De Palmpit met Kerst en Nieuwjaar
Bij het uitkomen van dit krantje
zijn wij alweer belandt in de
maand december. Reden om terug
te blikken op het afgelopen jaar en
vooruit te kijken naar het nieuwe
jaar. Een belangrijke gebeurtenis
was het plaatsen van het luchtcirculatiesysteem, zodat we eindelijk
een drankvergunning krijgen.
Voor het terras krijgen we ook een
vergunning, maar we willen eerst
in overleg treden met Dudok en de
naaste bewoners van de Heul om te
voorkomen dat er te veel overlast
ontstaat.
Een zeer droevige gebeurtenis was
het overlijden van onze bridgeleraar Jacques Lips. Hij ruste in
vrede!
Hieronder een verslagje van Cobi
en Aernout Engels, onze nieuwe
fietstochtorganisatoren. Verder in
dit krantje aankondigingen van de

activiteiten die de komende tijd op
de agenda staan, zoals lezingen,
workshops, muzikale middagen,
kleding(uit)verkoop, soosmiddagen
en de bingo’s, die nu ook door een
nieuw team worden georganiseerd.
Verder ook weer de Sinterklaasbingo, kerststukjes maken, de kerst
brunch op tweede kerstdag, de oud
& nieuwviering op 31 december en
op 4 januari zullen we weer klinken op het nieuwe jaar. En dit alles
in de gebruikelijke kerstsfeer! De
kerstbomen worden weer opgetuigd, de tafels versierd met kerststukjes en ook de kerstkransjes
zullen zeker niet ontbreken.
De vrijwilligers en medewerkers
wensen u allen alvast prettige feestdagen en hopen u op de verschillende activiteiten te mogen begroeten.
John Zijdel (voorzitter)

Fietstochten bij De Palmpit
www.depalmpitbussum.nl
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Op woensdag 15 oktober werd de laatste fietstocht
van het jaar verreden. Deze keer met een kleiner
groepje, maar we hebben ook wel eens een groep
van 24 mensen gehad. Er sloot zich herhaalde keren
zelfs een echtpaar uit Uithoorn aan dat op het huis
van hun dochter paste en in de plaatselijke pers had
gelezen over de geplande fietstocht vanuit de
Palmpit. Ze genoten van deze contreien, een gebied
dat buiten hun eigen fietsregio ligt.
We gingen dit jaar vanuit de Palmpit in alle windrichtingen en hadden elke
keer wonderwel geluk met de weersomstandigheden.
Op een mooie lentedag naar de pril groene bossen van Baarn en de Lage
Vuursche, bij prachtig weer door de inmiddels tot volwassen vegetatie
gegroeide bossen van Almere, prachtige wolken in de Eemnesser polder en
tijdens een zonnige nazomerdag zaten we koffie te drinken aan de Mijndense
sluis langs de Vecht.
De laatste tocht, een "korte tocht" werd door het reisdoel een langere: we
gingen naar de kathedraal van Almere...en dat tussen twee regenachtige dagen
door bij mooi herfstweer met prachtige wolken. ('s avonds regende het weer)
Bij de kathedraal, een landartproject van Marinus Boezem aten we een "verste
punt" traktatie en lieten met een wandelingetje de afmetingen van de franse
kathedraal op ons inwerken. Het was herfst geworden, de walnoten en
hazelnoten waren gevallen en op het land werden de koolsoorten en de
pompoenen geoogst. Door de langere tocht waren we pas aan het eind van de
middag terug bij de Palmpit en met een hand namen we afscheid van elkaar en
spraken de wens uit volgend voorjaar allemaal weer van de partij te zijn.
Aernout en Cobi Engels

Oud & Nieuw viering
Ook dit jaar is De Palmpit weer open op oudejaarsavond.
Iedereen die dan niet alleen wil zijn of zin heeft in een
avond vol gezelligheid is vanaf 20.00 uur van harte welkom
in het in kerstsfeer versierde wijkontmoetingscentrum. Wij
zorgen voor oliebollen en tegen een kleine vergoeding kunt
u wat te drinken krijgen. 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 telefoonnummer 69
38 786. Wij kunnen u eventueel na afloop 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
Naast de dagelijkse inloop (ook op zaterdagochtend), de spelletjesmiddagen, de vaste clubs en
activiteiten, staan er diverse activiteiten op de agenda voor december 2014 en januari 2015.
SINTERKLAASVIERING
KERST-SOOSMIDDAG
MAHJONG/BACKGAMMON
Op zondag 7 december wordt in Zondag 21 december is er een Tijdens de spelletjesmiddag op
samenwerking met de mondhar- kerst-soosmiddag. Deze soosmid- woensdag- en vrijdagmiddag van
monicagroep en Henk van Pari- dag staat geheel in het teken van 14.00-16.00 uur wordt bij voldon weer een sinterklaasmuziek- de Kerst. Op deze middag zal o.a. doende belangstelling vanaf 7
bingo georganiseerd.
de spelersgroep “De Kompanij” januari een mahjong– en/of
De deelname is gratis, maar u van de Christengemeenschap backgammon-cursus gegeven
moet wel een presentje meebren- Bussum een kerstspel opvoeren. o.l.v. Annalou Mantz.
gen t.w.v. + € 5,- (liefst als sur- Meer info: zie pagina 4.
De kosten zijn € 10,- per 8 lessen.
prise met een gedichtje). Wij zor- Aanvang: 14.30 u. Entree: gratis.
Voor aanmelden of meer inforgen voor speculaas en pepermatie kunt u bellen met Annalou
noten. Aanvang 14.30 uur. AanMantz, telefoonnr. 035 - 69 82
KERSTBRUNCH
melden bij de gastvrouwen of tel.
392.
6938786.
Vrijdag 26 december (2e Kerstdag) is er een kerstbrunch. De
aanwezigen worden om 10.30 uur MUZIKALE MIDDAG
OPTICIEN AAN HUIS
ontvangen met koffie en gebak en Zondag 11 januari geeft mevr.
Stoffer Optiek (opticien aan huis) om 12.30 uur getrakteerd op een Marianne Schilt een pianoconcert
komt op maandag 8 december gezellige kerstbrunch. Daarvoor met klassieke muziek. De periode
van 10.00–12.00 uur weer naar wordt op een groot tv-scherm een hiervan is vanaf J.S. Bach 1685De Palmpit. Hierbij kan men kerstfilm vertoond. Aansluitend 1750 tot meer hedendaagse comgratis de ogen laten meten, de bril is er een bingo en een spelletjes- ponisten. Natuurlijk laat zij ook
laten schoonmaken en vragen middag. Entree: € 10,-. Inschrij- diverse werken horen van comstellen over je ogen en/of de bril. ven: voor 21 december bij De ponisten waarover zij verteld.
Alles wat je ook bij een opticien Palmpit.
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,doet. De toegang is gratis.
OUD EN NIEUW BINGO
SOOSMIDDAG
BUSTOCHT
Zondag 28 december is er een Zondag 18 januari is er weer
Vrijdag 12 december is de bus- oud en nieuw bingo met leuke een soosmiddag voor jong en
tocht ‘Dagtocht dekselse panne- prijzen. Aanvang: 14.30 uur. oud. Op deze middag o.a. een optjes en workshop chocolade”. Entree: € 4,- (incl. bingokaart en treden van combo Opmaat.
Kosten: € 49.00. Meer info: zie één consumptie).
Aanvang 14.30 uur. Entree gratis.
pagina 3.
MUZIKALE MIDDAG
Op zondag 14 december is er
een optreden van de swingende
senioren. Aanvang: 14.30 uur.
Entree: € 4,-. Meer info: zie pagina 4.
KLEDING(UIT)VERKOOP
Woensdag 17 december organiseert Harry Kerkhofs Mode uit
Valkenswaard in de hal van De
Heul een kleding(uit)verkoop
voor senioren, mannen als vrouwen. Aanvang: 09.30 uur. Entree:
gratis.
KERSTWORKSHOP
Donderdag 18 december is er
van 10.00 tot 12.00 uur een
workshop kerststukjes maken.
Kosten: € 22,50 p.p. incl. materiaal. Voor deelname opgeven bij
Co Amesz, tel.nr. 033 - 2982 675.
Max. 20 personen kunnen deelnemen.

OUD EN NIEUWVIERING
Woensdag 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. Aanvang: 20.00 uur.
NIEUWJAARSRECEPTIE
Zondag 4 januari is er in De
Palmpit een nieuwjaarsreceptie.
Onder het genot van een hapje en
een drankje kunnen alle bezoekers van het wijkontmoetingscentrum elkaar gelukkig nieuwjaar toewensen. Alle bewoners uit
de wijk Oostereng zijn dan ook
van harte welkom. Van 14.30 tot
16.30 uur.
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BINGO
Zondag 25 januari is er weer
een bingo met leuke prijzen. Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,(incl. bingokaart en één consumptie).
LEZING
Zondag 1 februari geeft dhr. Jos
Ketelaar een lezing over Zwitserland. Aanvang: 14.30 uur. Entree:
€ 4,-. Meer info: zie pagina 3.

SPELLETJESMIDDAG
Reeds enkele jaren is er in De
Palmpit op vrijdag een spelletjesmiddag. Hieraan wordt door een
vaste groep mensen deelgenomen.
Reden voor ons om een poging te
wagen om ook op woensdag een
spelletjesmiddag te organiseren
en wel van 14.00 tot 16.00 uur.
De deelname is voorlopig gratis.
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EXPOSITIE
In de maanden januari t/m
maart exposeren Joop Serno
en Korien Barlinckhoff hun
werken in De Palmpit.
Joop Serno is kunstschilder en
woonachtig in Almere. Hij is
autodidact en gebruikt bij het
schilderen diverse technieken zoals aquarel, acryl, krijt, inkt en
olieverf. Soms gebruikt hij meerdere van deze technieken in één
werkstuk, echter het werken met
olieverf heeft zijn voorkeur.
Schilderen is volgens Joop een
voortdurend gevecht tussen verf,
kleur en thema. Het is voor hem
een gelegenheid gevoelens en
sfeer tot uit drukking te brengen.
Voorkeur voor speciale thema's
heeft hij niet en schildert wat hij
mooi, ontroerend en/of interessant vindt. Mensen, dieren, stillevens, gedichten, muziek en
landschappen kunnen hem inspireren. De onderwerpen worden
door hem in verschillende stijlen
en heldere kleuren op het doek
gebracht. Zijn favorieten zijn:
Max Ernst, Salvador Dali, Marcel Duchamp, Pablo Picasso en
Anselm Kiefer.
Corine Barlinckhoff
is sinds haar twintigste levensjaar begonnen met schilderen. In de loop der
tijd is haar voorkeur
uitgegaan om met
acryl te werken. Na
verschillende cursussen is zij tien
jaar lid geweest van de kunstenaarsgroep De Schilderij in Almere en heeft daar veel geleerd.
Haar favoriete schilders zijn
Monet en Van Gogh. Schilderen
is niet haar beroep, maar een
leuke hobby en passie. Af en toe
exposeer ze haar werk. Zo ook
samen met Joop Serno in De
Palmpit. Deze expositie zal op 17
januari om 14.00 uur officieel
worden geopend. Iedereen is
daarbij van harte welkom.

BUSTOCHT MET DE PALMPIT
Dagtocht Dekselse pannetjes en workshop chocolade op vrijdag 12
december. Vertrek 08.45 uur vanaf het wijkontmoetingscentrum De
Palmpit, Koekoeklaan 3, Bussum.
In Gasterij Zondag in Garderen drinken we een kopje koffie met
gebak. Na de koffie rijden we via een toeristische route naar
Terwolde waar we rond 12.30 uur verwacht worden voor de Dekselse Pannetjes. U kunt de keus maken uit o.a. de volgende vleessoorten:
Stoofvlees van lam, Stoofvlees van wild, Goulash van edelhert etc.
Naast de drie hoofdgerechten worden maar liefst zeven bijgerechten
geserveerd.
Na het Dekselse Pannetjes menu krijgen we een
workshop chocolade. Met o.a. noga, karamel,
pinda's, versiersels en eigen gemaakte marsepeinen roosjeshartjes maken we prachtige creaties
van chocolade wat er uiteindelijk uitziet als een
echte bonbon. Uiteraard gaat dit feestelijk verpakt
naar huis. Voor deze tocht betaalt u € 49,-. Het
geld graag gepast in een envelop met uw naam erop. Het geld wordt
in de bus opgehaald. U kunt zich uiterlijk 5 dagen voor vertrek op
geven bij Eva Kooiman, tel. 035-693 96 95/06 131 771 52 of bij de
gastvrouwen/heren van de Palmpit, tel.035-693 87 86.
Volgende tochten:
Vrijdag 13 februari: Dagtocht via toeristische route naar restaurant
de Molen in Harskamp met 3 soorten stamppot, 2 rondjes bingo en
koffie. Kosten: 37.50 Euro. Vertrek 10.00 uur.
Vrijdag 24 april: Dagtocht Bollenvelden in 't Kennemerland.Vertrek: 9.00 uur. Kosten: 40 Euro.

VLINDERS EN ALPENBLOEMEN IN ZWITSERLAND
Natuurlezing door Jos Ketelaar op
zondag 1 februari 2015
Het gebergte in Zwitserland en de
alpenweide herbergen een groot aantal mooie en bijzondere Alpenbloemen waarop vele vlindersoorten die
er voorkomen kunnen leven. Soms
gebruiken ze de bloemen als voedselbron en een andere keer worden
de alpenbloemen gebruikt om eitjes
af te zetten waar vervolgens de rupsen van kunnen profiteren (de alpenbloemen dienen als voedsel voor de
diverse soorten rupsen).De vlindersoorten die er voorkomen zijn vele
soorten blauwtjes, parelmoervlinders ,maar ook de koninginnepage
om er maar een paar te noemen. Het gebied wat bezocht is ligt in het
uiterste zuidoosten van Zwitserland,in de provincie Graubünden. Het
is bovendien verschoond gebleven van massatoerisme. En toch is het
één van de mooiste bergstreken van Zwitserland met uitbundige bloemenweiden waar in het voorjaar diverse soorten orchideeën en lelies
in de bosrand bloeien.

KUNSTGESCHIEDENIS ‘IN VERF VERHAALD’

COLOFON

Schilderijen zijn niet alleen mooi om naar te kijken of technisch zeer
vakkundig gemaakt maar zij vertellen vaak ook een verhaal. In deze
cursus zal gekeken worden naar de verhalen die de kunstwerken ons
vertellen en welke symboliek de kunstenaar heeft gebruikt. De kosten
voor de cursus van 8 lessen inclusief een syllabus bedragen € 107,50
inclusief btw. Wanneer u in het bezit bent van een c-kaart ontvangt u
een korting van 10 % op de cursusprijs.
U kunt zich voor de cursus aanmelden via info@artemisomnibus.nl
of telefonisch op 06-14354048. Data: 12, 19, 26 januari, 2, 9, 16 februari, 2 en 9 maart 14.30 -16.00 uur.

‘Rondom De Palmpit’ wordt
samengesteld door John Zijdel.
Bijdragen van anderen zijn welkom, maar de redactie behoudt
zich het recht voor ze in te korten
of niet te plaatsen. Het volgende
nummer verschijnt eind januari.
Bijdragen daarvoor niet later dan
18 januari 2015 insturen, per
email: info@depalmpitbussum.nl
of per post: Redactie ‘Rondom De
Palmpit’, Koekoeklaan 3, 1403 EA
Bussum.
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FAMILIEOPSTELLINGEN IN DE PALMPIT
Met enige regelmaat wordt een ruimte van De Palmpit gebruikt voor Familieopstellingen. Voor
deze (meestal) avonden zijn representanten nodig! De begeleiders, Wendy en Jennifer, zijn
twee studenten van de hbo-opleiding Familie- en Organisatieopstellingen.
Een korte uitleg: hoeveel draagt een persoon op de schouders mee van een familielid, bewust of onbewust?
Welke zorgen, patronen en gewoonten? Het kan een behoorlijke last zijn. Veel van onze problemen zijn te
herleiden naar wie wij zijn en “uit welk nest” we komen.
Uitgangspunt voor een opstelling is een verlangen van de cliënt. Vanuit dat verlangen zal naar de familie
van de cliënt gekeken worden: wat is de familiegeschiedenis voor wat betreft verhoudingen onderling, oorlogsverleden, ziekten, overlijden, noem maar op. De begeleiders zullen aan de hand van deze geschiedenis
“familieleden” opstellen om zo bij het verlangen uit te komen. De representanten nemen de rol van de familieleden op zich: personen onbekend voor de cliënt en onbekend met diens familie, zullen door de cliënt
worden gevraagd een rol te spelen in de opstelling. Lees meer hierover op de website van De Palmpit.
Meer informatie en/of aanmeden kan bij Wendy Bruinsma, tel. 06-30 71 28 22.

KERSTSPEL
Tijdens de kerstsoos op zondag 21 december speelt en zingt om 15.00 uur de spelersgroep "De
Kompanij" uit Bussum een middeleeuws kerstspel, afkomstig uit Oberufer te Slowakije.
Het werd gevonden in het duitse taalgebied in de jaren '20 van de vorige eeuw en vertaald in Oudnederlands door mevr. S. Bruinier. In eenvoudige, direct tot de ziel sprekende beelden verhaalt dit zogenaamde mysteriespel over de geboorte van Jezus en de
aanbidding door de herders, zoals beschreven in het evangelie volgens Lukas. De liederen op muziek van L v.d. Pals worden begeleid door blokfluitkwartet, lier en dwarsfluit. Het spel duurt ongeveer vijf kwartier. Na afloop is er een collecte.

LIVE MUZIEK VOOR SENIOREN
Op 14 december is er vanaf 14.30 uur livemuziek voor swingende senioren door Herma Brinkman en Belinda Wegner. Hieronder stellen zij zich even voor.
Wij zijn beiden 40-plus, wonend in Amersfoort e.o. Allebei laatbloeiers als het
om muziek gaat. Maar sinds we deze passie hebben ontdekt, genieten we
er met volle teugen van. Met liefde besteden we heel veel vrije tijd aan zingen, zangles en optreden. En samen genieten we dubbel. Alleen maar ‘binnen
de lijntjes’ zingen is niet zo ons ding. Wij maken muziek vanuit ons hart. Zingen met passie (beleven en overdragen), daar streven we naar … daar worden
we blij van. We zingen al jaren met veel plezier in een moderne allround feestband. In 2013 zijn we voor de lol samen gaan zingen op een verjaardagsfeestje
van één van onze moeders (70 jaar). Toen kwamen we erachter, dat we het ook
wel heel leuk vinden om wat meer nostalgische liedjes te zingen. Liedjes, die uitnodigen om te gaan dansen
en meezingen. Van Wim Sonneveld tot Andre Hazes, van Elvis Presley en The Beatles tot Charles Aznavour en Shirley Bassey. En gelukkig zijn er heel veel muziekliefhebbende senioren, die maar 'een halve
toon' nodig hebben om de dansvloer te ‘bestormen’. En als dansen niet meer lukt, dan is het toch ook heerlijk om uit volle borst mee te zingen met bekende liedjes uit de oude doos? Of gewoon stilletjes genieten
van bekende melodietjes en de herinneringen die daarbij horen … ook fijn! Toegang € 4,-.

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: € 35,- voor 6 lessen van 1 uur.
De cursussen starten vanaf 12 januari 2015 op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Maximum 8 cursisten per cursus. Heeft u interesse dan kunt u zich nu al aanmelden bij Ria Schipper, tel. 693 07 89.
WIJKONTMOETINGSCENTRUM
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In het appartementencomplex De Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum
Telefoon: 035 - 69 38 786, EE - mail: info@depalmpitbussum.nl
Website: www.depalmpitbussum.nl
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