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VAN DE VOORZITTER 
 
Beste ‘clubvrienden’, 
 
Gelukkig heeft het coronavirus weinig invloed gehad op de gezondheid 
van onze leden. Zeker door de beperkings-maatregelen blijft het de 
goede kant op gaan. Alle basisschool leerlingen zijn weer hele dagen 
naar school, het openbaar vervoer rijdt weer op schema, alle winkels zijn 
weer open, pretparken op bescheiden schaal en de sportclubs mogen weer trainen.          
Vier keer het woordje ‘weer’. Gelukkig. Zomaar een greep uit ‘dingen’, die voor 11 maart tot 
de normaalste zaken behoorden. 
Maar veel mag nog niet, althans op de gebruikelijke wijze. En daar zitten wij ook bij.        
Want hoe moet het nu verder met onze themamiddagen in Bloemswaard. Verzorgingshuizen 
zie ik voor het eind van dit jaar nog niet open gaan voor iedereen en zodoende blijft onze 
‘concertzaal’ verboden terrein voor onze leden.  
 
Daarnaast moeten we dit ook niet willen. Onze leeftijdsgroep is zwaar getroffen door het 
virus en dus moeten we de risico’s niet opzoeken. Maar wat dan… daar heeft uw bestuur 
zich op woensdag 10 juni over gebogen en leest u in de hierna door mij opgestelde 
informatie vanuit deze vergadering. 
 
Een andere actualiteit heeft ons de afgelopen weken wakker geschud. Naar aanleiding van 
het gewelddadige politieoptreden in Minneapolis zijn over de hele wereld 
protestbijeenkomsten gehouden tegen discriminatie en racisme. Ook Nederland is in grote 
getale de straat opgegaan, praktisch overal met inachtneming van de nieuwe anderhalve 
meter cultuur. Iedereen heeft zich gerealiseerd dat het niet zo verder kan. Wij moeten elkaar 
zonder onderscheid gelijkwaardig behandelen, want wij zijn allemaal mensen. 
 
Intussen kan ik gelukkig weer normaal eten en praten. Wat was namelijk het geval. Een paar 
weken geleden is een achterste kies getrokken. Behalve in mijn jeugdjaren ben ik nooit bang 
geweest voor de tandarts, dus ging ik ‘fluitend’ naar haar toe. Vijf spuiten in mijn mond, 
waarvan twee in mijn gehemelte, dat was al geen pretje. Pijn zou ze me niet doen, alleen wat 
druk uitoefenen. Pijn doet zeer…. en druk… dat doet twee keer zo zeer. Na tien tellen gaf ze 
mij rust om ‘bij te komen’ en daarna volgde een tweede poging. Alleen duurde een tel toen 
vijfmaal zo lang. Maar de kies was eruit en een diepe ‘krater’ in mijn mond. Dat moest 
gehecht worden, terwijl intussen de verdoving was uitgewerkt en de tandarts ‘doof’ was 
geworden voor mijn geschreeuw. En dan na de marteling vriendelijk vragen: ‘Gaat het een 
beetje, mijnheer Van Lierop?’ ‘Ammehoela’. In heel mijn leven heeft nog nooit iemand mij zo 
zeer gedaan. Maar ach… ik ga vandaag toch weer fluitend naar haar toe voor controle, want 
zij is een aardige en geweldige tandarts. 
 
Tot slot hoop ik dat we allemaal gezond mogen blijven en kunnen genieten van een aantal 
prachtige en zonnige zomermaanden. Wellicht komen we elkaar tegen in ‘ons dorp’ of 
misschien in het vernieuwde Van Nispenpark. Het is daar werkelijk schitterend geworden en 
is uitnodigend voor een wandeling of een rustpunt op een van de vele design bankjes. 
Misschien even stoppen met uw kleinkinderen bij de stoere speeltuin of herinneringen 
ophalen bij het Beatles monument. Graag tot ziens. 
 
Hartelijk groet, 
Frans van Lierop 
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Bestuursvergadering 
Op 10 juni is het bestuur na drie maanden voor de eerste maal bij elkaar gekomen in 
het parochiehuis naast de Jozef- en Martinuskerk. Aan de hand van de verhalen van 
onze bestuursleden kunnen we concluderen dat er de afgelopen drie maanden veel is 
opgeruimd, veel is gelezen en gepuzzeld en iedereen ‘onthaast’ is. 
Onze secretaris heeft inmiddels meer dan 200 e-mail adressen van leden ontvangen, 
zodat wij de mogelijkheid hebben u sneller te informeren. Mocht u uw e-mail adres (of 
dat van een contactpersoon: kind/kleinkind of mantelzorger) nog niet hebben door-
gegeven, doe dit dan alsnog: kbo-hillegom@hotmail.com. U heeft er zeker baat bij. 

 
Financiën 
Inmiddels hebben alle leden op een enkeling na de contributie betaald. Ook onze adverteerders zijn ons blijven 
steunen en hebben de kosten voor de plaatsing van hun advertentie in ons blad overgemaakt. Het is dan ook 
een oproep van uw bestuur om zoveel mogelijk bij onze plaatselijke winkeliers en ondernemers uw 
inkopen te doen. 
Door de corona-quarantaine hebben wij geen kosten voor onze reguliere themabijeenkomsten in Bloemswaard, 
maar kunnen wij dit geld besteden aan andere activiteiten op andere plaatsen in onze gemeente, tenminste 
voor zover dit financieel haalbaar is.  
 
Activiteiten 
Zoals te verwachten was, organiseren wij in 2020 geen zomerprogramma (inclusief busreizen) en tot en met 
december geen themabijeenkomsten in Bloemswaard, geen Mariazang en feest met de kroonjarigen begin 
oktober. Daarnaast weten we niet of onze leden wel willen komen op een bijeenkomst, want de meesten 
behoren tot de kwetsbare leeftijdscategorie en willen alle risico’s vermijden. Begrijpelijk.  
Wij gaan via o.a. de e-mail bekijken hoe groot de interesse is. 
 
Wel heeft het bestuur gebrainstormd wat dit jaar dan wel mogelijk is.  
Eind september staat een bijeenkomst met bingo gepland voor maximaal 80 leden. Dit aantal is gebaseerd op 
de nu geldende corona-maatregelen. 
In november hopen we het Sinterklaasfeest te vieren en in december de Kerstviering. Voor beide evenementen 
geldt ook een maximum van 80 deelnemers.  
Onze kroonjarigen gaan we dit jaar op een andere manier fêteren. En met onze beide klaverjas-officials wordt 
overleg gepleegd over een mogelijke herstart in de wintermaanden. 
Over waar we onze activiteiten zullen houden, zijn we nog in onderhandeling. Wij willen u medio augustus een 
leuke attentie sturen met daarbij de exacte informatie en de wijze van aanmelding voor deelname aan de 
activiteiten, die hopelijk doorgang kunnen vinden. Want vooraf aanmelden is voorlopig noodzaak. 
Wij hopen dat er eind van dit jaar een vaccin is tegen corona, zodat onze activiteiten in 2021 weer op de 
reguliere manier doorgang kunnen vinden. 
 
Belangenbehartiging 
De vergaderingen van de provinciale KBO en de regio Zuid Holland Noord zijn tot de herfst opgeschort. 
Het Seniorenpodium is eind mei voor de eerste maal fysiek bij elkaar gekomen ten kantore van Jan Boot, waar 
op een prima manier de anderhalve meter maatregel kon worden gehandhaafd.  
Door het aantrekken van een aantal nieuwe en deskundige leden hopen wij een sterke ‘vuist’ te maken richting 
de gemeente en andere organisaties zoals WelzijnsKompas. Via het Seniorenpodium worden in het vervolg 
onze belangen behartigd.  
De samenstelling is als volgt: Tineke Weijers (secretaris), Jan Boot (penningmeester), Joke Heemskerk, Maria 
Hulsebosch, Bert Balthus, Bas de Groot, Ton Kalkman en ondergetekende als voorzitter. Eind juni is een eerste 
bespreking met de Adviesraad Sociaal Domein, het adviesorgaan tussen het podium en de gemeente, met als 
onderwerpen het ouderenbeleid, het woonprogramma 2020-2024 en de belbus.  
 
Contactpersonen 
Bart van Houten, Joke Lommerse en Piet Zonneveld zijn gestopt als contactpersoon vanwege hun ver 
gevorderde leeftijd. In deze functie hebben zij jarenlang het Kompas bezorgd en contributie geïnd. Alle drie 
hartelijk dank voor hun inzet. Op onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst zullen zij nog eens extra in het zonnetje 
worden gezet. 
Gelukkig vond het bestuur eenvoudig een drietal opvolgers: Rita Koppes en Jeanne Kramer, terwijl Evelien 
Mooijekind er een wijk bijneemt. De KBO hoopt nog lang van hun diensten gebruik te maken. Succes. 
 
Rijbewijskeuringen 
De rijbewijskeuringen worden niet meer in Berkhout te Lisse gedaan. Men dient voortaan zich online te melden 
via www.regelzorg.nl of telefonisch via 088-2323300. De keuring is in ’t Poelhuys in Lisse. 
 
Frans van Lierop 
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PAUZE 
 
De wereld staat in pauzestand. Een pauze aan verplichtingen welke moeten worden 
gedaan: de punten van ingevulde agenda’s, gesprekken, ziekenbezoek, kerkelijke 
vieringen, zangrepetities. 
Er is een vreemde, voor ons niet echte, wereld ontstaan. Een wereld ook waarin wij ons niet 
thuis voelen. Geen hand geven, geen hartelijke begroeting, op anderhalve meter afstand 
blijven staan, kijken of degene die je ontmoet, niet toevallig met een zakdoek loopt.      
Geen warme knuffel kunnen geven. Bang zijn dat je iemand aansteekt. Als je boven de 
zestig bent behoor je tot de mensen in de gevarenzone, wordt er tegen je gezegd. Waarvan 
akte!  Pas op! Corona!! Wij wennen er maar moeilijk aan. Zoiets moet ook de Spaanse griep 
zijn geweest, nu alweer ongeveer honderd jaar geleden. 
Gelukkig worden we op onze wankele tocht door het leven, in deze dagen, geholpen door 
heel veel mensen. De regering, die zich van haar beste zijde laat zien, adviezen van 
deskundigen, medicijnen, hulp door verzorgsters, verpleegkundigen, doktoren.                   
Dat geeft een warm gevoel. Mocht er wat gebeuren dan worden we deskundig geholpen. 
Ook gelukkig is dat nu, na ongeveer twee maanden in quarantaine, de kinderen weer 
gedeeltelijk naar school kunnen. Het vraagt van het onderwijzend personeel heel wat 
oplossingsvermogen maar, met goede moed, wordt aan een goede voortzetting van het 
onderwijs gewerkt. Kleinere klassen, kinderen meer uit elkaar zetten, kleinere groepen 
vormen. Met hart en ziel is men aan de gang gegaan en de kinderen zijn gelukkig dat ze 
weer naar die lieve juf of lieve meester kunnen. 
Voor de wat oudere leerlingen is er de geweldige uitvinding van “school op je laptop”.         
Als je in je pyjama zit, op de vroege ochtend, kun je inloggen maar je hoeft je niet te laten 
zien.  
Ook de andere beroepen gaan weer, langzaamaan, beginnen. De kappers, de terrasjes van 
de horecagelegenheden. Met het voorjaar begint ook het leven weer te ontluiken. Laten we 
ervan genieten. 
Het duurt nog even maar in het programma van regeringszijde staat aangegeven dat de 
kerkelijke vieringen, misschien, en als de omstandigheden dit toelaten, weer mogelijk zijn 
van 1 juli 2020 af. Ik verheug mij erop om dan weer vieringen in ons mooie verzorgingshuis 
“Bloemswaard” te kunnen doen. 
Het lijkt mij dan ook goed om aan het einde van deze openingsviering, als slotlied het “Te 
Deum Laudamus” te zingen.                                                                                                   
De eerste vertaalde strofen zijn: 
 “U, grote God, U loven wij, U Heerser, Heer, belijden wij. 
  Het aardrijk dat eerbiedig neigt, aanbidt des Vaders eeuwigheid.’ 
Het vraagt een groot geloof van ons, maar, laten we eerlijk zijn: als we deze coronacrisis 
achter ons kunnen laten, en wij zijn zelf, en onze gewaardeerde en lieve vrienden en 
verwanten, nog in leven, is een dankzegging aan de Heer van leven en dood, op z’n plaats. 
Voor nu wens ik u, ondanks alles, fijne en zonnige zomermaanden toe. 
 

Marie van Rooden 
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Corona scrabble puzzel woorden. 

Beste allemaal,  

Het wekelijks of dagelijks even bijpraten op een terrasje, in het pluspunt, met de buren of 
gewoon bij familie, daar is de laatste weken niets van gekomen .In deze corona-periode 
zitten we allemaal onze tijd te vullen met het maken van allerlei puzzels en werkzaamheden 
die we normaal nooit doen. Hierbij een klein verslagje hoe wij ons door dit coronatijdperk 
heen slaan. 

In het vorige nummer van het Kompas heb ik verteld over onze belevenissen in Singapore.  
Op het tijdstip dat wij daar waren in januari was er al spraken van een coronavirus in China.       
Toen dachten wij met z'n allen dat het wel zou los lopen maar intussen weten wij wel anders.            
Als je nu de krant openslaat of de televisie aan zet kan je niet meer om het woord corona 
heen.  Denk maar aan, coronamaatregelen, coronasymptomen, coronaspecialist, 
coronakapsel, coronapuzzel, coronaquarantaine, (onze HHK) coronatrompettist, 
coronabezoekregeling, coronacabine, coronacijfers, coronaschoonmaakwoede en zo 
kunnen we nog wel even doorgaan.                                                                                       
Dat wij daar in januari en niet in maart/april zijn geweest had een speciale reden.                              
Wij waren dit jaar op 14 april 50 jaar getrouwd. En dat wilden wij vieren samen met ons gezin  
en familie. Ook de kinderen en kleinkinderen uit  Singapore zouden overkomen.              
Maar dat kon door deze coronacrisis niet doorgaan.                                                            
Dan heb je gelijk weer een nieuw scrabble puzzelwoord: 
Tweepersoonsgoudencoronabruiloftsfeest.                                                                              
Van het rustig samen thuis vieren is niets 
terecht gekomen. We werden enorm verrast 
door een aubade van Jeffrey, (onze HHK 
coronatrompettist) met ondersteuning van 
Bert waarbij veel buren op straat kwamen 
luisteren en ons vanaf 1,5 m afstand hartelijk 
feliciteerden. Die dag hadden wij ook veel 
virtueel contact met de kinderen in 
Singapore en elders in het land. Wij zijn ook 
bijzonder verrast door een film die ons werd 
aangeboden, gemaakt door onze dochter en 
kleindochter waarbij een aantal muziek 
vrienden van de HHK ook aan mee hebben 
gewerkt . Het vieren van onze gouden 
bruiloft feest met de familie hebben wij maar 
opgeschoven naar ergens in 2021, uiteraard 
dat allemaal bij leven en welzijn. Voor 27 
april had ik via de buurt-app de buren 
uitgenodigd om op Koningsdag om 10.00 
uur voor op straat het Wilhelmus te zingen. 
Ik had de (zeer)stoute schoenen aangetrokken om op mijn euphonium het Wilhelmus te 
spelen met het verzoek om allemaal extra hard mee te zingen. Daarna de buren getrakteerd 
op oranjebitter wat ik gepresenteerd heb op een plank van een meter. Ook heb ik oranjebitter 
aangeboden aan de chauffeurs van de tractoren die de hele dag heen en weer reden om de 
bloemen van het land naar het bedrijf te brengen.  Ik mag hopen dat we straks weer samen 
met de HHK vrienden muziek mogen maken.  Voorlopig stappen wij zo veel als mogelijk is op 
de fiets, nemen een thermoskan koffie en/of lunch mee en genieten van de omgeving.  

Herman Meijer 
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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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Mevrouw Dinger op oorlogspad . . . 
 
Mevrouw Jetske Dinger was boos, zéér boos. Zó boos dat ze zelfs “potverdriedosie” had gezegd en ze 
vloekte echt nooit. Dit was voor haar dus een pittige uitlating en ze beloofde om zich nooit meer zo te 
laten gaan. Maar wat wil je. Ze werd al meer dan zes weken geteisterd door een, zoals zij het noemde, 
een “HPZG”. Toen haar kleinzoon Tim, aan wie ze haar ergernis had verteld vroeg wat dat was, een 
“HPZG” schoot hij onbedaarlijk in de lach. Hoe verzon zijn oma het, een “HPZG” oftewel hondenpoep-
zakjesgooier. De tranen biggelden over zijn wangen. Maar goed, ze had al een stuk of vijftien van die 
gevulde zakjes in haar keurig onderhouden kleine voortuintje gevonden. Als ze ‘s-morgens zo rond een 
uur of negen haar 10-jarige bastaardhondje Moby uit ging laten lag er al vijftien keer zo’n cadeautje bij 
de voordeur neer- gegooid. Wie deed zoiets en waarom? Het moest zeker iemand zijn die zich dood 
ergerde aan overlast van hondenpoep en kennelijk dacht dat Jetske, daar debet aan was. Maar dat 
pikte de 81-jarige Mevrouw Jetske Dinger niet. De door haar geliefde Moby liet zijn cadeautje altijd 
achter in het park bij de eendenvijver en dat werd altijd netjes door Jetske in de daarvoor bestemde 
bak die een kleine vijftig meter verder stond opgeruimd. Dat deed ze op erewoord altijd en ze 
overwoog om nog een keer potverdriedosie  te zeggen maar ze dacht net op tijd aan haar eerdere 
voornemen. Nadat Tim uitgelachen was had hij zijn oma gezegd dat als ze erachter kon komen wie het 
was hij de persoon in kwestie graag even wilde “verbouwen” want welke “zielig smurf” durfde zijn oma 
zo te belagen? Oma Jetske zag in haar verbeelding al hoe Tim, 185 lang en 90 kilo zwaar, een tattoo 
op beide armen en een oorbel in, zich uitleefde op die “zielige smurf” en wees Tim’s hulp subtiel van de 
hand. Ze had al een plannetje bedacht maar dat hield ze nog even voor zichzelf. 
 

Drie weken en zes zakjes later; 
 

Bingo! Ze wist wie het was. Dankzij de hulp van buurjongen Gijs die goed op de hoogte was van 
elektronica en dat soort zaken. Toen Tim haar vertelde dat er bij de zaak van Ottemans ingebroken 
was kwam ze op het idee en ze liet er geen gras over groeien. Ze dacht aan haar buurjongen en diens 
handel en binnen de kortste keren had ze een camera, gericht op haar voortuintje laten plaatsen en ze 
verbaasde zich over de verbluffend heldere beelden. Het kost wat maar dan heb je wat ook had ze 
gedacht en het resultaat bleef dan ook niet lang uit.  
Op een dinsdagochtend lag weer een presentje, ditmaal in de rozenstruik naast de voordeur. 
Ze had Moby uitgelaten en kon niet wachten om de beelden te bekijken. 
Ze was zo zenuwachtig dat ze helemaal niet aan een lekker kopje thee dacht en daar was ze zo verzot 
op. Ze had de beelden wel drie keer teruggedraaid maar wist al bij de eerste keer wie de 
geheimzinnige “HPZG” was. Daar stond hij, vlak bij het hekje en snel om zich heen kijkend gooide hij 
een zwart zakje het voortuintje in en was hij heel duidelijk in beeld. Pieter Mooks, oftewel de immer 
zeurende, klagende achterbakse zesenzeventigjarige vroeg gepensioneerde oud-collega van Jetske’s 
overleden echtgenoot. Die twee hadden elkaar nooit gelegen maar dit sloeg toch alles vond ze. Wat 
had zij er immers mee te maken dat haar lieve man Hendrikus een hekel aan Mooks had. 
“Zo Pietertje Mooks” had Jetske zachtjes gemompeld, “dit zal je niet glad zitten”. 
Tevreden ging Jetske alsnog haar kopje thee zetten en zat ze even later voor het raam in het zonnetje 
op gepaste wraak te broeden. 
Ze liet drie weken lang de situatie voor wat die was. 
 

Drie weken later . . . 
 

Kordaat stapte een oud dametje, gewapend met een boodschappentas van de plaatselijke Super haar 
voordeur uit. Opeens realiseerde ze zich dat ze de t.v. gids op het bijzettafeltje had laten liggen en ze 
hoopte maar dat Moby hem deze keer, uit protest dat het vrouwtje even weg was niet zou verscheuren. 
Ze besloot maar gewoon door te lopen. 
Mevrouw Jetske Dinger,  81 jaar, 159 cm. lang en krap aan 51 kilo, een felgekleurd hoedje op haar 
grijze krullen en doelbewust doorstappend was op oorlogspad. Het was een koddig gezicht.  
Ze stak de straat over en met kwieke pas arriveerde ze nog geen vijf minuten later bij het vrijstaand 
slecht onderhouden huis van dhr. Pieter Mooks. Het tuinhekje ging knarsend open en even later belde 
ze aan bij de afbladderende voordeur. Ding dong . . . ding dong . . .Het geluid van de bel klonk vrolijk, 
geheel in tegenstelling tot het sombere donkere huis en diens bewoner.  
Het duurde even maar toen zwaaide de deur langzaam open en daar stond dhr. Mooks. Verbaasd en 
met een norse uitdrukking op zijn ongeschoren gezicht. 
“Oh . . . eh . . . ja. Watte . . wat is er?” 
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Wijkzorg: 
•  Hillegom Noord 06 82 01 21 02
•  Hillegom Zuid 06 82 01 21 03

Thuis wonen met 
zorg bij de hand

Hoogstpersoonlijk. marente.nl

Met een vriendelijke lach zei Jetske; “Goedemorgen mijnheer Mooks.”  
Hij keek haar alleen maar boos en argwanend aan en Jetske vervolgde; “Goedemorgen, 
ik ben mevrouw Dinger zoals u wel weet. En niet dat het u zal interesseren maar ik 
spaar suikerzakjes. En dan vind je het altijd leuk als mensen aan je denken en wel eens 
suikerzakjes bij je afleveren. Nou, daar ik ook graag mensen een plezier doe en ik 
begrepen heb dat u ook een fascinatie voor bepaalde zakjes hebt lijkt het me leuk om een bijdrage te 
leveren aan uw verzameling. En . . oh ja, de dubbele hoef ik niet terug.”  
Met die woorden stak ze resoluut de boodschappentas naar voren die automatisch en in stomme 
verbazing door dhr. Mooks werd aangepakt. “Alstublieft” zei Jetske, “Voorzichtig er mee want er 
kunnen er een paar gescheurd zijn. En mocht u behoefte hebben aan meer dan lever ik ze u graag. 
Veel plezier ermee.” Daarbij keek ze Mooks zo dreigend aan dat zelfs Attila de Hun er bang van zou 
zijn geworden. Voordat Mooks van verbazing bekomen was had Jetske zich al omgedraaid en liep met 
kaarsrechte rug van hem weg. En dat viel niet mee, die kaarsrechte rug dan natuurlijk. Ze deed netjes 
het tuinhekje achter zich dicht en weg was ze. Zachtjes neuriënd wandelde ze op haar gemak terug 
naar huis en hoopte dat de t.v. gids deze keer door Moby gespaard zou zijn.  
“Enfin” zei ze hardop met een grote glimlach op haar gezicht; “Missie geslaagd.” 
En inderdaad, haar tuintje werd niet meer opgesierd met onwelkome cadeautjes en, ook niet 
onbelangrijk . . . de t.v. gids was nog heel.  
 

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

Afscheid  
 
Wij hebben in de afgelopen periode afscheid genomen van drie contactpersonen. 
Mevrouw Joke Lommerse en de heren Piet Zonneveld en Bart van Houten. 
Zij hebben jarenlang ons blad “Het Kompas” samen met het Magazine van de Unie-kbo bij u in de 
brievenbus gestopt. Contributie opgehaald en nog heel veel meer dingen gedaan. 
Vrijwilligerswerk is ook samen meedenken om de organisatie te laten groeien en als een geoliede 
machine te laten functioneren. Zonder vrijwilligers zijn we nergens. 
De drie contactpersonen nemen met gemende gevoelens afscheid van “ hun KBO “ .  
Niet omdat zij het niet meer zouden willen maar fysiek ongemak laat het niet toe.  
Helaas kunnen wij in deze Coronatijd geen afscheid van hen nemen dus zeggen we het 
voorlopig met bloemen. Op onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst zullen zij nog eens extra 
in het zonnetje worden gezet  
 
Gelukkig zijn er weer anderen bereid om het stokje van deze drie contactpersonen over te 
nemen zodat “ Het Kompas “ toch weer bij u in de brievenbus valt. 
De dames Rita Koppes en Jeanne Kramer zijn helemaal nieuw in onze organisatie en zijn 
inmiddels ingewerkt. Mevrouw Evelien Mooijekind draait al een paar jaar mee en gaat er 
een wijk bijnemen.  
Wij wensen hen allen een prettige tijd bij de KBO als contactpersoon. 
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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.J. Teeuwen              Brouwerlaan 142 
    Mevrouw  M.M. Litjes – Preenen             Van Nispenpark 2 

    Mevrouw H.C.M. Stevens - van Gennip      Garbialaan 
    Mevrouw A.A. de Haan – van Beek            Juliana van Stolberglaan 30 
 
                                                          Dat zij rusten in vrede. 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Buiten activiteiten  
 
In deze Corona tijd mogen we veel niet en toch gelukkig ook heel 
veel wel. 
Met name buiten actief zijn is op veel manieren mogelijk zoals : 
wandelen –fietsen - zwemmen - Tennis  en het Jeu de boulen 
mochten weer van start gaan .                                                      
Sinds mei kunnen  we naar buiten boulen  zij het met een aantal 
aanpassingen die goedgekeurd zijn door de gemeente.        
Deze aanpassingen zijn goed te doen.                                       
Ook ”anderhalvemeter”  regel is in het boulen goed te doen.                    
Je moet zeker in het begin wel even  nadenken  maar het went snel.                                 
Met name als het spelletje afgelopen is duikt iedereen naar de ballen en het butje en dan 
kom je heel snel in elkaars vaarwater en dat is niet echt de bedoeling.                              
Dus even wachten….. 
Buiten is er  voldoende ruimte om lekker met elkaar bezig te zijn. 
Hoe dat in de winterperiode zal gaan is nog koffiedik kijken.                                             
Maar voorlopig eerst maar genieten van de zomer. 
Vakantie houden zit er voor velen niet in deze zomer maar binnen blijven en stilzitten is ook 
niet de bedoeling.  
Wordt actief en zoek een buitenactiviteit die bij u past. Kom sporten! 
Een van de dingen die mogelijk zijn is het spelletje Jeu de Boulen. Het is een activiteit die 
tot op hoge leeftijd gespeeld kan worden. 
Kom eens kijken bij de Jeu de Boele vereniging Hillegom  en doe een keertje mee. 
 
De openingstijden zijn: maandag en woensdagavond de start is 19.30 uur. 
Dinsdag en donderdagmiddag is de start om 13.30 en zo rond 17.00 uur is het afgelopen. 
 
De locatie is Sportpark De Zanderij, Hillegom. 
Het is niet mogelijk om met de auto naast het park te komen.  
Parkeren kan bij het Fioretti dan het bruggetje over gelijk rechts af voorbij Solution en dan 
nog 50 meter. Met de fiets kunt u wel tot op het park komen. 
 
Vriendelijke groet en tot ziens, Gerda Warmerdam. 
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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



              Het bestuur van de KBO wenst alle jarigen een prettige verjaardag 
 

Juli      
2 Mevrouw M.C.  Duwel -Denaijere  85 jaar
4 Mevrouw A.M.  Hoekstra -Bakker  91 jaar
5 Mevrouw M.J.  Leendertse 80 jaar
7 Mevrouw C.P.  Langeslag -van Leeuwen  92 jaar

11 Mevrouw J.E.J.  Hofman -Jansen  80 jaar
11 De heer N.  Turk  80 jaar
12 De heer J.C.  Warmerdam  85 jaar
16 Mevrouw E de Groot -Wever  80 jaar
18 Mevrouw M. de Wit- van der Linden  99 jaar
19 Mevrouw W.C.M.  Otte- Damen  85 jaar
21 Mevrouw H.C.  Stassen - Stoop  80 jaar
21 Mevrouw R.  Stroombergen - Slobbe  80 jaar
22 Mevrouw R.  Heemskerk  75 jaar
24 Mevrouw C.A.M.  Lieverse - Steenvoorden  75 jaar
27 De heer G.H.J.M. van Beurden  80 jaar

 
augustus 

2 Mevrouw P.H.M.  Kuppens 85 jaar
5 Mevrouw A.I.H, van der Hulst - Molkenboer 75 jaar
5 Mevrouw G.C.  Nederstigt - Lieverse 94 jaar
6 De heer A.M.  Kunne 85 jaar
6 Mevrouw J.E. van der Linden - Hoefnagel 80 jaar
8 Mevrouw A.H.H.  Schrier - van leeuwen 75 jaar

14 De heer T.M.P.  Angevaare 94 jaar
15 Mevrouw M  Schutte - van de Beld 80 jaar
15 Mevrouw P.H.M. van Leeuwen-Kniest 92 jaar
16 Mevrouw H. van Lierop - Scheepmaker 80 jaar
18 De heer P.S.A.  Damen 85 jaar
19 Mevrouw C . van der Zwet - Weijers 96 jaar
20 Mevrouw M.H. van Steijn-van der Elst 92 jaar
21 Mevrouw T.  Weij-van der Hulst 85 jaar
21 Mevrouw G.   Griekspoor - van Bemmelen 91 jaar
25 De heer A.J.C.  Koelemans 80 jaar
28 Mevrouw M.W.  Voges - Glas  91 jaar
30 Mevrouw C.A. van der Linden - Uitendaal 85 jaar
30 Mevrouw J.C.  Vermey 91 jaar
31 Mevrouw G.A.  Heijman - Vermeulen  80 jaar
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Hoofdstraat 24    2181 ED Hillegom

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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De “Puzzelhoek”van de KBO 

PUZZEL nr. 256 “Eet smakelijk”

Puzzel mee en lever de oplossing in uiterlijk vóór zaterdag 8 augustus  2020        

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 op en meestal de hoek om, overlappen elkaar niet en staan niet diagonaal.  
Lees de overgebleven letters met de klok mee voor de oplossing.  
 

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

 
Apekots Drie in de pan Hete bliksem          Lammetjespap   Spekvet   Watergruwel 
Arretjes cake Filosoof Hangop Melkmoes Saroma Wortelstoem 
Bierpap Gortepap Koningscake Prutzooitje Stoverij Waterzooi 
Broodpudding Hemelse modder Krentjebrij Rijstebrij Vanilleflan    
Balkenbrij Haagse bluf Koninginnehapje Rijsttaart Vlaflip 

   
  Oplossing puzzel 255 is  `gewoon mies ´ 

Uit de vele oplossingen hebben we de volgende winnaars geloot;  
De hoofdprijs gaat naar;        1 Mevr.  J. Spreeuw  Willem de Zwijgerlaan 21 
De troostprijzen gaan naar;   2 Mevr.  A . Salman  Brouwerlaan 101 
           3 Mevr.  A van  Rooden  Elsbroekerlaan 16 H 
           4 Dhr.     C. van  Eijden  Venniperhof 12 
              
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 
Alle 65-plussers kunnen, op vertoon 
van het lidmaatschapsbewijs van 
een ouderenbond, terecht voor een 
keuring voor verlenging van het 
rijbewijs online via 
“www.regelzorg.nl” u kunt dan zelf 
uw afspraak regelen of via 
telefoonnummer 088-2323300.     
De keuring is in  “t Poelhuys, 
Vivaldistraat 4, Lisse 
Let op: Het is niet mogelijk 
rechtstreeks bij de locatie een 
afspraak te maken. 

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. 
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Het Kompas 
Vereniging van Senioren KBO Hillegom Jaargang 45 – nr. 280 

 Juli en augustus  2020 
 

       Of en wanneer we kunnen starten met onze maandelijkse activiteiten is nog niets bekend 
        

Klaverjassen:  elke maandagmiddag    van 14.00-16.30 uur      Bloemswaard 
Koor Eigen Wijs:  repetities op vrijdag  
 
Door het Coronavirus gaan deze activiteiten niet door .  
 
Deadline kopij Kompas september : 12 augustus 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).  
    


