De Palmpit in 2014
Terugblikkend op vorig jaar mogen we constateren dat er bijna net
zo veel mensen De Palmpit wisten
te vinden als een jaar geleden met
een aantal drempeloverschrijdingen van 20.000. Het is ook al weer
een jaar geleden dat we de ronde
ruimte in gebruik hebben genomen en zijn we al aardig gewend
aan deze nieuwe accommodatie.
Elke maandagavond gezellig eten
(op 3 februari samen met de burgemeester) en hopelijk dit jaar ook
gezellig op het terras zitten met
een glaasje drank erbij. Deze
ruimte was ook het decor van succesvolle activiteiten, zoals muzikale
middagen (mede dankzij de goede
akoestiek),
de Sinterklaas– en
Kerstviering, modeshows, creatieve markten, enz. Maar ook andere,
niet zijnde Palmpit-activiteiten,
vinden hier plaats, o.a. door poli-

tieke partijen, de ouderenbond, familiereünies, scholen en workshops.
Het zal u ook niet ontgaan zijn dat
ondergetekende op 7 december een
Koninklijke onderscheiding heeft
ontvangen op de nationale vrijwilligersdag (zie onze website). Een
extra stimulans om nog harder te
werken aan een goed lopend
wijkontmoetingscentrum.
Wanneer u dit leest is de maand januari reeds voorbij en hebben tal
van activiteiten reeds plaats gevonden. Voor februari en maart staan
ook weer leuke activiteiten op het
programma. Meer informatie hierover is elders in dit krantje te lezen.
En wilt u weten of er nog ergens
plaats is, vraag dat aan onze coördinator, Ria Schipper, tel. 6930789.
John Zijdel (voorzitter)
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Wat was het weer gezellig in De Palmpit de afgelopen maanden. Van
een creatieve kerstmarkt tot aan de traditionele nieuwjaarsreceptie.
Voor ieder wat wils!
Het is bijna al een traditie te noemen dat
in De Palmpit zo veel gedaan wordt
rondom kerst en Nieuwjaar. Het begon al
op 23 november toen tijdens de creatieve
markt maar liefst 65 tafels bedekt waren
met een ruim assortiment aan handgemaakte artikelen, waarvan veel gebruikt
kon worden tijdens de kerstdagen als geschenk of huisversiering. Daarna op 1 december de gebruikelijke sinterklaasbingo,
waarbij Sinterklaas en maar liefst 4 zwarte Pieten aanwezig waren. Toen op 8 december een lezing over Sinterklaas en de kerstman, op 15 december de kerstsoos met menig liveoptreden, op 17 december de Kerstlichttour, op 18 december Kerstzang door maar liefst 60 kinderen van de Julianaschool, op 19 december een kledingverkoop om zich in een mooie kerstoutfit te kleden, op die
dag ook een workshop kerststukjes maken, op 22 december de kerstbingo met
leuke kerstgerelateerde prijzen. Op 26 december genoten maar liefst 40 personen van een overheerlijke kerstbrunch en ten slotte was er nog de oudejaarsavond en op 9 januari de nieuwjaarsreceptie. Wat fijn dat De Palmpit vooral
met deze dagen veel organiseert, zodat niemand zich eenzaam en alleen hoeft
te voelen!

Open eetafel met een nieuwe formule
Heeft u geen zin om alleen te eten? Geen zin om te koken? Of geen kant-enklaar maaltijd in huis? Ga er dan even uit en kom naar de Open Eettafel in de
sfeervolle Ronde Ruimte van De Heul. Het is een gezellige manier om samen
van een goede maaltijd te genieten! De vers bereide maaltijden worden betrokken uit de Veste in Naarden. De Open Eettafel is er voor iedereen, jong of
oud, dus neem gerust iemand mee! Het is een leuke manier om samen met elkaar van een goede maaltijd te genieten! Daarbij heeft men de keuze uit: Soep
(€ 1,50), hoofdmaaltijd (€ 5,-) en toetje (€ 1,-), excl. drankjes. De maaltijden
zij altijd op maandagavond om 17.30 uur. Aanmelden vóór vrijdag 12.00 uur
bij de gastvrouw/heer in de Heul. Voor het menu zie onze website.
Actie: Na 10 genoten maaltijden de 11e maaltijd gratis.

DAG IN, DAG UIT IN 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 dagelijks 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.
manier om de aanwezigen te MUZIKALE MIDDAG
MUZIKALE MIDDAG
vermaken. Op 16 februari zal er
Op zondag 2 februari is er een o.a. een optreden zijn van Willy Op zondag 9 maart is er een
optreden van het combo Opmaat Buiter op piano en Franc Smelt optreden van het vrouwenkoor
met Franc Smelt op alt-sax, Peer op saxofoon. Op 16 maart komt Bellefleur onder begeleiding van
Mulder op piano, Ton Keesmaat o.a. Henk van Paridon de men- Gro Rapstad en met pianobegeop gitaar, Wim Velthuizen op sen vermaken met zijn trekhar- leiding van Karin Boots. Het recontra-bas en Leo van der Lek monica en kan er weer gezellig pertoire is licht klassiek en
op vibrafoon. Zij spelen ever- worden meegezongen. Aanvang: volksliedjes in verschillende tagreens, mainstream en achter- 14.30 uur. De entree is gratis. len. Aanvang: 14.30 uur. Entree:
grondmuziek. Aanvang: 14.30 Ook een keer optreden? Zie de € 4,-. Meer info: zie pagina 3.
oproep op pagina 4.
uur. Entree: € 4,-.
INFORMATIEBIJEENKOMST

DVD-VOORSTELLINGEN
Op woensdag 5 en 19 februari
en 5 en 19 maart worden dvd’s
vertoond op een groot televisiescherm. Aanvang 19.30 uur. De
toegang bedraagt € 1,-. Voor titels en genre zie pagina 3

MUZIKALE MIDDAG
Op zondag 9 februari is er een
optreden van het koor the Moclas Singers o.l.v. dirigent Frederic Voorn met een gemengd
modern (lichte muziek) en klassiek repertoire. Aanvang: 14.30
uur. Entree: € 4,- (incl. één consumptie.

Leven er bij u vragen omtrent
het ouder worden? Bijvoorbeeld:
Wat is dementie en hoe herken
ik het? Hoe moet het, nu verzorgingshuizen worden opgeheven?
Waar en hoe moet ik wonen, als
ik (later) meer hulp nodig heb?
Wat zijn de symptomen van de
ziekte van Parkinson en wat
voor hulpmiddelen zijn er?
Op donderdag 20 februari om
15.00 uur zal er een informatie
bijeenkomst worden gehouden
in De Palmpit, waar mevr. Joke
Joosten, arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde op
uw vragen in zal gaan. De toegang is gratis. Graag zou zij zich
op uw vragen willen voorbereiden. U kunt vragen of onderwerpen, waar u eens meer over wilt
horen, tot eind januari opsturen
naar de redactie (info@depalmpitbussum.nl) of Koekoeklaan 3.

BINGO
Op zondag 23 februari en 30
maart zijn er weer bingo’s met
leuke prijzen. Aanvang: 14.30
uur. Entree: € 4,- (incl. een
bingokaart en één consumptie).

BUSTOCHT
SOOSMIDDAG
Op zondag 16 februari en 16
maart zijn er weer soosmiddagen. Van de aanwezigen wordt
verwacht dat ze iets doen, bijvoorbeeld het vertellen van een
anekdote, het voordragen van
een sketch, een gedicht of leuk
verhaal, het bespelen van een
muziekinstrument (piano is aanwezig), of een andere ludieke
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Op dinsdag 25 februari is er
een bustocht naar Urk en de orchideënhoeve in Luttelgeest.
Meer info: zie pagina 3.

DIALEZING
Op zondag 2 maart zal dhr.
Wiet Helweg een diashow vertonen op muziek getiteld “Lente
symfonie”. Aanvang: 14.30 uur.
Entree: € 4,-. Meer info: zie pagina 4.

WANDELTOCHT

Op dinsdag 18 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 gesteldheid van de deelnemers.
Ook rolstoelers met begeleiders
zijn welkom. Deelname is gratis
en op eigen risico.

KLEDINGVERKOOP
Op dinsdag 18 maart houdt
Harry Kerkhofs Modehuis uit
Valkenswaard in de hal van De
Heul om 10.00 uur een modeshow en aansluitend verkoop
van kleding voor senioren, mannen zowel als vrouwen. De toegang en de koffie is gratis.

CREATIEVE MARKT
Op zaterdag 22 maart van
10.00 tot 15.00 uur wordt in De
Palmpit weer een ‘creatieve
markt’ georganiseerd welke in
het teken staat van Pasen. Voor
een aantrekkelijke prijs kan men
sieraden, schilderijen, patchwork, houtsnijwerk, 3D– en andere kaarten, glaswerk, zeepkransen, servetten, enz. kopen,
om uw eigen huis te verfraaien
of om aan een ander cadeau te
doen. De entree is gratis.
Deelname alleen door nietcommerciële personen of instellingen. Kosten: € 5,- per tafel
(80 x 80 cm). Info en/of aanmelden: tel. 6936297.

DIALEZING
Op zondag 23 maart houdt
dhr.Anton Kos een lezing over
"De Erfgooiers". Aanvang:
14.30 uur. Entree: € 4,-. Meer
info: zie pagina 3.
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BUSTOCHTEN BIJ DE PALMPIT
Bustocht Urk en Orchideeën op dinsdag 25 februari. Opstappunt:W.O.C."De Palmpit" Koekoeklaan 3,
Bussum. Vertrek 8.30 uur.
Eerst drinken we een kopje koffie met gebak in 't Achterhuis in Urk. Om ca
12.30 uur arriveren we in De Orchideeën Hoeve in Luttelgeest en gebruiken daar
de stamppotmaaltijd. Men kan kiezen tussen boerenkool of zuurkool met worst
en spek. Na de lunch heeft u de gelegenheid om de mooie tuinen van de Orchideënhoeve te bekijken en natuurlijk ook de nieuwste Lorituin. In de Lorituin vliegen meer dan 80 Lori's
van de Blauwe bergen. Lori's zijn actieve en nieuwsgierige papegaaitjes en ze trekken met hun capriolen
alle aandacht van de bezoeker.
Om 18.00 uur zijn we terug in Bussum. Kosten 41 Euro. Graag gepast in een envelop met uw naam erop.
Aanmelden kan tot uiterlijk 3 dagen voor vertrek bij de gastvrouwen van de palmpit of bij Eva Kooiman,
tel.035-6939695/06-13177152.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Overige bustochten:
- donderdag 24 april: Dagtocht Bloesems in de Vijf Heren landen + varen over De Linge. Kosten: € 47.50
- donderdag 26 juni: Dagtocht Planetarium in Friesland. Heen/terugreis via de afsluitdijk. Kosten: € 42.50
- vrijdag 22 augustus: Dagtocht Varen door het Groene Hart met een pauze in Noordwijk aan zee. Kosten:
€ 43.50.
- donderdag 23 oktober: Dagtocht Tingieterij en Herfstkleuren in het Rijk van Nijmegen. Kosten: € 41.00.
- vrijdag 12 december: Dagtocht dekselse pannetjes en workshop chocolade. Route zoveel mogelijk toeristisch. Kosten: € 49.00.
DIALEZING ERFGOOIERS
Erfgooierskwartier, Erfgooiersstraat, het standbeeld De Erfgooier voor de C&A in Hilversum,
een Erfgooiers-fietsroute door de
streek, overal in het Gooi kom je
verwijzingen naar Erfgooiers tegen. Gooise boeren en veehouders die als collectief gebruiksrechten hadden op gemeenschappelijke gronden: weilanden of
'meenten', heiden, bossen, venen,
moerassen en jachtvelden. In
1971 werd hun organisatie Stad
en Lande van Gooiland ontbonden en was het gedaan met het
Erfgooierschap. Dit alles maakt
nieuwsgierig. Want wie waren en
zijn Erfgooiers? Waar kwamen
hun collectieve gebruiksrechten
vandaan en hoe hielden zij deze
overeind, gedurende maar liefst
tien eeuwen? Wat is eigenlijk een
marke? En bestaan Erfgooiers
nog of is het louter een kwestie
van voltooid verleden tijd? Op
deze vragen geeft Anton Kos op
23 maart antwoorden door de
Erfgooiersgeschiedenis aan de
hand van fraaie schilderijen, foto’s en kaarten uit de doeken te
doen.
Anton Kos (1969) studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam en
promoveerde in 2009 te Leiden
op de geschiedenis van de Erfgooiers. Hij voert een zelfstandig
bedrijf WerkOpZolder (tekstproductie en -redactie, tentoonstellingen, projectmanagement).
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OPTREDEN KOOR BELLEFLEUR
Op zondag 9 maart 2014 treedt het vrouwenkoor “Bellefleur” uit Naarden op. Dit
koor staat o.l.v. de Noorse dirigente Gro
Rapstad met pianobegeleiding van Karin
Boots. Het repertoire gaat van licht klassieke
en religieuze liederen, Nederlandse en Engelstalige volksliedjes tot musicals.
Het koor is een vrouwenkoor en oefent op vrijdagmiddag van 14.00
-16.00 uur in wijkontmoetingscentrum Bellefleur in Naarden. ’sAvonds de deur dus niet uit om bij een koor te kunnen zingen!
Het koor staat o.l.v. Gro Rapstad. Zij komt uit Noorwegen. Haar
deskundigheid, humor en enthousiasme zorgen ervoor dat je wekelijks met plezier gaat zingen. Het repertoire is licht klassiek en
volksliedjes in verschillende talen. Het koor verzorgt ongeveer vier
keer per jaar een optreden.

DVD-VOORSTELLINGEN IN DE PALMPIT
In de maanden februari en maart worden de volgende
dvd’s vertoond op een groot TV-scherm:
∗ 5 februari 2014 Gorillas in the mist (Drama)
∗ 19 februari 2014 Italian fot beginners (Speelfilm)
∗ 5 maart 2014
Elizabeth (Drama)
∗ 19 maart 2014
Rien a Declarer (Komedie)
De Bussumse Mondharmonica Spelers repeteren wekelijks op de vrijdagmiddag van 14.0015.30 uur in De Palmpit. Zij kunnen nog leden
gebruiken. Wilt u meedoen of wilt u een optreden? Neem dan met een van ons contact op: tel.
6921173, 6935325 of 06-46404729.
WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE PALMPIT
In het appartementencomplex de Heul
Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum
Telefoon: (035) 6938786
Website: www.depalmpitbussum.nl
E-mail: info@depalmpitbussum.nl
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WIE WIL OPTREDEN
IN DE PALMPIT?
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 20 tot 30 personen bezocht. De bedoeling is dat op
die middag, onder het genot van
een hapje en een drankje de
aanwezigen 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 muzikale of andere talenten
te tonen aan anderen in een informele sfeer. Mogelijk vindt
uw (klein)kind het leuk om een
keer op te treden of weet u iemand in uw vrienden of kennissenkring die zijn of haar talenten op zo’n middag zou willen
vertonen.
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 maken op welke
soosmiddag je zou willen optreden. De eerstvolgende soosmiddagen zijn op zondag 16 februari, 16 maart, 13 april, 11 mei
(tevens Moederdag) en 15 juni
(tevens Vaderdag).

COLOFON
‘Rondom De Palmpit’ is samengesteld door 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
16 maart a.s. inzenden, per
e-mail aan: info@ depalmpitbussum.nl, of per post
aan: redactie ‘Rondom de
Palmpit’, Koekoeklaan 3,
1403 EA, Bussum.
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LENTE SYMFONIE
Wij volgen tijdens de dialezing op zondag 2 maart het verloop van
het voorjaar op verschillende stukken klassieke muziek. Wij zien
prille lente zich ontvouwen en uitbarsten in feestelijke jubel. In die
betoverende schoonheid komen af en toe bloemenelfjes in beeld.
Deel 1 - Het mysterie van de lente
De Engelse componist Ralph Vaughan Williams brengt ons in zijn
prachtige 3e symfonie, bijgenaamd 'A Pastoral Symphony', een
sfeer die goed past bij het mysterie van de ontluikende natuur. Net
als de muziek heeft de show voor de pauze vier onderdelen: voorjaarsbloeiers krokus, narcis en tulp.
Deel 2 - Het feest van de lente
Na de pauze klinkt muziek van Antonio Vivaldi, Suk, Debussy en
Pachelbel. Het eerste stuk past prachtig bij beelden uit de Keukenhof. Het tweede stuk is een juweeltje van de minder bekende Tjechische componist Josef Suk. Op gloedvolle tonen van de cello zien
we bloementuinen en details in verstilde pracht. Zo ook in het serene stuk voor strijkorkest met harpsolo van Claude Debussy. De ruisende harp combineert mooi met de goudenregen en de tere bloesemblaadjes in de zon. Langs de waterkant en in de wei dansen
bloemen en jonge dieren. Tot slot klinkt een halleluja in de Canon
van Johann Pachelbel. Het is een waar huldeblijk aan de natuur. De
bloeiende struiken en bomen reiken hemelwaarts en maken de lente
tot een feest.
De lezing wordt gegeven door Wiet (Lodewijk)
Helweg, in 1934 geboren in Den Haag en woont
sinds 1939 in Hilversum.
Wiet’s interesse gaat uit naar vele soorten muziek,
schilderkunst, filosofie en levensbeschouwing. Hij
speelt piano en cimbaal. Vanaf zijn jeugd tekende
en schilderde hij veel. Wiet ontwikkelde zich met
zijn grafische achtergrond als enthousiast fotograaf en specialiseerde zich in natuurfotografie.
Twee mannen waren van grote invloed in Wiet’s leven zijn vader
Tony Helweg en zijn geestelijk leraar Pir Vilayat Inayat Khan.

DISCUSSIEGROEP ACTUALITEIT MEDIA
Op de 2e en 4e vrijdagochtend van de maand van 10.00 - 11.30 uur
komt de discussiegroep bij elkaar om te discussiëren over de actualiteit uit de media. Geïnteresseerde buurtbewoners praten met elkaar over actuele berichten uit de media, onder deskundige leiding
van voormalig docent Geschiedenis Marius Engelkes. De actualiteiten uit de krant en de journaals op televisie hebben een grote invloed. Leeft er iets in de groep, dan maken de leden dat vanzelf duidelijk. Het gebeurt ook nog wel eens dat de gespreksleider enkele
stellingen opstelt voor nadere bespreking. De kosten zijn € 12,50
per jaar, exclusief cursusmateriaal. Voor aanmelding en meer informatie kunt u bellen met Ria Schipper, telefoonnummer 693 07 89.
HOE WERKT DIE MOBIELE TELEFOON OOK AL WEER?
Ouderen die het lastig vinden om
hun mobiele telefoon te gebruiken
kunnen hiervoor hulp krijgen van
scholieren van het Vituscollege
Bussum. Zij doen dit in het kader
van hun maatschappelijke stage.
De hulp is gratis. Wel van te voren aanmelden via onderstaande
telefoonnummers. De leerlingen
komen langs bij:
Wijkcentrum de Palmpit, Koekoeklaan 3, Bussum (693 62 97):
dinsdag 28 januari van 14.30 tot 15.30 uur en dinsdag 4 en 11 februari van 13.45 tot 15.30 uur.
Wijkcentrum de Schakel, Kolonel Verveerstraat 74, Naarden (035
694 47 42): dinsdag 4, 11 en 18 maart van 14.00 tot 15.30 uur.
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