De Palmpit met kerst en nieuwjaar
We zijn al weer drie maanden op
weg in het seizoen 2010/2011. De
meeste clubs zitten vol en er zijn al
veel activiteiten achter de rug, zoals soosmiddagen, bingo, muziekmiddagen, de creamarkt en verschillende lezingen.
In dit krantje verslagjes van enkele van deze gebeurtenissen, maar,
belangrijker, de aankondiging van
activiteiten die nog volgen: lezingen, workshops, kledingverkoop,
soosmiddagen en bingo. Verder
een sinterklaas-muziekbingo op 5
december en oud– en nieuwviering
op 31 december. Daarnaast een
nieuwjaarsreceptie op 9 januari
om op ons jubileumjaar te klinken.
En dit alles natuurlijk in kerstsfeer! Ook nu zullen er de nodige
kerstbomen worden opgetuigd en
zijn de tafels versierd met kerstkle-

den en kerststukjes en zullen de
kerstkransjes zeker niet ontbreken.
John Zijdel (voorzitter)
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De Palmpit is weer open op oudejaarsavond. Iedereen die dan niet alleen wil
zijn, kan oud en nieuw bij ons komen
vieren. Vanaf 20.00 uur bent u van
harte welkom in het in kerstsfeer versierde wijkcentrum. Wij zorgen voor
gratis oliebollen en dat er genoeg te
drinken in huis is, dat u tegen een
kleine vergoeding kunt nuttigen.
Breng zelf ook wat lekkers mee. Dat
kan worst of kaas zijn, chips, nootjes,
zelfgebakken appelflappen, enzovoort.

Wat niet op gaat, neemt u gewoon
weer mee naar huis.
Op deze avond kan men met anderen
gezellig televisie kijken of spelletjes
doen. Niets moet, alles mag (suggesties zijn welkom). Ook kunnen wij u
evt. ophalen en weer thuis brengen.
Geef dat even op als u zich aanmeldt
bij één van onze gastvrouwen op
maandag t/m vrijdag van 09.30 tot
12.00 uur op telnr. 6938786 vóór 25
december.

Sinterklaasviering
Het is nog niet eerder gebeurd, maar op zondag 5 december zou Sinterklaas wel eens in eigen persoon het wijkontmoetingscentrum De Palmpit
kunnen betreden. Dat moeten we vieren. Zelfs als hij niet zou komen. Pret
hebben we dan toch wel.
Tussen half drie en half vijf wordt er o.a. een muziekbingo gehouden. De bezoekers kunnen prijzen winnen die ze zelf hebben gekocht en meegebracht.
Verder is de deelneming gratis, maar het meegebrachte presentje moet wel
minstens een waarde hebben van € 5. Liefst verpakt als surprise en vergezeld
van een gedicht. Maar verplicht is dit niet. Al zou het natuurlijk wel leuk zijn.
Een mooie verpakking alleen mag ook. Wij zorgen voor sinterklaaslekkernijen
en, zoals gezegd, de Sint en Piet komen vermoedelijk kijken.
Wie wil deelnemen, moet zich voor 30 november aanmelden bij de gastvrouwen/heren van De Palmpit, hetzij mondeling, hetzij telefonisch op nummer
6938786, of per e-mail: info@depalmpit-bussum.nl.

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 9 januari 2011 is er van 14.30 tot 16.30 uur een nieuwjaarsreceptie
in De Palmpit. Onder het genot van een drankje en een hapje kunnen alle bezoekers van het wijkontmoetingscentrum elkaar gelukkig nieuwjaar toewensen, maar ook alle bewoners uit de wijk zijn dan van harte welkom.

DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT
Het seizoen 2010/2011 in WOC De Palmpit is al bijna halverwege. Naast de vaste clubs
en activiteiten, de inloop dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur en de spelletjesmiddag op
vrijdag, zijn er op de zaterdag– en de zondagmiddagen weer verschillende activiteiten,
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MUZIEKBINGO
Op zondag 5 december wordt
een sinterklaasmuziekbingo georganiseerd (zie pagina 1).
De deelname is gratis, maar u
moet wel een presentje meebrengen t.w.v. + € 5,- (liefst als
surprise en/of met een gedichtje).
Wij zorgen voor speculaas en
pepernoten. Aanvang 14.30 uur.
Zaal open 14.00 uur.
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Zoals op de voorpagina reeds
staat aangekondigd, is De Palmpit op oudejaarsavond open voor
eenieder die dan niet alleen wil
zijn. Daarnaast is er op zondag 9
januari een nieuwjaarsreceptie
om dit jubileumjaar van WOC
De Palmpit in te luiden. Vanaf
14.00 uur kunnen wijkbewoners,
bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en leden van de activiteiten elkaar gelukkig nieuwjaar

Op zondag 30 januari wordt
weer een bingomiddag georganiseerd met leuke prijzen. Aanvang: 14.30 uur. Aanmelden is
niet nodig. Entree: € 3,- (incl.
een bingokaart en één consumptie). De bingo’s vinden telkens
om de maand plaats op de laatste zondag van de maand.
De andere maand wordt er een
spelletjesmiddag georganiseerd. De eerste vindt op 27 februari plaats.
RONDOM DE PALMPIT

KUNSTGESCHIEDENIS
Diana Kostman, kunsthistoricus te Huizen, besprak in haar lezing van 7 november in De Palmpit, waar 23 toehoorders bij aanwezig waren, de
‘symboliek’ in de kunst’.
Wanneer we een figuratief schilderij zien, aldus Kostman, begrijpen we
meestal wel wat de schilder heeft afgebeeld. Maar soms zegt een kunstwerk
meer dan we op het eerste gezicht doorhebben.
Een afbeelding van een klassiek mythologisch verhaal kan een eigentijdse
boodschap of waarschuwing bevatten. Een vrouw die niets anders lijkt te
doen dan pannenkoeken bakken, is volgens de schilder eigenlijk bezig onzin
te verkopen. En een schedel is het symbool van vergankelijkheid, zelfs wanneer hij met diamanten is ingelegd.
Veel kunstwerken hebben een diepere morele of religieuze betekenis dan op
het eerste gezicht valt waar te nemen. De betekenis van de ‘verborgen’ symbolen wordt in deze lezing uitgebreid besproken.
Cursus gegeven door Diana Kostman over Impressionisme.
In acht lessen à € 90,-, te beginnen op 10 januari a.s., worden de belangrijkste aspecten van deze kunststroming uit de negentiende eeuw behandeld. Ondermeer komen aan bod: de kunsthistorische voorgangers van het impressionisme, de maatschappelijke veranderingen die van deze kunststroming de grondslag vormen, de grote meesters van het impressionisme onder wie Monet en Renoir, de rol van vrouwen
binnen het impressionisme en het postimpressionisme.

LAATSTE LEZING
Op 24 oktober jl. werd door Harry van Hemert uit Baarn voor het laatst een dialezing gehouden. Harry
was reeds enkele keren te gast geweest in De Palmpit om dialezingen te houden. Diverse landen zijn daarbij uitvoerig besproken, zoals Indonesië, Andalusië en als laatste Italië. maar ook andere bezienswaardigheden zoals de hofjes in Nederland en de Keukenhof. De lezingen waren altijd zeer boeiend, niet alleen
vanwege de mooie dia’s, maar ook door de ingesproken teksten met gedetailleerde informatie over hetgeen werd getoond en ze waren doorspekt met leuke effectgeluiden en sprankelende humor. Dit alles op
een zeer professionele wijze uitgevoerd. Dat laatste breekt Harry nu te veel op. Het gesleep met alle apparatuur wordt hem te zwaar. Jammer, want zijn lezingen werden altijd goed bezocht. Bij de laatste over Italië waren ruim veertig mensen aanwezig. Deze lezing was door de beheercommissie omkleed in Italiaanse
sfeer met Italiaanse koffie (gesponsord door de firma Rico) Italiaanse drankjes, koekjes, kaas, worst en
andere snacks. Daarnaast lagen de tafels vol met documentatie over Italië die ter beschikking was gesteld
door het Italiaans verkeersbureau.

SOOSMIDDAGEN WEER DRUK BEZOCHT
In de zomerperiode was het bezoek aan de soosmiddagen op de derde
zondag van de maand soms wat slapjes. Het mooie weer was voor veel
potentiële bezoekers vaak de reden om niet te komen, maar lekker te
gaan wandelen of in de tuin of op het balkon te blijven zitten.
Op de soosmiddagen van september waren al weer meer mensen aanwezig. Zij werden toen verrast met een voorproefje op de muzikale
middag van 3 oktober. Door Marion Vriend en Dorine Matthaei werden
met accordeon, mandoline, viool en zang de aanwezigen vermaakt met
vrolijke volksmuziek. Op de muziekmiddag zelf werd dit duo versterkt
met nog twee dames, t.w. Els Meijer met alt- en sopraanblokfluit en
Dolores van der Kruis met tamboerijn. Sommige bezoekers op deze
middag werden zo enthousiast van alle vrolijke klanken dat ze spontaan mee begonnen te zingen en te
dansen. Hierbij werd dan ook het idee geboren om de dames volgend jaar nog een keer uit te nodigen,
maar dan met een volksdansgroep erbij.

ROMANTISCHE BUSTOCHT MET DE PALMPIT
De bustochtjes naar romantische plaatsen niet te ver van Bussum bevallen goed. Binnenkort, op vrijdag
21 januari 2011, maken we er weer een. Nu niet alleen voor de vrijwilligers van De Palmpit maar voor
ieder die mee wil. Om negen uur vertrekt de touringcar van Hooyberg naar Harskamp, waar de koffie en
de boerencake klaarstaan. Dan volgt een rondrit over de Veluwezoom, het grootste natuurgebied van Nederland. Zandverstuivingen, naald- en loofbomen, karakteristieke dorpjes... Om half een zijn we terug
bij De Molen in Harskamp. De boerenkool wacht ons hier, met alles wat daarbij behoort, plus een gezellige bingomiddag en passende prijsjes. Het is zo maar vier uur, tijd om naar Bussum terug te gaan. Als
het verkeer niet tegenzit, eindigt de reis om half zes op de Koekoeklaan.
Kosten € 27,50 p.p, bij een deelneming van minstens veertig personen. Anders wordt de prijs opnieuw
berekend. Aanmelden voor 14 januari bij de gastvrouwen van De Palmpit. Telefoon: 035-6938786.
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EXPOSITIES

SCHIK IN BLOEMSCHIKKEN

Vanaf begin november tot eind
december exposeert Ellis Vos
uit Huizen in De Palmpit. Zij
werkt graag met acrylverf en
pastelkrijt, bovendien heeft ze
een voorliefde ontwikkeld voor
het tekenen met houtskool. Dieren, mensen, landschappen en
stillevens zijn haar onderwerpen,
en tegenwoordig vooral kinderportretten. Ze heeft een breed
scala van onderwerpen: op dit
moment gaat haar voorkeur uit
naar kinderen, dieren en landschappen.
Vanaf begin januari zal Dolores
van der Kruis uit Bussum haar
werken in De Palmpit exposeren.

In september/oktober gaf Co Amesz - voor het eerst in de
geschiedenis van De Palmpit een ‘cursus bloemschikken’.
Het werd meteen een succes.
draad (0,8 mm). ‘Gebruik zulke
Maar een of twee plaatsen in de
vaktermen bij het kopen van die
geheel door vrouwen bevolkte
spullen’, zei Amesz, ‘dat maakt
‘klas’ waren onbezet gebleven.
een kundige indruk’.
Zou bloemschikken geen manVanaf 20 januari 2011 begint er
nenwerk zijn? kun je je afvraeen nieuwe cursus.
gen. Maar na een half uur was
de schrijver van dit stukje ‘om’,
hij had toen al zó veel opgestoken... Die Co Amesz weet je op
zakelijke toon behoorlijk enthousiast te maken.
Aan het eind van de eerste ochtend konden de cursisten met
voldoening hun creaties fotograferen. Het geheim ervan bestaat,
behalve uit goede smaak, voor
een goed deel uit oase en anjer-

CREATIEVE MARKT
Zaterdag 29 november is in De
Palmpit voor de derde keer een
creatieve markt gehouden. Vanaf ’s ochtends 10 uur waren er
allerlei zelfgemaakte dingen te
koop. Van theemutsen, patchwork en sieraden tot kleding en
aardewerk. Het meest aangeboden werden schilderijen, wenskaarten en sierraden. Populaire
vormen van vrijetijdsbesteding,
goed voor het vullen van bijna
alle tafels van De Palmpit.

BRIDGERS GEZOCHT
Helaas zullen een paar leden
van bridgeclub 2000 (in huize
Patria op maandagavond) na 1
januari niet meer bij ons terug
kunnen komen. En omdat het
zo'n gezellige club is, willen we
proberen om via dit blad weer
een paar leden er bij te krijgen.
Aanmelden bij: M.R.Mensert,
Secr. bridgeclub 2000, Boomkleverlaan 16, 1403 CB, Bussum. marry.mensert@telfort.nl

COLOFON
‘Rondom De Palmpit’ wordt samengesteld door Frans Zuydwijk en John
Zijdel. 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
januari. Bijdragen daarvoor niet later
dan 20 januari 2011 inzenden, per email aan: info@ depalmpitbussum.nl,
of per post aan: redactie ‘Rondom de
Palmpit’, Koekoeklaan 3, 1403 EA,
Bussum.
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REGEREN IS VOORUITZIEN….
Op 8 oktober volgend jaar bestaat De Palmpit 25 jaar.
Reden om de geschiedenis op papier te zetten.
Oproep: Wie heeft nog oude lectuur, andere interessante gegevens
of foto’s in de oude bekende schoenendoos?
Misschien heeft u iets leuks meegemaakt, op de één of andere manier meegewerkt aan het voortbestaan van De Palmpit. Kortom elke
bijdrage is welkom!
Iets gevonden? – bel naar De Palmpit (035) - 6938786 en er wordt
contact met u opgenomen.

UITSTAPJE PALMPIT-MEDEWERKERS
Vrijdag 29 oktober hebben rond vijftig vrijwilligers en
medewerkers van De Palmpit een uitstapje gemaakt naar
het historische Gelderse plaatsje Hattem. Een klein getuigenis van erkentelijkheid voor wat zij week-in-weekuit voor het wijkontmoetingscentrum doen.
ders niet? - bezocht. Tenslotte is
Om tien uur stond de koffie
het plaatsje geheel op zichzelf
met de taart klaar als weleen bezoek zeker waard. Op de
komstgroet en om half elf bewebsite van De Palmpit vindt
gon de rit naar het fraaie maar
men een uitvoerige reeks foto’s
velen ten onrechte onbekende
van dit zeer geslaagde uitje.
plaatsje.
Eerst werd er het Nederlands
Broodmuseum aangedaan. Een
bakdemonstratie vormt dan,
uiteraard zal men zeggen, een
voornaam onderdeel. Maar
Hattem biedt meer. Na de
lunch werden het Voermanmuseum en het Anton Pieckmuseum - wie kent deze schilWIJKONTMOETINGSCENTRUM DE PALMPIT

In het appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum
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Website: www.depalmpitbussum.nl
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