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Jaargang 4, nr. 1        

december 2011 

We zijn al weer drie maanden op 
weg in het seizoen 2011/2012. De 
meeste clubs zitten vol en er zijn al 
veel activiteiten achter de rug, zo-
als de jubileumviering, soosmidda-
gen, bingo, muziekmiddagen en 
verschillende lezingen.  
In dit krantje verslagjes van enke-
le van deze gebeurtenissen, maar, 
belangrijker, de aankondiging van 
activiteiten die nog volgen: creatie-
ve markt, lezingen, workshops, 
kledingverkoop, soosmiddagen en 
bingo. Verder een sinterklaas-
muziekbingo op 4 december, de 
kerstbrunch op 2e kerstdag en 
oud– en nieuwviering op 31 de-
cember. Daarnaast  een nieuw-
jaarsreceptie op 8 januari om op 

het nieuwe jaar te klinken. En dit 
alles natuurlijk in kerstsfeer! Ook 
nu zijn er de nodige kerstbomen  
opgetuigd en zijn de tafels versierd 
met kerstkleden en kerststukjes 
waarbij de kerstkransjes zeker niet 
zullen ontbreken. 

John Zijdel  (voorzitter) 

De Palmpit met kerst en nieuwjaar 

De Palmpit is ook dit jaar 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 te-
gen een kleine vergoeding kunt nutti-
gen. Breng zelf ook wat lekkers mee. 
Dat kan worst of kaas zijn, nootjes, 
chips, zelfgebakken appelflappen, en-

Oud en nieuwviering in De Palmpit 
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zovoort. Wat niet opgaat, neemt u 
gewoon weer mee naar huis. 
Op deze avond kan men met anderen 
gezellig televisie kijken of spelletjes 
doen. Niets moet, alles mag (sugges-
ties 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/heren 
op maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 
12.00 uur op telnr. 6938786 vóór 25 
december. 

Op zondag 4 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 muziekbin-
go gehouden. De bezoekers kunnen prijzen winnen die 
ze zelf hebben gekocht en meegebracht. Verder is de 
deelneming gratis, maar het meegebrachte presentje 
moet wel  een waarde hebben van ongeveer € 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 29 november aan-
melden bij de gastvrouwen/heren van De Palmpit, hetzij 
mondeling, hetzij telefonisch op nummer 6938786, of 
per e-mail: info@depalmpitbussum.nl. 

Sinterklaasviering 

In de afgelopen twee nummers hebben de lezers aan kunnen geven of zij dit 
krantje nog langer willen ontvangen. Dit nummer wordt alleen nog verspreid 
onder de JA-zeggers en alle bewoners van De Heul, Zilverschoon en de Gooi-
se Warande. Daarnaast ligt een ruim aantal krantjes in De Palmpit. 

Verspreiding Rondom De Palmpit 
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Het seizoen 2011/2012 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, 
voor elk wat wils.   

DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

Op donderdag 15 december is 
er een workshop kerststukjes 
maken van 10.00 - 12.00 uur. 
Prijs € 7,50 per persoon excl. 
materiaal (€ 22,50 incl. materi-
aal). Deelname van te voren op-
geven bij Ria Schipper, tel. 035-
6930789. U hoort dan ook wat u 
aan materiaal mee moet nemen. 
Maximaal 20 personen. 

KERSTWORKSHOP 

BINGO 
Op zondag 29 januari wordt 
weer een bingomiddag georga-
niseerd met leuke prijzen. Aan-
vang: 14.30 uur. Aanmelden is 
niet nodig. Entree: € 4,- (incl. 
een bingokaart en één consump-
tie).  

SOOSMIDDAG 

OUD EN NIEUWVIERING 

MUZIEKBINGO 
Op zondag 4 december wordt 
een sinterklaasmuziekbingo ge-
organiseerd (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 peper-
noten. Aanvang 14.30 uur. Zaal 
open 14.00 uur. Zie pagina 1. 

MUZIKALE MIDDAG 
Op zondag 22 januari  is er een 
gevarieerd programma met mee-
zingliedjes, een quiz, poëzie en 
andere vermakelijkheden onder-
leiding van Henk en Ria van Pa-
ridon. Aanvang: 14.30 uur. En-
tree: € 4,- (incl.één consumptie). 

Zoals op de voorpagina reeds 
staat aangekondigd, is De Palm-
pit op oudejaarsavond open 
voor eenieder die dan niet alleen 
wil zijn. Daarnaast is er op zon-
dag 9 januari een nieuwjaarsre-
ceptie om dit jubileumjaar van 
WOC De Palmpit in te luiden. 
Vanaf 14.00 uur kunnen wijkbe-
woners, bezoekers, vrijwilligers, 
medewerkers en leden van de 
activiteiten elkaar gelukkig 
nieuwjaar toewensen onder het 
genot van een drankje en een 
hapje.  

Op zondag 11 december zal 
mw.Henny van der Wilt, hove-
nier van kasteel Sypesteyn, een 
boeiende lezing met beelden ge-
ven over de seizoenen in de tui-
nen van het kasteel. Men krijgt 
een beeld van de flora en fauna 
in het voorjaar, de zomer, herfst 
en winter. Aanvang 14.30 uur. 
Entree: 4 euro (incl. één con-
sumptie).  

DIALEZING 

Donderdag 8 december houdt 
Harry Kerkhofs Modehuis uit 
Valkenswaard in de hal van De 
Heul vanaf 09.30 uur weer (uit)  
-verkoop van kleding voor seni-
oren, mannen zowel als vrou-
wen. Toegang gratis. 

KLEDINGVERKOOP 

KERSTBRUNCH 
In navolging van de succesvolle 
Paas– en Pinksterbrunch is er op 
maandag 26 december (2e 
Kerstdag) een soortgelijke acti-
viteit. Ook nu worden de aan-

CREATIEVE MARKT  
Op zaterdag 10 december van 
10 tot 15 uur wordt in De Palm-
pit weer een ‘creatieve markt’ 
georganiseerd. Voor een aantrek-
kelijke prijs kan men sieraden, 
schilderijen, knuffels, patch-
work, houtsnijwerk, 3D– en an-
dere kaarten, merklappen, glas-
werk, 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-com-
merciële personen of instellin-
gen. Kosten: € 5,- per tafel (80 x 
80 cm). Er zijn nog enkele tafels 
beschikbaar. Info en/of aanmel-
den: tel. 6936297.   Op zondag 18 december en 15 

januari zijn er weer soosmid-
dagen. Wij zorgen voor de aan-
wezigheid van drankjes en een 
gratis knabbeltje. De soosmid-
dag op 18 december staat ge-
heel in het teken van de kerst 
met verschillende optredens, o.
a. van een dwarsfluitgroep en 
enkele leden van het Comenius-
koor. Maar ook van de aanwezi-
gen wordt verwacht dat ze iets 
doen, bijvoorbeeld door het ver-
tellen van anekdotes, het voor-
dragen van een sketch, een ge-
dicht of leuk verhaal, het bespe-
len van een muziekinstrument 
(piano is aanwezig), of een an-
dere ludieke manier om de aan-
wezigen te vermaken. Aanvang: 
14.30 uur. De entree is gratis. 

MUZIKALE AVOND 
Op donderdag 8 december 
treedt het Comeniuskoor uit 
Naarden weer op. O.l.v. Han 

wezigen om 10.30 uur ontvan-
gen met koffie en gebak en om 
12.00 uur getrakteerd op een ge-
zellige kerstbrunch. Daarvoor 
wordt op een groot tv-scherm 
een kerstfilm vertoond. Aanslui-
tend vindt er een spelletjesmid-
dag + bingo plaats. Entree: 10 
euro. Inschrijven + vooraf beta-
len voor 21 december bij De 
Palmpit. 

Boekhorst zullen zij een kerstre-
pertoire ten gehore brengen en u 
daarmee alvast in de kerststem-
ming te brengen. Entree: € 2,-.
Aanvang: 20.00 uur.  



De bustochten die door De Palmpit i.s.m. firma Hooyberg worden georganiseerd, bevallen nog steeds 
goed. In oktober waren er zo veel aanmeldingen dat er zelfs twee bussen ingezet moesten worden. Maar 
dat doen we niet meer, want dat wordt te massaal. Het is nu dus een kwestie van wie het eerst zich aan-
meldt verzekerd is van een plek in de bus. Daarom hieronder al vast de data en bestemmingen voor het 
hele jaar. Maar wel onder de voorwaarden dat er vooraf betaald wordt en men bij afmelding € 7,50 kwijt 
is aan administratiekosten. De data zijn afgestemd op de bustochten die door de anbo 
en door wijkpost de Schakel worden georganiseerd. 
vrijdag 3 februari: Hilvarenbeek (draaiorgelmuseum), kosten: 40 euro. 
vrijdag 6 april: Bollenstreek met De Keukenhof, kosten: 52 euro (incl. entree). 
vrijdag 1 juni: Texel, kosten: 47 euro.  
vrijdag 3 augustus: Broeker Veiling, Edam en Volendam, kosten: 47 euro.  
vrijdag 3 oktober: Historische Peelstreek, kosten: 47,50 euro.  
vrijdag 7 december: Veluwerit naar de Harskamp met stamppottenbuffet en bingo, kosten: 32,50 euro. 
Men kan zich tot een week voor de datum aanmelden bij de gastvrouwen/heren van De Palmpit. Daarbij 
dient het betreffende bedrag direct te worden afgerekend.  
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Ook in het nieuwe jaar gaan we door met het ge-
ven van computercursussen. Naast een beginners-
cursus, die is ontwikkeld voor mensen die pas een 
computer hebben aangeschaft en waarbij het ac-
cent ligt op het gebruik van de muis, het toetsen-
bord en een tekstverwerkingsprogramma, is er 
een vervolgcursus, waarin met name het gebruik 
van e-mail en internet wordt aangeleerd. Daar-
naast komt er een herhalingscursus, waarbij de 
moeilijkste lessen uit het tekstverwerkingspro-
gramma en uit e-mail- en internetgebruik worden 
herhaald. Daarnaast zal een aparte les worden be-
steed aan de rechtermuisknop. Dat is een zeer be-
langrijk hulpmiddel en er wordt helaas te weinig 

     gebruik van gemaakt. . 
Voor de wat meer gevorderde computergebruikers 
is er ook weer de cursus digitale fotografie, waar-
bij men leert de foto’s van de digitale camera op 
de computer te zetten, in verschillende mappen te 
plaatsen en zo nodig te hernoemen. Daar wordt 
ook behandeld hoe men foto’s dient te bekijken, 
te bewerken en af te drukken, in een tekst te 

COMPUTERCURSUSSEN 
plaatsen of er een fotoalbum 
van te maken. Naast de be-
staande Windows-applicaties 
(zowel voor Windows XP, 
Vista als Windows 7) wordt 
het gratis te downloaden pro-
gramma Picasa behandeld. 
De verschillende cursussen 
vinden plaats op maandag-, dinsdag- en donder-
dagmiddag en starten weer begin januari. Bij vol-
doende deelname is er ook een cursus digitale foto-
grafie op maandagavond. De kosten van de begin-
ners, vervolg– en herhalingscursus zijn € 35,- voor 
10 lessen van 1 uur. De cursus digitale fotografie 
kost € 30,- voor 6 lessen van 1 uur. Alle lessen 
worden gegeven op de vier aanwezige computers 
met een maximum van acht cursisten per cursus. 
Men kan zich nu reeds opgeven voor deze cursus-
sen onder het motto “wie het eerst komt (lees aan-
meldt), wie het eerst maalt (lees: aan de beurt 
komt)”. U kunt zich aanmelden bij de gastvrou-
wen/heren op telefoonnummer 6938786. 

BUSTOCHTEN MET DE PALMPIT 

Eind negentiende en begin twintigste eeuw bevindt de westerse kunstwereld 
zich in een dynamische tijd. Kunstenaars laten de naturalistische manier van 
weergave los en beginnen zich te richten op een andere beeldtaal en andere 
onderwerpen. De basis voor de moderne kunst wordt in deze periode gelegd. 
In de cursus zal worden ingegaan op de gangbare stromingen van deze periode 
zoals de Art Nouveau (Jugendstil), het symbolisme en de diverse expressio-
nistische stromingen als het fauvisme, die Brücke, der Sturm en Blaue Reiter.  
Data: 9, 16, 23 en 30 januari, 6, 13 en 27 februari en 5 maart van 14.30 -16.00 
uur. Kosten € 105,- voor 8 lessen (incl. syllabus). 

KUNSTGESCHIEDENIS VAN HET FIN DE SIÈCLE 

In de maanden december en januari zullen de navolgende dvd’s worden vertoond op een groot TV-
scherm:  14-12-2011: From here to eternity  
              21-12-2011: The Christmas Choir  
              04-01-2012: Ellis in Glamourland  
              18-01-2012: Mary Bryant: deel 1  
              25-01-2012: Mary Bryant: deel 2 
              08-02-2012: New in Town  
              22-02-2012: Charles II: deel 1  
              29-02-2012: Charles II: deel 2 
Aanvang 19.30 uur. Entree € 1,-. 

DVD-VOORSTELLINGEN IN DE PALMPIT 
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Een vrolijke drukte, zoals je die verwachten mag 
wanneer een door veel mensen hooglijk gewaar-
deerde instelling vijfentwintig jaar bestaat. Die 
heerste er inderdaad op de benedenverdieping van 
De Heul aan de Koekoeklaan, waar op 8 oktober jl. 
het wijkontmoetingscentrum De Palmpit herdacht 
dat het op 8 oktober 1986 was opgericht.  
Tegen de honderd gasten - vroegere oprichters, tegenwoordige vrij-
willigers, gasten uit het verleden en gasten van nu – hoorden toe hoe 
John Zijdel, voorzitter van de huidige beheercommissie, de waarde-

ring en het plezier van de talrijke be-
zoekers die dagelijks De Palmpit bin-
nenstappen, tot uitdrukking bracht. 
Een zestal van hen die zich in al die 
jaren voor De Palmpit verdienstelijk 
hebben gemaakt, was, zo maakte Zij-
del bovendien bekend, het erelidmaat-
schap toegekend. Deze eer kwam te 
beurt aan Riet en Rob Bromberg, Ed 
Bergman, Leo van der Lek, Joke Kui-
per en Annemarie de Boer. 

De beheercommissie had voorts gewenst dat de geschiedenis van 
het wijkontmoetingscentrum in een gedenk-
boek zou worden vastgelegd. Terwijl dit aan 
de vrijwilligers en oud-vrijwilligers werd 
overhandigd, werd bovendien op diascher-
men de geschiedenis zichtbaar gemaakt. Uit 
het archief van De Palmpit waren voor dat 
doel een tweeduizend foto’s gezocht. Een 
deel daarvan heeft ook een plaats in het ge-
denkboek gekregen. Het is voor belangstel-
lenden te koop voor € 5,-. 
De officiële opening van de jubileumviering 
geschiedde door mevrouw Ilonka de Lange, 
die bij de huisvesting van De Palmpit in 
1996 als toenmalig wethouder van cultuur 
een belangrijke rol heeft vervuld. 

WAARDERING EN GENOEGEN BIJ JUBILEUM 
VAN DE PALMPIT  Vanaf november tot eind januari 

exposeert Betty van Doorne uit 
Bussum in De Palmpit. Dit ter 
ere van haar 80ste verjaardag. 
De expositie zal dan ook een 
historische opbouw krijgen van 
haar eerste tot haar laatste werk. 
Betty was ooit de eerste expo-
sant in De Palmpit. Inmiddels 
geeft ze al twee jaar les in De 
Palmpit op dinsdagmiddag, wat 
ze met veel enthousiasme doet.  

EXPOSITIES 

‘Rondom De Palmpit’ wordt samen-
gesteld 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 19 januari 2012 inzenden, per e-
mail aan: info@ depalmpitbussum.nl, 
of per post aan: redactie ‘Rondom de 
Palmpit’, Koekoeklaan 3, 1403 EA, 
Bussum. 

COLOFON 
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Elke derde woensdag van de 
maand wordt er een wandeltocht 
gehouden o.l.v. Trudy Neder-
end. Bij de afstand en de route 
wordt rekening gehouden met 
de fysieke gesteldheid van de 
deelnemers. De volgende wan-
deltochten zijn op woensdag 14 
december en 18 januari. Start 
om 10.00 uur. Deelname is gra-
tis, maar op eigen risico. 

WANDELTOCHTEN  

Reeds vele jaren worden naast 
het spelen van bridge in club-
verband ook bridgelessen gege-
ven. Hiervoor zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar.  
Op donderdagavond is er brid-
geles voor beginners o.l.v. Jac-
ques Lips.  
Vanaf 10 januari 2012 wordt op 
dinsdagmiddag  door Jan Wiers-
ma weer een bridgebegelei-
dingscursus gegeven. Hiervoor 
dient men het Klaver- en Rui-
tenboekje van B. Westra te be-
heersen.  
Voor meer info kan men bellen 
naar Ria Schipper, tel. 6930789. 

BRIDGECURSUSSEN  
Nu Annalou Mantz weer in het 
land is (en blijft!), wil zij haar 
kennis van het leuke, fascine-
rende Chinese spel Mayong 
weer overdragen aan eenieder 
die dat graag zou willen leren. 
Vanaf vrijdagmiddag 13 januari 
2012 kunt u deze cursus van 6 
lessen bij haar volgen. Aanvang 
14.00 uur. Kosten € 1,- per les.  

MAYONG-CURSUS  

Wegens een goede belangstel-
ling zal Co Amesz ook in janua-
ri weer starten met een bloem-
schikcursus en wel op donder-
dag 26 januari 2012. De cursus 
wordt om de week gegeven van 
10.00 – 12.00 uur. De kosten 
zijn € 7,50 per les (excl. materi-
aal). Voor info over deelname 
en mee te nemen materialen kan 
men bellen met Ria Schipper, 
tel. 6930789. Ook voor infor-
matie over alle andere cursussen 
en activiteiten in De Palmpit, 
zoals tijdstippen, kosten en of er 
nog plaats is, kunt u met haar 
contact opnemen. 

BLOEMSCHIKCURSUS  

WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE  PALMPIT  

In het appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA BussumIn het appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA BussumIn het appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA BussumIn het appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum    

Telefoon: (035) 6938786, ETelefoon: (035) 6938786, ETelefoon: (035) 6938786, ETelefoon: (035) 6938786, E----mail: info@depalmpitbussum.nlmail: info@depalmpitbussum.nlmail: info@depalmpitbussum.nlmail: info@depalmpitbussum.nl    

Website: www.depalmpitbussum.nlWebsite: www.depalmpitbussum.nlWebsite: www.depalmpitbussum.nlWebsite: www.depalmpitbussum.nl    

Joke Kuiper en Annemarie de Boer 

onthullen het bord  van ereleden 


