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

CONTACTPERSONEN       steeds voor u in de weer postcode telefoon 
1. Mevr. M. Brouwer Elsbroekerlaan 5 2182 TA 520037 
2. Dhr. A.J. Weijers Clusiushof 108 2182 EC 518176 
3. Mevr. J.G.C. Nederstigt Cannenburg 4 2181 GT 520135 
4. Mevr. C.M. Meijer Stationsweg 214 2182 BJ 516004 
5. Mevr. J. van der Elst Pastoorslaan 23 2181 BW 516947 
6. Mevr. A.W. Kramer Mesdaglaan 43 2182 SC 522760 
7. Mevr. W. Clemens Frederik van Eedenlaan 2 2182 VJ 521436 
8. Dhr. A. Frederiks Prinses Marijkestraat 39 2181 RM 519800 
9. Mevr. C.M. Duindam Groot Veenenburg 7 2182 EG 518400 

10. Mevr. R. Nieuwenhuizen Prins Bernhardstraat 31 2181 RH 516422 
11. Mevr. A.H.M. Glas Faleriolaan 30 2182 TP 519521 
12. Mevr. M.C.G. Koppes Floraplein 65 2181 RW 0644456706 
13. Mevr. M. Hageman Hooge Werf 22 2181 ET 517597 
14. Dhr. F. van der Hulst Albert Verweylaan 127 2182 PV 520590 
15. Mevr. O. v.d. Ameele Haven 150 2182 JV 520953 
16. Mevr. A. Zonneveld Prinses Marijkestraat 21 2181 RM 520909 
17. Dhr. A. van Oers Prinses Irenelaan 35 C 2181 CX 750665 
18. Mevr. G. Mense Elsbroekerlaan 18 B 2182 TC 521825 
19. Mevr. J. Mense Groot Veenenburg 11 2182 EG 518975 
20. Mevr.  E. Mooijekind Venneperweg 504 2144 KL 522590 
21. Mevr. M. van Trigt Parallelweg 15 2182 CP 516285 
22. Mevr. A. Ruigrok Elsbroekerlaan 22 D 2182 TC 515403 
23. Mevr. R. van Houten Catswende 72 2182 BP 529079 
24    Dhr.    W.J.M. van de Reep Eikenlaan 22 2181 KE 519131 
 
KLAVERJASSEN Dhr.  K. van Loon Roland Holstheem 5 2182 WE 520948 
   Dhr.  P. van Bakel Leidsestraat 67 A 2182 DH 521174 

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

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

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

Welzijnsadviseur      WelzijnsKompas Hillegom-Lisse     Abellalaan 1  2182 TX 757100 

REDACTIE HET KOMPAS     
Mevr. G.P. Warmerdam Willem Klooslaan 24 E-mail:  gerdaw24@ziggo.nl 518966 
Mevr. C.A.T. van Loon Roland Holstheem 5 E-mail:  kvanloon@planet.nl 520948 



VAN DE VOORZITTER 
 
Beste ‘clubvrienden’, 
 
Eind augustus stond in de Weekendkrant: ‘Jozefkerk in Hillegom unieke 
plek om te wonen’. Een prachtige plek op een historische plaats tegen het 
centrum van het dorp aan. Zeker… na de inspanningen van een groep 
Hillegommers om de kerk te behouden en jarenlang plannen maken, wordt 
binnenkort met de bouw gestart en zijn de woningen en appartementen 
recentelijk in de verkoop gegaan. In een markt waar de huizenprijzen de afgelopen jaren tot grote 
hoogte zijn gestegen door de krapte op de woningmarkt en de lage hypotheekrente zijn de 
aankoopprijzen navenant… met andere woorden: niet goedkoop. Voor de appartementen betaal 
je tussen de € 380.000,- en € 520.000,-, voor de penthouses meer dan € 700.000,- en de 
eengezinswoningen € 525.000,-. Prijzen die in de categorie vallen van de gewilde woonwijk ‘De 
Ringoevers’. Voor mensen met een modaal inkomen – en dat hebben veel Hillegommers – 
praktisch niet op te brengen. Je kunt je afvragen of deze bouw wel voor onze inwoners is 
bestemd. 
 
In het kerkelijk vastgoed (Jozefkerk, pastorie en Theresiahuis) worden 46 wooneenheden met 
particuliere zorg gerealiseerd. Frappant hierbij is dat de bestaande thuiszorginstanties in onze 
gemeente – Hozo, Marente en Aller Zorg – hierbij niet betrokken zijn. Er komt dus een nieuwe 
(thuis) ‘zorgspeler’ bij. Of je met een zorgindicatie in het Jozefpark terecht kan, is mij niet bekend. 
Voor de zorglocaties in Hillegom en omstreken is dit beslist wel het geval. Van meer complexe 
zorgverlening oftewel verpleeghuiszorg zal in het Jozefpark mijns inziens geen sprake zijn. 
Dat er behoefte blijkt te zijn aan particuliere zorg, die mensen op eigen initiatief kunnen 
inschakelen, is bekend. Je ziet dat aan de vele verbouwde zorgvilla’s in onze omgeving. 
 
Persoonlijk ken ik een aantal Hillegomse senioren, die graag gelijkvloers wensen te wonen en 
hun huidige woning willen verkopen. Dit zou onder meer goed zijn voor de doorstroming binnen 
de huizenmarkt. De aankoopprijs van een appartement is echter dermate hoger dan de 
verkoopprijs van hun huidige woning. Op latere leeftijd je extra in de schulden steken, is voor 
velen een belemmering. Dus zou je kunnen overwegen om te gaan huren, maar huurwoningen 
met een betaalbare huurprijs zijn praktisch niet voorhanden. Bij woningnet Holland Rijnland kun 
je je inschrijven voor een sociale huurwoning, echter vaak is het inkomen te hoog om in 
aanmerkingen te komen. 
 
De komende jaren wordt er veel gebouwd in ons dorp. Tegenover Bloemswaard (Elzenhof), op 
het oude Sizo-terrein, in de Vossepolder en tussen de Hoofdstraat en Henri Dunantplein, waar 
tientallen appartementen verrijzen. Als je al deze plannen bestudeert, bemerk je dat onze 
senioren er ‘bekaaid’ afkomen. In een vergrijzend Hillegom (nu al bestaat een kwart van onze 
inwoners uit 65-plussers – en over tien jaar eenderde) worden weinig woonvormen specifiek voor 
ouderen gerealiseerd. Dit is niet voor niets één van de speerpunten, waar 
het Seniorenpodium Hillegom zich voor wil inzetten. U leest er meer over 
in het Strategieplan Ouderen Hillegom, dat over enkele maanden zal 
verschijnen. 
Ik hoop dat er door de gemeente en politiek geluisterd gaat worden naar 
de wensen van senioren omtrent wonen in Hillegom. 
 
Hartelijk groet, 
Frans van Lierop 



De bestuursvergadering van 2 september 2020 kende in feite één hoofdthema: kunnen 
wij dit jaar nog een bijeenkomst organiseren voor onze leden. Door het ‘oplaaien’ van 
het coronavirus ziet het ernaar uit dat dit niet mogelijk is. De geplande aangepaste 
Sinterklaas- en Kerstviering staan op losse schroeven. Zoals in het vorige verslag al 
aangegeven neemt het bestuur begin oktober een definitieve beslissing. 
 
Chocolade-presentjes 
In de tweede week van september hebben onze 
contactpersonen alle leden zoveel mogelijk persoonlijk 

benaderd en een doosje Merci-chocolaatjes overhandigd. Op maandag 7 
september werden de doosjes per wijk ingepakt vanuit de garage van uw 
voorzitter en onze zomerkaart bijgesloten. Wij hadden gehoopt deze presentjes 
met korting bij de plaatselijke grootwinkelbedrijven in te kopen. Helaas…. geen 
van de bedrijven was ons ter wille en dat is toch wel heel bijzonder in een tijd 
dat juist de supermarkten een behoorlijke omzetstijging kennen en hun winsten 
zien toenemen. Overal moest het hoofdkantoor worden geraadpleegd en het 
antwoord was steevast: ‘Daar kunnen wij niet aan beginnen’. Jammer… En 
inkopen bij een Hillegomse speciaalzaak was prijstechnisch niet mogelijk. De 
chocolaatjes dus aangeschaft in de winkel met de voordeligste prijs, die toch 
nog 20 procent lager was dan bij de concullega’s. Het loonde dus een beetje te 
shoppen en zo werd voor de club bijna € 500,- uitgespaard.  
 
Kroonjarigen 
Op dinsdag 6 of woensdag 7 oktober bezoeken onze contactpersonen alle kroonjarigen; de leden die dit jaar 
75, 80, 85, 90 en 90-plus zijn geworden. En het zijn er dit jaar 192! Zorgt u dus dat u thuis bent, want u krijgt 
van de vereniging een ‘bloemenhulde’ met felicitaties. Het was natuurlijk veel leuker geweest om dit 
gezamenlijk, zoals andere jaren, te vieren in Bloemswaard… helaas het is even niet anders. 
 
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. En u ontvangt Het Kompas tevens iedere maand digitaal. 
 
Ledenadministratie 
Het exacte ledenaantal is momenteel 904, een daling met ruim 60 personen ten opzichte van januari, 
hoofdzakelijk door overlijden. Wij zijn niet de enige seniorenvereniging die te kampen heeft met een terugloop 
van het aantal leden. Landelijk is dit een tendens. Het is al eerder opgemerkt, wij zullen er alles aan moeten 
doen om ons ledental op peil te houden. Dat kan het bestuur niet alleen…. dus als u kandidaten weet, probeer 
ze lid te maken! 
 
Contributie-inning vanaf 2021 
Vorige maand is het al aangekondigd: de wijziging van de contributie-inning. Vanaf 2021 kan betaling alleen 
nog maar via een bankoverschrijving gedaan worden. In het Kompas van december sluiten wij een brief in met 
het verzoek uw contributie voor 1 januari over te maken. Vervolgens ontvangt u in januari of februari uw 
contributiekaart via onze contactpersonen. 
 
Kompas 
Het bestuur heeft veel positieve reacties ontvangen over het kleurrijke omslag en ons nieuwe logo. In de stijl 
van de voorzijde is nu ook de achterzijde van het omslag aangepast. 
September is de maand van de veiligheid. De overheid zal onder andere middels televisiespotjes (met Hendrik 
Groen acteur Cees Hulst) hier extra aandacht aan besteden. In navolging zal de redactie regelmatig aandacht 
besteden aan de digitale gevaren die op ons afkomen, bijvoorbeeld ‘fake’-mailtjes van uw bank, die zo geraffi-
neerd zijn opgesteld, dat het net echt lijkt. Of telefoontjes waarin u wordt verteld dat uw bankpas is verlopen en 
gevraagd wordt naar uw pincode. Trap er niet in. Uw bank zal u hierover nooit telefonisch benaderen!  
 
Belangenbehartiging 
Eind dit jaar hoopt het Seniorenpodium zijn Strategieplan Ouderen Hillegom te presenteren aan de senioren-
verenigingen, de gemeente, de politieke partijen, HOZO en Stichting WelzijnsKompas. Met dit plan wil het 
podium de belangenbehartiging expliciet voor ouderen op de kaart zetten en daarna met alle partijen in gesprek 
gaan om de implementatie te realiseren. 
Gebleken is dat sinds het uitbreken van het coronavirus praktisch geen beroep is gedaan op hulp van onze 
ouderenadviseurs. Hoewel voor velen persoonlijk contact nu niet wenselijk is, kunt u te allen tijde via de 
telefoon of e-mail informatie en ondersteuning inwinnen. Onze adviseurs zijn er voor u! 

Frans van Lierop 



IN HANDEN

“Suzanne neemt je mee, naar een bank aan het water... En je wilt wel met haar meegaan, 
samen naar de overkant, en je moet haar wel vertrouwen want ze houdt al jouw gedachten 
in haar hand.” 
 
Aan dit lied moest ik denken toen ik in de bieb met twee mensen een tekst las over een 
ándere Suzanne die `op het EK schaatsen vier keer goud in handen kreeg’. `Schaatsen’… 
wat ís dat? `in handen krijgen’? Leg het maar eens uit aan iemand die de Nederlandse taal 
niet van-huis-uit kent. Voor deze mensen uit een ander land zijn veel woorden vreemd. 
Maar met handen en voeten, een grapje en met vertrouwen komen we verder. 
 
Het lied `Suzanne’ (Herman van Veen zingt het) heeft een mooie melodie; je gaat vanzelf 
mee-neuriën. Wat de woorden zeggen .. je zíet het voor je. Maar ze zijn niet meteen te 
begrijpen, het is af en toe vreemde taal. Over een meisje `fijn gek’, dat pepermuntjes geeft. 
Kan je haar je liefde geven.. of niet? Over zonlicht als honing, afval in het grasveld, 
gevallen helden, meeuwen die schreeuwen en verdwalen… De tijd lijkt stil te staan. De 
dichter wil alles aan haar wel bewaren, als herinnering aan later. En zij? Zij `houdt al jouw 
gedachten in haar hand’. Daarom moet hij, wíl hij haar vertrouwen.. maar vraagt zich 
tegelijk af: zal ik met haar meegaan.. naar de overkant? 
 
 
In alle tijden en in elk leven stelt de mens zich wel zulke vragen: hoe moet ik verder? Hoe 
zal het later zijn? De vragen kunnen voor onszelf zijn, maar ook voor de mensen om ons 
heen; of voor de wereld.. Waar gaat het naar toe? Gaat het `over’, wanneer? En, wat is een 
goede weg? Ook de tijd van nu geeft ons deze vragen – met dat grillige coronavirus en alle 
zoeken en onrust eromheen! – 
  
 
Het lied is een liefdesliedje. Met verlangen. Willen blijven in het mooie moment. En tegelijk 
aarzelen vanwege het vreemde rondom. Vooral gaat het denk ik, om vertrouwen, je láten 
leiden.  
Er is immers een overkant, een vérder, een later. Voor jou, voor samen. 
 
In het midden van dit lied staat verrassend dit couplet:  
 
“En Jezus was een visser die het water zó vertrouwde dat Hij zomaar over zee liep,  
omdat Hij had leren houden van de golven en de branding waarin níemand kan verdrinken. 
Hij zei: “Als je blijft geloven, kan de zwaarste steen niet zinken.”  
Maar de hemel ging pas open toen Zijn lichaam was gebroken  
en hoe Hij heeft geleden, dat weet alleen de Visser aan het kruis. 
En je wilt wel met Hem mee gaan, samen naar de overkant.  
En je moet Hem wel vertrouwen want Hij houdt al jouw gedachten in Zijn hand.” 
 
Ook deze woorden zijn niet meteen te `begrijpen’ maar wel mee te voelen. We weten -van-
huis-uit  meegekregen: Jezus ging met de mensen de weg door het leven. Hij deed het met 
liefde, in vertrouwen zelfs als het onmogelijk leek. Meer dan eens zei Hij tegen mensen die 
Hem zochten: `Geloof! Je vertrouwen is je redding!’ Hijzelf is de weg, gaat al voorop, Hij 
gaat mét ons mee.  
En je wilt wel met Hem mee want Hij houdt jou en “al jouw gedachten in Zijn hand.”  
 
Anneke Beenakker-Voorn 



Vliegen boven Hillegom…      door HARR DOFFER 
 
HET alternatief voor de Duinpolderweg? Een tunnelvisie 
De term 'tunnelvisie' wordt wel gebruikt voor een bekrompen visie. Iemand 
met zo'n soort tunnelvisie heeft geen oog voor aanwijzingen of argumenten 
die niet in lijn zijn met de eigen vaste overtuiging. Planstudies werden 
gemaakt, dikke rapporten werden geschreven, velerlei alternatieven 
aangedragen. Deze week zag de provincie Noord - Holland af van dit alles..... 
(zie eerder verschenen artikelen). 

 
Daar heb ik zo mijn eigen ideeën over en ventileerde deze verschil-lende 
malen richting de politiek. Samengevat: zie af van de Duin-polderweg 
en boor een tunnel. "In mijn beleving is dit de ideale oplossing ter 
vervanging van het waanzinnige idiote Duinpolderweg-plan". 
Voorbeelden van dergelijke geboorde tunnels zijn er voldoende te 
vinden in het druk bevolkte Zuid - Holland. De Hubertustunnel in Den 
Haag is onderdeel van de Noordelijke Randweg en verbindt  de A4 en 
Scheveningen met elkaar. De tunnel is ongeveer anderhalve kilometer 
lang De tunnel bestaat uit twee geboorde buizen met een diameter van 
ruim tien meter met elk twee rijstroken. De tunnel is in oktober 2008 

officieel geopend. Men wilde de tunnel volgens de open bouwputmethode aanleggen, maar omdat het 
tracé een woonwijk en een park kruist, zou dit voor veel overlast en natuurschade zorgen en heeft men 
gekozen voor een boortunnel. (info cob.nl) 
 
Doffer: "Men is momenteel de Rijnlandroute aan het boren/aanleggen. Hoe moeilijk is het om dat kunstje 
hier na te doen?" Een belangrijk onderdeel van de RijnlandRoute is de tunnel in de N434 die onder 
Voorschoten en het Rijn-Schiekanaal (de Vliet) wordt aangelegd. Deze tunnel is ongeveer 2,5 km lang, 
11 meter breed per tunnelbuis en wordt ook met een boor voorbereid. Volgens Duivenvoorden zou één 
tunnelbuis al voldoen. 
 
De Carolus Clusiustunnel 
Op voorhand heb ik al een naam bedacht voor de ongeveer 2 km lange tunnel: De Carolus Clusius-
tunnel. Maar wat mij betreft mag er een wedstrijd worden uitgeschreven om de naam te bepalen. 
Mijn visie is dat de aanleg van de tunnel begint in de Haarlemmermeer al waar een bypass wordt 
gerealiseerd op de N207 (Lisse - Alphen) net voorbij de kruising met de N205, beter bekend als de 
Driemerenweg richting Hoofddorp. Een tweede brug over de Ringvaart kan bespaard worden, doordat 
de tunnel ondergronds gaat vóór de watergang. De tunnel zou onder de provinciale weg (N206) net 
voorbij de Ruigenhoek moeten uitkomen, ter hoogte van de rustplek aan de parallelweg (Zilkerduinweg) 
alwaar het kan aansluiten naar de N206. 
De gekozen variant zal niet goedkoop zijn, maar een voordeel kan zijn dat er geen aankoop- of 
onteigeningsprocedures in gang gezet hoeven worden. Het project kan daardoor sneller ontwikkeld 
worden. Hiermee zou de grote drukte en filevorming naar het Keukenhof sterk kunnen verminderen, of 
zelfs helemaal verdwijnen. Het voordeel voor Keukenhof is dat het in deze vorm ook via de tunnelbuis 
achterom bereikt kan worden. Via de N206 en Delfweg. 
Niet alleen de drukte in Lisse zal opgelost worden, ook voor het Noordwijkse toerisme en congreslocaties 
is het ook een groot voordeel. Doffer: "Een kortere weg naar Schiphol. Een Interessante partij om mee 
te krijgen in de ontwikkeling van dit project”. 
Begrijpelijk is dat er in voorbereiding nog heel wat gedaan moet worden, maar gebruikmakend van 
bestaande machines, apparatuur en kennis moet tot grote besparingen kunnen leiden waarmee tegen 
lagere kosten het project gerealiseerd kan worden." 
 
De heer Floor Vermeulen, lid van het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de 
provincie met in zijn portefeuille o.a. verkeer en vervoer, moet geïnformeerd worden door partijen als de 
gemeenten Noordwijk, Lisse en Hillegom, Keukenhof, Economic Board Duin-en Bollenstreek, Bedrijfs-
leven Duin-en Bollenstreek.  
 
“Het is zomaar een idee om tot een oplossing te komen waarmee ieder in onze streek tevreden kan zijn." 
Een tunnelvisie? Zegt u het maar. 

HARR 



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



 
Het bestuur van de KBO wenst alle jarigen van                

             oktober een prettige verjaardag                              
 
 1 Mevrouw M.C. van Steijn - van der Zande 80 jaar 
 2 Mevrouw Th.V.N  Piket- Beerkens 93 jaar 
14 Mevrouw J.M.  Hulsebosch- de Ridder 91 jaar 
15 Mevrouw  H.G.  Teeuwen - Frederiks 85 jaar 
16 De heer  M.W. van der  Elst 91 jaar 
17 Mevrouw M.J.  Lommerse- Hoogkamer 93 jaar 
17 Mevrouw  A.  Clay - Burgerhout 99 jaar 
19 De heer A.N.M  Mesman 80 jaar 
27 Mevrouw W.H.  Vreeswijk- Straver 85 jaar 
28 Mevrouw M.C.A. van der  Zwan- Topper 80 jaar 
29  De heer S.P. van  Leeuwen 80 jaar 
30  De heer  J. van Schie 102 jaar 
 

                      RABO-clubsupport campagne. 
Dit jaar ontvangt u geen stemcode maar kunt u, als u een rekening hebt bij de Rabobank en lid 
bent van de bank uw stem uitbrengen voor de KBO via de app of door in te loggen op de 
website van de Rabobank via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kun je klikken 
op Rabo ClubSupport en zien of de KBO er tussen staat. 

Als coöperatie geeft de Rabobank jaarlijks een deel van de winst terug aan de maatschappij. 
Door lid te zijn van de Rabobank, beslis je mee welke maatschappelijke initiatieven de bank 
ondersteund. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. 
 

Stemmen kan van 5 t/m 25 oktober 2020. 
 

Breng uw stem uit en ondersteun daarmee de KBO Hillegom. Wij kunnen dan met het geld 
weer leuke dingen doen voor de leden. Afgelopen jaar ontvingen wij door uw stem bijna           
€ 400,--.  

Heel veel dank voor uw bijdrage. 
 

 
 
 

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



Wandelen met Corona 
 
Ja, dat ziet U goed ! 
Ook al ben je, denk je, met zijn tweeën! 
Ze loopt gewoon mee! 
En niet netjes en bescheiden aan de kant, 
maar ruim in het midden ! 
Oké, het moet gezegd,  
ze bemoeit zich nergens mee! 
Geen commentaar als wij iets moois zien 
of genieten van de rust en de natuur,  
het zingen van de vogels,  
de bloemen en al het moois dat Hillegom te 
bieden heeft. 

Ze houdt haar kaken stijf op elkaar, 
gaat niet in discussie ! 
Dus tolereren wij het maar 
en knikken, op afstand, naar elkaar ! 
Corona, wij kunnen haar missen als kiespijn  
maar laten we nog maar voorzichtig zijn ! 
En hopen dat we over afzienbare tijd 
weer gewoon kunnen genieten van gezelligheid! 

Rita Koppes  
 

 
September is de maand van de veiligheid 
 
Cybercrime 
Digitale criminaliteit is de snelst groeiende ‘tak van sport’ binnen de criminele wereld. Deze slimme mannen en 
vrouwen sturen e-mails afkomstig van een ogenschijnlijke betrouwbare instantie zoals gemeente, bank of 
supermarkt. Ouderen zijn vaker slachtoffer. KBO-PCOB wil alle senioren daarom weerbaar maken tegen 
internetcriminaliteit. Voorkom phishing, zorg voor digitale veiligheid! 
 
Phishing is per mail ‘hengelen’ naar informatie. Phishing is de snelst groeiende tak van digitale criminaliteit. Via 
de mail vragen ogenschijnlijke betrouwbare instanties zoals een bank of de gemeente naar uw persoonlijke 
gegevens. Er zit dikwijls een zeer urgente reden verwerkt in het bericht met de oproep aan u om snel te handelen. 
De criminelen willen u naar een valse website lokken dat een kopie van de echte website is. Hier wordt u vervolgens 
verzocht om uw inlognaam en wachtwoord in te voeren. Op deze manier krijgen de fraudeurs de beschikking over 
uw gegevens. Met alle gevolgen van dien. Voorkom internetcriminaliteit en zorg voor digitale veiligheid. Een bank 
of overheidsinstantie zal NOOIT om uw pincode of inlogcodes vragen via een e-mail; geef deze dus niet af! 
 
Een veilige betaalomgeving herkent u aan de volgende aspecten: 
 Kijk naar het webadres. Als het met https:// begint, dan kan dit duiden op een veilige omgeving. http:// dus niet! 

Loopt er een groene balk mee in de adresbalk? Wacht tot deze helemaal is ‘volgelopen’, want daarmee start er 
een beveiligingsprogramma van de bank of andere instantie. Type zonder de groene balk geen gegevens in! 

 De adresbalk moet een slotje bevatten, waarop u kunt klikken. 
 Zorg dat de beveiliging op uw computer actueel is. 
 Zorg ervoor dat de automatische update aanstaat. Hiermee kunnen eventuele lekken, waar cybercriminelen 

dankbaar gebruik van maken, gedicht worden. 
 Verander regelmatig uw wachtwoorden, bedenk sterke wachtwoorden en bescherm deze goed! Wachtwoorden 

zijn de sleutels voor criminelen om uw identiteit aan te nemen zodat zij met een creditcard op uw naam gaan 
winkelen! 
 

Wees zelf altijd kritisch op e-mails. 
Achtergrondinformatie en tips over veilig bankieren vindt u op de website www.veiligbankieren.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; 
 

        De heer T.G.J. Mooijekind  Clusiushof 14 
   Mevrouw A.A.C. Borghart   Burgemeester de Katlaan 16 

 
    Dat zij rusten in vrede. 
 

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

Informele uitvaart, wat is allemaal mogelijk? 

Dinsdag 13 oktober organiseert Van der Putten & Dunweg Uitvaartzorg een bijeenkomst over de 
mogelijkheden van een informele uitvaart. Het verschil met een traditioneel afscheid is de ongedwongen 
sfeer, waarbij veel ruimte is voor het persoonlijke verhaal.  
 
Hoewel een laatste afscheid vandaag de dag steeds vaker een persoonlijk en informeel karakter heeft, 
vindt de afscheidsdienst toch veelal plaats op een traditionele plek, zoals uitvaartcentrum of kerk.  
Maar waarom niet gewoon thuis, in eigen huiskamer of tuin?  
 
Ongedwongen bijeenkomst 
Tijdens een ongedwongen bijeenkomst in Hillegom, brengen de uitvaartverzorgers van Van der Putten & 
Dunweg Uitvaartzorg diverse mogelijkheden aan de orde. En misschien heeft u zelf wel enkele vragen, 
opmerkingen of ideeën. En dit hoeft niet beladen of akelig te zijn, juist niet!  
 
Want hoe inspirerend kan het zijn om gewoon eens wat ideeën op tafel te leggen. Of te horen met welke 
vragen een ieder rondloopt. Een afspraak voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek, waarin wij een en 
ander voor u in kaart brengen, is ook een optie. 
 
Met koffie, thee en wat lekkers, ontvangen wij u graag. 
 

Wanneer:  dinsdag 13 oktober  
Tijd:   10.30 – 12.00 uur 
Kosten:  geen 
Waar:   Villa Flora  Hoofdstraat 55, 2181 EB Hillegom 

 
Heeft u vragen?  
Neem contact op met Van der Putten & Dunweg voor meer informatie: info@vanderputtenendunweg.nl 
of 0252 – 413 213. 
Wij zien u graag op 13 oktober! 
 

 
  



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



CLEMENS TOTAAL PRINTING
Satellietbaan 39
2181 MG Hillegom

0252 52 43 36
info�clemenstotaalprinting.nl
www.clemenstotaalprinting.nl

 

'Kompas' bezorgers brengen chocolade presentje rond. 

Toch nog een beetje kermis voor leden KBO Hillegom. 

Hillegom - Zoals bekend besloot het bestuur de Harddraverijvereniging Hillegom en Omstreken zo'n 
2 maanden geleden in overleg met de Gemeente de Najaar spelen Kermis en kortebaandraverij dit 
jaar geen doorgang te laten vinden. Dat alles om corona reden. Voor de leden en donateurs van 
Vereniging van Senioren KBO Hillegom was het afgelopen week echter toch nog een beetje kermis. 
De bezorgers van het maandelijkse verenigingsmagazine 'Het Kompas' brachten de leden in hun 
wijk in het kader van de 'KBO-Feestweek' een 'zonnige kaart' en een kleine chocolade attentie in de 
vorm van een doosje 'Merci'. "Al in een eerder stadium hebben we onze leden laten weten dat we 
hen in deze moeilijke periode niet willen vergeten" vertelt KBO voorzitter Frans van Lierop.           
"Nu voegen we de daad bij het woord. We hebben de periode waarin normaliter de Hillegomse 
Najaarsfeesten plaatsvinden als actiemoment gekozen.          
Met deze kleine attentie willen we onze leden een extra hart 
onder de riem steken" ."We hopen als bestuur, zo hebben we de 
leden medegedeeld, onze activiteiten tegen het einde van het 
jaar weer te kunnen hervatten" vervolgt Van Lierop "We hebben 
de plannen daarvoor klaarliggen. Uiteraard gebeurt dat alleen 
als het virus voldoende onder controle is. De gezondheid van 
onze leden blijft, dat spreekt vanzelf, te allen tijde voorop staan.   
Wij als KBO zijn gezien de leeftijdsopbouw van onze leden bij 
uitstek een vereniging waarvan de leden heel graag met elkaar 
in contact komen. Dat intermenselijke contact is voor ons het 
allerbelangrijkste aspect waarom alles draait en waar het de 
laatste maanden zo zeer aan heeft ontbroken. Hopelijk lukt het 
ons -al is dat misschien geleidelijk -dat te herstellen". 

Mevrouw P.M. Slobbe krijgt de attentie van contactpersoon    
A.J. Weijers aangeboden. 

Bas de Groot 

 



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:



PUZZEL nr. 258 “Bekend gebied”

Puzzel mee en lever de oplossing in uiterlijk vóór  zaterdag 10 oktober 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. En die is:    . . . . . . .   . . . . . 
 

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

 

 M E N N A P T E N S B R L E 
O P Z D N O I O V T E E S I U D N E R 
E G E D G L E G M S D H T R   G I U 
L N A Z N E H E E L E G N I 

 

 E K E 
 P M I E H N E S S I E O K E O H N W O 
O L D E R F O S S N V E N E N D A E R 
A E U S H O S A E R E O E N L B A L B 
N I L K E O R B R S G R S S I E N N E 

 
 
Beinsdorp    Bennebroek     De Ruigenhoek De Zilk De Oase         De Kaap 
Elsbroek    Groenendaal     Hillegom  Heemstede Het Zand         Het Kraaiennest 
Het Panneland    Lisse                 Lisserbroek             Linaeushof Langevelderslag    Molenduin 
Nieuw-Vennep  Poelpolder     Ringoevers  Sassenheim Vogelenzang         Warmond  
 
  
Oplossing puzzel nr. 257 is; “ onze dierentaal “
 
Uit de vele oplossingen hebben we de volgende winnaar geloot; 
 
De Cadeaubon gaat naar Mevrouw P.M. Slobbe Clusiushof 106 
 
Prijswinnaar gefeliciteerd. Zoals altijd wordt de prijs thuisbezorgd. 
Wij wensen u weer veel plezier bij het oplossen van de nieuwe puzzel.    

De puzzelredactie.  



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 wordt gedaan bij 
stichting Cultuurbeleving 
Pr.Irenelaan16 2181CZ Hillegom 
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. 



Kompas
Het

45ste jaargang nr. 282
oktober 2020

Onze vereniging staat voor de belangenbeharti-
ging van 50-plussers op lokaal, regionaal en 
landelijk niveau. 
De KBO Hillegom organiseert maandelijks thema-
bijeenkomsten, die meestal worden afgesloten 
met twee ronden bingo, waarbij vele leuke prijzen 
zijn te winnen. 
In de zomermaanden zijn er collectieve uitgaans-
dagen 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,-- per jaar (per persoon).

Genoeg redenen om lid te worden!

Wat heeft de Vereniging van Senioren KBO Hillegom u te bieden:

Activiteiten agenda:
Vanwege het coronavirus vinden al onze activiteiten, waaronder de maandelijkse thema-
bijeenkomsten en het wekelijkse klaverjassen in Bloemswaard, voorlopig geen doorgang. 

Deadline kopij Kompas november:                                                                    
woensdag 14 oktober 2020

Inleveren kopij bij één van de redactieleden:
Gerda Warmerdam of Toos van Loon


