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Op zondag 19 juli 2009 houdt De 
Palmpit voor het eerst een fietspuz-
zeltocht. Al jaren wordt van april t/m 
oktober elke maand een fietstocht ge-
organiseerd (zie pag. 3). Nu komt er 
voor het hele gezin ook een fietspuz-
zeltocht. Er zijn in de mooie omge-
ving van Bussum twee routes uitge-
zet, een van 15 en een van 30 km. 
Onderweg moeten allerlei vragen 
worden beantwoord. Deelname is 
gratis. 
De start is om 11.00 uur vanaf De 
Palmpit, Koekoeklaan 3 (in de Heul). 
Onderweg zijn er controleposten 
waar de deelnemers iets kunnen eten 
en drinken. De versnaperingen en de 
te winnen prijzen zijn aangeboden 
door winkeliers van winkelcentrum 

Koekoeklaan (onze dank daarvoor). 
De winnaars worden in het eerstvol-
gende krantje vermeld.  

Fietspuzzeltocht 

Dit is alweer het vierde nummer 
van ons vernieuwde wijkkrantje. 
De reacties die we op de eerste drie 
hebben gekregen, zijn positief. We 
gaan dus maar gestaag door.  
De gehele bezorgersgroep, 24 men-
sen, is op 13 maart jl. in De Palm-
pit bijeen geweest om kennis te ma-
ken, met elkaar, met de redactie en 
met het bestuur. Ria Schipper 
kreeg bij die gelegenheid een bloe-
metje als uiting van dank voor 
haar inzet om de groep tot stand te 
brengen. 
Het loopt langzamerhand tegen de 
vakantie aan. Een aantal activitei-
ten in De Palmpit stopt dan. Maar 
gesloten is De Palmpit niet in de 
zomermaanden. Van maandag tot 

en met vrijdag is er elke ochtend 
koffie. Ook gaan het koersballen op 
donderdagochtend en de spelletjes-
ochtend op woensdag en de spelle-
tjesmiddag op vrijdag gewoon door. 
Verder zijn er twee exposities te be-
wonderen (zie p. 3) En we wijzen 
even op de al eerder aangekondigde 
fietstochten en op de puzzeltocht 
per fiets, die op 19 juli wordt gehou-
den. We hebben veel mooi weer in 
het verschiet. Voor de bewoners van 
de wijk Oostereng die nog nooit in 
De Palmpit zijn geweest, is dit een 
goede gelegenheid om een wande-
ling te combineren met een bezoek 
aan ons mooie wijkontmoetingscen-
trum. 

John Zijdel (voorzitter) 

Welkom in De Palmpit 

Fietsen, alleen of  met het hele gezin vanaf De 
Palmpit in de mooie omgeving van Bussum. 

Op 4 mei 2009 werd door het wijk-
ontmoetingscentrum De Palmpit we-
derom een kruistocht georganiseerd 
naar het monument ’40 - ‘45, het zo-
genaamde “Kruis” , dat gelegen is op 
de Bussumer Heide. Met name de 
heer L.P.J.M. Welters heeft zich erg 
ingespannen om hier een waardig ge-
beuren van te maken. Ook heeft hij 
de scholen in de omgeving benaderd 
om de jongeren erbij te betrekken.  
Door W.O.C. De Palmpit en door 
twee vertegenwoordigers van de 
bond van wapenbroeders Gooi & 
Vechtstreek werden boeketten met 
lint bij het monument neergelegd. De 
gehele plechtigheid werd muzikaal 

ondersteund door zo’n twintig leden 
van de drum- en showband Vijos uit 
Bussum. Ruim 120 mensen woonden 
de plechtigheid bij. 

Dodenherdenking bij het kruis 



RONDOM DE PALMPIT 

Verreweg de drukst bezette ta-
fel hadden we, die vrijdag in de 
Palmpit.  Annalou en nog acht 
vrouwen, plus de ondergeteken-
de, een man. De klaverjas- en 
andere kaarttafels haalden er 
niet bij.  
Anderhalf uur heb ik toegeke-
ken. Maar toch, helemaal be-
grepen, neen. Nog eens doen, 
en beter opletten? Tja, zou kun-
nen, maar als ik zie met welke 
passie die negen vrouwen zich 
op dit Chinese spel uitleefden, 
bestaat eerlijk gezegd het ge-
vaar dat ik er ook wel eens aan 
verslaafd kon raken. Daar heb 
ik eigenlijk geen tijd voor. Het 
schrijven van stukjes als dit 
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Op de vrijdagse spelletjesmiddag is de belangstelling 
voor mahjong alti jd groot. Aan Annalou Mantz, de leid-
ster van de club, had ik gevraagd me eens uit  te leggen 
waar ‘m dat in zat.  Zo’n Chinees spelletje, zei ik scep-
tisch. Ze deed een poging, zag me schimmig kijken en 
zei toen: ‘kom er maar ’n keer bij  zit ten’. Hetgeen ge-
schied is.   

komt dan in de knel. 
Zit de magie van mahjong in de 
millennialange geschiedenis van 
het spel? Sommige geleerden 
zeggen dat het ouder is dan de 
Chinese muur. Er zijn er ook 
volgens wie het tien eeuwen 
voor Christus werd uitgevonden 
als middel tegen zeeziekte.  
Waarschijnlijker  is het verhaal, 
dat het eind negentiende eeuw 
werd bedacht door – inderdaad 
Chinese, dat wel  – zeelui in 
Sjanghai.  
De ouderdom is dan ook niet het 
wonderlijkste aan mahjong, wel 
de enorme snelheid waarmee dit 
behoorlijk ingewikkelde spel 
oost en west heeft veroverd. Je 

kunt er in China en in Amerika 
zelfs wereldkampioen in wor-
den.  
Mahjong wordt gespeeld met 
144 stukken, verdeeld over een 
zestal soorten, die weer in be-
paalde combinaties moeten 
worden samengevoegd. Vraag 
niet even uit te leggen hoe dat 
precies zit.  Er zijn niet voor 
niets talloze boeken over ge-
schreven.  
Spannend is het in elk geval. En 
degene die het eerst een win-
nende combinatie bij elkaar 
heeft gekregen, roept met even-
veel trots ‘mahjong’ (een Chi-
nees roept: ‘matzjur’) als de 
schaakgrootmeester ‘schaak’ 
zegt wanneer hij de koning van 
zijn tegenspeler klem heeft ge-
zet. 
Meer erover weten? Kom eens 
langs op een vrijdag tijdens de 
spelletjesmiddag of vraag in De 
Palmpit of de mahjongclub op 
maandagavond nog plaats heeft.
                                           (FZ) 

Als je dan in het WOC binnen-
komt, denk je, enigszins ver-
rast: valt biljarten óók onder 
‘spelletjes’? Had Ed Bergman 
daar iets over gezegd? Of is het 
toch sport? Of bijten die twee 
elkaar niet? 
Neen, kennelijk niet. Het zag er 
allemaal keurig uit. De biljart-
tafel, drie mannen er omheen,  
heeft zijn eigen hoek. Ja, biljar-
ten lijkt op zo’n moment nog 
steeds een mannensport. Maar 
ik herinner me heel goed een 
vrouwelijke collega, die een 
paar keer per week haar tas 
pakte, in haar spiegeltje keek 
hoe toonbaar ze was en vervol-
gens naar haar biljartclub in een 
nabije kroeg vertrok. En ze was 
beslist geen haaibaai. Vlot, 
mooi, goed in haar werk en… 
een gevreesd biljarter.  
Kom, niet voortdurend over die 
biljartster. We willen alleen 
maar zeggen dat biljarten voor 
vrouwen niet onwelvoeglijk is. 

SPELLETJESMIDDAG... 

We zijn wel een piepklein 
krantje, maar we moesten 
maar eens zo’n ‘spelletjes- 
middag’ bijwonen, dach-
ten we. Wat gebeurt daar 
allemaal. Er wordt toch 
zeker niet gegokt! 

Ook bij De Palmpit kan het. 
Nog meer te doen op zo’n spel-
letjesmiddag? 
Zeker. Er was een tafel waar 
rummy cub werd gespeeld. Toen 
we vroegen waar de dames mee 
bezig waren, vertelden ze dat 
hun spel veel weg heeft van jo-
keren.  Ze dachten waarschijn-
lijk: weet hij veel, laten we ’t 
maar niet te moeilijk maken. 
Toegegeven, ze hadden geen on-
gelijk, meer dan de naam van  
het spel kenden we niet. 
Dat mahjong een zeer geliefd 
spel is, tot in de buitenwijken 
van Bussum toe, was al eerder 
gebleken. Op deze vrijdagmid-
dag waren zelfs twéé tafels bezet 
met mahjong-bezetenen. Waar-
mee niet gezegd wil zijn dat 
daarmee  de uiterste capaciteit is 
bereikt. Spelleidster Annalou 
kan best ’n derde tafel aan. De 
gastvrouw van die middag ver-

MAHJONG – DUIZENDEN JAREN OUD? 

Tot het overige vertier dat De 
Palmpit te bieden heeft, behoort 
de ‘soosmiddag’, op de derde 
zondag van de maand, van drie 
tot vijf. Ongestructureerde ge-
zelligheid . Spelletjes, voor-
drachten, muziek, het (betere) 
lachwerk – zo lang het maar 
netjes blijft. 
Ook hier zijn we gaan kijken. 
Het bleek er aardig vol te zijn. 
Eén van de heren zat aan de pi-
ano (en speelde er ook op), de 
meergenoemde Annalou gaf 
liedjes in het Frans en in het 
Papiamento ten beste, zichzelf 
op de gitaar begeleidend. Bo-
vendien – hoorden we later - 
speelde ze harp, en was er een 
violiste. Jammer, dat we die 
middag nog een afspraak had-
den. We moesten te vroeg weg. 
Volgende maand weer, en dan 
langer blijven.                     
                                           (FZ) 

… & ANDER VERTIER 

telde me dat er verder ook altijd 
plaats is voor canasta, pandoe-
ren, klaverjassen… you name 
it. En voor de kosten hoeft 
niemand het te laten. Met een 
paar tientjes kom je het hele 
spelletjesseizoen door. Geheel 
gratis is overigens de gezellige 
sfeer.  
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‘Ik kom een paar dagen naar 
Nederland’, belde mijn dochter. 
Mijn hart sprong op. ‘Voor on-
derhoudswerkzaamheden’, 
voegde ze eraan toe. 
- ?? 
‘De tandarts, de gynaecoloog 
en zo, de auto moet een beurt 
hebben, en ik moet nodig wat 
aan mijn relatie met jou doen.’ 
Mijn hart maakte opnieuw een 
sprongetje. Het leven van een 
vader met nakomelingen in het 
buitenland heeft zo zijn  spron-
getjes. Soms ook dipjes. 
‘Zeg, wat die auto betreft,’ ging 
ze verder,‘heb ik je hulp nodig’. 
Weer even stilte. Ik helpen bij 
auto-onderhoud? 
‘Als jij me nu bij de dealer op-
haalt,’ kwam de verklaring al, 
‘hebben we verder de hele dag 
samen. Kunnen we met zijn 
tweeën boodschappen doen, 
lunchen we in een leuk tentje 
(weet je iets nieuws?) en aan 
het einde van de middag halen 
we mijn auto weer op.’ 
Ze had het weer helemaal voor 
elkaar. Het nuttige met het aan-
gename en het praktische vere-
nigd. Simpel en effectief - ik 
hou wel van de intimiteit van 
samen zoeken en overleggen in 
de supermarkt. 
- En heb je mijn kleindochter 
bij je? vroeg ik. Ik benijd die 
wijsneus van acht, die drie ta-
len spreekt. Als je op die leef-
tijd al in twee buitenlanden 
hebt gewoond… ‘Ik zit nu op 
the international school’, zei ze 
laatst, ‘dat is Engels, het bete-
kent internationale school’. 
(Als zij maar veel hier komt, 
hoef ik niet op cursus bij Thea 
Pierhagen.) 
‘Ja, ze wilde per se mee, “Opa 
is verhuisd,” had ze gezegd, “ik 
wil zijn nieuwe huis zien.”’  
Het zal dus niet bij autodealers 
en supermarkten blijven, waar 
mijn aanwezigheid vereist 
wordt. Als ik binnenkort slecht 
bereikbaar ben, weet u hoe dat 
komt. En ook waarom ik in zo’n 
goeie stemming ben.          (FZ) 
 
 

ONDERHOUDSWERK VAKANTIEACTIVITEI-
TEN  VOOR OUDEREN 

Van maandag 3 tm. vrijdag 14  
augustus a.s. organiseert Versa 
diverse activiteiten voor oude-
ren in Sociaal-Cultureel Cen-
trum Uit-Wijk te Bussum. Op 
het programma staan o.m. yoga,
koersballen, dammen, schaken, 
gym, biljarten, kaarten, sjoelen 
en creatieve bezigheden. 
De beheercommissie van WOC 
De Palmpit ziet mogelijkheden 
om ook in eigen huis dergelijke 
activiteiten te organiseren. Als 
daar voldoende belangstelling 
voor bestaat. Bent u hierin geïn-
teresseerd, laat dit dan weten 
aan de gastvrouwen van het 
WOC (tel.6938786). Geef daar-
bij aan naar welke activiteiten 
uw belangstelling uitgaat. 

JUBILEUM BIJ WOC 
DE PALMPIT 
In 2011 bestaat WOC De Palm-
pit 25 jaar. Het is de bedoeling 
ter gelegenheid daarvan een ge-
denkboekje uit te geven. Met 
verhalen over wat zich in die ja-
ren heeft voorgedaan. Over ver-
makelijke en misschien ook wel 
schrikwekkende gebeurtenissen.  
Veel trouwe bezoekers, die in 
de loop van de tijd van de ene 
locatie naar de andere zijn mee-
verhuisd, hebben daar herinne-
ringen aan. Zouden ze die niet 
‘ns willen opschrijven? En in-
sturen? Graag adresseren aan 
‘Redactie Rondom De Palmpit’, 
Koekoeklaan 3, 1403 EA, Bus-
sum, of per e-mail aan info@de 
palmpitbussum.nl.  

Na de expositie van de stichting 
NIKA is in de zalen van W.O.C 
De Palmpit ook in de maanden 
juni en juli en augustus weer 
mooi werk te bewonderen.  
De grote schilderijen van Liebje 
Hoekendijk blijven bovendien 
tot eind juli in de hal van de 
Heul hangen.  
Het werk van Ank Nijo-Sluijter 
(voornamelijk acrylschilderijen) 
is van 6 juni t/m 29 juli te zien. 
 
Van 31 juli t/m 16 september 
hangen er schilderijen van Han-
nie Arentsen in de ontmoetings-
ruimte van de “Palmpit” en de 
hal van “de Heul”. 
Pas na haar werkzame leven is 
Hannie allerlei cursussen gaan 
volgen, zoals zijde schilderen,
kantklossen en tiffany.  
Uiteindelijk is zij serieus schil-
derlessen gaan volgen bij ver-
schillende Gooise kunstenaars.  
Het liefst werkt zij met fijne 
penselen aan landschappen, 
maar ook de modernere kunst-
uitingen vindt zij leuk om te 
doen. Dit alles in acrylverf. 

EXPOSITIES 

Van april t/m oktober organi-
seert De Palmpit op de derde 
woensdag van elke maand een 
fietstocht. Op 15 april en 20 
mei zijn er reeds tochten gere-
den. Hieraan hebben weer veel 
mensen deelgenomen. De vol-
gende tochten zijn op 17 juni, 
15 juli, 19 augustus, 16 sep-
tember en 21 oktober. Beurte-
lings een korte en een lange 
tocht. Deelname is gratis. 
De korte tochten (30 km) be-
ginnen ’s middags om 13.30 
uur bij De Palmpit en eindigen 
daar om 17.00 uur. Onderweg 
wordt ergens aangelegd voor 
koffie of thee. 
De lange tochten (50 à 60 km) 
starten ‘s ochtends om 10.00 
uur. Terug bij De Palmpit om 
17.00 uur. Hierbij wordt onder-
weg twee keer een koffiestop 
gehouden en op een gezellige 
plek wordt gepicknickt 
(lunchpakket meenemen, dan 
zijn we niet afhankelijk van de 
horeca). 

FIETSTOCHTEN MET 
DE PALMPIT 



opgehaald. De envelop graag 
met uw naam erop. Wilt u zich 
opgeven of heeft u nog vragen, 
dan kunt u bellen met: Tiny van 
der Horst, tel. 6949312, Henny 
Bak, tel. 6941455 of Rineke de 
Beer tel.6915300.  
In de Schakel ligt tevens een in-
tekenlijst klaar.  
Vertrekpunten en tijden: 
CBR Koekoeklaan Bussum (ten 
minste 10 personen)       08.00 u 
Plus Naarden                  08.30 u 
Veste/Schans, Naarden   08.35 u 
Ravelijn, Naarden           08.40 u  
Onder bepaalde voorwaarden is 
annulering tot 5 werkdagen voor 
de dagtocht mogelijk. Daarna 
blijft u verplicht het reisgeld te 
betalen. 

Het WOC de Schakel te Naar-
den organiseert elke maand bus-
tochten (zie www.deschakel-
naarden.nl). 
Op verzoek van de beheercom-
missie van De Palmpit kunnen 
er ook bezoekers van De Palm-
pit en bewoners van de wijk 
Oostereng aan deelnemen. 
Wanneer tien personen of meer 
zich ervoor aanmelden, stopt de 
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REDACTIE 
De redactie van ‘Rondom De 
Palmpit’ bestaat uit: John Zijdel, 
tevens opmaak en productie, en 
Frans Zuydwijk, tevens eindre-
dacteur. 
Bijdragen van anderen zijn wel-
kom. Maar de redactie behoudt 
zich het recht voor ingezonden 
kopij niet te plaatsen.    
Het volgende nummer verschijnt 
begin augustus. Bijdragen daar-
voor niet later dan 15 juli inzen-
den per post aan: Redactie ‘Ron-
dom de Palmpit’, Koekoeklaan 3 
1403 EA, Bussum of per e-mail 
aan: info@depalmpitbussum.nl. 

BUSTOCHTEN SAMEN MET DE SCHAKEL  

bus voor hen aan het eind van 
de Koekoeklaan, bij het CBR-
examencentrum. 
De eerstvolgende bustochten 
vinden plaats op:  
donderdag 11 juni 2009; de 
bestemming is dan het Natio-
naal Asperge- en Champignon-
museum de Locht te Melderslo, 
en dìnsdag 7 juli 2009; dan va-
ren we door de Alblasserwaard. 
De kosten voor de dagtocht op 
11 juni is € 39.00 per persoon 
(inclusief koffie/thee en koffie-
tafel). Rond 18.00 uur zijn we 
terug in Naarden/Bussum. 
Tijdens de koffiestop worden de 
enveloppen met (gepast) geld 
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Telefoon: (035) 6938786 
E-mail: info@depalmpitbussum.nl 

Website: www.depalmpitbussum.nl 

W IJ KO NT M O E T INGS CE NT R U M  
D E  PA L M PIT  

In het appartementencomplex de Heul 
Koekoeklaan 3 

1403 EA Bussum 

Voor de veiligheid in onze wijk, 
de Oostereng, is de aanwezig-
heid van de wijkagent een be-
langrijke voorwaarde. Hij vormt 
hier de ogen en de oren van de 
Bussumse politie. Hij is zicht-
baar aanwezig, hij praat met de 
mensen, hij houdt nieuwe ont-
wikkelingen in de gaten, hij be-
hoort te weten wat er onder de 
mensen leeft. Een goed contact 
tussen hem en de bewoners is 
daarvoor noodzakelijk. Informa-
tie is zijn voornaamste gereed-
schap. Dan kunnen wijkagent en 
bewoners samen problemen op-
lossen of voorkomen. 
Wie vragen heeft over de leef-
baarheid en de veiligheid in zijn 
woonomgeving kan bij de wijk-
agent terecht. En andersom: 
hebt u ideeën die voor zijn werk 
van nut kunnen zijn, ga ermee 
naar de politieman die uw wijk 
goed kent.  
Onze wijkagent 
is Johan Baas. 
De beheercom-
missie heeft con-
tact met hem ge-
zocht en hem 
gevraagd regel-
matig in de 
Palmpit zitting 
te houden. Dat is 
echter niet mogelijk. Ook zal hij 
niet altijd aanspreekbaar zijn. 
Wel kan men allerlei zaken zo-
als hierboven vermeld naar hem 
mailen. Zijn e-mail-adres is: 
Johan.Baas@gooi.politie.nl. 
Hierop krijgt men dan altijd ant-
woord. 

Vakantie of niet, de Palmpit 
blijft open, weliswaar niet voor 
alle activiteiten maar voor veel 
wél. Daar kunnen we onze, wat 
je noemt ‘onvolprezen’ gast-
vrouwen en hun manlijke colle-
ga’s wel erkentelijk voor zijn.  
Hieronder enkele bijzonderhe-
den. 
Ochtendkoffie 
De Palmpit is ook in juli en au-
gustus elke ochtend van 10 tot 
12 open voor de koffie met al-
tijd een lekker koekje. Vrije in-
loop, uiteraard. 
Lezingen 
Lezingen zijn er voor de vakan-
tiemaanden niet gepland. Het ri-
sico van een te gering aantal be-
zoekers is dan te groot. 
Andere activiteiten 
Tal van activiteiten blijven op 
de gebruikelijke dagen en tijden 
doorgaan: biljarten op vrijdag-
ochtend, vrij biljarten in de rest 
van de week, spelletjesochtend 
op woensdag en spelletjesmid-
dag op vrijdag,  bridge, manda-
la (’s woensdags, tot 1 augus-
tus) en koersballen (op donder-
dagochtend). 
Maar soosmiddagen zijn er in 
deze twee maanden niet. 
Fietsen 
Verder zijn er de op pag.1 en 3 
aangekondigde specials  voor 
het zomerseizoen: de fietstocht 
en, nu voor het eerst, een puz-
zeltocht op de fiets. De parcour-
sen die intussen zijn uitgezet, 
zien er veelbelovend uit. 

DE PALMPIT IN ALLE 
SEIZOENEN ACTIEF 

DE WIJKAGENT Op 16 juni komt de wijkagent 
naar De Palmpit om kennis te 
maken met de beheercommissie 
en de bewonerscommissie van 
de Heul en zal hij een kopje 
koffie drinken bij de bezoekers, 
waarvan wij hopen dat hij dat 
vaker zal doen. 

Gevonden in De Palmpit: digitale ca-
mera, zilverkleurig, merk Panasonic 
Lumix type DMC-TZ4 met draagtas. 
Vragen naar : John Zijdel, tel. 035-
6936297 of 06-12431121. 
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