gaan gewoon door.
Vijf dagen per week, van maandag tot en met vrijdag, kan men in
de Palmpit terecht. De ochtendkoffie, om een belangrijk moment te
noemen, hoeft niemand te missen.
We proberen overigens te bereiken
dat we ooit ook zaterdags en zondags de koffiepot kunnen laten
pruttelen, symbool van gezelligheid
en vertrouwelijkheid. Ook in het
weekeinde kan men behoefte hebben aan overleg of aan informatie

waarover de gastvrouwen en heren beschikken. Bij hen kan
men voorts terecht voor inschrijving op de activiteiten. Zie pagina
2 voor de uiteenlopende mogelijkheden. We wijzen wat dit betreft
ook op enkele vernieuwingen, zoals de mahjongclub, die op maandagavond bijeen zal komen.
Sinds juni van dit jaar is er, behalve de spelletjesmiddag op vrijdag, ook een spelletjesochtend op
woensdag. De oudvaderlandse
spellen zoals halma, klaverjassen
en mens-erger-je-niet worden er
evengoed gespeeld als bijvoorbeeld bridge, scrabble, koersballen en computerspellen. De deelneming is altijd kosteloos. Wenst
u een spel dat we niet in huis hebben? Als het niet al te kostbaar is,
schaffen we het aan.
Tot slot: op 19 juli jl. werd voor
het eerst een puzzeltocht op de
fiets gehouden. Helaas viel de opkomst vanwege de wisselvalligheid van het weer wat tegen. Zie
het verslag hieronder.
John Zijdel (voorzitter)

Eerste fietspuzzeltocht een feit
Op zondag 19 juli werd door De
Palmpit voor het eerst een fietspuzzeltocht gehouden voor jong en oud.
Aanleiding hiertoe was om met name
ouders met kinderen uit onze wijk
kennis te laten maken met ons wijkontmoetingscentrum. Daarvoor was
speciaal een korte route uitgezet van
15 km. En voor de meer ervaren fietsers was een route van 35 km uitgezet. Deze fietspuzzeltocht werd gesponsord door bijna alle winkeliers
van winkelcentrum Koekoeklaan t.w.
stomerij Fred Butler, bakker De Morgenstond, bloemist Dick Smeding,
kapsalon Be Pretty, slijterij Gall &
Gall, vishandel Hopman en Dio drogist, die de te winnen prijzen ter beschikking stelden. Supermarkt Albert
Heijn zorgde voor de versnaperingen
onderweg, die werden uitgedeeld op
de controleposten. Helaas viel de opkomst een beetje tegen.

Naast de versnapering op de controlepost van
de 15 km, kon men tevens genieten van een
prachtig uitzicht.

Totaal deden er slechts 21 personen
mee, 10 bij de korte en 11 bij de lange route. Mogelijk deed het wisselvallige weer menigeen besluiten van
deelname af te zien. Jammer van alle
inspanningen van de vrijwilligers.
Volgend jaar zal er zeker weer een
fietspuzzeltocht komen, maar misschien op een ander tijdstip.
J.Z.

BUSTOCHTEN SAMEN MET DE SCHAKEL
Aangezien er voldoende belangstelling is voor de bustochten, die worden georganiseerd door W.O.C. de Schakel te Naarden, zal ook op 25 augustus en
24 september een stop worden gemaakt op de Amersfoortsestraatweg ter
hoogte van het OTC. Voor nadere informatie: zie www.deschakelnaarden.nl
en de posters in De Palmpit en het winkelcentrum Koekoeklaan.
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PRIK
Vanochtend was ik vrij vroeg
wakker en ik wilde maar direct
aan het werk. Veel te doen. Dit
krantje ondermeer. Ik liep naar
mijn computer en… daar lag
nog steeds het formulier van het
bloedpriklaboratorium.
Gisteren meldde ik me daar
zonder te bedenken dat ik nuchter had moeten zijn. Mijn huisarts had het nog zó gezegd.
Maar de laborante was heel
inschikkelijk. Ze deed niet of ik
blij mocht zijn dat men in principe wel bereid was, bij goed
gedrag van mijn kant en mits ik
niet in herhaling zou vervallen,
in de toekomst eventueel tot
prikken over te gaan. Zulke dingen maak je wel mee. Nee, nu
niet. Deze laborante vertoonde
heel menselijke trekken. Vriendelijk lachend overhandigde ze
mij een soort pasje, hoefde ik
niet wéér in de wachtkamer,
'kunt u morgen meteen doorlopen.'
Ik verbleekte. Dat ‘morgen’
dat is vandaag! realiseerde ik
me. Zat ik weer fout!
In plaats van te ontbijten of te
werken, schoot ik haastig en
ongeschoren in de kleren en
reed naar dat lab. Dat zelfde
aardige meisje! 'Hé, ik ken u',
groette ze opgewekt. En ze kon
nog prikken ook. Een hele
kunst. Bij minder begaafde
priksters, toch ook professionals, ben ik meer dan eens met
een dikke blauwe arm weggekomen. Op dit gebied heb ik trouwens een lange ervaring. In de
oorlog, een jongen nog, liet ik
me bloed afnemen om zo de Arbeitseinsatz te ontlopen. Een
slungel van mijn lengte hadden
ze anders graag ingelijfd.
Het is inmiddels twaalf uur, ik
heb intussen ontbeten, de krant
gelezen en dit kolommetje geschreven. Of die prik ook consequenties heeft, moet ik nog
horen. Als ik het allemaal overleef, merkt u het wel.
(FZ)
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DISCUSSIËREN OVER
DE ACTUALITEIT
Vrijdagsochtends om de veertien dagen kun je in De Palmpit
bespreken wat je vindt van bijvoorbeeld de doodstraf. Of hoe
de bevolking van Nederland er
in 2030 uit zal zien. Of, gloeiend hete kwestie: de AOW-leeftijd. Kan die omhoog naar 67?
Het gaat er, onder leiding van
Marius Engelkes, soms heftig
aan toe. Ook al is het op dit moment maar een klein clubje. Nog
pas vier aanmeldingen. Dat kunnen er best meer zijn. Het zal er
alleen maar geanimeerder op
worden.
Marius Engelkes, afgestudeerd
in de sociale geografie en geschiedenis, een man met een
brede, ook internationale, ervaring als docent. Hij vertelt enthousiast over het werk dat hij
(als vrijwilliger) nu zes jaar bij
de Palmpit doet. En over de gespreksgroepen “negentiendeeeuwse geschiedenis van Europa”, die hij voor het Gilde in
Naarden en in Bussum leidt.
‘Dat ik op mijn leeftijd (78) nog
altijd de gelegenheid krijg kennis en inzicht over te brengen op
mensen die ook nog steeds
nieuwsgierig zijn.’ Geschiedenis
blijft hij een fascinerend vak
vinden. ‘Het is immers het verhaal van het falen en het slagen
van de mensheid.’
Meer info: zie pagina 2
(FZ)

IDEEËN VAN LEZERS
De redactie van dit periodiekje
hoopt op medewerking van de
lezers. Dat zeggen we dan ook
in pagina 4, kolom 3. Maar
soms zeggen we daar ook, dat
we tot het plaatsen van ingezonden kopij niet verplicht zijn.
Nu zien we u al denken: heb ik
hevig op mijn pen zitten kauwen om een aardig stukje te
schrijven, plaatsen ze het niet.
Ze doen het maar zelf.
Gelijk hebt u. We zullen het zelf
gaan doen. Maar dan moeten we
wel weten waar u het over wilde
hebben. Hebt u een idee, bel dan
even (5338543) en we komen
naar u toe. U vertelt, wij schrijven. En u leest later het resultaat. Dat bespaart u een hoop
gedoe. We hopen van u te horen.
Redactie

EXPOSITIES
Van 31 juli t/m 16 september
hangen er schilderijen van Hannie Arentsen in de ontmoetingsruimte van de “Palmpit” en de
hal van “de Heul”.
Vanaf 17 septemer tot medio
december zal Tonny Steeman
exposeren met voornamelijk
acryl schilderijen. Voor meer
informatie over haar werken:
zie www.galerietonny.nl.

SOOSMIDDAG
Op zondag 20 september is er
weer een soosmiddag.
Wij zorgen voor de aanwezigheid van drankjes en een gratis
knabbeltje. Van de aanwezigen
wordt verwacht dat ze er met elkaar een gezellige middag van
maken. Dat kan door het vertellen van leuke moppen, 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. Aanvang:
15.00 uur. Entree: gratis.

BINGO
Op zondag 27 september 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).

DIAPRESENTATIE
Op zondag 4 oktober houdt de
heer H.J. van Hemert uit Baarn
een dialezing over Indonesië.
Aanvang : 15.00 uur. Zaal open
om 14.30 uur. Toegang : 3 euro
(incl.koffie/thee).
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VRIJWILLIGERS NAAR
CHARLES DICKENS

Scrooge leidde ons rond

Een touringcar vol; als we
goed geteld hebben meer
dan veertig passagiers, die
op weg gingen van de Koekoeklaan naar Zutphen en
Bronkhorst. Het werd een
leuke dag.
Die veertig busreizigers: allemaal vrijwilligers van de Palmpit. Vrouwen en mannen die in
het dagelijks leven - om toerbeurten en naar aanleg - de
Palmpit draaiende houden. Ze
schenken de ochtendkoffie in,
doceren artistieke kundigheden,
helpen sportieve vaardigheden
onder de knie te krijgen… Mensen dus die van veel Bussumers
veel erkentelijkheid verdienen.
De beheercommissie en de gemeente brengen dat tot uitdrukking door hen een of twee keer
per jaar uit te nodigen voor een
etentje of, zoals eind juni, voor
een mooi en leerzaam dagje uit.
Zutphen en Bronkhorst. Je
verbaast je erover hoeveel mensen ‘uit het westen’ daar nooit
van hun leven geweest zijn.
Zutphen, oude Hanzestad, met
een grote rijkdom aan historische gebouwen en woonhuizen
zoals je die aan de Amsterdamse grachten vindt. Lunch, we
blijven eenvoudig, in het volkskoffiehuis.
De kroketten waren overheerlijk!
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Vervolgens naar Bronkhorst.
Wel eens van gehoord maar er
nooit geweest? De kleinste stad
van Nederland: 159 inwoners,
zegt de VVV. Maar kleinheid is
niet haar echte verdienste, dat is
haar eeuwenoude schoonheid.
Grachten en stadsmuren zijn er
niet meer. Maar Saksische boerderijen, Saksische woonhuizen,
en een niet door auto’s, laat
staan door touringcars, verstoorde rust, die bepalen de sfeer. Bij
de parkeerplaats aan de rand van
de stad, word je opgewacht (als
je dat goed afspreekt) door mister Scrooge, in werkelijkheid de
Dickensiaans uitgedoste oprichter, financier en directeur van
het in zijn woonhuis gevestigde
Dickens-museum, een niet geheel in de hand gehouden liefhebberij van deze welgestelde
inwoner van Bronkhorst.
Hoogst leerzaam.
Voer voor aspirant schrijvers

De rit door het coulissenlandschap van de Achterhoek
alleen al zou de reis dubbel en
dwars waard zijn geweest. We
gaan nog wel eens. Er is daar
immers meer moois dat de
moeite van
zo’n reis loont. Zoals het 12e-eeuwse stadje Bredevoort, één grote boekwinkel op
zondag. Wereldberoemd.
Om zes uur arriveerden de reizigers weer in Bussum. Moe
maar voldaan, zouden we zeggen als het een schoolreisje was
geweest. Even voor het slot ging
de voorzitter met een (geleende)
pet rond om met de inhoud de
chauffeur te bedanken voor de
veilige reis. Gelukkig dacht een
van de reizigers er op tijd aan
om met enkele woorden Eva
Kooyman en John Zijdel te danken voor alle tijd en energie die
zij aan de excursie hadden besteed.
F.Z.

FIETSTOCHTEN

Van april t/m oktober organiseert
De Palmpit op de derde woensdag van elke maand een fietstocht. Beurtelings een korte en
een lange tocht.
De volgende tochten zijn:
19 augustus korte tocht
16 september lange tocht
21 oktober korte tocht
Deelname is gratis.
De korte tochten (30 km) beginnen ’s middags om 13.30 uur bij
De Palmpit en eindigen daar om
17.00 uur. Onderweg wordt ergens aangelegd voor koffie of
thee. De lange tochten (50 à 60
km) starten ‘s ochtends om
10.00 uur. Terug bij De Palmpit
om 17.00 uur. Hierbij wordt onderweg twee keer een koffiestop
gehouden en op een gezellige
plek wordt gepicknickt (lunchpakket meenemen). Tevoren
aanmelden is niet nodig. Info:
035-6938786.

REDACTIE
Dit (vijfde) nummer van ‘Rondom de Palmpit’ werd samengesteld door John Zijdel (tevens
opmaak en produktie), Henk v.d.
Wal en Frans Zuydwijk (tevens
eindredactie). Het volgende
nummer verschijnt in oktober.
Bijdragen daarvoor gaarne inzenden vóór 15 september.
Per post aan: redactie ‘Rondom
de Palmpit’, Koekoeklaan 3,
1403 EA Bussum, of per e-mail
aan: info@depalmpitbussum.nl.
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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