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april 2012 

Het is voorjaar. Alles staat in bloei 
of wordt weer groen. Reden ge-
noeg om niet alleen in De Palmpit 
het e.e.a. te organiseren, maar ook 
daarbuiten. Hierbij kunnen wor-
den genoemd de maandelijkse 
wandeltochten o.l.v. Trudy Nede-
rend om 10.00 uur op de 3e dins-
dag van de maand, de 4 meiher-
denking bij het kruis op de Bussu-
merheide, de wandel4daagse 60+, 
de lange en korte fietstochten op 
de 3e woensdag van de maand en 
fietsen met Bart elke woensdag-
ochtend.  
Ook dit jaar weer de Koninginne-
dagviering op 30 april, waarbij 

men in De Palmpit gezamenlijk TV 
kan kijken onder het genot van 
oranje versnaperingen, gesponsord 
door onze winkeliers en op 2e Paas-
dag en 2e Pinksterdag de traditio-
nele brunch met film en bingo. Ver-
der is er op zaterdag 7 april weer 
een lezing over Israël met een 
drankje en een hapje en er is na-
tuurlijk elke zondagmiddag een ac-
tiviteit met lezingen, muziek, bingo, 
enz. Meer info hierover op blz. 2. 
Voorts zijn er op 20 april en 1 juni 
weer bustochten en op de woens-
dagavonden dvd-voorstellingen.  
 

John Zijdel (voorzitter) 

De Palmpit in het voorjaar 2012 
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Jong talent gezocht 

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. Wanneer je inte-
resse 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 eerstvolgen-
de soosmiddagen zijn op zondag 15 april en 20 mei 
2012. Ook is het mogelijk om op te treden op 2e 
Paasdag en 2e Pinksterdag tijdens de op die dagen 
te houden brunch.  
Op de foto een optreden van de 11 jarige Yara 
Riethoven tijdens de soosmiddag van februari jl. 

Op elke derde zondag van de maand tussen 14.30 en 16.30 uur 
wordt in wijkontmoetingscentrum De Palmpit een soosmiddag 
georganiseerd. Deze soosmiddagen worden door zo’n 30 tot 40 
(veelal oudere) personen bezocht.  

Voortgang ronde ruimte 

Maandelijks zijn er in het gemeentehuis bijeenkomsten 
waarbij alle partijen, zijnde Dudokwonen, de gemeente 
Bussum, Vivium, Versa, de bewonerscommissie van de 
Heul, De Palmpit en architectenbureau concept-
interieur zijn vertegenwoordigd. Na Hemelvaartdag 
moet zaal 2 worden afgestaan aan Vivium en daarna 
zullen de grotere activiteiten plaats gaan vinden in zaal 
3 (inloopruimte) totdat de grote ruimte is verbouwd en 
ingericht. Hiervoor worden alle wensen en eisen geïn-
ventariseerd en wordt gekeken of dit alles is te realise-
ren. Op 4 april is de volgende bijeenkomst en zullen er 
belangrijke beslissingen worden genomen en mogelijk 

een tijdsplan vastgesteld om e.e.a. zo snel mogelijk te realiseren. 

Zoals in het vorige krantje reeds stond aangekondigd, zullen er 
binnen het complex enige verschuivingen plaatsvinden i.v.m. de 
komst van Vivium, medehuurder van de verschillende ruimtes. 
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Ook in het voorjaar van 2012 zullen in WOC De Palmpit weer veel activiteiten plaats-
vinden. 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 
weer veel verschillende activiteiten, voor elk wat wils.   

DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

Op zondag 3 juni zal de heer 
Joop Heerschop, voorzitter van 
de stichting "Kinderen in Nood"  
een dialezing houden over de 
activiteiten van zijn stichting. 
Aanvang 14.30 uur. De entree is 
gratis, maar na afloop is er een 
collecte voor de stichting! 

Op 1 april geeft de natuurfoto-
graaf Sjaak Verboom een boei-
ende presentatie over de Pastora-
le symfonie no.6, E-majeur opus 
68 van Ludwig van Beethoven 
met als onderwerp: Een muzika-
le verbeelding, een ontmoeting 
tussen natuur, fotografie en mu-
ziek. Aanvang 14.30 uur. Entree: 
4 euro (incl. één consumptie). 

MUZIKALE  DIALEZING 

PAASBRUNCH 

Op maandag 9 april (2e Paas-
dag) worden alle aanwezigen 
getrakteerd op een gezellige 
paasbrunch. Koffie met Paasge-
bak om 10.30 uur. Vervolgens 
kan men op een groot tv-scherm 
een Paasfilm bekijken. Aanvang 
brunch: 12.30 uur. Aansluitend 
vindt er een bingo en spelletjes-
middag plaats. Entree: 10 euro. 
Inschrijven verplicht voor 6 
april bij de gastvrouwen/heren. 
Tel. 6938786. 

LEZING KINDEREN IN 
NOOD 

SOOSMIDDAGEN 

Op zondag 15 april en zondag 
20 mei zijn er weer soosmidda-
gen voor jong en oud. Van de 
aanwezigen wordt verwacht dat 
ze er met elkaar een gezellige 
middag van maken. Dat kan 
door het vertellen van anekdo-
tes, het voordragen van een 
sketch, een gedicht of leuk ver-
haal, het bespelen van een mu-
ziekinstrument (piano is aanwe-
zig), of een andere ludieke ma-
nier om de aanwezigen te ver-
maken. Op 15 april is er een op-
treden van doedelzakspeler Ste-
ven Scholte. Op 20 mei zal mw. 
G.N. van Ramshorst, wethouder 
van de gemeente Bussum, iets 
vertellen over de geschiedenis 

KONINGINNEDAG 

Op vrijdag 30 april is De Palm-
pit vanaf 09.00 uur open. Onder 
het genot van koffie met oranje-
gebak, oranjebitter, jus d’orange 
of een ander drankje kan men 
met anderen op een groot tv-
scherm de activiteiten gadeslaan 
van de koninklijke familie.  
De toegang is gratis. 

DIAPRESENTATIE 

Op zondag 6 mei houdt de heer 
Klaas Oosterom uit Bussum een 
diapresentatie over "Boeiend 
Bussum". Hierbij laat hij de aan-
wezigen op een speciale manier 
met Bussum kennis maken. De 
aanwezigen worden uitgenodigd 
om te reageren op de foto's die 
in Bussum genomen zijn. Klaas 
Oosterom heeft op een bijzonde-
re manier rond gekeken en het 
resultaat kan zijn dat wat men  
een saai Bussum vond, een boei-
end Bussum gaat vinden. Klaas 
Oosterom is lid van de Histori-
sche Kring in Bussum en schrijft 
regelmatig artikelen in de regio-
nale kranten. 
Aanvang: 14.30 uur. Toegang: 4 
euro (incl.één consumptie). 

DODENHERDENKING 

Op woensdag 4 mei zal om 
20.00 uur de dodenherdenking 
plaatsvinden bij het kruis op de 

ISRAEL-PRESENTATIE 

Op zaterdag 7 april heeft Rins-
ke Veen weer een mooie dvd 
over Israël voor ons in petto.  
In de pauze en na afloop kunnen 
tevens typisch Israëlische artike-
len worden gekocht en ge-
proefd. Aanvang 14.30 uur. En-
tree: € 3,- (incl. één consump-
tie). 

BUSTOCHT 

Op vrijdag 1 juni is er een bus-
tocht naar Texel. Kosten € 47,-. 
Meer info: zie pagina 4. 

Op zondag 22 april zal het  
vrouwenkoor Bellefleur optre-
den. Het brengt een gevarieerd 
programma met Engelse, Fran-
se, Duitse en Italiaanse liedjes 
onder leiding van de Noorse di-
rigente Gro Rapstad. Aan de pi-
ano Karin Boots. 
Aanvang: 14.30 uur. Zaal open 
om 14.00 uur. Entree: 4 euro 
(incl.één consumptie). 

MUZIKALE MIDDAG 

BINGO 

Op zondag 29 april is er weer 
een bingomiddag met leuke 
prijzen.  
Aanvang: 14.30 uur. Aanmel-
den is niet nodig. Entree: € 4,- 
(incl. een bingokaart en één 
consumptie).  

PINKSTERBRUNCH 

Op maandag 22 mei (2e Pink-
sterdag) worden alle aanwezi-
gen getrakteerd op een gezellige 
pinksterbrunch. Koffie met ge-
bak om 10.30 uur. Vervolgens 
kan men op een groot tv-scherm 
een film bekijken. Aanvang 
brunch: 12.30 uur. Aansluitend 
vindt er een bingo en spelletjes-
middag plaats. Entree: 10 euro. 
Inschrijven verplicht voor 19 
mei bij de gastvrouwen/heren. 
Tel. 6938786. 

BUSTOCHT 

Op vrijdag 20 april is er een 
kleurrijke voorjaarstocht. Prijs: 
52 euro p.p. inclusief: 1x koffie 
met krentenwegge, entrée Keu-
kenhof, rondrit bollenvelden,  
3 gangen warme lunch en be-
zoek aan Noordwijk. Aanmel-
den kan voor vrijdag 13 april in 
De Palmpit of bij Eva Kooiman 
tel. 6939695- 06-13177152. 

van Bussum. Daarbij zal ook 
een film worden vertoond. Ook 
zal zij iets vertellen over "de 
kleine Johannes". Zij wil graag 
van u horen, wat u zich nog her-
innert van het verleden van Bus-
sum. Aanvang: 14.30 uur. De 
entree is gratis. 

Bussumse hei. Vanaf 19.00 uur 
verzamelen in De Palmpit. Ver-
trek om 19.30 uur. Voor meer 
info zie pagina 4. 
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Van april t/m oktober organi-
seert De Palmpit op de derde 
woensdag van elke maand beur-
telings een korte en een lange 
fietstocht. Op 18 april is de eer-
ste tocht van dit jaar, een korte  
van ± 30 km. Start ’s middags 
om 13.30 uur bij De Palmpit, 
einde om ± 17.00 uur. Onder-
weg wordt ergens aangelegd 
voor koffie of thee. De deelna-
me is gratis.  
Op 16 mei is er een lange tocht 
van ± 55 km. Start om 10.00 
uur. Terug bij De Palmpit om 
17.00 uur. Onderweg wordt 
twee keer een koffiestop gehou-
den en op een gezellige plek 
wordt gepicknickt (lunchpakket 
meenemen).  
Tevoren aanmelden is niet no-
dig. Info: 035-6919461. 

FIETSTOCHTEN  

WANDEL 4 DAAGSE 60+ 

Het hele jaar door organiseert 
De Palmpit op de derde dinsdag 
van elke maand een wandel-
tocht o.l.v. Trudy Nederend. 
Start ’s ochtends om 10.00 uur 
vanaf De Palmpit. De eerstvol-
genden zijn op 17 april en 15 
mei. Tevoren en na afloop kan 
men in De Palmpit iets drinken 
op eigen kosten. Bij de afstand 
en de route wordt rekening ge-
houden met de fysieke gesteld-
heid van de deelnemers. Deel-
name is gratis, maar op eigen ri-
sico. 

WANDELTOCHTEN  

PAASWORKSHOP BLOEMSCHIKKEN 

Op 5 april is er van 10.00 tot 
12.00 uur een workshop bloem-
schikken, waarbij men een leuk 
Paasstukje kan maken.  
De kosten zijn € 20,- p/p incl. ma-
teriaal of € 7,50 p/p indien het 
materiaal zelf wordt meegebracht.  
Voor aanmelding + info mee te 
brengen materiaal, tel. 035 – 693 
07 89 of bij de gastvrouwe/heren 
van De Palmpit. 

De kunstgeschiedenis wordt bijna altijd ingedeeld in de namen van 
grote mannelijke meesters als Rembrandt, Michelangelo en Picas-
so. Toch zijn er in de kunstgeschiedenis ook voorbeelden te vinden 
van grote vrouwen. In deze zesdelige reeks lezingen zullen we kij-
ken naar een paar grote kunstenaressen: Judith Leyster, Mary Cas-
satt, Camille Claudel, Frida Kahlo, Louise Bourgeois en Tracey 
Emin. Docente is Diana Kostman (kunsthistorica). 
Dag: Maandag, tijd: 14.30 – 16.00 uur, startdatum 16 april 2012 
(bij voldoende deelname), aantal bijeenkomsten: 6, frequentie: 
wekelijks (30 april en 28 mei geen les), locatie:  WOC De Palmpit,
kosten: € 85,00 per cursus. De cursusprijs is inclusief een syllabus 
en 19 % btw. Wanneer u zich voor een cursus wilt inschrijven of 
extra informatie wilt, kunt u contact opnemen via telefoonnummer 
035-8884795 of e-mail: info@artemisomnibus.nl. 

GROTE VROUWEN IN DE KUNST 

Van 8 t/m 11 mei 2012 wordt weer de Bussumse mid-
dagwandel4daagse 60+ gehouden.  

In de maanden april en mei zullen de navolgende 
dvd’s worden vertoond op een groot TV-scherm: 
04-04-2012: Heb medelij Jet!    : Genre: Komedie 
18-04-2012: Music of the Heart : Genre: Speelfim 
02-05-2012: Miss Julie              : Genre: Speelfim 
16-05-2012: Message in a bottle: Genre: Speelfilm 
30-05-2012: Far and away          : Genre: Actie 
Aanvang 19.30 uur. Entree € 1,-. 

DVD-VOORSTELLINGEN IN DE PALMPIT 

Telefoon: (035) 6938786, ETelefoon: (035) 6938786, ETelefoon: (035) 6938786, ETelefoon: (035) 6938786, E----mail: info@depalmpitbussum.nlmail: info@depalmpitbussum.nlmail: info@depalmpitbussum.nlmail: info@depalmpitbussum.nl    

Website: www.depalmpitbussum.nlWebsite: www.depalmpitbussum.nlWebsite: www.depalmpitbussum.nlWebsite: www.depalmpitbussum.nl    

WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE  PALMPIT  

In het appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA BussumIn het appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA BussumIn het appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA BussumIn het appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum    

Er zijn prachtige routes uitgezet in ons mooie Bussum. Verschillen-
de startpunten die op affiches en flyers zijn aangegeven maar ook 
in kranten en bladen komt het te staan. Het is een Sociaal-Cultureel 
en Historisch gebeuren.  
De afstanden zijn 2½ en 5 kilometer. Men kan ook meedoen met 
duwrolstoel en met rollator. Als u niet naar de startplaats kunt ko-
men wordt er voor vervoer gezorgd.  
Op dinsdag 9 mei start de wandelvierdaagse om 14.00 uur bij De 
Palmpit. Tevoren en na afloop kan men binnen iets te drinken krij-
gen. 
U kunt zich opgeven in de maand april bij Trudy Nederend, per e-
mail: bmw4daagse60@gmail.com of trudy1@hetnet.nl of telefo-
nisch: 035-6915301. 

Wilt u graag leren omgaan met 
uw mobiele telefoon? Wilt u 
bijvoorbeeld graag weten hoe u 
een contact opslaat of hoe u een 
berichtje moet versturen?  
Maatschappelijke stagiaires van 
de Fontein helpen u graag. De 
hulp is gratis, u moet zich wel 
even opgeven via onderstaande 
telefoonnummers. De leerlingen 
komen langs op: dinsdag 17 
april vanaf 14:00 tot 15:30 in 
wijkcentrum Spieghelwijck, le-
penlaan 354A (035-5310743), 
op woensdag 18 april vanaf 
14:00 tot 15:30 in wijkcentrum 
Laarwijk, Laarderweg 49 (035-
6936525) en op donderdag 19 
april vanaf 14:00 tot 15:30 in 
wijkcentrum de Palmpit, Koe-
koeklaan 3 (035-6938786). 

CURSUS MOBIELE  
TELEFOON 
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Op de vooravond van de 5e mei zal, zoals 
sinds enkele jaren weer gebruikelijk is, 
een stille tocht naar het herdenkingskruis 
op de Bussumerheide plaatsvinden.  
Zij die aan deze plechtigheid wensen deel 
te nemen, kunnen zich op 4 mei bij de 
stoet aansluiten, die om 19.30 van De 
Palmpit vertrekt.  
Het is te verwachten dat ook dit jaar tal-
rijke bewoners van de wijk nabij de Bus-
sumerheide aanwezig zullen zijn om het 
Verzet opnieuw hun erkentelijkheid te 
betuigen. 
De korte plechtigheid wordt muzikaal op-
geluisterd door leden van de drum- en 
showband Vijos. De Bond van Wapen-

broeders Gooi & Vechtstreek zal evenals vorig jaar vertegenwoor-
digd zijn. Het College van B&W van Bussum en de Stichting Vete-
ranen Naardermeer zijn uitgenodigd om bij deze herdenkingsbijeen-
komst aanwezig te zijn. Voorafgaand en aansluitend aan de herden-
king kan men in De Palmpit een kopje koffie drinken. 

HERDENKING OORLOG EN VERZET 

FIETSEN MET BART 

 

Als het weer het toelaat kan men elke woensdag van 10.30 uur tot + 
12.00 uur fietsen met Bart Rohde. Samen bezoekt u steeds weer an-
dere biologische tuinen (o.a. Land en Boszicht en de Sperwerhof) 
waar de benodigde groenten kunnen worden gekocht. Bij de te fiet-
sen afstand en de fietssnelheid wordt rekening gehouden met ieders 
fysieke gesteldheid. De deelname is gratis en op eigen risico. Tevo-
ren aanmelden is niet nodig. 10.00 uur verzamelen en koffie drin-
ken in De Palmpit, Koekoeklaan 3, Bussum (gebouw de Heul), tel: 
035 – 6938786. Om 10.30 uur vertrek. 

‘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 
mei. Bijdragen daarvoor niet later dan 
19 mei a.s. inzenden, per e-mail aan: 
info@ depalmpitbussum.nl, of per 
post aan: redactie ‘Rondom de Palm-
pit’, Koekoeklaan 3, 1403 EA, Bus-
sum. 

COLOFON 

BUSTOCHTEN BIJ DE PALMPIT 

Op vrijdag 20 april gaan we met de bus naar de bollenstreek met be-
zoek aan de Keukenhof, kosten: 52 euro (incl. entree). Hiervoor zijn 
nog maar enkele plaatsen beschikbaar.  
Op vrijdag 1 juni is er een dagtocht naar Texel. Dit eiland is en blijft 
de moeite waard om een bezoek te brengen. In de zomer is Texel op 
z'n mooist, met de gezellige terrasjes en het vele natuurschoon waar 
we langs rijden. Voor de overtocht gebruiken we eerst koffie en ge-
bak, waarna u door een gids wordt onthaald. De ervaren gids laat erg 
veel zien op het "Gouden Boltje". We doorkruisen het gehele eiland 
en krijgen een goede indruk van de flora en fauna die Texel zo bij-
zonder maken. Tijdens de rondrit gaan we een prima verzorgde war-
me lunch gebruiken in De Koog, waarna wij de rit vervolgen naar het 
gezellige plaatsje Den Burg zodat een ieder naar hartelust nog even 
kan winkelen of een terrasje pakken. Nadat we een consumptiepauze 
hebben gehouden schepen we weer in om huiswaarts te gaan. Thuis-
komst ca. 18.00 uur. Prijs 47 euro p.p. incl. 2x koffie met gebak, 
overtocht, rondrit met gids, 3-gangen warme lunch en bezoek aan 
Den Burg.  
Er kan bij de bus betaald worden (graag ge-
past in een envelop voorzien van uw naam). 
Aanmelden uiterlijk 25 mei bij de gastvrou-
wen van de Palmpit of bij Eva Kooiman 
tel.035- 693 96 95, mobiel :06 131 771 52. 
Overige bustochten in dit jaar zijn: 
vrijdag 17 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. 

Mijn naam is Henneke Wage-
man , ik ben 65 jaar.  
Ik woon sinds 12 jaar in Huizen.  
Ik heb een aantal jaren op de 
Gooise Academie voor Beel-
dende Kunsten in Laren les ge-
had van verschillende kunste-
naars.  
Ik ben begonnen met houtskool, 
daarna heb ik een tijd met acryl-
verf gewerkt en weer een tijdje 
erna met aquarel.  
Aquarel is niet gemakkelijk 
maar wel heel erg spannend, 
want soms weet je niet wat het 
gaat worden en word je verrast. 
Het liefst zit ik buiten te schil-
deren, soms maak ik een land-
schap of een klein bloemetje, 
dat ik uitvergroot weergeef of 
iets abstracts.  
Nu volg ik een workshop in 
Bussum, bij Eduard Moes. Daar 
wordt heel vrij geschilderd en 
dat vind ik fijn. Het kan zijn dat 
het abstract wordt of iets realis-
tischer, net wat je inspireert. 

EXPOSITIE 
In de maanden mei, juni en 
juli 2012 exposeert Henne-
ke Wageman haar werk in 
De Palmpit. Zij stelt  zich 
even aan u voor:  


