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De Palmpit met Kerst en Nieuwjaar 
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Jaargang 9 nr. 1        

dec 2016 / jan 2017 
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. 
De terrastafels en stoelen zijn in-
middels weer opgeruimd tot 1 april 
volgend jaar en het 30 jarig jubi-
eum van De Palmpit is gevierd. 
In dit krantje weer aankondigingen 
van de activiteiten die de komende 
tijd op de agenda staan. Omdat het 
aantal bezoekers op de zondagmid-
dagen steeds verder terugloopt is 
besloten om vanaf januari niet 
meer elke zondagmiddag iets te or-
ganiseren. Hierover meer op pagi-
na 3.  
In december dus nog wel de Sinter-
klaasbingo, kerststukjes maken, de 

kerstbrunch op tweede kerstdag en 
de oud & nieuwviering op 31 de-
cember.  
In december zal een flexkantoor 
worden ingericht in de Vivium-
ruimte en worden bemand door de 
thuishulpplanning van Vivium.  
Op 8 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 van de open eettafel op maandag- 
en donderdagavond zijn er ook themamaaltijden op de 
laatste vrijdag van de maand, welke verzorgd worden 
door keurslager Oegema. Op 16 december  kan men 
genieten van Amuse van gerookte zalmsnippers, 
kabeljauwfilet met pommes duchesse en aardbeien 
bavarois. Kosten € 10,- (incl. 1 consumptie). Aanmel-
den uiterlijk 2 dagen van tevoren in De Palmpit. Max. 
35 personen. Vol is vol! 
Voor de themamaaltijden in 2017 zullen we aan de 
deelnemers suggesties vragen wat ze graag op het 
menu willen hebben. Ook zullen we gaan inventari-
seren of men de themamaaltijd op een andere dag wil-

len. De enquêteformulieren liggen in De Palmpit en bij de slager. 

Eten in De Palmpit 

Club 89 in De Palmpit 
Club89 is een activiteiten club voor al-
leengaanden. Iedere laatste zaterdag van 
de maand is er voor de leden een inloop-
avond in de Palmpit. Voor een praatje en 
een drankje. 
De leden zelf organiseren ook activitei-
ten waar je aan deel kunt nemen.  
Wat wij zoal doen: wandelen, fietsen, theater en met elkaar uit eten. Verder 
organiseert het bestuur een zomerfeest, Kerstfeest en alleengaandendag.  
Wie alleen is of niet samenwonend kan lid worden van onze club. Voor aan-
melden of meer informatie: tel. 6232930 of info@club89.nl. Zie ook onze 
website www.club89.nl  



DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

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 2017 insturen, per 
email: info@depalmpitbussum.nl 
of per post: Redactie ‘Rondom De 
Palmpit’, Koekoeklaan 3, 1403 EA 
Bussum.  

SINTERKLAASVIERING 
 

Op zondag 4 december wordt in 
samenwerking met de mondhar-
monicagroep weer een sinterklaas 
muziekbingo georganiseerd. Wij 
zorgen voor speculaas, peperno-
ten en ook voor iedereen een leuk 
cadeau. Aanvang 14.30 uur. En-
tree: € 5,- Aanmelden bij de gast-
vrouwen/heren of tel. 6938786.  
 
OPTICIEN AAN HUIS 
 

Stoffer Optiek (opticien aan huis) 
komt op woensdag 7 december  
en maandag 16 januari 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. 
 
ANDULATIE-THERAPIE 
 

Op donderdag 8 december  is er 
een voorlichtingssessie over An-
dulatie-therapie. De toegang is 
gratis en alle aanwezigen krijgen 
een gratis behandelsessie op hun 
klachten. Aanvang 13.30 uur. 
Meer info: zie pagina 4. 
 
MUZIKALE MIDDAG 
 
Op zondag 11 december is er 
een optreden van Die Musik 
Freunde Aanvang: 14.30 uur. 
Entree: € 4,-. Meer info: zie 
pagina 4. 
 
KLEDING(UIT)VERKOOP 
 

Dinsdag 13 december organi-
seert Harry Kerkhofs Mode uit 
Valkenswaard in De Palmpit 
weer een kleding(uit)verkoop 
voor senioren, zowel mannen als 
vrouwen. Tevens sieraden-
reparatie en -verkoop door Nel-
leke van Riel. Aanvang: 09.30 
uur. Entree: gratis.  
 
THEMAMAALTIJD 
 
Op vrijdag 16 december is er 
weer een themamaaltijd van 
keurslager  Oegema met Amuse 
van gerookte zalmsnippers, 
kabeljauwfilet met pommes du-
chesse en aardbeien bavarois. 
Aanvang: 17.30 uur. Prijs € 10,-. 
Meer info: zie pagina 1. 

BUSTOCHT 
 

Vrijdag 16 december is de 
bustocht “Rondvaart en lichttoer 
door Amsterdam”. Kosten: € 
39.50. Vertrek om 15.00 uur. 
Meer info: zie pagina 3. 
 
KERST-SOOSMIDDAG 
 

Zondag 18 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. 
 
KERSTWORKSHOP 
 
Donderdag 22 december is er 
van 10.00 tot 12.00 uur een work-
shop 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 deelnemen. 
 
KERSTBRUNCH 
 

Maandag 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 bingo en 
een spelletjesmiddag. Entree: € 
10,-. Inschrijven: voor 24 decem-
ber bij De Palmpit. 
 
OUD EN NIEUWVIERING 
 

Bij voldoende deelname vieren 
wij op zaterdag 31 december 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. Meer info: zie pagina 
1. 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

Zondag 8 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 wijkont-
moetingscentrum elkaar gelukkig 
nieuwjaar toewensen.  

SOOSMIDDAG + FILM 
 

Zondag 15 januari is er  
soosmiddag en tevens een DVD-
voorstelling met de film “De 
Verbouwing”.  Aanvang 14.30 
uur. Entree € 2,-.  
 
BINGO 
 

Zondag 22 januari is er weer 
een bingo met leuke prijzen. Aan-
vang: 14.30 uur. Entree: € 4,- 
(incl. bingokaart en één con-
sumptie). 
 
MUZIKALE MIDDAG 
 

Zondag 29 januari is er een 
optreden van Nico Contini in 
wijkcentrum Bellefleur, Mac-
kaylaan 11a te Naarden. Aan-
vang: 14.30 uur. Entree: € 4,- 
(incl. 1 kopje koffie/thee). Zie de 
toelichting op pagina 4. 
 
SPELLETJESMIDDAGEN 
 

Elke vrijdagmiddag kan men  
spelletjes komen doen in de moo-
ie ronde ruimte van De Palmpit. 
Dit onder het genot van een 
drankje en een hapje. Deelname € 
1,- per middag. Ook is het moge-
lijk om een clubje op te richten 
met een specifiek spel zoals scha-
ken, dammen, rummikub, scab-
ble, mahjong, enz. 
 
CLUBS EN ACTIVITEITEN 
 

Bij De Palmpit zijn heel veel 
clubs en activiteiten actief. Zo 
ook weer in het nieuwe jaar. 
Voor het aanbod zie onze 
website. Ook is het altijd moge-
lijk een nieuwe activiteit op te 
starten. Voor informatie over 
deelname aan een bestaande acti-
viteit of het oprichten van een 
nieuwe activiteit kunt u bellen 
met 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 2016 en januari 2017.  
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EXPOSITIE 

In de maanden november   
t /m januari  i s  in  De Palm-
pi t  een exposi t i e  van Rob 
Heerschop.  

Rob Heerschop is ge-
boren op 21 april 
1959. Tekenen en een 
beetje schilderen wa-
ren gewoon hobby’s, 
muziek was zijn grote 
passie. Rob was actief 
als muzikant.  

Toen hij na het behalen van zijn 
Havo-diploma niet naar de Kunst
-academie kon (richting grafisch 
ontwerpen), ging hij verder in 
muziek en techniek en werd hij 
uiteindelijk opnametechnicus in 
de klassieke muziek, o.a. opera, 
CD-producties, opnames van het 
Koninklijk Concertgebouworkest 
etc. 
In 2007 overleed de vader van 
Rob en werd schilderen een 
uitlaatklep voor zijn emoties. 
Dikwijls werd hij wakker met 
abstracte beelden in zijn hoofd 
die hij vervolgens aan het doek 
toevertrouwde. Al snel ging hij 
zich ook toeleggen op de 
figuratieve kunst. Ondertussen 
werd hij van verschillende kanten 
aangespoord om met zijn schil-
derwerk naar buiten te treden. Zo 
ontstond zijn website, exposeerde 
hij regelmatig en kwam er steeds 
meer belangstelling. 
Hij schildert abstract en figu-
ratief, o.a. Amsterdamse grach-
ten, muziek, gestileerde musici. 
Rob wil zich niet beperken tot 
één richting en laat zich inspire-
ren door het moment.  
Zoals Rob zelf zegt: “In gedach-
ten zie ik altijd al de beelden die 
uiteindelijk mijn schilderijen zul-
len worden. Noem het maar een 
zekere onrust die pas verdwijnt 
als ik tevreden ben met het 
eindresultaat. Soms zie ik lijnen 
langs oneindige linialen, dan 
weer enorme dieptes of spelon-
ken. Kleuren met veel zeggings-
kracht doemen op uit deze sterk 
contrasterende lagen en tunnels. 
Mijn schilderijen moeten licht 
geven”. Meer informatie vindt u 
op www.robheerschop.nl. Tel 06- 
517 860 11. 
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Cursussen kunstgeschiedenis 
Het veelzijdige genie Leonardo 
Dagelijks verzamelen vele bezoekers van het Louvre zich rondom het 
beroemdste schilderij de Mona Lisa om te genieten van de geheim-
zinnige glimlach geschilderd door Leonardo da Vinci. In deze vier-
delige cursus wordt ingegaan op niet alleen Leonardo de kunstenaar 
maar ook de beroemdste ontdekker, schrijver, uitvinder en architect 
van de Renaissance. Data maandag 23 en 30 januari, 6 en 13 februari 
van 14.30 – 16.00 uur. 
Rembrandt en zijn tijd 
De late Rembrandt was één van de best bezochte tentoonstellingen 
van 2015. In deze vierdelige cursus kijken we niet alleen naar deze 
interessante periode maar volgen we het levensverhaal van Rem-
brandt vanaf zijn Leidse jeugd. U krijgt inzicht in zijn schildertech-
nieken, zijn onderwerpen, tekeningen en etsen. U zult tijdens de cur-
sus zien waarom hij gezien wordt als één van de grootste kunste-
naars. Data maandag  27 februari, 6,13 en 20 maart van 14.30 – 16.00 
uur. 
Vincent van Gogh; een leven in verf 
Wereldwijd raken mensen gegrepen door de veelal kleurrijke schilde-
rijen van Vincent van Gogh. Zijn werken worden voor vele miljoenen 
aangekocht door verzamelaars, iets wat deze kunstenaar nooit had 
kunnen vermoeden toen hij in 1890 berooid en geestelijk in de war 
stierf.Tijdens deze vierdelige cursus wordt het verhaal verteld van het 
interigerende leven van Van Gogh en komen zijn belangrijkste kunst-
werken en tekeningen voor het voetlicht. Data maandag 27 maart, 3, 
10 en 24 april van 14.30 – 16.00 uur. 
U kunt zich voor de verschillende cursussen opgeven via 06-
14354048 of door een mail te sturen naar info@artemisomnibus.nl.  
De prijs per cursus bedraagt € 57,50. Indien u zich inschrijft voor alle  
drie de cursussen betaalt u € 155,-  i.p.v. € 172,50. 

Op vrijdag 16 december is er een avond-
tocht “Rondvaart en lichttoer door Am-
sterdam". Vertrek vanaf De Palmpit om 
15.00  uur.  
In december is Amsterdam op z'n mooist. Uitbundige feestverlichting 
en Kerstetalages houden de aandacht van de bezoekers gevangen. 
Deze lichttoer brengt u er middenin. We onderbreken dit feestelijke 
gebeuren voor de koffietafel in Haarlemmerliede nadat we een rond-
vaart van 1 uur gemaakt hebben door de grachten van Amsterdam. 
Thuiskomst: ca. 21.00 uur. Kosten 39,50 euro. Het geld graag gepast 
in een envelop met uw naam erop. Het geld wordt in de hal van het 
appartementencomplex opgehaald. U kunt zich uiterlijk drie dagen 
van te voren opgeven bij de gastvrouwen/heren van De Palmpit, tel. 
693 87 86 of bij Angèle Visser, tel. 691 29 22.  

Bustocht met De Palmpit 

Minder activiteiten op zondagmiddag 

Naast het feit dat er steeds minder bezoekers komen is het ook erg 
moeilijk om vrijwilligers te vinden die dit willen organiseren. Om 
toch de trouwe bezoekers tegemoet te komen hebben we contact ge-
zocht met andere wijkcentra en instellingen die ook op zondag iets 
organiseren. Voor januari is dat in ieder geval wijkcentrum Bellefleur 
te Naarden, die elke laatste zondag van de maand een muzikale mid-
dag organiseren. Deze activiteiten zullen telkens in dit krantje worden 
vermeld. Wijkcentrum de Schakel, Kolonel Verveerstraat 74 te Naar-
den heeft elke 2e zondag van de maand een filmvoorstelling. Aan-
vang 13.30 uur. Entree € 2,50 (incl 1 x koffie/thee). Aanmelden in De 
Schakel of bel Caroline Gorter 035 694 5864. 

Traditiegetrouw werden elke zondag in De Palmpit activi-
teiten georganiseerd zoals lezingen, muziekmiddagen,dvd- 
voorstellingen, bingo’s en soosmiddagen. Doordat het be-
zoekersaantal  steeds verder terugloopt is  besloten om het 
aantal middagen te beperken. 
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DIE MUZIK FREU(N)DE 
Op 11 december staat er weer een mooi en goed programma in de Palmpit. Het inmiddels landelijk 
bekende trio bestaat uit zangeres Boukje Abbink, pianist Peter Smit en contrabassist Wim Velthuizen. Met 
hun geluidsinstallatie, bediend door Wink Abbink, kunnen zij een mooi afgestemd en prettig in het gehoor 
liggend repertoire brengen. De naam van het trio bevat zowel het woord Freude (vreugde, plezier) als 
Freund (de onderlinge vriendschap). Het motto van de Musik Freu(n)de is: “Muziek van alle tijden en van 
alle landen”. Door hun muzikale opleiding hebben zij een uitgebreid repertoire, dat zowel klassieke als 
eigentijdse muziek omvat. Het programma met lichte muziek bevat onder andere liedjes van Toon 
Hermans en Jules de Corte. Er worden muzikale uitstapje gemaakt naar Gershwin en musicals als Evita of 
een Franse chanson. Zo is elk optreden voor het trio vaak weer prettige uitdaging. 
De bezetting 
Boukje Abbink heeft vroeger enkele jaren accordeon 
gespeeld. Die is naar de achtergrond verdwenen. Tevens 
zingt ze van jongs af aan. Ze zegt: ‘het zingt altijd in mij 
en het komt er graag uit’. Na jaren in een koor gezongen te 
hebben kwam het moment om solo te gaan. Zanglessen 
door de jaren heen bij o.a. Mariejan van Oort  en Heleen 
van Boeschoten ondersteunen haar om de stem gezond te 
houden. Al jaren treedt Boukje samen op met Die Musik 
Freu(n)de, waar ze heel veel plezier aan beleeft en die 
“Freude” deelt ze met Peter en Wim. 
Peter Smit begon al op jonge leeftijd met piano spelen. 
Eerst de muziekschool, daarna piano lessen. De piano 
kwam op de achtergrond, maar het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan en na lange tijd pakte hij toch de piano weer 
op. Zo speelt hij soms duetten op het Steinway Centrum 
Nederland met Nicolaas Elshout, ieder op een eigen vleugel, dus geen quatre mains. Al weer meer dan tien 
jaar begeleidt hij Boukje Abbink met veel plezier in Die Musik Freunde. Ook speelt Peter  in het combo 
van Tim Welvaars allround muziek.  
Wim Velthuizen begon, zoals zovelen, op de middelbare school in het schoolorkest. De muziek werd 
serieus toen hij in een koor ging zingen en les in koordirectie kreeg van Renske Nieweg. Het bleek echter 
dat zijn hart naar de contrabas uitging. Hij was nauwelijks begonnen met de studie contrabas toen hij 
gevraagd werd in het kwartet Daalhuisen, waarmee hij in binnen- en buitenland optrad en veel artiesten 
begeleidde. In diverse kleine en grote orkesten deed hij veel routine op. Bij een optreden achter het ijzeren 
gordijn in de voormalige DDR wist hij een contrabas van de meester basbouwer Rubner te kopen. Daar 
speelt hij nog steeds met plezier op. Ook tot plezier van de twee andere muziekvrienden. 
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Wat is Andullatie? 
Andullatietherapie is een behandelmethode die al ruim een decennium wordt ingezet voor pijnverlichting, 
wellness en betere prestaties. Andullatie berust op een combinatie van mechanische trillingen en infra-
roodwarmte. De therapie werdt ontwikkeld in nauwe samenwerking met wetenschappers, universitaire zie-
kenhuizen en professoren en artsen. Andullatietherapie heeft een positieve invloed op de basis functies van 
het lichaam. De behandelmethode legt het fundament voor het behoud en herstel van onze gezondheid. 
Dankzij Andullatie kunnen pijnklachten ten gevolge van diverse aandoeningen, zoals rugproblemen, 
fibromyalgie en artrose, reuma worden verlicht. Vooral klachten die het gevolg zijn van chronische aan-
doeningen kunnen oorzaak zijn van een lange lijdensweg met verlies van levenskwaliteit. Door regelmatig 
gebruik te maken van andullatie zult u een pijnvermindering ervaren van tussen de 35-85%.  
De therapie werkt ook preventief. 
Andullatie zorgt ervoor dat cellen geactiveerd worden en meer energie produceren. Dit heeft een positieve 
uitwerking op onze organenen derhalve op onze gezondheid. Bovendien stimuleert Andullatietherapie de 
eliminatie van ziekteverwekkers en beschermt ons tegen ziektes. Onze vitaliteit neemt toe en ons 
immuunsysteem wordt versterkt. Kijk ook eens op de website: www.andullatie.nl. 

Een ieder krijgt een gratis behandelsessie op hun klacht. 
Met vriendelijke groet, 
Pim Pobre Hhp  
Pim@hhp-professional.com  
06-55486355 

GRATIS BEHANDELSESSIE ANDULLATIE-THERAPIE 

De Palmpit nu ook op 

Facebook voor de 

meest actuele zaken: 

www.facebook.com/

depalmpit.bussum 

Donderdag 8 december 2016 

aanvang 13.30 uur 

Er is mogelijkheid tot aanschaf 


