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Als u dit krantje ontvangt, zitten 
we midden in de zomer. Ondanks 
de zomer is er nog genoeg activiteit 
om De Palmpit open te houden en  
zijn er 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 een ander 
drankje 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 spelle-
tjesmiddagen en op maandag– en 
donderdagavond is ook in de zo-
mermaanden de open eettafel. 
Daarnaast kan men op maandag– 
en donderdagmiddag mee doen 
met pandoeren of dit spel leren 
spelen. 
Het plaatsen van een airco in de 
biljartruimte is een feit en dat 
merk je ook in de ronde ruimte 
waar het aanmerkelijk koeler is. 
Ook hebben we nu een drankver-
gunning en een vergunning voor 
een terras en kan men ‘s middags 
ook een wijntje of een biertje ko-
men drinken.  

Steeds meer mensen weten De 
Palmpit te vinden. Het eerste half 
jaar van 2015 kwamen er 1000 be-
zoekers meer dan het jaar ervoor 
en met de komst van Alliance Fran-
çaise en de bridgecursussen van de 
volksuniversiteit Bussum zal dit 
nog meer toenemen. Om dit alles te 
beheren zijn we naarstig op zoek 
naar vrijwilligers die mee willen 
helpen om alles in goede banen te 
leiden. Heeft u een paar uurtjes per 
week over en wilt u uw talenten 
hierbij inzetten voor dit goed lopen-
de wijkontmoetingscentrum? Kom 
dan eens langs of neem contact op 
met ondergetekende. Wij zijn op 
zoek naar een secretaris, een coör-
dinator gastvrouwen-/heren, een 
coördinator van de activiteitencom-
missie en een PR-medewerker. 
De meeste activiteiten beginnen 
weer in september of oktober. Over 
tijden, tarieven en overige informa-
tie (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 2015/2016, waarin u 
alle informatie kunt terugvinden. 
 
                     John Zijdel (voorzitter) 

De Palmpit in de zomermaanden 
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Samen gezellig eten 
De open eettafel in De Palmpit op maandag- en donderdagavond valt nog 
steeds goed in de smaak. Niet alleen door de goede kwaliteit en de wisselende 
menu's, maar ook voor de gezelligheid. Om de veertien dagen zijn op donder-
dag ook een aantal cliënten uit de Essen aanwezig. Mogelijk vindt er in de toe-
komst ook nog integratie met andere groepen of personen plaats. 
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 wordt er rekening gehouden met dieetwensen. 
Reserveren kan persoonlijk of via telefoon 035-6938786 twee werkdagen tevo-
ren vóór 12.00 uur. Voor het menu: zie onze website. 
Naast de open eettafel wordt door keurslagerij Oegema thema-
maaltijden verzorgd op de laatste vrijdag van de maand. Ook dit 
is zo’n succes dat er is besloten om dit vanaf september ook twee 
maal per maand te doen en wel op de tweede en de laatste vrijdag 
van de maand. Op 11 september met een Hollandse garnalen-
cocktail, hoofdgerecht zalm en als toetje vers fruit en op 25 sep-
tember champignonsoep, hoofdgerecht 2 soorten stoofgerechten 
van varkensvlees en een toetje. Kosten € 10,- (incl. 2 consump-
ties). Aanmelden uiterlijk 2 dagen van tevoren. Max. 35 personen. Vol is vol! 

Telefoon: (035) 6938786, ETelefoon: (035) 6938786, ETelefoon: (035) 6938786, ETelefoon: (035) 6938786, E----mail: info@depalmpitbussum.nlmail: info@depalmpitbussum.nlmail: info@depalmpitbussum.nlmail: info@depalmpitbussum.nl    
Website: www.depalmpitbussum.nlWebsite: www.depalmpitbussum.nlWebsite: www.depalmpitbussum.nlWebsite: www.depalmpitbussum.nl    

WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE PALMPIT 

In het wooncomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA BussumIn het wooncomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA BussumIn het wooncomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA BussumIn het wooncomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum    
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DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

OPTICIEN AAN HUIS 
 

Stoffer Optiek (opticien aan huis) 
komt op maandag 17 augustus 
en maandag 28 september van 
10.00 - 12.00 uur naar De Palm-
pit. 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.  
 
DVD-VOORSTELLING 
 

Zondag 9 augustus wordt de dvd 
“Terug naar de kust”vertoond op 
een groot scherm. Aanvang: 
14.30 uur. Entree: € 2,- 
 
WANDELTOCHT 
 

Op dinsdag 18 augustus en 
dinsdag 15 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. 
Ook rolstoelers met begeleiders 
zijn welkom. Deelname is gratis 
en op eigen risico.  
 

FIETSTOCHT 
 

Op woensdag 19 augustus is er 
een  tocht van ± 35 km met  be-
stemming de Gooise meren.  
Start ’s middags om 13.30 uur bij 
De Palmpit, einde om ± 17.00 
uur.  
Onderweg wordt ergens aange-
legd voor koffie of thee. 
 Deelname is gratis, maar op 
eigen risico. Info: 035-6912926. 
 
SOOSMIDDAG 
 

Op zondag 23 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 ver-
haal, het bespelen van een mu-
ziekinstrument (piano is aanwe-
zig), of een andere ludieke ma-
nier om de aanwezigen te verma-
ken. Aanvang 14.30 uur. De en-
tree is gratis.  
 

BUSTOCHT 
 

Vrijdag 21 augustus is de dag-
tocht kamelen en Breda Vertrek 
vanaf De Palmpit om 8.00 uur. 
Kosten € 46,00. Meer info: zie 
pagina 3. 
 
MUZIKALE MIIDAG 
 
Op zondag 6 september is er een 
optreden van combo Opmaat. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: 4 
euro. Meer info: zie pagina 3. 
 
MODESHOW EN 
KLEDINGVERKOOP 
 

Maandag 7 september houdt 
Harry Kerkhofs Modehuis uit 
Valkenswaard in de hal van De 
Heul vanaf 10 uur weer een 
modeshow. De show wordt ge-
volgd door de verkoop van de 
getoonde kleding voor senioren, 
mannen zowel als vrouwen. Kof-
fie en toegang gratis. 
 
SCHOENENVERKOOP 
 

Woensdag 9 september zal van 
10.00 – 12.00 uur in de hal van 
de Heul een schoenenverkoop 
voor senioren plaatsvinden door 
Schoenhandel B. Donjacour. 
 
DVD-VOORSTELLING 
 

Zondag 13 september wordt de 
speelfilm “Miles From Home”  
vertoond op een groot scherm. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 2,- 
 
COMPUTERCURSUSSEN 
 

Vanaf 14 september starten op 
maandag-, dinsdag- en donder-
dag- middag de computercursus-
sen weer, t.w. een beginnerscur-
sus met voornamelijk tekstver-
werking, een gevorderdencursus 
met e-mail en internet, een her-
halingscursus en een cursus digi-
tale fotografie. Kosten € 35,-. 
Aanmelden op tel. 693 07 89. 
Meer info: zie pagina 4. 
 
I-PAD CURSUS 
 

Vanaf dinsdag 15 september 
start er weer een cursus i-pad, be-
staande uit 4 lessen, en wel van 
19.30 - 20.30 uur. Kosten € 35,- 

Aanmelding: tel. 693 07 89. 
 
FIETSTOCHT 
 

Op 16 september is er weer een 
lange tocht van ± 55 km met 
bestemming Soesterduinen en 
vliegbasis Soesterberg na het 
broedseizoen. Start om 10.00 uur. 
Terug bij De Palmpit om 17.00 
uur. Er wordt onderweg twee 
keer een koffiestop gehouden en 
op een gezellige plek gepicknickt 
(lunchpakket meenemen). Deel-
name is gratis, maar op eigen 
risico. Info: 035-6912926. 
 
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 anek-
dotes, het voordragen van een 
gedicht, sketch of leuk verhaal, 
het bespelen van een mu-
ziekinstrument (piano is aanwe-
zig), of een andere ludieke ma-
nier om de aanwezigen te verma-
ken. Aanvang 14.30 uur. De en-
tree is gratis.  
 
BLOEMSCHIKKEN 
 

Ook in het nieuwe seizoen wor-
den weer bloemschikcursussen 
gehouden  en wel te beginnen op 
donderdag 24 september van 
10.00  - 12.00 uur om de veertien 
dagen. Kosten € 50,- voor 6 les-
sen. Voor aanmelden en/of info 
mee te nemen materialen kan 
men bellen met de docent Co 
Amesz, tel. 033-2982675. 
 
BUURTMAALTIJD 
 

In het kader van burendag gratis 
eten op zaterdag 26 september 
van 17.00  - 20.00 uur. Aan-
melden bij De Palmpit. Meer 
info: zie pagina 4. 
 
BINGO 
 

Zondag 28 september is er een 
weer een bingo met leuke prijzen. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,- 
(incl. bingokaart en één con-
sumptie).  

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 2015.  
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Op vrijdag 21 augustus is de dagtocht Kamelen en Breda. Vertrek om 8.30 
uur vanaf De Palmpit, Koekoeklaan 3. 
Vandaag gaan we de kamelenmelkerij Smits in Berlicum bezoeken. Bent u be-
nieuwd naar deze dieren en wilt u misschien een kamelenkalfje de fles ge-
ven? Dan is deze tocht een aanrader! In restaurant de Bulthut krijgt u om 10.00 uur koffie met gebak geheel 
in stijl, geserveerd op vliegende tapijtjes. Na deze enerverende kennismaking met de kamelen, vervolgen 
we onze tocht richting Restaurant de Gouden Leeuw in Terheijden. Om 12.30 uur volgt er een overheerlij-
ke koffietafel met kroket. Daarna gaan we een rondrit maken onder leiding van een gids. Onze gids brengt 
ons naar Breda.Hier heeft u de tijd om wat te wandelen of te winkelen. Thuiskomst 17.30 uur. Kosten 46 
euro, graag gepast in een envelop met uw naam erop. De enveloppen worden in de de hal van het wooncen-
trum "de Heul" in ontvangst genomen.Aanmelden/afmelden: uiterlijk drie dagen voor vertrek. Bij niet ver-
schijnen worden er kosten in rekening gebracht. Opgeven bij Eva Kooiman,telefoon 6939695/06-13177152 
of bij de gastvrouwen/heren van het wijkontmoetingscentrum,tel. 6938786. 
Overige bustochten in dit jaar zijn: 
- donderdag 23 oktober: Dagtocht Klokken en Beiaardmuseum in de Peel, Kosten: € 45.40. 
- vrijdag 12 december: Kerstdagtocht Kerstsfeer Amsterdamse Grachten. Kosten: € 47.00. Vertrek 14.30 
   uur.  

BUSTOCHTEN MET DE PALMPIT 

Kunstgeschiedenis van de 20e en 21e eeuw: Schilderkunst  
De 20e en 21e eeuw vormen een boeiende periode in de kunstgeschiedenis 
met vele stromingen en bekende kunstenaars. In deze vierdelige cursus zullen 
we kijken naar de vele vormen van schilderkunst die deze periode heeft 
voortgebracht. U kunt deze module van 4 lessen (kosten € 55,-) op maandag 
21 en 28 september, 5 en 12 oktober van 14.30 – 16.00 uur los volgen of in 
combinatie met de cursussen Architectuur en Beeldhouwkunst van de 20e en 
21e eeuw. Wanneer u alle drie de cursussen volgt, betaalt u geen €165,- maar 
€150,-. Docente: drs Diana Kostman. Aanmelden bij docente via 06-
14354048 of info@artemis-omnibus.nl. Zie ook www.artemisomnibus.nl. 

CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS 

Van 3 t/m 14 augustus zijn er ook leuke zomeractiviteiten voor senioren in wijkcentrum 
Uit-Wijk, Dr. Schaepmanlaan 10 te Bussum. t.w.: 
ma  3 en 10 aug  mooie WANDELTOCHT over de heide en natuurbrug. 10.00 tot 12.00 
uur. Deelname GRATIS! 
di  4 aug  workshop PENTEKENEN 10.00 tot 12.00 uur. Deelname € 2,00 p.p. 
wo 5 aug  PANNENKOEKENlunch van 12.00 tot 14.00 uur. Deelname € 5,00 p.p. 
do 6 aug  FIETSTOCHT, start om 10.00 uur. Deelname GRATIS! 
vrij 7 aug ZOMERBINGO van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname € 5,00 p.p. 
di 11 aug workshop ZENDOODLE tekenen van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname € 2,00 p.p. 
wo 12 aug ZOMERSE lunch van 12.00 tot 14.00 uur. Deelname € 5,00 p.p. 
do 13 aug VOLKSDANSEN van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname € 2,00 p.p. 
vrij 14 aug UITSTAPJE NAAR STADZIGT! van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname € 5,00 p.p. 
Voor meer informatie en aanmelden: tel. 692 19 69  of e-mail: skuperus@versawelzijn.nl 

SENIORENFESTIVAL 2015 IN UIT-WIJK 

In dit Combo spelen Franc Smelt op alt-sax, Ton Keesmaat op gitaar, Peer Mulder op 
piano, Wim Velthuizen op contra-bas en Leo van der Lek op vibrafoon. Zij spelen ever-
greens, mainstream en latin. Aanvang: 14.30 uur. Entree: 4 euro.  

MUZIKALE MIDDAG 
Op zondag 6 september is er een muzikale optreden van combo opmaat.  

Bridge is het meest populaire kaartspel. Het is sociaal, avon-
tuurlijk en scherpt de geest. Vanaf 15 september gaat de 
volksuniversiteit Bussum vier bridgecursussen in de mooie 
zaal van de Palmpit verzorgen. Beginners 1 en 2 op donder-
dagavond en gevorderden 3 en 4 op dinsdagavond. De lessen 
worden verzorgd door de heer Hans Lof, een uitstekende, 

professionele en beminnelijke leraar. 
Meer informatie vindt U op www.volksuniversiteitnaardenbussum.nl, tel. 035-
6930539. Alle informatie vindt u ook in de folder die in de Palmpit voor u klaarligt. 

NIEUWE BRIDGECURSUSSEN IN DE PALMPIT 
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‘Rondom De Palmpit’ wordt 
samengesteld door John Zij-
del. Bijdragen van anderen 
zijn welkom. Maar de redactie 
behoudt zich het recht voor ze 
te bekorten of niet te plaatsen.  
Het volgende nummer ver-
schijnt eind september. Bijdra-
gen daarvoor niet later dan 22 
sept a.s. inzenden, per e-mail 
aan: info@ depalmpitbus-
sum.nl, of per post aan: redac-
tie ‘Rondom de Palmpit’, Koe-
koeklaan 3, 1403 EA, Bussum. 

U bent als bewoner bekend met het wijkontmoetingscentrum de Palmpit aan de Koekoeklaan 3 te Bussum. 
U kunt daar terecht voor activiteiten en een kopje koffie of als u zelf iets wilt organiseren. 
Nieuw is dat u vanaf 3 augustus a.s. iedere maandag van 10.00 tot 11.30 uur van harte welkom bent om 
vrijblijvend kennis te komen maken met een sociaal werker van Versa Welzijn. Wij werken o.a. samen met 
medewerkers van Amaris en Vivium Thuiszorg. 
Wat kunnen de sociaal werkers voor u betekenen? 
U als bewoner kent uw eigen buurt en weet wat er speelt. Heeft u suggesties voor verbetering van de leef-
baarheid in de buurt? Signaleert u problemen waarvan u vindt dat die opgelost moeten worden? Wilt u iets 
doen voor uw buurt of uw buurtgenoten? Wilt u met een sociaal werker van Versa van gedachten wisselen 
over wat u bezighoudt? Wij hopen u binnenkort te ontmoeten! 
Meer informatie: Versa Welzijn Bussum telefoon 035 691 12 51 of bussum@versawelziin.nl 

NIEUW! VERSA WELZIJN IN DE WIJK 

COMPUTER-/iPAD CURSUS 
In september start De Palmpit weer met diverse computercursussen, t.w.: 
∗ Beginnerscursus op dinsdag- en/of donderdagmiddag: Gebruik van muis, toetsenbord en tekstverwer-
kingsprogramma. Kosten: € 35,- voor 10 lessen van 1 uur. 

∗ Vervolgcursus op dinsdag- en/of donderdagmiddag: Gebruik van email en internet. 
Kosten: € 35,- voor 10 lessen van 1 uur. 

∗ Herhalingscursus op dinsdag- en/of donderdagmiddag: Herhaling van tekstver-
werkingsprogramma, email en internet. Kosten: € 35,- voor 10 lessen van 1 uur. 

∗ iPad cursus op dinsdagavond: Kosten: € 35,- voor 4 lessen van 1 uur. 
∗ Digitale fotografie cursus op maandagmiddag: Wat doe ik met mijn digitale foto’s.  
Kosten: € 35,- voor 6 lessen van 1 uur. 

De cursussen starten vanaf 13 september 2015. Maximum 8 cursisten per cursus. Heeft u interesse, dan 
kunt u zich nu al aanmelden bij Ria Schipper, tel. 693 07 89. 

Toen ik voor het eerst hoorde van de naam “De Palmpit” dacht ik even dat ik het niet goed verstond. Na-
tuurlijk begrijp ik nu dat dit zijn oorsprong vindt in de Kolonel Palmkazerne. Maar niet voor niets is een 
palm het belangrijkste onderdeel van het logo en de naam. Even een citaat over de palm: 
‘De palm heeft een zeer uitgebreid wortelgestel. De vezelachtige wortels strekken zich tot wel vijfentwintig 
meter rondom de stam van de palm uit. De wortels zijn niet alleen breed, maar ook diep vertakt. De centra-
le penwortel steekt vaak zes meter of meer de grond in. Door zijn wortelgestel kan de palm water en voe-
dingsstoffen vanuit de wijde omgeving naar zijn vruchten transporteren. Het feit dat een palm kan bloeien 
in een woestijn en staande blijft tijdens een orkaan heeft voor een groot deel te maken met zijn brede en 
diepe wortelgestel. De kracht van de ranke palm wordt bepaald door datgene wat we niet kunnen zien. Dat 
geldt ook voor mensen. Wie we zijn in het openbare, zichtbare leven komt overeen met ons verborgen le-
ven.’(bron: groei-magazine.nl - 2 december 2013). 
WOC De Palmpit staat ook stevig in de Bussumse samenleving. Met 22.000 bezoekers in 2014 en dit jaar 
al weer 1000 bezoekers meer in het eerste halve jaar, zijn wij niet meer weg te denken als wijkontmoetings-
centrum. En daar kunnen we allemaal trots op zijn. Om de analogie met de palm en De Palmpit even door 
te trekken, zie ik ons vrijwilligers, gastvrouwen/heren en activiteitenbegeleiders als het wortelgestel. En 

UITBREIDING BEHEERCOMMISSIE 

met z’n allen zorgen we ervoor dat water en voedingsstoffen naar de 
vruchten, de bezoekers, kan stromen.  
Maar we zijn natuurlijk niet écht te vergelijken met een palm. Wij zijn 
allemaal afzonderlijke individuen, ieder met zijn eigen wensen, sterke 
en zwakke punten. Samen vormen we een heel mooi wijkontmoetings-
centrum. Af en toe moeten we kijken of we nog wel goed op koers lig-
gen. Waar liggen onze mogelijkheden, wat moeten we bijstellen? Hoe 
denken onze mensen hierover? Hoe sterk zijn is ons wortelgestel?  
Citaat: ‘Er is iets met de palm dat maakt dat deze boom in oeroude be-
schavingen gezien werd als metafoor voor innerlijke ontwikkeling.’ 
Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe mensen in de beheercommissie 
en wel een secretaris, een coördinator gastvrouwen/heren, een coördina-
tor en leden van de activiteitencommissie en PR-medewerkers. U kunt 
zich aanmelden bij onze voorzitter, John Zijdel, tel. 06-12431121. 

Arthur Riet (vice-voorzitter) 

BUURTMAALTIJD 
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt in het vier-
de weekend van september. Op zaterdag 26 september zal deze burendag worden gevierd met 
een gratis buurtmaaltijd tussen 17.00 en 20.00 uur welke wordt gesponsord door het oranjefonds, 
Douwe Egberts, Albert Heijn en keurslager Oegema. Aanmelden bij De Palmpit: tel. 693 87 86.  


