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VAN DE VOORZITTER 
 
Beste ‘clubvrienden’, 
 
Zag het er op 1 juli uit dat het coronavirus redelijk onder controle was, 
na die datum ontstonden er op verschillende plaatsen in Nederland 
opnieuw ‘brandhaarden’, waaronder ook in Hillegom. Volgens de 
officiële berichtgeving van het RIVM had ons dorp op 3 augustus binnen 
twee weken het hoogste aantal besmettingen in Nederland per 10.000 inwoners, namelijk 18. 
Een onbewust ontstane hoge score, die ons beslist tot extra voorzichtigheid heeft aangezet. 
Jammer dat Hillegom op deze manier landelijke aandacht heeft gekregen op de televisie en 
in de dagbladen. Gelukkig is het bron- en contact-onderzoek in onze gemeente goed 
verlopen. Onze premier noemde met name ons dorp op 6 augustus in zijn persconferentie 
als een gemeente waar dit onderzoek terdege was uitgevoerd waardoor het aantal 
besmettingen sterk is teruggelopen tot ver onder het regionale gemiddelde. Wel zijn we ons 
meer bewust geworden van de risico’s en dat zag je beslist terug op straat en in de winkels. 
Afstand houden wordt gelukkig weer beter nageleefd.  
 
Voor ons als KBO-bestuur is het duidelijk om nu geen activiteiten te plannen voor de 
maanden september en oktober. De grote zaal van Bloemswaard – onze ‘thuisbasis’ voor de 
maandelijkse bijeenkomsten – is voorlopig nog ‘op slot’. Uitwijken naar een andere locatie is 
niet eenvoudig, maar wordt zeker door het bestuur bestudeerd. Echter ook daar is de 
aanwezigheid van een beperkt aantal bezoekers van kracht. Vanwege de recente toename 
van het aantal besmettingen blijft het moeilijk dit jaar ook maar ‘iets’ te organiseren. 
 
Zeker… ik denk dat wij graag elkaar weer wensen te ontmoeten. Nu is het ‘ha’ en ‘hallo’ in 
ons dorp en lopen we vaak snel door zonder te vragen hoe het gaat. Begrijpelijk dat ook dit 
jaar de Hillegomse Feestweek niet doorgaat, een traditie waar jong en oud heel veel plezier 
aan beleeft. Vandaar dat wij er voor onze senioren een soort ‘KBO-feestweek’ van maken. 
Onze contactpersonen komen u persoonlijk in de tweede week van september een 
chocolade presentje aanbieden en vragen hoe u de afgelopen maanden bent doorgekomen 
en of u weer behoefte heeft, indien mogelijk, om aan één van onze activiteiten deel te 
nemen. Als u niet thuis bent vindt u deze attentie met onze ‘niet vergeten zomerkaart’ in de 
bus. 
 
Frappant was het dat ik recent door mijn kleinzoon van negen werd geattendeerd op het 
coronavirus waarover te lezen viel in een Asterix en Obelix stripboek uit 2017. Sinds mijn 
jeugd spaar ik alle boeken van dit illustere Gallische duo en in het bewuste boek – ‘De reis 
door de laars’ - luistert een frauderende Romeinse wagenmenner naar de naam Coronavirus. 
Mijn kleinzoon vroeg zich af hoe het mogelijk was dat iemand al die naam had, terwijl toen 
dat virus nog helemaal niet bestond. Ik moest het antwoord schuldig blijven, maar het was 
wel een grote toevalligheid dat hij uit alle boeken precies deze uitgave had gepakt. En ook 
dat coronavirus had zeker geen vriendelijke bedoelingen. 
 
Ik wens u nog een aantal mooie en zonnige weken in goede gezondheid en hopelijk kunnen 
wij elkaar aan het einde van dit jaar weer ontmoeten. 
 
 
Hartelijk groet, 
Frans van Lierop 
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 Afgelopen weken is het bestuur tweemaal bijeen geweest en wel op 15 juli en 4 
augustus, hoofdzakelijk om te onderzoeken wat we dit jaar nog kunnen en willen 
organiseren voor onze leden 
 
Activiteiten 
Alle geplande bijeenkomsten tot en met half november zijn afgelast. 
Begin oktober bespreekt het bestuur of het mogelijk is de Sinterklaas- en Kerstviering 
in aangepaste vorm door te laten gaan, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het 
coronavirus.  

 
Contacten 
Door het wegvallen van onze maandelijkse activiteiten gaat het bestuur op een andere manier het contact aan 
zijn leden. 
Met onze contactpersonen is afgesproken dat zij in de tweede week van september persoonlijk onze leden in 
hun wijk gaan bezoeken en een presentje in de vorm van een chocolade versnapering overhandigen samen 
met een ‘niet vergeten kaart’. Hierdoor hoopt het bestuur een beeld te krijgen hoe het met onze leden gaat in 
deze coronatijd. 
 
Kroonjarigen 
Begin oktober ieder jaar een feest met heel veel belangstelling.  
Nu zijn wij genoodzaakt de kroonjarigen op een andere manier in het zonnetje te zetten. 
Alle kroonjarigen – en dat zijn er bijna 200 – worden op 1 of 2 oktober bezocht door onze contactpersonen en 
krijgen een bloemetje met felicitatie uitgereikt.  
 
E-mail adressen 
Nogmaals een oproep uw e-mail adres (of dat van een contactpersoon: kind/kleinkind of mantelzorger) door te 
geven: kbo-hillegom@hotmail.com. Dan kunnen we u nog sneller informeren over onze plannen. Gelukkig 
heeft een groot aantal mensen al gereageerd. Een extra voordeel is dat u Het Kompas digitaal krijgt 
toegezonden, zodat u het ook op bijvoorbeeld uw i-Pad kunt lezen. 
 
Financiën 
Geen activiteiten, dus minder inkomsten en uitgaven het afgelopen halfjaar.  
Ook de Hillegomse middenstand is getroffen door het coronavirus en inherent daaraan gaan wij dat merken 
aan onze advertentie-inkomsten voor volgend jaar. Inmiddels heeft al een drietal adverteerders opgezegd en 
het zal beslist niet eenvoudig worden nieuwe bedrijven te vinden die onze club willen ondersteunen. 
 
Ledenadministratie 
Sinds begin januari is ons ledental met een aantal procenten geslonken voornamelijk door overlijden. Ondanks 
dat er in deze periode zich ook enkele nieuwe leden hebben aangemeld, moeten we er alles aan doen om ons 
ledental op peil te houden. Dat kan het bestuur niet alleen…. dus als u kandidaten weet, probeer ze lid te 
maken! 
De contributie-inning voor 2021 gaat anders verlopen. Het bestuur verzoekt iedereen vanaf volgend jaar 
zoveel mogelijk per bank de contributie te betalen. Mocht dit voor u problemen opleveren, dan kunt u dit 
doorgeven aan onze ledenadministratie. 
Onze contactpersonen komen zodoende in februari niet meer bij u langs om geld te innen. Men komt nog wel 
om de contributiekaart voor 2021 te overhandigen. 
In het Kompas van eind november wordt een separate brief met betalingsverzoek ingesloten. 
 
Belangenbehartiging 
Op 21 augustus kwam het Seniorenpodium bijeen om te brainstormen en een eerste aanzet te geven voor het 
opstellen van zijn Strategieplan Ouderen. Met dit plan wil het podium de belangenbehartiging hoofdzakelijk 
richting de gemeente duidelijk vorm gaan geven. 
Half september is er een gesprek op ambtelijk niveau over het Hillegomse welzijnsbudget, dat voornamelijk 
wordt besteed aan activiteiten van stichting WelzijnsKompas. Het Seniorenpodium wenst ook rechtstreeks van 
dit budget te profiteren specifiek voor de ouderen in onze gemeente. Eind van die maand vindt er vervolgens 
een overleg plaats met de verantwoordelijk wethouder Jan van Rijn, de nieuwe portefeuille-beheerder voor o.a. 
welzijn en sport, door het vertrek van Fred van Trigt. 
 
Kompas 
Zoals u ziet is het omslag van Het Kompas in een ander jasje gestoken, compleet met ons nieuwe logo, dat wij 
sinds kort op al onze correspondentie gebruiken. En… zoals u ziet in kleur, zonder dat het extra kosten met 
zich meebrengt. Dit geeft ons maandblad extra cachet en een beslist frissere uitstraling. 
 
Frans van Lierop 
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Gedachtegoed 
 
Vertrouwen 
 
Ik zit heerlijk buiten onder het zonnescherm, er is een hittegolf gaande. Nu is het nog vroeg in de 
ochtend, vanmiddag vlucht ik weer naar binnen. Dan wordt het 30+. 
Dan is er nog het Coronavirus. Kunt u het woord nog horen. Ik hoop dat u nog gezond bent als u 
dit leest. En voor degene die er mee te maken hebben, zelf of met u naaste wenst ik u veel sterkte 
en beterschap toe. Door het virus kunnen we elkaar niet ontmoeten, wat we graag doen. Afstand 
houden is het credo. Voor veel mensen is het een moeilijke tijd. Zien familie en vrienden niet of 
weinig. Alles op afstand, elkaar niet mogen aanraken en knuffelen.  
Hoelang het allemaal gaat duren is nog de vraag. Waarschijnlijk tot er een vaccin is.  
Hoe gaat u daar mee om? Legt u zich erbij neer met het idee het komt wel goed.                          
Of wordt u opstandig en wilt u de regels het liefst aan uw laars lappen.  
Nu ik dit schrijf denk ik aan het verhaal van de storm op het meer. (Marcus 4,35-41) 
 
Het is in de tijd dat veel mensen Jezus na lopen om te luisteren naar zijn woorden.  
Als de avond nadert neemt Jezus afscheid van hen. Hij weet dat ook zijn discipelen rust nodig 
hebben. Dus stapt Jezus in de boot en gaan ze het meer op. De mensen willen toch niet naar huis. 
Zij volgen Hem in hun eigen boten, want waar Hij heengaat, willen ook zij heengaan.               
Jezus is zo moe dat Hij achter in de boot gaat liggen. Daar valt Hij in een diepe slaap. 
Het Meer van Galilea kan heel gevaarlijk zijn. Er zijn dagen dat het water zo glad als een spiegel 
is. Maar dit kan heel snel veranderen. Dan komt er uit het noorden of noordoosten plotseling een 
koude wind van de bergen langs het meer. Hij giert met enorme kracht door de smalle dalen naar 
beneden, en brengt het water in grote beroering. Zo is het op deze avond. De golven worden af en 
toe zo hoog dat ze over de rand van de boot komen. Het water stroomt sneller de boot in dan de 
discipelen kunnen hozen. De boot wordt steeds voller en zij komen in levensgevaar.                    
Ze zijn ten einde raad.” 
Al die tijd ligt Jezus te slapen, even rustig als thuis in bed. Natuurlijk willen de discipelen Hem niet 
wakker maken. Ze hebben gemerkt hoe uitgeput Hij is, en voelen, zoals altijd, dat het hun taak is 
Hem te beschermen. Maar als de boot lijkt te gaan zinken, en zij allen zullen verdrinken, raken zij 
in paniek. Zo bang zijn zij dat ze hun eerbied voor Jezus vergeten en schreeuwend naar Hem toe 
gaan, alsof het zijn schuld is dat ze gaan verdrinken! Heel brutaal zeggen zij tegen Hem: “Meester, 
stoort het u niet dat we vergaan? Meester, meester, we vergaan! Heer, red ons!”                      
Maar wat denken ze dat Jezus zal kunnen doen? Ze hebben Hem weliswaar heel opmerkelijke 
wonderen zien doen. Niet alleen geneest Hij soms mensen met één enkel woord, maar veranderde 
ook water in wijn. Zou het in hun hoofd zijn opgekomen dat Hij ook zóveel macht moet hebben 
over de winden en het water om zo'n hevige storm en de golven te kunnen doen bedaren? 
Waarschijnlijk hebben ze een kinderlijk geloof dat Hij, op de een of andere manier, toch iets zal 
kunnen doen om hen te redden. Als Hij tot zijn Vader bidt, dan zullen ze misschien allen gered 
worden. Goed wakker geworden begrijpt Jezus de toestand. Hij staat in die woelige vissersboot 
op, zoals Hij daar eerder op die dag heeft gestaan om de mensen toe te spreken.                         
Maar nu richt Hij Zich niet tot mensen, maar tot de wind en de golven. Het zijn slechts enkele 
woorden, en Hij hoeft ze maar één keer uit te spreken: “Zwijg, wees stil!” Plotseling gaat de wind 
liggen, en in plaats van een woest brullende storm, is er nu ineens een grote stilte. De zee - die 
normaal pas na enkele dagen kalm zal worden - wordt in korte tijd helemaal glad. 
Niet alleen de discipelen zijn stomverbaasd over wat er is gebeurd. De mensen die Hem in andere 
boten achterna kwamen, hebben de storm ook meegemaakt. Ook zij werden doodsbang te zullen 
verdrinken. Evenals de discipelen begrijpen zij dat Jezus de storm gestild heeft. En ook zij zijn vol 
bewondering. “Zij vreesden met grote vreze” vertelt Marcus ons. “Wie is toch deze man, dat Hij 
zelfs aan de wind gebiedt en aan het water, en ze gehoorzamen Hem?” Op deze wijze gebruikt 
Jezus de kracht die God Hem geeft. Hij begrijpt dat zijn discipelen nog veel moeten leren.  
Zo lijkt deze tijd ook op een grote storm. We weten niet wat ons te wachten staat.                            
Velen zijn ontredderd door dat een naaste of dat ze zelf ziek zijn geworden.  
Wat we kunnen doen is vertrouwen hebben. Vertrouwen in het geloof dat het goed komt.              
Dat is niet eenvoudig. Misschien is er een moment van stilte op de dag waarin u denkt wat nu. 
Breng dan u gedachte bij Hem. Hij is er voor ons allemaal. Laat de woorden in u borrelen en vertel 
wat er leeft in u hart. Het kan u opluchten en vertrouwen geven dat het goed komt.  
 
Ik wens u allen alle goeds toe en vooral veel vertrouwen. Hou de moed erin.            
 
Marjo Lommerse 
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Veenenburgerlaan 

Zanderij 

Vliegen boven Hillegom…      door HARR DOFFER 
 
Op verzoek van de redactie zal een ‘KBO-jeugdlid’ ons met grote regelmaat op de hoogte 
houden van opmerkelijke wetenswaardigheden in en rond Hillegom, die hij signaleert tijdens 
zijn wandeltochten ‘bij dageraad’. Vanuit zijn hooggelegen appartement in westelijk Hillegom 
heeft hij daarnaast ook goed zicht op ons dorp, waardoor hij adequaat op interessante 
‘nieuwtjes’ af kan stappen. 
 

Redactie Het Kompas 
 

Hillegom aan Zee 
 
Het is al weer wat jaren geleden toen ik op mijn vroege ochtendwandelingen land onder water 
gespoten zag worden. Land onder water zetten om daardoor de vijand te verdrijven, wist ik uit de 
geschiedenisboeken, maar bollenland onder water, dat verbaasde mij. 

 
Een kijkje op het internet is vandaag de 
dag niet zo moeilijk. Zoek je naar 
onderwerpen over water op bollenland, 
dan kom je snel op inundatie. 
Inderdaad: bollenland op duurzame 
wijze ontdoen van ongerechtigheden, 
zoals ziekten, plagen en onkruiden. Het 
is ook effectief tegen kroonrot en 
stengelaal die voorkomen in de kweek 
van tulpen, narcissen en bijzondere 

bolgewassen.  Het bollenland staat zo’n 3 maanden onder water om het land opnieuw geschikt te 
maken voor de volgende aanplant. Deze aanpak voorkomt het inzetten van chemische 
bestrijdingsmiddelen. De kweker heeft zich door de jaren heen met behulp van Wageningen en de 
KAVB ingezet om milieu en duurzaamheid voorop te stellen in zijn bedrijfsvoering. 
 
Maar ik raakte verder geobsedeerd door 
de mooie panorama’s. Maakte veel foto’s 
onderweg tijdens de wandelingen. 
Telkens weer ervaar je ook de vele 
vogelsoorten die er in neerstreken om 
zich goed te doen aan muggen en 
watervlooien. Kinderen van de kweker 
die zich met een opblaasbootje 
vermaken in hun vakanties en genieten 
van het mooie weer. 
 
Maak ook eens een ommetje. Kan je het niet alleen, vraag dan de Fietsmaatjes eens voor een route 
langs de zeeën van de Bollenstreek. Alleen al op de Loosterwegen een feest van genieten. Geweldig 
nu met het mooie weer en kijk dan naar de horizon over water. Het is dubbel genieten, want de horizon 
vind je ook in de spiegeling van de zee. 
 

HARR 
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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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Het heterdaadje . . . . 

Ze hoorde de sirenes lang voordat de politieauto aan kwam scheuren. Links de bocht om langs het 
appartement waar mevr. Reeman net een maand of twee woonde. Even later schoten er ook nog twee 
motoragenten voorbij.  
Nou was mevrouw Reeman, Bep, van nature niet nieuwsgierig zoals ze van zichzelf zei maar ze wilde 
alles wel graag weten. Leunend op haar rollator hobbelde ze met haar 78 jaartjes naar haar balkon want 
hoorde ze nu ook nog een helikopter? Inderdaad, de heli cirkelde boven haar en het plop plop plop van 
de rotor werd naarmate de heli lager ging vliegen steeds luider. 
Bep dacht dat er misschien voor de tweede keer deze maand een plofkraak gepleegd was en ze wilde 
net naar binnen stappen . . . wat was dát nou weer?  
Bep zag een jongeman in een trainingsbroek, capuchon op zijn hoofd en een donkere zonnebril op 
gehaast op een scooter aan komen rijden. Hij stopte abrupt, zo schuin tegenover Beps balkonnetje, 
stapte af en zette zijn scooter gauw bij nummer 17 achter de uit de kluiten gegroeide rododendron.  
Verdacht vond Bep dit. Temeer omdat de jongeman af en toe tersluiks om de grote struik heen  de 
straat in keek, net of hij ergens op lette. En hij was steeds met zijn mobieltje in de weer.  
Verderop hoorde Bep weer een sirene en de heli vloog nog steeds rondjes. 
“Vast een dief die ze zoeken” vond Bep. Ze besloot de politie te bellen en deed even later haar verhaal 
aan een agente.  
“Nee mevrouw de agent, hij rijdt op zo’n bromding weet u wel, zo’n ding dat zoveel lawaai maakt. 
Een zwarte, ja dat is het, een zwart bromding. En dat is toch heel verdacht want wie rijdt nou op een 
zwarte . .” 
De agente aan de andere kant kreeg er maar met moeite een paar vragen tussendoor. 
“Jawel mevrouw de agent, hij staat er nog steeds en ja, hij rookt ook nog. Nou vraag ik u. een heel 
onbetrouwbaar figuur is het en oh ja . . . die brommert heeft blauwe strepen aan de zijkant en zegt u 
nou zelf mevrouw de agent, dat is toch geen combinatie en zijn gezicht zie je door die capuchon ook 
niet goed want dat willen die criminelen niet hè? En hij draagt een heel opvallend hemd, wat ik u zeg, 
écht iets voor criminelen mevrouw de . . . . “ 
“Mevrouw de agent” hoorde het allemaal geduldig aan en beloofde dat ze een wagen zou sturen  om 
haar collega’s een kijken te laten nemen. Bep drukte de agente op het hart toch vooral voorzichtig te 
zijn “want je wist het maar nooit met die criminelen” en voldaan verbrak ze de verbinding. Oh nee, nu 
was ze nog vergeten te zeggen dat die crimineel vast een pistool had of zoiets. 
Maar ja, daar zou de politie toch zeker wel rekening mee houden? 
Zo, had ze toch even haar burgerplicht gedaan. Nou zou die dief raar opkijken. 
Wacht even. Dief? Misschien was het wel een moordenaar. Ja, vast wel want zo 
zag hij er ook wel uit vond Bep nu ze er over nadacht werd ze toch wel een beetje 
zenuwachtig. Het zal je toch maar gebeuren, woon je net lekker rustig, staat er een 
moordenaar. Zenuwachtig? Mag het even? 
Het leek net of die gast naar haar stond te kijken. Gauw dook Bep weg achter de gordijnen die ze voor 
alle zekerheid iets verder dicht schoof en in spannende verwachting wat komen zou bleef ze achter de 
gordijnen verscholen staan kijken naar de “moordenaar” achter die rododendron op nr. 17. Het raam 
stond op een kier en ze kon de buitengeluiden goed horen want Bep was wel een beetje doof maar nu 
even niet. 
Een klein half uur later, Bep was er maar bij gaan zitten want haar knieën hielden het niet meer maar 
de “dief of moordenaar” stond er nog steeds. En daar kwam er van zowel links als rechts een agent 
aanlopen en verderop stond de politiewagen. Bep had het niet meer maar nieuwsgierig  
keek ze door een kier tussen de gordijnen en zag dat de agenten naar nummer 17 liepen en de 
“moordenaar” aanspraken. Ze hoorde dat de agenten de “moordenaar” vroegen wat hij stond te doen 
maar het meeste was niet te verstaan en ze deed toch haar uiterste best om het te horen.  
Er kwam een oudere man op een elektrische fiets aansuizen, stopte en liep met een vragend gebaar van 
zijn handen op de agenten af die druk in gesprek waren met de “moordenaar”. 
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De nieuwaangekomen fietser sprak hard en was kennelijk een opstandig type.  
De fietser verhief zijn stem en Bep kon het nu woord voor woord horen; “Ik zeg het toch! Hij is de 
hele tijd in mijn winkel aan het werk geweest en hij mocht van mij eerder naar huis. Nou, hij was zijn 
sleutel vergeten en toen hij me belde ben ik meteen op de fiets gestapt en hier ben ik dus! Wat denken 
jullie nou? Dat mijn zoon . . . “ 
Nu wist Bep het opeens weer. Die fietser was Hein Stiepel, de eigenaar van de Super in het dorp en nu 
ze goed keek . . . ja, dat gele hemd leek wel erg veel op het hemd wat het personeel van de Super droeg 
en nu ze nog even beter keek . . . die crimineel had zijn capuchon afgedaan en leek nu verdacht veel op 
Stiepel junior, die vriendelijke jongen en zoon van Hein Stiepel. 
En dat bromgeval had ze dat niet een keer eerder bij nummer 17 zien staan? Maar wie rijdt er dan ook 
op zo’n zwart gevaarte, criminelen toch? En dat gebel dan? Doen die lui ook altijd stiekem. Nee, Bep 
vond dat ze totaal geen schuld had aan dit duidelijke misverstand maar deed voor alle zekerheid de 
gordijnen stijf dicht.  
Een kwartier later; De agenten waren na wat handen schudden en gelach over en weer verdwenen en 
de telefoon ging in Beps appartement. Na een tiental keer te zijn overgegaan hield de beltoon op. De 
eigenaresse, Bep genaamd was in grote haast haar pas betrokken appartement ontvlucht en liep nu in 
de winkelstraat, ze had nog wat boodschappen te doen.  
Maar ze ging niet naar de Super van Hein Stiepel waar ze normaal altijd kwam en dat was best jammer 
want de bloemkool was deze week in de aanbieding. 
 
Walter van de Reep. 
 
 

 

 

 

 

  
   

     
  

    
6 De heer  N.A.  Goossens 90 jaar 

 
12 Mevrouw J.A.   Jonkman 90 jaar  

17 De heer W. Van  Biezen 95 jaar  

18 De heer D.G.  Schreurs 85 jaar  

18 Mevrouw W.P  Meijer - Heemskerk 92 jaar  

18 De heer  J.A.  Zwaneveld 85 jaar  

20 De heer J.G. van den Berg 85 jaar  

22 Mevrouw A.H.M.  Broxterman- van der Zwet 85 jaar  

23 Mevrouw W.P.  Houten - Schrama 80 jaar 
 

24 Mevrouw W. van Zelst - Mense 75 jaar  

26 Mevrouw J.H. 
 

Lommerse 85 jaar 
 

30 De heer M.F.  Lascaris 75 jaar  

 

                                                                               
Het bestuur van de KBO wenst alle jarigen van     
        september een prettige verjaardag                
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Sinds januari dit jaar ben ik met héél veel plezier vrijwilliger bij Fietsmaatjes Hillegom/Lisse. 

Via een oproep die ik eind vorig jaar binnen kreeg in mijn mail werd mijn nieuwsgierigheid 
getriggerd en heb ik mij aangemeld. 

Het is ontzettend leuk en dankbaar om met een “gast” op een zogenaamde DUO-fiets door de 
regio te rijden, samen te genieten van de omgeving en gezellig een praatje te maken. 

Inmiddels ben ik ook, samen met drie hele lieve en enthousiaste dames, toegetreden tot het 
Communicatie-team, waar wij op allerlei manieren het Fietsmaatjes-project promoten, zo ook 
middels dit artikel.

Fietsmaatjes is er voor mensen die er graag op uit gaan met de fiets, maar dit door een 
beperking niet meer zelfstandig kunnen of willen. 

Zij zijn dus “onze gast” die wordt gekoppeld aan een vrijwilliger, het fietsmaatje. 

Samen maken zij fietstochten op een elektrische duo-fiets met trapondersteuning. 

Onze gasten komen veelal uit zorgcentra als Parkwijk en Bloemswaard in Hillegom, Rustoord 
en Berkhout in Lisse. 

Maar ook gasten die nog zélfstandig thuis wonen behoren tot deze groep. 

Als stichting zijn wij altijd op zoek naar gasten en vrijwilligers. 

Mocht u hiervoor belangstelling hebben of weet u zélf iemand, dan kunt u op onze site 
www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/gast of www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/vrijwilligers, meer 
informatie vinden en zich middels een te downloaden formulier óf als gast óf als vrijwilliger 
aanmelden. 

Onder het kopje ‘Contact’ staan de mogelijkheden vermeld voor aanvullende informatie in de 
vorm van telefoonnummers en hier vindt u tevens een contactformulier. 

Op dit moment wordt er door ons team hard aan gewerkt om weer, binnen de richtlijnen van 
het RIVM, te kunnen gaan fietsen. We hebben een enquête gehouden en het blijkt dat er 
gasten en vrijwilligers zijn die toch graag binnen die richtlijnen willen gaan fietsen. Wij willen 
graag aan die wens voldoen. Dit vraagt wel even tijd om een en ander goed te organiseren. 
Daarbij moeten er ook goede protocollen worden opgesteld. De komende periode geven wij 
hier op onze website en via Facebook informatie over. 

Fons van Tongeren 

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
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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



 
        In memoriam   

  
          Afscheid nemen is niet loslaten. 
 Het is een andere manier van vasthouden.                                                                   
 

       In de afgelopen periode hebben wij afscheid moeten nemen van; 
 

        Mevrouw A.E. Heemskerk- Vreeburg  Mauric 25 
           Mevrouw G.H. Verhoeven - Riko  Parallelweg 113 

 De heer   T.J. Winters            Wilhelminalaan 31 
 De heer   A.S. de Groot         Van Limburgstirumlaan 2 
 De heer   J.P. Pollé                De Visserlaan 27 

         De heer   P. Giammanco       Mesdaglaan 127 
         De heer   N.J. Vreeswijk        Olympus 34 

           De heer   A. Loohuizen          Hofduynlaan 47 
                                         De Heer  J. de Goede           Clusiushof  46    
           De Heer  P.J. van Nieuwenhuizen  Prins Bernhardstraat 31    

 
    Dat zij rusten in vrede. 
 

                                ------------------------------------------------------------------------ 
 
Samen Gezond; sportieve ontmoeting met gezonde lunch 
 
 

Op maandag 05 oktober, tijdens de landelijke Week van de Ontmoeting, vindt van 10.00 tot 13.00 uur  
de eerste van acht bijeenkomsten plaats in Sportcentrum De Vosse, Vosselaan 152 Hillegom.                   
De nieuwe activiteit Samen Gezond is er voor mensen die gezonder en fitter door het leven willen gaan. 
Door de komst van corona is het thema gezonde leefstijl actueler dan ooit. Kom erbij en doe mee! 
 

Elke bijeenkomst verzorgt Paul de Bree, buurtsportcoach bij SportSupport, een sportieve activiteit 
waaraan iedereen op zijn of haar niveau kan deelnemen. Daarnaast schuiven interessante sprekers op 
het gebied van een gezonde leefstijl aan om meer te vertellen over bijvoorbeeld lichaamsbeweging en 
voeding. Uiteraard is er ook ruimte voor kennismaken en bijpraten met elkaar onder het genot van een 
kopje koffie of thee. De activiteit wordt wekelijks afgerond met het samen bereiden en nuttigen van een 
lekkere, gezonde lunch. Bij de activiteit Samen Gezond worden alle RIVM richtlijnen in acht genomen. 
 

Samen Gezond is een gezamenlijk initiatief van WelzijnsKompas, Sportfondsen Hillegom en Hillegom in 
Beweging. De bijeenkomsten vinden plaats op maandag 5, 12, 19 en 26 oktober en 2, 9, 16 en 23 
november. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. De kosten voor acht bijeenkomsten, inclusief 
lunch, bedragen 24 euro. Iedereen vanaf 23 jaar die met een gezonde leefstijl aan de slag wilt gaan is 
welkom! Mocht het niet mogelijk zijn om aan de eerste editie Samen Gezond deel te nemen, dan is het 
mogelijk om aan te melden voor een volgende editie. 
 
Voor aanmelding of meer informatie zie www.hillegominbeweging.nl of neem contact op met Carlijn 
French, buurtwerker WelzijnsKompas, 0252 757100 / info@welzijnskompas.nl.  
  



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.257 “Zeg het met dieren”

Puzzel mee en lever de oplossing in uiterlijk vóór  zaterdag 5 september 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 de hoek om, overlappen elkaar niet en staan ook niet diagonaal.   
De overgebleven letters vormen achter elkaar gezet de oplossing . 
                          
N E T T O A D A P O K E N E L U I S R
G A L A K F Z K H A A T M K O O E T E
H E S R E D L O D I S T U S R G R V I
O N I N D N E U S D N A I T E K N I E
E D L V K E B N H A O K Z E G I E R R
Z S L A I G N I R A H K A N I S S I B
E B E A U K S L A S L F K R E G E
L R U T O P U I H R R S A E N A T
S O O E E T E N T E T S E O N T S A I
E R R L S N Z I F T E N T S G T N R E
K F E I S L N S K S A A H B E R E D G
K A U L B A E P E E M I E R Z O E IJ R
I K F E K K G I N R T S N E P A T S G
G N A G M U G A N E W I E L L M U I S

 
Afkatten – Angsthaas – Apenstreek – Berensterk – Beunhaas – Blufkikker – Dakhaas –  
Ezelsoor – Eksteroog – Gierigaard – Geitebreier – Hondsbrutaal – Hondsdol – Kalfsoester –  
Kattekop – Luistervink – Muggenziften – Muizenissen – Muisgrijs – Mierzoet – Poeslief –  
Slakkegang – Spinnewiel – Tentharing – Uilskuiken - Vlinderslag 
 
Oplossing puzzel nr.256    is;      “alleseter “ 
 
Verandering bij het oplossen van de puzzel, er is 1 winnaar deze krijgt een cadeaubon twv 10.00 euro 
 
De cadeaubon gaat naar: De heer H. Peetoom Populierenlaan 8 
 
Prijswinnaar gefeliciteerd. Zoals altijd wordt de prijs 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. 281 

 september 2020 
 

Van operettevereniging Mozaïek, Noordwijk, hebben wij bericht gekregen dat de operette dit jaar 
niet doorgaat door het Corona virus. 

        
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 oktober : 9 september 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).  
    


