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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 Pinksterdag, de do-
denherdenking bij het Kruis op 4 
mei en de wandelvierdaagse voor 
60+. 
Ook zijn er weer de fietstochten op 
de 3e woensdag van de maand (zie 
het programma elders in dit krant-
je), kan men elke maandag- en 
donderdagavond aanschuiven aan 
de open eettafel en op de laatste 
vrijdag van de maand aan de the-
mamaaltijd. Bij gebrek aan be-
langstelling zijn we helaas gestopt 
met de wandeltochten op de derde 
dinsdag van de maand.  

Natuurlijk is De Palmpit in de zo-
mermaanden elke ochtend en mid-
dag weer open om gezellig koffie, 
thee, warme chocolademelk of een 
frisdrankje te komen drinken en bij 
mooi weer kan dat natuurlijk ook 
op ons terras. Ook in deze periode 
zijn er voldoende gastvrouwen/he-
ren bereid om door te werken. Dat 
geldt trouwens ook voor de spelle-
tjesmiddagen op woensdag en vrij-
dag, de bridgeclub op maandag- en 
woensdagmiddag, de biljartles op 
vrijdagochtend, koersbal op don-
derdagochtend, de pandoerclub op 
maandag– en donderdagmiddag en 
de patchworkgroepen op dinsdag-
ochtend en vrijdagochtend en -mid-
dag. 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 2016 
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Iedereen kan iets doen aan eenzaamheid. En dat is hard nodig. 'Rond de 
feestdagen zijn er allerlei acties en is de aandacht voor eenzaamheid 
groot, maar dan wordt het heel stil', aldus Alita Visscher, wijkcoach van 
Bussum Zuid. 'De aandacht voor eenzaamheid is dan veel minder, maar 
de noodzaak eenzaamheid aan te pakken blijft.' 

'Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. De invloed van een-
zaamheid is groot en leidt tot gezondheidsrisico's en een tekortschietend ge-
voel van welbevinden en geluk. Eenzaamheid is van alle leeftijden, komt in 
alle lagen van de samenleving voor en kan levens ontwrichten.' De wijkcoa-
ches van Bussum Zuid zetten zich in tegen eenzaamheid. 'Je kunt zelf ook ac-
tie ondernemen tegen eenzaamheid. Neem bijvoorbeeld contact op met een ex
-collega die nu thuis zit. Bezoek wat vaker je tante in het verzorgingshuis. 
Word vrijwilliger bij je oude sportclub of pak een hobby op waar je nieuwe 
mensen kunt leren kennen.' 

De wijkcoach is het aanspreekpunt in uw wijk voor vragen, ideeën en zorgen. 
Zij regelt gezamenlijk de juiste hulp en ondersteuning, kent de buurt en brengt 
u met de juiste personen in contact. De wijkcoach zoekt naar wat de wijk no-
dig heeft en verbindt. 
Iedere maandag van 10.00 -11.30 uur is een wijkcoach  in de Heul aanwezig. 
Aan het contact zijn geen kosten verbonden.  
Kom of bel daarom gerust. 
  
Wijkcoaches Bussum-Zuid 
Wanda Griffioen 
Coby Roest 
Alita Vischer 
Betty Smit 
T. 06-38626299 
E. bussumzuid@wijk-coach.nl 

Wijkcoaches Bussum-Zuid 
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De Palmpit 
zit nu ook op 
Facebook.  
 

www.facebook.com/
depalmpit.bussum   
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DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

KLEDINGVERKOOP 
 

Woensdag 1 juni is er van 14.00 
- 16.00 uur uur een zomeruit-
verkoop door van der Klooster 
modepresentatie met 50+ eigen-
tijdse dameskleding. 

MUZIKALE MIDDAG 
 

Zondag 5 juni zal Henk van 
Paridon wederom “plaatjes op 
verzoek” draaien. Als u zeker 
wilt weten dat uw favoriete 
plaatje op deze middag wordt 
gedraaid, geef dit dan van te 
voren bij hem op: tel. 6921173. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: 2,-. 
 
OPTICIEN AAN HUIS 
 

Stoffer Optiek (opticien aan huis) 
komt op maandag 6 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. 
 

BUSTOCHT 
 

Vrijdag 24 juni is de dagtocht 
naar het rijtuigenmuseum. 
Vertrek vanaf De Palmpit om 
8.45 uur. Kosten € 44,50. Meer 
info: zie pagina 3. 

 
DVD-VOORSTELLING 
 

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

 

KLEDING(UIT)VERKOOP 
 

Dinsdag 14 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 19 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 krijgen de 
vaders een gratis drankje. Aan-
vang 14.30 uur. De entree is gra-
tis.  

 

FIETSTOCHT 
 

Op woensdag 15 juni is er een 
korte van ± 30 km met bestem-
ming Koninklijke Domeinen, 
Drakestein, Soestdijk, Baarn en 
Soest. Start ’s middags om 13.15 
uur bij De Palmpit, einde om ± 
17.00 uur. Onderweg wordt 
ergens aangelegd voor koffie of 
thee. Deelname is gratis, maar op 
eigen risico. Info: 035-6912926. 

 
KLEDINGVERKOOP 
 

Op woensdag 13 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.  

 

BINGO 
 

Zondag 26 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 20 juli is er weer een lange 
tocht van ± 55 km met een 

overtocht vanaf de polder per 
boot naar Spakenburg, aldaar 
Spakenburgse dag. De overtocht 
is voor eigen rekening. 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 ge-
picknickt (lunchpakket meene-
men). Deelname is gratis, maar 
op eigen risico. Info: 6912926. 
 

SOOSMIDDAG + DVD- 

VOORSTELLING 
 

Zondag 17 juli is er een soos-
middag gecombineerd met een 
dvd-voorstelling, waarbij de dvd 
“De trip van teetje” op groot 
scherm zal worden getoond. Men 
kan natuurlijk ook gezellig op het 
terras komen zitten en verwend 
worden met een drankje en een 
hapje. Aanvang: 14.30 uur. En-
tree: gratis, dvd-voorstelling € 2,- 

 

SPELLETJESMIDDAGEN 
 

Elke vrijdagmiddag kan men  
spelletjes komen doen in de 
mooie ronde ruimte van De 
Palmpit. Dit onder het genot van 
een drankje en een hapje. Deel-
name € 1,- per middag. In de 
maand juni, juli en augustus is er 
ook op woensdag spelletjesmid-
dag. Hierbij is de toegang gratis. 

 

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 chocolade-
melk 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. 

 

TERRAS 
 

Bij De Palmpit kan men dagelijks 
tot 21.00 uur gebruik maken van 
het terras. Wanneer er een gast-
vrouw/heer aanwezig is kan men 
ook koffie, thee of een ander 
drankje bestellen. 

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 2016.  
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Op vrijdag 24 juni is er dagtocht naar het rijtuigenmuseum. 
We rijden eerst via een mooie route naar Haarzuilens waar we in restaurant 't 
Wapen van Haarzuylen genieten van koffie met gebak. Daarna via een toeristi-
sche route naar Buitenkaag waar we om 12.30 uur in restaurant Kaagzicht gaan 
genieten van een koffietafel met soep. Om 13.45 uur vertrekken we naar Rijnsburg alwaar we een rondlei-
ding krijgen in het rijtuigenmuseum Kuivenhoven. 
Thuiskomst: ca.18.00 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.  
Overige bustochten: 
19 augustus: Dagtocht Krimpenerwaard, Kinderdijk en varen Oud Alblas. Vertrek 8.30 uur. Kosten 48.50 
euro. 
21 oktober: Dagtocht Historie Westfriesland. Vertrek 10.30 uur Kosten 39.50 euro. 

BUSTOCHTEN MET DE PALMPIT 

Veel mensen weten niet hoe multicultureel het in De Palmpit is. Zelfs de vaste bezoekers, maar ook de be-
woners van de Heul hebben dat vaak niet eens door. Maar eigenlijk is dat al lang zo. Na het sluiten van het 
pand op de Huizerweg 54 in 2014 stond de Marokkaanse culturele vereniging op straat. Aanvankelijk zou-
den die tijdelijk in de Heul worden ondergebracht, maar een alternatieve ruimte is er nooit geboden. Omdat 
de mannengroep het steeds erg laat maakte en nogal wat overlast bezorgden aan de bewoners die vroeg 
naar bed gaan, is deze samenwerking beëindigd. De vrouwen/kinderengroep o.l.v. Hafida Bouhlarouz heb-
ben een nieuwe vereniging opgericht met de naam Vereniging Cultureel steunpunt Bussum. Deze vereni-
ging is niet alleen voor mensen met een Marokkaanse afkomst maar voor alle multiculturele bewoners. 
Naast Arabische les en bijles Nederlands aan kinderen hebben ze thans ook een moedergroep en hebben ze 
de wens om nog verder uit te breiden met andere groepen. 
Vanaf februari van dit jaar is de Turkse vereniging vanuit de Uitwijk ook naar De Palmpit gekomen. Dat 
zijn voornamelijk Turkse mannen die op vrijdag-, zaterdag- en zondag van 17.00 tot 22.00 uur gezellig sa-
men komen voor een kopje thee, koffie en een het spelen van een spelletje. 
Vorig jaar hebben we 4 gastvrouwen en 1 gastheer gehad die vanuit het ROC in Hilversum als onderdeel 
van de inburgeringcursus een taalstage van 3 maanden kwamen doen. Deze mensen kwamen o.a. uit Soma-
lië, Irak en Pakistan. Dit jaar hebben we zelfs een aantal vaste gastvrouwen in dienst met een zeer gevari-
eerde afkomst, zoals Roemenië, Oekraïne, Iran, Irak en India. 
Bij De Palmpit zijn ook de nodige inspraakavonden geweest over de komst van nieuwe asielzoekers in het 
azc Crailo. Omdat ook deze mensen moeten integreren zullen binnenkort ook een aantal van deze asielzoe-
kers De Palmpit weten te vinden om deel te nemen aan de geboden activiteiten of om als vrijwilliger mee te 
gaan draaien. 

DE PALMPIT MULTICULTUREEL 

Van april t/m september organiseert De Palmpit op de derde woensdag van elke maand beurtelings een 
korte en een lange fietstocht o.l.v. Coby en Aernout Engels.  
De eerste fietstocht op 20 april naar de Gooise dorpen was goed verlopen. Er meldden zich dertien deelne-
mers. Twee trouwe koppels waren afwezig door een fiets-driedaagse in Huizen. Een aantal mensen 
(alleenstaanden na vrij recent verlies van partners) bleek blij dat de fietstochten weer van start gingen na 
een winter van isolement..... 
De volgende tochten hebben, onder voorbehoud van weersomstandigheden, de volgende bestemmingen: 
15 juni kleine tocht naar de Koninklijke domeinen, Drakestein, Soestdijk, Baarn en Soest; 
20 juli grote tocht met een overtocht vanaf de polder per boot naar de Spakenburgse dag; 
17 augustus kleine tocht naar de Vecht en plassen; 
21 september grote tocht naar Soesterberg. 

FIETSTOCHTEN MET DE PALMPIT 

KONINGSDAG IN DE PALMPIT 

Ook dit jaar was er weer de viering van koningsdag in De Palmpit. Dankzij de 
sponsoring door Albert Heyn en Gall & Gall van winkelcentrum Koekoeklaan 
konden rond de zestig gasten genieten van de ter beschikking gestelde versnape-
ringen, waaronder koffie of oranjethee met oranjetompoes, jus d’orange of oran-
jebitter met oranje chips en borrelnootjes. Vanaf 10.00 tot 14.30 uur werden de 
beelden via een beamer op een groot scherm vertoond en kon men het hele pro-
gramma van Koningsdag gezellig met elkaar volgen, mede dankzij de broodjes 
kroket die door de voorzitter John Zijdel waren bereid. 
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Woensdagavond 4 mei hebben we op de Bussummerheide bij ‘het kruis’ met 
een groot aantal wijkbewoners en betrokkenen de gevallenen herdacht die 
gedurende de tweede wereldoorlog zijn gesneuveld. 
Om 19.15 uur vertrok een groep deelnemers vanuit de Palmpit naar het kruis 
om zich te voegen bij de al aanwezige wijkbewoners. Inmiddels speelde daar 
de Prins Maurits-muziekband op de achtergrond een toepasselijk repertoire. 
Het was fijn dat ook dit jaar twee afgevaardigden van de Stichting Veteranen 
uit onze wijk, de heren Henk van Dijk en Ton van Paassen, aanwezig konden 
zijn. Evenzeer verheugd waren we over de aanwezigheid van onze wijkwet-

houder mevrouw Marleen Sanderse. 
Om 19.45 uur gaf de heer Jos Baaij in zijn toespraak - nadrukkelijk gericht op de aanwezige jeugd en 
jongeren (terug te lezen op de website van De Palmpit) - de overwegingen mee, waarom we de huidige 
vrede en vrijheid moeten koesteren. Dat onze twee minuten stilte een gering offer zijn ten opzichte van 
het hetgeen toentertijd door de burgers en verzetsstrijders is gegeven. Een goede verdeling van deze 
twee minuten zou dan ook kunnen zijn, door één minuut het verleden te gedenken en één minuut de hui-
dige verworvenheden te overdenken. Daarna las hij een treffend gedicht voor van de 18 jarige Marjo-
lein Werkman die n.a.v. deze herdenking het gedicht Vogels heeft gemaakt waarin over onze huidige 
verworvenheden wordt gesproken.  
Na het indrukwekkende ‘The Last Post’, waren er de evenzeer indrukwekkende twee minuten stilte. 
Daarna werd door de heer John Zijdel namens het wijkontmoetingscentrum De Palmpit een bloemstuk 
gelegd, waarna hij andere deelnemers uitnodigde ook hun bloemen of relikwie te plaatsen. 
Na dit formele deel werden de deelnemers en aanwezigen bedankt voor hun bijdrage en uitgenodigd 
voor een drankje of een goed gesprek in De Palmpit. 
Een waardig besluit van een memorabele periode in onze geschiedenis. 

DODENHERDENKING 2016 

WIE WIL OPTREDEN IN DE PALMPIT? 
Elke derde zondag van de maand wordt tussen 14.30 en 16.30 uur in De 
Palmpit een soosmiddag georganiseerd. Deze soosmiddagen worden door 
zo’n 20 tot 30 personen bezocht. De bedoeling is dat op die middag, onder 
het genot van een hapje en een drankje de aanwezigen vermaakt worden 
met een voordracht, een gedicht, een (nette) mop of middels een muzikaal 
intermezzo. Voor dat laatste zoeken wij mensen (jong en oud) die het leuk 
vinden om hun muzikale of andere talenten te tonen aan anderen in een in-
formele sfeer. Mogelijk vindt uw (klein)kind het leuk om een keer op te tre-
den of weet u iemand in uw vrienden of kennissenkring die zijn of haar ta-
lenten op zo’n middag zou willen vertonen. Wanneer je interesse hebt om 
hieraan mee te doen en je kunnen zou willen vertonen, kun je contact opne-
men met John Zijdel, voorzitter van De Palmpit op tel. 06-12431121. Dan 
kun je een afspraak maken op welke soosmiddag je zou willen optreden. De 
eerstvolgende soosmiddagen zijn op zondag 19 juni (tevens Vaderdag), 17 
juli, 14 augustus, 18 september, 16 oktober, 13 november en 18 december 
(kerstsoos). 

WIJKWETHOUDER MARLEEN SANDERSE STELT ZICH VOOR  
Beste bewoners van de wijk Oostereng, 
Zoals u misschien heeft gehoord of gelezen, hebben de vijf wethou-
ders van Gooise Meren ieder enkele wijken onder hun hoede waarmee 
zij een bijzondere band aangaan. Zo heb ik het genoegen om wijkwet-
houder te zijn van uw wijk de Oostereng.  
Als wijkwethouder van de Oostereng wil ik bijdragen aan een grotere 
betrokkenheid tussen het gemeentebestuur en u als inwoners. Om die 
rol te kunnen vervullen, wil ik uw wijk goed leren kennen. Dat lukt 
natuurlijk het beste wanneer ik uw wijk regelmatig bezoek. Nog on-
langs was ik op uitnodiging van de organisatoren aanwezig bij de in-
drukwekkende 4 Mei-herdenking bij het monument op de hei. Zo’n bijeenkomst leent zich natuurlijk 
niet voor gesprekken over wat er in de wijk leeft. Toch gaf het mij een indruk van de wijkbewoners en 
van de kracht die in de wijk aanwezig is. En voor die gesprekken zullen er nog allerlei andere gelegen-
heden komen. Bijvoorbeeld de festiviteiten en evenementen die door het jaar heen in uw wijk plaatsvin-
den of de activiteiten in wijkontmoetingscentrum De Palmpit. Verder onderhoud ik contact met de groe-
pen die zich in samenwerking met de gemeente inzetten voor verbeteringen in uw wijk. Zij zijn immers 
de oren en ogen van de wijk en weten wat er speelt. En wilt u mij een keer rechtstreeks benaderen om 
iets dat in uw wijk speelt onder mijn aandacht te brengen? Dan kunt u mij per mail bereiken: 
m.sanderse@gooisemeren.nl. Ik kijk met plezier uit naar de samenwerking! 

Marleen Sanderse (Wijkwethouder Oostereng) 

‘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 


