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Jaargang 5, nr. 2        

februari 2013 

Terugblikkend op vorig jaar mo-
gen we constateren dat er bijna net 
zo veel mensen De Palmpit wisten 
te vinden als een jaar geleden met 
een aantal drempeloverschrijdin-
gen van 20.000. Dat is gemiddeld 
dus meer dan 1650 per maand.  
Een jaar geleden berichtten we dat 
er schot kwam in de bestemming 
van de ronde ruimte en werd op de 
voorpagina een foto getoond van 
een lege, kale ruimte. Thans kun-
nen we berichten dat deze ruimte 
daadwerkelijk in gebruik is geno-
men (zie artikel + foto op pagina 
3).  Op 21 januari werd de ruimte 
opgeleverd en kon de interne ver-
huizing starten. Op 24 januari 
werd door Vivium de dagopvang 
voor ouderen verhuisd van de Go-
delinde naar de Heul. Hieronder 

leest u de datum van de officiële 
opening met het bijkomend pro-
gramma.  
Wanneer u dit leest, is de maand 
januari reeds voorbij en zijn tal 
van activiteiten reeds achter de 
rug. Voor februari en maart staan 
ook leuke activiteiten op het pro-
gramma. Meer informatie hierover 
is elders in dit krantje te lezen. 
De computercursussen waren een 
maand uitgesteld i.v.m. de verhui-
zing. Deze starten nu vanaf 4 fe-
bruari. Door ziekte van de docente 
zijn de tablet- en i-pad cursussen 
uitgesteld. Alle andere clubs en ac-
tiviteiten zijn na een kort kerstre-
ces al weer begonnen. Wilt u weten 
of er nog ergens plaats is, vraag 
dat aan onze coördinator, Ria 
Schipper, tel. 6930789. 
                    John Zijdel (voorzitter) 

De Palmpit in 2013 
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Op zondag 6 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 2013 

Er waren ruim 80 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 weer ter beschikking gesteld door 
Albert Heijn van winkelcentrum Koekoeklaan. Tevens waren er lekkere bor-
relhapjes. 
Tijdens de receptie werd traditioneel door de voorzitter een speech gehouden, 

waarin hij terugkeek op het oude jaar en 
de plannen van de beheercommissie voor 
het nieuwe jaar bekend maakte. Ook werd 
afscheid genomen van één van de gast-
vrouwen, Willy Kloppenburg, die zich 
vanwege haar gezondheid na 10 jaar ge-
dwongen zag om te stoppen. Dat gold ook 
voor twee van onze ereleden, t.w. dhr. en 
mw. Bromberg. Zij stoppen na 25 jaar 
met de leiding en organisatie van de brid-
geclub. Naast een oorkonde en bloemen 
waren zij door de beheercommissie ook 
voorgedragen voor een toekenning van de 
kleine Johannes welke zij op 10 januari 
uitgereikt kregen tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie van de gemeente Bussum (zie ver-
slag op pagina 3). 

De aanwezigen luisteren aandachtig 

naar de speech van de voorzitter 

 

Op dinsdag 5 maart 2013 zal in het bijzijn van een aantal genodigden om 
15.00 uur het nieuwe onderkomen van De Palmpit officieel worden geo-
pend. Door wie is nog een verrassing! Vanaf 10.00 tot 14.00 uur is het 
open huis en kunt u allen, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, de 
mooi ingericht ronde ruimte komen bewonderen onder het genot van een 
gratis hapje en drankje.  



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 24 februari en 31 
maart zijn er weer bingo’s met 

MUZIKALE MIDDAG 

Op zondag 3 februari is er een 
optreden van het koor the Mo-
clas Singers o.l.v. dirigent Fre-
deric Voorn met een gemengd 
modern (lichte muziek) en klas-
siek repertoire. Aanvang: 14.30 
uur. Entree: € 4,-. 

Op zondag 3 maart zal Sjaak 
Verboom een natuurlezing hou-
ding met als thema: Contrasten 
met pianomuziek van Camille 
Saint-Saënts. Aanvang: 14.30 
uur. Entree: € 4,-. 

DIALEZING 

MUZIKALE MIDDAG 

Op zondag 24 maart is er een 
optreden van het Schakelkoor 
uit Naarden met als repertoire 
het echt Nederlandse lied van 
smartlap tot liederen uit het ver-
re verleden. Aanvang: 14.30 
uur. Entree: € 4,-. 

DIALEZING 

Op zondag 10 februari houdt 
dhr.Ed Sival natuurlezing over 
het leven van onze familie uit vroe-
gere tijden én over natuurgebieden 
van nu, in onze omgeving. Tevens 
verteld hij het e.e.a. over zijn na-
tuurproject. Aanvang: 14.30 uur. 
Entree: € 2,-. Na afloop zal een 
inzameling worden gehouden. 

Op zondag 17 februari en 17 
maart zijn er weer soosmidda-
gen. Van de aanwezigen wordt 
verwacht dat ze iets doen, bij-
voorbeeld het vertellen van een 
anekdote, het voordragen van 
een sketch, een gedicht of leuk 
verhaal, het bespelen van een 
muziekinstrument (piano is aan-
wezig), of een andere ludieke 
manier om de aanwezigen te 
vermaken. Op 17 februari treden 
The Swinging opa’s Kees v.d. 
Wilde (piano) en Gerard v.d. 
Hoek (fybrafoon) op met jazz-
muziek. Voor 17 maart zal een 
deel van een dvd worden ge-
toond met “grappen van toen en 
nu“. Aanvang: 14.30 uur. De en-
tree is gratis. 

DVD-VOORSTELLINGEN 

Op woensdag 13 en 27 februari 
en 13 en 27 maart worden 
dvd’s vertoond op een groot te-
levisiescherm. Aanvang 19.30 
uur. De toegang bedraagt € 1,-. 
Voor titels en genre zie pagina 4  
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SOOSMIDDAG 

BUSTOCHT 

Op vrijdag 15 februari gaan we 
op de koffie bij Douwe Egberts 
in Friesland. Meer info: pagina 3 

CREATIEVE MARKT  
Op zaterdag 23 maart van 10 
tot 15 uur wordt in De Palmpit 
weer een ‘creatieve markt’ geor-
ganiseerd welke in het teken 
staat van Pasen. Voor een aan-
trekkelijke prijs kan men siera-
den, schilderijen, patchwork, 
houtsnijwerk, 3D– en andere 
kaarten, glaswerk, zeepkransen, 
enz. kopen, om uw eigen huis te 
verfraaien of om aan een ander 
cadeau te doen. De entree is gra-
tis. Deelname alleen door niet-
commerciële personen of instel-
lingen. Kosten: € 5,- per tafel 
(80 x 80 cm). Info en/of aanmel-
den: tel. 6936297. 

leuke prijzen. Aanvang: 14.30 
uur. Entree: € 4,- (incl. een 
bingokaart en één consumptie). 

LEZING 

Op zondag 10 maart wordt een 
lezing gehouden door dhr.Klaas 
Oosterom een lezing geven over 
het boekenweekgeschenk. Hij 
toont de boekenweekgeschen-
ken op het scherm alsmede in 
natura. Bijzondere uitspraken, 
plaatjes, gedichten, bijzonderhe-
den over de auteur, titel of jaar 
komen aan de orde. Zelfs is er 
een boekenweekgeschenk dat 
aanleiding geeft tot een muzi-
kaal intermezzo. Na afloop no-
digt hij eenieder uit om één of 
meer boekenweekgeschenken 
mee te nemen; de meest bijzon-
deren voor een klein prijsje. 
Klaas Oosterom "doet" in uitge-
lezen boeken en de opbrengst is 
voor het goede doel. Aanvang: 
14.30 uur. Entree € 2,-. Na af-
loop zal een inzameling worden 
gehouden. 

Op woensdag 13 maart houdt 
Harry Kerkhofs Modehuis uit 
Valkenswaard in de hal van De 
Heul om 10.00 uur een mode-
show en aansluitend verkoop 
van kleding voor senioren, man-
nen zowel als vrouwen. De toe-
gang is gratis. 

KLEDINGVERKOOP 

Op dinsdag 19 maart wordt 
weer een wandeltocht gehouden 
o.l.v. Trudy Nederend. Start om 
10.00 uur. De route en afstand is 
afhankelijk van de fysieke ge-
steldheid van de deelnemers. 
Ook rolstoelers met begeleiders 
zijn welkom. Deelname is gratis 
en op eigen risico. 

WANDELTOCHTEN  

Op maandag 1 april (2e Paas-
dag) worden alle aanwezigen 
van 10.30 – 15.00 uur uur weer 
getrakteerd op een gezellige 
paasbrunch. Deelname: € 10,-. 
Inschrijven verplicht voor 5 
april bij de gastvrouwen/heren: 
tel. 6938786. 

PAASBRUNCH 
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EXPOSITIE ‘POINT OF 
VIEW’  VAN ANDRE VAN 
SOEST IN DE PALMPIT 

BUSTOCHTEN BIJ DE PALMPIT 

Van 10 februari tot en met 31 
maart exposeert de bekende foto-
graaf en oud-huisarts André van 
Soest een deel van zijn fotocol-
lectie in de Palmpit. De titel van 
de expositie is Point of View. De 
titel is gekozen omdat de foto-
graaf het beeld wil laten zien van-
uit zijn eigen gezichtspunt. In de 
expositie toont van Soest foto’s 
van zijn reis naar India (Himala-
ya, Ladakh) en uit zijn jonge ja-
ren in Nijmegen. Verder ook stil-
levens en natuurfoto’s. Veel van 
die natuurfoto’s zijn gemaakt 
dicht bij huis, in het Gooi. 
André van Soest begon op 18 ja-
rige leeftijd te fotograferen. Hij 
was in die tijd geboeid door foto-
grafen als Richard Avedon, Ro-
bert Capa, Ed van der Elsken en 
Sanne Sannes.  
In zijn studietijd documenteerde 
hij de stad Nijmegen,  waar hij 
studeerde. Een van de foto’s uit 
die tijd: ‘Spelende Kinderen in de 
Vijfringengas’ (1963) is op de 
expositie te zien. 
Tijdens zijn periode als huisarts 
kwam de fotografie op het twee-
de plan. Na zijn pensionering 
pakte van Soest de fotografie 
weer op en volgde hij de oplei-
ding aan de Fotovakschool in 
Amsterdam. Inmiddels heeft hij 
al enkele bijzondere exposities 
achter de rug.  
In de afgelopen maanden decem-
ber en januari exposeerde André 
van Soest met het thema Raam-
slachtoffers op het Stadslandgoed 
De Kemphaan in Almere: Een ex-
positie die  landelijke belangstel-
ling trok, onder meer van het ra-
dioprogramma Vroege Vogels.
Hierbij zijn dramatische foto’s te 
zien van vogels die zich tegen ra-
men dood vliegen.  
Hij slaagde er in de vogels zo te 
fotograferen dat ze in detail te be-
wonderen zijn, maar niet zonder 
dat men zich afvraagt hoe het 
komt dat deze prachtige vogels 
gestorven zijn. De foto van de 
Traumameeuw (de kokmeeuw 
die een trauma helikopter bij de 
Hilversumse Meent tot een nood-
landing dwong) bezorgde hem 
landelijke bekendheid. Ook van 
deze tentoonstelling zijn nu een 
paar foto’s in de Palmpit te zien, 
tot en met 31 maart (zie ook de 
website www. andrevansoest.nl).  

Op vrijdag 15 februari 2013 is er een dag-
tocht "Op de koffie bij Douwe Egberts". 
Opstappunt: W.O.C. De Palmpit, Koekoek-
laan 3, Bussum. Vertrek: 9.00 uur.  
We rijden eerst naar ons koffieadres "t Achterhuys" in Urk voor een 
kopje koffie met gebak.  
Daarna gaat de rit verder naar Joure in Friesland waar een heerlijke 
koffietafel voor ons klaarstaat met soep en kroket. Om ca. 14.uur 
brengen we een bezoek aan Museum Joure met de koffie-, thee- en 
tabakscollectie in de eerste fabriek van Douwe Egberts, maar ook 
met een grote collectie klokken. Thuiskomst ca. 17.30 uur.  
Prijs: € 35,-. Betalen kan in de bus, graag met gepast geld in een en-
velop met naam. Aanmelden kan tot en met vrijdag 9 februari bij 
Eva Kooiman, tel. 035-693 96 95, mobiel: 06 131 771 52 of bij de 
gastvrouwen/heren in De Palmpit. 
De volgende reizen en bestemmingen zijn: 
Donderdag 11 april: Voorjaar en Bollentocht in de Kop van Noord-
holland, kosten € 38.50. 
Vrijdag 7 juni: Dagje Rotterdam met rondvaart door de havens. kos-
ten: € 48.50. 
Dinsdag 13 augustus: Per stoomtrein door Westfriesland, kosten:    
€ 42.50. 
Donderdag 12 september: Het Rijk van Nijmegen (kosten nog niet 
bekend). 
Woensdag 16 oktober: Herfstkleuren en advocaat in de Peel (kosten 
nog niet bekend). 
December: nog nader in te vullen.Alle bustochten met Eemlandrei-
zen starten om 8.30 uur (behalve februari). 

Op donderdag 10 januari werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente Bussum door de waarnemend burgemeester Rinske Krui-
zinga de kleine Johannes uitgereikt aan de heer en mevrouw Brom-
berg. In haar speech gaf de burgemeester de reden aan en wel het 
feit dat de heer en mevrouw Bromberg zich ruim 26 jaar hadden in-
gezet voor de bridgeclub in De Palmpit en deze ook hadden opge-
richt. Voor dit feit waren Rob en Riet een jaar geleden reeds tot ere-
lid benoemd tijdens het 25 jarig bestaan 
van De Palmpit. Omdat ze eind vorig jaar 
hadden aangegeven om te stoppen met de 
organisatie en leiding van de bridgeclub, 
was dit aanleiding voor de beheercom-
missie om ze beiden voor te dragen voor 
de kleine Johannes, een erkentelijkheids-
symbool die wordt uitgereikt aan Bus-
sumse burgers die zich in de gemeente 
bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben 
op voornamelijk maatschappelijk terrein. 
De leiding van de bridgeclub is thans 
overgenomen door Joop Sealtiel. Rob en 
Riet Bromberg zullen als lid van de brid-
geclub blijven komen bridgen zolang hun 
gezondheid dit toelaat.  

UITREIKING KLEINE JOHANNES 
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WIE WIL ER OPTRE-
DEN IN DE PALMPIT? 

Elke derde zondag van de 
maand wordt tussen 14.30 en 
16.30 uur in De Palmpit een 
soosmiddag georganiseerd. De-
ze soosmiddagen worden door 
zo’n 20 tot 30 personen be-
zocht. 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 mu-
zikaal intermezzo. Voor dat 
laatste zoeken wij mensen (jong 
en oud) die het leuk vinden om 
hun muzikale of andere talenten 
te tonen aan anderen in een in-
formele sfeer. Mogelijk vindt 
uw (klein)kind het leuk om een 
keer op te treden of weet u ie-
mand in uw vrienden of kennis-
senkring die zijn of haar talen-
ten op zo’n middag zou willen 
vertonen. 
Wanneer je interesse hebt om 
hieraan mee te doen en je kun-
nen zou willen vertonen, kun je 
contact opnemen met John Zij-
del, voorzitter van De Palmpit 
op tel. 06-12431121. Dan kun je 
een afspraak maken op welke 
soosmiddag je zou willen optre-
den. De eerstvolgende soosmid-
dagen zijn op zondag 17 februa-
ri, 17 maart, 15 april, 20 mei 
(tevens moederdag) en 17 juni 
(tevens vaderdag). 

Pagina 4 

‘Rondom De Palmpit’ 
wordt samengesteld door 
Rob Arnoldussen 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 ver-
schijnt eind maart. Bijdra-
gen daarvoor niet later dan 
16 maart a.s. inzenden, per 
e-mail aan: info@ depalm-
pitbussum.nl, of per post 
aan: redactie ‘Rondom de 
Palmpit’, Koekoeklaan 3, 
1403 EA, Bussum. 

COLOFON 

SINTERKLAAS IN DE PALMPIT 

Nadat de sint met de pieten bin-
nen waren, werd door de kinde-
ren van muziekschool Josien de 
Roode een optreden verzorgd, 
waarbij sinterklaasliedjes, mo-
derne en klassieke muziek werd 
afgewisseld met eigen composi-
ties en een leuk toneelstukje. 
Daarna werd de muziekbingo 
gespeeld in samenwerking met 
de Bussumse mondharmonica-
spelers. Ruim dertig gasten wa-
ren aanwezig om deze activiteit 
in De Palmpit bij te wonen. De 
toegang was gratis, maar er wa-
ren 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 Bussumse mondharmonica-
spelers en alles aan elkaar ge-
praat door de voorzitter John 
Zijdel, werd telkens een sinter-
klaasliedje ten gehore gebracht. 
Wanneer dit liedje op het bingo-

Ook dit keer had Sinterklaas weer tijd om langs te komen 
in De Palmpit en nam maar liefs drie Zwarte Pieten mee 
om op zondag 2 december te komen kijken naar de sinter-
klaasmuziekbingo die voor derde keer werd georganiseerd. 

formulier voorkwam, kon men 
het aankruisen totdat alle 9 voor-
komende liedjes waren gepas-
seerd en men een bingo had. Op 
dat moment kon men een pre-
sentjes uit de zak van Zwarte 
Piet halen, het uitpakken 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.                                                   

In de maanden februari en maart zullen de navolgende dvd’s worden 
vertoond op een groot TV-scherm:      
06-02-2013: The Witches of Eastwick, genre: komedie 
20-02-2013: What's eating Gilbert Grape, genre: speelfilm/ 
                     komedie 
06-03-2013: De Eetclub, genre: thriller 
20-03-2013: Tin Cup, genre: komedie 
Aanvang 19.30 uur, entree € 1,-. 

DVD-VOORSTELLINGEN IN DE PALMPIT 

Het is eindelijk zo ver! De ronde ruimte in de Heul is na 
ruim vijf jaar eindelijk in gebruik genomen. 

RONDE RUIMTE IN DE HEUL IN GEBRUIK 

Sinds de bouw van appartementencomplex de Heul heeft de ronde 
ruimte leeg gestaan. Dit tot ergernis van velen. Twee jaar geleden 
werd door de gemeente Bussum geld ter beschikking gesteld om de-
ze ruimte een bestemming te geven. Daarna heeft het nog een jaar 
geduurd voordat er werkelijk actie kwam. Begin vorig jaar kwamen 
de verschillende partijen, t.w. de gemeente Bussum, Dudok wonen, 

Versa welzijn, Vivium, De Palmpit en 
firma Concept & Interieur BV, bijel-
kaar. Na veel wikken en wegen, financi-
eel gepuzzel en menige vergadering is 
de ruimte op maandag 21 januari 2013 
definitief in gebruik genomen. Ondanks 
dat het nog niet officieel is geopend (zie 
voorpagina), kan men nu reeds binnen-
lopen en gezellig iets komen drinken in 
de mooi ingerichte ruimte.               (JZ) 


