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De Palmpit in de zomermaanden
Als u dit krantje ontvangt, zitten
we midden in de zomer. Een rustige tijd in De Palmpit, omdat een
aantal clubs en activiteiten zijn gestopt. Maar er is nog genoeg activiteit om De Palmpit open te houden
en er zijn genoeg gastvrouwen/
heren bereid om u ’s ochtends tussen 09.30 en 12.00 uur en ’s middags (m.u.v. dinsdag) tussen 13.00
en 16.30 uur tijdens de inloop van
een kopje koffie, thee of warme
chocolademelk of een glaasje fris
te voorzien en u daarbij in de gelegenheid te stellen om met anderen
van gedachten te wisselen over de
dagelijkse beslommeringen en gebeurtenissen. Op vrijdagmiddag
gaat de spelletjesmiddag ook gewoon door en op maandagavond is
er vrij klaverjassen. Daarnaast
kan men op maandag– en donderdagmiddag mee doen met pandoeren of dit spel leren spelen.
Bij De Palmpit gaan we ook mee
met de tijd. Naast de computerlessen, die in september weer gaan

starten, wordt nu ook de cursus
iPad gegeven. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met andere wijkcentra m.b.t. het geven van computerlessen (zie pagina 4).
De ronde ruimte wordt steeds functioneler. Elke maandagavond genieten vele mensen van de maaltijden
die worden geserveerd. Het wachten is nu nog op de drankvergunning en een vergunning voor een
terras.
De informatiecontainer van KPN is
inmiddels weer weggehaald. Er
kwamen te weinig bezoekers op deze locatie.
De meeste activiteiten 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 2013/2014, waarin
u alle informatie kunt terugvinden.
John Zijdel (voorzitter)

Nieuwe activiteiten in De Palmpit
Vanaf september willen we in De Palmpit weer nieuwe activiteiten gaan opstarten. In maart is reeds een pandoerclubje opgestart op maandag– en donderdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur. Daar kunnen nog meer mensen aan
deelnemen. Op dinsdagmiddag is er ook weer plek bij het bridgen onder begeleiding (BOB-en). Om in te kunnen stromen moet men het Klaver- en Ruitenboekje van Berry Westra beheersen.
Ook willen we weer met een discussiegroep beginnen die over actuele berichten uit de media of andere aangereikte onderwerpen met elkaar van gedachten wisselen. Dagdeel en tijdstip waarop deze activiteit zal plaatsvinden
is in onderling overleg. Voorts is het mogelijk een schaak– of damclubje te
beginnen of een andere activiteit waar men behoefte aan heeft. Zo hebben we
ook veel materialen beschikbaar, o.a. voor kalligraferen.

Nieuwe schildersgroep in De Palmpit
Op woensdagmiddag 25 september start ook een nieuwe schildersgroep onder enthousiaste leiding van bevoegd docent Eduard Moes. Het is een doorlopende tekencursus/schildercursus voor mensen met enige teken en schilder ervaring maar vooral voor mensen die het leuk vinden om één ochtend, middag
of avond in de week lekker samen te schilderen en of tekenen. Er wordt tijdens deze schildercursus in eigen techniek gewerkt naar aanleiding van persoonlijke thema's en meegebrachte voorbeelden. Er zijn nog enkele plekken
beschikbaar. Deze activiteit zal voorlopig plaatsvinden in het ggd-gebouwtje
in de Cath. Renneslaan nummer 2. Meer informatie en aanmelden via de website www.moes.cc. of mail naar eduard@moes.cc of via 06-48730955.
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DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT
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.

SOOSMIDDAGEN

LEZING

Op zondag 18 augustus en zondag 15 september 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
vermaken.
Op 18 augustus treedt o.a. Jan
Verwey op met mondharmonica
(stijl van Toots Thielemans) met
pianobegeleiding van Kees van
de Wilde. Weet u nog iemand
die het leuk vindt om op te treden? Aanmelden c.q. info bij
John Zijdel: 06-12431121. Aanvang: 14.30 uur. Entree is gratis.

Op zondag 8 september zal er
een lezing worden gehouden
over het werk van de Moeder
Teresa Stichting Ulft, o.a. door
het vertonen van enkele delen
van een dvd.Tevens vertellen de
presentatoren, mevr. Giena Memelink en dhr. Jan Wenting,
over hun ervaringen in Roemenië. Aanvang: 14.30 uur. Entree: 4 euro (incl. consumptie).

mee te internetten, te mailen of
spelletjes mee te doen. In de
maanden februari t/m juni werden
reeds cursussen op de iPad gegeven door leerlingen van het Willem de Zwijgercollege o.l.v.
Adriaan de Groot (zie foto’s op
pagina 4). Vanaf donderdag 29
augustus zal Adriaan deze cursus, bestaande uit 4 lessen, zelf
geven, en wel om 13.30 en 15.00
uur. Kosten € 25,-. Aanmelding:
tel. 693 07 89.

LEZING

FIETSTOCHTEN

Op woensdag 11 september is
er een lezing over de recente
ontwikkelingen in het Midden
Oosten. De afgelopen twee jaar
is veel veranderd in de machtsverhoudingen in het Midden
Oosten. Deze avond wordt georganiseerd door het Genootschap
Nederland-Israël en is vrij toegankelijk. Aanvang 20.00 uur.
Aan het eind is er een collecte.

Op 21 augustus is er een fietstocht van ± 30 km. Start ’s middags om 13.30 uur, einde om ±
17.00 uur. Onderweg wordt ergens aangelegd voor koffie of
thee. Op 18 september is er weer
een fietstocht 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 gepicknickt (lunchpakket
meenemen). De deelname is gratis, maar op eigen risico.

MODESHOW EN
KLEDINGVERKOOP
Woensdag 28 augustus houdt
Harry Kerkhofs Modehuis uit
Valkenswaard in de hal van De
Heul vanaf 10 uur weer een modeshow. De show wordt gevolgd
door de verkoop van de getoonde kleding voor senioren, mannen zowel als vrouwen. Koffie
en toegang gratis.
DVD-VOORSTELLINGEN
In de maand augustus zijn er
geen voorstellingen. In september wordt op woensdag 4 september de muziekfilm van
André Rieu: ‘I lost mij heart in
Heidelberg’ vertoond en op
woensdag 18 september de dramafilm ‘Atonement’. Aanvang
19.30 uur. Entree: 1 euro.

JUBILEUMVIERING
Op zondag 1 september is er
geen zondagmiddagactiviteit. Op
deze dag worden twee vrijwilligers, t.w. Ed Bergman (biljartleraar) en Leo van der Lek (technische ondersteuning) in het
zonnetje gezet ter ere van hun 25
jarig jubileum.Deze bijeenkomst
is alleen toegankelijk voor genodigden.
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LEZING
Op zondag 22 september is er
een hoedjespresentatie door Wil
Groter uit Andijk. Aanvang:
14.30 uur. Entree: 4 euro. Meer
info: zie pagina 3

BLOEMSCHIKKEN
Ook in het nieuwe seizoen houden we bloemschikcursussen, en
wel te beginnen op donderdag
26 september van 10.00 - 12.00
uur om de veertien dagen. Kosten € 50,- voor 6 lessen. Voor
info mee te nemen materialen
kan men bellen met de docent
Co Amesz, tel. 033-2982675.
COMPUTERCURSUSSEN
Vanaf 16 september starten op
maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag de computercursussen weer, t.w. een beginnerscursus met voornamelijk tekstverwerking, een gevorderdencursus
met e-mail en internet, een herhalingscursus en een cursus digitale fotografie. Kosten € 35,-.
Aanmelden op tel. 6938786.

iPAD-CURSUS
Steeds meer senioren schaffen
een iPad of tablet aan om hier-

WANDELTOCHTEN
Het hele jaar door organiseert De
Palmpit op de derde dinsdag van
de maand een wandeltocht o.l.v.
Trudy Nederend. Start ’s morgens
om 10.00 uur bij De Palmpit.
Deelname is gratis, maar op eigen
risico. De eerstvolgende wandeltochten zijn op 20 augustus en 17
september.

BINGO
Op zondag 29 september is er
weer een bingo met leuke prijzen.
Aanvang: 14.30 uur. Entree: 4 euro (incl. een bingokaart en één
consumptie).
De bingo’s zijn op elke laatste
zondag van de maand behalve in
juli en augustus.

OVERIGE CURSUSSEN
Bij een aantal cursussen en activiteiten is weer plek, zoals bij de
discussiegroep, conversatie Engels en Frans, de mondharmonicaclub, patchwork en de cursussen
kunstgeschiedenis, bloemschikken en computer. Info/aanmelden
bij Ria Schipper, tel. 6930789.
RONDOM DE PALMPIT

GROTE MEESTERS IN DE KUNST
De kunstgeschiedenis heeft vele grote meesters voortgebracht. In deze nieuwe cursus zullen wij kijken naar 10 bijzondere meesters uit de westerse Kunstgeschiedenis. Iedere les
staat één kunstenaar centraal. De kunstenaars die worden behandeld zijn: Van Eyck, Bosch,
Michelangelo, Titiaan, Rubens,Turner, Toulouse - Lautrec, Picasso, Dalì en Warhol.
De cursusprijs bedraagt €132,50, inclusief syllabus. U kunt zich aanmelden via info@artemisomnibus.nl of telefonisch op 035-8884795. Startdatum: Maandag 30 september 14.30 16.00 uur in de Palmpit, Koekoeklaan 3 Bussum.

BUSTOCHTEN MET DE PALMPIT
Dagtocht "per stoomtrein door Westfriesland" op dinsdag 13 augustus.
Opstappunt bij De Palmpit,Koekoeklaan 3, Bussum. Vertrek:8.30 uur.
Om ca.10.30 uur arriveren we in Hoorn bij de museum Stoomtram waar u
wordt ontvangen met koffie met gebak,waarna u per stoomtrein reist naar
Medemblik. Voor de koffietafel met soep rijden we vervolgens naar Wijdenes. Deze wordt genuttigd in restaurant "De Eglantier".Daarna volgt een mooie toerrit door Westfriesland met op de terugweg een stop in Volendam. Thuiskomst ca. 17.45 uur. Prijs: € 42.50.
Bustocht "Het Rijk van Nijmegen"op donderdag 12 september. Opstappuntbij De Palmpit Koekoeklaan 3, Bussum. Vertrek: 8.30 uur.
Via een mooie route rijden we naar Alphen aan de Maas voor een kopje koffie met gebak bij rest.'t Oude
Ambacht". In het complex is een tingieterij gevestigd en wordt ons een demonstratie tingieten gegeven.
Tevens is er een shop waar allerlei tinnen voorwerpen te koop zijn. Als we genoeg gezien hebben gaan
we in Millingen aan de Rijn onze koffietafel met soep gebruiken.Daarna gaan we met een gids in de touringcar een rondrit maken door het Rijk van Nijmegen o.a. door en langs de Ooipolder, Berg en Dal en
de Zevenheuvelenweg. Na deze mooie rit gaan we huiswaarts. Thuiskomst: 17.30 uur. Prijs: € 41,-.
Aanmelden /afmelden kan tot 5 dagen voor vertrek bij Eva Kooiman, tel.035-693 96 95- 06 131 771 52
of bij de gastvrouwen/heren van De Palmpit met vooruitbetaling van € 10,-. De rest (graag gepast) betalen voor aanvang van de bustocht in een envelop met uw naam erop.
Annuleren kan alleen bij bijzondere omstandigheden zoals ziekte e.d. Anders wordt de rest van de rit
ook in rekening gebracht.
Overige bustochten in dit jaar zijn:
woensdag 6 oktober: Herfstkleuren en Advocaat in de Peel, kosten: € 42,50.
Dinsdag 17 december: Kerstlichttour door Amsterdam en Den Ilp, kosten € 30,-.

SENIORENFESTIVAL 2013 IN UIT-WIJK
Van 5 t/m 16 augustus zijn er ook leuke zomeractiviteiten voor senioren in wijkcentrum Uit-Wijk, Dr.
Schaepmanlaan 10 te Bussum. t.w.:
Maandag 5 augustus 14.00 – 16.00 uur: koersbal/sjoelen, kosten € 1,-;
Dinsdag 6 augustus 14.00 – 16.00 uur: 3D kaarten maken, kosten € 1,-;
Woensdag 7 augustus 12.00 – 14.00 uur: zomerse lunch (eten), kosten € 5,-;
Donderdag 8 augustus 14.00 – 16.00 uur: koffie inloop;
Vrijdag 9 augustus 14.00 – 16.00 uur: bingo, kosten € 5,-;
Maandag 12 augustus 14.00 – 16.00 uur: koersbal/sjoelen, kosten € 1,-;
Dinsdag 13 augustus 14.00 – 16.00 uur: houtskool tekenen, kosten € 1,-;
Woensdag 14 augustus 17.00 – 19.00 uur: Hollandse pot (eten), kosten € 1,-;
Donderdag 15 augustus 14.00 – 16.00 uur: volksdansen, kosten € 1,-;
Vrijdag 16 augustus 14.00 – 16.00 uur: naar Stadzight, kosten € 1,-;
Voor meer informatie en aanmelden: tel. 692 19 69.

LEZING OVER HOEDEN
Op 22 september zal Wil Gorter een presentatie houden over hoeden. Ze vertelt hoe ze er zo toe ben gekomen om hoeden te gaan verzamelen en wat ze er zoal mee doet. Ze neemt allerlei soorten hoeden mee,
zoals hoeden/hoofddeksels om je te beschermen voor de kou, de hitte, de regen en het
gevaar. Ook hoeden/hoofddeksels voor herkenning bv. buitenlandse hoeden, streekdrachten, beroepspetten enz. Bekende mannenhoeden, de hoge hoed, de bolhoed en de
gleufhoed laat ze allemaal zien en vertelt er dan over, af en toe met een rijmpje of een
liedje. Ook vertelt ze hoe je hoeden kan maken, hoe je ze kan dragen en wanneer.
Op het eind zetten we allemaal een hoed op (die ze heeft meegebracht) en zingen met
elkaar nog een hoedenlied. Alles wordt vertelt in een beetje Westfries dialect. Kortom
een leerzame presentatie maar ook gezellig voor mannen en vrouwen.
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VERRASSENDE OPTREDENS
Elke maand is er een soosmiddag op de 3 e zondag van de maand, ook in de maanden juli en augustus. In december is er altijd een speciale kerstsoos en op de andere soosmiddagen probeert de beheercommissie de aanwezigen te vermaken met telkens weer een
of ander verrassend optreden.
Dat valt niet altijd mee, want ondanks de vele oproepen in dit krantje, op de website en in de locale
kranten voor met name jong talent, zijn het toch veelal de senioren die acte
de présence geven. We hebben in het verleden al heel wat verrassende optredens gehad, zoals een buikdansgroep, een doedelzakspeler, een bandparodist, een wethouder van de gemeente Bussum en natuurlijk de nodige
muzikale en poëtische talenten. Soms waren het ook jeugdige talenten die
de aanwezigen wisten te ontroeren.
Op 18 augustus zal de mondharmonicaspeler Jan Verwey optreden (foto links). Jan Verwey, hoofdvak-docent bij DJAM
jazz-opleiding, heeft internationaal grote bekendheid, met name in de jazz-wereld. Hij is en was regelmatig te beluisteren
in het radioprogramma “Holland jazz” en vele andere concertzenders. Daarnaast heeft hij menige cd’s uitgegeven. Hij
zal op de piano begeleid worden door Kees van de Wilde. Laatstgenoemde is regelmatig te
beluisteren op onze soosmiddagen. Daarbij heeft hij op de soosmiddag van februari j.l. ook
al eens opgetreden samen met de vibrafoonspeler Gerard v.d. Hoek (foto rechts).

SAMENWERKING COMPUTERCURSUSSEN MET ANDERE WOC’s
Op 6 mei van dit jaar zijn verschillende vertegenwoordigers van de wijkontmoetingscentra De Palmpit uit Bussum en Bellefleur en de Schakel uit Naarden bijeen geweest
om de verschillende computercursussen, die in de verschillende centra worden gegeven, op elkaar af te stemmen.
De Palmpit blijft beginners-, vervolg– en herhalingscursussen geven op Windows 7. Zij hebben de
voorkeur voor cursisten die het liefst op desktop PC willen werken. Mochten zij cursisten krijgen die
met hun eigen laptop willen werken, dan worden deze geadviseerd de cursus te doen bij de Schakel.
Daar wordt lesgegeven op laptops. Cursisten mogen daar ook hun eigen laptop meenemen en krijgen
daarop dan les.
Cursisten die na de cursus digitale fotografie (wat doe ik met mijn digitale foto's) meer willen weten van
het programma Picasa, worden ook doorverwezen naar de Schakel.
WOC Bellefleur stopt met cursussen op Windows systemen. Nieuwe cursisten die een cursus willen
hebben op deze systemen worden doorverwezen naar de Palmpit of de Schakel.
Bellefleur start een nieuwe cursus op tablets (Android). Hierbij moet nog worden bekeken of dit op
nieuw aangeschafte tablets of op tablets van de cursisten (of een mix hiervan) wordt uitgevoerd. De
Palmpit zal de cursussen I-pad blijven geven.
Verder zullen er in Bellefleur “lezingen” worden gegeven voor Windows 8 systemen, verzorgd door
Gerard Visser.
Voor meer informatie over de cursussen in Bellefleur en de Schakel kan men kijken op de websites of
informeren op telnr. 035 - 6944742.

COLOFON
‘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 september. Bijdragen daarvoor niet later
dan 21 september a.s. inzenden, per e-mail aan: info@
depalmpitbussum.nl, of per
post aan: redactie ‘Rondom
de Palmpit’, Koekoeklaan 3,
1403 EA, Bussum.
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iPad-cursussen, gegeven door leerlingen van het Willem de Zwijger college
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