De Palmpit in de zomermaanden
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 spelletjesmiddagen en op maandag– en
donderdagavond is ook in de zomermaanden de open eettafel.

Daarnaast kan men op maandag–
en donderdagmiddag mee doen met
pandoeren of dit spel leren spelen.
Ook hebben we nu een drankvergunning en een vergunning voor
een terras en kan men ‘s middags
een wijntje of een biertje komen
drinken.
De meeste activiteiten beginnen
half september weer. 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
brochure van Versa Welzijn uit
over seizoen 2015/2016, waarin u
alle informatie kunt terugvinden.
John Zijdel (voorzitter)

Samen gezellig eten
www.depalmpitbussum.nl
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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 donderdag ook een aantal cliënten uit de Essen aanwezig. Mogelijk vindt er in de toekomst 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 tevoren vóór 12.00 uur. Voor het menu: zie onze website.
Naast de open eettafel wordt door keurslagerij Oegema themamaaltijden verzorgd op de laatste vrijdag van de maand. Op 26
augustus 2016 Mexicaanse avond met Mexicaanse bonensalade,
Mexicaanse tortilla en rode vruchten-dessert en op 30 september
2016: Stampot avond met Boerenkool of zuurkool met jus, rookworst of gebraden sudderlapje en eigen gemaakte bokkenpoottaart. Aanmelden uiterlijk 2 dagen van tevoren. Max. 35 personen. Vol is vol!

Een zeemansdroom
Shantykoor het Ruime Sop uit Bussum bestaat dit jaar 10 jaar!
Dat willen zij graag met inwoners van Bussum (65+) vieren!
Op zondag 9 oktober 2016 nodigen zij u uit om geheel gratis
naar onze musical “Een zeemansdroom” te komen kijken in
theater Spant. Het koor maakt een reis over de wereldzeeën en
zingt de, ook voor u, welbekende zeemansliederen. Aanvang
14.00 uur.
U kunt zich aanmelden via e-mail sopmusical@outlook.com of via een intekenlijst in wijkontmoetingscentra Wijzer, Uit-Wijk, Spieghelwijck of De Palmpit.
WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE PALMPIT

In het wooncomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum
Telefoon: (035) 6938786, EE-mail: info@depalmpitbussum.nl
Website: www.depalmpitbussum.nl

DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT
Naast de dagelijkse inloop van 10.00 tot 12.00 uur en de vaste clubs en activiteiten, staan er weer
diverse andere activiteiten op de agenda voor augustus en september 2016.
SOOSMIDDAG + DVDVOORSTELLING
Zondag 14 augustus is er een
soosmiddag gecombineerd met
een dvd-voorstelling, waarbij de
dvd “Doubt” op groot scherm zal
worden getoond. Men kan
natuurlijk ook gezellig op het
terras komen zitten en verwend
worden met een drankje en een
hapje. Aanvang: 14.30 uur. Entree: gratis, dvd-voorstelling € 2,FIETSTOCHT
Op woensdag 17 augustus is er
een tocht van ± 35 km met bestemming Vecht en Plassen.
Start ’s middags om 13.15 uur bij
De Palmpit, einde om ± 17.00
uur.
Onderweg wordt ergens aangelegd voor koffie of thee.
Deelname is gratis, maar op
eigen risico. Info: 035-6912926.
BUSTOCHT
Vrijdag 19 augustus is de dagtocht Krimpenerwaard, Kinderdijk en varen Oud Alblas. Vertrek
vanaf De Palmpit om 8.30 uur.
Kosten € 48,50. Meer info: zie
pagina 3.
THEMAMAALTIJD
Op vrijdag 26 augustus is er
weer een themamaaltijd, dit keer
een Mexicaanse avond met Mexicaanse bonensalade, Mexicaanse
tortilla en rode vruchtendessert.
Meer info: zie pagina 1.
CLUB89
Vanaf zaterdag 27 augustus is
er maandelijks op de laatste zaterdagavond van de maand een
gezellige bijeenkomst van club
89. Meer info: zie pagina 4.
MUZIKALE MIDDAG
Op zondag 4 september is er een
optreden van trio Timárido met
volksmuziek en Judith Le Poole
met buikdans en volksdans.
Aanvang: 14.30 uur. Entree: 4
euro. Meer info: zie pagina 3.
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OPTICIEN AAN HUIS
Stoffer Optiek (opticien aan huis)
komt op maandag 5 september
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.
DVD-VOORSTELLING
Zondag 11 september wordt de
speelfilm “Lornadoone” vertoond
op een groot scherm. Aanvang:
14.30 uur. Entree: € 2,-.
MODESHOW EN
KLEDINGVERKOOP
Donderdag 15 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.
COMPUTERCURSUSSEN
Op donderdag 15 september is
er om 14.00 uur info-bijeenkomst
t.b.v. de computercursussen die
vanaf 3 oktober op maandag- en
donderdagmiddag weer beginnen,
t.w. een beginnerscursus met
voornamelijk tekstverwerking,
een gevorderdencursus met email en internet, een herhalingscursus en een cursus digitaal
fotoboek maken. Kosten € 35,-.
Aanmelden op tel. 6930789.
Meer info: zie pagina 4.
I-PAD CURSUS
Vanaf vrijdag 16 september
start er weer een cursus i-pad, bestaande uit 8 lessen, en wel van
14.00 - 15.00 uur. Kosten € 35,-.
Aanmelding: tel. 693 07 89.
SOOSMIDDAG
Op zondag 18 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. Op deze middag o.a. een
optreden van Otto Kruijsdijk op
piano en Huub Baaijop slagwerk
(meer info zie pagina 3) Aanvang
14.30 uur. De entree is gratis.
FIETSTOCHT
Op 21 september is er weer een
lange tocht van ± 55 km met
bestemming Soesterberg. 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). Deelname is
gratis, maar op eigen risico. Info:
035-6912926.
CLUB89
Op zaterdag 24 september is er
weer een gezellige bijeenkomst
van club89. Meer info: zie pag. 4.
BINGO
Zondag 25 september is er een
weer een bingo met leuke prijzen.
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,(incl. bingokaart en één consumptie).
BLOEMSCHIKKEN
Vanaf donderdag 29 september
starten weer bloemschikcursussen
van 10.00 - 12.00 uur om de
veertien dagen. Kosten € 50,voor 6 lessen.
Aanmelden/info mee te nemen
materialen: Co Amesz, tel. 0332982675.
THEMAMAALTIJD
Op vrijdag 30 september is er
weer een themamaaltijd, dit keer
een stampotavond met Boerenkool of zuurkool met jus, rookworst of gebraden sudderlapje en
eigen gemaakte bokkenpoottaart.
Meer info: zie pagina 1.
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EXPOSITIE

CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS

In de maanden augustus t/m
oktober 2016 is in de hal
van De Heul een expositie
te zien van Sabine (Bien)
van Dam uit Bussum.

Parijs: kunsthoofdstad
van de 19e en 20e eeuw
In de 19e en vroeg 20e eeuw trokken moderne kunstenaars
massaal naar Parijs, de bruisende lichtstad vol vertier. In
deze vijfdelige cursus volgen we de voetsporen van de
kunstenaars. We gaan met Toulouse - Lautrec naar de
Moulin Rouge, met Picasso naar het circus, verwonderen
ons vanaf de Eiffeltoren over de wereldtentoonstellingen
en zullen zien hoe deze stad de moderne kunst heeft gevormd. U kunt zich voor deze cursus van vijf lessen opgeven via 06-14354048 of door een mail te sturen naar info@artemisomnibus.nl. De cursusprijs bedraagt € 70. Data: maandag
26 september, 3, 10, 17 en 24 oktober van 14.30 – 16.00 uur.

Ik ben begonnen met tekenen
toen ik een burn out had en mijn
zoon lekker zag tekenen. Hij
kan zich daar helemaal in verliezen en geniet daar enorm van.
Ik dacht “dit ga ik ook proberen”.
De tekeningen die ik nu maak
zijn daar het resultaat van. Ik
merk dat het “groeit”. Inspiratie
houdt nooit op. Natuur en dieren inspireren mij het meest.
Ook bepaalde landen spreken
mij enorm aan.
Ik heb nooit een voorop gezet
plan als ik ga tekenen, het ontwikkeld zich als ik bezig ben.
Het werkt dan ook zeer verslavend. Ik zie elke tekening als
een reis waarvan ik niet weet
hoe het afloopt. Kan heel verassend zijn.
Ik geef ook cursussen en workshops. En bij deze expositie
hangen ook tekeningen van cursisten. Wat daar zo leuk aan is
dat iedereen dit kan! Zo inspirerend om dit samen te doen.
Dingen hoeven niet te kloppen.
Op papier kan alles, zolang je er
zelf maar voldoening van hebt.
Bien (Bientekeningen@gmail.com)

BUSTOCHTEN MET DE PALMPIT
Op vrijdag 19 augustus is de dagtocht
Krimpenerwaard, Kinderdijk en varen
Oud Alblas. Vertrek om 8.30 uur vanaf
De Palmpit, Koekoeklaan 3.
Vanuit Bussum gaan we via een toeristische route naar Haastrecht waar
we om 10.00 uur in restaurant de Witte Hof worden getrakteerd op koffie met gesorteerd gebak. Daarna gaan we naar restaurant de Krom in
Oud Alblas waar we genieten van een koffietafel met soep. Vervolgens
is er een rondvaart op de Alblas van 90 minuten.
Thuiskomst: ca.18.00 uur. Kosten: € 48,50. Het geld graag gepast in
een envelop met uw naam erop. Het geld wordt in de hal van het appartemen-tencomplex opgehaald. U kunt zich uiterlijk drie dagen van te
voren opge-ven bij de gastvrouwen/heren van De Palmpit, tel. 693 87
86 of bij Angèle Visser, tel. 691 29 22.
De volgende bustocht is op 21 oktober: Dagtocht Historie Westfriesland. Vertrek 10.30 uur Kosten 39.50 euro.

MUZIKALE MIDDAG
Op zondag 4 september is er een muzikale optreden met
volksmuziek en dans uit o.a. Turkije en Egypte.
De muziek wordt verzorgd door trio Timárido, bestaande uit: Titia: viool, fluit, gitaar en zang, Marion: accordeon, slagwerk, Dorine: mandoline, viool, gitaar en zang en gastspeler Wendela met ritmische instrumenten. Zij spelen melodieën van over de hele wereld. Vaak zijn het
dansmelodieën. Het trio speelt deze middag muziek uit Turkije, Armenië, Israël en Griekenland.
Judith Le Poole zal op verschillende nummers dansen, die
het trio speelt. Zij deed danservaring op in diverse amateurgroepen in de regio, danste vijf jaar bij de Turkse dans
groep Ozan en trad met hen op in een aantal theatershows
en bij festivals. De liefde voor de volksmuziek heeft zij van
huis uit meegekregen. Ook laat Judith een aantal buikdansen zien. Tijdens deze middag zal zij ook dansen op CDmuziek van Israëlische, Turkse en Egyptische artiesten.

OPTREDEN TIJDENS SOOSMIDDAG
Op de soosmiddag van zondag 18 september komt Huub
Baaij met pianist Otto Kruijsdijk een optreden verzorgen.
Otto is de vaste pianist van het koor SmartTease en heeft in zijn rijke muzikale carrière als
achtergrond-, salon- en sfeerpianist gespeeld in
het Casino van Zandvoort, hotels in Amsterdam
zoals Hotel the Grand, Marriott en diverse Golden Tulip Hotels. Huub Baaij begeleid hem op
het slagwerk. Op deze soosmiddag brengen zij
jazzy melodieën waarin Otto zijn improvisatietalent laat gelden.
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SENIORENFESTIVAL 2016 IN UIT-WIJK
Van 15 t/m 26 augustus zijn er ook leuke zomeractiviteiten voor senioren in wijkcentrum Uit-Wijk, Dr.
Schaepmanlaan 10 te Bussum. t.w.:
Maandag 15 augustus: Gezellige koffieochtend! Neem lekkers mee voor bij de koffie voor 3 personen en
iets leuks voor de geef- en neemtafel. Tijd 10.30-12.00 uur.
Dinsdag 16 augustus: Lunch! Salades en brood. Tijd: 12.00 uur. Kosten €4,50 en Spelletjesmiddag, bijv.
sjoelen, scrabble of neem zelf uw favoriete spel mee. Tijd: 14.00—16.00 uur. Consumpties voor eigen rekening.
Woensdag 17 augustus: Lunch: soep of brood met beleg. Tijd: 12.00 uur. Kosten €4,50.
Donderdag 18 augustus: Uitje: Varen met de Fluisterboot op het Naardermeer. Koffie en thee brengen we
mee. Tijd: 9.00 tot 12.00 uur. Kosten €10,00. vol = vol!
Vrijdag 16 augustus: Bingo. Tijd: 14.00 tot 16.00 uur. 5 rondes voor €5,00, extra ronde €2,50.
Maandag 22 augustus: Gezellige koffieochtend! Neem lekkers mee voor bij de koffie voor 3 personen en
iets leuks voor de geef- en neemtafel. Tijd 10.30-12.00 uur.
Dinsdag 23 augustus: Verrassingslunch! Tijd: 12.00 uur. Kosten €4,50 en Spelletjesmiddag, bijv. sjoelen,
scrabble of neem zelf uw favoriete spel mee. Tijd 14.00—16.00 uur. Consumpties voor eigen rekening.
Woensdag 24 augustus: Lunch: Pannenkoeken. Tijd: 12.00 uur. Kosten €4,50.
Donderdag 25 augustus: Uitje: Theetuin Eemnes. Tijd: 9.30 uur aanwezig, 10.00 uur vertrekken. Kosten
€2.50 + eigen consumpties.
Vrijdag 26 augustus: Bingo. Tijd: 14.00 uur 16.00 uur. 5 rondes
€5,00, extra ronde €2,50 + Workshop verven. Tijd: 14.00—16.00
uur. Kosten € 1,00.
Informatie en aanmelden T: 0613965933, Contactpersoon: Chantal
D’Hont, e-mail: cdhont@versawelzijn.nl.

COMPUTERCURSUSSEN
Vanaf 3 oktober start De Palmpit weer met diverse computercursussen, t.w.:
∗ Beginnerscursus op donderdagmiddag: Gebruik van muis, toetsenbord en tekstverwerkingsprogramma. Kosten: € 35,- voor 10 lessen van 1 uur.
∗ Vervolgcursus op maandag- en/of donderdagmiddag: Gebruik van email en internet.
Kosten: € 35,- voor 10 lessen van 1 uur.
∗ Herhalingscursus op donderdagmiddag: Herhaling van speciale onderwerpen.
Kosten: € 35,- voor 10 lessen van 1 uur.
∗ Digitaal fotoboek maken op maandagmiddag: Kosten: € 35,- voor 6 lessen van 1 uur.
Maximum 8 cursisten per cursus. Heeft u interesse, dan kunt u zich nu al aanmelden bij Ria Schipper, tel.
693 07 89. U wordt dan tevens uitgenodigd voor de bijeenkomst op donderdag 15 september om 14.00 uur.
U krijgt dan de nodige informatie en definitieve indeling. U dient dan ook het cursusbedrag te betalen.

CLUB89 IN DE PALMPIT
Wij willen ons graag even voorstellen:
Club89 is een activiteiten club voor alleengaanden. Iedere laatste zaterdag van de maand is er een inloopavond in de Palmpit. Voor een praatje
en een drankje.
De leden zelf organiseren een activiteit waar je aan deel kunt nemen.
Wie alleen is of niet samenwonend kan lid worden van onze club.
Wat wij zoal doen: wandelen, fietsen, theater en met elkaar uit eten. Verder organiseert het bestuur een zomerfeest, Kerstfeest en alleengaandendag. Je bent van harte welkom eens een kijkje te komen nemen!
Voor meer informatie: www.club89.nl of info@club89.nl

BRIDGECURSUSSEN IN DE PALMPIT
Bridge is het meest populaire kaartspel.
Het is sociaal, avontuurlijk en scherpt de
geest.
Vanaf 20 september gaat de volksuniversiteit Bussum twee bridgecursussen in
de mooie zaal van de Palmpit verzorgen.
Beginners niveau 1 op dinsdagavond en
praktijkcursus niveau 3 op donderdagavond. 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.
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