De Palmpit in het voorjaar 2016
Het is voorjaar. Alles staat in bloei
of wordt weer groen. Reden genoeg om niet alleen in De Palmpit
het e.e.a. te organiseren, maar ook
daarbuiten. Hierbij kunnen worden genoemd: de maandelijkse
wandeltochten o.l.v. Trudy Nederend om 10.00 uur op de 3e dinsdag van de maand, de 4 meiherdenking 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 27 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, gesponsord door onze winkeliers en op 2e
Pinksterdag de traditionele brunch
met film en een muzikale middag.
En natuurlijk zijn er elke zondagmiddag weer activiteiten met lezingen, muziek, bingo enz. Meer info
hierover op blz. 2. Voorts is er op
22 april weer een bustocht.
Daarnaast natuurlijk de gezellige
inloopochtenden, de spelletjesmiddagen op woensdag en vrijdag en
de open eettafel op maandag– en
donderdagavond en de themamaaltijden op de tweede en laatste vrijdag van de maand (zie hieronder).
John Zijdel (voorzitter)
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Waren een jaar geleden de bij De Palmpit verzorgde maaltijden, waaronder de
themamaaltijden van keurslager Oegema, nog een succes, dit jaar loopt het
aantal bezoekers steeds verder terug. Op maandagavond maakt een vaste
groep van zo’n 20 personen gebruik van de maaltijden, op donderdagavond
zijn dat er maar 10. Gelukkig komen om de veertien dagen nog zo’n 6
personen van de Essen mee-eten. Als het aantal onder de 10 personen is,
wordt er geen maaltijd geserveerd. Ook bij de themamaaltijden van keurslager
Oegema is de belangstelling steeds minder en is het ook al een keer afgeblazen. Aan de kwaliteit kan het niet liggen. De maaltijden op maandag- en
donderdagavond worden vers bereid door zorgcentrum de Veste in Naarden
en het vrijwilligersteam van De Palmpit die de maaltijden verzorgen, probeert
altijd een gevarieerd menu samen te stellen. Ook de slager doet elke keer
weer zijn best om er iets speciaals van te maken. Aan de prijs kan het ook niet
liggen. Waar kun je voor € 7,50 een vers bereide hoofdmaaltijd krijgen. Het is
daarnaast een keuze van de bezoeker zelf om er soep en een toetje bij te
nemen. Mogelijk dat de terugloop van het aantal bezoekers maar tijdelijk is.
Zo niet, dan zal het aantal momenten dat er maaltijden worden aangeboden,
worden teruggebracht. Wilt u ook eens mee-eten? U kunt zich 2 dagen van te
voren aanmelden bij de gastvrouwen/heren van De Palmpit, tel. 693 87 86.

Herdenking oorlog en verzet
Op de vooravond van de 5e mei zal, zoals sinds enkele jaren
gebruikelijk is, een stille tocht naar het herdenkingskruis op
de Bussummerheide plaatsvinden.
Zij die aan deze plechtigheid wensen deel te nemen, kunnen
zich op woensdag 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
Verzet opnieuw hun erkentelijkheid te betuigen.
De korte plechtigheid wordt muzikaal opgeluisterd door de
Prins Maurits Band. Voorafgaand en aansluitend aan de herdenking kan men in De Palmpit een kopje koffie of thee drinken.
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DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT
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 2016.
LEZING
Op zondag 3 april is er een lezing van Dorinde Smit Duyzentkunst over de familie Strauss en
André Rieu. Aanvang: 14.30 uur.
Entree: € 4,-. Meer info: zie pagina 3.
OPTICIEN AAN HUIS
Stoffer Optiek (opticien aan huis)
komt op maandag 4 april 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.
STOELENVERKOOP
Op dinsdag 5 april 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.

WANDELTOCHTEN
Op dinsdag 19 april en dinsdag
17 mei worden weer wandeltochten 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.
FIETSTOCHT
Woensdag 20 april is de eerste
fietstocht van dit jaar, een korte
van ± 30 km met bestemming de
Gooise dorpen. 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.
BUSTOCHT
Vrijdag 22 april is er een dagtocht naar de Broeker Veiling.
Vertrek 9.00 uur. Kosten € 40.00.
Meer info: zie pagina 4.

I-PAD CURSUS
Vanaf vrijdag 8 april start er
weer een cursus i-pad, bestaande
uit 8 lessen, en wel van 14.00 15.00 uur. Kosten € 35,-. Aanmelding: tel. 693 07 89.

BINGO
Zondag 24 april en 29 mei zijn
er weer een bingo’s met leuke
prijzen. Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,- (incl. bingokaart en één
consumptie).

DVD-VOORSTELLINGEN
Op zondag 10 april en zondag
22 mei zijn er weer dvd-voorstellingen op groot scherm. Op 10
april wordt de dvd "Mid Somer
Murders - Death of a Stranger”
vertoond en op 22 mei de dvd
"This matter of Marriage". Aanvang 14.30 uur. De toegang bedraagt € 2,-.

KONINGSDAG
Op woensdag 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.

INFO SCOOTMOBIEL
Op dinsdag 12 april om 10.00
uur nodigt Gijs van Schaik u uit
om veilig met hem op pad te gaan
in de scootmobiel. Toegang is
gratis. Meer info: zie pagina 4.

LEZING
Zondag 1 mei geeft dhr. Rigo
Stegeman een lezing over Vietnam. Aanvang: 14.30 uur. Entree:
€ 4,-. Meer info: zie pagina 3.

SOOSMIDDAG
Zondag 17 april is er weer een
soosmiddag voor jong en oud. Op
deze middag zal er o.a. een optreden zijn van La Chorale (zie pagina 4). Aanvang: 14.30 uur. De
entree is gratis.
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DODENHERDENKING
Op woensdag 4 mei zal om
20.00 uur wederom een dodenherdenking 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 1.

SOOSMIDDAG
Zondag 8 mei is het moederdag.
De soosmiddag zal dan ook in het
teken hiervan staan en zullen de
aanwezige moeders (jong en oud)
extra worden verwend. Op deze
middag is er o.a. een optreden
van leerlingen van muziekschool
Josien de Roode. Aanvang: 14.30
uur. Entree: gratis.
WANDEL4DAAGSE 60+
Dinsdag 10 mei start de wandel4
-daagse voor 60+ bij De Palmpit.
Meer info: zie pagina 3.
SCHOENENVERKOOP
Woensdag 13 mei zal van 14.15
– 16.15 uur in de hal van de Heul
een schoenenverkoop voor senioren plaatsvinden door Schoenhandel B. Donjacour.
PINKSTERBRUNCH
Op maandag 16 mei (2e Pinksterdag) worden alle aanwezigen
getrakteerd op een gezellige pinksterbrunch. Koffie met gebak om
10.30 uur. Vervolgens kan men
op een groot scherm een film bekijken. Aanvang brunch: 12.30
uur. Aansluitend een muzikale
middag. Entree: 10 euro. Inschrijven voor 14 mei bij de gastvrouwen/heren. Tel. 6938786. Maximaal 40 personen.
FIETSTOCHT
Op 18 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 gepicknickt (lunchpakket meebrengen).
Tevoren aanmelden is niet nodig.
Info: 035-6912926.
MUZIKALE MIDDAG
Op maandag 16 mei (2e Pinksterdag) is er een optreden van
het driestemmige dameskoor Bellefleur uit Naarden o.l.v. de
Noorse dirigente Gro Rapstad.
Het repertoire gaat van licht klassieke en religieuze liederen, Nederlandse en Engelstalige volksliedjes tot musicals. Aanvang:
14.30 uur. Entree: € 4,R O N D O M D E P A L M PI T

EXPOSITIE

BUSSUMSE MIDDAG WANDEL4
4DAAGSE 60+

In de maanden april, mei
en juni 2016 is een expositie te zien van Marten
Jaarsma in de hal van De
Heul.

“Het essentiële aan kunst is
vreugde beleven, aan het
schenken van vreugde”
Onder dit motto zal de Naardense Kijkkunst-schilder Marten
Jaarsma (M@rten’s Kijkkunst),
proberen om middels het tonen
van een 35-tal van zijn schilderijen, een glimlach op uw gezicht te toveren. (Mocht dit tóch
nog niet gelukt zijn, bekijk dan
vooral óók nog zijn gehéle portfolio op zijn website).
Marten is (technisch) gevormd
en (o.a. compositair) “gepolijst”
aan de Gooise Academie voor
Beeldende Kunsten in Laren
m.n. door zijn multi-creatieve
leermeester John Konijn. Hij
beoogt en stimuleert de beschouwer ook eens “out-of-thebox” te leren kijken. Naast aanwijzingen door de titels, legitimeert hij zichzelf bij een aantal
werken bovendien door zijn
“innerlijke roerselen”, middels
een gedicht/tekstje, toe te lichten. De activiteiten in M@rten’s
Kijkkunst betreffen zowel het
máken van schilderijen (in opdracht), het verkópen, het exposéren als ook het láten exposeren (door amateurs uit voornamelijk de Regio ’t Gooi). Hiertoe coördineert hij de kunstexposities van “Galerie Naarderheem” in het gelijknamige Revalidatiecentrum in Naarden.
Deze amateur-kunstenaars
wordt zo een platform geboden,
om óók eens te kunnen laten
zien wat zij (letterlijk en figuurlijk) “in huis” hebben.
Contact :
E: marten.jaarsma@hetnet.nl
I: www.martenjaarsma.nl
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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 medaille.
Het evenement vindt plaats van dinsdag 10 t/m vrijdag 13 mei,
start 14.00 uur, einde van de wandeling, inclusief rustpauze, om
16.15 uur.De kosten bedragen € 5,- ( inclusief verfrissingen en poffertjes).
U kunt zich telefonisch inschrijven bij mevr. Trudy Nederend: 0356915301 (liefst tussen 15.00 en 17.00 u) of per e-mail: bmw4daagse60@gmail.com. Ook kunt u bij haar verdere informatie krijgen,
o.a. over mogelijkheden van vervoer naar en van de startlocatie.

LEZING OVER VIETNAM
Reis en werkervaring van Rigo Stegeman in het land van de rijzende draak ‘Vietnam’!
Het land van de rijzende draak bezit tropische bossen, rijstterrassen
en uitgestrekte stranden. In het zuiden ligt de mekongdelta, in het
midden de centrale hooglanden. Een gebied met veel bossen, meren, watervallen, prachtige vergezichten en weinig verkeer. Er wonen diverse etnische minderheden in dit gebied. Saigon (officiële
naam Ho Chi Minh City) is de handelsstad van Vietnam, hier proef
je nog duidelijk de koloniale sfeer, maar ook de invloed van een
zeer snel groeiende economie.
Graag neem ik u mee op expeditie
door Vietnam. Van 2002 tot en
met 2005 heb ik een eigen reisbureau gehad in Saigon. En in 2011
heb ik een bijzondere fietsexpeditie mogen maken voor SOS Kinderdorpen. Ik vertel u graag over
het land, de cultuur, de mensen,
de gewoontes, zaken doen en natuurlijk over de prachtige natuur
met veel foto’s en filmpjes.

LEZING “DE FAMILIE STRAUSS’
Op zondag 3 april geeft Dorinde Smit
Duyzentkunst weer een lezing in De
Palmpit. Dit keer over de familie Strauss
en André Rieu.
Door de vele bomen zie je het bos niet meer heet
het gezegde. En een toepasselijke variant: Door de
vele Straussen ken je de componist niet meer ….
Boeiend om over het wel en wee van deze uitgebreide, zeer muzikale familie te horen en vooral ook te genieten van
hun heerlijke muziek.
De overstap naar onze eigentijdse Andrė Rieu met zijn Straussorkest is een voor de hand liggende. Dus ook zijn muziek, optreden
en motivatie komt aan de orde.
Kortom, een lichtvoetige presentatie waarin informatie en muziek
in afwisseling worden aangeboden, waardoor het luisteren plezierig
en ontspannen zal zijn.
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BUSTOCHT BIJ DE PALMPIT

OPTREDEN LA CHORALE

Vrijdag 22 april: dagtocht Broeker Veiling.
Met deze tocht bezoekt u een historische plaats.
Al in 1887 vond in Broek op Langedijk de eerste veiling van groente bij afslag plaats, zoals
tegenwoordig bij bijna alle veilingen plaats
vindt. De herinnering wordt levend gehouden
door het historische veilinggebouw en de markante lighallen die boven het water zijn aangelegd. Het is ook een levend museum waar u
zelf kunt deelnemen aan de veiling. Dat is een
vrolijke belevenis, waarbij de veilingmeester
uitleg geeft en drukt u te vroeg dan betaalt u te
veel en drukt u te laat dan heeft u niets.
Vaak zijn er nog extra activiteiten zoals een
visroker waar u een vers visje kunt kopen of de
dorpssmid die u kennis laat maken met zijn
vak. U maakt ook nog heerlijke een rondvaart
door het Rijk der Duizend Eilanden.
Vertrek 8.30 uur bij De Palmpit. Thuiskomst
17.30 uur. Kosten: € 50,- incl. koffie met gebak, koffietafel met
soep, entree Broeker
Veiling, rondvaart
Rijk der Duizend Eilanden en rondrit Koggenland.
Aanmelden kan tot en met maandag 18 april bij
Ria Schipper tel. 693 07 89 of bij de gastvrouwen/heren van De Palmpit, tel. 693 87 86.
Overige bustochten:
24 juni: Dagtocht Rijtuigenmuseum. Vertrek
8.45 uur. Kosten 45.00 euro.
19 augustus: Dagtocht Krimpenerwaard, Kinderdijk en varen Oud Alblas. Vertrek 8.30 uur.
Kosten 49.00 euro.
21 oktober: Dagtocht Historie Westfriesland.
Vertrek 10.30 uur Kosten 40.00 euro.

Tijdens de soosmiddag op 17 april zal het
koor (la Chorale) van Alliance Française een
optreden verzorgen.
Voor iedereen die van zingen houdt, en dit in het Frans
wil doen!
Wij organiseren 14 avonden van 2 uur rondom ‘la
chanson française, la langue et la convivialité’ (het
Franse chanson, de taal en gezelligheid). De avonden
staan onder leiding van de Franse chansonnier Christophe Chaplet en vinden plaats op de donderdagavond in WOC de Palmpit in Bussum van september
t/m mei om de veertien dagen.

DEMONSTRATIE SCOOTMOBIEL
Een scootmobiel geeft bewegingsvrijheid. Veel mensen vinden het een hele stap, mede omdat ze zich er
niet veilig op voelen. Gijs van Schaik zal op 12 april
om 10.00 uur een uitleg geven over het gebruik van de
scootmobiel en aansluitend buiten een demonstratie
geven. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur. Daarna kan men buiten een aantal moeilijke situaties oefenen. Deze informatie wordt u gratis aangeboden door
Mango Mobility. Deelname is gratis. Meer info: tel. 06
-52624973

STOELENVERKOOP
Op dinsdag 5 april 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.

NL-doet weer groot succes!
Op 11 en 12 maart organiseerde het Oranje Fonds, samen met andere organisaties NLdoet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland zet de vrijwillige inzet in de spotlights en activeert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.
Jaarlijks wordt door De Palmpit ook een klus aangemeld bij het Oranjefonds.
Voorgaande jaren vond dit altijd op vrijdag plaats en kwamen een aantal ambtenaren van de gemeente meehelpen. I.v.m. de fusie sloeg de gemeente Gooise
Meren het een jaartje over en was besloten om deze dag dit keer op zaterdag
12 maart te doen met het thema “het verwennen van ouderen”. Via de website
van het oranjefonds hadden vijf vrijwilligers, waaronder twee kinderen, zich
aangemeld, die samen met zes eigen vrijwilligers aan de slag gingen. Hierbij
werden de bezoekers van De Palmpit getrakteerd op gratis koffie met gebak,
een glaasje (namaak)-prosecco met bonbons en een high tea met soep vooraf
en een lekker toetje na afloop. Dit alles werd muzikaal ondersteund door Nico
Contini met keyboard en zang.
Hierbij willen wij de vrijwilligers die hebben meegeholpen, hartelijk danken voor hun inzet om er voor de
bezoekers weer een onvergetelijke dag van te maken.
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