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 13.30
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 woensdag– en
vrijdagmiddag zijn er spelletjesmiddagen en op maandag– en donderdagavond is ook in de zomermaanden de open eettafel. Daar-

naast kan men op maandag– en
donderdagmiddag mee doen met
pandoeren of dit spel leren spelen.
De computerlessen gaan in september weer van start en er wordt ook
weer de cursus iPad gegeven.
Het plaatsen van het luchtcirculatiesysteem is een feit. Hopelijk krijgen we op korte termijn de drankvergunning en een vergunning voor
een terras.
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
nieuw boekje van Versa Welzijn uit
over seizoen 2014/2015, waarin u
alle informatie kunt terugvinden.
John Zijdel (voorzitter)
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www.depalmpitbussum.nl
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De inloopmaaltijden in De Palmpit vallen bij velen in de smaak. Niet alleen
door de goede kwaliteit en de wisselende menu's, maar ook omdat het steeds
meer op een vriendenclub begint te lijken. Hoewel de maaltijd om half zes begint zijn meerdere mensen veel eerder aanwezig om, onder het genot van een
drankje, gezellig bij te kletsen. Er is een vast menu, bestaande uit een soep,
hoofdgerecht en een nagerecht. De gasten kunnen zelf bepalen welke gerechten men neemt. Niet iedereen wil alles omdat het dan teveel wordt. Ook proberen we rekening te houden met wensen op het gebied van vegetarisch eten
of het niet eten van varkensvlees. Reserveren twee werkdagen tevoren vóór
12.00 uur via telefoon 035-6938786 of persoonlijk bij de gastvrouw/heer van
De Palmpit in de ronde ruimte de Heul. Voor het menu: zie onze website.

DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT
Naast de dagelijkse inloop van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur en de vaste clubs en
activiteiten, staan er weer diverse activiteiten op de agenda voor augustus en september 2014.
OPTICIEN AAN HUIS
Stoffer Optiek (opticien aan huis)
komt op dinsdag 5 augustus van
10.00–12.00 uur 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
normaal ook in een optiek doet.
De toegang is gratis. Meer info:
zie pagina 3.
SOOSMIDDAG
Op zondag 17 augustus is er
weer een soosmiddag 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 gedicht, sketch of leuk verhaal, het bespelen van een muziekinstrument (piano is aanwezig), of een andere ludieke manier om de aanwezigen te vermaken. Aanvang 14.30 uur. De entree is gratis.
MODESHOW EN
KLEDINGVERKOOP
Dinsdag 9 september 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
Woensdag 3 en 17 september
worden resp. de dvd’s Bed &
Breakfast (drama/waar gebeurd
verhaal) en Lorna Doone (drama/
kostuum) vertoond op een groot
tv-scherm. Aanvang: 19.30 uur.
Entree: € 1,WANDELTOCHT
Op dinsdag 19 augustus en
dinsdag 16 september wordt
weer een wandeltocht gehouden
o.l.v. Trudy Nederend. Start om
10.00 uur. De route en afstand is
afhankelijk van de fysieke
gesteldheid van de deelnemers.
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Ook rolstoelers met begeleiders
zijn welkom. Deelname is gratis
en op eigen risico.
FIETSTOCHTEN
Van april t/m oktober organiseert
De Palmpit op de derde woensdag van elke maand beurtelings
een korte en een lange fietstocht.
Op 20 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 aangelegd voor koffie of thee.
Op 17 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 onderweg twee keer een koffiestop
gehouden en op een gezellige
plek gepicknickt (lunchpakket
meenemen). Deelname is gratis,
maar op eigen risico. Info: 0356912926.
BUSTOCHT
Vrijdag 22 augustus is de dagtocht Varen door het Groene Hart
met een pauze in Noordwijk aan
zee. Vertrek vanaf De Palmpit
om 8.45 uur. Kosten € 43,50.
Meer info: zie pagina 3.
MUZIKALE LEZING
Op zondag 7 september wordt
door mw. Dorinde Smit-Duyzentkunst een muzikale lezing gehouden met de titel “La Douce
France”. Aanvang: 14.30 uur. Entree: 4 euro. Meer info: zie
pagina 4.
DVD-VOORSTELLING
Zondag 14 september wordt de
speelfilm “Driving miss Daisay”
vertoond op een groot tv-scherm.
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 1,SOOSMIDDAG
Op zondag 21 september is er
weer een soosmiddag 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

gedicht, sketch of leuk verhaal,
het bespelen van een muziekinstrument (piano is aanwezig), of een andere ludieke manier om de aanwezigen te vermaken. Aanvang 14.30 uur. De entree is gratis.
COMPUTERCURSUSSEN
Vanaf 15 september starten op
maandag-, dinsdag- en donderdag- middag 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. 693 07 89.
Meer info: zie pagina 4.
I-PAD CURSUS
Vanaf donderdag 18 september
start er weer een cursus i-pad, bestaande uit 4 lessen, en wel om
13.30 en 15.00 uur. Kosten € 35,Aanmelding: tel. 693 07 89.
SPIRITULE BIJEENKOMST
Op maandag 22 september is er
een spirituele bijeenkomst o.l.v.
Nico Reijntjes. Entree € 4,-. Aanmelden: tel. 693 07 89.
BINGO
Zondag 28 september is er een
weer een bingo met leuke prijzen.
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,(incl. bingokaart en één consumptie).
BLOEMSCHIKKEN
Ook in het nieuwe seizoen worden weer bloemschikcursussen
gehouden en wel te beginnen op
donderdag 25 september van
10.00 - 12.00 uur om de veertien
dagen. Kosten € 50,- voor 6 lessen.
Voor aanmelden en/of info
mee te nemen
materialen kan
men bellen met
de docent Co
Amesz,
tel.
033-2982675.
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MEESTERLIJK!
Na het succes van de cursus grote meesters in de kunst volgt dit najaar de cursus Meesterlijk! Aan de hand van de grote meesters zullen de belangrijkste stromingen binnen
de kunstgeschiedenis vanaf de vroeg-renaissance worden besproken. Iedere les staat
het werk van 1 kunstenaar centraal. Deze kunstenaars zijn: Giotto, Leonardo, Rembrandt, David, Delacroix, Monet, Munch, Modigliani, Pollock en Koons.
De kosten voor de cursus van 10 lessen inclusief een syllabus bedragen € 132,50 inclusief btw. Wanneer u in het bezit bent van een c-kaart ontvangt u een korting van 10 %
op de cursusprijs. U kunt zich voor de cursus aanmelden via info@artemisomnibus.nl
of telefonisch op 06-14354048
Startdatum: Maandag 29 september 14.30 -16.00 uur in de Palmpit, Koekoeklaan 3,
Bussum.

SENIORENFESTIVAL 2014 IN UIT-WIJK
Van 5 t/m 15 augustus zijn er ook leuke zomeractiviteiten voor senioren in wijkcentrum Uit-Wijk, Dr.
Schaepmanlaan 10 te Bussum. t.w.:
di 5 aug workshop pentekenen 14.00 tot 16.00 uur. Deelname € 2,00 p.p.
wo 6 aug lunch van 12.00 tot 14.00 uur. Deelname € 5,00 p.p.
do 7 aug volksdansen van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname € 2,00 p.p.
vrij 8 aug sjoelen van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname GRATIS!
di 12 aug Scrabble en Rummycub van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname GRATIS!
wo 13 aug lunch van 12.00 tot 14.00 uur. Deelname € 5,00 p.p.
do 14 aug Volksdansen van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname € 2,00 p.p.
vrij 15 aug Bingo van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname € 5,00 p.p.
Voor meer informatie en aanmelden: tel. 692 19 69.

BUSTOCHTEN MET DE PALMPIT
Op vrijdag 22 augustus is er een dagtocht “varen door het Groene hart” met
een pauze in Noordwijk aan Zee. Vertrek om 8.45 uur vanaf De Palmpit.
Om 10.30 uur schepen we in en worden ontvangen met koffie en gebak. De
drie uur durende rondvaart gaat via de Kagerplassen langs zo'n 14 gerestaureerde molens en plaatsjes als Warmond, Kaag eiland, Huigsloot, Oude Ade en Rijpwetering. Aan boord
gebruikt u ook een quicklunch bestaande uit een kopje soep, wit bolletje ham,bruin bolletje kaas, kroket en
1x koffie en thee. Na de vaartocht brengt de touringcar u naar de Boulevard van Noordwijk aan Zee voor
een pauze.
Kosten: € 43,50. Graag gepaste betaling in een envelop met uw naam erop. Aanmelden/afmelden: uiterlijk
5 dagen van te voren bij Eva Kooiman, tel.035-693 96 95/06-13177152. Thuiskomst: ca. 18.00 uur.
Overige bustochten in dit jaar zijn:
- donderdag 23 oktober: Dagtocht Tingieterij en Herfstkleuren in het Rijk van Nijmegen. Kosten: € 41.00.
- vrijdag 12 december: Dagtocht dekselse pannetjes en workshop chocolade. Route zoveel mogelijk toeristisch. Kosten: € 49.00.

OPTICIEN AAN HUIS
Even voorstellen,
Ik ben Christien Stoffer werkzaam als optometrist, opticien en
contactlensspecialist. Met ruim 29 jaar ervaring in het vak bied
ik mijn mobiele service aan.
De eerste keer in de Palmpit was een geweldig succes, de klanten zaten al in een rij te wachten om hun ogen te meten of om
advies te vragen. Ook werden we gelijk gevraagd voor een
oogmeting aan huis voor een klant die niet naar beneden kon
komen. Natuurlijk maken we dan een aparte afspraak om in
allen rust, thuis in eigen omgeving, de ogen te controleren.
Als wij in De Palmpit aanwezig zijn kunt u uw ogen laten meten of eventueel vragen stellen over uw ogen.
De oogmeting is geheel vrijblijvend en kosteloos. Daarnaast is
er veel aandacht voor de monturen en de zonnebrillen collectie, mijn man Fred helpt u
graag bij het uitzoeken. Wij hebben ook een grote collectie waar u uit kunt kiezen. Uieraard worden alle brillen uitgevoerd met de beste glazen die bij u past. Voor al deze
diensten hanteren wij dezelfde prijzen als de reguliere opticien zonder voorrijkosten.
“Het is een zeer fijn gevoel als ik weer iemand geholpen heb met een probleem op
kijkgebied”. Bel of mail ons voor een afspraak: 06-38827235 of info@stofferoptiek.nl
of kom langs op 5 augustus van 10 tot 12 uur in De Palmpit.
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EXPOSITIE
In de maanden september,
oktober en november 2014
is in De Heul een expositie
te zien van Ell y Boonstra.
Zij stelt zich hierbij even
voor:
Mijn naam is Elly Boonstra.
Mijn grootste passie is fijnschilderen met olieverf. Dit heb ik
enige jaren geheel autodidact gedaan. Heb toen workshops gevolgd voor bloemen en landschappen, heb een academie voor
17e eeuwse schilderkunst gevolgd, daarna ben ik naar de
gooise academie in Laren gegaan
en heb daar verscheidene jaren
les gehad van mevr. Dee van
Hellemondt-Loontjes in het fijnschilderen van portretten en stillevens. Nu volg ik lessen bij
de galerie Ton de Kruijk in Bussum. Ik maak ook graag schilderijen in opdracht; stillevens, kinderportretten en/of dieren. Tevens vind ik het leuk om mijn
schilderen op exposities te hangen. Zo ook in De Palmpit. De
opening van de expositie zal
plaats viden op zaterdag 6 september om 14.00 uur. U bent allen dan van harte welkom.
U kunt mijn volledige werk bezichtigen op mijn website
www.eb-art-almere.nl.

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 22
sept 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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LA DOUCE FRANCE, EEN FEEST VAN
HERKENNING
Onder deze titel zal Mw. Dorinde Smit-Duyzentkunst op
zondag 7 september een muzikale lezing over Franse
zangers en zangeressen met van hun zeer herkenbare
muziek.
La Douce France, een feest van herkenning: bij
deze presentatie ligt het accent vooral op de te
beluisteren muziek. Onder het kopje"Franse
Chansons"schuilt een schat aan prachtige, bekende nummers. Maurice Chevalier,Yves Montant,
Edith Piaf,Charles Asznavour, Gilbert Becaud,
Vicky Leandros, Mireille Mathieu, Francoise Hardy, allemaal namen van gerenommeerde zangers en zangeressen. Allemaal nummers die direct herkend worden. Bij elk nummer wordt relevante informatie geleverd. Tal van chansons
worden vertaald in het Nederlands. Van deze
graag beluisterde nummers leggen we de oorspronkelijke Franse versie naast de Nederlandse.

SAMENWERKING COMPUTERCURSUSSEN
Een jaar geleden 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.
Bellefleur start een nieuwe cursus op tablets (Android). 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. Voor cursussen bij De Palmpit: telnr. 693 07 89.

SPELLETJESMIDDAG IN DE PALMPIT
Elke vrijdagmiddag kan men van 14.00 - 16.00 uur spelletjes komen doen in de mooie ronde ruimte van De Palmpit. Naast de reguliere spellen kan men ook spelletjes doen op de computer of iPad.
Deelname € 1,- per middag. Daarnaast wordt er vanaf 19 september door Annalou Mantz weer een cursus Mahjong gegeven (€ 10,per 8 lessen). In de maand augustus is er ook op woensdagmiddag
spelletjesmiddag. Hierbij is de toegang gratis.
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