
     JA      IK WIL HET KRANTJE BLIJVEN ONTVANGEN 
  

   NEE  IK HOEF HET KRANTJE NIET MEER TE ONTVANGEN 

 

NAAM: 

ADRES: 

 

Afgeven in De Palmpit (Koekoeklaan 3) of op de adressen: Anne 
Franklaan 190 / Lijsterlaan 183 
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Jaargang 3, nr. 5        

augustus 2011 

Hoezo nieuwe seizoen? Wat De 
Palmpit betreft, is er niet echt een 
afgebakend seizoen. Ook in de zo-
mermaanden gaan veel dingen ge-
woon door. Zo kan men door de 
weeks elke ochtend gezellig bin-
nenstappen tijdens de inloop. 
Daarnaast kan men elke woens-
dagochtend fietsen met Bart en is 
er elke vrijdag spelletjesmiddag en 
op maandagavond klaverjassen. 
Op de 3e woensdag is er een fiets-
tocht en een wandeltocht en op de 
3e zondag is er een soosmiddag. 
Daarnaast draaien veel vaste acti-
viteiten in De Palmpit gewoon 
door. We noemen daarbij de brid-
geclub op maandag– en dinsdag-
ochtend en op woensdagmiddag, 
klaverjassen op maandagavond, 
patchwork op dinsdagochtend, 
vrijdagochtend en vrijdagmiddag, 
mandalatekenen op woensdagoch-
tend, de mondharmonicaclub op 

woensdagmiddag, koersbal op don-
derdagochtend en Franse conversa-
tie op donderdagavond.   
Wanneer u in augustus of septem-
ber met uw ziel onder de arm dreigt 
te lopen, kom dan even informeren 
of u nog mee kunt doen met één van 
deze activiteiten. De overige activi-
teiten beginnen weer in september 
of oktober. Over tijden, tarieven en 
overige informatie (o.a. of er nog 
plek is) kunt u bellen met Ria 
Schipper, tel. 693 07 89. Ook komt 
er eind augustus een nieuwe boekje 
van Versa Welzijn uit over seizoen 
2011/2012, waarin u alle informatie 
kunt terugvinden.  In dit krantje 
ook informatie over de vakantie-
activiteiten voor senioren in wijk-
centrum Uit-Wijk en vooruitlopend 
op het volgende krantje al de nodi-
ge informatie over de jubileumvie-
ring in oktober. 

John Zijdel (voorzitter) 

De Palmpit in het nieuwe seizoen 
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De redactie van dit krantje vraagt 
zich wel eens af wat er met dit krant-
je gebeurt als het bij u op de mat valt. 
Als u geïnteresseerd bent in wat er 
zoal in De Palmpit plaatsvindt, zult u 
het in de lectuurbak leggen om het op 
een geschikt moment te gaan lezen. 
Dat zullen dan meestal ouderen zijn, 
want De Palmpit is een wijkontmoe-
tingscentrum voor deze doelgroep 
(55+). Wij hebben een sterk vermoe-
den dat dit krantje bij de rest van de 
mensen (met adressen zonder sticker 
of met een NEE/JA-sticker op de 
brievenbus) direct bij het oud papier 

Wel of geen krantje 
verdwijnt. En dat is natuurlijk zonde! 
De drukkosten zijn elke keer zo’n  
€ 250,-. Dat kunnen we beperken 
door minder krantjes te laten drukken 
(nu een oplage van 2000 stuks) of ze  
te gebruiken voor belangstellenden in 
andere wijken, zoals Godelinde en de 
Westereng. Daarom aan u het ver-
zoek om door middel van onder-
staande strook aan te geven of u voor 
dit krantje wel of geen belangstelling 
heeft. 

Wijkkrantje Rondom De Palmpit 



Op zondag 4 september zal dhr. 
Verbeeten een lezing houden 
over de wereldcruise die hij 
heeft gemaakt. Aanvang: 14.30 
uur. Entree: 3 euro (incl. één 
consumptie).  
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We zitten nog midden in de zomer, maar voor je het weet is die voorbij.  Ook in augustus en 
september zijn er een aantal activiteiten in De Palmpit zoals hieronder vermeld. 

DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

DVD-VOORSTELLINGEN 
In de maand augustus zijn er 
geen voorstellingen. In septem-
ber wordt op woensdag 7 sep-
tember de film Shirley Temple: 
the little princess vertoond en op 
woensdag 21 september de film 
Evelyn. Aanvang 19.30 uur. En-
tree: 1 euro. 

SOOSMIDDAGEN 
Op zondag 21 augustus en zon-
dag 18 september zijn er weer 
soosmiddagen voor jong en oud. 
Van de aanwezigen wordt ver-
wacht 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 aan-
wezig), of een andere ludieke 
manier om de aanwezigen te 
vermaken. Weet u nog iemand 
die het leuk vindt om op te tre-
den? Aanmelden cq info bij 
John Zijdel: 06-12431121. Aan-
vang: 14.30 uur. Entree is gratis.  

Ook in het nieuwe seizoen zal 
door de kunsthistorica drs. Dia-
na Kostman weer een tweetal 
cursussen worden gegeven. 
Vanaf 26 september de cursus 
“symboliek in de kunst”. Kos-
ten: € 85 voor 6 lessen (incl. 
syllabus). Vanaf 9 januari start 
de cursus “Kunstgeschiedenis 
van het fin de siècle”.  
De cursussen worden gegeven 
op maandag van 14.30 tot 16.00 
uur. Kosten € 105,- voor 8 les-
sen (incl. syllabus). U kunt zich 
voor de cursussen aanmelden bij 
de docent, tel. 035-8884795 of 
per e-mail diana.kostman@ ca-
sema.nl. Meer info: zie pagina 3 

LEZING 

CURSUSSEN  
KUNSTGESCHIEDENIS  

Woensdag 31 augustus houdt 
Harry Kerkhofs Modehuis uit 
Valkenswaard in de hal van De 
Heul vanaf 10 uur weer een mo-
deshow. De show wordt gevolgd 
door de verkoop van de getoon-
de kleding voor senioren, man-
nen zowel als vrouwen. Koffie 
en toegang gratis. 

MODESHOW EN  
KLEDINGVERKOOP 

CURSUS BLOEMSCHIKKEN 
Ook in het nieuwe seizoen hou-
den we bloemschikcursussen, en 
wel te beginnen op donderdag 
22 september van 10.00  - 12.00 
uur om de veertien dagen. Kos-
ten € 7,50 per les. Voor info mee 
te nemen materialen kan men 
bellen met de docent Co Amesz, 
tel. 033-2982675. 

COMPUTERCURSUSSEN 

In oktober starten op maandag-, 
dinsdag-  en donderdagmiddag 
de computercursussen weer, t.w. 
een beginnerscursus met voorna-
melijk tekstverwerking, een ge-
vorderdencursus met e-mail en 
internet, een herhalingscursus en 
een cursus digitale fotografie. 
Kosten € 35,-. Aanmelden op 
tel. 6938786. Er is slechts plaats 
voor een beperkt aantal deelne-
mers. 

Van april t/m oktober organiseert 
De Palmpit op de derde woens-
dag van elke maand beurtelings 
een korte en een lange fietstocht. 
Op 17 augustus is de volgende 
tocht, een korte van ± 30 km. 
Start ’s middags om 13.30 uur bij 
De Palmpit, einde om ± 17.00 
uur. Onderweg wordt ergens aan-
gelegd voor koffie of thee. Op 21 
september is er weer een lange 
tocht van ± 55 km. Start om 
10.00 uur. Terug bij De Palmpit 
om 17.00 uur. Hierbij wordt on-
derweg twee keer een koffiestop 
gehouden en op een gezellige 
plek gepicknickt (lunchpakket 
meenemen). De deelname is gra-
tis, maar op eigen risico. Info: 
035-6919461. 

FIETSTOCHTEN  

Het hele jaar door organiseert De 
Palmpit i.s.m. de ANBO op de 
derde woensdag van de maand 
een wandeltocht o.l.v. Trudy Ne-
derend. Start ’s middags om 14.00 
uur bij De Palmpit. Tevoren en na 
afloop kan men in De Palmpit iets 
drinken op eigen kosten.  
Bij de afstand en de route wordt 
rekening gehouden met de fysieke 
gesteldheid van de deelnemers. 
Deelname is gratis, maar op eigen 
risico. De eerstvolgende wandel-
tochten zijn op 17 aug en 21 sept. 

WANDELTOCHTEN  

Veel ouderen zijn nog in het bezit 
van een mondharmonica en heb-
ben daar vroeger op gespeeld of 
doen dat nog steeds. De Palmpit 
stelt ruimte ter beschikking om 
een orkestje op te richten en we-
kelijks te oefenen. Thans komen 
al 5 leden elke woensdagmiddag 
om 15.00 uur bij elkaar. Heeft u 
ook interesse? Geef u dan op bij 
Nel de Groot, tel. 6931744.   

MONDHARMONICA 
De meeste cursussen en activi-
teiten zitten vol, m.u.v. de dis-
cussiegroep, conversatie Engels 
en Frans, yoga, de mondharmo-
nicaclub, patchwork en bovenge-
noemde cursussen bloemschik-
ken, kunstgeschiedenis en com-
puter.  
Voor alle andere cursussen kunt 
u bij Ria Schipper informeren of 
er plaats is, tel. 6930789. 

OVERIGE CURSUSSEN 

Op zondag 25 september is er 
weer een bingo met leuke prijzen. 
Aanvang: 14.30 uur. Aanmelden 
is niet nodig. 
Entree: 4 euro (incl. een bingo-
kaart en één consumptie).  
De bingo’s zijn voortaan op elke 
laatste zondag van de maand be-
halve juli en augustus. 

BINGO 

Op zondag 11 september wordt 
door Cees Pameijer (piano) en 
Arjan Veenman (gitaar) een mu-
zikale middag verzorgd. Zij 
brengen een programma met 
liedjes en cabaret. Aanvang: 
14.30 uur. Entree: 3 euro (incl. 
één consumptie).  

MUZIKALE MIDDAG 
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Nieuw bij De Palmpit: historische 
Wandeling in Weesp op vrijdag 
16 september om 11.00 uur.  
Verzamelpunt: NS station Bus-
sum-Zuid. Vertrek 10.35 uur.  
Om 11.00 uur worden we opge-
wacht bij het station in Weesp 
door een gids die met ons een 
boeiende wandeling van ca. an-
derhalf uur door de stad gaat ma-
ken. Ze zal veel over de geschie-
denis van Weesp vertellen. Ver-
der is er gelegenheid om de col-
lectie porselein te bewonderen in 
het gemeentelijke museum dat 
gevestigd is in het fraaie stadhuis. 
Na afloop kan men op eigen gele-
genheid een broodje gaan eten of 
koffie gaan drinken, Kosten: 3.50 
euro. Denk ook aan de kortings-
kaart van de NS.  
Aanmelden bij de gastvrouwen in 
de Palmpit voor 15 augustus. (Dit 
in verband met het indelen van de 
gidsen). 

HISTORISCHE  
WANDELING IN WEESP 

 

TITEL 

Op vrijdag 30 september 2011 is de volgende 
bustocht en wel naar "Historisch Rotterdam". 
Om 9.00 uur vertrekt de bus vanaf De Palmpit 
naar Rotterdam. Onderweg stoppen we in de 
buurt van de Kagerplassen voor koffie met 
boerenappeltaart.Vervolgens gaat het in vlot 
tempo richting Rotterdam, waar de chauffeur 
een interessante rondrit zal maken door Rotterdam.  
Een warme lunch zal zeker niet ontbreken. Het ultieme hoogtepunt 
komt tijdens de middag, want dan gaan we in het oude havengebied 
"De Rotterdam" bezoeken, een gerestaureerd cruiseschip van de 
Holland Amerika lijn. Hier krijgt u een beeld van alle havenaktivi-
teiten. Op het promenadedek kunt u een consumptie gebruiken. De 
thuiskomst is rond 19.00 uur.  
Kosten 46 euro (inclusief 2x koffie met boerenappeltaart, stadstour 
Rotterdam, drie gangen warme lunch en bezoek Historisch cruise-
schip "Rotterdam").  
Aanmelden en betalen kan t/m 23 september bij de gastvrouwen 
van het wijkontmoetingscentrum "De Palmpit" in De Heul. Bij te 
laat afmelden wordt een bedrag van 7.50 euro voor administratie-
kosten berekend. 

BUSTOCHTEN MET DE PALMPIT 
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Soms vertelt een kunstwerk meer dan we op het 
eerste gezicht denken. Een afbeelding van een my-
thologisch verhaal kan een eigentijdse boodschap 
of waarschuwing bevatten. Een vrouw die pannen-
koeken bakt, blijkt eigenlijk onzin te verkopen en 
een schedel is het symbool van vergankelijkheid, 
zelfs wanneer hij met diamanten is ingelegd. In de 
cursus symboliek in de kunst wordt in zes lessen 
ingegaan op de ‘verborgen’ verhalen die kunst-
werken ons vertellen. De cursus is thematisch ingedeeld en de vol-
gende onderwerpen zullen besproken worden; christelijke symbo-
liek, de klassieke mythologie in de kunst, morele lessen, verganke-
lijkheid, de liefde en persoonlijke symboliek van de kunstenaar. 
Data: 26 september, 3, 10, 24 en 31 oktober en 7 november van 
14.30 -16.00 uur. Kosten: € 85,- voor 6 lessen (incl. syllabus). 

SYMBOLIEK IN DE KUNST 

Eind negentiende en begin twintigste eeuw bevindt de westerse 
kunstwereld zich in een dynamische tijd. Kunstenaars laten de na-
turalistische manier van weergave los en beginnen zich te richten 
op een andere beeldtaal en andere onderwerpen. De basis voor de 
moderne kunst wordt in deze periode gelegd. In de cursus zal wor-

den ingegaan op de gangbare stromingen van 
deze periode zoals de Art Nouveau (Jugendstil), 
het symbolisme en de diverse expressionistische 
stromingen als het fauvisme, die Brücke, der 
Sturm en Blaue Reiter.  
Data: 9, 16, 23 en 30 januari, 6, 13 en 27 fe-
bruari en 5 maart van 14.30 -16.00 uur. Kosten 

€ 105,- voor 8 lessen (incl. syllabus). 

KUNSTGESCHIEDENIS VAN HET FIN DE SIÈCLE 

Van 22 augustus t/m 2 septem-
ber 2011 zijn er ook leuke zo-
mer-activiteiten voor senioren in 
wijkcentrum Uit-Wijk, Dr. Scha-
epmanlaan 10 te Bussum. t.w.: 
22 augustus koersbal; 23 augus-
tus: lezing Child Surgery Viet-
nam en houtskooltekenen; 24 au-
gustus: inloop voor koffie/thee;
en lunch (pannenkoeken); 25 au-
gustus: volksdansen en roofvo-
gelshow. 29 augustus: koersbal;   
30 augustus: sport & spel mid-
dag en muzikale bingo; 31 au-
gustus: bloemstukjes maken en 
gezellig samen eten; 1 septem-
ber: fietstocht; 2 september: 
MBvO-les en uitstapje theetuin 
Eemnes. Voor meer informatie en 
aanmelden: tel. 692 19 69. 

VAKANTIE ACTIVITEITEN 
IN UIT-WIJK 

‘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 
september. Bijdragen daarvoor niet 
later dan 18 sept a.s. inzenden, per e-
mail aan: info@ depalmpitbussum.nl, 
of per post aan: redactie ‘Rondom de 
Palmpit’, Koekoeklaan 3, 1403 EA, 
Bussum. 

COLOFON 
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De bedoeling is dat op die mid-
dag, onder het genot van een hap-
je en een drankje de aanwezigen 
vermaakt worden met een voor-
dracht, een gedicht, een (nette) 
mop of door middel van een mu-
zikaal intermezzo. Voor dat laats-
te zoeken wij mensen (jong en 
oud) die het leuk vinden om hun 
muzikale of andere talenten te to-
nen aan anderen in een informele 
sfeer. Mogelijk vindt uw (klein)
kind het leuk om een keer op te 
treden. Wanneer je interesse hebt 
om hieraan mee te doen en jouw 
kunnen zou willen vertonen, kun 
je contact opnemen met John Zij-
del, voorzitter van De Palmpit op 
tel. 06-12431121. Dan kun je een 
afspraak maken op welke soos-
middag je zou willen optreden.
De eerstvolgende soosmiddagen 
zijn op zondag 21 augustus en 18 
september. Hieronder een foto 
van het optreden van Robin en 
Thomas van Gameren op de 
soosmiddag van 17 juli jl.  

Omroep Max had enige tijd ge-
leden een mevrouw die zojuist 
een boek had geschreven over 
het begrip ‘huisvrouw’. Een 
vies woord, een halve eeuw ge-
leden.   
  Een huisvrouw was iemand, zo 
vond men toen, die haar tijd 
‘verdeed’ met onnozele dingen 
als kinderen naar school bren-
gen, bedden opmaken, maaltij-
den koken, koffiedrinken en 
praten met buurvrouwen. Alle 
overige uren zat ze ‘op de 
bank', te wachten tot ze haar 
man kon vertellen hoe druk ze 
het wel had gehad. Je begrijpt 
niet dat die smachtend ver-
wachte intellectueel die op deze 
wijze de functie van zijn echtge-
note beschreef, niet beter had 
uitgekeken tot hij een wat meer 
op hemzelf gelijkende dame was 
tegengekomen. Die hem dan 
wel had moeten willen hebben. 
Als hij daar niet op uit was ge-
weest, moest hij nu niet zeuren. 
   De schrijfster van dat boek 
was er nog steeds niet van be-
komen dat voormelde inhoud 
van het begrip ‘huisvrouw’ een 
halve eeuw geleden bon ton 
was. De getrouwde vrouwen 
van toen durfden er dikwijls 
nauwelijks voor uit te komen 
dat ze ‘huisvrouw’ waren.  
Alsof het hun eigen schuld was. 
Mijn vrouw, ook zo’n ‘jaren-
vijftiggansje’,  moest haar 
hartstochtelijk beoefende be-
roep opgeven toen ze trouwde. 
Wat wil je dan eigenlijk van 
hen? Wel mocht ze soms, als het 
haar werkgever goed uitkwam, 
invallen! 
Ik denk dat ik lang geleden zelf 
misschien ook wel tot het genus 
ouderwetse ‘huisheer’ heb be-
hoord. Maar mijn vrouw heeft 
me tamelijk snel wijzer ge-
maakt. (En later deden mijn 
dochters daar nog een schepje 
bovenop.) ‘Heb je enig begrip 
van wat een huisvrouw alle-
maal moet doen?’ vroeg ze me 
tamelijk vroeg in ons huwelijk. 
‘Hoe denk je dat je zo gezond 
blijft? Dat je nog steeds je ei-
gen tanden hebt? Dat ik met dit 
huishoudgeld uitkom? Zal ik je, 
meneer de manager, eens wat 
vertellen? Huisvrouw is een 
managementfunctie, en nog een 
lastige ook!’ 
   Zij is het die ervoor heeft ge-
zorgd dat ik nu voor geëmanci-
peerd kan doorgaan.     
                                           (FZ)                     

EMANCIPATIE 

zaterdag 8 oktober 2011 om 14.30 uur:  
- officiële opening receptie door Ilonka de Lange, oud-wethouder 
van cultuur; 
- speech over 25 jaar WOC De Palmpit door de voorzitter; 
- benoeming ereleden; 
- uitreiking 1e exemplaar van het jubileumboek; 
- doorlopende diashow op scherm. 
9 t/m 23 oktober 2011: 
- open huis met activiteiten en exposities. 
 
Over dit alles wordt een programmaboekje gemaakt en verspreid 
samen met het volgende krantje (alleen bij geïnteresseerden: zie in-
vulstrookje op pagina 1).  

JUBILEUM DE PALMPIT 

Elke derde zondag van de 
maand wordt tussen 14.30 
en 16.30 uur in De Palmpit 
een soosmiddag georgani-
seerd. Deze soosmiddagen 
worden door zo’n 30 tot 40 
personen bezocht.  

JONG TALENT GEZOCHT 

Op zaterdag 8 oktober 2011 bestaat wijkont-
moetingscentrum De Palmpit precies 25 jaar. 
Dat gaan we natuurlijk uitgebreid vieren. 
Hieronder alvast een globaal programma: 

Van begin juli tot eind augustus 
is in De Palmpit werk te zien 
van Arie van Valen. Dit keer 
geen schilderijen, maar foto’s. 
Specifiek legt hij de natuur vast 
zoals ze is; nature the way it is.  
In september en oktober is werk 
te zien van Marjolein Duits. 
Kleur heeft 
bij haar altijd 
een belangrij-
ke rol ge-
speeld. Het 
begon al dat 
zij met haar 
neus tegen de 
winkelruit zat 
te wensen dat 
ze die mooie 
kleurpotloden 
in bezit zou mogen hebben om 
alle kleuren uit te proberen. Op 
een dag kwam die wens uit en 
van toen af heeft ze zich als 
klein meisje vermaakt met haar 
potloden. Toch kwamen het te-
kenen en ook het schilderen pas 
weer naar boven na een moeilij-
ke periode in haar leven. Mijn 
man zei: “waarom ga je niet op 
schilderles, je kon vroeger toch 
zo goed tekenen?” Dus ben ik, 
nu ruim zeven jaar geleden, be-
gonnen met schilderen en ik 
ontdekte dat dit mijn passie 
was. Ik heb lessen gehad bij de 
volksuniversiteit, daarna een 
jaar op de kunstacademie en 
vervolgens bij verschillende 
kunstenaressen. 
Nu wil ze graag laten zien hoe 
het begonnen is en hoever ze nu 
is gekomen. Hopelijk geniet u 
ervan. 

EXPOSITIES 


