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Jaargang 10 nr. 1        

dec 2017 / jan 2018 
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. 
Vanaf september werden op 
woensdagochtend muziek- en kunst 
lezingen georganiseerd door de 
ASGM. Helaas wordt dit volgend 
jaar niet meer in De Palmpit  ge-
houden. Ook worden vanaf sep-
tember taalcursussen verzorgd aan 
Syrische vluchtelingen door Har-
monie Taal & Cultuur. 
Sinds oktober is er een elke don-
derdagochtend een spreekuur van 
de organisatie “werk in je eigen 
wijk” (zie pagina 4) en vanaf janu-
ari is er weer een inloopspreekuur 
van de PvdA (zie hieronder). 
In dit krantje weer aankondigingen 
van de activiteiten die de komende 

tijd op de agenda staan. Daarbij 
ook aankondigingen van activitei-
ten in Bellefleur en de Gooise Wa-
rande. 
In december weer traditioneel de 
Sinterklaasbingo, kerstsoos, kerst-
stukjes maken en de kerstbrunch 
op tweede kerstdag. Op 7 januari 
zullen we weer klinken op het 
nieuwe jaar. En dit alles in de ge-
bruikelijke kerstsfeer! De kerstbo-
men worden weer opgetuigd, de 
tafels versierd met kerststukjes en 
ook de kerstkransjes zullen zeker 
niet ontbreken.  
De vrijwilligers en medewerkers 
van De Palmpit wensen u allen 
alvast prettige feestdagen en hopen 
u op de verschillende activiteiten te 
mogen begroeten. 
 

John Zijdel (voorzitter) 

Geachte lezer, 
 Het PvdA Ombudsteam Gooise Meren is onlangs (her)opgestart en wil graag 
inloopspreekuren gaan houden in de verschillende kernen van de gemeente 
Gooise Meren. Zie onderstaande flyer voor meer informatie. Ook zal er maan-
delijks zo'n inloopspreekuur plaatsvinden in de ronde ruimte van De Palmpit. 
Het eerste spreekuur vindt plaatst op woensdag 10 januari van 14.00 - 15.30 
uur. 

Spreekuur PvdA ombudsteam 



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 
17 januari 2018 insturen, per 
email: info@depalmpitbussum.nl 
of per post: Redactie ‘Rondom De 
Palmpit’, Koekoeklaan 3, 1403 EA 
Bussum.  

CLUB89 
 
Op zaterdag 2 december is er 
een gezellige sinterklaasbijeen-
komst van club89. Meer info: zie 
pag. 4. 
 
SINTERKLAASVIERING 
 

Op zondag 3 december wordt 
weer een sinterklaas muziekbingo 
georganiseerd. Wij zorgen voor 
speculaas, pepernoten en ook 
voor iedereen een leuk cadeau. 
Aanvang 14.30 uur. Entree: € 5,- 
Aanmelden bij de gastvrouwen/
heren of tel. 6938786.  
 
OPTICIEN AAN HUIS 
 

Stoffer Optiek (opticien aan huis) 
komt op maandag 4 december  
en maandag 15 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. 
 
MUZIKALE AVOND 
 

Op maandagavond 11 decem-
ber geeft het koor BV de Zang-
erij een optreden met een heel 
afwisselend kerstprogramma: 
sfeervol, maar ook vrolijk/licht 
Amerikaans. Aanvang: 19.30 uur. 
Entree: gratis. Meer info: zie 
pagina 4. 
 
KLEDING(UIT)VERKOOP 
 

Woensdag 13 december organi-
seert Harry Kerkhofs Mode uit 
Valkenswaard weer een kleding
(uit)verkoop voor senioren, zowel 
mannen als vrouwen. Tevens sie-
radenreparatie en -verkoop door 
Nelleke. Aanvang: 09.30 uur. 
Entree: gratis.  
 
KERST-SOOSMIDDAG 
 

Zondag 17 december is er een 
kerst-soosmiddag. Deze soosmid-
dag staat geheel in het teken van 
de Kerst met een kerstverhaal en  
een optreden van  het koor Belle-
fleur (zie pagina 4). Dit alles 
onder het genot van glühwein en 
kerstkransjes. Aanvang: 14.30 u. 
Entree  € 4,- (incl. 1 consumptie). 

BUSTOCHT 
 

Donderdag 21 december is de 
bustocht “Orchideeënhoeve in 
Luttelgeest”. Kosten: € 49.00. 
Vertrek om 14.00 uur. Meer info: 
zie pagina 3. 
 
KERSTWORKSHOP 
 
Donderdag 21 december is er 
van 10.00 tot 12.00 uur een work-
shop 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. 
 
KERSTBRUNCH 
 

Dinsdag 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. Daar-voor 
wordt op een groot scherm een 
kerstfilm vertoond. Aansluitend 
is er een bingo en een spelletjes-
middag. Entree: € 10,-. Inschrij-
ven voor 22 december bij De 
Palmpit. 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

Zondag 7 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.  
 
I-PAD CURSUS 
 

Maandag 8 januari start er weer 
een cursus i-pad bestaande uit 6 
lessen en wel van 19.00 - 20.00 
uur. Kosten € 35,-. Informatie en 
aanmelding: tel. 693 07 89. 
 
COMPUTERCURSUS 
 

Op donderdagmiddag 11 januari 
start om 13.30 uur weer een com-
putercursus o.l.v. Jos Baaij. 
Voor de inhoud van deze cursus: 
zie pagina 3. 
 
SOOSMIDDAG + FILM 
 

Zondag 14 januari is er  soos-
middag en tevens een DVD-
voorstelling met de film “Red 

Rover”. Aanvang 14.30 uur. En-
tree € 2,-.  
 
LEZING  
 

Woensdag 17 januari zal Hans 
van Horssen een lezing houden  
over veilig internetten in wijk-
centrum Bellefleur, Mackaylaan 
11a te Naarden. Aanvang: 14.00 
uur. Entree: € 4,- (incl. 1 kopje 
koffie/thee).  
 
BINGO 
 

Zondag 21 januari is er weer 
een bingo met leuke prijzen. Aan-
vang: 14.30 uur. Entree: € 4,- 
(incl. bingokaart en één con-
sumptie). 
 
CLUB89 
 
Op zaterdag 27 januari is er 
weer een gezellige bijeenkomst 
van club89. Meer info: zie pag. 4. 
 
MUZIKALE MIDDAG 
 

Zondag 28 januari is er een 
muziekrecital door Raymond 
Valverde met gitaar in wijkcen-
trum Bellefleur, Mackaylaan 
11a te Naarden. Aanvang: 14.00 
uur. Entree: € 4,- (incl. 1 kopje 
koffie/thee).  
 
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 2017 en januari 2018.  
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Cursussen kunstgeschiedenis 
Romantiek van het Noorden 
In december opent in het Groninger Museum de tentoonstelling 
Romantiek van het Noorden - Van Friedrich tot Turner. Hiermee zet 
het museum de succesvolle 19deeeuwse programmering voort. Onder-
meer te zien zullen zijn melancholische en verstilde landschappen van 
Caspar David Friedrich, de symbolisch gelaagde landschappen van 
Turner en de voor velen onbekende landschapsschilderijen uit 

Scandinavië. Tijdens de cursus van vier lessen zullen 
deze kunstenaars de revue passeren met in het bijzon-
der de Scandinavische kunst van ondermeer Erik 
Werenskiold, Frits Thaulow en Edvard Munch. 
Thema’s die hierbij worden behandeld zijn reizen in 
het landschap en de oerkracht en het spirituele van de 
natuur.  

De cursusprijs bedraagt € 60 voor 4 lessen. Docente drs. Diana Kost-
man. Data: 27 nov, 4, 11 en 18 dec  van 14.30 – 16.00 uur.   
Van Daguerre tot Dijkstra; de geschiedenis van de fotografie 
De vernieuwende beelden die fotografen maakten hebben onze kijk op 
de wereld in de loop van een kleine twee eeuwen drastisch veranderd. 
Zo zou Joseph Nicéphore Niépce niet hebben 
gedacht dat hij aan het begin zou staan van een 
wereldwijde culturele revolutie toen hij in 1826 
een foto maakte vanuit zijn raam in Le Gras. Na 
veel experimenteren werd de fotografie 
uiteindelijk eind negentiende eeuw volwassen en 
na enige aarzeling een volwaardige kunstvorm. 
Tegenwoordig is in de wereld van instagram en snapchat de fotografie 
niet meer weg te denken. Tijdens de 6 lessen worden  de getoonde 
iconische foto’s geplaatst in de context van de maatschappelijke en 
kunstzinnige ontwikkelingen. Daarbij wordt ingegaan op de levens en 
het werk van toonaangevende fotografen zoals Louis Daguerre, Robert 
Capa, Richard Avedon, Diane Arbus, Man Ray en Weegee.  
De cursusprijs bedraagt € 90 voor 6 lessen. Docente drs. Diana Kost-
man. Data:  22 en 29 jan, 5, 12, 19 en 26 feb.  van 14.30 – 16.00 uur. 

Op donderdag 21 december is er een bus-
tocht naar de orchideeënhoeve in Luttel-
geest.  
Om 14.00 uur vertrekken we vanuit Bus-
sum via een toeristische route naar Luttelgeest. Na aankomst bezoeken 
we de orchideeënhoeve, tuinen en de kerstmarkt. Om 17.15 uur krijgen 
we in het restaurant van de orchideeënhoeve een 3 gangen diner met 
kalkoenrollade. Om 19.15 uur vertrekken we weer naar Bussum en 
zullen om ongeveer 20.45 uur weer terug zijn.  
Kosten € 49,00. Het geld graag gepast in een envelop met uw naam er-
op. Aanmelden kan tot en met maandag 15 december* bij Angèle Vis-
ser, tel. 691 29 22 of bij de gastvrouwen/ heren van De Palmpit, tel. 
693 87 86.  
* Voor afmeldingen na 15 december zullen reserveringskosten in rekening worden gebracht. 

Bustocht met De Palmpit 

In de maanden november, 
december 2017 en januari 
2018 is in de hal van De 
Heul een expositie te zien 
van de werken van Roos 
van Velzen.  

Roos schildert sinds 2009 na 
een carrière als zakenvrouw. Ze 
startte ooit de 1e discotheek in 
Nederland THE SMUGG-
LERS in Bussum en vele 
bekende Nederlanders  vonden 
daar hun weg. 
Op haar 55e zei ze de Horeca 
vaarwel en is gaan reizen en in 
2009 is ze gaan schilderen. 
Favoriete thema’s zijn mens en 
dier.  
De werkwijze van Roos is gro-
tendeels intuïtief en impulsief. 
Het menselijke onbewuste dient 
zich vaak aan in versluier-de 
symbolen en gedachten, met als 
resultaat dat haar werk een 
veelzijdige en diversiteit biedt. 
Gepassioneerd schildert ze ac-
tualiteit, realiteit en fantasie, 
soms met een komische noot. 
Haar beeldtaal heeft hierdoor 
een eigen karakter.  
Het basismateriaal voor haar 
schilderwerk is acryl, olie en 
gemengde techniek. Ze schil-
dert op hout, stof en doek, 
waarvan veel in opdracht. Met 
name huisdieren op panelen. 
Schilderen is voor haar pure 
emotie en vrijheid geworden. 
Emoties wisselen, zo ook haar 
werken. Het is voor haar een 
grote ontdekkingsreis en ver-
rijkt haar leven. 
Ze maakt ook sieraden. Nieuw 
zijn de polsbanden. 
Meer van haar werk is te zien 
op www.roosvanvelsen.nl 

EXPOSITIE 

COMPUTERCURSUS IN DE PALMPIT 

De computercursus die donderdag 11 januari start is handig voor men-
sen die al een beetje met de computer kunnen omgaan en die kennis 
willen maken met allerhande mogelijkheden die de computer biedt 
m.b.t. teksten verfraaien en keurig op slaan. Er zitten vele verrassende 
mogelijkheden in een tekstverwerker, die jammer genoeg niet benut 
worden, we gaan er wat aan doen. Wat voor de tekstverwerker geldt, 
geldt ook voor het gebruik van internet. We kiezen onderwerpen die 
handig zijn in het dagelijks leven, te denken valt aan huishouden, rei-
zen, inkopen doen, muziek en cabaret en vele andere zaken. De cursus 
bestaat uit 10 lessen en vindt plaats op de donderdagen om 13.30 uur. 
Informatie en aanmelden bij Ria Schipper tel. 693 07 89. 
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BV DE ZANGERIJ WEER IN DE PALMPIT! 
In februari 2016 verzorgde dit kleine gemengde koor een optreden in de Palmpit. Een “proefconcertje”, 
want het koor was nog splinternieuw en moest ervaring in 
optreden opbouwen. Van twee kanten werd deze actie als 
zeer positief ervaren. Onder deskundige leiding van dirigent 
Wim van Geffen werd er flink en met veel enthousiasme 
verder gewerkt aan het instuderen van nieuw repertoire. 
Nu, december 2017, bent u van harte uitgenodigd om de 
resultaten van stevige studie te beluisteren. Onder de titel 
“Tussen Sint en Kerst” biedt BV de Zangerij een afwis-
selend, aantrekkelijk programma en wel maandagavond 11 
december van 19.30 uur tot 21.30 uur. De toegang  is gratis! 
Neem vooral vrienden en familie mee en laat u verrassen! 
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De Palmpit nu ook op 

Facebook voor de 

meest actuele zaken: 

www.facebook.com/

woc.depalmpit.1 

 SOOSMIDDAG MET KOOR BELLEFLEUR 
Onder het genot van een hapje en een drankje in de gezellig 
versierde ruimte zal tijdens de soosmiddag op zondag 17 
december het koor “Bellefleur” uit Naarden o.l.v. de Noorse 
dirigente Gro Rapstad met pianobegeleiding van Annet Kloppert 
met een kerstrepertoire optreden. Het koor is een driestemmig 
dameskoor met ruim 25 leden. Ook zal er een kerstverhaal 
worden voorgedragen. Aanvang 14.30 uur. Entree € 4,- (incl. 
één consumptie). 

PROGRAMMA DE GOOISE WARANDE 
In onze wijk Oostereng op de Mezenlaan bevindt zich woonzorglocatie Vivium De Gooise Warande. Daar 
worden veel leuke activiteiten georganiseerd voor de bewoners zoals dvd-voorstellingen, muzikale midda-
gen, lezingen, bingo, e.d. Ook mensen die daar niet wonen zijn daarbij van harte welkom! Per activiteit 
betaalt u naast de kosten van zo’n activiteit € 3,00 extra voor de koffie of thee. In De Palmpit hangt altijd 
een overzicht van deze activiteiten.  
Zie ook de website van De Gooise Warande: www.vivium.nl/de-gooise-warande-agenda. 

CLUB89 IN DE PALMPIT 

Verder organiseert het bestuur een zomerfeest, Kerstfeest en alleengaandendag. Je bent van harte welkom 
eens een kijkje te komen nemen! Voor meer informatie: www.club89.nl of info@club89.nl 

Club89 is een activiteiten club voor alleengaanden. Iedere laatste zater-
dag van de maand is er een inloopavond in de Palmpit. Voor een praatje 
en een drankje. 
De leden zelf organiseren een activiteit waar je aan deel kunt nemen. 
Wie alleen is of niet samenwonend kan lid worden van onze club. 
Wat wij zoal doen: wandelen, fietsen, theater en met elkaar uit eten.  

Vanaf donderdag 12 oktober 2017 werken wij iedere donderdagochtend 
van 9-12 uur alleen op afspraak in de ronde ruimte van De Palmpit, 
Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum. 
Wij bieden u de kans om PROFESSIONEEL begeleid te worden naar een 
nieuwe of andere baan. Heeft u behoefte aan extra (zelf)inzicht? Wij le-
veren origineel maatwerk tegen vriendelijke prijzen met out-of-the-box 
bemiddeling. Wij hebben een goed werkend systeem ontwikkeld in de 
afgelopen 12,5 jaar dat zich goed heeft bewezen. Daarbij geloven wij dat 
door intensief samen te werken en slimmer te solliciteren uw kansen op 
de arbeidsmarkt sterker worden. Onze filosofie is dat niet alleen dipl-
oma’s maar ook competenties tellen. 
Stuur een E-mail naar info@werkinjeeigenwijk.nl of neem contact op 
met Wim van Oudheusden, tel. 06 - 404 145 60. Zie ook onze website www.werkinjeeigenwijk.nl. 

WERK IN JE EIGEN WIJK 


