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Terugblikkend op vorig jaar mo-
gen we constateren dat weer meer 
mensen De Palmpit wisten te vin-
den en we het magische getal van 
20.000 drempeloverschrijdingen 
ruimschoots hebben gehaald. Dat 
is gemiddeld dus meer dan 1650 
per maand). Door nog meer nieu-
we activiteiten, zoals brunches op 
2e Paasdag, 2e Pinksterdag en 2e 
Kerstdag, bustochten en uitstapjes, 
een actief PR-beleid en een eigen 
rubriek in de Bussumse krant, we-
ten we steeds meer mensen naar 
De Palmpit te trekken. Ook in het 
nieuwe jaar willen we dat graag 
continueren, maar er gaat dan wel 
wat veranderen. Medehuurder Vi-
vium gaat verschillende ruimtes 
opeisen en de gemeente Bussum 
heeft geld beschikbaar gesteld voor 
de inrichting van de ronde ruimte, 
die naar de wens van alle betrok-
kenen een mooie uitstraling krijgt,  
waar mensen graag vertoeven, 
deels als inloop en mogelijk ook 
voor andere activiteiten.  
De beheercommissie van De Palm-
pit heeft daarbij enkele wensen en 
verlangens. Belangrijk is dat alle 
clubs en activiteiten gewoon door-
gang kunnen blijven vinden zon-
der te veel afhankelijk te zijn van 
anderen.  
Op korte termijn zullen alle be-
trokken partijen bij elkaar komen 

en proberen de wensen van eenie-
der zo veel mogelijk te verwezenlij-
ken. 
Wanneer u dit leest, is de maand 
januari reeds voorbij en zijn er tal 
van activiteiten reeds achter de 
rug.  
Voor februari en maart staan ook 
leuke activiteiten op het program-
ma. Meer informatie hierover is el-
ders in dit krantje te lezen. 
De computercursussen zijn ook 
van start gegaan. Hiervoor waren 
zoveel aanmeldingen, dat er nu op 
vier middagen en één avond les 
wordt gegeven. Alle andere clubs 
en activiteiten zijn na een kort 
kerstreces ook weer begonnen. 
Wilt u weten of er nog ergens 
plaats is, vraag dat aan onze coör-
dinator, Ria Schipper, tel. 6930789. 
                    John Zijdel (voorzitter) 

De Palmpit in 2012 
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Op zondag 8 januari werd in De Palmpit een nieuwjaarreceptie gehou-
den. Onder het genot van een drankje en een hapje konden de bezoekers 
elkaar gelukkig nieuwjaar toewensen.  

Nieuwjaarsreceptie 2012 

Er waren ruim 70 mensen aanwezig. Ze werden verwelkomd door de beheer-
commissie met een glas mousserende wijn of jus d’orange. Ook kon men 
ruimschoots oliebollen eten. Deze waren ter beschikking gesteld door Albert 
Heijn van winkelcentrum Koekoeklaan. De manager van dit bedrijf had toege-
zegd alle niet verkochte oliebollen ter beschikking te stellen van De Palmpit. 

Aan de kwaliteit lag het niet, maar er 
waren toch nog zo’n 240 oliebollen 
over, die op oudejaarsavond, in de 
week daarna en op de nieuwjaarsre-
ceptie werden geconsumeerd. 
Tijdens de receptie werd door de 
voorzitter ook een speech gehouden, 
waarin hij terugkeek op het oude jaar 
en de plannen van de beheercommis-
sie voor het nieuwe jaar bekend maak-
te. Daarbij sprak hij ook zijn bezorgd-
heid uit over de ontwikkelingen rond-
om de herverdeling van de ruimtes in 
de Heul (zie artikel hierboven). De gastvrouwen zitten er klaar voor 

Eindelijk invulling van de ronde ruimte 



RONDOM DE PALMPIT  

Het nieuwe jaar is begonnen en ook dit jaar heeft WOC De Palmpit voor de senioren in 
de wijk weer heel veel te bieden. Naast de vaste clubs en activiteiten, de inloop dage-
lijks van 10.00 tot 12.00 uur en de spelletjesmiddag op vrijdag, zijn er op de zaterdag– 
en de zondagmiddagen verschillende activiteiten. Voor elk wat wils.   

DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

BINGO 
Op zondag 26 februari en 25 
maart zijn er weer bingomid-
dagen met leuke prijzen.  
Aanvang: 14.30 uur. Aanmel-
den is niet nodig. Entree: € 4,- 
(incl. een bingokaart en één 
consumptie).  

Van maart t/m november wordt 
op de derde dinsdag van de 
maand een wandeltocht gehou-
den o.l.v. Trudy Nederend. Bij 
de afstand en de route wordt re-
kening gehouden met de fysieke 
gesteldheid van de deelnemers. 

WANDELTOCHTEN  

Woensdag 15 februari houdt 
Harry Kerkhofs Modehuis uit 
Valkenswaard in de hal van De 
Heul vanaf 09.30 uur een kle-
dingverkoop voor senioren, man-
nen zowel als vrouwen. Om 
10.00 uur wordt tevens een mo-
deshow gehouden waarin de 
nieuwe voorjaarscollectie wordt 
getoond. De toegang is gratis. 

KLEDINGVERKOOP 

DIALEZING 
Op zondag 5 februari houdt 
Mw.Corry de Jong-Steenland 
een boeiende lezing over Schot-
land. Na diverse reizen gemaakt 
te hebben is ze enthousiast ge-
worden over Schotland en wil ze 
haar deze ervaringen met ons de-
len. In de pauze wordt er een 
glaasje whisky geschonken en 
zijn er typisch Schotse hapjes. 
Ook is er veel informatiemateri-
aal over Schotland aanwezig 
(www.kiltshop.nl) en wordt het 
geheel opgeluisterd met Schotse 
muziek door doedelzakspeler 
Steven Scholte (zie www.bagpi 
peplayer.nl). Aanvang 14.30 uur. 
Entree: 4 euro.  

Op zondag 4 maart zal me-
vrouw Dorinde Smit- Duyzent-
kunst een muzikale lezing hou-
den over Toon Hermans. Het 
programma zal bestaan uit een 
aaneenschakeling van bekende 
nummers, achtergrondinforma-
tie en voordracht. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 
4,- (incl. één consumptie). 

MUZIKALE LEZING 

MUZIKALE MIDDAG 
Op zondag 11 maart treedt het 
combo “Opmaat” op. Combo 
Opmaat bestaat uit een alt-sax, 
piano, gitaar, contra-bas en een 
vibrafoon. Zij spelen ever-
greens, mainstream en achter-
grondmuziek. Aanvang: 14.30 
uur. Entree: € 4,- (incl. één con-
sumptie). 

COMPUTERCURSUS  
DIGITALE FOTOGRAFIE 

Op maandag 26 maart starten 
we weer met een cursus digitale 
fotografie. Deze cursus wordt 
gegeven op de maandagmiddag 
en -avond en bestaat uit 6 lessen 
à € 30,- (incl. cursusmateriaal). 
De cursus houdt globaal in: het 
overbrengen van de foto's uit de 
camera naar de computer, bekij-
ken en bewerken van de foto's 
in de ‘fotogallery‘, eigen foto’s 
op het bureaublad plaatsen, een 
screensaver maken met eigen 
foto’s, het gecomprimeerd ver-
zenden van foto's via e-mail,  
printen van foto's, af laten druk-
ken van foto's via internet en an-
dere mogelijkheden via internet, 
zoals het maken van een foto-
boek, fotopuzzel, enz. Tevens 
de installatie en het gebruik van 
het (gratis) programma Picasa. 
Voor deelname opgeven bij de 
gastvrouwen/-heren van De 
Palmpit. Telefoon: 035 – 693 87 
86.  

DIALEZING 
Op zondag 12 februari houdt 
de heer Leo Knol uit Apeldoorn  
een diapresentatie over Oud- 
Holland. Diverse beelden passe-
ren de revue: Molens, boerderij-
en, klederdrachten, oude am-
bachten etc. Tevens worden er 
prenten uit de natuur vertoond.  
Aanvang: 14.30 uur. Entree: 4 
euro (incl. één consumptie). 

Op zondag 19 februari en zon-
dag 18 maart zijn er weer soos-
middagen. Wij zorgen voor de 
aanwezigheid van drankjes en 
een gratis knabbeltje. Van de 
aanwezigen wordt verwacht dat 
ze er met elkaar een gezellige 
middag van maken door het ver-
tellen van anekdotes, het voor-
dragen van een sketch, een ge-
dicht of leuk verhaal, het bespe-
len van een muziekinstrument 
(piano is aanwezig), of een ande-
re ludieke manier om de aanwe-
zigen te vermaken. Aanvang: 
14.30 uur. De entree is gratis. 

SENIORENREIZEN 
Op donderdag 9 februari houdt 
Vivium-zorggroep een informa-
tiebijeenkomst over geheel ver-
zorgde reizen naar de Spaanse 
Costa del Sol. Aanvang: 14.30 
uur. Meer info: zie pagina 4. 

Pagina 2 

SOOSMIDDAG 

BUSTOCHT 
Op vrijdag 17 februari is er 
weer een bustocht, dit keer naar 
het Brabantse Hilvarenbeek. 
Voor meer info: zie pagina 3. 

CREATIEVE MARKT  
Op zaterdag 24 maart van 10 
tot 15 uur wordt in De Palmpit 
weer een ‘creatieve markt’ geor-
ganiseerd. Voor een aantrekke-
lijke prijs kan men sieraden, 
schilderijen, knuffels, houtsnij-
werk, patchwork, 3D– en andere 
kaarten, glaswerk, enz. kopen, 
om uw eigen huis te verfraaien 
of om aan een ander cadeau te 
doen. De entree is gratis.  
Voor deelname à € 5,- per tafel 
(80 x 80 cm) kan men zich aan-
melden op tel. 6936297.  

De volgende wandeltochten zijn 
op dinsdag 20 maart. Start om 
10.00 uur. Deelname is gratis, 
maar op eigen risico. 

Op zondag 1 april zal Sjaak 
Verboom een muzikale lezing 
houden over Beethoven's Pasto-
rale. Aanvang 14.30 uur. Entree: 
€ 4,- (incl. één consumptie). 

MUZIKALE LEZING 
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EXPOSITIE BUSTOCHTEN BIJ DE PALMPIT 
Het is voor ons, de aquarellisten 
van de maandagmiddagcursus 
een eer om een groot gedeelte 
van het prachtige werk van wij-
len Marja Heetebrij te mogen 
exposeren in De Palmpit. 
Marja had de gave om met haar 
aquarellen met veel gevoel voor 
kleur en compositie de mensen 
blij te maken. 
Zelf was Marja te midden van de 
groep altijd zeer positief. Dat 
bleef zij ook toen de slopende 
ziekte, die zich bij haar open-
baarde, niet tot stilstand kwam 
en wij afscheid van haar moes-
ten nemen. 
Marja wilde graag haar werk to-
nen, dat ging voor haar echter 
niet meer. 
De belofte van haar man Leo om 
nu postuum eenieder van haar 
werk te laten genieten, mocht er 
nu komen. Veel dank daarvoor, 
Leo. Een mooi gebaar. 
De maanden februari, maart en 
april zijn de schilderijen van 
Marja te bewonderen in de hal 
van de Heul en de zalen van de 
Palmpit. 
                           Tonny Steeman 

Op vrijdag 17 februari gaat de eerste busreis 
in dit jaar naar Brabant en wel naar Hilvaren-
beek. Na de ophaalroute om 9.00 uur rijden we 
naar de omgeving van Utrecht voor koffie met 
gebak. Vervolgens rijden we naar Terheijden 
waar we onbeperkt erwtensoep met roggen-
brood en spek geserveerd krijgen! Daarna gaat 
de tocht naar Hilvarenbeek, waar we in het orgelpaleis een cabaret-
achtige voorstelling krijgen en u kunt luisteren naar de muziek en 
ook zelf nog kunt dansen in een gezellige ambiance. Ook krijgt u  
nog een kopje koffie of thee met cake. Na deze gezellige middag 
zijn we rond 18.00 uur terug in Bussum. 
Prijs: 40 euro. Betalen: gepast in een envelop bij de bus op de reis-
dag. Aanmelden kan tot en met 27 januari bij de gastvrouwen van 
de Palmpit of bij Eva Kooiman tel. 035-6939695 mobiel: 06-
13177152. 
De data zijn afgestemd op de bustochten die door de anbo en door 
wijkpost de Schakel worden georganiseerd. Ten opzichte van het 
vorige krantje zijn sommige data aangepast en wel: 
vrijdag 20 april: Bollenstreek met De Keukenhof, kosten: 52 euro 
(incl. entree). 
vrijdag 1 juni: Texel, kosten: 47 euro.  
vrijdag 20 augustus: Broeker Veiling, Edam en Volendam, kosten: 
47 euro.  
vrijdag 19 oktober: Historische Peelstreek, kosten: 47,50 euro.  
vrijdag 7 december: Veluwerit naar de Harskamp met stamppotten-
buffet en bingo, kosten: 32,50 euro. 

In de maanden februari en maart zullen de navol-
gende dvd’s worden vertoond op een groot TV-
scherm:  
08-02-2012: New in Town (aanvang 19.30 uur) 
22-02-2012: The Blind Side (aanvang 19.30 uur) 
07-03-2012: De Passievrucht (aanvang 19.30 uur) 
21-03-2012: De Ontdekking van de hemel (aan- 
                     vang 19.00 uur) 
Entree € 1,-. 

DVD-VOORSTELLINGEN IN DE PALMPIT 

Vanaf 12 januari is er op donderdagavond om de 14 dagen Franse 
conversatie. De groep bestaat thans uit 11 personen van wisselend 
niveau. Men probeert elkaar zoveel mogelijk te helpen en te corrige-
ren.Teksten worden gelezen, Franse liedjes vertaald en gezongen en 
diverse andere leuke bezigheden zoals raadspelletje etc. Het zijn al-
lemaal amateurs die op deze manier het Frans wat vertrouwder pro-
beren te maken. U bent van harte welkom om te kijken of het voor u 
geschikt is. De volgende bijeenkomst is op 9 februari van 19.30 
uur tot + 21.30 uur.  
Voor inlichtingen kunt u mailen naar j.c.vandenbergborst@hetnet.nl 
Kosten € 12,50 voor het gehele jaar. 

FRANSE CONVERSATIE IN DE PALMPIT 

De Alliance Française is 125 jaar ge-

vestigd in Nederland en heeft 23 afde-

lingen verspreid over het hele land. Zij 

biedt cursussen aan op alle niveaus: o.

a. conversatiecursussen, intensieve 

cursussen, zakelijk Frans, Frans voor 

het basisonderwijs. De Alliance Fran-

çaise heeft voorts een cultureel pro-

gramma met elke maand een culturele 

avond, Franse cafés, vertoningen van 

Franse films en samenwerkingsverban-

den met bibliotheken, musea en Neder-

landse schouwburgen. 

De samenkomsten hebben altijd een 

warm en vriendschappelijk karakter en 

worden vergezeld van hapjes en goede 

Franse wijn. De Alliance Française is 

werkelijk een ontmoetingsplaats. Wij 

zijn van plan cursussen voor beginners 

en gevorderden, alsook conversatiecur-

sussen te starten in het mooie en mo-

derne gebouw De Palmpit. Ook zijn 

wij voornemens in De Palmpit culture-

le avonden en Franse cafés te organise-

ren. Voor informatie kunt u contact 

opnemen met mevr. Ismini Ioannidou 

tel.: 035 - 6283565 / 06 - 41813251 of 

met de cursuscoördinator mevr. Ma-

rijke Peyser, e-mail: gooi.cursus@alli 

ance-francaise.nl 

ALLIANCE FRANÇAISE 
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Volledig verzorgde 
seniorenreizen naar 
de Spaanse Zuidkust 

Wilt u genieten van een geheel 
verzorgde reis naar de Spaanse 
Costa del Sol, met alle nodige 
zorg en begeleiding binnen 
handbereik? Kom dan naar de 
diapresentatie over onze reizen 
die gehouden wordt in Wijkont-
moetingscentrum “De Palmpit” 
op donderdag 9 februari 2012, 
aanvang 14.30 uur. De toegang 
is gratis. 
De reizen worden georganiseerd 
voor mensen die niet (meer) al-
leen kunnen of willen reizen. 
Onder begeleiding van Vivium 
Zorggroepmedewerkers maakt u 
in groepsverband, alleen of sa-
men met partner, een familielid 
of kennis, een geheel verzorgde 
reis naar het luxe zorgresort in 
Puerto Banus. Tijdens de presen-
tatie neemt u via dia’s een kijkje 
aldaar en krijgt u antwoord op al 
uw vragen. 
 
Wat u kunt verwachten: 
· Verblijf in luxe appartement in 
het zorgresort 
· 24 uur verzorging  
· Buitenzwembad 
· 500 meter van de zee 
· Excursies onder begeleiding  
 
In april, mei, juli en september 
2012 zijn nog plaatsen beschik-
baar. Gaat u met ons mee? 
 
Meer informatie? 
De reisbrochure kunt u opvragen 
bij Vivium Services, tel 035 – 
69 24 495 of kijk op www.vivi-
umservices.nl. 

Pagina 4 

‘Rondom De Palmpit’ wordt samen-
gesteld door Frans Zuydwijk en John 
Zijdel. Bijdragen van anderen zijn 
welkom. Maar de redactie behoudt 
zich het recht voor ze te bekorten of 
niet te plaatsen.  
Het volgende nummer verschijnt eind 
maart. Bijdragen daarvoor niet later 
dan 18 maart a.s. inzenden, per e-
mail aan: info@ depalmpitbussum.nl, 
of per post aan: redactie ‘Rondom de 
Palmpit’, Koekoeklaan 3, 1403 EA, 
Bussum. 

COLOFON 

SINTERKLAAS IN DE PALMPIT 

Voor de derde keer werd De Palmpit op oudejaarsavond 
opengesteld om iedereen gelegenheid te geven met ande-
ren het nieuwe jaar in te luiden.  

OUD EN NIEUW VIERING 

Ruim dertig gasten waren aan-
wezig om deze activiteit in De 
Palmpit bij te wonen. Ondanks 
dat de toegang gratis was, waren 
er wel voorwaarden verbonden 
aan de deelname. Men moest 
namelijk een presentje meebren-
gen ter waarde van € 5,- en dit 
het liefst verpakt als surprise en 
vergezeld van een gedicht.  
Met muzikale medewerking van 
de mondharmonicaclub en alles 
aan elkaar gepraat door de voor-
zitter John Zijdel, werd telkens 
een sinterklaasliedje ten gehore 
gebracht. Wanneer dit liedje op 
het bingoformulier voorkwam, 
kon men het aankruisen totdat 
alle 9 voorkomende liedjes wa-
ren gepasseerd en men een bin-
go had. Op dat moment kon 
men een presentjes uit de zak 
van Zwarte Piet halen, het uit-

Dit keer had Sinterklaas zelf ook tijd om samen met Zwar-
te Piet op 4 december te komen kijken naar de sinterklaas-
muziekbingo die voor de tweede keer werd georganiseerd. 

pakken en het bijgaande gedicht 
voorlezen. 
Het leuke was dat iedereen maar 
één keer bingo kon hebben en 
dus iedereen een prijs had. En 
dat alles in een leuk versierde 
zaal, waar de pepernoten, specu-
laas, warme chocolademelk met 
slagroom en de glühwein natuur-
lijk niet ontbraken.                                                   
                                             (JZ) 

Net als voorgaande jaren waren zo’n vijfentwintig mensen aanwezig 
om er gebruik van te maken. De enige voorwaarde was dat men zelf 
iets lekkers meebracht. Voornamelijk mensen die anders deze avond 
alleen hadden moeten doorbrengen, maakten er dankbaar gebruik 

van. In de in kerstsfeer versierde zaal kon 
men televisie kijken, een spelletje doen of 
gewoon gezellig met elkaar kletsen. En 
dat alles onder het genot van oliebollen, 
appelflappen en andere lekkere hapjes. 
Met name de aanwezige glühwein en de 
champagne, waarmee om 24.00 uur werd 
getoost, verhoogden de stemming aan-
zienlijk.                                                 
                                                             (JZ) 

Elke derde zondag van de maand wordt tussen 14.30 en 16.30 uur in  
De Palmpit een soosmiddag georganiseerd. Deze soosmiddagen 
worden door zo’n 30 tot 40 personen bezocht. De bedoeling is dat 
op die middag, onder het genot van een hapje en een drankje de aan-
wezigen vermaakt worden met een voordracht, een gedicht, een 
(nette) mop of middels een muzikaal intermezzo. Voor dat laatste 
zoeken wij mensen (jong en oud) die het leuk vinden om hun muzi-
kale of andere talenten te tonen aan anderen in een informele sfeer. 
Mogelijk vindt uw (klein)kind het leuk om een keer op te treden.  
Wanneer je interesse hebt om hieraan mee te doen en je kunnen zou 
willen vertonen, kun je contact opnemen met John Zijdel, voorzitter 
van De Palmpit op tel. 06-12431121. Dan kun je een afspraak ma-
ken op welke soosmiddag je zou willen optreden. De eerstvolgende 
soosmiddagen zijn op zondag 19 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei 
en 17 juni. 

WIE WIL ER OPTREDEN IN DE PALMPIT? 


