De Palmpit in 2017
Terugblikkend op vorig jaar moeten we constateren dat er een terugloop is van het aantal bezoekers in De Palmpit. T/m 2015 hadden we jaarlijks een toename van
zo’n 2000 drempeloverschrijdingen, afgelopen jaar liep dat met
zo’n 1500 terug. Met name tijdens
de inloop in de ochtend en bij de
activiteiten op zondagmiddag kwamen steeds minder mensen. Een
tendens die je ook bij andere wijkcentra en instellingen hoort. De
vraag rijst dan ook: hoe komt dat?
Te veel aanbod? Onwetendheid of
voldoende andere bezigheden?
Voor De Palmpit in ieder geval reden om de zondagmiddagactiviteiten te beperken en door te verwij-

zen naar andere wijkcentra die ook
op zondagmiddag activiteiten organiseert (zie artikel hieronder).
Wanneer u dit leest is de maand januari bijna voorbij en hebben tal
van activiteiten reeds plaats gevonden. Voor februari en maart staan
ook weer leuke activiteiten op het
programma zoals NL-doet en een
bustocht. Ook dit jaar voor het
eerst een stembureau in De Palmpit.
Daarnaast zijn ook onze vaste
clubs en activiteiten weer van start
gegaan. Wilt u weten of er nog ergens plaats is, vraag dat aan onze
coördinator, Ria Schipper, tel.
6930789.
John Zijdel (voorzitter)

Minder activiteiten op zondagmiddag
www.depalmpitbussum.nl
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Traditiegetrouw werden elke zondag in De Palmpit activiteiten
georganiseerd zoals lezingen, muziekmiddagen,dvd- voorstellingen, bingo’s en soosmiddagen. Doordat het bezoekersaantal
steeds verder terugloopt is besloten om het aantal middagen te
beperken.
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 gezocht met andere wijkcentra
en instellingen die ook op zondag iets organiseren. Wijkcentrum Bellefleur te
Naarden organiseert elke laatste zondag van de maand een muzikale middag.
Deze activiteit zal telkens in dit krantje worden vermeld. Wijkcentrum de
Schakel, Kolonel Verveerstraat 74 te Naarden heeft elke 2e zondag van de
maand een filmvoorstelling. Aanvang 13.30 uur. Entree € 2,50 (incl 1 x koffie/thee). Aanmelden in De Schakel of bel Caroline Gorter 035 694 5864.

Gezellige dagen in De Palmpit
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 zoveel gedaan wordt
rondom Kerst en Nieuwjaar. Het begon al op 4 december met de gebruikelijke
sinterklaasbingo, waarbij Sinterklaas en 2
zwarte Pieten aanwezig waren, op 18 december de kerstsoos waar men o.l.v. Jos
Baaij traditionele kerstliedjes kon zingen en
een mooi kerstverhaal werd voorgelezen, op
22 december een workshop kerststukjes maken en op 26 december genoten ruim 40 personen van een overheerlijke kerstbrunch. Op
31 december ging de oudejaarsavond door
omstandigheden niet door, maar wel was er
op 8 januari de traditionele nieuwjaarsreceptie met ruim 60 personen. De daarbij geser- Voorbereidingen treffen voor de
veerde oliebollen en appelflappen waren overheerlijke kerstbrunch
weer gesponsord door Albert Heijn. Wat fijn dat De Palmpit vooral met deze
dagen veel organiseert, zodat niemand zich eenzaam en alleen hoeft te voelen!

DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT
Naast de dagelijkse inloop (ook op zaterdagochtend), de spelletjesmiddagen, de vaste clubs en
activiteiten, staan er diverse andere activiteiten op de agenda voor februari en maart 2017.
INFO-AVOND
ESSENTIËLE OLIËN
Maandag 30 januari is er een
voorlichting over het gebruik van
essentiële oliën voor je gezondheid. Aanvang 19.30 uur. Entree
gratis. Meer info: zie pagina 4.
DVD-VOORSTELLING
Zondag 5 februari is er een
DVD-voorstelling met de film
“Persuasion”. Aanvang 14.30 u.
Entree € 2,-. Tevens is er op deze
middag gratis inloop.
STOELENVERKOOP
Op woensdag 8 februari van
10.00 - 12.00 uur zal de firma
Kuipers Wolrijk een presentatie
geven over relax fauteuils en staop stoelen. Toegang is gratis.
Meer info: zie pagina 4.
FILM-VOORSTELLING
Op zondag 12 februari is er een
filmvoorstelling in wijkcentrum
de Schakel, Kolonel Verveerstraat 74 te Naarden. Aanvang
13.00 uur. Entree € 2,50 (incl 1 x
koffie/thee).
BUSTOCHT
Vrijdag 17 februari is de dagbustocht “Marius van Dokkum in
Andijk & Twisk”. Kosten: € 40,-.
Meer info: zie pagina 3.
BINGO
Zondag 19 februari is er een
bingo met leuke prijzen. Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,(incl. bingokaart en 1 x koffie/
thee).
THEMAMAALTIJD
Vrijdag 24 februari wordt i.s.m.
slagerij Oegema de volgende
maaltijd geserveerd:
Voorgerecht: pie, hoofdgerecht:
witlof met aardappelschijfjes en
een toetje.
Aanvang: 17.30 uur. Prijs: € 7,50.
MUZIKALE MIDDAG
Zondag 26 februari is er een
optreden van Marianne Schilt met
klassieke muziek in wijkcentrum Bellefleur, Mackaylaan
11a te Naarden. Aanvang: 14.30

uur. Entree: € 4,- (incl. 1 kopje
koffie/thee).
DVD-VOORSTELLING
Zondag 5 maart is er een DVDvoorstelling met de film “De
Eetclub”. Aanvang 14.30 uur.
Entree € 2,-. Tevens is er op deze
gratis middag inloop.
OPTICIEN AAN HUIS
Stoffer Optiek (opticien aan huis)
komt op maandag 6 maart 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.
KLEDINGVERKOOP EN
MODESHOW
Woensdag 8 maart organiseert
Harry Kerkhofs Mode uit Valkenswaard in De Palmpit een
kledingverkoop met modeshow
voor senioren, mannen en vrouwen. Aanvang: 09.30 uur. Entree
en koffie gratis.
NL-DOET
Zaterdag 11 maart gaan een
aantal vrijwilligers o.l.v. van een
hobbychef aan de slag in het
kader van NL-DOET waarbij zij
de bezoekers van De Palmpit
trakteren op gratis koffie met
gebak en een gratis lunch of high
tea, welke wordt gesponsord door
het oranjefonds. Maximaal aantal
deelnemers is 50. Vol is vol.
Aanmelden: 6938786.
FILM-VOORSTELLING
Op zondag 12 maart is er een
filmvoorstelling in wijkcentrum
de Schakel, Kolonel Verveerstraat 74 te Naarden. Aanvang
13.00 uur. Entree € 2,50 (incl 1 x
koffie/thee).
KLEDINGVERKOOP
Op maandag 13 maart is in de
De Palmpit een verkoop van corsetterie, lingerie, nachtgoed, ondergoed, dusters en kamerjassen
etc. door heren en dames ondermode speciaalzaak Diepeveen uit
Veenendaal van 09.30-12.30 uur.
De toegang is gratis.
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STEMBUREAU
Op woensdag 15 maart zal in De
Palmpit voor het eerst een stembureau worden ingericht voor de
verkiezing van de leden van de
Tweede Kamer.
BINGO
Zondag 19 maart is er een bingo
met leuke prijzen. Aanvang:
14.30 uur. Entree: € 4,- (incl.
bingokaart en 1 x koffie/thee).
MUZIKALE MIDDAG
Zondag 26 maart kunt u in
wijkcentrum Bellefleur, Mackaylaan 11a te Naarden genieten
van klezmermuziek door Syntactensemble Rosanne Becker. Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,(incl. 1 kopje koffie/thee).
THEMAMAALTIJD
Vrijdag 31 maart wordt i.s.m.
slagerij Oegema de volgende
maaltijd geserveerd:
Voorgerecht: stokbroodje met
kruidenboter, hoofdgerecht:
lasagne + een toetje.
Aanvang: 17.30 uur. Prijs: € 7,50.
I-PADCURSUS
Dit jaar zijn we weer begonnen
met een i-pad-cursus o.l.v.
Arnoud Jonkman. Deze cursus
vindt plaatst op dinsdagmorgen.
In maart is de volgende cursus. U
kunt zich daarvoor nu al opgeven
bij Ria Schipper, tel. 6930789.
Daarbij aangeven of u beginner
bent of er al wat van af weet.
Ook als u nog twijfelt over de
aanschaf van een i-pad bent u van
harte welkom!
Mensen met een tablet kunnen
een cursus volgen in wijkcentrum
Bellefleur, tel. 5251837.

COLOFON
‘Rondom De Palmpit’ wordt
samengesteld door John Zijdel.
Bijdragen van anderen zijn welkom, maar de redactie behoudt
zich het recht voor ze in te korten
of niet te plaatsen. Het volgende
nummer verschijnt eind maart.
Bijdragen daarvoor niet later dan
18 maart 2017 insturen, per email:
info@depalmpitbussum.nl of per
post: Redactie ‘Rondom De
Palmpit’, Koekoeklaan 3, 1403 EA
Bussum.
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EXPOSITIE

Cursussen kunstgeschiedenis

In de maanden februari
t/m april is in De Palmpit wederom een expositie te zien van Dolores
van der Kruis.

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 Rembrandt vanaf zijn Leidse jeugd. U krijgt inzicht in zijn schildertechnieken, zijn onderwerpen, tekeningen en etsen. U zult tijdens de cursus zien waarom hij gezien wordt als één van de grootste kunstenaars. 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 schilderijen 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 kunstwerken 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 0614354048 of door een mail te sturen naar info@artemisomnibus.nl.
De prijs per cursus bedraagt € 57,50.

Dolores is geboren in 1940 en tekent al vanaf haar zesde jaar. Op
haar twaalfde jaar is ze echt gaan
schilderen zonder les. Vlakbij
haar oma woonde kunstschilderes
Wera van de Berg. Zij zag haar
tekeningen en zei: ‘kind, je hebt
talent. Haal maar 4 tubetjes verf,
een grote en een kleine kwast’.
Dat was in 1958 en Dolores was
toen 18 jaar. Zo is het begonnen.
Ze heeft daarna 10 jaar les gehad
van Henk Haselaar op de tekenclub in de Hilversumse Meent.
Zij schildert nu veelal bij dagcentrum Jan Ligthart bij de koepelkerk.
In januari 2011 exposeerde zij in
De Palmpit met werken die allemaal met acryl waren geschilderd
en in augustus 2012 liet ze alle
door haar gebruikte technieken
zien, waaronder acryl, aquarel,
krijt en andere materialen.
In deze expositie zijn met name
werken te zien gemaakt met olieverf waarop vooral dieren en
mensen zijn afgebeeld.
De expositie wordt officieel geopend op zaterdag 4 februari om
14.30 uur. Iedereen is daarbij van
harte welkom.

Dolores van der Kruis tijdens de opening in De Palmpit van haar expositie
in augustus 2012.

Club 89 in De Palmpit
Club89 is een activiteiten-club voor alleengaanden. Iedere laatste zaterdag van
de maand is er voor de leden een inloopavond in de Palmpit. Voor een
praatje en een drankje. De leden zelf organiseren ook activiteiten 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 aanmelden of meer informatie: tel. 6232930 of info@club89.nl.
Zie ook onze website www.club89.nl

Bustocht met De Palmpit
Op vrijdag 17 februari is de dagtocht
Marius van Dokkum in Andijk & Twisk.
We vertrekken om 09.00 uur eerst naar
Andijk, waar de koffie/thee klaar staat met
gebak. Daarna vertelt Annet Mantel- van Dokkum met video en veel
afbeeldingen over het bijzondere werk van haar broer de kunstschilder Marius van Dokkum. In de pauze kunt u onder het genot van een
kopje koffie/thee de expositie bekijken van de humoristische schilderijen. Na de pauze wordt het programma voortgezet en tot slot kunt u
nog een film zien, waarin Marius van Dokkum laat zien hoe een
schilderij tot stand komt.
Met de bus rijden we daarna naar
het schilderachtige dorpje Twisk,
waar we worden ontvangen in ’t
Twiskerslot door de huisaccordeonist met gezellige meezingers uit
de oude doos. We genieten hier
van een warme lunch bestaande
uit 2 soorten stamppot met stukje
vlees of worst en een dessert. Na
de maaltijd gaan we gezellig bingo spelen met leuke prijsjes. Terugkeer 17.30 uur. Kosten € 40,- 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.
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INFO-AVOND ESSENTIËLE OLIËN
Op maandag 30 januari wordt door Thors ten W eiss van Healing Oils Nederland een gra tis
work shop gegeven over het gebruik van essentiële oliën voor je gezondheid.
MAKE OVER MEDICIJNKASTJE
Het is tijd voor een make over van je synthetische medicijnkastje. De winter is in volle gang en wij kopen
massaal neusspray, keelpastilles, paracetamol en grieponderdrukkers?
DE NATUUR HEEFT HAAR OPLOSSINGEN
Maar weet je dat de natuur al haar oplossingen heeft in de vorm van essentiële oliën? En dat deze niet alleen vaak effectiever zijn, maar geen schadelijke bijeffecten hebben en niet verslavend zijn (of gewenning
geven) zoals bijvoorbeeld bij neusdruppels?
BENIEUWD HOE DAT KAN?
Kom dan ook naar de gratis workshop 'Make over medicijnkastje 'Let's try nature' over essentiële oliën
voor je gezondheid. Do Terra Essentiële oliën worden al eeuwenlang gebruikt voor het ondersteunen van je
immuunsysteem en bij fysieke ongemakken. Door de opkomst van de farmaceutische industrie zijn we vervreemd geraakt met de oplossingen van de natuur. Maar gelukkig maken steeds meer mensen de keuze
voor pure, eerlijke producten die hun lichaam natuurlijk ondersteunen.
RUIKEN, PROEVEN, VOELEN Ervaren en 100%ZUIVER
De Do Terra essentiële oliën die tijdens deze workshop worden geroken, geproefd en gevoeld zijn 100%
zuiver en nog puurder dan biologisch. Ze bevatten tal van therapeutische eigenschappen en kunnen werken
op cellulair niveau, reinigen receptoren en brengen natuurlijke balans terug in het lichaam. Vanwege de hoge kwaliteit, zijn veel van deze Do Terra oliën zelfs inwendig te gebruiken. Zo kun je op een natuurlijke
manier werken aan je gezondheid.
Thorsten Weiss van Healing Oils Nederland geeft de gratis workshop en we nodigden je uit voor een 100%
natuurlijke make over van je huisapotheek. Thorsten heeft verschillende boeken hierover geschreven.
De Do Terra Essentiele oliën avond is GRATIS, meld je aan om aanwezig te zijn. Aanvang is 19.30 uur
met thee, koffie en iets gezonds erbij. Na afloop krijg je een heerlijk 5 ml. WILD ORANGE flesje mee om
gelijk er thuis mee aan de gang te gaan.
Aanmelden: email (info@body-of-light.nl) of sms (06-51993652).

STOELENVERKOOP
Op woensdag 8 februari presenteert Kuipers Wolrijk/ZITCOMFORT uit Elspeet een nieuwe collectie relax fauteuils en sta-op stoelen. De presentatie begint om 10.00 uur tot ca. 12.00
uur. Zij vertellen u graag over een juiste manier van zitten. De fauteuils worden in Nederland
gemaakt, geheel op maat. Een goede maat is belangrijk voor een juiste houding in uw stoel.
Dat leggen zij u graag uit. Doordat zij stoelen leveren van Nederlands fabricaat kunnen zij aan
vele speciale wensen tegemoet komen.

WIJKCOACH BUSSUM-ZUID
Iedereen kan iets doen aan eenzaamheid. En dat is hard nodig. 'Rond de feestdagen zijn er allerlei
acties en is de aandacht voor eenzaamheid groot, maar dan wordt het heel stil', aldus Alita Visscher,
wijkcoach van Bussum Zuid. 'De aandacht voor eenzaamheid is dan veel minder, maar de noodzaak
eenzaamheid aan te pakken blijft.'
'Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. De invloed van
eenzaamheid is groot en leidt tot gezondheidsrisico's en een tekortschietend gevoel van welbevinden en geluk. Eenzaamheid is van alle leeftijden, komt in alle lagen van de samenleving voor en kan levens ontwrichten.' De wijkcoaches van Bussum Zuid zetten zich in tegen eenzaamheid.
'Je kunt zelf ook actie ondernemen tegen eenzaamheid. Neem bijvoorbeeld contact op met een ex-collega die nu thuis zit. Bezoek wat vaker je
tante in het verzorgingshuis. Word vrijwilliger bij je oude sportclub of
pak een hobby op waar je nieuwe mensen kunt leren kennen.'
De wijkcoach is het aanspreekpunt in uw wijk voor vragen, ideeën en zorgen. Zij regelt gezamenlijk de
juiste hulp en ondersteuning, kent de buurt en brengt u met de juiste personen in contact. De wijkcoach
zoekt naar wat de wijk nodig heeft en verbindt.
Iedere maandag van 10.00 -11.30 uur is een wijkcoach in de Heul aanwezig.
Aan het contact zijn geen kosten verbonden.
Kom of bel daarom gerust.
Wijkcoaches Bussum-Zuid
Wanda Griffioen
Coby Roest
Alita Vischer
Betty Smit
T. 06-38626299

WIJKONTMOETINGSCENTRUM
WIJKONTMOETINGSCENTR UM DE PALMPIT

In het appartementencomplex De Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum
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Telefoon: 035 - 69 38 786, EE - mail: info@depalmpitbussum.nl
Website: www.depalmpitbussum.nl
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