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Terugblikkend op vorig jaar kun-
nen zeggen dat er weer heel wat is 
gebeurd in De Palmpit. Nieuw was 
de komst van het Flexbureau van 
Vivium, in maart was er voor het 
eerst  een stembureau, was er voor 
het eerst een gezamelijk suiker-
feest na de Ramadan, was er de 
komst van de Algemene Senioren-
vereniging Gooise Meren met een 
handenarbeidgroep en maande-
lijkse lezingen, kregen we een 
nieuwe wijkagent Martin Treur, 
was er een taalcursus aan mensen 
uit Syrië en de komst van het pro-
ject werk in je eigen wijk.  
Helaas stopt de Seniorenvereni-
ging dit jaar met haar lezingen, 
maar komt wel het ombudsteam 
van de PvdA weer terug en zal de 
Turkse vereniging onder de vleu-
gels van De Palmpit komen.  
Na een afname van het aantal be-
zoekers in 2016, is het aantal vorig 
jaar weer flink gestegen tot een re-
cord aantal van bijna 26.000 be-
zoekers. Iets waar we met z’n allen 

best wel trots op kunnen zijn. 
Helaas zijn er vorig jaar twee vrij-
willigers overleden, t.w. Theda Bo-
nebakker, gastvrouw en inkoopster 
van de bingoprijzen en Hanny de 
Vries, begeleidster van één van de 
patchworkgroepen. Ook zijn vorig 
jaar Rob en Riet Bromberg overle-
den. Zij waren de oprichters van 
onze bridgeclub. Zij rusten allen in 
vrede. 
Wanneer u dit leest is de maand 
januari bijna voorbij en hebben tal 
van activiteiten reeds plaats gevon-
den, waaronder een eerste ver-
nieuwde themamaaltijd (zie hier-
onder). Voor februari en maart 
staan ook weer leuke activiteiten 
op het programma zoals NL-doet, 
Gluren bij de Buren, een bustocht 
en nieuwe exposities. Daarnaast 
zijn ook onze vaste clubs en activi-
teiten 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) 

De Palmpit in 2018 

Wat was het weer gezellig in De Palmpit  de afgelopen maanden. 
Van een creatieve kerstmarkt tot aan de traditionele nieuwjaars-
receptie.  Voor ieder wat wils! 

Gezellige dagen in De Palmpit 

Het is bijna al een traditie te noemen dat in De Palmpit zoveel gedaan wordt 
rondom Kerst en Nieuwjaar. Het begon al op 3 december met de gebruikelijke 
sinterklaasbingo, waarbij Sinterklaas en 3 zwarte Pieten aanwezig waren, op 
17 december de kerstsoos die geheel verzorgd 
was door koor Bellefleur uit Naarden, op 21 de-
cember een workshop kerststukjes maken en op 
26 december genoten ruim 40 personen van een 
overheerlijke kerstbrunch. Op 7 januari de traditi-
onele nieuwjaarsreceptie met ruim 60 personen. 
De daarbij geserveerde oliebollen en appelflappen 
waren weer gesponsord door Albert Heijn. Wat 
fijn dat De Palmpit vooral met deze dagen veel 
organiseert, zodat niemand zich eenzaam en al-
leen hoeft te voelen! 

Themamaaltijden bij De Palmpit 
Het aantal bezoekers van de open eettafel op donderdagavond is dusdanig te-
ruggelopen dat er is besloten om hiermee te stoppen. Hiervoor in de plaats ko-
men er nu themamaaltijden, vers bereid door de Veste in Naarden op de 3e 
donderdag van de maand. Op donderdag 22 februari: uiensoep met gegrati-
neerd stokbroodje, varkenshaas gevuld met brie, roomsaus, salade nicoise, Pa-
rijse worteltjes, pommes duchesses en duo chocolademousse met slagroom. 
Op donderdag 29 maart: aardappel-preisoep, gekookte mosselen, diverse 
koude sausjes, stokbrood met kruidenboter, frites, gemengde salade, chipola-
tamousse met aardbeiensaus en slagroom. Kosten €12,50 pp (excl. Drankjes).  
Aanvang maaltijd: 17.30 uur. Aanmelden 2 dagen voor aanvang bij de gast-
vrouwen/heren van De Palmpit, tel. 693 87 86.  

Gedicht voorlezen bij de Sint 



DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

PVDA OMBUDSTEAM 
 

Vrijdag 2 februari 09.30 - 11.00 
uur is er inloopspreekuur van het 
PvdA Ombudsteam Gooise Me-
ren. Meer info: zie pagina 4. 
 
DVD-VOORSTELLING 
 

Zondag 4 februari is er een 
DVD-voorstelling met de film 
“Persuasion”. Aanvang 14.30 u. 
Entree € 2,-. Tevens is er op deze 
middag gratis inloop. 
 
FILM IN DE SCHAKEL 
 
Op zondag 11 februari en 11 
maart zijn er filmvoorstellingen 
in wijkcentrum de Schakel, Ko-
lonel Verveerstraat 74 te Naar-
den. Aanvang 13.30 uur.  
Entree € 2,50 (incl 1 x koffie/
thee). 
 
STOELENVERKOOP 
 
Op vrijdag 16 februari van 
10.00 - 12.00 uur zal de firma 
Kuipers Wolrijk een presentatie 
geven over relax fauteuils en sta-
op stoelen. Toegang is gratis. 
Meer info: zie pagina 4. 
 
BINGO 
 

Zondag 18 februari is er een 
bingo met leuke prijzen. Aan-
vang: 14.30 uur. Entree: € 4,- 
(incl. bingokaart en 1 x koffie/
thee).  
 
OPTICIEN AAN HUIS 
 

Stoffer Optiek (opticien aan huis) 
komt op dinsdag 20 februari en 
maandag 26 maart van 10.00–
12.00 uur weer naar De Palmpit. 
Hierbij kan men gratis de ogen 
laten meten, de bril laten schoon-
maken en vragen stellen over je 
ogen en/of de bril. Alles wat je 
ook bij een opticien doet.  
 
THEMAMAALTIJD 
 

Donderdag 22 februari en 29 
maart zijn er themamaaltijden. 
Meer info: zie pagina 1. 
 
PVDA OMBUDSTEAM 
 

Woensdag 21 februari 14.00 - 
15.30 uur is er inloopspreekuur 
van het PvdA Ombudsteam 
Gooise Meren. Meer info: zie 
pagina 4. 

BUSTOCHT 
 
Vrijdag 23 februari is de dag-
bustocht naar Weeshuis Culem-
borg. Kosten: € 47,-. Meer info: 
zie pagina 3. 
 
 
MUZIKALE MIDDAG 
 

Zondag 28 februari is er een 
optreden van Die Musik Freunde 
(quartet) met gevarieerde muziek 
in wijkcentrum Bellefleur, Ma-
ckaylaan 11a te Naarden. Aan-
vang: 14.30 uur. Entree: € 4,- 
(incl. 1 kopje koffie/thee).  
 
DVD-VOORSTELLING 
 

Zondag 4 maart is er  een DVD-
voorstelling met de film “Second 
nature”. Aanvang 14.30 uur. 
Entree € 2,-. Tevens is er op deze  
middag gratis inloop. 
 
KLEDINGVERKOOP EN 
MODESHOW  
Donderdag 8 maart organiseert 
Harry Kerkhofs Mode uit Val-
kenswaard in De Palmpit een 
kledingverkoop met modeshow 
voor senioren, mannen en vrou-
wen. Aanvang: 09.30 uur. Entree 
en koffie gratis.  
 
NL-DOET 
 

Zaterdag 10 maart gaan een 
aantal vrijwilligers in het kader 
van NL-DOET weer aan de slag  
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. 
 
GLUREN BIJ DE BUREN 
 

Zondag 11 maart doet De 
Palmpit voor het eerst mee met 
Gluren bij de Buren, waarbij om 
13.30, 16.00 en 17.30 uur een 
optreden zal zijn van Petra van 
Belois. De toegang is gratis, maar 
een donatie wordt zeer op prijs 
gesteld. Meer info: zie pagina 4. 
 
KLEDINGVERKOOP 
 

Op maandag 12 maart is in de 
De Palmpit een verkoop van cor-
setterie, lingerie, nachtgoed, on-
dergoed, dusters en kamerjassen 

etc. door heren en dames onder-
mode speciaalzaak Diepeveen uit 
Veenendaal van 09.30-12.30 uur. 
De toegang is gratis. 
 
PVDA OMBUDSTEAM 
 

Donderdag 15 maart 14.00 - 
15.30 uur is er inloopspreekuur 
van het PvdA Ombudsteam 
Gooise Meren. Meer info: zie 
pagina 4. 
 
BINGO 
 

Zondag 18 maart is er een bingo 
met leuke prijzen. Aanvang: 
14.30 uur. Entree: € 4,- (incl. 
bingokaart en 1 x koffie/thee).  
 
LEZING  
 

Woensdag 21 maart zal Henk 
Butink een lezing houden  over  
Gaudi in wijkcentrum Belle-
fleur, Mackaylaan 11a te Naar-
den. Aanvang: 14.00 uur. Entree: 
€ 4,- (incl. 1 kopje koffie/thee).  
 
CREATIEVE MARKT 
 

Op zaterdag 24 maart van 10.00 
tot 15.00 uur wordt in De Palmpit 
weer een ‘creatieve markt’ geor-
ganiseerd welke in het teken staat 
van Pasen. Voor een aantrekke-
lijke prijs kan men sieraden, 
schilderijen, houtsnijwerk, 3D– 
en andere kaarten, glaswerk, ser-
vetten, enz. kopen, om uw eigen 
huis te verfraaien of om aan een 
ander cadeau te doen. De entree 
is gratis.  
Deelname alleen door niet-com-
merciële personen of instellingen. 
Kosten: € 5,- per tafel (80 x 80 
cm). Info en/of aanmelden: tel. 
6936297. 
 
MUZIKALE AVOND 
 

Op maandagavond 26 maart 
geeft het koor BV de Zangerij 
een optreden met een heel 
afwisselend programma: sfeervol, 
maar ook vrolijk/licht Ameri-
kaans. Aanvang: 19.30 uur. En-
tree: gratis. Meer info: zie pagina 
4. 
 
PAASWORKSHOP 

 

Donderdag 29 maart is van 
10.00 tot 12.00 uur een workshop 
Paasstukjes maken. Meer info: 
zie pagina 4. 

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 2018.  
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EXPOSITIE 
I n  d e  ma an de n  f e b r u a r i   
t /m  ap r i l  i s  i n  D e  P a lm -
p i t  e e n  e x po s i t i e  t e  z i e n  
v an  J o s  Ko s .  

Cursussen kunstgeschiedenis 
Vrouwen van macht en aanzien 
In het najaar van 2016 was in de Hermitage in 
Amsterdam de tentoonstelling te zien over Catharina de 
Grote, een vorstin die haar grandeur niet alleen in 
daden liet zien maar ook kunst inzette om haar macht te 
vergroten. Een vrouwelijke voorganger en voorbeeld 
van Catharina was Elisabeth I, The Virgin Queen. 
Onder haar regime bloeide de Engelse toneelkunst op 
en vele kunstenaars vervaardigden in opdracht 
portretten van haar. De Vlaamse schilder Rubens was een van de 
kunstenaars die uitnodiging ontving van Catharina de Medici om haar 
te portretteren. De huidige Britse vorstin Elisabeth II inspireerde 
diverse moderne kunstenaars waaronder Lucian Freud en Andy 
Warhol tot het maken van portretten. De cursus zal deze vier 
vooraanstaande vrouwen voor het voetlicht brengen en aandacht 
schenken aan de vele kunstvormen die in opdracht van of 
geïnspireerd door deze vrouwelijke vorsten  zijn  vervaardigd. Data: 
12, 19, 26  maart en 9 april van 14.30 – 16.00 uur. 

Op vrijdag 23 februari is de dagtocht  
Weeshuis Culemborg. 
We vertrekken om 08.45 uur naar Culem-
borg, waar om 10.00 uur in het Elisabeth 
Weeshuis Museum de koffie/thee met appelgebak klaar staat. Daarna 
bezoeken we het museum. Als je wilt weten hoe het er vroeger aan 
toeging in een weeshuis, dan is dit een heel leuk en leerzaam muse-
um. Het is gevestigd in het eerste nieuw gebouwde weeshuis in Ne-
derland, een heel mooi en authentiek gebouw uit 1560. Het ligt mid-
den in het pittoreske Culemborg, heeft een prachtige tuin met de oud-
ste stadsmuur van Nederland anno 1318. Binnen hoor je aangrijpende 
verhalen, maar soms ook leuke anekdotes over het leven van wees-
kinderen. Hier is veel herkenning en nostalgie voor ouderen over hoe 
dingen vroeger gingen. Ze krijgen eerst een introductiefilm en dan 
een boeiende rondleiding. Na de lunch rijden we een Kastelentocht 
op de Utrechtse Heuvelrug. Terugkeer 17.00 uur. Kosten € 47,- euro. 
Het geld graag gepast in een envelop met uw naam erop. Het geld 
wordt in de hal van het appartementencomplex opgehaald. Aanmel-
den kan tot en met maandag 19 februari* bij Angèle Visser, tel. 691 
29 22 of bij de gastvrouwen/ heren van De Palmpit, tel. 693 87 86.  
* Voor afmeldingen na 19 februari zullen reserveringskosten in rekening worden gebracht. 

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 maart. 
Bijdragen daarvoor niet later dan 
17 maart 2018 insturen, per email: 
info@depalmpitbussum.nl of per 
post: Redactie ‘Rondom De 
Palmpit’, Koekoeklaan 3, 1403 EA 
Bussum.  

Ik ben geboren 
en opgegroeid 
in Huizen. Na 
32 jaar als ope-
ratieassistente 
anesthesie/chi-
rurgie in drie 
verschillende 
ziekenhuizen te 

hebben gewerkt kon ik in de 
OBU (prepensioen). 
Voordat ik OK assistent werd 
heb ik als hobby anderhalf jaar 
op de Academie voor Beeldende 
Kunst in Laren tekenles gehad. 
Door mijn baan en de bijbeho-
rende drukke werkzaamheden 
heb ik daar al die jaren geen tijd 
meer voor gehad. 
In 2003 ben ik op les gegaan bij 
portretschilder Heleen van Lyn-
den in Muiderberg en in 2006 
ben ik overgestapt naar Iwan 
Myatovic in Huizen, waar ik tot 
nu toe met veel plezier schilder. 
Ik schilder het liefst portretten in 
olieverf. 
Op mijn vakantiereizen door het 
Verre Oosten, Afrika, Noord- en 
Zuid-Amerika heb ik veel men-
sen gefotografeerd en aan de 
hand van die foto’s een aantal 
portretten geschilderd met olie-
verf. 
Ook uit reisboeken kan ik inte-
ressante gezichten halen. 
De laatste jaren op de OK-afde-
ling was ik specialistisch oudste 
van de oogheelkunde en mis-
schien daardoor troffen mij de 
ogen in het bijzonder: kinderen 
en volwassenen met een wereld 
van emotie in hun oogopslag en 
een houding die weerspiegelt wat 
zij in hun leven hebben meege-
maakt. 
Ook de jammer genoeg uit het 
straatbeeld verdwenen Huizere 
vrouw in klederdracht is voor mij 
iets werelds en dat heb ik probe-
ren uit te drukken op het doek. 

Bustocht met De Palmpit 

Extra expositie 

In 2010 bezocht de Bussumse oorlogsjournalist en schrijver 
Arthur Graaff het SS-concentratiekamp Dachau, het aller-
eerste nazikamp. Zijn achteroom, Christiaan, was daar om-
gebracht. Graaff verbaasde zich sterk over de grote rust en 
vredigheid in het kamp. Van gruwelen bleek daar nauwe-
lijks nog een spoor te zijn. Hij maakte foto's om die rust 
vast te leggen. Er werd zelfs een Russisch-orthodox kerkje in het 
kamp gebouwd. De nazi's lijken daar voorgoed verslagen..... Van 16 
van die foto's heeft Graaff een expositie samengesteld. Als titel koos 
hij 'Een ongewenste band met Dachau, na 85 jaar'. Graaffs vader zat, 
net als zijn oom, in het verzet en de oorlog bleef zich in zijn leven op-
dringen. Dit jaar is het exact 85 jaar geleden dat de nazi's begonnen 
met concentratiekampen. Dat zouden er uiteindelijk 1.600 worden, 
waarvan maar liefst 17 in Nederland. Ook daar wijdt de expositie aan-
dacht aan. 
De tentoonstelling opent op zaterdag 27 januari 2018, de internationa-
le Holocaustdag. De expositie is elke dag te zien van 08.00 tot 20.00 
uur in de hal van De Heul en loopt t/m zaterdag 3 februari 2018.  

Van  27  j anua r i  t /m  3  f eb rua r i  i s  i n  d e  ha l  v an  de  Heu l  
een  fo to - expos i t i e  t e  z i en  van  Ar thu r  Graaf f  me t  a l s  
t i t e l :  “ een  ongewens t e  b and  me t  Dachau  na  85  j a a r ” .  
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STOELENVERKOOP 
Op  vrijdag 16 februari presenteert Kuipers Wolrijk/ZITCOMFORT uit Voorst een nieu-
we 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. 

I-PADCURSUS 
 

Dit jaar zijn we weer begonnen met een i-pad-
cursus o.l.v. Arnoud Jonkman. Deze cursus vindt 
plaatst op maandagavond. In maart is de volgen-
de 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! Kosten € 35,- voor 5 
lessen. Mensen met een tablet kunnen een cursus 
volgen in wijkcentrum Bellefleur, tel. 5251837. 

PAASWORKSHOP 

 

Donderdag 29 maart is van 10.00 tot 
12.00 uur een workshop Paasstukjes 
maken. Kosten: € 7,50 p.p. excl. ma-
teriaal / € 22,50 p.p. incl. materiaal. 
Voor deelname opgeven bij Co 
Amesz, tel. 033 - 29 82 675. Wilt u 
zelf materiaal meenemen? U krijgt bij 
aanmelding te horen wat u mee moet 
nemen. Max. 30 personen kunnen 
deelnemen. 

Gluren bij de Buren is een gratis te bezoeken woonkamerfestival, dat plaatsvindt op 11 maart. Je 
kunt tussen 13.00 en 18.00 uur op maar liefst 40 plekken ‘gluren’ in Gooise Meren.  
 
Vrijwel alle artiesten die optreden komen uit de buurt. Half 
februari komt de programmakrant uit. Deze zullen door de 
woonkamereigenaren verspreid worden én bij de bibliotheek 
en het gemeentehuis komen te liggen. In de krant kan ieder-
een per wijk bekijken welke route het beste uitkomt. Iedere 
artiest treedt drie maal op en de tijden van de optredens ver-
springen, zodat je veel verschillende acts kunt zien. 
Tip: ga gluren in je eigen buurt. Reserveren is niet nodig. Is de huiskamer vol? Niet getreurd; om de hoek 
start er ook een optreden. 
De organisatie vindt het belangrijk dat iedereen kan genieten van dit woonkamerfestival. Daarom zijn er 
ook zorginstellingen, woonvormen en buurtcentra gevraagd hun deuren te openen. De Palmpit doet ook 
mee! Je vindt dus niet alleen ‘gewone’ huiskamers in de programmering. Geniet van een zeer gevarieerd en 
verrassend programma en zet 11 maart alvast in je agenda.  
Onder voorbehoud zal in De Palmpit optreden: 
Artiest: Singer songwriter Petra van Belois 
Tijden:  14:30 uur/ 16:00 uur/ 17:30 uur 
Omschrijving: Singer songwriter Petra van Belois zingt achter de piano Nederlandse en Engelse grappige 
en rake liedjes. De titel van haar optreden is ‘Het leven komt voorbij, maar wie zijn wij?’  

GLUREN BIJ DE BUREN 
Di t  j a a r  z a l  De  Pa lmpi t  voo r  he t  ee r s t  meedoen  aan  Glu r en  b i j  d e  Bu ren  en  we l  op  
zondag  11  maar t  2018 .  

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. 
Aanvankelijk zouden ze afgelopen kerst een optreden verzorgen, maar 
werd vanwege de gladheid afgeblazen. Nu, in maart 2018, bent u 
alsnog van harte uitgenodigd om de resultaten van stevige studie te 
beluisteren. BV de Zangerij biedt u een afwisselend, aantrekkelijk 
programma en wel maandagavond 26 maart van 19.30 uur tot 21.30 
uur. De toegang  is gratis! Neem vooral vrienden en familie mee en laat 
u verrassen! 


