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De zomer is voorbij en alle activi-
teiten in De Palmpit zijn weer be-
gonnen. Mogelijk komen er nog 
wat dagen met mooi weer, zodat 
men nog even van ons nieuwe ter-
ras kan genieten voordat dit de op-
slag in gaat. Ook hebben we veel 
plezier aan de airco die in het pla-
fond van de biljartruimte is ge-
plaatst, waardoor de temperatuur 
voor iedereen dragelijker is. 
Naast onze eigen activiteiten zijn 
er ook wat externe huurders bijge-
komen, waaronder de volksuniver-
siteit met bridgecursussen en Alli-
ance Française met cursus Frans 
en een koortje op donderdag-
avond. 
Was  het bezoekersaantal van de 
eerste helft van dit jaar al weer 
met ruim 1000 bezoekers gestegen, 
dan zal door een toename van ex-
terne huurders dit aantal aan het 
eind van het jaar ten minste ver-
dubbelen. 
De ruimte van Vivium is tijdelijk 
in gebruik door de Marokkaanse 
Culturele Vereniging totdat zij een 
definitieve ruimte krijgen. Ook lo-

pen er enkele dames bij De Palmpit 
die als onderdeel van de inburge-
ringcursus bij het ROC in Hilver-
sum een taalstage komen doen. 
Door samen te werken met de aan-
wezige gastvrouwen en heren, moe-
ten zij zo veel mogelijk in het Ne-
derlands communiceren. 
De themamaaltijden, die nu twee 
maal per maand worden gehouden, 
worden goed bezocht en voor de 
buurtmaaltijd hebben zich al veel 
mensen ingeschreven. 
De weekendactiviteiten zijn ook 
weer begonnen: soosmiddagen, bin-
go’s, verschillende lezingen, muzi-
kale middagen, dvd-voorstellingen 
en op 21 november weer een crea-
tieve markt.  
Eind augustus is ook weer het infor-
matieboekje van VersaWelzijn huis 
aan huis verspreid. Hierin staat ons 
cursus- en activiteitenaanbod ver-
meld. Hieruit kunt u een keuze ma-
ken om uw vrije tijd aan te beste-
den. Al met al weer genoeg te bele-
ven in De Palmpit. 
 

John Zijdel, voorzitter 

De Palmpit in de zomermaanden 
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Samen gezellig eten 
De buurtmaaltijd op 26 september was een groot succes. Ruim 100 buurtbe-
woners hebben gebruik gemaakt van de maaltijd en genoten van de kookkunst 
van onze keurslager! 
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 door de gezelligheid. Om de veertien dagen zijn op donder-
dag 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 dieet-
wensen. Reserveren kan in De Palmpit 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 ver-
zorgd op de tweede en laatste vrijdag van de maand. Voor de 
maand oktober beginnen we op 9 oktober met wildthema met 
als hoofdgerecht hazenpeper en op 23 oktober rodekoolstamp-
pot met hachee. Op 13 november snertthema met als hoofdge-
recht erwtensoep en voor 27 november laten we nog even open 
voor eventuele suggesties. Ten slotte op 11 december een fees-
telijk thema, tw. varkenshaas in  bospaddenstoelensoes. Alles 
wordt geserveerd met een voorgerecht en een toetje. 
Kosten € 10,- (incl. 2 consumpties). Aanmelden uiterlijk 2 da-
gen van tevoren. Max. 35 personen. Vol is vol! 
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DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

OPTICIEN AAN HUIS 
 

Stoffer Optiek (opticien aan huis) 
komt op maandag 28 september 
en maandag 9 november van 
10.00 - 12.00 uur weer 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 bij een opti-
cien doet. De toegang is gratis.  
 

LEZING 
 

Op zondag 4 oktober is er een 
lezing met verschillende verhalen  
door mw. Dorinde Smit-Duizent-
kunst.  
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,-
Meer info: zie pagina 3. 
 

ENGELSE CONVERSATIE 
 

Op 5 oktober start bij voldoende 
deelname weer Engelse conver-
satie o.l.v. Thea Pierhagen, be-
staande uit 20 lessen van 10.00 - 
11.00 uur. Kosten € 70,- (excl. 
materiaal). Aanmelding: tel. 693 
07 89. 
 
COMPUTERCURSUSSEN 
 

vanaf 5 oktober starten op maan-
dag-, dinsdag- of donderdagmid-
dag weer de computercursussen, 
t.w. een beginnerscursus met 
voornamelijk tekstverwerking, 
een gevorderdencursus met e-
mail en internet, een herhalings-
cursus en een cursus digitale 
fotografie. Kosten € 35,-. Meer 
info: tel. 693 07 89. 
 
DVD-VOORSTELLING 
 

Zondag 11 oktober wordt de 
speelfilm “The casebook of Sher-
lock Holmes” vertoond op een 
groot tv scherm. Aanvang: 14.30 
uur. Entree: € 2,- 
 
SOOSMIDDAG 
 

Op zondag 18 oktober en 
zondag 15 november 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 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.  
 
WANDELTOCHT 
 

Op dinsdag 20 oktober en 
dinsdag 17 november wordt 
weer een wandeltocht gehouden 
o.l.v. Trudy Nederend. Start om 
10.00 uur. De route en afstand is 
afhankelijk van de fysieke ge-
steldheid van de deelnemers. Ook 
rolstoelers met begeleiders zijn 
welkom. Deelname is gratis en op 
eigen risico.  
 
BUSTOCHT 
 

Vrijdag 23 oktober is de dag-
tocht “Klokken en Beiaardmu-
seum, Asten in de Peel”. Vertrek 
vanaf De Palmpit om 8.45 uur. 
Kosten € 46,00. Meer info: zie 
pagina 3. 
 
BINGO 
 

Zondag 25 oktober is er weer 
een bingo met leuke prijzen. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,- 
(incl. bingokaart en één con-
sumptie).  
 
KLEDINGVERKOOP 
 

Op dinsdag 27 oktober is in de 
hal van de Heul een verkoop van 
corsetterie, lingerie, nachtgoed, on-
dergoed, dusters en kamerjassen 
etc. door heren en dames onder-
mode speciaalzaak Diepeveen uit 
Veenendaal van 09.30-12.30 uur. 
De toegang is gratis. 
 
MUZIKALE MIDDAG 
 
Op zondag 1 november is er een 
optreden van het koor Bellefleur. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,-
Meer info: zie pagina 3. 
 
KLEDINGVERKOOP 
 

Op woensdag 4 november vanaf 
10.00 uur is er een verkoop door 
firma Vischjager uit Amsterdam 
van luxe dames pullovers en 
vesten tegen vriendelijke prijzen 

en exclusief voor Nederland. De 
toegang is gratis. 
 
DVD-VOORSTELLING 
 

Zondag 8 november wordt de 
speelfilm “The King’s Whore” 
vertoond op een groot tv scherm. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 2,- 
 
SCHOENENVERKOOP 
 

Woensdag 11 november zal van 
14.30 – 16.30 uur in de hal van 
de Heul een schoenenverkoop 
voor senioren plaatsvinden door 
Schoenhandel B. Donjacour. 
 
CREATIEVE MARKT 
 

Zaterdag 21 november zal in De 
Palmpit van 10.00 tot 15.00 uur 
weer een ‘creatieve markt’ wor-
den georganiseerd wat in het 
teken staat van de kerst. Voor een 
aantrekkelijke prijs kan men 
sieraden, schilderijen, patchwork, 
3D– en andere kaarten, houtsnij-
werk, glaswerk, zeepkransen, 
enz. kopen, om uw eigen huis te 
verfraaien of om aan een ander 
cadeau te doen. De entree is 
gratis. Deelname alleen door niet-
commerciële personen of 
instellingen. Kosten: € 5,- per 
tafel (80 x 80 cm). Info en/of 
aanmelden: tel. 6936297.  
 
MUZIKALE MIDDAG 
 
Op zondag 22 november zal Die 
Muzik Freu(n)de een muzikale 
middag verzorgen.  
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,-
Meer info: zie pagina 3. 
 
BINGO 
 

Zondag 29 november is er weer 
een bingo met leuke prijzen. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,- 
(incl. bingokaart en één con-
sumptie).  

Naast de dagelijkse inloop van 09.30 tot 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur en de vaste clubs en 
activiteiten, staan er weer diverse activiteiten op de agenda voor oktober en november 2015.  
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Op vrijdag 23 oktober is er een dagtocht “Klokken en Beiaardmuseum in Asten 
in de Peel”. Vertrek om 08.45 uur vanaf De Palmpit. 
Eerst drinken we koffie met slagroomsoes in Restaurant Den Tol in Meteren. 
Daarna gaan we naar het Klokken museum waar we een rondleiding krijgen 
over de werking van de klokken. Na de rondleiding heeft u wat vrije tijd om zelf de natuurcollectie, film en 
tuin te bekijken of een consumptie te gebruiken in het restaurant. Kosten 46 euro. Het geld graag in een en-
velop met uw naam erop. Deze wordt in de hal van De Heul in ontvangst genomen. Aanmelden kan tot en 
met maandag 19 oktober bij Eva Kooiman 6939695 of 06-13177152 of bij de gastvrouwen/heren van het 
wijkontmoetingscentrum tel. 6938786. 
Donderdag 10 december is de tocht “Kerstsfeer Amsterdamse Grachten”. Vertrek 14.30 uur vanaf De 
Palmpit. 
Met de bus gaan we door de historische Amsterdamse binnenstad waar voor de derde keer een sfeervol de-
cor is van het internationale kunst en lichtsculptuur. Vervolgens gaan we een koffietafel met kroket gebrui-
ken in het Miranda Paviljoen. Na afloop gaan we van daaruit een rondvaart maken door de Amsterdamse 
grachten. Kosten 47 euro.  

Bustochten met De Palmpit 

Voor de pauze presenteren zij een kort klassiek programma en na de 
pauze populaire muziek. Daarbij spelen ze geen André Hazes of Frans 
Bauer, maar wel musicals zoals Don’t Cry for me Argentina, Summerti-
me en nummers als Morning Has Broken en Sentimental Journey, maar 
ook een Hollands repertoire zoals 24 Rozen van Toon Hermans of Aan 
De Amsterdamse Grachten. Voldoende voor een gezellige muzikale 
middag. 

Lezing met korte verhalen 

Voor dit programma heeft zij een aantal korte verhalen uitgezocht. Verhalen van bekende schrijvers 
als Annie M.G.Schmidt, Simon Carmiggelt, Toon Hermans, Godfried Bomans, Remco Campert, 
Vincent Bijlo. 
De verhalen worden voorgedragen, afgewisseld door toepasselijke muziekfragmenten en lichtvoetige 
gedichtjes. De sfeer van de presentatie is ontspannen. Een aanrader voor een gezellige middag. 

Muzikale middag 
Op zondag 22 november zal Die Musik Freu(n)de een muzi-
kale middag verzorgen in De Palmpit  

Op zondag 1 november zal het koor Bellefleur uit Naarden 
optreden.  

Zangkoor “Bellefleur” is een driestemmig dameskoor met ruim 25 leden 
en staat o.l.v. de Noorse dirigente Gro Rapstad met pianobegeleiding 
van Karin Bouwmeester. Het repertoire gaat van licht klassieke en reli-
gieuze liederen, Nederlandse en Engelstalige volksliedjes tot musicals. 
Bellefleur zoekt nog enthousiaste leden. Dus kom kijken en meldt u aan. 

Muzikale middag 

Tot ons genoegen maakt de Alliance Française ’t Gooi dit jaar voor het eerst deel uit van het programma 
dat de Palmpit aanbiedt. Meer kunnen zeggen dan: „Bonjour - Bon appétit - Bon voyage?”  
De Alliance Française is vanaf 23 september op woensdagochtend van 10.00-13.00 u. en donderdagoch-
tend van 10.00 - 11.30 u. in de Palmpit aanwezig met cursussen voor beginners en meer gevorderden. 
Naast de cursus kunt u deelnemen aan een gevarieerd cultureel programma met culturele avonden, Franse 
café’s en filmvertoningen.  
Instromen kan op elk gewenst moment. Tel.: 06-53492575; website: www.afpb.nl/gooi. 

Nieuw! Frans bij de Alliance Française 

Op 4 oktober wordt weer een lezing gehouden door mw. Dorinde Smit-Duizentkunst.  

Clubs en activiteiten in De Palmpit 

In augustus is de activiteitengids van VersaWelzijn huis aan huis verspreid. Deze boekjes liggen ook in De 

Palmpit. Voor aanmelden of informatie over een activiteit kunt u bellen met Ria Schipper, tel. 693 07 89. 
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‘Rondom De Palmpit’ wordt sa-
mengesteld door John Zijdel. Bij-
dragen van anderen zijn welkom. 
De redactie behoudt zich het recht 
voor ze te bekorten of niet te plaat-
sen. Het volgende nummer ver-
schijnt eind november. Bijdragen 
daarvoor niet later dan 22 nov a.s. 
inzenden, per e-mail aan: info@de-
palmpitbussum.nl of per post aan: 
redactie ‘Rondom De Palmpit’, 
Koekoeklaan 3, 1403 EA, Bussum. 

COLOFON 

EXPOSITIE 
In de maanden oktober, no-
vember en december zullen 
de leden van De Vrije Schil-
ders uit Bussum wederom 
hun werken exposeren in De 
Palmpit .  

De vereniging 
“De Vri je 
Schilders” be-
staat volgend 
jaar 70 jaar! 

De Vrije Schilders bestaat uit een 
groep mensen die wekelijks bij el-
kaar komen om met elkaar te teke-
nen en schilderen. 
Met regelmaat wordt een onder-
werp aangedragen, maar meestal 
doet men waar men persoonlijk de 
meeste aardigheid in heeft. 
Op dinsdagavond is er altijd een 
model voor portret- of naaktstudie. 
Er is geen ballotage, iedereen kan 
lid worden. 
Af en toe wordt een workshop ge-
organiseerd door een kunstenaar. 
Verder stimuleren de leden elkaar. 
Het atelier bevindt zich aan het 
Oosterpad 13 in het centrum van 
Bussum. 
Voor meer info: www.devrije-
schilders.nl 
De feestelijke opening van de ten-
toonstelling vindt plaats op zater-
dag 3 oktober om 11 uur. Ieder-
een is daarbij van harte welkom. 

Gooise Meren is een afwisselend 
gebied waar je veel terugziet van 
een bewogen historie, waar het 
fraai wonen is en waar je kunt ge-
nieten van uitgestrekt landelijk ge-
bied en natuur.  
Bussum, Naarden en Muiden zijn 
vanaf 1 januari 2016 deel van de 
gemeente Gooise Meren, dat in het 
noorden grenst aan het Gooimeer 
en het IJmeer, randmeren die in de 
20e eeuw ontstaan zijn door inpol-
deringen van het IJsselmeer,na af-
sluiting van de Zuiderzee. 
Het Naardermeer in het westen valt 
grotendeels ook binnen haar gren-
zen. In het oosten en zuiden vor-
men uitlopers van de Utrechtse 
Heuvelrug het stuwwallenland-
schap van het Gooi. Een over-
gangsgebied van droog naar nat. 
Om het beter te leren kennen, zijn 
er fiets- en bustochten uitgezet en 
reist er een tentoonstelling langs 
gemeentehuizen, bibliotheken, 
wijkcentra, kerken en verzorgings-
centra. In de 2e helft van november is deze tentoonstelling dage-
lijks van 08.00 - 20.00 uur te zien in de hal van de Heul, Koekoek-
laan 3 te Bussum. Negen panelen vertellen u met beeld en tekst de 
achtergronden van wat typerend was in het verleden en in hoeverre 
dit verleden zijn zichtbare sporen heeft nagelaten en hoe Bussum, 
Muiden, Muiderberg en Naarden tot de dag van vandaag vorm heb-
ben gekregen. 

KEN UW NIEUWE BUREN IN GOOISE  
MEREN EN VERKEN HUN HISTORIE 

Atelier Teken- en schildervereniging “De 

Vrije Schilders” 

In De Palmpit liggen vouwbladen waarin activiteiten 
staan waaraan alle inwoners van Gooise Meren kunnen 
deelnemen. Ze nodigen uit  om elkaars woonkernen en 
hun geschiedenis voor het eerst of nog beter te leren 
kennen. Historische stichtingen en verenigingen in Bus-
sum, Muiden, Muiderberg en Naarden laten u de plaatsen 
zien die nu Gooise Meren vormen. 

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 iedere maandag van 10.00 tot 11.30 uur van harte 
welkom bent om vrijblijvend kennis te komen maken met een soci-
aal werker van Versa Welzijn. Wij werken o.a. samen met medewer-
kers 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 leefbaarheid in de buurt? Signa-
leert u problemen waarvan u vindt dat die opgelost moeten worden? 
Wilt u iets doen voor uw buurt of buurtgenoten? Wilt met de sociaal 
werker van gedachten wisselen over wat u bezighoudt?  
Versa Welzijn werkt samen met de Thuiszorg organisaties Amaris 
en Vivium en één van hun medewerkers zal elke eerste maandag van 
de maand aanwezig zijn. Zij kunnen uw vragen beantwoorden rond 
o.a. indicaties, verzorging, begeleiding en verpleging. Meer informa-
tie: Coby Roest en Ellis van der Tweel, sociaal werkers Versa Wel-
zijn Bussum telefoon 035 691 12 51 of Bussum@versawelzijn.nl. 

VERSA WELZIJN IN DE WIJK 


