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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 terras kan 
genieten voordat dit de opslag in 
gaat. Dat zal pas na zaterdag 8 ok-
tober plaats vinden, want op die 
dag bestaat De Palmpit  precies 30 
jaar en kan men op die dag bij 
mooi weer nog even genieten van 
gratis koffie met gebak op het ter-
ras of anders in de ronde ruimte. 
De ruimte van Vivium wordt bin-
nenkort betrokken door een flex-
bureau van Vivium en kan dan 
niet meer gebruikt worden door 
onze koersbalclub en de kleding-
verkoopbedrijven. Omdat de hal 
van de Heul op last van Dudok 
Wonen ook niet meer gebruikt 
mag worden voor dit soort doelein-
den, zal er in de toekomst dus geen 

kledingverkoop meer zijn, tenzij ze 
gebruik willen maken van één van 
de Palmpitruimtes als die leeg zijn. 
Ook de weekendactiviteiten zijn 
weer begonnen: bingo’s, lezingen, 
soosmiddagen, dvd-voorstellingen, 
muzikale middagen en op 19 no-
vember weer een creatieve markt.  
In plaats van het informatieboekje 
van VersaWelzijn dat huis aan huis 
verspreid werd, is er nu een algeme-
ne folder gekomen met een daarin 
een inlegvel waarop alle  cursus- en 
activiteitenaanbod van de verschil-
lende wijkcentra staan vermeld. Bij 
dit krantje treft u een inlegvel met 
de activiteiten van De Palmpit. 
Hieruit kunt u een keuze maken om 
uw vrije tijd aan te besteden. Al 
met al weer genoeg te beleven in De 
Palmpit. 
 

John Zijdel, voorzitter 

WOC De Palmpit 30 jaar 
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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 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. In ieder 
geval komt (wijk)wethouder Marleen Sanderse op donderdag 27 oktober mee-
eten en kunnen de aanwezigen met haar kennis maken. 
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 thema-
maaltijden verzorgd op de laatste vrijdag van de maand. Op 28 
oktober is dat een herfstavond met Champignon tapenade op 
toast, varkenshaas met champignon-roomsaus en vlaflip, op 25 
november Wildavond met Carpaccio van hertenrookvlees, ha-
zenpeper, rode kool met appeltjes en aardappelpuree en stoof-
peertjes en ten slotte op 16 december een Kerst thema met  
Amuse van gerookte zalmsnippers, kabeljauwfilet met pommes 
duchesse en aardbei bavarois Kosten € 10,-. Aanmelden uiter-
lijk 2 dagen van tevoren. Max. 35 personen. Vol is vol! 

Clubs en activiteiten in De Palmpit 
Bij dit krantje is een inlegvel toegevoegd met daarin alle infor-

matie vermeld over alle clubs en activiteiten die plaatsvinden 

in ons wijkontmoetingscentrum. 
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De Palmpit 
zit nu ook op 
Facebook.  
 

www.facebook.com/
depalmpit.bussum   

John
Markering
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DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

DVD-VOORSTELLING 
 

Zondag 2 oktober wordt de 
speelfilm “From time to time” 
vertoond op een groot tv scherm. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 2,-
. 
 
OPTICIEN AAN HUIS 
 

Stoffer Optiek (opticien aan huis) 
komt op maandag 3 oktober 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.  
 

COMPUTERCURSUSSEN 
 

vanaf 3 oktober starten op maan-
dag-, en donderdagmiddag weer 
de computercursussen, t.w. een 
beginnerscursus met voorname-
lijk tekstverwerking, een gevor-
derdencursus met e-mail en inter-
net, een herhalingscursus en een 
cursus digitaal fotoboek maken. 
Kosten € 35,-. Meer info: tel. 693 
07 89. 
 
JUBILEUMVIERING 
 

Zaterdag 8 oktober bestaat De 
Palmpit precies 30 jaar (zie 
artikel op pagina 4). Om dit 
heugelijke feit te vieren is er 
tijdens de inloop van 10.00 - 
12.00 uur gratis koffie met gebak. 
 
MUZIKALE MIDDAG 
 

Op zondag 9 oktober is in De 
Palmpit geen activiteit i.v.m. het 
optreden van het Ruime Sop in 
theater Spant. Deze voorstelling 
is inmiddels uitverkocht en 
kunnen niet meer worden besteld. 
 
SOOSMIDDAG 
 

Op zondag 16 oktober is er  een 
soosmiddag voor jong en oud. 
Van de aanwezigen wordt ver-
wacht 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 muziek-
instrument (piano is aanwezig), 

of een andere ludieke manier om 
de aanwezigen te vermaken. Aan-
vang 14.30 uur. De entree is 
gratis.  
 
BUSTOCHT 
 

Vrijdag 21 oktober is de dag-
tocht “Historie Westfriesland”. 
Vertrek vanaf De Palmpit om 
8.30 uur. Kosten € 44,50. Meer 
info: zie pagina 3. 
 
BINGO 
 

Zondag 23 oktober is er weer 
een bingo met leuke prijzen. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,- 
(incl. bingokaart en één con-
sumptie).  
 
KLEDINGVERKOOP 
 
Op maandag 24 oktober is in de 
Palmpit een verkoop van corset-
terie, lingerie, nachtgoed, onder-
goed, dusters en kamerjassen etc. 
door heren en dames ondermode 
speciaalzaak Diepeveen uit Vee-
nendaal van 09.30-12.30 uur. De 
toegang is gratis. 
 
LEZING 
 
Op zondag 30 oktober wordt 
door Norman Vervat een lezing 
gehouden over het leven en werk 
van Dudok. Aanvang: 14.30 uur. 
Entree: € 4,-. Meer info: zie 
pagina 3. 
 
LEZING 
 
Op zondag 6 november  wordt 
door dhr. Arthur Graaff een 
lezing gehouden over de Kristall-
nacht als feitelijke start van de 
Holocaust. Aanvang: 14.30 uur. 
Entree: € 3,-. Meer info: zie 
pagina 3. 
 
SOOSMIDDAG 
 

Op zondag 13 november 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 muziekin-
strument (piano is aanwezig), of 

een andere ludieke manier om de 
aanwezigen te vermaken. Aan-
vang 14.30 uur. De entree is 
gratis.  
 
CREATIEVE MARKT 
 

Zaterdag 19 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.  
 
DVD-VOORSTELLING 
 

Zondag 20 november wordt de 
speelfilm “After promise” 
vertoond op een groot tv scherm. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 2,- 
 
BINGO 
 

Zondag 27 november is er weer 
een bingo met leuke prijzen. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 4,- 
(incl. bingokaart en één con-
sumptie).  

 
INLOOP 
 

Van maandag t/m zaterdag is 

er elke ochtend inloop waarbij 

men in de gelegenheid wordt 

gesteld om onder het genot van 

een kopje koffie, thee of warme 

chocolademelk gezellig samen 

te zijn. Bij mooi weer kan dat 

natuurlijk ook op ons terras, 

dat ook ‘s middags open is van 

13.30 - 16.30 uur en men dan 

ook een drankje kan krijgen. 

Naast de dagelijkse inloop van 09.30 tot 12.00 uur en van 13.30 - 16.30 uur en de vaste clubs en 
activiteiten, staan er weer diverse activiteiten op de agenda voor oktober en november 2016.  
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Op vrijdag 21 oktober is er een dagtocht “Rondje Markermeer en museum van 
de 20e eeuw in Hoorn”. Vertrek om 08.30 uur vanaf De Palmpit. 
In de 80-er jaren van de vorige eeuw was men voornemens het Markermeer in te 
polderen. Vanwege de hoge kosten en de te verwachten problemen met be-
trekking tot het grondwater en de houten heipalen onder Amsterdam, heeft men hier vanaf gezien. Dat we 
daarmee gelukkig mogen zijn, kunt u op deze dag zelf ervaren. Veel vogelsoorten zoeken in dit gebied hun 
toevlucht. Terwijl veel stadjes en dorpen zo met het water ver-bonden zijn, dat het uit historisch oogpunt 
zonde zou zijn, als zij temidden van het vaste land kwamen te liggen. We brengen deze dag o.a. een bezoek 
aan Katwoude waar we bij een klompenmaker koffie met gebak gebruiken. Na de koffietafel met soep 
rijden we naar het museum van de 20ste eeuw in Hoorn en krijgt u de gelegenheid om dit museum te 
bekijken, na het museumbezoek heeft u nog een pauze in Hoorn. 
Thuiskomst: ca.17.30 uur. Kosten: € 44,50. Het geld graag gepast in een envelop met uw naam erop. Het 
geld wordt in de hal van het appartementencomplex opgehaald. U kunt zich uiterlijk drie dagen van te vo-
ren opgeven bij de gastvrouwen/heren van De Palmpit, tel. 693 87 86 of bij Angèle Visser, tel. 691 29 22.  
Volgende bustocht: vrijdag 16 december 2016 Lichtjestour in Amsterdam met rondvaart. 

Bustochten met De Palmpit 

Lezing over Dudok 

Willem Marinus Dudok (1884-1974) is vooral befaamd vanwege zijn ontwerp van het 
Hilversumse raadhuis. Dudok heeft echter meer gedaan. Tijdens zijn leven heeft hij 
honderden ontwerpen gerealiseerd. Niet alleen heeft hij heel duidelijk zijn stempel op 
de ontwikkeling van Hilversum gedrukt, ook in bijvoorbeeld Bussum, Naarden, Rot-
terdam, Parijs en Calcutta zijn gebouwen van zijn hand te vinden. Zijn werk is tot op 
de dag van vandaag een bron van inspiratie voor andere architecten in zowel Neder-
land als elders in de wereld. Tijdens de lezing hoort u alles over het leven en werk van 
deze bijzondere architect.  

Lezing over Kristallnacht als start van Holocaust 
Op zondag 6 november geeft  de Bussumse oorlogsjournalist en antifascist  Arthur Graaff 
in De Palmpit een lezing over de Kristallnacht als feitelijke start van de Holocaust. Hij  
gebruikt daarbij  foto's, filmpjes en artikelen uit oude kranten. 

Op zondag 30 oktober wordt een lezing gehouden door dhr.  Norman Vervat over het  le-
ven en werk van Willem Marinus Dudok. 

De Kristallnacht vond plaats in de nacht van 9 op 10 november 1938. Hitler en zijn 
nazi's besloten dat ze de Joden in die nacht voor de eerste keer grof zouden aanpakken. 
Dat zou gebeuren door hun winkels, hun huizen en hun synagogen aan te vallen. Er 
vielen die nacht alleen al op straat ruim 90 doden als gevolg van aanvallen van nazi's, 
met name de SA. Er gingen in Duitsland en Oostenrijk ongeveer 2.000 synagogen in 
vlammen op - in Wenen alleen al werden er 95 vernietigd in die nacht en de dagen er-
na. Zo'n 30.000 Joden werden naar de concentratiekampen versleept. De Holocaust was 
hiermee echt een feit. De pers in de hele wereld schreef erover. Geen weldenkend mens 
kon nu nog Hitlers ware bedoelingen ontkennen. 
Arthur Graaff (68)  is al 8 jaar hoofdredacteur van de oorlogssite Nieuws-wo2.tk, en 
woordvoerder van de AFVN-Bond van Antifascisten. Hij heeft al vele tientallen artike-
len geschreven over de oorlog, o.m. in de Gooi- en Eemlander.   

Foto: De op 9 november 1938 in brand gestoken Akense synagoge, waar - nota bene - Anne Franks ouders ooit trouwden. Er staat nu een nieuw gebouw, dat 
permanent bewaakt wordt. De brand was vanuit Kerkrade te zien. Foto via Anne Frank Huis, Amsterdam. 

VALPREVENTIE 
Enige tijd geleden maakte ik bijna een doodsmak. Elke morgen sta ik op één 
been, om mijn andere been in een broekspijp te steken. Rechts lukt dat uitste-
kend, doch links haakt mijn kleine teen altijd in de zoom van de broek. En dan 
duvel je om. Dat gebeurt bij een klein broekje evengoed.  
De oplossing is simpel. Ga altijd op de rand van je bed of op een stoel zitten om 
je broek aan te trekken. Als je de trap op of af moet, houd dan beide handen aan 
de leuning vast. Moet je iets meenemen, zorg dat je minstens één hand vrij hebt. 
Haal het niet in je hoofd om in allebei de handen wat te hebben, dan vraag je om 
een gebroken heup of nog erger. 
Gooi alle losse matjes en vloerkleedjes de deur uit. Als je een groot vloerkleed in 

de kamer hebt, zorg er dan voor dat onder de randen stroef materiaal ligt. 
Ik heb u lief en zie u heel en gezond op De Palmpit.                                                                         Jos Baaij. 
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‘Rondom De Palmpit’ wordt sa-
mengesteld door John Zijdel. 
Bijdragen van anderen zijn wel-
kom. De redactie behoudt zich 
het recht voor ze te bekorten of 
niet te plaatsen. Het volgende 
nummer verschijnt eind novem-
ber. Bijdragen daarvoor niet la-
ter dan 22 nov a.s. inzenden, per 
e-mail aan: info@depalmpit-
bussum.nl of per post aan: re-
dactie ‘Rondom De Palmpit’, 
Koekoeklaan 3, 1403 EA, Bus-
sum. 

COLOFON 

30 JARIG JUBILEUM 

Zoals op de voorpagina van dit  krantje reeds werd vermeld bestaat wijkontmoetingscen-
trum De Palmpit op 8 oktober 2016 precies 30 jaar. Tijdens de viering van het 25 jarig 
jubileum, vijf  jaar geleden, werd o.a. een jubileumboekje uitgebracht.  Hierin stond o.a.  
onderstaand krantenart ikel waarin duidelijk werd weergegeven hoe het ontstaan van De 
Palmpit  tot stand is gekomen. Om dit te vieren is er op zaterdag 8 oktober ti jdens de in-
loop gratis koffie met gebak. Daarnaast wordt op zaterdag 5 november dit  heugelijk feit  
gevierd met een feest voor alle vrijwilligers van De Palmpit.  

BUSSUM — Het Katholiek Militair Tehuis de Palmpit aan de 
Koekoeklaan in Bussum heeft vanaf woensdag een tweede be-
stemming. Tijdens een feestelijk gebeuren zal de Palmpit in ge-
bruik worden genomen als een ontmoetingscentrum voor bewo-
ners van de Oostereng en de Godelinde-buurt. 

tact komen met de jongens. Je 
merkt wel ‘s dat er over en weer 
onbegrip heerst. Dat kunnen we zo 
misschien uit de wereld helpen.”  

De initiatiefnemers stellen met 
nadruk dat alle wijkbewoners wel-
kom zijn. “Natuurlijk hebben we 
veel ouderen in deze wijk, maar het 
is echt de bedoeling dat ook andere 
mensen de Palmpit gaan bezoeken,”  
aldus Ron Holst van de buurthuizen-
stichting Scarabee. 
Bezoekers kunnen ‘s ochtends in het 
tehuis terecht voor een kopje koffie 
en een krantje. Daarnaast  zullen ver-
schillende activiteiten zoals bridgen, 
biljarten en Engelse conversatie wor-
den georganiseerd. 

Militairen  
Dat het KMT dagelijks bezocht 
wordt door een flink aantal militai-
ren vormt geen probleem. Beheerder 
Frans Boom van De Palmpit: “We 
hopen juist dat de mensen zo in con-

Dat ontmoetingscentrum is één  
van de activiteiten die de Bussumse 
buurthuizen en de Stichting Wel-
zijnswerk voor Ouderen Bussum 
ontplooien in het kader van het pro-
ject wijkgericht werken. Het is de 
bedoeling  dat de Palmpit voor wijk- 
bewoners van alle leeftijden een 
vaste ontmoetingsplaats gaat wor-
den. 

Krantje  
Vooruitlopend op deze wijkpost is 

al drie keer een wijkkrantje ver-
schenen, met speciaal voor de 
buurtbewoners bestemde informa-
tie.  Een oproep in dat krantje voor 
vrijwilligers leidde tot een grote 
respons. “Dat liep als een trein,” 
vertelt buurtbewoner Aat Passenier, 
één van de vrijwilligers. 


