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Wat was er in de afgelopen maan-
den weer veel te beleven in De 
Palmpit! Naast de gebruikelijke 
weekendactiviteiten, zoals de 
bingo’s en de soosmiddagen (met 
verrassende optredens), de lezin-
gen en muzikale optredens, waren 
er ook de traditionele activiteiten 
op Koninginnedag, 2e Paasdag, de 
dodenherdenking bij het Kruis op 
4 mei, de wandelvierdaagse voor 
60+ en 2e Pinksterdag. Daarnaast 
weer de workshop bloemschikken 
en de creatieve markt voor Pasen 
en de bustochten naar de keuken-
hof en Texel. Van enkele activitei-
ten vindt u elders in dit krantje 
een verslag.  
Ook zijn de fietstochten op de 3e 
woensdag van de maand en de 
wandeltochten op de 3e dinsdag 
van de maand weer begonnen en 
kan men elke woensdagochtend 
meefietsen met Bart.  
Natuurlijk is De Palmpit in de zo-

mermaanden ook elke ochtend weer 
open om gezellig koffie, thee of war-
me chocolademelk te komen drin-
ken. Ook in deze periode zijn er 
voldoende gastvrouwen/heren be-
reid om door te werken. Dat geldt 
trouwens ook voor de spelletjesmid-
dagen op vrijdag, de bridgeclub op 
maandagochtend, dinsdagochtend 
en woensdagmiddag, de biljartles 
op vrijdagochtend, koersbal op 
donderdagochtend en de patch-
workgroepen op dinsdagochtend en 
vrijdagochtend en -middag. Dus als 
u zich verveelt in de komende 
maanden, dan hopen we dat u De 
Palmpit weet te vinden. 
Over de inrichting van de ronde 
ruimte is nog weinig te vertellen. 
Alles hangt af van het moment dat 
bouwbedrijf Aalberts kan beginnen 
met de verbouwing en aanpassin-
gen en aansluitend de inrichting er-
van. 

John Zijdel (voorzitter) 

De Palmpit in de zomer 2012 
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Pasen en Pinksteren 
Voor het tweede jaar werd tijdens Pasen en Pinksteren iets georganiseerd in 
De Palmpit en wel een Paasbrunch op 2e Paasdag en een Pinksterbrunch op 2e 
Pinksterdag. Men moest zich tevoren inschrijven en de kosten waren € 10,- 
per persoon. Op beide dagen hadden zich zo’n 40 personen aangemeld. Om 
10.30 uur werd men verwelkomd met koffie en gebak. Daarna werd een film 
vertoond. In die tijd waren leden van de beheercommissie en enkele gastvrou-
wen druk met het klaarmaken van de brunch. Tijdens de Paasbrunch trof men 
op lange tafels luxe broodjes, Paasbrood, suikerbrood, salades en verschillen-
de soorten beleg aan. Ook de eieren ontbraken natuurlijk niet. Bij de Pinkster-
brunch kreeg men in plaats van het Paasbrood en de eieren een kopje soep en 
een warme snack en bij beide brunches ontbrak na afloop natuurlijk het toetje 
en het fruit niet. Na de brunches werd nog een bingo gehouden waarbij ieder-
een in de prijzen viel. Aansluitend kon men nog een spelletje spelen onder het 
genot van een hapje en een drankje. Mogelijk dat de volgende brunch op 2e 
Kerstdag plaats zal vinden in de dan mooi ingerichte ronde ruimte. 

Koninginnedag 
Ook de viering van koninginnedag in 
De Palmpit is onderhand een traditio-
neel gebeuren. Dankzij de sponsoring 
door Albert Heyn, Gall &Gall en ban-
ketbakker Morgenstond van winkel-
centrum Koekoeklaan konden de rond 
de vijftig gasten genieten van de ter 
beschikking gestelde versnaperingen, 
waaronder koffie of thee met oran-
jetompoes, jus d’orange of oranjebit-
ter met oranje chips en borrelnootjes 
en stukjes mandarijn die door de 
voorzitter, John Zijdel, hoogstper-

soonlijk waren gepeld. Vanaf 09.45 uur stond de TV met groot scherm aan en 
konden de gasten de activiteiten gadeslaan van de koninklijke familie. 
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In de zomermaanden zullen er, buiten de vaste dingen, minder activiteiten in WOC De 
Palmpit plaatsvinden. De activiteiten die wel doorgang vinden, treft u hieronder aan.  

DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

SOOSMIDDAG 

Op zondag 17 juni is er weer 
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 
anekdotes, het voordragen van 
een sketch, een gedicht of leuk 
verhaal, het bespelen van een 
muziekinstrument (piano is aan-
wezig), of een andere ludieke 
manier om de aanwezigen te 
vermaken. Op deze middag tre-
den leerlingen van muziekschool 
Josien de Roode op en zullen ze  
een “vaderdag special” verzor-
gen. Aanvang: 14.30 uur. De en-
tree is gratis.  

Het hele jaar door organiseert 
De Palmpit op de derde dinsdag 
van de maand een wandeltocht 
o.l.v. Trudy Nederend. Start ’s 
morgens om 10.00 uur bij De 
Palmpit. Tevoren en na afloop 
kan men in De Palmpit iets drin-
ken op eigen kosten.  
Bij de afstand en de route wordt 
rekening gehouden met de fysie-
ke gesteldheid van de deelne-
mers. Deelname is gratis, maar 
op eigen risico. De eerstvolgen-
de wandeltochten zijn op 19 ju-
ni en 17 juli. 

WANDELTOCHTEN  

DVD-VOORSTELLING 

Op woensdag 6 juni wordt de 
romantische film “Letters to Ju-
liet” vertoond. Aanvang 19.30 
uur.  
Woensdag 20 juni wordt de ko-
mische film “Larry Crowne” 
vertoond. Aanvang 19.30 uur. 
Entree € 1,-. 

KLEDINGVERKOOP 

Op maandag 16 juli is in de hal 
van de Heul een verkoop van 
Corsetterie, lingerie, nachtgoed, 
ondergoed, dusters en kamerjassen 
etc. door heren en dames onder-
mode speciaalzaak Diepenveen 
uit Veenendaal van 09.30 – 
12.30 uur. De toegang is gratis. 

KLEDINGVERKOOP 

Donderdag 7 juni houdt Harry 
Kerkhofs Modehuis uit Valkens-
waard in de hal van De Heul 
vanaf 9.30 uur een kleding(uit)
verkoop voor senioren, mannen 
zowel als vrouwen. Tevens sie-
radenverkoop door Nelleke. De 
toegang is gratis. 

Wanneer het Nederlands elftal 
speelt is De Palmpit geopend 
om de wedstrijd samen met an-
dere voetballiefhebbers op een 
groot TV-scherm te aanschou-
wen. Voor het wedstrijdschema: 
zie pagina 3. 

EK VOETBAL 

Op zondag 10 juni zal de heer 
Joop Heerschop, voorzitter van 
de stichting "Kinderen in Nood"  
een dialezing houden over de 
activiteiten van zijn stichting. 
Aanvang 14.30 uur. De entree is 
gratis, maar na afloop is er een 
collecte voor de stichting! 

LEZING KINDEREN IN 
NOOD 

Op woensdag 20 juni 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.  

KLEDINGVERKOOP 

BINGO 

Op zondag 24 juni is weer de 
maandelijkse bingo. Aanvang: 
14.30 uur. Aanmelden is niet 
nodig. 
Entree: 4 euro (incl. een bingo-
kaart en één consumptie). 
In de maand juli is er geen bin-
go. 

Op zondag 8 juli wordt een 
middagconcert verzorgd door 
Fred Mann met Marcus van der 
Heide aan de piano. Fred Mann 
is oud-fluitist van het Radio Ka-
merorkest en was indertijd ook 
een bekend panfluitspeler. Daar-
toe nam hij in Parijs o.a. les bij 
de grote promotor van de pan-
fluit George Zamfir. Hij trok 
ook naar Roemenië, de baker-
mat van de panfluit. 
Op het programma ondermeer 
werken van Vivaldi, Telemann 
en van den Sigtenhorst Meyer 
en een koraalpartita van J.G. 
Walther, een verre neef van 
Bach. Een modern(er) werk is 
van Frits Haaze, Cinq Mouve-
ments (1988), eigenlijk voor 
fluit en orgel. De panfluit wordt 
bespeeld in een aantal nummers 
Roemeense volksmuziek. 
Aanvang: 14.30 uur. Zaal open 
om 14.00 uur. Entree: gratis. 

MUZIKALE MIDDAG 

SOOSMIDDAG 

06-12431121. Op deze middag 
weer een verrassend optreden!! 
Aanvang: 14.30 uur. De entree 
is gratis.  

Van april t/m oktober organi-
seert De Palmpit op de derde 
woensdag van elke maand beur-
telings een korte en een lange 
fietstocht. Op 20 juni is de vol-
gende tocht, een korte van ± 30 
km. Start ’s middags om 13.30 
uur bij De Palmpit, einde om ± 
17.00 uur. Onderweg wordt er-
gens aangelegd voor koffie of 
thee. Op 18 juli 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). De 
deelname is gratis, maar op ei-
gen risico. Info: 035-6919461. 

FIETSTOCHTEN  

Ook op zondag 15 juli 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 
anekdotes, het voordragen van 
een sketch, een gedicht of leuk 
verhaal, het bespelen van een 
muziekinstrument (piano is aan-
wezig), of een andere ludieke 
manier om de aanwezigen te 
vermaken. Info bij John Zijdel: 

Als het weer het toelaat kan men 
elke woensdag van 10.30 uur tot 
+ 14.00 uur meefietsen met Bart 
Rohde naar biologische tuinen. 
De deelname is gratis en op ei-
gen risico. 

FIETSEN MET BART 
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‘Rondom De Palmpit’ wordt samen-
gesteld door Frans Zuydwijk, John 
Zijdel en Rob Arnoldussen. Bijdragen 
van anderen zijn welkom. Maar de re-
dactie behoudt zich het recht voor ze 
te bekorten of niet te plaatsen.  
Het volgende nummer verschijnt eind 
juli. Bijdragen daarvoor niet later dan 
22 juli a.s. inzenden, per e-mail aan: 
info@ depalmpitbussum.nl, of per 
post aan: redactie ‘Rondom de Palm-
pit’, Koekoeklaan 3, 1403 EA, Bus-
sum. 

COLOFON 

De bedoeling is dat op die mid-
dag, onder het genot van een hap-
je en een drankje de aanwezigen 
vermaakt worden met een voor-
dracht, een gedicht, een (nette) 
mop of d.m.v. een muzikaal in-
termezzo. Voor dat laatste zoe-
ken wij mensen (jong en oud) die 
het leuk vinden om hun muzikale 
of andere talenten te tonen aan 
anderen in 
een informele 
sfeer. Moge-
lijk vindt uw 
(klein)kind 
het leuk om 
een keer op te 
treden.  
Wanneer je interesse hebt om 
hieraan mee te doen en jouw kun-
nen zou willen vertonen, kun je 
contact opnemen met John Zij-
del, voorzitter van De Palmpit op 
tel. 06-12431121. Dan kun je een 
afspraak maken op welke soos-
middag je zou willen optreden.
De eerstvolgende soosmiddagen 
zijn op zondag 17 juni, 15 juli, 19 
augustus en 16 september 2012.  

Het is net een maand geleden 
dat ik mij heb aangemeld als 
vrijwilliger bij de Palmpit. In 
die hoedanigheid bezocht ik de 
soosmiddag op zondag 20 mei. 
Het verbaasde mij te zien hoe-
veel mensen er aanwezig waren 
die werkelijk genoten van wat 
er die middag werd geboden. 
Op deze middag was o.a. wet-
houder van Ramshorst aanwe-
zig. Na een korte inleiding 
toonde zij een DVD over het 
oude verleden van Bussum. Ve-
len van de aanwezigen wonen 
al vanaf hun geboorte in Bus-
sum. Er ging dan ook een deel 
van hun jeugd met deze film 
aan hen voorbij. In de pauze 
was er gelegenheid een drankje 
te nemen en ging men rond met 
een stukje kaas en worst. Dit al-
les maakte deze middag tot een 
feestelijk gebeuren. Na een kor-
te pauze, waarin wethouder van 
Ramshorst met diversen bewo-
ners een kort gesprekje had ge-
houden, werd het in haar verde-
re betoog al snel duidelijk dat 
er veel nostalgie aan de bewo-
ners was voorbijgegaan. De 
meeste betreurde vooral de 
sloop van het oude stadhuis, 
maar nóg meer de bouw van het 
nieuwe stadhuis die voor de 
meeste een onooglijk gebouw 
was geworden. Ook andere ge-
bouwen en gebieden, lelijke, 
maar ook mooie, werden be-
sproken en ook de plannen die 
de gemeente heeft om het cen-
trum mooier te maken.  
Na wederom een korte pauze 
konden wij genieten van me-
vrouw Rietje Rijk. Zij verraste 
ons met de nodige, veelal door 
haar zelfgemaakte, gedichten 
die zij als een waar artiest aan 
ons voordroeg. Wij genoten van 
haar persoonlijke inleving en 
voordracht die haar gedichten 
tot iets levends maakte. Bedankt 
Rietje !!!  
Ook de heer van Doorne wist 
de aanwezigen te vermaken met 
een paar leuke moppen.  
Al met al…. was het een enorm 
geslaagde middag. Mijn per-
soonlijke indruk die ik hierdoor 
heb meegekregen zal mij er 
stellig toe stimuleren mijn me-
dewerking te willen geven aan 
de eerstvolgende soosmiddag 
op 19 juni en 15 juli a.s. Deze 
zullen zéker zo gezellig zijn.  

R. Arnoldussen.  
(PR beheercommissie)  

SOOSMIDDAG 

Niets is leuker dan met z’n allen voetbal kijken  op een groot TV-
scherm in een oranje versierde zaal onder het genot van een hapje en 
een drankje. Alle voetballiefhebbers zijn daartoe van harte welkom 
op de navolgende data: 
09 juni 2012                18.00 uur         Nederland – Denemarken 
13 juni 2012                20.45 uur         Nederland – Duitsland 
17 juni 2012                20.45 uur         Portugal – Nederland 
21 of 22 juni 2012       20.45 uur         Kwartfinale 
27 of 28 juni 2012       20.45 uur         Halve finale 
01 juli 2012                 20.45 uur         Finale 

WEDSTRIJDSCHEMA EK-VOETBAL 

Elke derde zondag van de 
maand wordt tussen 14.30 
en 16.30 uur in De Palmpit 
een soosmiddag georgani-
seerd. Deze soosmiddagen 
worden door zo’n 30 tot 40 
personen bezocht.  

JONG TALENT GEZOCHT 

Het woord Boodschappen sugge-
reert dat het om boodschappen- 
doen gaat, maar dat is niet juist. 
Het gaat erom dat mensen samen 
dingen kunnen gaan ondernemen 
met dit vervoermiddel, zodat er 
weer participatie is en er hierdoor 
wellicht andere contacten ont-
staan. 
Door het aanbieden van tochtjes 
in de omgeving en het doen van 
boodschappen, worden minder 
mobiele 55-plussers in de gele-
genheid gesteld om weer (meer) 
deel te nemen aan het maatschap-
pelijk leven. Er worden uitstapjes 
gemaakt naar musea, markten, 
restaurants, evenementen, natuur-
gebieden, winkelcentra, etc. Iede-
re twee maanden verschijnt een 
programmaboekje waarin de acti-
viteiten worden vermeld met bij-
behorende tijden en de prijs.  
Een belangrijke rol in dit project 
hebben de vrijwilligers. De BPB 
wordt gedurende activiteiten al-
tijd bezet door minimaal twee 
vrijwilligers, te weten de chauf-
feur die tevens begeleider is en 
een tweede begeleider. De bege-
leider ondersteunt waar nodig, 
begeleidt de klant vanaf huis, 
biedt een arm, helpt de klant de 
bus in en uit, heeft aandacht, 
helpt indien gewenst met het 
doen en dragen van boodschap-
pen en draagt bij aan een prettige 
sfeer in en buiten de bus. 
Tijdens een activiteit kan maxi-
maal één rolstoel gebonden deel-
nemer mee, voor rollators is meer 
ruimte. 
Voor meer info: Monique Wolf-
kamp, tel. 035-69 11 251. 

Per 1 juli start Versa Wel-
zijn met de Boodschappen-
PlusBus in Naarden en Bus-
sum. De voorbereidingen 
zijn in volle gang. Er rijdt 
al een BoodschappenPlus-
Bus in Huizen. 

PLUSBUS 
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Op woensdag 4 mei vond om 20.00 uur weer de traditionele dodenherdenking 
plaats bij het kruis op de Bussumerheide. Vanaf 19.00 uur kon men zich verza-
melen in De Palmpit, waarna men om 19.30 uur vertrok. De korte plechtigheid 
werd dit keer muzikaal opgeluisterd door 25 leden van muziekvereniging Cres-
cendo o.l.v. dirigent Theo Hoekstra. Een vertegenwoordiger van de stichting ve-
teranen Naardermeer hees tijdens het Wilhelmus de vlag. Daarvoor was speciaal 
een vlaggenmast geplaatst die ter beschikking was gesteld door de gemeente 
Bussum. Twee leden van de brigade Prinses Irene vormden bij het Kruis een ere-
wacht. 
N.a.v. de uitnodiging om deze plechtigheid bij te wonen, hebben burgermeester 
en wethouders van Bussum schriftelijk laten weten dat er geen vertegenwoordi-
ger aanwezig zal zijn omdat het voltallige college altijd bij de herdenking aan de 
Frederik van Eedenweg is. Wel werd in dit schrijven het houden van herden-
kingsplechtigheden bij andere monumenten van harte toegejuicht en zien B&W 
graag dat de buurtbewoners bij “Het Kruis” bijeenkomen om de slachtoffers van gewapende conflicten 
en vredesoperaties te gedenken en samen stil te staan bij het belang van vrede en veiligheid.  
Voor de twee minuten stilte werd door de heer Jos Baaij nog een kort betoog gehouden over vrede en 
droeg hij een toepasselijk gedicht voor (zie hieronder). Na het spelen van de last post viel ook de op de 
achtergrond hoorbare kerkklokken stil en werd de stilte slechts gevuld met het geluid van enkele vogels, 
hetgeen door de ruim 150 aanwezigen als zeer vredig werd ervaren. 
Aansluitend aan de herdenking kon men in De Palmpit nog wat drinken, waar menigeen gebruik van 
maakte. De foto’s zijn te vinden op onze website www.depalmpitbussum.nl. 

DODENHERDENKING 2012 

Op vrijdag 17 augustus is er een dagtocht naar de 
Broekerveiling, Edam en Volendam. Vertrek om 
09.00 uur vanuit het appartementencomplex "de Heul" 
Koekoeklaan 3 in Bussum. 
Eerst rijden we naar Wognum voor de koffie met ge-
bak.Via het weidse landschap rijden we naar de Broe-
kerveiling. Dit uniek gelegen museum laat u het au-
thentieke veilinglokaal zien en u kunt zelf veilen. De 
volledig verzorgde warme lunch gebruiken we in het 
plaatsje 't Veld niet ver van de 
Broekerveiling. Daarna doen we 
Edam aan en maken een korte 
wandeling door het historische 
centrum. Vervolgens gaan we 
naar Volendam waar we op eigen 
gelegenheid een terrasje kunnen 
pakken of wat flaneren of een 
gerookte paling kopen. In de na-
middag keert de bus naar het Gooi terug en zijn we 
omstreeks 17.30 uur weer in Bussum. Prijs: 47 euro. 
Inclusief: 2x koffie met gebak, bezoek Broekerveiling, 
3-gangen warme lunch en bezoek aan Edam en Volen-
dam. Er kan bij de bus betaald worden (graag gepast 
in een envelop voorzien van uw naam). Aanmelden 
uiterlijk 10 augustus bij de gastvrouwen van de Palm-
pit of bij Eva Kooiman tel. 035- 693 96 95, mobiel: 06 
131 771 52. 
Overige bustochten in dit jaar zijn: 
vrijdag 19 oktober: Historische Peelstreek, kosten: 
47,50 euro.  
vrijdag 7 december: Veluwerit naar de Harskamp 
met stamppottenbuffet en bingo, kosten: 32,50 euro. 

BUSTOCHTEN MET DE PALMPIT 

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 appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA BussumIn appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA BussumIn appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA BussumIn appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum    

Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. 

Vrijheid is het waard om er opofferingen voor te doen. 

Vrijheid is het waard om er je baan voor te verliezen. 

Vriijheid is het waard om er voor in de gevangenis te zitten. 

Een mens die een ander mens van zijn vrijheid berooft, 

is zelf een gevangene van de haat, 

hij zit zelf opgesloten achter de tralies van vooroordelen en klein-

geestigheid. 

Wij zullen elke prijs betalen, 

elke last dragen, 

aan elk ongemak het hoofd bieden, 

elke vriend steunen, 

elke vijand bestrijden, 

om het voortbestaan en het welslagen van de vrijheid te verzekeren. 

Niets is pijnlijker dan krenking van de menselijke waardigheid; 

Niets is vernederender dan slavernij. 

Menselijke waardigheid en vrijheid zijn ons van nature aangeboren. 

Laat ons die dan verdedigen of met waardigheid sterven. 

Wij herdenken vanavond allen die hun leven hebben gegeven 

Hun leven voor onze vrijheid.. 

Deze herdenking mag nooit verloren gaan. 

Ter aansporing het volgende gedicht: 

Wanneer wij morgen doodgaan 

vertel dan aan de bomen 

hoeveel wij van de vrijheid hielden. 

Wanneer wij morgen doodgaan 

Vertel het aan de wind, 

die in de bomen klimt 

of uit de takken valt, 

hoeveel wij van de vrijheid hielden. 

Wanneer wij morgen doodgaan 

Vertel het aan kinderen, 

die groot genoeg zijn om het te begrijpen. 

Vertel het aan grote mensen, 

opdat zij geraakt worden en geraakt blijven door ons lijden. 

Vertel het jaar in jaar uit 

aan de huizen van steen, 

vertel het aan de stad 

hoe lief ik - de vrijheid - had. 

J.M.Baaij. 


