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De afgelopen maanden was er 
weer veel te beleven in De Palmpit! 
Naast de gebruikelijke weekendac-
tiviteiten, zoals de bingo’s en de 
soosmiddagen, de lezingen en mu-
zikale optredens, waren er ook de 
traditionele activiteiten op ko-
ningsdag, 2e Paasdag, de doden-
herdenking bij het Kruis op 4 mei 
en de wandelvierdaagse voor 60+. 
Nieuw was de multiculturele mani-
festatie van stichting Akabasoku-
ru en ook de Marokkaanse Cultu-
rele Vereniging heeft tijdelijk een 
plek gevonden in de Heul. Ook zijn 
de fietstochten op de 3e woensdag 
van de maand (zie het programma 
elders in dit krantje) en de wandel-
tochten op de 3e dinsdag van de 
maand weer begonnen, kan men 
elke maandag- en donderdagavond 
aanschuiven aan de open eettafel 
en op de laatste vrijdag van de 

maand aan de themamaaltijd. Na-
tuurlijk is De Palmpit in de zomer-
maanden ook elke ochtend en mid-
dag weer open om gezellig koffie, 
thee, warme chocolademelk of een 
frisdrankje te komen drinken. Mo-
gelijk kan dat binnenkort ook op 
ons terras. Ook in deze periode zijn 
er voldoende gastvrouwen/heren 
bereid om door te werken. Dat 
geldt trouwens ook voor de spelle-
tjesmiddagen op vrijdag, de bridge-
club op maandagmiddag, dinsdag-
ochtend en woensdagmiddag, de 
biljartles op vrijdagochtend, koers-
bal op donderdagochtend, de pan-
doerclub op maandag– en donder-
dagmiddag en de patchworkgroe-
pen op dinsdagochtend en vrijdag-
ochtend en -middag.  Dus als u zich 
verveelt in de komende maanden, 
dan hopen we dat u De Palmpit 
weet te vinden. 
                     John Zijdel (voorzitter) 

De Palmpit in de zomer 2015 

w
w
w
.
d
e
p
a
l
m
p
i
t
b
u
s
s
u
m
.
n
l
 

Gemeente Bussum, energiecoöperatie Watt Nu en 
Hoom nodigen u uit voor een wijkavond over de 
collectieve wijkactie: ‘energie besparen en opwek-

ken in Westereng en Oostereng’. De wijkavond vindt plaats op dinsdag-
avond 26 mei om 20.00 uur. Iedereen is welkom in WOC De Palmpit om 
20:00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), Koekoeklaan 3 in Bussum. De toegang is 
gratis. 
 
Wijkavond: wat zijn de mogelijkheden? 
Wethouder Lia de Ridder opent de avond en vertelt u 
over het belang van energie besparen. Wilbert van Waes 
van Watt Nu (www.wattnu.org) vertelt daarna over de 
mogelijkheden van lokaal opwekken van duurzame 
energie met zonnepanelen. Hoom laat u vervolgens diverse besparingsmoge-
lijkheden zien aan de hand van energiebesparingsadviezen van voorbeeldwo-
ningen uit uw wijk. 

In het tweede deel van de avond presenteert Hoom een 
voorgeselecteerd wijkaanbod van energiebesparende 
maatregelen en de bijbehorende prijzen. Huiseigenaren 

kunnen vrijblijvend intekenen voor collectief in te kopen maatregelen.  
 
Interesse?  
We zien u graag op 26 mei. Heeft u interesse, maar kunt u niet komen, dat 
vernemen wij graag. Voor meer informatie of interesse kunt u kijken op 
www.maakjehuishoom.nl/bussum of contact opnemen met Hoom, via info@ 
maakjehuishoom.nl of (088) 19 11 888. 

Wijkavond energie 

In Memoriam Hans IJdo 
Op 9 mei 2015 is Hans IJdo, onze begeleider van de bridgeclub 
op de woensdagmiddag, op 81 jarige leeftijd overleden.  
Op 1 oktober 2014 werd Hans benoemd tot erelid van wijkont-
moetingscentrum De Palmpit vanwege het feit dat hij langer 
dan 20 jaar de bridgeclub had geleid. 
 
      Hij ruste in vrede.   
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DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

WIJKAVOND OVER ENERGIE 
 

Gemeente Bussum, energieco-
operatie Watt Nu en Hoom nodi-
gen u uit voor een wijkavond 
over de collectieve wijkactie: 
‘energie besparen en opwekken 
in Westereng en Oostereng’. op 
dinsdagavond 26 mei om 20.00 
uur. De toegang is gratis. Meer 
info: zie pagina 1. 
 

OPTICIEN AAN HUIS 
 

Stoffer Optiek (opticien aan huis) 
komt op dinsdag 2 juni 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 ook bij een opticien doet. 
De toegang is gratis. 

 
POWERPOINTSHOW 
 

Zondag 7 juni wordt door John 
Zijdel een powerpointshow ge-
houden. Aanvang: 14.30 uur. En-
tree: € 2,-. Info: zie pagina 3.  

 
BUSTOCHT 
 

Vrijdag 12 juni is de dagtocht 
Maas en Waalcruise. Vertrek 
vanaf De Palmpit om 9.30 uur. 
Kosten € 47,50. Meer info: zie 
pagina 3. 

 
DVD-VOORSTELLINGEN 
 

Zondag 14 juni wordt de dvd 
“La grande Vadrouille” vertoond 
op een groot scherm. Aanvang: 
14.30 uur. Entree: € 2,-.  

 

KLEDING(UIT)VERKOOP 
 

Dinsdag 16 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 siera-
denverkoop door Nelleke van 
Riel. De toegang is gratis. 

 
 

 

SOOSMIDDAG 
 

Op zondag 21 juni (vaderdag) 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 mu-
ziekinstrument (piano is aanwe-
zig), of een andere ludieke ma-
nier om de aanwezigen te verma-
ken. Op deze middag treden o.a. 
de kinderen van muziekschool 
Josien de Roode op en krijgen de 
vaders een gratis drankje. Aan-
vang 14.30 uur. De entree is gra-
tis.  

 

WANDELTOCHT 
 

Op dinsdag 16 juni en dinsdag 
21 juli wordt weer een wandel-
tocht gehouden o.l.v. Trudy Ne-
derend. Start om 10.00 uur. De 
route en afstand is afhankelijk 
van de fysieke gesteldheid van de 
deelnemers. Ook rolstoelers met 
begeleiders zijn welkom. Deel-
name is gratis en op eigen risico.  

 

FIETSTOCHT 
 

Op woensdag 17 juni is er een 
korte van ± 30 km met bestem-
ming Muiderberg en mogelijk 
kersen plukken in de polder. Start 
’s middags om 13.30 uur bij De 
Palmpit, einde om ± 17.00 uur. 
Onderweg wordt ergens aange-
legd voor koffie of thee. Deel-
name is gratis, maar op eigen risi-
co. Info: 035-6912926. 

 
KLEDINGVERKOOP 
 

Op woensdag 8 juli vanaf 10.00 
uur is er een verkoop door firma 
Fischjager uit Amsterdam van 
luxe dames pullovers en vesten 
tegen vriendelijke prijzen en ex-
clusief voor Nederland.  

 

DVD-VOORSTELLINGEN 
 

Zondag 12 juli wordt de dvd 
“Atonement” vertoond op een 
groot scherm. Aanvang: 14.30 
uur. Entree: € 2,-.  

BINGO 
 

Zondag 28 juni is er een weer 
een bingo met leuke prijzen. Aan-
vang: 14.30 uur. Entree: € 4,- 
(incl. bingokaart en één consum-
ptie).  

 
FIETSTOCHT 
 

Op 15 juli is er weer een lange 
tocht van ± 55 km met bestem-
ming IJburg, het strand en bloe-
men rond de dijk. Start om 10.00 
uur. Terug bij De Palmpit om 
17.00 uur. Er wordt onderweg 
twee keer een koffiestop gehou-
den en op een gezellige plek 
gepicknickt (lunchpakket meene-
men). Deelname is gratis, maar 
op eigen risico. Info: 035-
6912926. 
 

SOOSMIDDAG 
 

Zondag 26 juli is er weer 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 ge-
dicht, sketch of leuk verhaal, het 
bespelen van een muziekinstru-
ment (piano is aanwezig), of een 
andere ludieke manier om de aan-
wezigen te vermaken.  Aanvang: 
14.30 uur. Entree: gratis.  

 

EXPOSITIE 
 

In de hal van de Heul hangen van 
1 juli tot 1 oktober 2015 schil-
derijen van de leden van twee 
schildersclubs die onder leiding 
staan van Henneke Wageman.  
Op dinsdagmiddag is dat de Vin-
cent van Goghclub en op donder-
dagmiddag de Cobraclub. 
De leden zijn enthousiaste hobby-
schilders en werken met acryl en/
of aquarel verf, maar ook met 
pastel of gewoon met potlood. 
Kom eens naar de schilderijen 
kijken en …... als u er een zou 
willen kopen bestaat dit tot de 
mogelijkheden. 
 

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 juni en juli 2015.  
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KONINGSDAG 

Dit jaar was er voor de tweede keer de viering van koningsdag in De Palmpit in na-
volging op de traditionele koninginnendag. Dankzij de sponsoring door Albert Heyn 
en Gall & Gall van winkelcentrum Koekoeklaan konden rond de vijftig gasten ge-
nieten van de ter beschikking gestelde versnaperingen, waaronder koffie of oran-
jethee met oranjetompoes, jus d’orange of oranjebitter met oranje chips en borrel-
nootjes. Vanaf 10.00 tot 14.30 uur werden de beelden via een beamer op een groot 
scherm vertoond en kon men het hele programma van Koningsdag gezellig met el-

kaar volgen, mede dankzij de broodjes bitterbal die door de voorzitter John Zijdel waren bereid. 

Op vrijdag 12 juni is er dagtocht met Maas en Waalcruise. 
Eerst rijden we naar Restaurant Den Tol in Meteren voor koffie met gebak. 
Daarna schepen we in te Zaltbommel voor een 2,5 uur durende boottocht naar 
Engelen, bij Den Bosch. U vaart een stuk over de Maas en een stuk over de 
Waal. De doorgang van de ene naar de andere rivier gaat via de sluis bij St. Andries.Het schutten in de sluis 
is een bijzondere ervaring. 's Middags is er een vrije pauze in Den Bosch waar u bijvoorbeeld een kijkje 
kan nemen in de Sint Jan. 
Vertrektijd: 8.30 uur vanaf De Palmpit, Koekoeklaan 3 in Bussum. Thuiskomst ca. 17.30 uur. 
Kosten: Euro 48.50 (inclusief koffietafel met warme snack). Opgeven kan bij Eva Kooiman tel.035-693 96 
95/06 131 771 52 of bij de gastheren /dames van "De Palmpit", tel. 035-693 87 86. De uiterste datum van 
aanmelden is maandag 8 juni (bij te laat afmelden worden er kosten in rekening gebracht). Het geld (graag 
gepast in een enveloppe met uw naam erop) wordt in de hal van "de Heul" opgehaald. 
Overige bustochten: 
21 augustus: Dagtocht openluchtmuseum Arnhem. Vertrek 10.30 uur. Kosten 50.50 euro. 
23 oktober: Dagtocht Klokken en Beiaardmuseum Asten in de Peel. Vertrek 08.45 uur Kosten 45.50 euro. 
10 december: Kerstdagtocht Kerstsfeer Amsterdamse grachten. Vertrek 08.45 uur Kosten 47.00 euro. 

BUSTOCHTEN MET DE PALMPIT 
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SPELLETJESMIDDAG IN DE PALMPIT 

Elke vrijdagmiddag kan men van 14.00 - 16.00 uur spelletjes komen doen in de mooie ronde ruimte van De 
Palmpit. Dit onder het genot van een drankje en een hapje. Naast de reguliere spellen kan men ook spelle-
tjes doen op de computer of iPad. Deelname € 1,- per middag. In de maand juli en augustus is er ook op 
woensdagmiddag spelletjesmiddag. Hierbij is de toegang gratis. 

EXTRA BUSTOCHT MET DE PALMPIT 
Donderdag 23 juli dagtocht naar pittoresk Giethoorn 
Eerst rijden we naar Partycentrum "t Trefpunt" in Wezep voor een kopje koffie met gebak. Om ca. 12.30 
uur volgt er een koffietafel met soep. Na de lunch in restaurant "het centrum" maken we een mooi boot-
tocht door Giethoorn (ook wel"Venetië van het Noorden"genoemd). Tijdens de vaartocht zal de schipper 
honderduit vertellen over zijn merkwaardige dorp. Al varend zult u genieten van de schitterende natuur en 
van de unieke cultuur die Giethoorn heeft gemaakt tot wat het nu is.Op weg naar Giethoorn zullen we met 
de tourincar de eeuwig groene Veluwe doorkruisen. Een toertocht door de kop van Overijssel maakt de 
dagtocht compleet. Vertrekpunt: Wijkontmoetingscentrum De Palmpit, Koekoeklaan 3 om 8.30 uur. Thuis-
komst ca.17.00 uur. Kosten 39.50 euro, graag gepast in een envelop met uw naam erop. Aanmelden kan tot 
en met maandag 20 juli bij Eva Kooiman, tel.035-6939695/0613177152 of bij de gastvrouwen/heren van 
WOC De Palmpit, tel. 035-6938786. 

Vaak zit je in een circuit met familie, vrienden en kennissen die dit soort bestanden 
naar elkaar toesturen. Ook de voorzitter van De Palmpit, John Zijdel, zit in zo’n 
circuit en heeft inmiddels zo’n 185 van deze shows op zijn computer staan. Graag 
wilt hij deze delen met u. Op deze middag zal hij voor de pauze de nodige mooie 
shows laten zien. In de pauze krijgt u een lijst met daarop een aantal shows ver-
meld waar u dan een keuze uit kunt maken, welke na de pauze dan wordt vertoond. 

POWERPOINTSHOW 
Misschien krijgt u ze ook wel eens via de mail.  Van die mooie po-
werpointshows met mooie plaatjes en vaak met achtergrondmuziek. 
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Op maandag 4 mei vond om 20.00 uur weer de traditionele dodenherden-
king plaats bij het gedenkkruis op de Bussumerheide. Vanaf 19.00 uur kon 
men zich, onder het genot van een kopje koffie of thee, verzamelen in De 
Palmpit. Zo'n 30 personen maakte hiervan gebruik. Om 19.30 uur vertrok de 
stoet naar de hei alwaar stemmige muziek werd gespeeld door een 25 koppi-
ge orkest van drum en showband Vijos uit Bussum o.l.v. Peter van Breemen. 
Een lid van de stichting Veteranen Naardermeer hees na het Wilhelmus de 
vlag. Hiervoor wordt speciaal een vlaggenmast geplaatst die ter beschikking 
wordt gesteld door de gemeente Bussum.  
Voor de twee minuten stilte werd door de heer Jos Baaij een uiteenzetting gedaan over de personen die 
op het kruis staan vermeld. Tevens droeg hij onderstaand gedicht voor van de 94 jarige mevrouw Wil 
Prakken-de Weerd. Na het spelen van “The Last Post” werd de twee minuten stilte slechts gevuld met 
het geluid van enkele vogels, hetgeen door de ruim 300 aanwezigen als zeer vredig werd ervaren. Onder 
de aanwezigen ook familie van de op het kruis vermelde heer Bosschart. 
Al met al weer een geslaagd gebeuren in een prachtige omgeving waar jaarlijks steeds meer belangstel-
ling voor is. 

DODENHERDENKING 2015 

Weer loopt ze in de lange, stille rij  
van hen die straks hun bloemen neer gaan leggen. 
Een merel fluit.  Het is de 4e mei,  
de dag van denken en weinig zeggen. 
 
De namen in het fiere monument  
zijn in een waas omgeven door gedachten,  

berustend, nu de tranen zijn verjaard,  
in stilte, zonder uitzicht en verwachten. 
 
Zij weet, hij liet haar ongewild alleen. 
Er kwam een dag waarop ze moesten kiezen. 
Vertroostend wijkt de tijd.  Ze ziet hem weer  
en zal hem ieder jaar opnieuw verliezen. 

Van april t/m oktober organiseert De Palmpit op de derde 
woensdag van elke maand beurtelings een korte en een lange 
fietstocht. Op woensdag 15 april was de eerste tocht van dit jaar 
o.l.v. Coby en Aernout Engels. Hieronder hun verslag: 
Vanmiddag reden we onder werkelijk ideale omstandigheden 
de eerste fietstocht van dit seizoen. Tweeëntwintig deelnemers 
meldden zich aan de poort! en dat terwijl twee trouwe deelne-
mende echtparen met de fietsclub van Huizen drie dagen uit de 
regio fietsten. Zelfs een Engelse logee fietste mee en ook een 
aantal nieuwelingen. 
Helaas bloeiden de krentenbomen nog niet echt volop op de heuvel bij het Bluk, maar dat neemt niet 
weg dat het een (lente)feest was. In Lage Vuursche reden we ook even naar het hek van Drakesteyn 
voor de Engelse, maar ook voor een Nederlandse die daar nog nooit was geweest. Daarna dronken we 
thee/koffie/fris in de Mauritshoeve en reden we weer voldaan naar Bussum. 
De volgende tochten hebben, onder voorbehoud van weersomstandigheden, de volgende bestemmingen: 
20 mei grote fietstocht- Spakenburg mogelijk in combinatie met Eemlijn; 
17 juni kleine tocht- Muiderberg en mogelijk kersen plukken in polder; 
15 juli grote tocht- IJburg , strand en bloemen op gebied rond dijk; 
19 augustus kleine tocht- nog niet bekend (afhankelijk van het weer); 
16 september grote tocht Soesterduinen en vliegbasis Soesterberg na broedseizoen. 

FIETSTOCHTEN MET DE PALMPIT 

‘Rondom De Palmpit’ 
wordt samengesteld door 
John Zijdel. Bijdragen van 
anderen zijn welkom. Maar 
de redactie behoudt zich 
het recht voor ze te bekor-
ten of niet te plaatsen.  Het 
volgende nummer ver-
schijnt eind juli. Bijdragen 
daarvoor niet later dan 22 
juli a.s. inzenden, per e-
mail aan: info@ depalmpit-
bussum.nl, of per post 
aan: redactie ‘Rondom de 
Palmpit’, Koekoeklaan 3, 
1403 EA, Bussum. 

COLOFON 

Wereld BBQ in Bussum is voor alle inwoners! 
 

- Diverse cateraars uit verschillende landen. 
- Dit jaar geen voorverkoop maar op de dag zijn er diverse hapjes  
  te koop van € 1,00 tot € 1,50 per hapje. 
- Kinderen kunnen dit jaar een strippenkaart kopen waar ze ijsje, 
  pannenkoek en limonade op kunnen krijgen. 
 
Neem zelf mee: een goed humeur, vrienden en bekenden, een mu-

ziekinstrument en eventueel een kleedje, tafeltje of partytent! 

zondag 14 juni van 15.30 uur tot 20.00 uur op De Groene Long 

‘Wereld BBQ’ in Bussum 


