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De Palmpit met Kerst en Nieuwjaar 
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Jaargang 8 nr. 1        

dec 2015 / jan 2016 
Bij het uitkomen van dit krantje 
zijn wij alweer beland 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 verkrijgen van de drank-
vergunning en terrasvergunning en 
het plaatsen van een airco in de 
biljartruimte. De terrastafels en 
stoelen zijn inmiddels weer op-
geruimd tot 1 april volgend jaar.  
Zo ook zijn de fietstochten inmid-
dels gestopt. Op pagina 4 een ver-
slagje van de laatste tocht in sep-
tember. 
Verder in dit krantje aankondigin-
gen van de activiteiten die de ko-
mende tijd op de agenda staan, 
zoals lezingen, workshops, muzi-

kale middagen, kleding(uit)ver-
koop, relaxstoelenverkoop, soos-
middagen en de bingo’s. 
Verder ook weer de Sinterklaas-
bingo, kerststukjes maken, de kerst 
brunch op tweede kerstdag, de oud 
& nieuwviering op 31 december. 
Op 3 januari zullen we weer klin-
ken op het nieuwe jaar. En dit alles 
in de gebruikelijke kerstsfeer! De 
kerstbomen worden weer opge-
tuigd, de tafels versierd met kerst-
stukjes en ook de kerstkransjes 
zullen zeker niet ontbreken.  
De vrijwilligers en medewerkers 
wensen u allen alvast prettige feest-
dagen en hopen u op de verschil-
lende activiteiten te mogen begroe-
ten. 

John Zijdel (voorzitter) 

Oud & Nieuw viering 
Ook dit jaar is De Palmpit weer open op oude-
jaarsavond. 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 even-
tueel na afloop weer thuis brengen. Wilt u van deze dienst gebruik maken 
geef dit dan even aan bij het aanmelden. 

Naast  de maaltijden op de open eettafel op maandag- en 
donderdagavond zijn er ook themamaaltijden op de 2e en laatste 
vrijdag van de maand, welke verzorgd  worden door keurslager 
Oegema. Op 11 december  kan men genieten van varkenshaas 
in bospaddenstoelensaus, op 8 januari bami met drumsticks en 
op 29 januari een witlofschotel. Alles wordt geserveerd met een 
voorgerecht en een toetje. 
Kosten € 10,- (incl. 2 consumpties). Aanmelden uiterlijk 2 dagen 
van tevoren in De Palmpit. Max. 35 personen. Vol is vol! 
Daarnaast verzorgt keurslager Oegema op 9 en 11 december van 19.00 - 
23.00 uur in De Palmpit een workshop kerstbarbecue. Hiervoor kan men zich 
aanmelden bij de slager. 

In augustus 2011 kon men een strookje inleveren om aan te geven of u dit 
krantje wel of niet  zou willen ontvangen. Het zou kunnen dat de vorige 
bewoners op uw adres dit toen hebben gedaan, maar dat u als nieuwe 
bewoner er geen prijs op stelt. Om drukkosten van dit krantje te beperken 
vernemen we graag van u als u dit krantje niet meer wenst te ontvangen. U 
kunt dit doorgeven aan Henk en Ria van Paridon, tel. 692 11 73 of e-mail: 
R.vanParidon@hetnet.nl. 

Eten in De Palmpit 

Wel of geen wijkkrantje 

Nieuwjaarsreceptie 
Zondag 3 januari is er in De Palmpit van 14.30 tot 16.30 uur een 
nieuwjaarsreceptie. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen alle 
vrijwilligers en bezoekers van het wijkontmoetingscentrum elkaar gelukkig 
nieuwjaar toewensen.  



DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

SINTERKLAASVIERING 
 

Op zondag 6 december wordt in 
samenwerking met Henk van Pa-
ridon weer een sinterklaasmu-
ziekbingo georganiseerd.  
De deelname is gratis, maar u 
moet wel een presentje meebren-
gen t.w.v. + € 5,- (liefst als sur-
prise met een gedichtje). Wij zor-
gen voor speculaas en peper-
noten. Aanvang 14.30 uur.   
Aanmelden bij de gastvrouwen/
heren of tel. 6938786.  
 
KLEDING(UIT)VERKOOP 
 

Woensdag 9 december orga-
niseert Harry Kerkhofs Mode uit 
Valkenswaard in de hal van De 
Heul weer een kleding(uit)ver-
koop voor senioren, zowel man-
nen als vrouwen. Tevens sieraden
-reparatie en -verkoop door Nel-
leke van Riel. Aanvang: 09.30 
uur. Entree: gratis.  
 
BUSTOCHT 
 

Donderdag 10 december is de 
bustocht “Kerstsfeer Amsterdam-
se Grachten”. Kosten: € 47.00. 
Vertrek om 14.30 uur. 
 
LEZING 
 
Op zondag 13 december is er 
een lezing van Henk Griffioen 
over mooie natuurreizen die hij 
heeft gemaakt. Aanvang: 14.30 
uur. Entree: € 4,-. Meer info: zie 
pagina 3. 
 
STOELENVERKOOP 
 
Dinsdag 15 december zal voor 
het eerst in de hal van de Heul 
een verkoop zijn van relax-
stoelen, bedden, matrassen en 
dekens door de firma Kuipers 
Wolrijk. Daarbij kan men o.a.  
informatie krijgen over gezond 
slapen.  
 
KERSTWORKSHOP 
 
Donderdag 17 december is er 
van 10.00 tot 12.00 uur een 
workshop kerststukjes maken. 
Kosten: € 22,50 p.p. incl. mater-
iaal. Voor deelname opgeven bij 
Co Amesz, tel.nr. 033 - 2982 675. 
Max. 20 personen kunnen deel-
nemen. 
 

KERST-SOOSMIDDAG 
 

Zondag 20 december is er een 
kerst-soosmiddag. Deze soosmid-
dag staat geheel in het teken van 
de Kerst met kerstmuziek en  een 
kerstverhaal onder het genot van 
glühwein en kerstkransjes. Aan-
vang: 14.30 u. Entree: gratis. 
 
OPTICIEN AAN HUIS 
 

Stoffer Optiek (opticien aan huis) 
komt op maandag 21 december 
van 10.00–12.00 uur weer naar 
De Palmpit. Hierbij kan men 
gratis de ogen laten meten, de bril 
laten schoonmaken en vragen 
stellen over je ogen en/of de bril. 
Alles wat je ook bij een opticien 
doet. De toegang is gratis. 
 
KERSTBRUNCH 
 

Vrijdag 26 december (2e Kerst-
dag) is er een kerstbrunch. De 
aanwezigen worden om 10.30 uur 
ontvangen met koffie en gebak en 
om 12.30 uur getrakteerd op een 
gezellige kerstbrunch. Daarvoor 
wordt op een groot tv-scherm een 
kerstfilm vertoond. Aansluitend 
is er een bingo en een spelletjes-
middag. Entree: € 10,-. Inschrij-
ven: voor 21 december bij De 
Palmpit. 
 
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. Aan-
vang: 20.00 uur. 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

Zondag 3 januari is er in De 
Palmpit van 14.30 tot 16.30 uur 
een nieuwjaarsreceptie. Onder het 
genot van een hapje en een drank
-je kunnen alle vrijwilligers en 
bezoekers van het wijkontmoe-
tingscentrum elkaar gelukkig 
nieuwjaar toewensen.  
 

 
 
 
 
 
 

MANTELZORG 
 

Donderdag 7 januari geeft mw.  
Carla Touw een lezing over man-
telzorgondersteuning. Aanvang: 
14.00 uur. Entree: gratis.  Meer 
info: zie pagina 4. 
 
EXPOSITIE 
 

Zaterdag 9 januari wordt de 
expositie “Schilderen op water” 
van Tugba Mumcu geopend. 
Aanvang: 11.00 uur. Entree: 
gratis. Meer info: zie pagina 3 
 
MUZIKALE MIDDAG 
 

Zondag 10 januari is er een 
optreden van Mandingo Tingana 
en de showgroep “Djemkids”. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,- 
Meer info: zie pagina 3 
 
SOOSMIDDAG 
 

Zondag 17 januari is er weer 
een soosmiddag voor jong en 
oud. Op deze middag o.a. een 
voorlichting van stichting Vier 
Het Leven (zie pagina 3). Aan-
vang 14.30 uur. Entree gratis.  
 
LEZING 
 

Zondag 24 januari wordt een 
lezing gegeven door Gea van der 
Horst over de Mariaschool en 
klooster Mariënburg. Aanvang: 
14.30 uur. Entree: € 2,-. Meer 
info: zie pagina 4. 
 
BINGO 
 

Zondag 31 januari is er weer 
een bingo met leuke prijzen. Aan-
vang: 14.30 uur. Entree: € 4,- 
(incl. bingokaart en één con-
sumptie). 
 
NIEUWE LEDEN  GEZOCHT 
 

Bij verschillende clubs en activi-
teiten is weer plaatst voor nieuwe 
leden, o.a. bij de mandalagroep 
op woensdagochtend en de 
mondharmonicaclub op vrijdag-
middag. 
Voor de computer- en I-pad-cur-
sussen: zie pagina 4. 
Informatie en/of aanmelden bij 
Ria Schipper, tel. 693 07 89.  

Naast de dagelijkse inloop (ook op zaterdagochtend), de spelletjesmiddagen, de vaste clubs en 
activiteiten, staan er diverse activiteiten op de agenda voor december 2015 en januari 2016.  
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BOSCH EN ZIJN TIJDGENOTEN 

EXPOSITIE 

In 2016 is het 500 jaar geleden dat Jheronimus Bosch 
overleed. Het was een zeer opzienbarende kunstenaar die 
werken maakte die nog steeds tot de verbeelding 
spreken. In deze vierdelige cursus kijken we naar het 
werk van Bosch en zijn tijdgenoten. Waardoor liet Bosch 
zich inspireren en in wat voor een wereld leefde hij?  
Deze cursus start op maandag 18 januari van 14.30 - 
16.00 uur in De Palmpit, Koekoeklaan 3a Bussum. U kunt zich voor 
de cursus opgeven via 035-8884795 of een mail sturen naar 
info@artemisomnibus.nl De cursusprijs bedraagt € 55,-.  

In  de maanden januari  t /m 
maart  i s  in  De Palmpit  de  
exposi t ie  ‘schilderen op wa-
ter’ van de 21 jarige Tugba 
Mumcu.  

Mijn naam is Tugba 
Mumcu en ik houd mij 
ruim 4 jaar bezig met de 
kunstvorm papier mar-
meren. De meeste men-
sen hebben nog nooit 

van deze schildertechniek ge-
hoord.  De kunst van het papier 
marmeren ontstond ongeveer 
2000 jaar geleden in China, 
waarna het verder verspreid is 
naar andere landen. Maar wat is 
papier marmeren nou eigenlijk? 
Als eerste wordt verf gedruppeld 
in een ondiepe bak met gom-
water. Vervolgens worden er al-
lerlei patronen gemaakt op het 
water. Dit kunnen heel abstracte 
patronen zijn, maar ook bijvoor-
beeld bloemen. Hierna wordt er 
een papiervel op het water ge-
legd, waarna de verf in het papier 
trekt.  Op deze manier ontstaan er 
elke keer weer unieke kunstwer-
ken. In mijn expositie treft u zo-
wel abstracte als niet abstracte 
schilderijen.  
De tentoonstelling wordt officieel 
geopend op zaterdag 9 januari 
om 11.00 uur. Iedereen is daarbij 
van harte welkom. De werken 
zijn daarna dagelijks te zien tus-
sen 08.00 en 20.00 uur. 

COLOFON 

‘Rondom De Palmpit’ wordt 
samengesteld door John Zijdel. 
Bijdragen van anderen zijn wel-
kom, 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 2016 insturen, per 
email: info@depalmpitbussum.nl 
of per post: Redactie ‘Rondom De 
Palmpit’, Koekoeklaan 3, 1403 EA 
Bussum.  
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VIER HET LEVEN 
Samen uit, samen genieten met Vier het Leven 

Theater- Film en concertbezoek voor ouderen 
Een groeiend aantal ouderen ziet op tegen het zelf regelen 
van theater, film- en concertbezoek. Stichting Vier het 
Leven werkt samen met theaters om het voor theaterliefhebbers mo-
gelijk te maken toch van voorstellingen te genieten. Elke 3 maanden 
ontvangen belangstellenden een uitnodiging en een programma met 
een gevarieerd aanbod aan voorstellingen. 
Wat kunt u verwachten? 

U wordt van huis opgehaald door een gastvrouw/heer 
van Vier het Leven en in het theater verwelkomt met 
koffie of thee. Samen met anderen geniet u van de voor-
stelling, in de pauze of na de voorstelling staat een 
drankje voor u klaar en de vrijwilliger brengt u na af-
loop weer veilig thuis. Wilt u meer informatie? Kom 
naar de soosmiddag op 17 januari. Dan wordt door de 
stichting een voorlichting gegeven. Zie ook op de websi-
te www.4hetleven.nl of bel: 035 – 524 51 56. 

MUZIKALE MIDDAG 
Mandingo Tingana Victor is geboren en opgegroeid in Lu-
anda - Angola waar zijn muzikale ontwikkeling is begon-
nen. Als danser maakte hij veel furore en ook het bespelen 
van de djembé ging hem goed af. Mandingo heeft conserva-
torium gevolgd, is gediplomeerd docent en beschikt over 
diverse onderscheidingen. Hij heeft wereldwijd ervaring als 
danser, artistiek leider, choreograaf en musicus bij diverse 
dans- en muziekgezelschappen. Mandingo woont al enkele 
jaren in Nederland en is hier volledig ingeburgerd.  
Mandingo is een veelzijdige artiest die alle traditionele Afri-
kaanse instrumenten kan bespelen als ook Afrikaans dansen beheerst. 
Met zijn kindershowgroep “Djemkids” heeft hij in 2008 met grote 
meerderheid de publieksprijs en juryprijs van het Mondiaal Open po-

dium van Rasa gewonnen en meegedaan aan 
de Tour Mondiaal Speciaal.  
Onlangs is Mandingo nog uitgeroepen tot bes-
te djembéspeler van Europa. In Bussum treed 
hij op met zijn eigen showgroep, bestaande uit 
leerlingen uit de plaatsen Leusden, Soester-
berg en Bussum onder de naam TUTA TUTA 
NGOMA. 

LEZING 
Wie verre reizen doet, kan veel verhalen! Henk Griffioen houdt van 
de natuur, maar ook van avontuur. Zo laat hij u meegenieten van een 
ballonvlucht over het prachtige landschap van Cappadocië in Turkije, 
een tocht over de Incatrail, hoog in het Andesgebergte van Peru,  
prachtige safari’s in Namibië, kamperen met nijlpaarden rond de tent 
in Botswana en tochten door de oerwouden van Borneo met orang-
oetans en veel andere dieren, ’s nachts op het strand van Suriname, 
waar reuzenschildpadden hun eieren leggen, een loei-spannende raf-
ting over de onstuimige Zambesi in Zambia en en nog veel meer. 
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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 cur-
sisten per cursus. Heeft u interesse dan kunt u zich nu al aanmelden bij Ria Schipper, tel. 693 07 89. 
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Op woensdag 23 september reden we de een week uitgestelde (vanwege slecht weer de woensdag eraan 
voorafgaand) laatste fietstocht van dit seizoen. Helaas kon een aantal trouwe fietsers niet mee op deze 
datum vanwege de fiets-activiteiten bij de fietsclub van Huizen, maar toch reden we met een groep van 11 
mensen weg onder onverwacht gunstige weersomstandigheden. 
Toen we een dik half uur reden hoorde ik per telefoon dat het in Rotterdam goot! en wij fietsten door een 
nat, maar door zonnestralen doorschenen herfstachtig bos..... Bofkonten waren we! 
In Soest ging het even mis....een deelneemster nam een afslag een beetje te haaks en viel gedeeltelijk onder 

haar zware fiets met ondersteuning.....het liep met collectieve schrik, een 
geschaafd voorhoofd en een pijnlijke knie toch nog redelijk gunstig af en we 
dronken even verder op in Soest een lekkere kop koffie met vlaai op een 
buitenterras in het zonnetje om de schrik kwijt te raken...... De ongelukkige 
valster wilde de tocht verder mee fietsen en hield zich ondanks de zwellende 
knie kranig. Op naar het breedste fietspad van Nederland: de  startbaan van de 
voormalige vliegbasis Soesterberg, drie kilometer lang. 

Bij een hangar waar in het vrij recente verleden een straaljager geparkeerd stond, picknickten we en 
vervolgden onze tocht over het indertijd volledig ontoegankelijke natuurterrein. Voor iedereen onbekend 
gebied en daardoor een belevenis.  
Op weg naar Lage Vuursche kwam dan toch de voorspelde regen maar onder een dicht bladerdek van een 
hoge beukenlaan kwamen we daar goed doorheen in aangetrokken regenkleding. Thee in Lage Vuur-
sche...., even rust voor de zere knie… en weer verder richting Bussum. Nog een fikse bui maar tijdens de 
klim bij Het Bluk was het gelukkig weer droog. Een mooie tocht van 50 kilometer. Dat was dan de laatste 
van dit jaar. 
Het deelnemersaantal groeide gestaag. Ook uit buurgemeenten sloten zich enthousiastelingen aan: Hilver-
sum, Naarden, Kortenhoef en Baarn. 
We maakten dit seizoen weer tochten alle windrichtingen op. Volgend jaar weer, te beginnen in april bij 
frisse groene blaadjes. 
Doktersconsult leverde de volgende dag het geruststellende bericht dat er in de knie niets gebroken was 
Rustig aan doen en de zwellingen zullen weer slinken. Dat kan nu even zonder fietstochten met de Palmpit. 

Aernout en Cobi Engels 

FIETSTOCHTEN BIJ DE PALMPIT 

MANTELZORGONDERSTEUNING 

LEZING 

Donderdag 7 januari geeft mw. Carla Touw een lezing over mantelzorgondersteu-
ning. Ben je een helper of redder? Een hele belangrijke vraag als je vrijwilliger of 
mantelzorger bent. Carla Touw gaat samen met jou op zoek naar het juiste antwoord 
omdat dit bij kan dragen tot meer voldoening, plezier en energie bij het zorgen voor 
een ander! Dit doet zij door middel van een korte scherpe inspirerende case. Aan-
vang: 14.00 uur. Entree: gratis. Aanmelden:   tel. 035-6938786. 

Zondag 24 januari wordt een lezing gegeven door Gea van der Horst over de 
Mariaschool en klooster Mariënburg. Over beide onderwerpen heeft zij een boek 
geschreven. Ook is zij benieuwd naar verhalen over Bussum van u als bezoeker 
van deze lezing. 

De Palmpit nu ook op 

Facebook voor de 

meest actuele zaken: 

www.facebook.com/

depalmpit.bussum 


