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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 mei-
herdenking bij het kruis op de 
Bussummerheide, de wandel 
4daagse 60+ en de korte en lange 
fietstochten op de 3e woensdag van 
de maand. 
Ook dit jaar wordt op 26 april 
weer Koningsdag gevierd waarbij 
men in De Palmpit de activiteiten 
van het koningspaar kan volgen op 

een groot scherm, onder het genot 
van oranje versnaperingen, gespon-
sord door onze winkeliers en op 2e 
Paasdag en 2e Pinksterdag de tradi-
tionele brunch met film en bingo. 
En natuurlijk zijn er elke zondag-
middag weer activiteiten met lezin-
gen, muziek, bingo enz. Meer info 
hierover op blz. 2. Voorts is er op 
24 april weer een bustocht. 
Daarnaast natuurlijk de gezellige 
inloopochtenden, de spelletjesmid-
dagen op woensdag en vrijdag en 
de open eettafel op maandag– en 
donderdagavond en sinds kort een 
themamaaltijd op de laatste vrijdag 
van de maand (zie hieronder). 

John Zijdel (voorzitter) 

De Palmpit in het voorjaar 2015 
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Eerste themamaaltijd groot succes 
Op 27 februari werd de eerste themamaaltijd van Keurslager Oegema gepre-
senteerd. Maximaal 30 personen konden zich inschrijven. Dit aantal werd 
ruimschoots gehaald. Om 17.00 uur stonden de eerste personen al voor de 
deur. Om 17.30 uur werd de erwtensoep met katenspek op roggebrood geser-
veerd door ons enthousiasme open eettafelteam, bestaande uit 4 dames en 1 
heer. Aansluitend kreeg men een lekker toetje. 
Alle aanwezigen waren zeer tevreden over de smaak en kwaliteit van deze 
maaltijd en wilden zich dan ook meteen inschrijven voor de volgende keer: 
27 Maart 2015 Hollandse avond 
Hete bliksem met bloedworst en andijvie met een bal gehakt. 
24 April 2015 Voorjaarsavond 
Rauwkost salade, 2 voorjaarsschotels met rijst en een toetje. 
29 Mei 2015 Italiaanse avond 
Carpaccio, lasagne en spaghetti en een toetje. 
26 Juni 2015 Oosterse avond 
Quiche, 2 soorten kip in saus en 2 soorten rijst en een toetje. 
Inschrijven tot 2 dagen voor aanvang van de maaltijd bij 
de gastvrouwen/heren van De Palmpit, tel. 6938786. 
Kosten € 10,- per persoon (incl. 2 drankjes).  
Aanvang 17.30 uur. Maximaal 35 personen: VOL = VOL 

Op de vooravond van de 5e mei zal, zoals sinds enkele jaren ge-
bruikelijk is, een stille tocht naar het herdenkingskruis op de 
Bussummerheide plaatsvinden.  
Zij die aan deze plechtigheid wensen deel te nemen, kunnen zich 
op zondag 4 mei bij de stoet aansluiten, die om 19.30 vanaf De 
Palmpit vertrekt.  
Het is te verwachten dat ook dit jaar talrijke bewoners van de 
wijk nabij de Bussumerheide aanwezig zullen zijn om het Ver-
zet opnieuw hun erkentelijkheid te betuigen. 
De korte plechtigheid wordt muzikaal opgeluisterd door muziek-
vereniging Vijos. Voorafgaand en aansluitend aan de herden-
king kan men in De Palmpit een kopje koffie of thee drinken. 

Herdenking oorlog en verzet 

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 
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DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

PAASWORKSHOP 
  

Donderdag 2 april is van 10.00 
tot 12.00 uur een workshop Paas-
stukjes maken. Kosten: € 7,50 
p.p. excl. materiaal / € 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 aanmel-
ding te horen wat u mee moet ne-
men. Max. 30 personen kunnen 
deelnemen. 
 
PAASBRUNCH 
  

Maandag 6 april (2e Paasdag) is 
er een paasbrunch. De aanwezi-
gen worden om 10.30 uur ontvan-
gen met koffie en gebak en om 
12.30 uur getrakteerd op een ge-
zellige paasbrunch. Daarvoor 
wordt op een groot scherm een 
leuke film vertoond. Aansluitend 
is er een bingo en spelletjesmid-
dag. Entree: € 10,-. Inschrijven: 
voor 3 april bij De Palmpit. Max. 
40 personen kunnen deelnemen. 
 
DVD-VOORSTELLINGEN 
 

Op zondag 12 april en zondag 
17 mei zijn er weer dvd-voor-
stellingen op groot scherm. Op 12 
april wordt  de dvd "Under the 
Greenwood Tree" vertoond en op 
17 mei de dvd "No Reservati-
ons". Aanvang 14.30 uur. De toe-
gang bedraagt € 2,-.  
 
FIETSTOCHT 
  

Woensdag 15 april is de eerste 
fietstocht van dit jaar, een korte  
van ± 30 km. Start ’s middags om 
13.30 uur bij De Palmpit, einde 
om ± 17.00 uur. Onderweg wordt 
ergens aangelegd voor koffie of 
thee. De deelname is gratis.  
  
SOOSMIDDAG 
  

Zondag 19 april is er weer een 
soosmiddag voor jong en oud. 
Van de aanwezigen wordt ver-
wacht dat ze iets doen, bijvoor-
beeld het vertellen van een anek-
dote, 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 verma-
ken. Op deze middag zal er o.a. 
een optreden zijn van dichteres 

Rietje Rijk uit Loosdrecht. Aan-
vang: 14.30 uur. De entree is gra-
tis. 
 
KLEDINGVERKOOP   
Op maandag 20 april is een ver-
koop van Corsetterie, lingerie, 
nachtgoed, ondergoed, dusters en 
kamerjassen etc. door heren en 
dames ondermode speciaalzaak 
Diepenveen uit Veenendaal van 
09.30 -12.30 uur. De toegang is 
gratis. 
 
WANDELTOCHTEN 
  
Op dinsdag 21 april en dinsdag 
19 mei worden weer wandeltoch-
ten gehouden o.l.v. Trudy Nede-
rend. Start om 10.00 uur. De rou-
te en afstand is afhankelijk van de 
fysieke gesteldheid van de deel-
nemers. Ook rolstoelers met be-
geleiders zijn welkom. Deelname 
is gratis en op eigen risico. 
 
BUSTOCHT 
  

Vrijdag 24 april is er een dag-
tocht naar de Bollenvelden in 't 
Kennemerland. Vertrek 9.00 uur. 
Kosten € 40.00. Meer info: zie 
pagina 3. 
 
MULTICULTURE BIJEEN-
KOMST 
  

Zaterdag 25 april wordt van 
14.00 tot 22.30 uur door stichting 
Akabasokuru (cultuur van onze 
opa) een fijne, leuke en gezellige 
dag georganiseerd voor iedereen 
met o.a. een film over Burundi 
(Afrika) en een expositie. Ook 
zijn er Afrikaanse gerechten en 
drankjes te koop. Gratis toegang.  
 
BINGO 
  

Zondag 26 april en 31 mei zijn 
er weer een bingo’s met leuke 
prijzen. Aanvang: 14.30 uur. En-
tree: € 4,- (incl. bingokaart en één 
consumptie). 
 
KONINGSDAG 
  

Op maandag 27 april is De 
Palmpit vanaf 09.30 uur open. 
Onder het genot van koffie met 
oranjegebak, oranjebitter, jus 
d’orange of een ander drankje 
kan men met anderen op een 
groot scherm de activiteiten van 
het koninklijk paar volgen. De 
toegang is gratis.  

 LEZING 
  

Zondag 3 mei geeft Dhr. Klaas 
Oosterom uit Bussum een lezing 
over de oorlog. Aanvang: 14.30 
uur. Entree: € 4,-. Meer info: zie 
pagina 3/4. 
 
DODENHERDENKING 
  

Op maandag 4 mei zal om 20.00 
uur wederom een dodenherden-
king plaatsvinden bij het kruis op 
de Bussumerheide. Vanaf 19.00 
uur verzamelen in De Palmpit. 
Vertrek om 19.30 uur. Voor meer 
info zie pagina 3/4. 
 
WANDEL4DAAGSE 60+ 
  

Dinsdag 5 mei start de wandel4-
daagse voor 60+ bij De Palmpit. 
Net als voorgaande jaren zal hier-
bij het startschot worden gegeven 
door wethouder Boekhoff. Meer 
info: zie pagina 3. 
 
SOOSMIDDAG 
  

Zondag 10 mei is het moeder-
dag. De soosmiddag zal dan ook 
in het teken hiervan staan en zul-
len de aanwezige moeders (jong 
en oud) extra worden verwend. 
Op deze middag is er o.a. een op-
treden van ?? Aanvang: 14.30 
uur. Entree: gratis.  
  
FIETSTOCHT 
  

Op 20 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 gehouden en op 
een gezellige plek wordt gepick-
nickt (lunchpakket meebrengen). 
Tevoren aanmelden is niet nodig. 
Info: 035-6912926. 
  
PINKSTERBRUNCH 
  

Op maandag 25 mei (2e Pink-
sterdag) worden alle aanwezigen 
getrakteerd op een gezellige pink-
sterbrunch. Koffie met gebak om 
10.30 uur. Vervolgens kan men 
op een groot tv-scherm een film 
bekijken. Aanvang brunch: 12.30 
uur. Aansluitend vinden er een 
bingo en spelletjesmiddag plaats. 
Entree: 10 euro. Inschrijven ver-
plicht voor 22 mei bij de gast-
vrouwen/heren. Tel. 6938786. 
Maximaal 40 personen. Vol is 
vol! 

Naast de dagelijkse inloop (ook op zaterdagochtend), de spelletjesmiddagen en de vaste clubs en 
activiteiten, staan er ook weer diverse andere activiteiten op de agenda voor april en mei 2015.  
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BUSSUMSE MIDDAG WANDEL4444DAAGSE 60+60+60+60+ 

Voelt  u zich fit  genoeg om met anderen een rondje te 
wandelen van 2,5 of 5 km? Dan is de Bussumse Middag 
Wandel4daagse 60+ iets voor u! 

Samen of individueel wandelen in de mooie Bussumse natuur en 
parken.  Iedere dag is het parcours weer anders. U ontvangt iedere 
middag een uitgebreide  beschrijving van de te lopen route. 
Ook als u rolstoelgebonden bent of met de rollator loopt  bent u van 
harte welkom, want de routes zijn ook daarvoor uitermate geschikt. 
Op een van de middagen  zal een gids van de Historische Kring 
Bussum ons het een en ander vertellen over de bijzonderheden die 
we die middag op de route tegenkomen. Het is  mogelijk  één, twee,  
drie  of  vier middagen mee te lopen. Na afloop ontvangt u een me-
daille.  
Het evenement vindt plaats van dinsdag 5 t/m vrijdag 8 mei, start 
14.00 uur, einde van de wandeling, inclusief rustpauze, om 16.15 
uur.De kosten bedragen € 5,- ( inclusief verfrissingen en poffertjes). 
Start en finish:  
Dinsdag 5 mei bij WOC De Palmpit, Koekoeklaan 3, woensdag 6 
mei bij wijkcentrum De Uitwijk, Dr. Schaepmanlaan 10, donderdag 
7 mei en vrijdag 8 mei bij Wijzer, Landstraat 80. 
U kunt zich telefonisch inschrijven bij mevr. Trudy Nederend: 035-
6915301 (liefst tussen 15.00 en 17.00 u) of per e-mail: bmw4daag-
se60@gmail.com. Ook kunt u bij haar verdere informatie krijgen, 
o.a. over mogelijkheden van vervoer naar en van de startlocatie.                                                    
Met dank aan: Versa Welzijn, Albert Heijn Koekoeklaan, FORT 
WERK 4, Notariskantoor Doude van Troostwijk, ABN AMRO,  
Gemeente Bussum, 2Charity, Sportfondsen Bussum, De Palmpit. 

Dick ten Braak 
schildert al 
sinds zijn jeugd. 
Hij werd geïn-
spireerd door 
zijn vader die 
ook schilderde.  
Belangrijk in 
het werk van 
Dick is kleur. 

Kleur is leven voor hem. In zijn 
werk zijn invloeden te zien van 
Karel Appel en Corneille.  
Zijn meeste werk is abstract, hij 
werkt met veel verf die hij soms 
op het doek smijt. Dit geeft een 
sterk en intens beeld. Bijna ter-
loops ontstaan dan beelden van 
dieren of mensen. Als materiaal 
gebruikt hij meestal acryl op 
doek. 
Dick heeft al vele malen geëx-
poseerd, o.a. in het Spant in 
Bussum. Deze expositie is ook 
door koningin Maxima bezocht. 
Zij heeft haar waardering voor 
het werk van Dick uitgespro-
ken.  
Recent heeft Dick nog meege-
daan aan een groepsexpositie op 
Paleis Soestdijk.  
Hoewel Dick al 77 is denkt hij 
nog niet aan stoppen met schil-
deren. Integendeel, steeds nieu-
we ideeën komen bij hem naar 

boven.  
Stien Stoffer is 
amateur kunst-
schilder in hart 
en nieren. Van 
jongs af aan is zij 
al bezig met te-
kenen. Op latere 
leeftijd is zij 
gaan schilderen. 

Door haar veelzijdigheid zijn 
haar werken zeer verschillend 
en gemaakt in acryl op linnen of 
katoen. 
Ze is erg op detail gericht, wat 
je ook weer terugvindt in haar  
schilderijen. 
Zaterdag 4 april zal om 11.00 
uur de expositie worden geo-
pend. Iedereen is daarbij van 
harte welkom. 
De werken zijn dagelijks te zien 
gedurende de openingstijden 
van De Palmpit. 

EXPOSITIE 
In de maanden april,  mei 
en juni 2015 is een exposi-
tie te zien van Dick ten 
Braak in de hal van De 
Heul en van Stien Stoffer 
in zaal 1.  

BUSSUM IN 1940—1945 

Aan de hand van verhalen, foto’s, en andere documenten reconstru-
eert Klaas Oosterom (Historische Kring Bussum) hoe het leven in 
Bussum is verlopen in de periode 
vlak vóór de oorlog en tijdens de 
meidagen van 1940, gevolgd door 
de bezettingsperiode en de bevrij-
ding. 
Alhoewel het geen vrolijk onder-
werp is, brengt Oosterom zijn 
verhaal op een manier die inzicht 
geeft in wat er zoal gebeurde zon-
der een somber relaas te geven. 

Een dag voor de dodenherdenking geeft  de heer Klaas 
Oosterom uit Bussum op 3 mei een lezing over de oor-
log.  

KUNSTSCHILDEREN LEREN 

Kunstschilder Rudolf de Rooij legt u alles uit over de techniek van 
olieverf, aquarel, acrylverf en pastel. Lessen: € 30,00 per les; duur: 
3 uur. Bij voorkeur een kleine groep van ± 6 personen. Op woens-
dag vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur. Ieder zorgt voor eigen materiaal. 
Aanmelden kan telefonisch: tel. 06 - 48410624 of per mail rudolf-
derooij@hotmail.com. 
Rudolf de Rooij werd geboren op 20 augustus 1961 te Nuenen. In 
dit dorp startte Vincent van Gogh zijn loopbaan als kunstschilder. 
Na een grafische opleiding en later een studie marketing en commu
nicatie in België werkte hij als artdirector bij een reclamebureau. 
Aangemoedigd door zijn talent en creativiteit en geïnspireerd door 
kunstschilder Dali, Willink en Magritte begint hij zijn carriere als 
kunstschilder. Door zelfstudie weet hij op realistische wijze portret-
ten en naakten te schilderen. Door zijn passie voor de zee en het 
zeilen gaat zijn aandacht uit naar de maritieme schilderskunst en dit 
op natuurgetrouwe wijze weer te geven. Belangrijke voorbeelden 
zijn de 17e eeuwse schilders van de Velde jr. en sr. 

    Pagina 3 
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‘Rondom De Palmpit’ wordt 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 mei. 
Bijdragen daarvoor niet later dan 19 mei a.s. 
inzenden, per e-mail aan: info@ depalmpit-
bussum.nl, of per post aan: redactie 
‘Rondom de Palmpit’, Koekoeklaan 3, 1403 
EA, Bussum. 

COLOFON 

BUSTOCHT BIJ DE PALMPIT 

Vrijdag 24 april: dagtocht Bollenvelden in 't 
Kennemerland. 

Vertrek 9.00 uur bij De 
Palmpit. Eerst rijden 
we naar De Simone/
Zuiderzeehoeve in Kat-
wijk voor een kopje 

koffie met gesorteerd gebak en vandaar rijden 
we via een mooie route naar 't Kennemerland 
waar we de bloeiende bloemenvelden kunnen 
bewonderen. In april zijn er al de gele en blau-
we tapijten van krokussen, narcissen, hyacinten 
en tulpen. In Castricum onderbreken we dit 
bollentoertje voor een koffietafel met kroket in 
restaurant Johanna's Hof. Na dit bollentoertje 
wordt u verrast met een bloemetje voor thuis. 
Thuiskomst 17.30 uur. Kosten: € 40,- liefst ge-
past in een enveloppe met uw naam erop. Het 
geld wordt in de hal van de Heul opgehaald. 
Aanmelden kan tot en met maandag 20 april bij 
Eva Kooiman tel. 035-693 96 95/ 06 131 771 
52 of bij de gastvrouwen/heren van De Palmpit. 
 
Overige bustochten: 
12 juni: Dagtocht Maas en Waalcruise. Vertrek 
9.30 uur. Kosten 47.50 euro. 
21 augustus: Dagtocht openluchtmuseum Arn-
hem. Vertrek 10.30 uur. Kosten 49.50 euro. 
23 oktober: Dagtocht Klokken en Beiaardmuse-
um Asten in de Peel. Vertrek 08.45 uur Kosten 
44.50 euro. 
10 december: Kerstdagtocht Kerstsfeer Amster-
damse grachten. Vertrek 08.45 uur Kosten 
46.00 euro. 

Je hebt net een iPad 
gekocht en dan? Wat 
kun je er mee doen, 
hoe werkt de iPad? 
Deze cursus iPad voor 
senioren bestaat uit 4 
lessen van een uur. Je 
leert op een rustige en 
gemakkelijke wijze je 
iPad kennen. Zo kom 
je te weten hoe WiFi 
werkt, hoe je Apps werken zoals Skype, Agenda, Mail 
en Wordfeud. Na de cursus weet je hoe je de iPad 
moet gebruiken. 
Heb je al een iPad gekocht, neem hem dan mee maar 
heb je nog geen iPad, dan kun je ook met een andere 
cursist meekijken. Voordat je hem gaat kopen is het 
handig om te weten wat je er mee wilt gaan doen. Als 
je er alleen mee wilt internetten, is veelal de 16 GB 
WiFi versie voldoende, maar als je er veel spelletjes 
mee wilt spelen of veel naar muziek wilt luisteren of 
veel films/TV wilt kijken, dan is het handig om een 
grotere opslagcapaciteit op de iPad te hebben. 
Naast de opslagcapaciteit heeft Apple twee verschil-
lende maten iPads: de kleine en de grote iPad. Welke 
je wilt hebben ligt geheel aan jou. Reis je veel en is het 
gewicht belangrijk, dan heb je misschien meer aan een 
iPad mini. De grote iPad heeft daarentegen een groter 
scherm en maakt het gemakkelijker om teksten te ty-
pen en te lezen of spelletjes op te spelen. Heb je vra-
gen over de aanschaf van een iPad, dan kun je tijdens 
de cursus ook hierover vragen stellen. 
De volgende cursussen starten op dinsdagavond 7 april 
en donderdagavond 9 april van 19.30 - 20.30 uur o.l.v. 
Adriaan de Groot.  Aanmelden op telnr. 693 07 89. 

CURSUS IPAD VOOR SENIOREN 

Op 20 en 21 maart  organiseerde het Oranje Fonds, samen met andere organisaties NL-
doet.  De grootste vrijwilligersactie van Nederland zet de vrijwillige inzet  in de spot-
lights en activeert  iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.  

NL-doet weer groot succes! 

Op vrijdag 20 maart gingen twee ambtenaren van de gemeente Bussum samen met zes eigen vrijwilligers 
aan de slag. Onder het thema “het verwennen van ouderen” werden de bezoekers van WOC De Palmpit ge-
trakteerd op koffie met gebak en een gratis lunch met soep, belegde broodjes met kroket en een fruitcoctail 
als toetje. 
Nadat de bezoekers van de Palmpit waren voorzien van gratis koffie met gebak, gingen de twee dames van 
de gemeente Bussum onder leiding van onze culinair medewerkster Désiree Wingelaar aan het werk om de 
lunch voor te bereiden. Maar liefst 60 personen hebben hier zeer van genoten. En dat alles met gezellige 
achtergrondmuziek verzorgt door Henk van Paridon.  
Hierbij willen wij de gemeente-ambtenaren en de vrijwilligers van De Palmpit die hebben meegeholpen 
(zie foto), hartelijk danken voor hun inzet om er voor de bezoekers een onvergetelijke dag van te maken. 
Mede dankzij de medewerking van Keurslager Oegema en groente- en fruitzaak de Smulderie uit het win-
kelcentrum aan de Koekoeklaan werd deze dag een groot succes. 


