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De Palmpit in de zomer 2010
Wat was er in de afgelopen maanden weer veel te beleven in De
Palmpit! Terwijl verschillende
clubs en activiteiten in april al waren gestopt en men het wijkontmoetingscentrum heeft verruild
voor de camping of een ander zomerverblijf, was er in de weekenden bijna elke week wel wat te
doen. Soms wel twee dingen tegelijk in één weekend. En ook zeer
gevarieerd. Van lezingen over Andalusië, de egelopvang, de Gooise
heemtuin en vogels rondom het
water tot aan een pianorecital en
voordrachten van zelfgeschreven
gedichten. Daarnaast de tweede
creamarkt, de Koninginnedagviering, de dodenherdenking bij het
Kruis op 4 mei en de wandelvierdaagse voor 60+. En niet te vergeten de soosmiddagen, waar steeds
meer belangstelling voor is en die
in de zomermaanden gewoon door
gaan op de 3e zondag van de
maand, maar ook de spelletjesmiddagen op de 4e zondag van de
maand.
Ook de fietstochten zijn weer ge-

start en vinden telkens plaats op de
3e woensdag van de maand. De organisator van deze tochten, de heer
Michiel Hornstra, werd op 19 mei
voor aanvang van de lange tocht in
het zonnetje gezet vanwege zijn 20jarig jubileum bij De Palmpit (zie
pagina 3).
Op 17 mei is er nog een computercursus digitale fotografie gestart.
De nieuwe computercursussen beginnen weer eind september.
Maar natuurlijk is De Palmpit ook
elke ochtend open om gezellig een
kopje koffie, thee of warme chocolademelk te komen drinken, want
ook deze zomer zijn er weer voldoende gastvrouwen/heren bereid
om in de zomermaanden door te
werken. Dat geldt trouwens ook
voor de spelletjesmiddagen op vrijdag, de bridgeclub op maandagochtend, dinsdagochtend en woensdagmiddag, de biljartles op vrijdagochtend en de koersbal op donderdagochtend. Dus als u zich verveelt in
de komende maanden, dan hopen
we dat u De Palmpit weet te vinden.
John Zijdel (voorzitter)

Koninginnedag in de Oostereng
‘Eindelijk gebeurt er op Koninginnedag eens iets in de Oostereng’, was één
van de opmerkingen van de ruim zestig bezoekers die op 30 april de weg hebben kunnen vinden naar De Palmpit.
Vanaf negen uur was iedereen daar welkom om in een gezellig versierde zaal
de verjaardagsactiviteiten van de Koninklijke familie op een groot tv-scherm
te volgen.
De koffie, de sinaasappelthee, de taart en ook alle andere oranjegeneugten, zoals oranjebitter, jus d’orange, oranje borrelnootjes en mandarijnen werden terwille van de feestelijke sfeer gratis verstrekt.
Aan een anonieme sponsor en aan de Harense Smid in Bussum dankt De
Palmpit verder een tv-scherm van maar even 137 cm, dat kan worden gebruikt
bij bijzondere evenementen en ook voor het vertonen van films (zie ook elders
in dit krantje).
De winkeliers van het winkelcentrum Koekoeklaan lieten zich evenmin onbetuigd. Bakkerij Morgenstond stelde vijftig tompouces ter beschikking. Toen
ze op waren en we er nóg tien nodig hadden, kregen we ook die gratis mee.
Gall & Gall schonk twee flessen oranjebitter – in de kortste keren waren ze
leeg. Bij Albert Heijn kon de voorzitter een lijstje inleveren van wat hij
voor het verwennen van de bezoekers
nodig dacht te hebben. Met de manager van het filiaal mocht hij in de hele winkel shoppen; na een kwartier was de winkelwagen vol. Ook een
cadeautje.
Het welslagen van dit experiment met
een ‘andere’ Koninginnedag is zeker
voor een groot deel aan deze gulle
winkeliers te danken. Ze hebben tal
van bewoners van de Oostereng een
plezierige feestdag bezorgd. (JZ)

DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT
In de zomermaanden zullen er, buiten de vaste dingen, minder activiteiten in WOC De
Palmpit plaatsvinden. De activiteiten die wel doorgang vinden, treft u hieronder aan.
Nu dat De Palmpit in het bezit is
van een groot TV-scherm, zullen
er regelmatig filmvoorstellingen
worden gehouden. Ter introductie is de zesdelige serie “Planet
earth” aangekocht. Deze zal vanaf 14 juni op zes opvolgende
maandagavonden worden vertoond. Aanvang: 19.00 uur. De
entree is gratis.

dammen. Voor degene die niet
van spelletjes houden wordt op
het zelfde tijdstip een film vertoond. Aanvang: 14.30 uur. Entree: 1,50 euro (incl. één consumptie).
Naast deze activiteit zijn er in de
zomermaanden ook spelletjesmiddagen op elke vrijdagmiddag
van 14.00 – 16.00 uur.
De eerstvolgende bingo is op 26
september.

SPELLETJESMIDDAG

SOOSMIDDAGEN

Omdat er in de zomermaanden
geen bingo is, zal telkens op de
4e zondag van de maand een
spelletjesmiddag zijn. Dat zal
dus, bij voldoende belangstelling, plaatsvinden op zondag 27
juni, zondag 25 juli en zondag
29 augustus.
Alle voorkomende spellen kunnen worden gespeeld, zoals
rummikub, scrabble, sjoelen,
mahjong, triominos enz. Maar
ook kaartspelletjes, schaken of

Op zondag 20 juni en zondag
18 juli zijn er weer soosmiddagen 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 anekdotes, het voordragen van een
sketch, een gedicht of leuk verhaal, het bespelen van een muziekinstrument (piano is aanwezig), of een andere ludieke manier om de aanwezigen te ver-

FILMVOORSTELLINGEN

maken. Aanvang: 15.00 uur. De
entree is gratis. Info bij John
Zijdel: 06-12431121

FIETSTOCHTEN
Van april t/m oktober organiseert De Palmpit op de derde
woensdag van elke maand beurtelings een korte en een lange
fietstocht. Op 16 juni is de volgende tocht, een korte tocht 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.
Op 21 juli is er weer een lange
tocht van ± 55 km. Start om
10.00 uur. Terug bij De Palmpit
om 17.00 uur. Hierbij wordt onderweg twee keer een koffiestop
gehouden en op een gezellige
plek wordt gepicknickt (lunchpakket meenemen).
Tevoren aanmelden is niet nodig. Info: 035-6919461.

EGELS: PRIKKEN DIE NIET?

DODENHERDENKING

Inderdaad. Maar dat is niet verwonderlijk voor
wie weet dat ze acht- tot tienduizend stekels
hebben. Dat het zoogdieren zijn en dat de vaders, het nageslacht eenmaal verwekt, na één
nacht `m al smeren. Weinig mensen weten het.
Het hadden er nu veel meer kunnen zijn als De
Palmpit op die zondagmiddag eind april meer
bezoekers had getrokken. Twee vertegenwoordigers van de ’egel- en
eekhoornopvang’ te Naarden hielden toen namelijk een boeiend betoog over die – ook door ons tot nu toe onderschatte – diertjes. ‘Een
lezing over egels’ was aangekondigd. Wie dat lazen, dachten toen
wellicht: ja, en?
Maar leerzaam was het zonder twijfel. Er is, bleek ook nu, veel meer
tussen hemel en aarde dan waarvan wij ooit gedroomd hebben. Je
moet natuurlijk wel een beetje om dieren geven. Die one-night-stand
van een vader bijvoorbeeld – wist u daarvan? En dat je egels überhaupt niet overdag behoort te zien: geen nieuws? Het zijn nachtdieren met dáárop toegeruste zintuigen. Kom je er overdag een tegen,
dan is er iets flink mis: honger, ziekte of een verwonding. Waarschuw in zo’n geval de egelopvang of bel de dierenambulance (zie
www. egelbescherming.nl). Begin er niet aan ze zelf te verzorgen.
En geef ze al helemaal geen melk. Daarvan krijgen ze ernstige darmproblemen. Dit hebben we allemaal op die middag geleerd.
De Naardense egel- en eekhoornopvang is in feite een ziekenhuis. Er
is daar veel behoefte aan. Want egels mogen dan in verhouding tot
hun lichaamsomvang vrij snel kunnen lopen, het verkeer (net als
vergif) maakt veel slachtoffers. Wie er werken (70 in Naarden) zijn
zonder uitzondering vrijwilligers. Zonder enige beloning. Wat hen
drijft, is kennis van en liefde voor dieren. Wanneer de collectebus
weer eens langskomt, doe er een vriendelijke gift in. Iedere euro
komt ten goede aan de dieren. Geen mens die er goede sier mee
maakt.

Op dinsdag 4 mei werd, zoals
sinds enkele jaren weer gebruikelijk is, een stille tocht gehouden naar het herdenkingskruis
op de Bussumerheide.
Ruim 150 mensen waren bij deze plechtigheid aanwezig, die
muzikaal werd opgeluisterd
door leden van de drum- en
showband Vijos.
Door de initiatiefnemer van dit
gebeuren, de heer Leo Welters,
werd o.a. stil gestaan bij het feit
dat er sinds kort een vijfde naam
op het kruis is toegevoegd.
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RONDOM DE PALMPIT

VOORUITGANG

PALMPITTEN

Toen ik met pensioen ging,
vroegen mijn collega’s of ik
misschien een computer wilde,
als afscheidscadeautje. Goed
bedoeld van ze, maar ik was
juist blij dat ik van dat ding af
zou zijn. Wat moest ik er thuis
mee? Echt begrepen had ik het
nooit. Als er een probleem
was – en dat gebeurde dagelijks – hoefde ik maar een gil te
geven en daar kwam mijn flitsende assistente aanhollen. Ik
heb me wel eens afgevraagd of
ze aan de duur of de toonhoogte
van zo’n gil hoorde wat het
probleem was.
Maar nauwelijks was ik thuis of
de uitgever/drukker van een
heel ander blad – dat niets te
maken had met het pensioen dat
ik was gaan zitten genieten –
begon te zeuren dat mijn kopij
op een computer moest worden
getikt. Geen bundel papieren
kopij, een diskette wilde hij
voortaan hebben. Dan kon hij
zijn eigen zetterij sluiten. Bovendien was het wat de opmaak betreft, veel handiger.
Ik sputterde tegen, ik wist niets
van computers, ik had thuis
geen assistente… Maar die man
hield vol. Een diskette! eiste hij.
En hij zou wel een avond organiseren waarop hij al die onnozele redacteuren op de computer wegwijs zou maken. Bovendien kreeg ik dat ding cadeau.
De volgende dag reed Van
Gend & Loos voor: daar werd
die computer al bezorgd. Ik
moest nu wel.
Járen verder zijn we intussen.
Ik ben die uitgever gaan begrijpen. Dat apparaat heeft ook
mijn leven veranderd. Verbeterd, durf ik nu wel te zeggen.
Het schrijft best wel lekker. Die
ouwe dikke vulpen waarmee ik
vroeger hele jaargangen heb
volgeschreven, ligt in een fluwelen doosje ook gepensioneerd te wezen. Al mijn stukken
en stukjes ontstaan nu op de
computer. Vanwege die diskette? Nee, die is ook alweer antiek. Tussen dat ding en de
drukker zit immers nog de post.
E-mail is het nu. Nooit te oud
om te leren. Sterker: zonder
computer en e-mail zou ik aan
dit krantje niet eens begonnen
zijn.
(FZ)

Sommige activiteiten van De Palmpit trekken tweemaal zo veel
belangstellenden als andere. Dat duidt er, lijkt ons, niet op dat men
automatisch naar het WOC loopt. Zou men soms dit krantje lezen?!
Taalkwestie. Sommigen schrijven en zeggen tegenwoordig
‘tweemaal zo veel dan’. Fout.
De zomertijd, ooit ingevoerd als milieumaatregel, werkt niet meer
zoals ze bedoeld is. Te dezer zake kundige personen zeggen dat nu
ook de airco eerder wordt aangezet.
Milieukwestie. Schapen boeren te veel en koeien laten te veel
winden. Schadelijke gassen, heeft men in Groot-Brittannië ontdekt.
Vraag: hoe leer je het die beesten af?
Het colofon in ons vorige nummer maakte er een potje van. Had u
wel gezien natuurlijk. Zelfs dit krantje moet kritisch gelezen worden.
Dat brave van Bussum moeten we niet overdrijven. Je kunt maar
het beste thuisblijven, bewijzen de kranten. Tegen inbrekers. Slapen
valt dan af te raden. Tegen een ander type inbrekers. Die het op je
auto voorzien hebben.
Het nieuwe, grote tv-scherm blijkt voor de zondagmiddagen aantrekkelijke mogelijkheden te bieden. Wie mooie fims op dvd bezit,
kan die meebrengen. Maken we die middag van De Palmpit een bioskoop.
Leo Welters, initiatiefnemer van de dodenherdenking, is sinds 30
april lid in de Orde van Oranje–Nassau. Hij loopt nu niet meer De
Palmpit binnen: zijn nieuwe waardigheid verplicht hem tot schrijden, zegt hij zelf.
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PIANORECITALS

FIETSEN & WANDELEN

De pianorecitals op zondagmiddag ondervinden groeiende bijval. Na zijn optreden op de
soosmiddag in februari werd
Christian Orthmann terstond gecontracteerd voor een recital in
maart. Veel luisteraars toen, en
zeer diverse.
Divers, dat gold ook voor de
muziek die hij, deels op verzoek, uitvoerde. Van Bach, Debussy en Chopin tot de Beatles
en Eric Clapton. Van ‘Jesus
bleibet meine Freude’ tot ‘Bridge Over Troubled Water’.
Orthmann komt nog wel weer
eens. Maar terwille van de afwisseling werd voor zaterdag 24
april een afspraak gemaakt met
Gerhard Godschalk. Hij speelde
populair klassiek in eigen bewerking. En weer kwamen er
flink wat muziekliefhebbers opdagen. De volgende pianorecital
is reeds begin volgend jaar gepland.

De wandelvierdaagse, in mei
gehouden, voor zestigplussers –
al of niet in rolstoel – heeft weer
nieuwe aanhangers en volhouders opgeleverd. Veel opgewekte gezichten gezien. Volgende
keer weer, kon je erop aflezen.
De tweede van de traditionele
zomerse fietstochten is ook al
achter de rug. 19 mei werd de
‘lange tocht’ van 55 km gemaakt. Michiel Hornstra (82),
de man die dit evenement al
ruim twintig jaar organiseert,
was bij de start aanwezig. Hij
had reeds tien keer de ‘elfstedentocht’ op de fiets afgelegd,
en daardoor was hij op dit idee
voor Bussum gekomen. Aldus
voorzitter Zijdel, die hem een
oorkonde met een erkentelijk
opschrift aanbood en een taart.
Hornstra at die niet alleen op,
maar deelde hem met de aanwezigen, die voor deze huldiging
waren uitgenodigd.

WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE PALMPIT
In het appartementencomplex de Heul
Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum
Telefoon: (035) 6938786
Website:
Website: www.depalmpitbussum.nl
E-mail: info@depalmpitbussum.nl
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VOGELS

CREATIEVE MARKT 2

Een aalscholver kan op 35
m diepte zwemmen. En
sneller dan veel vogels op
het water.
Dit is een wetenswaardigheid
die we hebben opgestoken door
het bijwonen van de lezing die
de heer Huizenga van de ‘Vogelwerkgroep Gooi’ op 9 mei in
De Palmpit hield.
Hij weet, leek het, ongeveer álles van vogels en had er mitsdien nogal wat sterke verhalen
over te vertellen.
Over de koekoek bijvoorbeeld.
Die legt, zoals bekend, zijn, pardon: haar, eieren in andervogels
nest. Om te voorkomen dat
vorm of kleur de ‘kraker’ verraadt, past ze het design van
haar ei aan bij die die er al liggen. We hoorden iemand vragen
hoe dat in zijn werk gaat en of
hier nu de schepper of de evolutie aan het werk is. Het antwoord verstonden we niet.
Zo interessant als ze was, kunnen we hier uiteraard niet de hele lezing weergeven. Nog ’n
paar bijzonderheden.
De wetenschap heeft zich lang
afgevraagd waardoor de wezen
van futen vrijwel niet in leven
zijn te houden. In het Gooi zijn
ze erachter gekomen, door een
futennest langdurig met een
webcam te bespioneren. Zo
kwam aan het licht dat moederfuut haar kleinen een veertje laat
inslikken. Dat hecht zich aan de
maagwand en beschermt die tegen verwondingen als gevolg
van de visgraten die de jonkies
met het eten binnenkrijgen.
Ook nog iets over de snip. Als
die door jagers gestoord wordt,
vlucht hij zigzaggend weg
(zouden wij precies zo doen).
Wie dan kans zag hem met het
eerste schot neer te halen, werd
door zijn jachtvrienden met
honderd gulden beloond. Wist u
dat het hierdoor komt dat op ons
vroegere honderdguldenbiljet
een snip was afgebeeld?

Als gewoon bezoeker van de çreatieve markt, op 3 april
voor de tweede keer in De Palmpit gehouden, geloof je je
ogen niet.
Zó veel creativiteit in een gewo- gemaakt van een handdoek, ’n
theedoek en wat is er nog meer
ne Bussumse buitenwijk, zó
aan textilia in een keuken nutveel verscheidenheid, zó veel
tig? Als cadeautje. En niet gekunstnijverheid waarvan je nog
woon in een stuk pakpapier,
nooit zelfs maar hebt gehoord.
maar herschapen in bijvoorbeeld
Zeepkransen? Je haalt je schoueen kleurige handtas waarvoor je
ders op. Maar je hoeft ze maar
je op straat niet zou hoeven
te zien en je bent voor de helft
bekeerd. Sierlijke creaties! En je schamen. Eigenlijk jammer om
die dingen straks heel prozaïsch
kunt ze van Kerstmis tot Pasen,
te gaan gebruiken.
tot Koninginnedag, tot SinterKettingen, oorhangers, armbanklaas en tot je eigen verjaardag
den, klokkenkleedjes borduren,
bewaren. Ze bederven niet, vallen niet in uitgedroogde stukken schilderen, kantklossen – de lijst
is te lang om hem hier weer te
uit elkaar. Het minste wat men
geven. Wie inspiratie behoeft en
doen kan, is de volgende keer
bekwame handen heeft, kan de
‘ns gaan kijken.
‘creatieve markt’ niet overslaan.
Vlak naast de zeepkransen…
Dat het bestaat: keukensetjes

J A A R G A NG 2 , NR . 4

J U NI 2 0 1 0

ISRAËL 2

ANDALUCIA

Koning Salomo had honderden echtgenotes en ook
een fors aantal bijvrouwen. Het is ‘dan ook niet
verwonderlijk’ dat hij de
schrijver is van het Hooglied.

Voor wie anders dan de meeste
Nederlanders nooit een vakantie
in Spanje heeft doorgebracht,
moet de diaserie over Andalusië
die Harry van Hemert zondagmiddag 11 april presenteerde, wel
een eye opener zijn. Spanje is
véél meer dan stranden, woestijnen en stierengevechten. Van Hemerts interessante en fotografisch
perfecte serie, vooral over het
culturele erfgoed van vele eeuwen, verlokt zeker tot een reis er
naartoe. Hij heeft veel gereisd,
lang niet alleen naar Spanje. De
Palmpit kan kiezen uit nog 56 series. Hadden we maar tijd van leven om ze allemaal te zien. Maar
helaas. Hij wordt ook een dagje
ouder, zei hij. Er is wel afgesproken dat hij een paar keer in De
Palmpit terugkomt.

Aldus de tekst bij de (mooie)
Israël-dvd die op 27 maart jl. in
De Palmpit werd vertoond. Het
zal wel waar zijn, die commentator klonk nogal deskundig.
Het was, de kop zegt het reeds,
de tweede Israëlpresentatie in
korte tijd. Maar ze ging in belangrijke mate uit van een ander
gezichtspunt. Minder uit actueel Israëlische optiek, meer algemeen historisch gezien; het
was nu in de eerste plaats de
‘geboortegrond van Jezus van
Nazareth’. De Christelijke relieken die er in dat land óók
heel veel zijn, kregen nu meer
nadruk. Evenals de ruigheid
van het landschap, de talloze
verwoeste kastelen en paleizen
en de kruisweg van Jezus.
Alleen al in Nederland, hoorden
we, zijn enkele honderden Ísraelconsulenten werkzaam. Vrijwilligers, die, zoals nu in De
Palmpit, een ruime sortering
producten uit het land aanbieden. Van zilveren hangers en
zevenarmige kandelaars tot
portachtige wijnen en badkamerartikelen.

COLOFON
Dit nummer van ‘Rondom De
Palmpit’ werd samengesteld door
John Zijdel, tevens opmaak en
productie, en Frans Zuydwijk, tevens eindredacteur.
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 juli. Bijdragen daarvoor, niet
later dan 20 juli inzenden per
mail: info@ depalmpitbussum.nl,
of per post aan: redactie ‘Rondom
de Palmpit’, Koekoeklaan 3, 1403
EA, Bussum.
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