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Oud & Nieuw viering 
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december 2013 

Bij het uitkomen van dit krantje 
zijn wij alweer beland in de maand 
december. Reden om terug te blik-
ken op het afgelopen jaar en voor-
uit te kijken naar het nieuwe jaar. 
Een belangrijke gebeurtenis was 
het in gebruik nemen van de Ronde 
Ruimte na een leegstand van ruim 
6 jaar. Het is een mooi ingerichte 
en multifunctionele ruimte gewor-
den. Het krijgen van een drank- en 
terrasvergunning zal de kers op de 
taart zijn. Maar ook het terug-
krijgen van zaal 2 en een extra zaal 
boven de ingang geeft groeimoge-
lijkheden in de toekomst.  
In dit krantje kunt u artikelen 
lezen van belangrijke gebeurtenis-
sen, maar ook aankondigingen van 

de activiteiten die de komende tijd 
op de agenda staan, zoals lezingen, 
workshops, muzikale middagen, 
kleding(uit)verkoop, soosmiddagen 
en bingo’s. Verder is er de kerst-
brunch op tweede kerstdag, de oud 
& nieuwviering op 31 december en 
op 5 januari gaan wij klinken op 
het nieuwe jaar. En dit alles in 
kerstsfeer! De kerstbomen staan 
weer opgetuigd en de tafels zijn 
versierd met kerststukjes waarbij 
de kerstkransjes zeker niet zullen 
ontbreken.  
De vrijwilligers en medewerkers 
wensen u allen prettige feestdagen 
en hopen u op de verschillende ac-
tiviteiten te mogen begroeten. 
 

John Zijdel (voorzitter) 

Frans Zuydwijk was mede-oprichter en redactielid van dit 
krantje ‘Rondom De Palmpit’. In september 2008 kwam hij 
in contact met Peter Ezerman, beheerscommissielid van De 
Palmpit. Frans was vanuit Amsterdam verhuisd naar 
Bussum, omdat zijn dochter en haar kinderen hier woonden. 
Om wat om handen te hebben en een nieuw sociaal leven op 
te bouwen, gebruikte hij zijn ervaring als hoofdredacteur van 
het bedrijfsblad van energiebedrijf PEN om voor De Palmpit 
een krantje te maken samen met John Zijdel. De  lay-out en 
inhoud was snel bedacht en in oktober 2008 werd het eerste 
krantje huis-aan-huis bezorgd in de wijk Oostereng.  
Naast het schrijven van columns deed Frans ook vaak verslag van diverse 
gebeurtenissen en activiteiten. Zijn initialen F.Z. waren dan ook vaak in het 
krantje te vinden.  
In de zomer van 2010 sloeg echter het noodlot toe. Bij een bezoek aan het 
hockeyveld, waar zijn oudste kleinzoon speelde, zag Frans een trapje over het 
hoofd en viel dusdanig dat hij zijn heup brak. Een lange weg van operaties en 
revalidaties volgden met als resultaat dat hij telkens weer een jasje uit moest 
doen. Uiteindelijk kwam hij terecht in een gesloten afdeling van een zorg-
centrum in Haarlem. Zo lang als het ging bleef hij als Neerlandicus de rode 
pen hanteren over de vervaardigde kopij, hetgeen hij tot een paar maanden 
geleden nog deed. Op 22 oktober is hij op 89-jarige leeftijd overleden. 
 
        Hij ruste in vrede.   

In Memoriam Frans Zuydwijk 

Naast de verschillende kerstactiviteiten, zoals de 
kerstsoos, de kerstlichttour, de kerstworkshop, de 
kerstbingo en de kerstbrunch, is De Palmpit ook dit 
jaar weer open op oudejaarsavond. Iedereen die 
dan niet alleen wil zijn of zin heeft in een avond 
vol gezelligheid is vanaf 16.30 uur van harte wel-
kom in het in kerstsfeer versierde wijkontmoet-
ingcentrum. Wij zorgen voor oliebollen en tegen 
een kleine vergoeding kunt u wat te drinken nut-

tigen. U bent vrij om zelf ook wat lekkers mee te nemen. Op deze avond kunt 
u met het gezelschap gezellig televisie kijken of spelletjes spelen. Aanmelden 
kan via telefoonnr. 035 - 69 38 786, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
09.30 - 12.00 uur. Wij kunnen u eventueel ophalen en weer thuis brengen. 
Wilt u van deze dienst gebruik maken geef dit dan even aan bij het aanmelden. 



DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

LEZING 
 

Zondag 8 december geeft 
Dorinde Smit Duijzentkunst een 
lezing over folklore rond de 
feestdagen. Aanvang: 14.30 uur. 
Entree: € 4,-. Meer info: zie pa-
gina 3. 

 
DVD-VOORSTELLINGEN 
 

Woensdag 11 en 18 december 
en 8 en 22 januari worden dvd’s 
vertoond op een groot tv-scherm. 
Aanvang: 19.30 uur. Entree: € 1,-
Voor titels/genres zie pagina 3.  

 
KERST-SOOSMIDDAG 
 

Zondag 15 december is er een 
kerst-soosmiddag. Deze soosmid-
dag staat geheel in het teken van 
de Kerst. Er zijn optredens van 
bas-bariton Frits van der Ven, 
begeleid door Marcus van der 
Heijden, Annalou Mantz met gi-
taar en de kinderen van muziek-
school Josien de Roode en van 
Trio Timárido met Marion Vrind 
op accordeon, Titia Droogleever 
met viool, blokfluit en gitaar en 
Dorine Matthaei met mandoline, 
viool en zang. Aanvang: 14.30 u. 
Entree: gratis. 

 
BUSTOCHT 
 

Dinsdag 17 december is er de 
bustocht ‘Kerstlichttour door 
Amsterdam en Den Ilp’. Vertrek: 
15.00 uur. Kosten: € 30,-. Meer 
info: zie pagina 3. 

 
KLEDING(UIT)VERKOOP 
 

Donderdag 19 december orga-
niseert Harry Kerkhofs Mode uit 
Valkenswaard in de hal van De 
Heul een kleding(uit)verkoop 
voor senioren, mannen als vrou-
wen. Aanvang: 09.30 uur. Entree: 
gratis.  

KERSTWORKSHOP 
 

Donderdag 19 december is er 
een workshop kerststukjes ma-
ken. Van 14.30 tot 16.00 uur. 
Kosten: € 7,50 p.p. excl. mate-
riaal / € 22,50 p.p. incl. materiaal. 
Voor deelname opgeven bij Co 
Amesz, tel.nr. 033 - 29 82 675. 
Wilt u zelf materiaal meenemen 
dat krijgt u bij aanmelding te 
horen wat u mee moet nemen. 
Max. 20 personen kunnen deel-
nemen. 

 
KERSTBINGO 
 

Zondag 22 december is er een 
kerstbingo met leuke kerstprijzen. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,- 
(incl. bingokaart en één consum-
ptie). Aanmelden is niet nodig.  

 
KERSTBRUNCH 
 

Donderdag 26 december (2e 
Kerstdag) is er een kerstbrunch. 
De aanwezigen worden om 10.30 
uur ontvangen met koffie en ge-
bak en om 12.30 uur getrakteerd 
op een gezellige kerstbrunch. 
Daarvoor wordt op een groot tv-
scherm een kerstfilm vertoond. 
Aansluitend is er een spelletjes-
middag en bingo. Entree: € 10,-. 
Inschrijven: voor 21 december bij 
De Palmpit. 

 
OUD EN NIEUWVIERING 
 

Dinsdag 31 december vieren wij 
in De Palmpit met iedereen Oud 
& Nieuw die op die avond niet 
alleen wil zijn of zin heeft in een 
avond vol gezelligheid. Aan-
vang: 20.00 uur. 

 
 
 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

Zondag 5 januari is er in De 
Palmpit een nieuwjaarsreceptie. 
Onder het genot van een hapje en 
een drankje kunnen alle bezoe-
kers van het wijkontmoetings-
centrum elkaar gelukkig nieuw-
jaar toewensen. Alle bewoners uit 
de wijk Oostereng zijn dan ook 
van harte welkom. Van 14.30 tot 
16.30 uur.  

 
INFORMATIEBIJEENKOMST 
 

Donderdag 9 januari houdt 
Vivium Zorggroep een informa-
tiebijeenkomst over hun geheel 
verzorgde reizen in Nederland en 
Spanje. Aanvang: 14.30 uur. En-
tree: gratis. Meer info: zie pagina 
4. 

 
LEZING 
 

Zondag 12 januari geeft Olga 
Dol uit Huizen een lezing over 
Venetiaanse Maskers. Aanvang: 
14.30 uur. Entree: € 4,-. Meer 
info: zie pagina 4. 

 
SOOSMIDDAG 
 

Zondag 19 januari is er een 
soosmiddag voor jong en oud. 
Het motto is met elkaar er een 
gezellig middag van maken. Deze 
middag is er o.a. een optreden 
van de spelersgroep van de Chris-
tengemeenschap Bussum samen 
met het driekoningenspel. Aan-
vang: 14.30 uur. Entree: gratis.  

 
BINGO 
 

Zondag 26 januari is er een 
bingo met leuke prijzen. Aan-
vang: 14.30 uur.  
Entree: € 4,- (incl. bingokaart en 
één consumptie). Aanmelden is 
niet nodig.  

Naast de dagelijkse inloop van 10.00 tot 12.00 uur, de vaste clubs en activiteiten, staan er weer 
diverse activiteiten op de agenda voor december 2013 en januari 2014.  

MAHJONG CURSUS 

Tijdens de spelletjesmiddag op vrijdag 
van 14.00 - 16.00 uur. wordt vanaf 10 ja-
nuari weer een Mahjong-cursus gegeven 
o.l.v. Annalou Mantz. Sommigen zeggen 
dat dit het meest gespeelde gezelschaps-
spel ter wereld is. De kosten zijn € 10,- 
per 8 lessen. Voor aanmelden of meer in-
formatie kunt u bellen met Annalou 
Mantz, telefoonnr. 035 - 69 82  392. 
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De Patchworkclub is op zoek naar nieuwe leden. 
Patchwork is een handwerktechniek waarbij lapjes 
stof bestaande uit verschillende kleuren en grootte 
aan elkaar worden genaaid. 2e en 4e dinsdag (9.30-
11.30), 1e en 3e vrijdag (10.00-12.00), 2e en 4e vrij-
dag (13.30-15.30) van de maand. De kosten zijn  
€ 12,50 per jaar, exclusief materiaal. Heeft u inte-
resse of wilt u meer informatie? Telefoonnr. 035 - 
693 07 89.  

PATCHWORKGROEPEN 



CURSUS ‘KUNST VAN DE MIDDELEEUWEN’ 

PvdA OMBUDSTEAM 

BUSTOCHT MET DE PALMPIT 

DVD-VOORSTELLINGEN IN DE PALMPIT 
In de maanden december en januari worden de volgende dvd’s ver-
toond op een groot TV-scherm: 
∗ 11 december 2013  Jane Austen: Nothanger Abbey (Drama) 
∗ 18 december 2013  Deck the Halls (Kerstkomedie) 
∗ 8 januari 2014  Wonderland (Drama) 
∗ 22 januari 2014  Dangerous Liaisons (Drama) 

De Palmpit organiseert op dinsdag 17 december 2013 de 
bustocht ‘Kerstlichttour door Amsterdam en Den Ilp’.  
 

In december is Amsterdam op 
zijn mooist. De historische 
binnenstad van Amsterdam is 
ruim 50 winterdagen het 
sfeervolle decor voor het in-
ternationale lichtfestival 
‘Amsterdam Light Festival’. 
Het festival toont verschil-
lende lichtsculpturen, projec-
ties en installaties van hedendaagse (internationale) kunstenaars. Deze 
lichttour brengt u midden in de uitbundige feestverlichting en kerst-
etalages. Dit feestelijk gebeuren onderbreken wij met een koffietafel. 
Daarna vervolgen wij onze route door de Noord-Hollandse dorpen 
Den Ilp en Landsmeer. De lichtjesdagen wordt hier gezien als compe-
titie wie de mooist versierde en verlichte boerderij heeft.  
 

Wij vertrekken om 15.00 uur vanaf opstappunt De Palmpit 
(Koekoeklaan 3). Om circa 20.30 uur zullen wij weer terug zijn bij 
De Palmpit. De kosten van de bustocht bedragen € 30,-.  Aanmelden 
kan tot uiterlijk 5 dagen voor vertrek bij de gastvrouwen/-heren van 
De Palmpit met een vooruitbetaling van 10,- euro. De rest (graag 
gepast) betalen voor aanvang van de bustocht in een envelop met uw 
naam erop. Annuleren kan tot uiterlijk 5 dagen voor vertrek en alleen 
in bijzondere omstandigheden, zoals ziekte e.d. Anders wordt de rest 
van de rit ook in rekening gebracht.  

De middeleeuwen worden ten onrechte 
vaak de donkere eeuwen genoemd. In deze 
periode is echter veel prachtige religieuze 
kunst en architectuur ontstaan. De zesdelige 
cursus ‘Kunst van de Middeleeuwen’ staat 
geheel in het teken van de kunst uit deze 
periode. Onderwerpen die aanbod komen 
zijn de schilderkunst, boek- verluchtingen, 
beeldhouwkunst en architectuur. De cursus 
kost  € 87,50 inclusief syllabus. De cursus 
start op maandag 13 januari 2014 van 14.30 
tot 16.00 uur in De Palmpit. Heeft u inte-
resse in de cursus dan kunt u zich aanmel-
den via info@artemisomnibus.nl of telefonisch via 035 - 88 84 795.  

Hebt u vragen of zorgen? 
Loopt u vast in uw contact 
met de gemeente of andere 
organisaties?  
 

Het PvdA Ombudsteam Bussum 
staat voor u klaar en is er voor 
iedereen, of u lid bent van de 
PvdA of niet. Met welke vraag u 
ook komt, samen met u proberen 
zij een oplossing voor u te vinden 
of door te verwijzen. Wilt u 
graag een afspraak maken met 
het Ombudsteam? Of bent u ge-
ïnteresseerd in het werk van het 
Ombudsteam en wilt u het team 
of netwerk komen versterken? 
Zij zijn bereikbaar per email: 
ombudsteam@pvdabussum.nl of 
telefonisch: 06 - 39 388 163. 
Spreek uw boodschap in en laat 
hen weten hoe zij u kunnen 
bereiken.  

COLOFON 

De maand december is een drukke en gezellige 
maand. Het start met de Sinterklaasviering en 
eindigt met de Kerstviering en Oud & Nieuw. 
Op zondag 8 december geeft Dorinda Smit 
Duijzentkunst om 14.30 uur een lezing waarin 
wordt teruggeblikt naar de Goedheiligman en 
vooruitgeblikt naar de Kersttijd. Het is een zeer 
afwisselend programma bestaande uit een voor-
dracht, cd-fragmenten, anekdotes, historische 
weetjes en muziek.  

‘Rondom De Palmpit’ wordt samen-
gesteld door John Zijdel en Ester van 
Breen. Bijdragen van anderen zijn wel-
kom, maar de redactie behoudt zich het 
recht voor ze in te korten of niet te plaat-
sen. 
Het volgende nummer verschijnt eind 
januari. Bijdragen daarvoor niet later dan 
19 januari 2014 insturen, per email: 
info@depalmpitbussum.nl of per post: 
Redactie ‘Rondom De Palmpit’, 
Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum.  

Olga Dol uit Huizen verdiept 
zich al jaren in de maskers af-
komstig uit Venetië. Na een boek 
te hebben geschreven geeft zij nu 
ook lezingen hierover. Zo ook op 
zondag 12 januari 2014 in De 
Palmpit. Aan de hand van schil-
derijen en foto’s gaat zij u mee-
nemen naar de prachtige stad 
Venetië. De lezing gaat uitge-
breid in op het ontstaan van de 
maskers, de link met de Com-
media dell’Arte,  
de huidige maskers  
en het maken van  
een mal en een  
masker van papier  
maché. Tevens  
verzorgt Olga  
een kleine expositie.  

VENETIË EN HAAR 
MASKERS 

VAN SINT NAAR KERSTMAN 
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EXPOSITIE IN DE PALMPIT 
In de maanden januari t/m maart exposeren 
Clara Anbeek en Ko van Driel hun werken in 
De Palmpit. 
 

Clara Anbeek 
In 1991 is Clare Anbeek begon-
nen met een cursus tekenen, 
schilderen en kunstgeschie-
denis. Door de jaren heen heeft 
Clara met veel verschillende 
materialen gewerkt waarvan 
haar voorkeur uit gaat naar het 

schilderen met acryl. Zij om-schrijft het zelf als een 
fantastisch materiaal met heldere en frisse kleuren. 
Haar onderwerpen zijn vaak de dingen van het 
leven die haar raken in mens en natuur. Zij probeert 
het dan op haar manier weer te geven met zo nu en 
dan een uitstapje naar het abstracte.  
 

Ko van Driel 
Als jonge jongen vond Ko van Driel tekenen leuk. 
Op zijn veertiende (1960) ging hij  een tekencursus 

volgen bij het NTI. Later in de jaren 
tachtig is hij gaan boetseren. Van 
schilderen droomde hij wel, maar 
naast zijn werk en zijn gezin was 
hiervoor weinig ruimte over. Nadat 
het werk stopte is Ko schilder-
cursussen gaan volgen. Dit opende 
voor hem een nieuwe wereld. Hier-
over zegt hij het volgende: “Mijn 
drive om te schilderen is creëren, 
vormgeven en met kleuren bezig zijn. Het weer-
geven van mijn gevoel in kleur en vorm op het doek 
en je laten verrassen is wat mij het meest boeit bij 
het schilderen.” 
 

Heeft u na het bezoeken van de expositie vragen of 
opmerkingen dan kunt u contact met ze opnemen. 
∗ Clara Anbeek: telefoonnr. 035 - 62 35 517 
∗ Ko van Driel: telefoonnr. 06 - 50 65 54 20, email 
expositie@kovandriel.nl of website 
www.kovandriel.nl 

    

WIJKONTMOETINGSCENTRWIJKONTMOETINGSCENTRWIJKONTMOETINGSCENTRWIJKONTMOETINGSCENTRUMUMUMUM    DE PALMPITDE PALMPITDE PALMPITDE PALMPIT    
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Senioren groepsreizen met begeleiding voor degenen die niet alleen willen of kunnen reizen. 
 

Op donderdag 9 januari 2014 houdt Vivium Zorggroep een informatiebijeenkomst in De 
Palmpit over hun geheel verzorgde reizen in Nederland en Spanje. Vivium biedt naast 
alle luxe en comfort, volledige verzorging en medische begeleiding ongeacht eventuele 
lichamelijke beperkingen en zorgbehoeften. U geniet echt even onbezorgd van uw va-

kantie. U hoeft alleen uw koffer te pakken en de rest doet Vivium. Wilt u meer weten? Kom dan vrijblij-
vend naar de bijeenkomst. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Tijdens de bijeenkomst laat Vivium 
foto’s zien van eerdere reizen en er wordt uitgebreid ingegaan over het zorgresort en de omgeving. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met Vivium op telefoonnummer 035 - 69 24 495. 

ZONDER ZORGEN OP VAKANTIE 

MANDALA TEKENEN 

COMPUTER/iPAD CURSUS 
Ook in het nieuwe jaar start De Palmpit weer met diverse computercursussen. 
 

∗ Beginnerscursus: Gebruik van muis, toetsenbord en tekstverwerkingsprogramma. Kosten: € 35,- voor 10 
lessen van 1 uur. 

∗ Vervolgcursus: Gebruik van email en internet. Kosten: € 35,- voor 10 lessen van 1 uur. 
∗ Herhalingscursus: Herhaling van tekstverwerkingsprogramma, email en internet. Kosten: € 35,- voor 10 
lessen van 1 uur. 

∗ iPad cursus: Kosten: € 35,- voor 4 lessen van 1 uur. 
∗ Digitale fotografie cursus: Wat doe ik met mijn digitale foto’s.  Kosten: € 30,- voor 6 lessen van 1 uur. 
 

De cursussen starten vanaf 14 januari 2014 op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Maximum 8 cur-
sisten per cursus. Heeft u interesse dan kunt u zich nu al aanmelden bij de gastvrouwen/-heren op 
telefoonnummer. 035 - 69 38 786. 

Bent u op zoek naar innerlijke rust en uw creatieve vermogen? Dan is mandala tekenen 
iets voor u. Een mandala is een met een cirkel afgebakend gebied die een weer-
spiegeling is van hetgeen waar u mee bezig bent. U komt steeds dichter bij uw kern en 
u krijgt zicht op uw levensdoel. Kunt u niet tekenen? Leer dan op deze manier uw crea
-tieve kant ontdekken. Op woensdagochtend (10.00 - 12.00 u.) wordt een cursus man-
dala tekenen gegeven. Voor aanmelden/meer informatie kunt u contact opnemen met 
Sylvia Habermehl, telnr.  035 - 68 34 377 of email s.habermehl@upcmail.nl. 
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