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 Mevr. C.A.T. van Loon Roland Holstheem 5 E-mail:  kvanloon@planet.nl 520948
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VAN DE VOORZITTER 

Beste ‘clubvrienden’, 

Ook onze vereniging is door het coronavirus in een andere wereld en 
een bizarre werkelijkheid beland. Alle KBO-activiteiten en onze fysieke 
sociale clubcontacten zijn voor langere tijd afgelast. Als senioren 
behoren wij tot de risicovolle doelgroep en moeten we voorzichtig zijn in 
ons doen en laten, dus extra waakzaamheid is zeker geboden. 

Vooralsnog hoop ik dat het met uw gezondheid goed gaat en u gevrijwaard bent en blijft van 
het virus.
Toen de crisis begon hebben we in een verbluffend snel tempo nieuwe gedragsregels 
ontwikkeld, zodat iedereen wist wat hij of zij moest doen en laten om het virus te bestrijden. 
Hierdoor is een geheel ander levensritme ontstaan. Vooral wij – de ouderen – zaten verplicht 
thuis. Spelletjes werden uit de kast gehaald en menigeen is aan het puzzelen geslagen. 

Extra tuinieren en ‘huis-op-ruimen’ is een bijna dagelijkse bezigheid geworden. Ook onze tuin 
ligt er pico bello bij en niet alleen bij ons. Want je moet toch wat met die zeeën van vrije tijd. 
Bij de milieustraat is het extra druk… een uurtje in de rij staan is geen uitzondering. 

In de afgelopen weken zijn heel veel mensen een stuk vaardiger geworden met de computer, 
tablet of mobiele telefoon. Beeldbellen via Skype en FaceTime is gemeengoed geworden. Je 
ziet het overal om je heen dat jong en oud digitaal met elkaar communiceert. Toch een 
positief puntje in deze tijd. Evenals de ontwikkeling rond het thuiswerken, dat plots in diverse 
beroepsgroepen tot de mogelijkheid is gaan behoren. Zeker goed voor de vermindering van 
reistijden per auto en openbaar vervoer. 

Maar na meer dan tien weken isolement snakt iedereen weer naar de situatie van voor half 
maart. Het gemis aan fysieke sociale contacten is groot. Niet meer op bezoek bij familie en 
vrienden. Niet meer even een terrasje pakken. Niet meer een weekendje weg. We waren het 
zo gewend, maar ik ben bang dat die tijden niet snel meer zullen terugkomen. 

Sinds begin mei gaan we heel langzaam uit de lockdown-periode. Ik ben weer naar de 
kapper geweest om mijn ‘coupe corona’ weg te laten knippen. De basisscholen zijn weer 
geopend tot opluchting van kinderen en ouders. En op beperkte schaal mag er door de jeugd 
worden gesport in clubverband. 

Gelukkig zien we dat meerdere zaken weer zijn toegestaan na 1 juni, echter nog op zeer 
bescheiden schaal. En pas na 1 juli zijn bijeenkomsten met maximaal honderd personen 
weer mogelijk, maar wel met inachtneming van de anderhalve meter maatregel. Hoe wij als 
KBO daar invulling aan kunnen geven voor de tijd dat er nog geen vaccin is ontwikkeld tegen 
het Covid19 virus, gaan wij als bestuur binnenkort bespreken. 

Laten we er wel voor elkaar zijn, ook al kunnen we niet met elkaar zijn. 
Pas goed op uzelf. 

Hartelijk groet, 
Frans van Lierop 
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Bestuursvergaderingen 
De geplande bestuursvergadering van april en mei hebben geen doorgang 
gevonden. Vanzelfsprekend heeft het bestuur wel intensief onderling contact via 
telefoon en mail met elkaar gehad en is een aantal besluiten genomen. 

Activiteiten
Conform de landelijke richtlijnen zijn onze maandelijkse themamiddagen tot 1 
september nog niet toegestaan en ik verwacht niet dat wij in september een 

herstart kunnen maken op de bekende wijze, dus met muziek en bingo in de grote zaal van Bloemswaard, 
temeer daar de verzorgingshuizen voorlopig ‘op slot’ blijven voor bezoek van buitenaf.  
Ook voor onze maandagmiddagklaverjassers zijn het onzekere tijden. 

Hoe nu verder? 
Begin juni komt het bestuur na drie maanden voor de eerste maal bij elkaar en dan gaan wij onderzoeken 
welke mogelijkheden er voor dit jaar nog zijn. Wandelingen in de duinen, zoals wij die afgelopen jaren in 
het kader van ons zomerprogramma hebben georganiseerd, kunnen misschien doorgang vinden met  
kleine groepen. Of een andere activiteit in de buitenlucht. En dan zou je kunnen denken in het nieuwe en 
prachtig aangelegde Van Nispenpark. 
Misschien vanaf oktober een themamiddag op kleine schaal buiten het ons zo vertrouwde Bloemwaard. 
Kan de geplande avondvoorstelling op 5 november nog doorgang vinden? Is het nog mogelijk, dat ons 
Sinterklaasfeest en onze Kerstviering nog plaats kunnen vinden met meer dan 150 personen? Allemaal 
zaken die het bestuur de komende maanden gaat onderzoeken en indien mogelijk met een alternatief plan 
kan komen. Mocht u zelf ideeën hebben… wij houden ons aanbevolen! 

Belangenbehartiging
Ook alle vergaderingen van de provinciale KBO, de regio Zuid Holland Noord en het Seniorenpodium zijn 
tot nader order opgeschort. Gepland overleg met de Adviesraad Sociaal Domein en WelzijnsKompas zijn 
naar het najaar verplaatst. 

Het Kompas 
Omdat het niet wenselijk was ons aprilnummer door onze contactpersonen te laten bezorgen is deze 
editie niet in gedrukte vorm verschenen en is een digitale versie gestuurd naar leden die in het bezit zijn 
van een e-mailadres. Daarnaast hebben wij contact met u gehouden via onze Paasgroet, verzonden via 
PostNL. Een groot aantal leden heeft deze kaart bijzonder gewaardeerd.  
Op onze oproep uw e-mailadres (of dat van een contactpersoon (kind/kleinkind of mantelzorger) door te 
geven op kbo-hillegom@hotmail.com hebben velen gereageerd, waardoor wij meerdere personen ook 
op digitale wijze kunnen informeren over ontwikkelingen binnen onze KBO. Mocht u dit nog niet hebben 
gedaan, doe het alsnog.  
Gelukkig is er een oplossing gevonden voor de bezorging van het Kompas en het KBO-PCOB magazine, 
dankzij het aanbod van een aantal vrijwilligers, die onze contactpersonen gaan assisteren bij het 
rondbrengen. Het is een feit dat ons Kompas het communicatiemiddel bij uitstek is en goed wordt gelezen. 
Deze mei-editie is een combinatie met juni. Daarna volgt onze reguliere zomeruitgave voor de maanden 
juli/augustus en vanaf september ontvangt u het Kompas weer maandelijks in de bus. 

Algemene ledenvergadering 
Statutair is het noodzaak dat binnen een aantal maanden na het afsluiten van een verenigingsjaar het 
bestuur verslag doet aan zijn leden op de algemene ledenvergadering en rekening/verantwoording aflegt 
over het gevoerde financiële beleid. Nu deze vergadering in april geen doorgang kon vinden en de 
mogelijkheden voor de komende maanden ongewis zijn, heeft het bestuur besloten de ledenvergadering 
van 2020 te combineren met die van 2021. Alle verslagen waren opgenomen in het digitale aprilnummer, 
dat slechts door een minderheid van onze leden kon worden ontvangen en dus gelezen. Vandaar dat wij 
in dit nummer ons jaarverslag en de financiële stukken opnieuw opnemen. De voorgestelde verhogingen 
van de toegangsprijzen voor onze activiteiten laten we voor dit jaar achterwege en worden voor 2021 
opnieuw bezien. Wel zal de kascommissie binnenkort onze financiën over 2019 controleren. Dit gebeurt 
normaliter circa 10-14 dagen voor de te houden ledenvergadering, dus begin april. Het verslag van de 
kascommissie nemen wij op in een volgend nummer. Mocht u nog vragen hebben over deze verslagen 
neem dan contact op met onze secretaris of penningmeester. Natuurlijk mag u ook mij bellen. 

Frans van Lierop 
4



STIL 

Pasen ging dit jaar stil voorbij.
Heel de Goede Week. Van Hosanna tot verraad, van saamhorigheid tot verlatenheid. 
Danken, breken, delen – Christus zelf, Brood en Wijn. Van lijden en dood tot Verrijzenis, 
Leven. Geen kinderen met palmpaasstokken, geen mooie Paaszang. Raar. 
Nooit eerder was het zo. Wat heb ik die bijzondere vieringen met zoveel mensen gemist!  
Ging dat alles zomaar langs ons heen? 

Het kwam dit jaar aan op ieders persoonlijk geloof, proberen, verlangen. Het was dit jaar 
zoéken. Naar vieringen op TV of social media. Om méé te doen met de pastores, een koster, 
een organist of zanger. Wat zal het vreemd zijn voor hen om voor een lege kerk te staan.     
Zij vieren (Paas)eucharistie namens, voor ons en de wereld. Want het gebed gaat door, in 
ieders hart en samen; het is nodig.
Wat ook door gaat, maar moeilijker, is het pastoraal contact; nu via telefoon en social media. 
Een luisterend oor, bemoediging waar zorgen zijn. Voor verbondenheid, vooral bij ziekte en 
overlijden. Wat ook door moet gaan, is dat we anderen blijven helpen. Met de Vastenactie 
verder weg, en de Voedselbank dichtbij. Er staat daarom een krat achter in de kerk om 
levensmiddelen in te doen. Al vier raakten meer dan vol! 
Pasen werd dit jaar vaak benoemd als `het feest van de hoop’. Hoop op uitzicht, dat het béter 
wordt en dat wat verstoord, gebroken is weer heel wordt. 
Maar wat is het stil. Alles dankzij een virus dat heel de wereld in de greep houdt.                 
Dat nog niet over is. En veel gevolgen heeft. In het persoonlijk leven van de mensen die 
getroffen zijn. In allerlei verbanden in de samenleving, zoals de parochie. In economisch 
opzicht. En het gaat lang duren. Ja, het coronavirus bracht ons afstand, `sociale onthouding’, 
eenzaamheid en grote bezorgdheid. Alles werd anders, en íeder heeft wel verzucht: `in Gods 
naam..! Wij zoeken.. ook naar U. 

Het doet me denken aan de profeet Elia, die belaagd wordt en alle hoop verloren heeft.     
Ook hij keek uit naar God, naar een groot teken. Maar, zo staat er in het 1e boek Koningen 
(19): vóór de Heer uit ging een storm. Toen een aardbeving. En toen vuur.
Maar daarin was God niet. Er volgde het suizen van een zachte bries. 
Toen bedekte Elia zijn gezicht, want hij wist meteen met heel zijn wezen: dit is God, die mij 
nieuwe kracht geeft; een stille, zachte bries.

De kerken van de Willibrordusparochie werden in de bloemen gezet. Heeft u het gezien? 
Kleurige tulpen, narcissen en hyacinten van onze bollenkwekers. Prachtig. Ook binnen, rond 
het altaar en bij Maria was het één bloemenzee. De kerk is ópen. Je kunt er zo binnenlopen. 
Het is stil in de kerk. ja, daar ook, maar… ánders. Stilte wordt er rúst, nieuwe adem. Je bent 
er nooit alleen. Je bent niet de enige. Er branden veel kaarsjes. Er wordt daar gebeden, om 
van alles, voor iedereen. 
Weer buiten schijnt de zon, de lucht is fris en alle bomen lopen uit. De tuinaanleg is bijna 
klaar. Kinderen hebben beslag gelegd op de nieuwe speeltoestellen, andere mensen kuieren 
of luieren op een bankje.  
Is God in die goede dingen? Ja, want die maken ons blij, en geven nieuwe moed. 
Hoe zal het verder gaan? Na Pasen komt Hemelvaart, de 40e dag waarop opnieuw de hemel 
en de aarde worden verbonden. En Pinksteren, de 50e dag, het komen van Gods Geest die 
níeuw maakt, de Trooster en Helper.
Wat zou het mooi zijn als we dat feest samen in de kerk kunnen vieren! Ik hoop het, u ook? 

Anneke Beenakker-Voorn 
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Hannie Visser-Wassenaar koninklijk onderscheiden 

Op Koningsdag is ons lid Hannie Visser-Wassenaar (80) voor haar 
vele vrijwilligerswerk koninklijk onderscheiden. Sinds begin 2000 is 
zij zeer actief als secretaris en coördinator van de activiteiten van het 
seniorenkoor Eigenwijs, dat uit meer dan honderd leden bestaat, 
waarvan een groot aantal lid is van onze KBO. Eigenwijs oefent om 
de twee weken en treedt regelmatig op en zeker bij Hillegomse 
evenementen, zoals Koningsdag en de Najaarsfeesten. 
Uit het koor Eigenwijs, is het Mariakoor ontstaan. Dit koor verzorgt 
tijdens de Mariamaanden mei en oktober tientallen optredens in 
verzorgingshuizen in de omgeving, die allemaal door Hannie Visser 
worden geregeld. 
Hannie Visser-Wassenaar zet zich ook al tien jaar in als vrijwilliger in 
verpleeghuis Den Weeligenberg. Zij is hier lid van de Cliëntenraad 
en zit zij in verschillende commissies om de zorg voor de cliënten te 
helpen verbeteren. Daarnaast zet zij zich in tijdens de jaarlijkse 
rommelmarkt en begeleidt zij wekelijks bewoners met koken en 
schoonmaken.

Voor al haar verdiensten werd zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Helaas was het door het coronavirus niet mogelijk dat de onderscheiding persoonlijk door onze 
burgemeester Arie van Erk werd opgespeld onder toeziend oog van familie, vrienden en leden van het 
koor. Dat zal op een later moment alsnog gebeuren. Nu was er op zeer bescheiden schaal toch een feestje 
’s morgens na het telefoontje van de burgemeester voor het huis van Hannie in de Ambachtstraat.        
Door een vijftiental intimi werd de volkomen verraste Hannie toegezongen met een lied gemaakt door 
koordirigente Ied, waarna er gebakjes werden uitgedeeld en met champagne geproost. Toch was er een 
‘echte’ onderscheiding… een meterhoge plaquette gemaakt door Joop, mijn zwager. 

Namens de gehele KBO…. Van harte gefeliciteerd.                

Acht mensen gered door één bankbiljet 

In de afgelopen weken dwaalt er steeds opnieuw een verhaal door 
mijn hoofd dat ik las in een krant van begin mei. Het gaat over een 
betaling van 50 euro en komt in het kort hier op neer: 
Een zakenman loopt op een morgen een hotel binnen en 
reserveert een kamer voor de nacht. Hij betaalt 50 euro vooruit, 
zegt dat hij in de middag terugkomt en loopt weer naar buiten.  
De hoteleigenaar is dolblij, hij neemt de 50 euro uit de kassa, gaat 
ermee naar de visboer, aan wie hij nog geld schuldig is. De visboer, ook gelukkig met het geld, rent ermee 
naar de verfspecialist, die hem verf voor zijn winkel had geleverd en voldoet de rekening. De verfspecialist 
neemt het geld aan en voldoet zijn schuld bij de kleermaker. De kleermaker betaalt zijn stoffenleverancier, 
die weer de schoenmaker betaalt. De schoenmaker heeft nog een openstaande rekening bij zijn buurman, 
die elektricien is. En die betaalt de slager. De slager tenslotte gaat naar het hotel, waar hij nog een 
rekening van een etentje heeft openstaan. De hoteleigenaar bergt het biljet van 50 euro weer op in de 
kassa. Aan het eind van de middag komt de zakenman naar het hotel. Helaas kan hij geen gebruik maken 
van de kamer. Geen probleem zegt de hotelier en geeft hem 50 euro terug. Zo heeft dat ene bankbiljet acht 
mensen verlost van hun schuld. Ik zou wensen dat knappe koppen dit verhaal waar maken in deze tijd van 
ongewilde schulden. En niet dat banken straks de grote profiteurs zijn. 

Frans van Lierop 
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KBO-leden in coronatijd 
Aan een drietal leden van de KBO hebben wij gevraagd hoe zij de regels rondom het Coronavirus 
hebben ervaren.  
Het zijn drie geheel verschillende verhalen geworden maar zeer de moeite waard om ze te lezen. 

De redactie van “het Kompas” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wat doet Corona met ons en wat doen wij met Corona? 

We hoeven geen vrienden te worden met Corona! We hoeven haar niet te knuffelen!  
Maar op afstand houden, minstens anderhalve meter! 
En ondertussen zelf gezond blijven, niet verkommeren en niet wegzakken in een depressie! 
Kijk niet wat er allemaal niet is maar wat nog wel kan!  
Geniet van een kaartje in je bus en stuur er zelf ook eens een! 
Probeer te genieten van de kleine dingen, hoor hoe de vogels zingen. 
En kijk naar de natuur, het is nu zo mooi in Hillegom! 
Zoveel bloemen, al die kleuren en die heerlijke geuren!  

Ik ben gelukkig nog goed van lijf en been en kijk wat verder om me heen. 
Wandel met mijn loopmaatje, op gepaste afstand, regelmatig door het mooie Hillegom! 
Zit op mijn balkon soms heerlijk in de zon! 
En heb wat extra handwerkspullen in huis gehaald voor als ik toch eens van alles baal! 
En ik ga mijn krachten sparen om al dat knuffelen straks in te halen!! 
Want dit gaat weer voorbij! 
Zegt men niet “na regen komt zonneschijn“, dan mag het deze keer wel andersom zijn, wat regen na 
alle zonneschijn! 
Zonnige groeten en hou de moed erin! 

Rita Koppes 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CORONAPANDEMIE 

De uitbraak begon eind 2019 in Wuhan. Een stad met 10 miljoen inwoners in de provincie Hubei in 
China. Het virus heeft zich inmiddels wereldwijd verspreid. Op 17 januari hebben de autoriteiten de stad 
op slot gedaan (lockdown). Niemand mocht tijdens de lockdown zijn huis verlaten. Een familielid per 
gezin mocht eens in de drie dagen naar de supermarkt voor eten. 
Op 24 maart mochten de inwoners na twee maanden hun huis weer uit. Er zijn echter wel strenge 
beperkingen. Zij mogen weer aan het werk vermits men geen koorts heeft en een speciale 
gezondheidscode op hun telefoon. Er geldt voor de bewoners van Wuhan een strikte lockdown tot 8 
april. 
Zo zou de afbouw van de beperkingen ook voor Nederland kunnen gaan werken. 

QUARANTAINE 

Over quarantaine wordt de laatste tijd veel gesproken. De afkomst van dit woord stamt uit het Italiaanse 
woord quaranta en betekent letterlijk veertigtal. Vroeger een meestal veertig dagen durend gedwongen 
verblijf op een afgezonderde plaats. Bijvoorbeeld voor de bemanning van een schip wanneer werd 
vermoed dat aan boord een besmettelijke ziekte heerste zoals pest, tyfus, cholera.              
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De in de Nederlandse wet vastgelegde quarantaine periode in geval van besmetting is nu nog maar 
enkele dagen.  
Voor het coronavirus hanteert de regering 14 dagen en vraagt ons zoveel mogelijk thuis te blijven. Het 
is voor ons tijdgenoten een ongekend, uniek fenomeen dat in Italië als eerste Europees land heeft 
toegeslagen. Het coronavirus veroorzaakt de ziekte COVID-19. De meest voorkomende symptomen 
zijn koorts, vermoeidheid hoest en ademhalingsproblemen  
In de kranten is het virus al weken het gesprek van de dag. Een inmiddels bekend aantal begrippen zijn 
bijvoorbeeld, Eenmetervijftig samenleving, Intelligente Lock Down, RIVM (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu), Viroloog, Mondkapjes, Hou vol, hou vol, hou vol, Mark Rutte, Handen 
wassen, OMT (Outbreak Management Team directeur Jaap van Dissel)  enz. enz.

GEVOLGEN CORONAVIRUS 

De Covid-19 pandemie beïnvloedt ons leven in alle facetten o.a. school, werk, reizen, samen-komsten 
zoals sport, horeca, theater. Zolang er geen vaccin beschikbaar is, zal dit nog wel een tijd aanhouden. 
Sommigen uit de maatschappij zijn onevenredig belast. Te denken aan de werkdruk van het medische 
personeel op de IC-afdelingen en verpleeghuizen. Voor mensen met contact-beroepen zoals kappers, 
nagelstylisten en pedicures geldt dat zij hun werkzaamheden tot nader orde dienen te stoppen. 
Gedwongen werklozen worden door de werkgevers doorbetaald, maar b.v. de ZZP-ers missen hun 
inkomen. De overheid heeft op diverse fronten ondersteuning toegezegd.   
Persoonlijk behoor ik als gepensioneerde tot degenen die financieel geen nadeel van corona 
ondervinden. In feite ben ik genoodzaakt thuis te blijven, maar ben fysiek in staat te fietsen en te 
wandelen en zelf mijn boodschappen te doen. Uiteraard als deelnemer van de anderhalvemeter 
samenleving. Een groot nadeel is dat ik mijn kinderen en kleinkinderen al weken niet ontmoet heb. Zij 
wonen door het hele land verspreid. Videocontact maakt het wel enigszins goed. 

HOE ZIET DE WERELD ER IN DE TOEKOMST UIT? 

We zijn met ons neus op de feiten gedrukt: het leven is niet maakbaar.  
De verwachting is dat de wereld er heel anders uit komt te zien in vergelijking met het leven vóór 
corona. Maar hoe is op dit moment een raadsel. 
Hopelijk zal het leven veel minder gejaagd worden.  

Ton Seijsener
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het dagelijks leven in tijden van Corona 

Mijn naam is Corrie Weijers-Steenvoorden en ik hoop in de maand december mijn 90ste verjaardag te 
vieren. Wat gaan de jaren toch snel voorbij. Ik woon nog steeds met heel veel plezier in Groot 
Veenenburg. De laatste jaren heb ik wel steeds meer (thuis)zorg nodig, maar ik ben dankbaar dat ik er 
nog ben en nog kan genieten van de kleine dingen in het leven. Ik heb een lieve dochter en 
schoonzoon en zij doen heel veel voor mij. Iedere week wordt de was weer schoon in de kast gelegd 
en de bestelde boodschappen in de keukenkastjes gedaan. Zo af en toe brengen zij wat eten of lekkers 
van huis mee. Elke keer weer een verrassing. Op 1e paasdag kwamen ze bij mij brunchen. Ze hadden 
allerlei lekkers meegenomen. Croissants, broodjes en heerlijk beleg, zelfgemaakte jam en 
zelfgebakken appeltaart. En met Koningsdag zaten we gezellig gedrieën aan het oranjegebak. 

De afgelopen twee maanden ben ik niet meer buiten geweest vanwege het virus. Voorheen ging ik zo’n 
drie keer per week eten in Bloemswaard. Dan ben je er even uit. En op de maandag-middagen daar 
klaverjassen. En naar de gezellige KBO middagen keek ik ook uit. De activiteiten in Groot Veenenburg 
zijn noodgedwongen ook gestopt tot nader order. Bezoek mag ik gelukkig wel ontvangen. De zusters 
van de zorg komen een aantal keren per dag langs en iedere avond ga ik naar mijn schoonzus, die ook 
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in Groot Veenenburg woont. Eenzaam voel ik mij niet. Ik kan mij gelukkig prima vermaken. Ik lees 
graag streekromans, ik maak zo af en toe nog een kaart om te versturen en ik kijk graag televisie. 
Iedere dag heb ik wel een keer telefonisch contact met m’n dochter of schoonzoon. Helaas ga ik dit jaar 
niet naar de Keukenhof met mijn dochter. Wij zorgden ervoor, dat we al om half tien binnen de poorten 
waren en bleven dan tot vijf uur en genoten van alles wat groeit en bloeit. Koek en zopie nam mijn 
dochter mee van huis. Vóór de anderhalve meter samenleving ging ik nogal eens met mijn dochter en 
schoonzoon op pad. In de rolstoel naar dorp om boodschappen te doen, een bezoek aan een familielid 
of vriendin of kennis, een tuincentrum of kringloop bezoeken of gezellig ergens lunchen. Helaas kan dat 
nu (even) niet. Wat mij goed doet zijn de kleine attenties, die ik regelmatig ontvang. Lieve kaartjes, 
telefoontjes, bloemen en aandacht van de zusters, die goed voor mij zorgen. Onlangs kreeg ik van mijn 
dochter en schoonzoon, zeer onverwacht, nog vier mooie stoeltjes voor bij de salontafel. Zo brengt 
ieder dag wel leven in de brouwerij. 

Mijn dochter en schoonzoon hebben gelukkig geen last van de crisis. Mijn dochter werkt 20 uur in de 
week op kantoor, maar nu noodgedwongen vanuit huis. In haar vrije tijd doet zij veel voor mij en haar 
peettante. Mijn schoonzoon is met pré-pensioen. Hij heeft dus veel vrije tijd. Hij kan zich thuis prima 
vermaken. Zijn vrijwilligerswerk voor fietsmaatje ligt helaas stil. Evenals de wekelijkse zwemavond en 
de repetities voor het koor. Momenteel is hij, zoals zoveel Nederlanders, in de tuin bezig. De buxus 
haagjes zijn allemaal dood en moeten er dus uit. Zo ook de klimop. Een heel werk, heb ik begrepen. En 
hij doet de administratie voor mij en mijn schoonzus.  
Het zou fijn zijn als de crisis over niet al te lange tijd voorbij is. Dat we ons geen zorgen meer hoeven te 
maken over onze gezondheid. Dat alles weer een beetje “normaal” is.  
Lieve mensen, blijf toch vooral goed voor jezelf en je naasten zorgen.  

Corry Weijers – Steenvoorden en haar dochter Erna 
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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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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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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 P.C.I. 6) 0 0 500 
Sponsoring Gezondheidscentrum 6) 0 0 1.750 
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 

Exploitatieresultaatt 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 P.C.I. 0 500 0 
Sponsoring Gezondheidscentrum 0 1.750 0 
Diversen 0 214 0 

Rente spaarrekening 3 0 0 

 ---------- ---------- ---------- 
 42.700 47.831 48.694 
 ====== ====== ====== 
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BALANS  
per 31/12 2019 
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 

 Van de accommodatievoorziening is 500 afgeboekt ter (deel)financiering van de huurprijzen van Bloemswaard 
voor de organisatie van de themamiddagen.

 Reservering jubilea afgenomen voor bekostiging van het 65-jarig jubileum.

Weer oog in oog dankzij de Babbelbus: Hillegoms taxibedrijf A-tax de Vries 
verbouwt auto tot mobiele coronaproof ontmoetingsruimte 
 

Na acht weken eindelijk je kinderen, kleinkinderen, familie of vrienden weer eens van 
nabij zien. Het kan dankzij de mobiele ontmoetingsruimte die het Hillegomse taxibedrijf 
A-tax de Vries heeft laten bouwen. De Babbelbus, zoals de wagen is gedoopt, kan 
kosteloos worden gebruikt.      Maar belangstellenden die hem willen reserveren, 
moeten snel zijn. Het loopt storm. 
Wij merken dat veel van onze klanten behoorlijk aan het vereenzamen zijn en het 
directe contact met familie/vrienden/etc enorm missen. 
Met de Babbelbus kunnen wij deze weer samenbrengen! 
In de afgelopen periode hebben wij een rolstoelbus zo verbouwd dat mensen elkaar 
op een veilige manier weer even kunnen zien en met elkaar kunnen praten. 
De Babbelbus wordt door ons geheel belangeloos aangeboden, 7 dagen per week, 
en is voor iedereen beschikbaar. 
De aanpassing van de bus: de chauffeur is afgezonderd met een eigen scherm, de 
stoeltjes voorin zijn aangepast ( 2 zijn er verwijderd en 2 zijn er in treinzit geplaatst ) 
Wij hopen dat wij met onze Babbelbus een positieve bijdrage kunnen leveren. 

 
 
Met vriendelijke groet,  
Menno de Vries Directeur 
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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 19.00-21.0 0 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



   

mei
3 De heer P.A. Zwetsloot 75 jaar
6 De heer A.G. van  Schaik 75 jaar
11 Mevrouw M.M.  Litjens - Preenen 93 jaar
12 De heer F.W. Deelen 75 jaar
13 De heer P. Freeke 75 jaar
13 Mevrouw J.M.  Zwager- Vester 91 jaar
15 Mevrouw J.M.  Hulsebosch-Hoogewerf 90 jaar
17 Mevrouw M.E.C. Rutte - Bus 80 jaar
20 De heer B.J. van der Lans 90 jaar
21 Mevrouw J.M.  Pijpers 75 jaar
23 Mevrouw G.P.C. Linssen 80 jaar
26 Mevrouw E.C.  Visser-Berg 92 jaar
29 De heer R.M.  Stokman 94 jaar
30 Mevrouw C.A.  Gomez 93 jaar

   
juni    

2 Mevrouw P. Barnhoorn - van de Loo 91 jaar
3 De heer J. van der Hulst 75 jaar
6 De heer C. Brouwer 85 jaar
10 De heer M.P. Romijn 80 jaar
13 Mevrouw M. Weijers-Koopman 80 jaar
14 De heer N.J. Vreeswijk 85 jaar
16 Mevrouw G.N.C. Groenewegen - de Vos 92 jaar
17 De heer M.J. Oorthuis 91 jaar
27 Mevrouw M.J. van Eeden - Vlasveld 92 jaar
28 Mevrouw A.C. Mink - Broer 90 jaar

Het bestuur van de KBO wenst alle jarigen van
de maanden mei en juni een prettige verjaardag
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Een stukje plezier . . . 

Mistroostig staarde Bart uit het raam. De zon stond vanochtend al vroeg te schijnen, de 
vogeltjes zongen vol overgave en de koerduif die vlak bij het raam zijn vaste plek had deed 
zijn best er bovenuit te komen. Dit alles, waar Bart normaal gesproken zo van genoot kon hem 
niet opvrolijken. Zijn doorgaans goede humeur was er even niet. Bart was Bart niet.         
Na de aanrijding die veroorzaakt was door een snotaap met capuchon die het normaal vond 
om met zijn scooter dwars door het winkelend publiek te scheuren was Bart de klos geweest. 
De jongeman raakte Bart met het stuur en schoot er vandoor.          
Bart op de grond, schouder uit de kom, gescheurde enkelband en gekneusde pink. 
De arme Bart zat nu al drie weken thuis, was totaal niet mobiel en hopeloos afhankelijk van 
anderen wat op zich al een plaag voor hem was. Hij was gewend anderen te helpen en niet 
andersom. Kleinzoon Tim had hem een mobieltje overhandigd en uiterst geduldig uitleg 
gegeven. Op de vraag waarom je over dat ding moest wrijven om “op te nemen’  en waarom je 
er foto’s mee kon nemen moest Tim vreselijk lachen.
“Wat is er mis met druktoetsen op de telefoon? En als ik een foto wil maken heb ik toch een 
fototoestel?” Daar had Tim niet zo gauw een antwoord op en over de rollator voor zijn opa 
durfde hij al helemaal niet te beginnen. Toen hij dat een week geleden wél deed was het te 
verwachten antwoord; “Je denkt toch zeker niet dat ik achter zo’n apenrek ga lopen?” 
Tim had de rollator in de gang gezet met de mededeling dat achter de geraniums gaan zitten 
ook een optie was, alleen geen goede.
Nee, opa was opa niet meer. De nooit mopperende handige klusser en hulp voor menigeen 
was niet zichzelf. De vrolijke lach klonk al weken niet meer. 
Vol afschuw keek Bart naar de tafel waar een berg puzzelstukjes lag.          
Zus Bep had die puzzel gegeven om haar broer wat op te vrolijken.
“Kijk jongen, een leuke legpuzzel van van Haasteren. Hartstikke grappig, je ziet er van alles in 
en het zijn maar duizend stukjes .” Bart verslikte zich haast. “D..d..duizend stukkies?”  
Hij begreep al niets van die hobby en het getal duizend klonk wel als erg veel. 
En je moest ook wel een sadist of op minst een idioot zijn om eerst een foto te maken en hem 
dan in duizend stukjes te knippen en hem door een ander weer in elkaar te laten zetten. “ 
Ja” . . . had Bep, genietend van het onbegrip op Bart’s gezicht er aan toegevoegd; “En als die 
af is kun je hem in laten lijsten en hem aan de muur hangen.”  
Bart kon er niet om lachen. “Je hangt toch ook geen schilderij met een scheur aan je muur?”  
Bep gaf het maar op, wenste haar broer veel succes met zijn “nieuwe hobby” en liep hikkend 
van de lach de deur uit.
Hij hinkte naar de tafel, ging zitten en pakte met een verveeld gezicht 
een stukje en keek er naar alsof het kleine object de schuld van alles 
was.
Wacht is even, past het niet aan dat andere stukje? Ja, verrek . . . en 
dat blauwe brokje hoort . . . Ja verdraait, dat kan hier. 
Bart schrok op van de klok die tien uur sloeg. Tien uur? Koffietijd . . . 
helemaal vergeten. Stomverbaasd keek Bart van de klok naar de tafel waar de berg van 
duizend stukjes opeens wat vorm had gekregen en zowaar op een puzzel begon te lijken.     
Na de koffie en een uur later ging de bel.
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Zus Bep kwam vragen welke boodschappen haar broer nodig had. Ze keek naar het resultaat 
op de tafel, moest inwendig lachen maar zei niets.
“Kijk zus”. Trots wees Bart naar de tafel waar het begin van een afbeelding duidelijk 
waarneembaar was. “Je hebt me verslaafd gemaakt, zusje van me. Als je er aan begint kun je 
er bijna niet mee ophouden. ”Bart was helemaal opgevrolijkt en toen die middag kleinzoon Tim 
langs kwam herkende hij opa niet meer. Opa liep . . nou ja, hinkte achter zijn rollator en liet 
hem trots het succes op tafel zien.
“En ik heb er ook nog een foto van proberen te maken Tim maar ik sta er nu zelf op in plaats 
van de puzzel.”  “Ja” lachte Tim, “Dan heeft u het verkeerde aangetikt.”  
Duidelijk dus maar niet voor Bart die begreep dat sikkeneurig zijn niet de medicijn was om op 
te knappen. Hij liet zich dan ook door Tim het wonder van de mobiele telefoon nog een keer 
uitleggen en toen hij uiteindelijk zei het nu min of meer te begrijpen en ze na de derde poging 
van Bart constateerde dat de foto nu wél gelukt was schoten ze beiden in de lach.
Bart was Bart weer. Nam nu zijn ongemak voor wat het was, wist dat het toch maar van 
tijdelijke aard was en dan nog . . . “Kun je de situatie niet veranderen, pas je dan aan de 
situatie aan.” Zo, dat was duidelijke taal en Tim wist dat het met opa wel weer goed zou 
komen want die ondeugende lach was weer terug. 
En Bart . . . hij hoopte die knul op zijn scooter toch een keer tegen te komen. 
Want zo was hij toch ook wel weer.

Door; Walter v.d. Reep 

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

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 ; 

Mevrouw  M.P.  Hamans – van Rooijen  Groot Veenenburg 
  Mevrouw  M.M. van Roode               Groot Veenenburg     

                         De heer    M.A.  Mooijekind              Venneperweg 504 
    Mevrouw  E.E. Beck                     Bloemswaard 
    Mevrouw  H.C.M. Stevens -van Gennip  Bloemswaard 
    De heer   W.H. van beek    Singel 21 
    Mevrouw   P. Appelboom   Bloemswaard 

                                                   Dat zij rusten in vrede. 
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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 6 juni 2020 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 nr. 254    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.   
             
Deze puzzel heeft  in het digitale april nummer gestaan. Wij hebben er voor gekozen de puzzel nogmaals te plaatsen. 
Leden die de oplossing al hebben ingestuurd blijven meedoen voor de prijzen. 

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. 

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. 279 

Mei en juni 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 Juli /augustus: 10 juni 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).
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