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Vereniging van Senioren   KBO-Hillegom 
Secretariaat: Kastanjelaan 18, 2181 KA  Hillegom 

E-mail adres: kbo-hillegom@hotmail.com     Website: www.kbo-hillegom.nl 
Bank:  NL64 RABO 0328 1966 57  en  NL95 INGB 0001 5432 29 

 
BESTUUR functie adres postcode telefoon 
Dhr. F.A.W.P. van Lierop voorzitter Treslonglaan 3 2181 DC 520248 
Dhr. J.P.W. Boot vice-voorzitter Wilhelminaplantsoen 12 2182 NJ 520707 
Dhr. J.A. Hellburg penningmeester Burg. Wentholtstraat 17 2182 GN 529525 
Mevr. K. Zwetsloot  secretaris Kastanjelaan 18 2181 KA 516538 
Mevr. G.P. Warmerdam ledenadministratie Willem Klooslaan 24 2182 VM 518966 
Mevr. J.A.M. Bon ledenadministratie Brouwerlaan 18 2182 KG             518145 
Mevr. M.C.M van der Hulst coördin. activiteiten Albert Verweylaan 127 2182 PV    520590 
Mevr. C.A.T. van Loon diversen/activiteiten Roland Holstheem 5 2182 WE 520948 
Mevr. J.B.M. Heemskerk ouderenadviseur Hooftwende 5 2182 VZ 522027 

CONTACTPERSONEN       steeds voor u in de weer postcode telefoon 
1. Mevr. M.Brouwer Elsbroekerlaan 5 2182 TA 520037 
2. Dhr. A.J. Weijers Clusiushof 108 2182 EC 518176 
3. Mevr. J.G.C. Nederstigt Cannenburg 4 2181 GT 520135 
4. Mevr. C.M. Meijer Stationsweg 214 2182 BJ 516004 
5. Mevr. J. van der Elst Pastoorslaan 23 2181 BW 516947 
6. Dhr. P. Zonneveld Brouwerlaan 5 2182 KC 06-55540819 
7. Mevr. W. Clemens Frederik van Eedenlaan 2 2182 VJ 521436 
8. Dhr. A. Frederiks Prinses Marijkestraat 39 2181 RM 519800 
9. Mevr. C.M. Duindam Groot Veenenburg 7 2182 EG 518400 

10. Mevr. R. Nieuwenhuizen Prins Bernhardstraat 31 2181 RH 516422 
11. Mevr. A.H.M. Glas Faleriolaan 30 2182 TP 519521 
12. Mevr. J. Lommerse Elsbroekerlaan 40 2182 TD 516539 
13. Mevr. M. Hageman Hooge Werf 22 2181 ET 517597 
14. Dhr. F. van der Hulst Albert Verweylaan 127 2182 PV 520590 
15. Mevr. O. v.d. Ameele Haven 150 2182 JV 520953 
16. Mevr. A. Zonneveld Prinses Marijkestraat 21 2181 RM 520909 
17. Dhr. A. van Oers Prinses Irenelaan 35 C 2181 CX 750665 
18. Mevr. G. Mense Elsbroekerlaan 18 B 2182 TC 521825 
19. Mevr. J. Mense Groot Veenenburg 11 2182 EG 518975 
20. Dhr. B. van Houten Kuyperlaan 7 2181 VH 519236 
21. Mevr. M. van Trigt Parallelweg 15 2182 CP 516285 
22. Mevr. A. Ruigrok Elsbroekerlaan 22 D 2182 TC 515403 
23. Mevr. R. van Houten Catswende 72 2182 BP 529079 
24. Mevr. E. Mooijekind Venneperweg 504 2144 KL 522590 
25. Dhr. W.J.M. van de Reep Eikenlaan 22 2181 KE 519131 

KLAVERJASSEN Dhr.  K. van Loon Roland Holstheem 5 2182 WE 520948 
   Dhr.  P. van Bakel Leidsestraat 67 A 2182 DH 521174 

‘LIEF en LEED’ Mevr. J. Sewalt Guido Gezellelaan 45 2182 WB 516891 

OUDERENADVISEURS Mevr. J. Heemskerk Hooftwende 5 2182 VZ 522027 
ouderenadviseur@gmail.com Dhr. J. Clemens Fred. van Eedenlaan 2 2182 VJ 521436 
   Dhr. P. Dukker Prinses Marijkestraat 97   2181RS               520776 

BELASTINGTEAM Dhr.   J. van Schie 518127 Dhr.   J. Clemens 521436 
   Mevr. L. Jansens 523059 Dhr.   J. Pijpers 519801 
   Dhr.   S. de Kruijf 518138 Dhr.   P. Zwetsloot 516538 

Welzijnsadviseur      WelzijnsKompas Hillegom-Lisse     Abellalaan 1  2182 TX 757100 

REDACTIE HET KOMPAS    Inleveren kopij voor het aprilnummer: voor 15 -4-2020 bij: 
 Mevr. G.P. Warmerdam Willem Klooslaan 24 E-mail:  gerdaw24@ziggo.nl 518966 
 Mevr. C.A.T. van Loon Roland Holstheem 5 E-mail:  kvanloon@planet.nl 520948 
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VAN DE VOORZITTER 
 
Beste ‘clubvrienden’, 
 
Sinds zondag 15 maart zit Nederland voorlopig op slot. Donderdag daaraan 
voorafgaand heeft onze KBO al besloten al zijn activiteiten voor maart af te 
gelasten. Het coronavirus heeft ongekend veel invloed op het sociale leven. 
Zeker nu de scholen en horeca op last van de regering drie weken – tot en met 
6 april – hun deuren moeten sluiten, een juist en onvermijdelijk besluit ondanks 
alle overlast en ongemak die het zal geven.  
Onze hoop is natuurlijk dat wij allemaal gezond en wel uit deze periode komen. 
Ook voor de maand april is het alleszins niet duidelijk of het ‘normale’ leven weer op gang zal komen 
en ook wij onze bijeenkomsten door kunnen laten gaan. Natuurlijk volgen wij de landelijke richtlijnen, 
dus dan weet ook u hoe te handelen. 
 
11 maart bevestigde de WHO, de wereld gezondheidsorganisatie van de VN, dat er sprake is van een 
pandemie, een wereldwijde epidemie. Op dat moment waren in meer dan honderd landen ruim 
120.000 slachtoffers besmet met het coronavirus. Een pandemie-verklaring verandert op zich niets 
aan de gezondheidssituatie, maar verhoogt wel het urgentieniveau, dat nodig is in verband met het 
draagvlak voor ingrijpende maatregelen. Corona is een nieuw virus dat sinds de eerste melding, eind 
december in China, gaandeweg besmettelijker en dodelijker is gebleken. 
 
In dit kader is het belangrijk dat wij met onze leden digitaal kunnen communiceren. Velen van u 
beschikken over een e-mail adres, maar hebben dit nog niet doorgegeven aan onze leden-
administratie. Ik doe dan ook een dringend beroep op u uw e-mail adres door te geven aan ons.     
Dat kan op kbo-hillegom@hotmail.com. Als u zelf niet actief bent op het internet, geef dan het e-
mail adres door van een contactpersoon, bijvoorbeeld een zoon, dochter of mantelzorger.              
Dan kunnen wij u te allen tijde op de hoogte houden van recente ontwikkelingen binnen onze 
vereniging. 
 
Als senioren behoren wij tot de risicovolle doelgroep en moeten we voorzichtig zijn in ons doen en 
laten. Laten we er wel voor elkaar zijn, ook al kunnen we niet met elkaar zijn. 
 
Het is stil op straat… behalve dan in de supermarkten, waar dagelijks de schappen worden 
geplunderd, ondanks het verzoek niet te hamsteren, omdat dit nergens voor nodig is. Zeep kan ik wel 
begrijpen, omdat goed handenwassen een vereiste is, maar rollen toiletpapier…? Ik ben blij dat we 
twee dagbladen lezen, dan heb ik in geval van nood, nog een voorraadje. 
 
Het is stil op straat… en dat doet me denken aan de oliecrisis in 1973 toen het kabinet een aantal 
autoloze zondagen had ingesteld. Velen van u zullen zich dit nog herinneren. 
 
Het is stil op straat… we zullen allemaal onze activiteiten missen en de eenzaamheid zal bij 
sommigen zeker toeslaan. Maar als we iets voor elkaar kunnen betekenen, moeten wij dat beslist niet 
laten. 
 
Het is stil op straat… ik blijf dus ook zoveel mogelijk binnen en speel aloude spelletjes met mijn 
echtgenote zoals scrabble. En ik vond nog een oude 1000-stukjes puzzel. Sinds de geboorte van 
onze dochter in 1976 hadden wij nooit meer gepuzzeld. Direct kocht ik een paar nieuwe; zo komen 
we een deel van de dagen zeker door. 
 
‘Let een beetje op elkaar. Ik reken op u’, zo eindigde premier Rutte zijn toespraak aan de 
Nederlandse bevolking. Ik sluit me daar graag bij aan. 
  
Hartelijk groet, 
Frans van Lierop 
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Op de bestuursvergadering van 4 maart 2020 werd uitvoerig stilgestaan bij onze 
belangenbehartiging en dan met name via het Seniorenpodium. De KBO wenst 
een versterking van dit podium.  
 
Met ingang van 2 maart is Frans van Lierop voorzitter geworden en is een drietal 
aspirant leden toegetreden met veel expertise op beleidsmatige vraagstukken. Alle 
leden van het Seniorenpodium hebben zitting op persoonlijke titel, waardoor de 
directe afvaardiging van de ouderenbonden is ‘losgelaten’ en er een bredere 

afspiegeling is van de ouderen binnen onze gemeente. Dit neemt niet weg dat onze KBO ‘stevig’ is 
vertegenwoordigd. 
 
Op de eerste vergadering met de wethouder werd direct een aantal actuele zaken aan de orde gesteld, 
zoals de woonvisie, de buurt/bel bus, de sluiting van de dokterspost in Voorhout (gedurende de nachtelijke 
uren) en de grootte van het gemeentelijke budget voor Welzijns-Kompas. Voorts wil het Seniorenpodium 
inzage krijgen in de nota Ouderenvisie die niet van recente datum is…. met andere woorden: sterk 
verouderd. Allemaal punten waar het Seniorenpodium – in samenspraak met de gemeente – zich de 
komende tijd voor in gaat zetten. De wethouder heeft toegezegd de Ouderenvisie ‘op te snorren’ en het 
welzijnsbudget te verduidelijken. 
Omdat de advisering aan de gemeente vanaf november 2019 via de Adviesraad Sociaal Domein verloopt, 
wordt er in april een bijeenkomst met deze raad gepland. 
 
Een kwart van de Hillegomse bevolking bestaat uit personen boven de 65 jaar. Er werd in de bestuurs-
vergadering geopperd of het mogelijk en wenselijk zou zijn een aparte ouderenpartij op te richten. De 
vraag hierbij is wel of men lid wil worden van een partij gezien de desinteresse voor het lidmaatschap van 
bestaande politieke partijen. Maar wie weet…. dit idee verdwijnt zeker niet in de ijskast. 
 
De gemeente wenst onze drie ouderenadviseurs, maar ook uit Lisse en Teylingen, te betrekken bij het 
nieuw opgerichte meedenkersnetwerk. De visie, missie en doelstellingen zien er mooi uit, maar het plan 
van aanpak is nog onbekend. Meedenkers zouden iedereen kunnen adviseren, terwijl onze ouderen-
adviseurs zich expliciet beperken tot senioren. Vooralsnog staat de KBO niet ‘te trappelen’ en wachten wij 
de ontwikkelingen af. 
 
Jaarvergadering 
De puntjes op de i zijn gezet voor onze jaarvergadering op 16 april. In deze Kompas worden alle stukken 
gepubliceerd, dus de jaarcijfers, de begroting, het jaarverslag en het verslag van de algemene 
ledenvergadering van 2019. Zoals in de toelichting op de begroting staat vermeld, stelt het bestuur voor de 
bijdragen aan themamiddagen en de Sint- en Kerstbijeenkomst te verhogen, omdat de vereniging anders 
in de rode cijfers beland. 
Aansluitend is er een presentatie door de heer R. Lut, politiemedewerker, over o.a. ‘babbeltrucks’.  
 
Zomerprogramma 
De bestuurscommissie heeft een concept voor het zomerprogramma opgesteld. 
Tweemaal is een bus/boottocht gepland en wel op donderdag 16 juli naar de Biesbosch en donderdag 27 
augustus naar Leerdam met rondvaart over de Linge. Voorts een filmmiddag, ‘struinen door de duinen’ en 
een bezoek aan een historische stad op treinafstand.  
Voor de wat jongere oudere is er het idee een golfclinic te organiseren bij Tespelduyn. 
In het volgende nummer zal het definitieve programma worden gepubliceerd. 
 
Avondvoorstelling 
Driemaal een uitverkochte zaal. Dit succes van onze avondvoorstellingen wordt voortgezet op 5 november 
2020 met een optreden van cabaretière Lia Verheul.  
 
De bestuursvergadering van maart kende diverse wensen en ideeën. Deze worden voorbereid en wellicht 
gerealiseerd. Het coronavirus kan echter zorgen voor opschorting en afgelasting van activiteiten. 
 
Frans van Lierop 
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KBO schort alle activiteiten op 
 
In navolging van de afgelasting van onze activiteiten in de maand maart gaan 
ook de bijeenkomsten van onze KBO de komende weken – tot en met dinsdag 
5 mei – in verband met het coronavirus niet door.  
Concreet betekent dit dat onze jaarvergadering op 16 april naar een later 
tijdstip wordt verschoven. In dit nummer treft u wel de exploitatierekening en 
het jaaroverzicht van 2019 aan, alsmede de begroting voor 2020. Dan heeft u in 
ieder geval een indruk hoe wij het afgelopen jaar hebben gedraaid. Bewaar 
deze Kompas dus goed, want op de opnieuw vast te stellen algemene 
ledenvergadering heeft u de stukken dan bij de hand. 
 
Naast onze jaarvergadering vinden ook de wekelijkse klaverjasmiddagen op 
maandag geen doorgang. Voorts worden onze bestuursvergadering van 1 
april gecanceld, en ook het overleg op 6 april van het Seniorenpodium met de 
Adviesraad Sociaal Domein, de vergadering van het Seniorenpodium op 17 
april en de bijeenkomst met HOZO, PCOB en KBO op woensdag 22 april. 
 
Eind april bekijkt het bestuur hoe om te gaan met onze activiteiten in de 
volgende maanden, dit gebaseerd op de landelijke richtlijnen en ontwikkelingen 
van het coronavirus.  
Via het Kompas van mei krijgt u daar nieuwe informatie over.  
 
Namens het bestuur, 
Frans van Lierop 

Hulp vragen of aanbieden? 

Veel mensen raken door het Corona-virus wellicht nog meer geïsoleerd de komende weken. 
Wie extra ondersteuning kan gebruiken, kan contact opnemen met WelzijnsKompas via tel. 
0252 757100 tussen 9.00 en 12.30 uur of via mail info@welzijnskompas.nl.                                                     
WelzijnsKompas roept vooral oudere mensen of mensen met een beperking die de deur niet 
uit kunnen of durven, en een klein sociaal netwerk hebben, op om contact op te nemen.                             
Wat kan WelzijnsKompas betekenen? Zij kunnen een hulpvraag koppelen aan een vrijwilliger 
om bijvoorbeeld telefonisch een praatje te maken of boodschappen te doen.  

Als er mensen zijn die hulp willen aanbieden? Ook zij zijn van harte uitgenodigd om contact 
op te nemen met WelzijnsKompas.  
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Van voorbereiding, op weg naar het Feest. 
 
De veertigdagentijd is weer begonnen op het moment van dit schrijven. 
Als je een feestje gaat geven dan moet je dat goed voorbereidingen. Je moet een datum kiezen, wie 
nodig je uit. Wat ga je eten en drinken, dan volgen de boodschappen. En zo ben je er maar druk mee 
voor het feestje er werkelijk is.  
Dat doen we ook met de kerkelijke feesten. In het voorjaar vieren we het grootste feest van de kerk, 
namelijk het Paasfeest. We krijgen daar veertigdagen de tijd voor om ons daar op voor te bereiden.  
Sinds een aantal jaren begeleid ik een oecumenische groep mensen met mediteren.  
We komen één keer per maand bij elkaar en mediteren we op een Bijbel tekst. In de Advent en 
Veertigdagentijd komen we wekelijks bij elkaar en mediteren we op teksten die we via de computer van 
de Jezuïeten ontvangen. Telkens met een thema. Deze Veertigdagentijd mediteren we met Psalm 130. 
Elke week één of twee zinnen. We maken even tijd om stil te zijn. Dat is in deze tijd van het jaar niet 
eenvoudig. Niet alleen de jongeren, de werkende mensen maar ook de senioren hebben veelal een 
drukke agenda. Probeer dan maar eens om te beginnen met stil zijn, al is het maar minuten.  
Dus zoals hierboven geschreven verdiepen wij ons in Psalm 130. Laten we met zijn allen eens kijken 
wat daar in geschreven staat.  
 
Psalm 130 lezen 
1  Uit het diepste diep roep ik U aan, Heer;  
2  ach, Heer, hoor wat ik zeg, luister toch naar mijn bidden en smeken. 
3  Als u, Heer, de zonden in gedachte houdt, blijft niemand overeind, o Heer.  
4  Maar bij U, bij U is vergeving, daarom heeft men zo’n eerbied voor U. 
5  Ik kijk uit naar de Heer, met heel mijn hart kijk ik naar Hem uit; ik wacht in vertrouwen op zijn woord. 
6  Mijn hart kijkt uit naar de Heer, meer dan wachters uitkijken naar de ochtend, dan wachters naar de  
    ochtend. 
7  Israël, wacht in vertrouwen op de Heer; bij Hem is liefde, bij Hem is verlossing in overvloed. 
8  Hij is het die Israël verlost van al zijn zonden 
 
Een prachtige tekst om je in te verdiepen. Want wat betekent deze tekst in deze tijd als voorbereiding  
op Pasen.  
Uit het diepste diep roep ik U aan, Heer. Als je het hard op zegt, voelt het wel heel diep. We hebben 
allemaal van die diepte momenten in ons leven. Je zit ergens mee en je ziet geen uitweg.                     
Je krijgt te maken met ziekte van jezelf of een dierbare. Ouderen hoor je vaak zeggen ze vallen  
allemaal om mij heen weg. Je voelt je alleen.  
Wat doet dat met je. 
In vers twee staat: ‘luister toch naar mijn bidden en smeken Heer.  
We kunnen bidden, Dan kun je stil worden en in die stilte ontstaat er een innerlijk gesprek.                    
Je denkt aan wat je overkomt. Je kunt dan bidden tot God. Hij is er voor je. 
In vers drie wordt gesproken over zonde. Dat klink zo zwaar. Hebben we allemaal niet een moment dat 
je denkt. Dat had ik beter niet kunnen zeggen of doen. We maken allemaal onze fouten.                        
In vers vier dat dat God er is om ons te vergeven.  
Dan in de tweede helft wordt de Psalm positief. Er wordt gesproken over uitzien naar de Heer, dat er 
vertrouwen is in de Heer. Bij de Heer is liefde en verlossing.  
Eigenlijk kunnen we zeggen dat Psalm 130 zich afspeelt in de veertigdagentijd.  
In het begin is alles duister, je wil roepen vanuit het duister. Het is soms zo donker in je leven, door alle 
problemen die er zijn. We hebben ook te maken met wat er in de wereld gebeurt. Nu is er het 
Coronavirus. Vele mensen maken zich zorgen. 
 
Dan wordt het tijd om ons goed voor te bereiden op dat belangrijke feest in het jaar. Het Paasfeest.    
Met alles wat leeft in ons hoofd en hart. Toch maar proberen om per dag een momentje voor jezelf     
met God te kiezen. In die stilte kun je bidden, mijmeren, vul ieder het zelf maar in. Om over een paar 
weken vanuit het duister het licht zien stralen. Het moment dat God zijn Zoon laat opstaan uit de dood, 
als verlossing voor ons. Dat het Licht in onze harten mag schijnen. Dat we dat bij elkaar mogen zien.   
Bij de mensen die er zijn als het duister is bij je. Want daar ontmoeten wij de Heer.  
Ik wil u graag uitnodigen, uitdagen misschien om het te proberen. Ga er eens voor zitten, sluit je ogen 
en geniet van de rust en de stilte en ervaar wat het met je doet. Laat je gedachten gaan. Waar wil je het 
met God over hebben. Misschien ontstaat er een mooie gesprek. Een mooie voorbereiding toegewenst 
en een Zalig Pasen voor u allen. 
 
Hartelijke groet, Marjo Lommerse 
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HOZO zorgt 
voor Hillegom, 
ook thuis!

Open Eettafel en
 Avondrestaurant

HOZO Servicepas
Personenalarmering
Huishoudelijke hulp
Persoonlijke verzorging en

 verpleging
Begeleiding, individueel en in  

 groepsverband
Eerstelijns verblijf
Moderne woonzorgcentra

Bloemswaard | Parkwijk | Maronia | Zorg Thuis
Garbialaan 3 Hillegom | 0252 - 576 500
info@hozo.nl | www.hozo.nl

Zelfstandig thuis 
blijven, maar 
toch wat hulp of 
ondersteuning 
nodig? Wij 
helpen u graag!

Wij bieden huis-
houdelijke hulp, 
wijkverpleging en 
begeleiding thuis. Met 
en zonder indicatie 
mogelijk. Meer zorg en 
ondersteuning nodig? 
Dan is het volledig zorg- 
en dienstenpakket (vpt) 
wellicht iets voor u.
 
U bent van harte 
welkom voor een 
vrijblijvend gesprek met 
onze cliëntconsulent, 
Annemieke Schagen. 
Voor een afspraak of 
advies: 0252 – 576 500, 
a.schagen@hozo.nl. Voor 
meer informatie kunt 
u ook terecht op onze 
website: www.hozo.nl.

houdt Hillegom gezond
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Jaarverslag 2019 
Vereniging van Senioren KBO Hillegom 

Belangenorganisatie voor 50-plussers 
 
 
 
1.  Samenstelling van het bestuur per 31 december 2019 
 
Functie Naam Adres Postcode Telefoon 

Voorzitter Dhr. F.A.W.P. van Lierop Treslonglaan 3 2181 DC 520248 
Vice-voorzitter Dhr. J.P.W. Boot Wilhelminaplantsoen 12 2182 NJ 520707 
Penningmeester Dhr. J.A. Hellburg Burgemeester Wentholtstraat 17 2182 GN 529525 
Secretaris Mevr. K. Zwetsloot  Kastanjelaan 18 2181 KA 516538 
Redactie Het Kompas Mevr. G.P. Warmerdam Willem Klooslaan 24 2182 VM 518966 
Ledenadministratie Mw. J.A.M. Bon Brouwerlaan 18 2182 KG 518145 
Coördinatie Activiteiten Mevr. M.C.  van der Hulst Albert Verweijlaan 127 2182 PV 520590 
Diversen Activiteiten Mevr. C.A.T. van Loon Roland Holstheem 5 2182 WE 520948 
Ouderenadviseur Mevr. J.B.M. Heemskerk Hooftwende 5 2182 VZ 522027 
 
2. Mutaties ledenbestand    31 december 2018                      31 december 2019    
 Aantal leden 973            953 
 Aantal donateurs 55          53 
 Nieuwe leden 54             62 
 Nieuwe donateurs 3         2 
 Overleden KBO - leden/donateurs 52          43 
 Bedankt/ verhuisd naar elders 32             44 

Mw. Bon houdt het ledenbestand bij en zorgt voor de ledenpassen.  
 
3. Aantal contactpersonen per 31 december 2019 
De 25 contactpersonen vormen een onmisbare schakel in de communicatie tussen leden en bestuur. 
Zij zorgen ervoor dat Het Kompas en het Magazine KBO-PCOB op tijd bezorgd worden, innen de jaarlijkse contributies, 
voor zover deze niet per bank zijn voldaan, en brengen chocoladeletters rond namens St. Nicolaas. In 2019 hebben zij in 
het kader van het 65-jarig jubileum eind maart een begonia bezorgd bij alle leden van de KBO. Het was een gigantische 
klus maar dankzij de contactpersonen in een paar dagen geklaard. 
Daarnaast kunnen we altijd rekenen op de ondersteuning van een groot aantal vrijwilligers bij het schenken van koffie en 
andere zaken bij onze activiteiten. 
 
4. Vergaderingen. 
De organisatiestructuur van de ouderenbonden en aanverwante organisaties is complex en vraagt regelmatig bestuurlijke 
aandacht. 
Door de bestuursleden zijn het afgelopen jaar vele vergaderingen en overleggen bijgewoond, zoals: 
 

- Bestuursvergaderingen 11 
- Algemene Ledenvergadering 1 
- Bijeenkomst met contactpersonen 2 
- Seniorenpodium 5 
-    Seniorenpodium gesprekken met de wethouder 2 
- Overleg Ouderenadviseurs met WelzijnsKompas HL 2 
- Overleg coördinatoren ouderenadviseurs Regio 1 
- Overleg gezamenlijke ouderenbonden  2 
- Overleg regio Bollenstreek 7 
- Vergadering KBO Zuid-Holland 2 
- Overleg HOZO 2 
 

Daarnaast zijn diverse voor de KBO-Hillegom belangrijke evenementen, vergaderingen, overleggen bijgewoond 
(recepties, informatie avonden van de gemeente enz.). 
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5. Georganiseerde activiteiten 2019 
Onder leiding van het activiteitenteam en al onze bestuursleden werden er weer tal van geslaagde themamiddagen en 
activiteiten georganiseerd. 
17 januari De heer Rob Hinse, met zeer oude instrumenten zoals een draailier, klompviool. Hij speelde                           

volksmuziek uit Ierland, Schotland, Frankrijk en Amerika.   
21 februari  De heren Nico en Pim verzorgden een gezellige middag met muziek voor iedereen. 
10 maart Alle leden en donateurs ontvangen in het kader van het 65-jarig bestaan van de KBO een 

bloeiende begonia.  
21 maart Mevr. Veronica Handgraaf gaf een lezing over IJsland.  
18 april De Algemene Ledenvergadering. 
8   mei   Mariazang  
16 mei    Mevr. Martje Saveur kwam vertellen over “Het koffertje van mijn Moeder”. 
                          De moeder van Martje verbleef met haar twee dochters in Het Jappenkamp tijdens de oorlog. 
22/23 mei  Viering van het 65-jarig jubileum van de KBO. 

Twee prachtige avonden in het gebouw van Stichting Cultuurbeleving Hillegom met de 
theatershow “De vergeten zangeressen van het Vaderlandse lied”. Twee avonden om niet 
te vergeten, waar nog lang over nagepraat werd. De Vergeten Zangeressen van het 
Vaderlandse lied” brachten een flink stuk nostalgie in het publiek naar boven en trof hier 
en daar dan ook een gevoelige snaar.  
De KBO had zich ter gelegenheid van haar 65ste verjaardag geen beter ledencadeau 
kunnen wensen.  
 

20 juni              Afsluiting van het seizoen met het Shantykoor “Het groene Hart”, uit Koudekerk aan de Rijn  
 

Juli-augustus  Zomerprogramma 
 

De KBO presenteerde voor het vijfde jaar haar zomerprogramma met om te beginnen op 18 juli een mooie 
bustocht naar de Weerribben. Woensdag 24 juli ging de KBO naar de Schelpentuin van John Warmerdam, daar 
werden wij ontvangen met koffie en gebak en kregen wij een rondleiding en mochten de leden zelf een schelp met 
vetplanten maken. Woensdag 31 juli was de KBO te gast bij de “Vrienden van Oud Hillegom” en kregen wij een 
rondleiding door Kwekerij Veelzorg. Vrijdag 9 augustus “struinen door de duinen”  o.l.v. Kees Langeveld, hij 
vertelde over de geschiedenis van de waterwinning. Woensdag 14 augustus een stadswandeling door Alkmaar. . 
Woensdag 28 augustus wederom een bustocht, dit keer naar Zeeland.  
Het zomerprogramma was zeer geslaagd, dus gaat de KBO in 2020 hiermee door. 
 
 
19 september  Openingsmiddag met de heer Hans Baaij, het was genieten van bekende liedjes van vroeger. 
                        De opkomst was groot.  
3   oktober  Vierde de KBO de verjaardagen van de Kroonjarigen, met drankjes en hapjes, het geheel werd 

opgeluisterd met een optreden van het koor FF-Anders uit Velserbroek.   
9   oktober Mariazang. 
17 oktober       Mevr. Julia Voskuil hield een lezing met foto’s over bloemen en planten.  
3   november  Samen naar de operette, ook dit jaar reed de KBO met een volle bus richting “De Muze” in   
     Noordwijk waar iedereen genoten heeft van de operette `Der Graf von Luxemburg”.                                         
27 november Het Sinterklaasfeest in Bloemswaard was dit jaar zeer bijzonder met liefst drie Sinterklazen,  

een “wie van de drie” spel met als uitkomst de echte Sinterklaas en na afloop bingo met voor alle 
aanwezigen een cadeautje. 
De zaal van Bloemswaard puilde uit met zeker 180 personen. 

20 december   Kerstfeest in Villa Flora, met de kerkdienst o.l.v. kapelaan St. Kuik en pastoraal werker 
mevr. A. van Lierop met medewerking van het dameskoor. Na afloop van de kerkdienst 
een heerlijke lunch en daarna een optreden van het koor Ladies Melody met in de pauze 
hapjes en drankjes. 

 
Cursussen 
 
26 februari       De start van de cursus iPad, in 6 lessen leerde men hoe om te gaan met de iPad. 
30 september  Wederom een iPadcursus gegeven door de heer Nico Turk.  
8   oktober  Cursus “Oefen je Vitaal” o.l.v. van Mevr. I. v.d. Sar. 

In 4 lessen werd door 12 aanwezigen geleerd en geoefend hoe je in het dagelijks leven beter kunt 
letten op houding, beweging en opstaan. Een aanrader voor iedereen die een goede conditie 
nastreeft.   
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Programma verzorgd door de gezamenlijke Bonden KBO en PCOB. 
 
14 november   Themamiddag, “Omgaan met dementie”. 
 
Wekelijkse ontspanning  
De klaverjasclub "Ons Genoegen" speelde elke maandagmiddag in Bloemswaard onder leiding van de heren  
K. van Loon en P. van Bakel.  
De klaverjasclub begon in 2019 met 39 leden en aan het eind van 2019 speelden zij nog met 36 leden. 
Er kunnen nog altijd nieuwe mensen bij.   
  
6. Belangenbehartiging 
- Ouderenadviseurs 
 Langzamerhand beginnen de aanvragen binnen te komen bij onze ouderenadviseurs  

Mevrouw Joke Heemskerk en de heren Jan Clemens en Peter Dukker. 
De ouderenadviseur probeert te helpen bij vragen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg.  
In 2019 zijn er totaal 16 hulpvragen geweest.  
De vragen waren heel divers maar er worden veel financiële vragen gesteld vooral over  
zorg- en huurtoeslagen, verlenging van het rijbewijs bij 75 jaar. Nalatenschappen enz. 
In alle gevallen hebben de ouderenadviseurs geprobeerd de vragers het juiste advies te geven en indien nodig 
hun daarbij te helpen of door te verwijzen. 
 

  - Seniorenpodium 
 Het seniorenpodium werd in 2019 door 2 bestuursleden van de KBO,  de heer Jan Boot en mevrouw Joke Heemskerk 
vertegenwoordigd. In 2019 is door de gemeente, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD)  

 voorheen WMO-raad, geïnstalleerd daardoor is de rol van het Seniorenpodium veranderd.  
 Dit betekent dat de ASD aan het Seniorenpodium advies kan vragen over alle onderwerpen die met ouderen te 

maken hebben maar er kunnen ook vragen door het Seniorenpodium aan de ASD gesteld worden.  
 Op 16 oktober 2019 werd een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst getekend door wethouder F. van Trigt en 

het Seniorenpodium. Daarin is ook vastgelegd dat er nog 2x per jaar een overleg is met de wethouder 
  

- Regio Bollenstreek 
Onze vereniging is vertegenwoordigd in de KBO Regio Bollenstreek (Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout,  

  De Zilk, Lisse en Hillegom).  
        
- Belastingadviseurs 

De belastingadviseurs van de KBO hebben in het jaar 2019 weer 143 mensen geholpen met hun belastingaangifte en 
indien nodig met wijziging of aanvraag huurtoeslag of zorgtoeslag. 

  
- Website 

Mevr. G. Warmerdam en mevr. K. Zwetsloot beheren de website van de KBO. De website wordt goed bezocht. 
Diverse nieuwe leden hebben zich via onze website aangemeld als lid. Op de website zijn allerlei 
wetenswaardigheden van de KBO en verslagen van themamiddagen te vinden. 

 De website is bereikbaar onder www.kbo-hillegom.nl 
 Wilt u ons e-mailen? Dan kan dat via kbo-hillegom@hotmail.com. 
 
 
7. Het Kompas 
Dank zij de inspanningen van de redactie, bestaande uit  mevr. G. Warmerdam en mevr. T. van Loon is   
Het Kompas ook dit jaar weer professioneel uit de verf gekomen.  
Het Kompas en het magazine KBO-PCOB verschenen 10 maal. 
  
8. Diversen 
Bij zieken en herstellenden en jubilea werden in het jaar 2019 door de dames Joke Sewalt en Toos van Loon 36 
bloemetjes bezorgd.  
 
Samen met de contactpersonen en alle vrijwilligers die iets voor  de KBO hebben betekend in 2019, hebben we op 
zondagmiddag 5  januari 2020 genoten van een heerlijke High Tea bij Villa Flora. De High Tea werd de vrijwilligers 
aangeboden als dank voor al het werk wat zij in 2019 verzet hebben.   
De bijeenkomst was super gezellig en voor herhaling vatbaar.   
 
Namens het bestuur van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom 
 
 
F.A.W.P. van Lierop, voorzitter              K. Zwetsloot, secretaris 
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                         Vereniging van Senioren KBO-Hillegom 
                          Belangenorganisatie voor 50-plussers 
    p/a Kastanjelaan 18, 2181 KA Hillegom     

  E-mail: kbo-hillegom@hotmail.com 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 18 april 2019 in Bloemswaard. 
Aanwezig: de heren Frans van Lierop, Jan Boot, John Hellburg en Jan van Schie en de dames Toos van Loon,  
Marry v.d. Hulst, Gerda Warmerdam, Joke Heemskerk, José Bon, Karin Zwetsloot en ongeveer 75 leden. 
 
1.Opening 
De heer Van Lierop heet iedereen van harte welkom. De afgelopen weken zijn er ongelooflijk veel reacties gekomen 
op onze jubileumaankondiging in de vorm van een persoonlijk afgegeven Begonia door onze contactpersonen soms 
met hulp van bestuursleden.  
Een schot in de roos, dat door veel leden enorm op prijs werd gesteld. Hiermee werd het startschot gegeven van 
ons jubileumjaar. 
 
Het leek een goed idee om het vaandel bij onze Algemene Ledenvergadering aan u te tonen. 
Het vaandel bleek bij de Vrienden van Oud Hillegom op zolder te hangen tussen andere vaandels van Hillegomse 
organisaties, 65 jaar geleden was het heel gebruikelijk dat je als vereniging in het bezit was van een vaandel, dat 
onder meer gebruikt werd bij officiële kerkelijke feesten en rondgedragen werd door de kerk.  
Het vaandel is een professioneel gemaakt stuk. Op het vaandel staat de tekst Rerum Novarum (Van een 
omwenteling) is een in 1891 door Paus Leo XIII geschreven encycliek. De encycliek houdt zich bezig met de situatie 
van de arbeidersklasse en formuleert in de vorm van een aantal uitgangspunten de sociale leer van de Katholieke 
Kerk. Uitgangspunten van de pauselijke encycliek waren een rechtvaardig loon, het recht op eigendom en solidariteit 
met de zwakkeren. Als instrumenten om deze doelstellingen na te streven, werden zowel overheidsingrijpen als de 
vorming van vakbonden genoemd.  
 
De Vereniging van Senioren KBO Hillegom bestond op 10 maart 2019 65 jaar. 
Ondanks de vergrijzing daalde het aantal leden in 2018 met 3%. Met de vergrijzing van ons dorp zou je juist denken 
dat het ledental zou stijgen, maar dan moet men wel lid worden. Daar hebben we de hulp van de huidige leden bij 
nodig. Vraag gewoon binnen uw familie, vrienden- of kennissenkring. Achter in Het Kompas vindt u het 
inschrijfformulier.  
 
We blikken niet terug op de activiteiten van ons afgelopen jaar, daar is uitstekend verslag van gedaan in ons blad. 
Wel wil ik u wijzen op de nieuwe activiteiten die wij mede door onze enquête van plan zijn te gaan organiseren. 
We zijn als KBO heel blij met drie leden te weten Joke Heemskerk, Peter Dukker en Jan Clemens, die in januari van 
dit jaar hun certificaat ouderenadviseur hebben behaald.  
Nu al is gebleken dat er grote behoefte is aan een vraagbaak en ondersteuning op velerlei terreinen. In onze 
bestuursvergadering zal dit een vast bespreekpunt worden. 
Tenslotte wens ik u allen heel veel plezier bij de komende activiteiten, het bestuur is al druk bezig met het komende 
zomerprogramma. De eerste busreis wordt binnenkort aangekondigd in Het Kompas. De reis is 18 juli 2019 en gaat 
naar de Weerribben.  
 
2. Ingekomen stukken. 
Binnengekomen zijn veel bedankjes per mail voor de prachtige Begonia.  
Mw. Duindam en Mevrouw De Groot stuurden ons een felicitatiekaart i.v.m. het 65-jarig jubileum.  
De heer Polleman stuurde per mail een bericht van verhindering. 
 
3. Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering van 19 april 2018. 
De notulen worden goedgekeurd.  
 
4. Vaststelling jaarverslag 2018. 
Het jaarverslag 2018 wordt goedgekeurd.  
 
5. Financieel jaaroverzicht 2018 (exploitatierekening, balans en begroting 2019). 
Het jaar 2018 is afgesloten met een nadelig saldo van € 492,--. Dit tekort is veroorzaakt door de onvoorziene 
aanschaf van een notebook voor de secretaris en de kosten voor het afscheid van de vorige voorzitter de heer Turk. 
De heer Turk merkt op dat bij de KBO de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Op de Balans vindt hij bij  
“Reservering 65-jarig jubileum” plotseling € 250,-- meer, dit bedrag is niet terug te vinden in de exploitatierekening. 
Deze € 250,-- zijn afkomstig van het Meerlandenfonds als bijdrage aan ons jubileum. Er is voor gekozen dit bedrag 
niet op de exploitatierekening te vermelden. 
De heer Van Schie merkt op dat je het zou kunnen vermelden op de exploitatierekening maar het is niet echt nodig. 
Het gereserveerde bedrag gaat dit jaar op aan ons jubileum. De reservering is een verdienste van onze voormalige 
bestuurders.  
Mevrouw V.d. Born vraagt waarom de KBO niet meer aandacht geeft aan de kortingen die men kan krijgen bij de 
zorgverzekeraars en bij energie.  
De korting voor energie wordt aangegeven in het maandelijks Magazine KBO-PCOB, mensen kunnen dan zelf de 
afweging maken om over te stappen.  
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De heer Van Lierop bedankt mevrouw v.d. Born voor haar opmerking, in Het Kompas zal hier aandacht aan worden 
besteed.  
De heer Van Lierop vraagt aandacht voor de begroting. Het komende jaar zullen we waarschijnlijk meer moeten 
gaan afdragen aan de provincie en aan de Unie KBO. Dit jaar was er al sprake van een verhoging van de afdracht, 
maar dit hebben we weten te voorkomen. De KBO draagt nu van de € 25,-- contributie, 
 € 15,- af aan de KBO en de provincie. De heer Van Lierop vraagt een mandaat voor als er een verhoging van de 
afdracht komt, de KBO zou de contributie dan met € 1,50 moeten verhogen.   
Het bestuur van de KBO zal alles doen wat in haar mogelijkheid ligt om deze verhoging van de afdracht te 
voorkomen. De aanwezige leden geven het mandaat. 
 
6.Verslag van de kascommissie door de heren B. Rusman en M. Romijn. 
De kascommissie van de Vereniging van Senioren KBO – Hillegom, bestaande uit dhr. B. Rusman en dhr. M. 
Romijn, heeft op woensdag 10 april 2019, ten huize van de penningmeester dhr. J.A. Hellburg, de bescheiden over 
het boekjaar 2018 gecontroleerd en de saldi in overeenstemming bevonden met de cijfers op de balans. De 
commissie wil de penningmeester maar ook dhr. J. van Schie bedanken voor het werk en de zorg besteed aan de 
financiën van onze vereniging. De commissie verzoekt het bestuur de penningmeesteer te déchargeren.  
 
8.Benoeming kascommissie 2019. 
Aftredend is de heer B. Rusman. De heer N. Turk en de heer M. Romijn stellen zich beschikbaar voor de 
kascommissie 2019.  
 
9. Bestuursverkiezing. 
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn mevr. T. van Loon en mevr. M. v.d. Hulst. 
De dames T. van Loon en M. v.d. Hulst worden onder luid applaus herkozen voor de termijn van 3 jaar. De 
werkzaamheden van mevrouw G. Warmerdam werden wat veel en daarom is er in Het Kompas een oproep gedaan, 
op deze oproep kwamen 6 reacties. Fantastisch. Het bestuur is ontzettend blij dat mevrouw J. Bon bereid was om 
mevrouw G. Warmerdam te gaan helpen met de ledenadministratie en zitting wilde nemen in het bestuur.  
Mevrouw J. Bon wordt onder luid applaus gekozen als bestuurslid van de Vereniging van Senioren KBO – Hillegom.   

       
10. Resultaten gehouden enquête en implementatie van de uitkomsten. 
De enquête heeft veel suggesties opgeleverd, waar het bestuur zeker de komende tijd aandacht aan gaat besteden.  
Op de vraag moet de KBO open moet staan voor iedere Hillegommer, ongeacht geloofsachtergrond vond 92% dat 
we hiervoor moeten openstaan, 8% was het hier niet mee eens. 
Op de vraag zouden we de naam van de KBO moeten aanpassen, reageerde 67% met nee en 33% met ja. 
Besloten wordt om de naam te handhaven het geeft herkenning.  
Op de vraag, wij voeren regelmatig overleg met de Gemeente Hillegom reageerden 56% op ouderenhuisvesting, 
31% op aanpassingen en verbeteringen, 35% op doorstroming naar een andere woning, 40% op sociale 
woningbouw en 46% op mantelzorg. De Regiotaxi scoorde 58%. Hier blijkt nog veel mis te gaan. 
Deze punten zullen doorgespeeld worden naar het Seniorenpodium. De heer J. Boot en mevrouw  
J. Heemskerk hebben namens de KBO zitting in het Seniorenpodium, het podium geeft advies aan de Adviesraad 
Sociaal Domein. In het verleden gaf het Seniorenpodium advies aan het College. 
Op de vraag met welke leeftijd zou je lid kunnen worden, geeft 60% de leeftijd van 60 jaar aan.   
Veel ideeën werden geopperd, zoals een dansmiddag, cursussen. Een avondprogramma werd ook op prijs gesteld, 
over een klusgroep moet ook worden nagedacht. Gedacht wordt aan handige mensen die nog wat tijd over hebben 
om iemand te helpen met lichte klusjes. Voor het zomerprogramma zijn er veel suggesties binnengekomen. Het 
bestuur is blij dat veel mensen de moeite hebben genomen om te reageren op de enquête.  
 
11. Rondvraag en sluiting. 
Mw. Mars uit Lisse wil graag het blad in Lisse bezorgd hebben, vraagt of hier een mogelijkheid voor is. 
Wordt bekeken.  
De heer Sanders vraagt of er niet nog een derde theateravond georganiseerd kan worden voor alle mensen die 
teleurgesteld op de reservelijst staan. Dit gaat niet gebeuren. De heer Goossen vraagt of de lay-out van Het Kompas 
kan worden aangepast, zodat het makkelijker te lezen is.  
Het blad wordt gemaakt door vrijwilligers en zij proberen dit zo goed mogelijk te doen, een groot compliment voor 
Gerda Warmerdam, die veel van haar tijd steekt in het maken van het blad.  
De heer Turk merkt op dat hij heeft vernomen dat drie ouderengroepen moeten verdwijnen bij Plein 28 (voormalig 
Pluspunt). Hij vindt dit een schande. 
Het bestuur weet van deze situatie af, het is besproken in het overleg met de HOZO en in het Bondenoverleg met de 
PCOB.  Het Seniorenpodium komt 24 april 2019 bij elkaar en deze situatie zal daar besproken worden. Vernomen is 
dat twee groepen naar de Kulturele Raad gaan en een groep juridische stappen overweegt. De wethouder wil 
educatie in Plein 28, maar Plein 28 ( voormalig Pluspunt)  is opgericht voor ouderen.  
De heer Van Lierop sluit het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering, de leden gaan verder met een 
hapje en drankje en bingo en een prachtige loterij. 
 
Karin Zwetsloot, secretaris KBO 
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Toelichting op de Exploitatierekening 2019 

1. De hogere kosten van de Sint Nicolaasviering worden veroorzaakt door een bedrag van 236 uit 2018 en de 
aanschaf van duurdere cadeautjes. 

2. De kosten van de zaalhuur voor het klaverjassen zijn aanzienlijk hoger door de stijging van de huurprijs van de 
zaal in Bloemswaard, terwijl de bijdrage door klaverjasclub Ons Genoegen gelijk is gebleven. 

3. In 2019 zijn 2 busreizen georganiseerd. 
4. Verhoging drukkosten Kompas door uitgaven met meer pagina’s dan begroot, gecompenseerd door hogere 

inkomsten uit advertenties. 
5. Overig drukwerk: stijging door productie wervingsfolder nieuwe leden. 
6. Positief saldo mede ontstaan door eenmalige sponsoring van totaal 2.250. 

EXPLOITATIEREKENING  
1/1 2019 – 31/12 2019 
Vereniging van Senioren KBO Hillegom 
 
 
 werkelijk begroot werkelijk 
LASTEN 2018 2019 2019 
 
 € € € 
Afdracht Unie KBO 14.955 15.300 14.700 
 
 
Activiteiten: 
Themamiddagen 6.190 6.400 6.298 
Sint Nicolaas 1) 1.543 1.600 2.352 
Kerstviering 3.786 3.700 3.703 
Feestavond contactpersonen 2.052 2.000 1.876 
Kaarten 2) 1.918 1.900 2.276 
Busreizen 3) 2.491 2.500 5.130 
Mariazang 475 500 639 
Schouwburgbezoek 390 400 425 
Computercursussen 79 100 349 
 ---------- ---------- ---------- 
 18.922 19.100 23.048 
 
Diversen: 
Felicitaties en attenties zieken 612 600 621 
Puzzelprijzen 198 200 208 
Attenties overig 15 100 0 
 
Drukwerk: 
Het Kompas 4) 4.768 4.900 5.220 
Overig 5) 125 100 446 
 
Secretariaat: 
Communicatiekosten 719 700 800 
Bestuurskosten 1.755 600 506 
Reiskosten 86 100 107 
 
Overige kosten: 
Vergaderkosten 544 600 377 
Bankkosten 319 400 391 
 
Reservering jubilea 0 0 0 
Reservering computers/tablets 0 0 0 
 
Exploitatieresultaat 6) - 492 0 1.406 
 ---------- ---------- ---------- 
 42.526 42.700 47.831 
 ====== ====== ====== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 werkelijk begroot werkelijk 
BATEN 2018 2019 2019 
 
 € € € 
Contributies 23.543 24.500 24.234 
Subsidie Gemeente Hillegom 3.136 3.136 3.126 
Donaties 759 800 735 
Giften 250 250 250 
Advertenties Het Kompas 4) 3.097 3.100 3.573 
 ---------- ---------- ---------- 
 30.785 31.786 31.927 
 
Activiteiten: 
Themamiddagen 2.458 2.000 1.947 
Sint Nicolaas 620 800 806 
Kerstviering 2.148 2.100 2.390 
Zaalhuur kaarten 2) 1.600 1.600 1.600 
Busreizen 3) 2.710 2.600 5.311 
Mariazang 292 300 296 
Schouwburgbezoek 525 500 550 
Computercursussen 110 100 130 
 ---------- ---------- ---------- 
 10.463 9.800 13.031 
 
Diversen: 
Sponsorloterij 107 100 89 
Provisie Zorg & Zekerheid 200 200 90 
Theresiahuis (verhuur regio) 100 0 0 
Rabobank clubkasactie 388 300 442 
Fonds 1818 430 300 0 
Sponsoring 6) 0 0 2.250 
Diversen 0 214 0 
 
Rente spaarrekening 3 0 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ---------- ---------- ---------- 
 42.526 42.700 47.831 
 ====== ====== ====== 
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Toelichting op de Begroting 2020 

1. Stijging afdracht Unie KBO van 15 naar 16,82 per lid.  
2. Daling kosten Sint Nicolaasfeest door afschaffen van chocoladeletters; verhoging kosten door schenken drankjes. 
3. Zaalhuur klaverjascompetitie na verzoek aan Hozo verlaagd van 45 naar 35 per week. 
4. Verlaging subsidie Gemeente Hillegom omdat donateurs niet meer worden meegeteld. 
5. Voorstel verhoging bijdrage leden aan activiteiten: 

Themamiddagen van 4 naar 5; Sint Nicolaas van 5 naar 7,50; Kerst van 15 naar 17,50; Mariazang van 2 naar 4; 
computercursussen worden kostendekkend begroot. 
 

 
BEGROTING 2020  
Vereniging van Senioren KBO Hillegom 
 
 
 begroot werkelijk begroot 
LASTEN 2019 2019 2020 
 
 € € € 
Afdracht Unie KBO 1) 15.300 14.700 16.130 
 
 
Activiteiten: 
Themamiddagen 6.400 6.298 6.800 
Sint Nicolaas 2) 1.600 2.352 1.809 
Kerstviering 3.700 3.703 3.700 
Feestavond contactpersonen 2.000 1.876 2.165 
Kaarten 3) 1.900 2.276 1.830 
Busreizen 2.500 5.130 5.300 
Mariazang 500 639 600 
Schouwburgbezoek 400 425 500 
Computercursussen 100 349 350 
 ---------- ---------- ---------- 
 19.100 23.048 23.054 
 
Diversen: 
Felicitaties en attenties zieken 600 621 600 
Puzzelprijzen 200 208 250 
Attenties overig 100 0 260 
 
Drukwerk: 
Het Kompas 4.900 5.220 5.300 
Overig 100 446 400 
 
Secretariaat: 
Communicatiekosten 700 800 800 
Bestuurskosten 600 506 500 
Reiskosten 100 107 100 
 
Overige kosten: 
Vergaderkosten  600 377 400 
Bankkosten 400 391 400 
 
Reservering jubilea 0 0 500 
 
Exploitatieresultaat 0 - 492 0 
 ---------- ---------- ---------- 
 42.700 47.831 48.694 
 ====== ====== ====== 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 begroot werkelijk begroot 
BATEN 2019 2019 2020 
 
 € € € 
Contributies 24.500 24.324 25.731 
Subsidie Gemeente Hillegom 4) 3.136 3.126 2.918 
Donaties 800 735 795 
Giften 250 250 250 
Advertenties Het Kompas 3.100 3.573 3.600 
 ---------- ---------- ---------- 
 31.786 31.927 33.294 
 
Activiteiten: 5) 
Themamiddagen 2.000 1.947 2.400 
Sint Nicolaas 600 806 1.200 
Kerstviering 2.100 2.390 2.750 
Zaalhuur kaarten 1.600 1.600 1.830 
Busreizen 2.600 5.311 5.300 
Mariazang 300 296 600 
Schouwburgbezoek 500 550 500 
Computercursussen 100 130 350 
 ---------- ---------- ---------- 
 9.800 13.031 14.930 
 
Diversen: 
Vriendenloterij 100 89 80 
Provisie Zorg & Zekerheid 200 90 90 
Rabobank clubkasactie 300 442 300 
Bijdrage fonds 1818 300 0 0 
Sponsoring 0 2.250 0 
Diversen 0 214 0 
 
 
Rente spaarrekening 3 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ---------- ---------- ---------- 
 42.700 47.831 48.694 
 ====== ====== ====== 
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BALANS

Vereniging van Senioren KBO Hillegom 
 
 
  2018 2019 
DEBET  € € 
 
Activa: Laptops/iPads  0 0 
 
Te vorderen: 
Rente Rabobank spaarrekening  3 3 
 
Liquide middelen: 
Kas  322 464 
Rabobank rekening courant  4.735 2.951 
Rabobank spaarrekening  26.000 22.000 
ING bank rekening courant  1.137 348 
  ---------- ---------- 
  32.198 25.765 
  ====== ====== 
 
 
 
 
   
  
 
 
 --------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  2018 2019 
CREDIT  € € 
 
Algemene reserve d.d. 01/01  15.247 14.755 
Resultaat lopend jaar  - 492 1.407 
  ---------- ---------- 
Algemene reserve d.d. 31/12  14.755 16.162 
 
Accommodatievoorziening 1)  6.513 6.013 
Reservering jubilea 2)  4.787 1.029 
 
Nog te betalen kosten 2018/2019  4.171 489 
 
Vooruit ontvangen contributies 2019  1.972 
Vooruit ontvangen contributies 2020   2.072 
  ---------- ---------- 
  32.198 25.765 
  ====== ====== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting op de Balans 2019 

 Lente…

Hoor de vogeltjes zingen,
Zitten op de tak te dringen.
Ze zingen het hoogste lied,
de lente is in het verschiet.
  De konijntjes huppelen rond,
  op de tot leven komende grond.
  En terwijl ze holen groeven,
  konden ze de lente proeven.

Ik zag hoe bloempjes zich ontpopte,
en terwijl ik boontjes dopte,
zo lekker buiten in mijn stoel,
had ik ook het lente gevoel.

Walter van de Reep
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Hoofdstraat 24    2181 ED Hillegom

WIJ BEZORGEN WARME MAALTIJDEN VOOR
TUSSEN DE MIDDAG EN ‘S AVONDS

Satellietbaan 31B
2181 MG Hillegom

Tel.0252-522636
www.culinairhomeservice.nl

Hier kan uw advertentie staan!

Hier kan uw advertentie staan

Van der Putten & Dunweg
Heereweg 21, 2161 AC  Lisse

0252 - 413 213
info@vanderputtenendunweg.nl

www.vanderputtenendunweg.nl

Elsbroekerwei  Boerderijwinkel
Leidsestraat 189 Hillegom Tel. 0252 516376

Voor al uw streekproducten:
Blaarkopvlees- Boerenroomboter-Boerenkaas
Zuivel+ eieren-Biologische groenten + sappen
di. tot vrijdag 10.00 -18.00  za. 9.00 - 16.00 uur. Openingstijden:
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Bakkie doen deel 2. 
 
In deel 1 vertelde ik over het verblijf van ons in Singapore en eindigde met het vertellen over de 
Lion-Dance bij een particuliere woning. 
 
Zo ook zijn wij mee geweest om bij een zakelijke relatie van mijn schoonzoon gelukkig nieuwjaar te 
wensen.  
Ook volgens traditionele manier inclusief fel rood gekleurd overhemd. Binnen in de woning van de 
gastheer is er een tafel voor de heren en buiten is er een grote tent voor de dames en kinderen. 
Voor de gastvrouw neem je twee sinaasappels mee, symbolisch voorstellend een goudklomp. 
Als je niet oppast wordt je overladen met eten en drank, heel bijzonder maar daar moet je wel 
goed voor op letten dat je niet te veel eet en drinkt. Voor de kinderen staat er binnen ook nog een 
tv aan met een scherm zo groot dat je de Lamborghini, die nu even op straat moest staan 
vanwege de tent, er achter kon verstoppen. Het werd in ieder geval door de gastheer zeer op prijs 
gesteld dat wij mee waren gekomen. Dus wat doe je, je neemt op uitnodiging plaats aan de tafel 
tussen de heren die rokend om de haverklap het glas heffen en proosten. Er wordt veel onderling 
in het Chinees en in het Engels  met 
een overduidelijk accent gesproken.   
Als je dan voorzichtig om je heen kijkt 
zie je dat je wel tussen de gouden 
ringen, kettingen en rolexen zit.          
De wens die de Chinees uitspreekt     
op nieuwjaarsdag is: Gong Xi Fa Cai,     
wat zoveel betekend: ik wens je veel 
fortuin. Dit vinden de Chinezen 
belangrijk, want als je rijkdom hebt    
kan je gezondheid kopen in de vorm 
van groente, fruit, voeding, betere 
ziekenhuizen enz. Maar laten wij het    
er maar op houden om elkaar een  
gelukkig  en gezond nieuwjaar te 
wensen, want gezondheid is een 
rijkdom en dat weten we met z’n allen 
maar al te goed. 
 
De andere dag werd er in hele speciale Lion-Dance opgevoerd bij het bedrijf waar mijn 
schoonzoon z’n werk heeft. Het was werkelijk acrobatiek wat ze opvoerde. Hebben ze een aantal 
mans hoge palen staan waarop ze die dans uitvoeren.  
 
Ook onder begeleiding van een grote hoeveelheid slagwerk waar je, qua geluid U tegen zegt.      
Bij dat slagwerk lopen ook kinderen bij van ca 8-15 jaar, die zeker weten een gehoorbeschadiging 
oplopen.  Na afloop van de opvoering buiten, gaan ze ook nog naar binnen het hele bedrijf door. 
Geloof me, er zijn daarna echt geen boze geesten meer te vinden. 
Maar wel heel bijzonder om het allemaal mee te maken. 
 
Dat het gebeuren van dat corona virus samen viel met het Chinees nieuwjaar is puur toeval maar 
heeft wel gevolgen voor veel bewoners van Singapore. Veel Chinezen willen met Chinees 
nieuwjaar op familie bezoek, dus ook naar China.  
Tussen de provincie Wuhan in China en Singapore zit 3500 km. Maar de regelgeving in Singapore 
is dermate streng dat het voor veel mensen niet meer mogelijk is om zomaar weer in het land teug 
te keren als je naar China bent geweest. Ondanks dat je in het bezit bent van een geldig 
Singaporees paspoort en dat je kan bewijzen dat je niet in die regio bent geweest. Iedereen die 
daarvoor al die richting uit was geweest moest gecontroleerd thuis blijven.  
Het Chinees nieuwjaar wordt in Singapore zeer uitgebreid gevierd met een Chingay Parade.       
Dit is een parade die wordt gehouden op het rechte stuk van de formule 1 van Singapore.                         
Het was overdadig in kleur, geluid, kostuums, hoeveelheid deelnemers (ca 6000) en vuurwerk. 
Toeschouwers ca 18000 op de tribunes die allemaal preventief door de controle heen moesten 
i.v.m. de corona dreiging. Deze parade is groter dan het bloemencorso of de carnaval optocht in 
Maastricht.  
De optocht werd geopend door het ontsteken van een lint van behoorlijk zwaar, wat ze bij ons 
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noemen een 100.000 klapper. Maar dan van ca 2 km lang. De klappers heb ik niet geteld maar ik 
schat dat het een 10 miljoen klapper was. Dus de boze geesten waren echt wel weg, maar het 
verdere geluid gedurende de optocht was er zeker niet minder door, m’n oren hangen nog slap.  
Op de eerste praalwagen stond de president van Singapore met een hoop gevolg. 
De hele optocht duurde bijna 2 uur. Maar ondanks de zeer grote overdadige hoeveelheid geluid 
wat tijdens de hele optocht geproduceerd werd is het een geweldige ervaring om mee te maken. 
Een leeuwendans werd   ook opgevoerd, maar dan met een draak-slang van 106 m lang.  Een 
verlichte “wolkenkrabber” van 10 m hoog gaat ook mee in de optocht. Achter de Speciaal 
gebouwde tribune stonden 5 grote platform hoogwerkers klaar met daarop een hoeveelheid  
vuurwerk waar je U tegen zegt, maar wel op afstand bediend, veiligheid staat daar hoog op de 
prioriteitenlijst. Er wordt weinig aan het toeval over gelaten. Dat geeft je wel een veilig gevoel.  Als 
afsluiting van onze vakantie zijn we op chique wezen  eten  op het dakterras van een  restaurant 
met uitzicht op het Marina Bay Sands hotel. Ook dat was alweer een geweldige ervaring.  
Maar als je dan weer bij de kinderen in huis zit, zeg je gauw; hé, hé, effe zitten, bijpraten en een 
bakkie doen. 
 
Herman Meijer. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
    In memoriam  

  
     Soms is er zoveel wat we voelen,                                                                                    
maar zo weinig wat we kunnen zeggen…. 
 
In de afgelopen periode hebben wij afscheid moeten nemen van :   
 
        De heer W.A. Schoone  Vondelwende 19 

 
    Dat hij rust in vrede. 
 

  ------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Van harte welkom bij Alzheimer Café Bollenstreek   

Op 21 april is het thema: Intimiteit en seksualiteit.                                                                        
Er verandert veel in jullie relatie. Hoe ga je om met deze gevoelens       

Het Alzheimer Café Bollenstreek in woonzorg Bloemswaard Garbialaan 3  2182 LA Hillegom. 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Welzijnskompas via telefoonnummer 
0252 75100 ( maandag t/m vrijdag  tussen 9 en 12 uur ) 
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2 De heer F.J. van der Loo 80 jaar 
4 Mevrouw H.C.J.  Wubbels- van der Sluis 91 jaar 
9 Mevrouw M.  Teeuwen- Stokman 80 jaar 
8 De heer T.  Lei T. 75 jaar 

12 Mevrouw M.J.M.  Manshande-Annes 80 jaar 
12 Mevrouw M.  Bouman-Boogaard 85 jaar 
13 Mevrouw G.M.P.  Rijs-Jansen 90 jaar 
14 Mevrouw O.C. van den Ameele-Heemskerk 75 jaar 
18 Mevrouw J.  Verdam-Vennik 91 jaar 
21 Mevrouw M.L. van Zadelhoff-Sieber 80 jaar 
21 De heer M.W.  Weijers 80 jaar 
23 Mevrouw A.M.  Beversen-Passchier 75 jaar 
25 De heer N.M. van der Lans 75 jaar 
26 Mevrouw M.C.  Koomen 75 jaar 
30 Mevrouw I. van Delft 75 jaar 

 
In het verleden werden alle jarigen afgedrukt in ‘Het Kompas’. 
Vanaf september 2019 worden alleen de kroonjarigen genoemd. De 80 -85 - 90- en          
de 90 plussers.  Dit neemt niet weg dat iedereen die een verjaardag te vieren heeft in de 
maand april onze hartelijke felicitaties krijgen. 
 
Of de vieringen in Bloemswaard door gaan weten we op dit moment niet dus het is 
even opletten of dit zo is. 
 
U bent van harte welkom  bij de vieringen in Bloemswaard 
 
vrijdag 10 april 14.30 uur GOEDE VRIJDAGVIERING kruisweg
zaterdag 11 april 19.00 uur PAASZATERDAG woord en communieviering
zondag 12 april 10.00 uur hoog feest van PASEN woord en communieviering
zondag 26 april 10.00 uur woord en communieviering
 
 

     Het bestuur van de KBO wenst alle jarigen van   
         april een prettige verjaardag 
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HEEMSTEDE
Raadhuisstraat 46   T. 023 - 230 20 54

HAARLEM
Rivièradreef 10   T. 023 - 533 42 32
 
OEGSTGEEST
De Kempenaerstraat 14   T. 071 - 519 01 45

HILLEGOM
Hoofdstraat 106-110   T. 0252 - 700 270

LISSE
Kanaalstraat 33   T. 0252 - 700 272

NOORDWIJK
Hoofdstraat 79   T. 071 - 203 20 36

       Petra Kuyt
Zelfstandig JEMAKO distributiepartner
Prins Bernhardstraat 39 - 2181 RJ  HILLEGOM
T  +316 20 97 04 54
M  petra-kuyt@jemako-mail.com
W  www.jemako-shop.com/petra-kuyt
Inloopavond op donderdag van 19.00-21.00 uur

Voor elk poetsprobleem een JEMAKO oplossing!Voor elk poetsprobleem een JEMAKO oplossing!

Bekijk onze site of showroom en laat u 
overtuigen van onze kwaliteiten en mogelijkheden.

Wilt u gelijk een afspraak maken? 
Bel dan met Jan Onderwater 06 -250 10 170.

Einsteinstraat 2  -  2181 AA Hillegom  -  www.jg.nl

Dé stukadoor specialist van Nederland!

Onze sterke punten:

Vakbekwame medewerkers
Erkend en aangesloten bij geschillencommissie

5 jaar garantie binnen en 3 jaar buiten
Geen vooruitbetaling
Afspraak is afspraak

Bijna 30 jaar ervaring en vertrouwen

www.suikerbol.nl    Tel: 0252-522287
Hoofdstraat 34b, 2181ED te Hillegom
met deze coupon ontvangt u 10% korting!

Méér dan pannenkoeken
Lunch – high tea – diner – pannenkoeken

023 - 532 44 86
Een familiebedrijf dat garant staat voor maximale kwaliteit

bij de volledige verzorging van begrafenis of crematie.

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!
Kantoor; Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem    info@uitvaartuitendaal.nl

Tel: 0252-672727
www.oskamreizen.nl
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TJOKVOLLE ZAAL IN DE KULTURELE RAAD. 

KBO SLUIT JUBILEUMSEIZOEN LUISTERRIJK AF. 

HILLEGOM - "Dit is een plek om lief te hebben" vertolkte het theatertrio 'Franje' afgelopen 
vrijdagavond een bekend liedje van cabaretier en volksentertainer Toon Hermans. De 
bomvolle zaal van de -nieuwe- Kulturele Raad, immers nu geëxploiteerd door de Stichting 
CultuurBeleving Hillegom, was niet voor de eerste maal een uitstekende entourage voor 
een door de seniorenclub georganiseerd muzikaal feestje. 

KBO Hillegom sloot zo vlak na het carnaval een enerverend jubileumseizoen luisterrijk af. 
'Als je 65 bent geworden dan hebben de leden wel recht op een goede viering van dat 
heuglijke feit' dacht het bestuur van de organisatie begin vorig jaar. En zo geschiedde. De 
theatervoorstelling die voornamelijk in het teken stond van de musical was er- op een paar 
lichte vocale haperingen na -weer een om in te lijsten. 'Franje' weet van wanten als het om 
vertolking van menigeen in het geheugen gegrifte wijsjes uit musicals. De evergreens uit 
The sound of music, Mary Poppins, Beauty and the beast en The Lion King kwamen goed 
aan bij de enthousiaste toehoorders. Zodra 'Franje' op het Nederlandse repertoire 
overstapte kwam de stemming er helemaal in. Voor in de zaal zat niet voor de eerste maal 
een select gezelschap dames en heren met wat beter geschoolde stemmen die uit volle 
borst meezongen. Dat werkte aanstekelijk op de rest van het publiek. En zo zongen alle 
125 aanwezigen mee met 'Twee motten' 
van Doris'. 'Vader gaat op stap' van Toon 
Hermans ging er bij het publiek in als de 
spreekwoordelijke koek. 'Telkens weer' van 
Willeke Alberti werd zacht mee geneuried. 
'Hij gelooft in mij' van André Hazes was 
één van de vocale hoogtepuntjes. De door 
Harry Bannink gecomponeerde liedjes uit 
'Ja zuster nee zuster' van Annie M.G. 
Schmidt bleken de bezoekers toen de 
eerste tonen door de zaal gingen zich nog 
prima te kunnen herinneren. Tijdens de 
lange medley met bekende liedjes van 
Liesbeth List en Ramses Shaffy was de 
vocalist van 'Franje' enkele malen tekstueel 
het spoor bijster. "Dat was met Ramses 
soms ook het geval" zei een bezoekster 
met gevoel van understatement. "Ik hoop 
dat U het allemaal naar Uw zin hebt gehad" aldus KBO voorzitter Frans van Lierop in zijn 
afsluitende woordje. Aan de reacties in de zaal te horen was dat zeer zeker het geval. De 
KBO is overigens van plan om toekomstig meer van deze enerverende avonden te 
organiseren. "De interesse is er. Een geschikte accommodatie eveneens" aldus Frans van 
Lierop. "We gaan wat dat betreft dus door op de ingeslagen weg. Je hebt gezien en 
gehoord hoe leuk de mensen het vinden. En dat klinkt ons als bestuur ook als muziek in 
de oren". 

Bas de Groot 
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“De “PUZZELHOEK” van de KBO”

PUZZEL nr. 255                              ”In de Hoofdrol” 
 

Puzzel mee en lever de oplossing in uiterlijk vóór  zaterdag 11 april 2020 
Bij Bloemswaard in de doos in de hal bij de trap óf bij;  
 
Mevr. Karin Zwetsloot    Kastanjelaan 18  2181    KA   Hillegom 
Mevr. Joke Mense       Groot Veenenburg 11 2182    EJ     Hillegom 
Mevr. Gerda Warmerdam         Willem Klooslaan  24 2182    VM   Hillegom 
 

De letters gaan alle kanten de hoek om, overlappen elkaar niet en staan ook niet diagonaal.   
De overgebleven letters vormen achter elkaar gezet de oplossing.  
 

  L I E K S L I E E N E C S N A G E N
U B O B R T K G V R A K M E E D L M S E 
P K E W E D E L E A O R I E S O I E R N
N E N I R N W I P V N E E E H P E V O D
E R G O R I E N M I T O L T N E S R K E 
T S P E E K G G A R U M A D N T I U E R 
O M R O I O P B L I C M I O I E N S T S 
L E V I Z T H C L E B A P R E R E W E T 
E N A B A  A E D N A V N E V I A W C 
T D M E R  S C H Y S E S S E D R I A 
M A N D E M A C E R M S R E I T E R A B 
W D E N R E T S F IJ P H A I R A M E C I 
U O L E O C I V T S A C A L D E O G T R 
 B O P O N K E I H T P R E S E N T A 

 
 

Aimabel Dag lieve mensen Leen Timp    Publiekslieveling TV icoon  
Bouwman  Een van de Acht Maria    Presentatrice Televizierring   
Blaricum Goedlachs Mies en scène    Rode Kruis  VARA 
Camera Interviewster Open het Dorp    Schrijfster  
Cabaretière Kinderboeken Opgewekt      Sympathiek    
De lopende band KRO Omroepster    Stewardess   
 
Oplossing puzzel nr254    is;   “ het heelal “ 
Uit de vele oplossingen hebben we de volgende winnaars geloot; 
De hoofdprijs gaat naar;     1 Dhr. T. Warmerdam  Schaepmanlaan 72 
De troostprijzen gaan naar;   2 Mevr. A. van der Weijden  Frederik van Eedenlaan 7 
                          3 Mevr. L Pouw   Groot Veenenburg 29 
              4 Mevr. E. van Trigt   Parallelweg 13 
 
Alle prijswinnaars gefeliciteerd. De prijzen worden thuisbezorgd. 
Wij wensen u weer veel plezier bij het oplossen van de nieuwe puzzel.               
 
De puzzelredactie.  
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Aanmeldingsformulier nieuw lid / nieuwe leden 

Dhr./Mevr.: Voorletters: 

Geboortedatum: Roepnaam: 

Straat en huisnummer: 

Postcode en Woonplaats: 

Telefoon: Mobiel: 

E-mailadres: 

Wenst wel / niet* vermeld te worden bij het maandelijkse overzicht van jarigen in Het Kompas. 

Indien uw echtgenoot/echtgenote of partner lid wil worden: 

Dhr./Mevr.: Voorletters: 

Geboortedatum: Roepnaam: 

Wenst wel / niet* vermeld te worden bij het maandelijkse overzicht van jarigen in Het Kompas. 
*) doorhalen wat niet van toepassing is. 

Als u bent ingeschreven dan krijgt u van de ledenadministratie een lidnummer. 
Met dit nummer kunt u korting krijgen op uw ziektekostenverzekering bij Zorg en Zekerheid en Achmea. 
Dit dient u zelf door te geven aan uw verzekering. 
Heeft u een andere verzekering? Vraag dan of ook zij een kortingsregeling hebben bij een lidmaatschap van 
een ouderen vereniging. 
 
De contributie voor 2020 bedraagt € 27,-- per persoon. 

Dit formulier graag volledig ingevuld afgeven aan één van de bestuursleden van de KBO of zenden naar de 
ledenadministratie van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom:  
José Bon, Brouwerlaan 18 2182 KG Hillegom, e-mail: josebon@ziggo.nl 
 
Handtekening: Handtekening echtgeno(o)t(e) / partner: 

 

 

 

WETENSWAARDIGHEDEN 

Rijbewijskeuring nodig? 
Voor een afspraak of informatie kunt 
u bellen met: dokter Sadiek, telefoon 
036-7200911. De keuring vindt plaats 
in Woonzorgcentrum Berkhout, 
Berkhoutlaan 15 in Lisse. 
U kunt ook een afspraak maken met 
dokter Dijkstra te Haarlem, tel. 023-
5258080. 

Ouderenmishandeling en ontspoorde zorg 
Heeft u een vermoeden dat er in uw omgeving een oudere te 
maken heeft met mishandeling of ontspoorde zorg en wilt u dat 
dit wordt opgelost, dan kunt u de betrokkene aanmelden bij het 
plaatselijke meldpunt Ouderenmishandeling en Ontspoorde zorg 
Hillegom. Dit kan bij het Lokaal Loket van de Gemeente 
Hillegom of bij Stichting WelzijnsKompas HL, telefoon 757100. 

23



Het Kompas 
Vereniging van Senioren KBO Hillegom Jaargang 45 – nr. 278 

 April 2020 
 

       Woensdag   20 mei Mariazang   14.00 uur          Bloemswaard 
       Donderdag  28 mei Hank Valley (zanger)   14.00 uur          Bloemswaard 
       Donderdag  18 juni “De Zeekanters” Shantykoor    14.00 uur          Bloemswaard 
 

Klaverjassen:  elke maandagmiddag    van 14.00-16.30 uur      Bloemswaard 
Koor Eigen Wijs:  repetities op vrijdag 17 en 24 april  
 
Door het Coronavirus kunnen geplande activiteiten niet door gaan. Even opletten dus. 
 
Deadline kopij Kompas februari: 15 april 2020 
Inleveren kopij bij één van de redactieleden: Gerda Warmerdam of Toos van Loon. 
 
  

Gezellig ouder worden? 
 Word dan lid van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom. 
 

 Onze vereniging staat voor de belangenbehartiging van 50-plussers op lokaal, regionaal en 
landelijk niveau.  

 De KBO Hillegom organiseert maandelijks themabijeenkomsten, die meestal worden afgesloten 
met twee ronden bingo, waarbij vele leuke prijzen zijn te winnen.  

 In de zomermaanden zijn er collectieve uitgaansdagen en wekelijkse activiteiten. 
 Tienmaal per jaar ontvangt u ons verenigingsblad Het Kompas en het landelijke Magazine van de 

KBO-PCOB. 
 Door uw lidmaatschap van de KBO kunt u korting krijgen op uw ziektekostenverzekering bij Zorg 

en Zekerheid en Achmea. 
 Deelname aan KBO-PCOB Energie kan uw energienota verlagen. Zie www.kbo-pcob-voordeel.nl. 
 Op vertoon van uw lidmaatschapskaart krijgt u 10% korting op aankopen bij Bloembinderij Piet & 

Ria v.d. Post 
 U kunt een beroep doen op onze ouderenadviseurs (e-mail: ouderenadviseur@gmail.com) en ons 

belastingteam voor het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting. 
 De KBO-PCOB Academie: via de website www.kbo-pcob.nl/academie kunt u informatie inwinnen 

over een groot scala aan onderwerpen en activiteiten. 
 Met regelmaat organiseert de KBO Hillegom cursussen o.a. Oefen je vitaal, valpreventie en 

omgaan met de iPad. 
 Het lidmaatschap bedraagt voor 2020 € 27,-- per jaar (per persoon). 

Zie het aanmeldingsformulier op het laatste binnenblad van deze Kompas. 
 Als u onze vereniging alleen wenst te steunen, dan kan dat met een donateursbijdrage van slechts 

€ 15,00 per jaar (per persoon).  
    


