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9. Mevr. C.M. Duindam Groot Veenenburg 7 2182 EG 518400 

10. Mevr. R. Nieuwenhuizen Prins Bernhardstraat 31 2181 RH 516422 
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14. Dhr. F. van der Hulst Albert Verweylaan 127 2182 PV 520590 
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 VAN DE VOORZITTER 

 
Beste ‘clubvrienden’, 
 
Met de explosieve groei van het aantal besmettingen sinds half september zat het er 
aan te komen. Nieuwe maatregelen, die het sociale leven drastisch beperken. Met 
daarbij dus ook de wijziging van het dringend advies naar de verplichting voor het 
dragen van een mondkapje in publieke ruimten, het openbaar vervoer en winkels. In 
feite dus op alle plaatsen waar je met meerdere personen in contact kunt komen. En 
terecht, we moeten alles doen om de verdere verspreiding van het virus in te 
dammen. Naast het niet-handen-schudden, de anderhalve meter afstand, het samenkomen met een zeer 
klein aantal personen in de thuissituatie, het stopzetten van de amateurcompetities, de sluiting van de 
horeca, nu dus ook de mondkapjesverplichting. 
Voor brildragers en mensen met een ‘gehoor-versterker’ niet altijd even ideaal. Je oren krijgen er een extra 
bevestigingspunt bij. Als je het kapje dan afdoet, trek je vaak het apparaat uit je oren en komt jouw bril 
scheef op je neus te staan. Ik heb daar in ieder geval altijd de ongemakken van. En dan nog maar niet te 
spreken over het beslaan van je brillenglazen. Doordat de lucht uit je neus omhoog stijgt,  beslaan 
praktisch altijd je glazen en loop je enige tijd ‘mistig’ rond. Natuurlijk… er zijn allerlei tips om dit te 
voorkomen, zoals het schoonmaken met een afwasmiddel en daarna voorzichtig afdrogen. Echter… het 
blijft behelpen, toch houd ik me beslist aan de verplichting een wegwerpexemplaar of stoffen uitvoering te 
dragen. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Ik heb inmiddels een voorraadje van honderd exemplaren 
aangeschaft. Vooral in supermarkten met nauwe paden tussen de schappen is het dragen van een 
mondkapje geen overbodige luxe, want het is op sommige tijden topdrukte en niet iedereen komt alleen 
boodschappen doen; dit ondanks het verzoek bij de ingang om niet met z’n tweeën te komen. Met grote 
regelmaat zie ik echtparen met twee karretjes rondlopen en op deze manier de maatregel aan hun laars 
lappen. Dat is beslist niet de bedoeling!  
 
Op een bijeenkomst van het SeniorenPodium eind september met wethouder Van Rijn, die de portefeuille 
van onder meer welzijn heeft overgenomen van zijn voorganger, gaf hij aan regelmatig ‘bij zijn moeder’ 
met interesse ons Kompas te lezen. Misschien wordt het tijd dat ook hij lid wordt van onze vereniging? 
Qua leeftijd is dit geen probleem. 
Mijn artikel over de niet echt goedkope bouw van nieuwe huizen in Hillegom kon zijn instemming hebben. 
Wel plaatste hij een kanttekening: de gemeente heeft niet echt invloed op deze prijzen mede veroorzaakt 
door de hoge grondprijzen, die projectontwikkelaars doorberekenen in de aanschafkosten van nieuwe 
huizen. ‘Als de gemeente de grond in eigendom heeft, heeft dit direct een positieve invloed op de hoogte 
van de verkoopprijs’, aldus de wethouder. Als voorbeeld noemde hij de geplande bouw in de Vossepolder 
en op het voormalige Sizo terrein. Daar komt een groot aantal woningen die beslist goedkoper zijn in 
aanschaf. Met andere woorden: de gemeente doet er alles aan om woningbouw voor iedere portemonnee 
mogelijk te maken. Waarvan acte.  
 
In ditzelfde overleg heeft het Seniorenpodium de wens aangegeven of het mogelijk zou zijn een ‘eigen’ 
onderkomen te realiseren voor senioren in Hillegom, zoals dat in het verleden bestond in het voormalige 
Pluspunt aan het Henri Dunantplein. Nu is Plein 28 een leer- en ontmoetingscentrum voor iedereen. Dit 
‘clubhuis’ zou dan gefinancierd moeten worden uit de ‘subsidiepot’ die hoofdzakelijk richting Welzijns-
Kompas vloeit of middels een verhoging van deze gelden met een extra bedrag speciaal bedoeld voor alle 
senioren in Hillegom.  
 
Met als hoofddoelgroep ‘jongeren’ is sinds 1 oktober in het voormalige pand van Solution het nieuwe 
onderkomen Nexus gecreëerd en wordt deze locatie geëxploiteerd door WelzijnsKwartier. Alleen de 
verbouwing van dit pand kostte de gemeente al bijna een miljoen. De wijze waarop men gebruik kan 
maken van Nexus is op basis van verhuur aan verenigingen en organisaties, dus wezenlijk anders dan 
Plein 28. Voor de senioren geen optie, want het is niet een ‘centrumplek’. Ik denk dat de bereidheid van 
Hillegomse ouderen, al dan niet georganiseerd in een ouderenvereniging als de KBO en die toch een 
vierde van onze bevolking telt, aanwezig is om op vrijwillige basis mee te werken aan een succesvolle 
exploitatie van een senioren-locatie. Als er ontwikkelingen zijn, houd ik u natuurlijk op de hoogte. 
 
Hartelijk groet, 
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Vanwege de ‘tweede golf’ van het coronavirus met als gevolg de verzwaarde 
maatregelen en richtlijnen van de regering is onze bestuursvergadering van 7 
oktober niet doorgegaan. In feite valt er ook minder te vergaderen want sinds maart 
zijn al onze activiteiten afgelast en het ziet er ook niet naar uit dat er binnen enkele 
maanden een voorzichtige herstart kan plaatsvinden. 
Dat betekent concreet geen Sinterklaas- en Kerstviering. Ook de geplande 
nieuwjaarsbijeenkomst voor bestuur en contactpersonen in de eerste week van 
januari gaat niet door. Zoals het er nu naar uitziet hopen we pas voor de eerste 

maal in april 2021 bij elkaar te komen voor de gecombineerde jaarvergadering 2020/2021. Voor onze 
sociale onderlinge contacten is het natuurlijk een drama. Onze themabijeenkomsten zijn een maandelijks 
uitje! Veel leden ‘snakken’ dus naar KBO-ontmoetingen, want sommigen zijn de stille contacten met 
‘mijnheer/mevrouw eenzaamheid’ meer dan zat. Echter… ieders gezondheid staat voorop. 
 
Niet voor niets is ook in onze gemeente in samenwerking met WelzijnsKompas een 
campagne gestart over eenzaamheid en ontmoeting, over hoe u eenzaamheid kan 
herkennen en wat u dan zou kunnen doen, want eenzaamheid staat meer dan ooit 
in de belangstelling. In ons dorp voelt bijna 40% van de bewoners zich wel eens 
eenzaam en ongeveer 10% van onze dorpsgenoten is ernstig eenzaam. Herkent u 
eenzaamheid? Ziet u het om u heen gebeuren. En wat zou u kunnen doen om te 
helpen. In de ‘Week van de eenzaamheid’ van 1 tot en met 8 oktober startte de actie onder de noemer 
‘Ik+Jij=Wij Zien Ontmoeten’. Ook onze vereniging en het SeniorenPodium voelen zich betrokken. Wij 
hebben niet voor niets contactpersonen en ouderenadviseurs op wie u een beroep kunt doen. Dus 
schroom niet contact te zoeken als u zelf eenzaam bent of eenzaamheid signaleert in uw buurt. 
 
Onze kroonjarigen in de bloemetjes 
In ons ‘uitgiftemagazijn’ bij C.S. Weijers aan de 
Leidsestraat stond een bloemenzee in tientallen 
emmers opgesteld om verspreid te worden. 
Op dinsdag 6 oktober hebben al onze (bijna 200) 
kroonjarigen een bloemetje thuis bezorgd 
gekregen via onze contactpersonen, geassis-
teerd door een aantal bestuursleden. Dit was 
ook een moment waarop de bestuursleden toch 
onderling contact konden hebben met inacht-
neming van de anderhalve meter en iedereen 
met een mondkapje op. Afgelopen weken hebben wij heel veel reacties via telefoon en mail mogen 
ontvangen en is de bloemenhulde door alle kroonjarigen bijzonder op prijs gesteld. Maar we hopen wel dat 
we volgend jaar oktober weer ‘gewoon’ bij elkaar kunnen komen in Bloemswaard om dit feest te vieren. 
 
Kerstattentie 
Met Sinterklaas en Kerst is de maand december onze ‘maand van de ontmoeting’ en een hoogtepunt met 
een tweetal, ieder jaar, drukbezochte bijeenkomsten.  
Net als in de tweede week van september willen wij in december ALLE leden en donateurs bezoeken en 
verrassen met een attentie. De chocolaatjes werden toen zeer op prijs gesteld. In week 51 (van 14 t/m 18 
december) bezorgen onze contactpersonen en bestuursleden een origineel kerstpresentje met een ‘echte’ 
KBO-uitstraling, waar u nog lange tijd plezier aan zult beleven. Ook onze adverteerders en andere bij onze 
vereniging betrokken personen zullen ons – toch wel een beetje unieke – collectorsitem ontvangen. Ik 
maak u dus alleen maar nieuwsgierig. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door een prachtige donatie 
van de Stichting Ondersteuning Welzijn Hillegom. Ook vanaf deze plaats onze hartelijke dank. 
 
Prijzen puzzel Kompas 
Vorige maand heeft het bestuur als proef besloten de 3 prijsjes plus de troostprijs voor de goede oplos-
singen van de maandpuzzel te vervangen door alleen een cadeaubon voor de winnaar. Naar aanleiding 
van een aantal reacties is besloten naast de cadeaubon ook iedere maand een troostprijs uit te reiken. 
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Gedachtegoed 
 
HET BOEK PREDIKER 
 
Het boek Prediker behoort tot de boeken van het Oude Testament. Waarschijnlijk is 
dit bijbelboek geschreven ongeveer 200 jaar voordat onze jaartelling begon. 
Prediker geeft een soort nabeschouwing van een wijsgeer die het leven en de wereld 
grondig heeft onderzocht en daarbij tot de conclusie is gekomen dat alles ijdel, dat 
wil zeggen: zin- en waardeloos is. Hij komt tot die conclusie op grond van 
verschillende ervaringen en overwegingen: de ondoorgrondelijkheid van Gods 
wereldbestuur dat zich aan de mens voordoet als een noodlot; de onrechtvaardigheid 
in de wereld, vooral het ontbreken van een juiste vergelding van goed en kwaad, de 
onvermijdelijke loop der dingen waar de  mens geen invloed op heeft; de beperktheid 
van de wijsheid zodat de mens de zin van de dingen niet doorziet hoewel zijn 
verlangen daar naar uitgaat, de onvruchtbaarheid van het menselijke werken en van 
de geschiedenis en bovenal de gedachte dat de onvermijdelijke dood het definitieve 
en radicale einde betekent van de mens die geen ander lot te verwachten heeft.      
De algehele ijdelheid is de achtergrond van Predikers aansporing om van het goede 
in het leven te genieten zolang het kan en zoveel als mogelijk is. 
 
Een gedeelte uit de tekst: 
“IJl en ijdel, zegt prediker, ijl en ijdel, alles is ijdel. Wat heeft de mens aan al zijn 
zwoegen en tobben onder de zon? Geslachten gaan en geslachten komen, en de 
aarde blijft almaar bestaan. De zon komt op en de zon gaat onder, en haast zich dan 
weer naar de plaats waar haar loop begint. De wind waait naar het zuiden en draait 
naar het noorden. Hij draait en draait en waait en telkens keert hij op zijn draaien 
terug. Alle rivieren stromen naar zee en de zee raakt niet vol. Naar de plaats waar ze 
begonnen zijn keren de rivieren terug om opnieuw te gaan stromen. Het wordt een 
vermoeiend verhaal en geen mens kan er iets over zeggen. Hij kijkt wel maar ziet 
niets, hij luistert zonder iets te verstaan. Wat geweest is zal weer zijn. Wat gebeurd is 
zal weer gebeuren, nieuw is er niets onder de zon. Er is wel eens iets waarvan men 
zegt: “Kijk, dit is iets nieuws!” Maar dat is niet zo: in vroeger tijden was het er ook al. 
Aan de mensen van vroeger wordt niet meer gedacht, evenmin als aan die van later 
zal worden gedacht door degenen die na hen komen.” 
 
Een ander gedeelte uit de tekst: 
“Wat heeft iemand dan aan al zijn werken en zwoegen? Ik overzag de bezigheden 
die God de mensen heeft opgelegd om zich mee af te tobben. Alles wat Hij doet is 
goed op zijn tijd; ook heeft Hij de mens besef van duur ingegeven, maar toch blijft 
Gods werk voor hem van het begin tot het eind ondoorgrondelijk. Daarom lijkt het mij 
voor de mens nog het beste vrolijk te zijn en het er goed van te nemen. Als hij kan 
eten en drinken en genieten van wat hij met al zijn zwoegen bereikt heeft, is dat 
immers een gave van God. Ik kwam tot het inzicht dat alles wat God doet voor altijd 
blijft; er valt niets aan toe te voegen en niets gaat eraf. God maakt dat de mensen 
ontzag voor Hem hebben. Wat is, was tevoren al; wat zijn zal, is vroeger al geweest. 
God haalt wat voorbij is steeds weer terug.” 
 
In het vertrouwen in de zegeningen van de goede God van Prediker wens ik u een 
goed - en hopelijk - gezond najaar toe. 
 
Marie van Rooden 
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Beste allemaal,  
 
Een paar maanden geleden heb ik ook een 
stukje geschreven voor de KBO. 
Misschien kunt u het nog herinneren. 
We hadden het over de gebeurtenissen rond 
ons vijftigjarig huwelijk’ en hoe we dat hebben 
gevierd als corona-echtpaar.  
Het ging onder andere over hoe we de tijd 
konden doorbrengen in deze corona-periode. 
Puzzelen is een leuke bezigheid en dat kan je 
thuis doen zonder dat je in aanraking komt met 
andere mensen.  
Zo kom je ook in aanraking met scrabbelen en 
je verzint een hoop woorden met dit spel. 
Weet u het nog, een nieuw woord voor dit spel; Tweepersoonsgoudencoronabruiloftfeest. 
Intussen zijn we een paar maanden verder en nog steeds niet van het corona af. 
In deze maanden zijn er ook een hoop nieuwe woorden bij gekomen met betrekking op het corona. 
Enig nazoeken heeft mij geleerd dat er meer als 700 coronawoorden bijgekomen zijn in de 
Nederlandse taal.  
Ik zal het u besparen om ze allemaal hier op te schrijven. 
Maar sommige woorden zijn wel leuk om even te lezen. 
Wat dacht u van: 
Coroma; dit is hoe oma’s genoemd worden die op de kleinkinderen passen terwijl ze zelf tot de 
risicogroep behoren. 
Zullen er ook Coropa’s zijn? 
Coronexit; over de Brexit bestaat nog altijd discussie maar over de coronexit is iedereen het eens; 
liever gisteren dan vandaag. 
Corona-angst; de angst om corona op te lopen, dus wij houden ons maar aan de corona-afstand 
van 1,5 meter. 
Corona-miljoenen; daar hebben we geen angst voor om het te krijgen, alleen om kwijt te raken.  
Coronabaan; denk maar aan pakjesbezorger.  
Nu we het toch over een pakjesbezorger hebben denken we gelijk aan de vrijwilligers die de 
chocolade-presentjes hebben uitgedeeld. 
Maar wij hebben nu binnen de KBO ook een nieuw corona woord. 
Corona-kroonjarigen, dat zijn alle leden die dit jaar 75, 80, 85, 90 en 90+ zijn geworden. 

 
Ook zij er 3 leden die 100 plus zijngeworden. 
Deze leden zijn allemaal verrast met een 
bloemenhulde met felicitaties. 
Het was natuurlijk veel leuker geweest om dit 
gezamenlijk in Bloemswaard te vieren maar door 
alle corona-perikelen kon dat niet doorgaan. 
 
Het werd zeer gewaardeerd door onze; Corona-
kroon-jaar-jubilarisen.  
 
Groeten van een Corona-euphonium-speler bij de 
HHK, die hopelijk samen met alle leden van de 
Hillegoms Harmonie Kapel, na deze corona-periode 
weer eens een concert kunnen verzorgen. 
 
Herman Meijer 
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HOZO zorgt 
voor Hillegom, 
ook thuis!

Open Eettafel en
 Avondrestaurant

HOZO Servicepas
Personenalarmering
Huishoudelijke hulp
Persoonlijke verzorging en

 verpleging
Begeleiding, individueel en in  

 groepsverband
Eerstelijns verblijf
Moderne woonzorgcentra

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

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

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

houdt Hillegom gezond



“De ritselaar”  . . . 

“Geweldig . . in een woord; geweldig!”  Ludowiek Steenstra, de dorpsslager en tevens 
regisseur van het toneelgezelschap “Het Doek” klapte geestdriftig in zijn handen.  
Evert Boom, die heel begrijpelijk “de Ritselaar” werd genoemd, hij kon als geen ander iets 
voor elkaar krijgen, had zojuist een staaltje toneelspel ten beste gegeven dat volgens 
Steenstra voor minstens drie Oscar’s in aanmerking zou moeten komen.  
“Evert!” Steenstra riep trots; “Je bent dan wel een rare ritselaar maar dit is gewoon subliem!” 
Evert, die de verkapte bijnaam wel hoorde kon er wel om lachen. Hij wist dat hij iets minder 
“gewoon” was dan de doorsnee dorpsgenoot en als ze zeiden dat hij ook een “vrolijke 
Frans” was vroeg hij met een brede lach waarom hij dan Evert heette. 
Zijn lach was aanstekelijk en hij had een hekel aan onrecht. Als iemand hulp nodig had kon 
hij altijd op “de ritselaar” rekenen. Of het nou een verbouwing was of een boodschap voor 
de in een rolstoel zittende Elske Beuntjes-Groen, de weduwe van Kees Beuntjes die op 87 
jarige leeftijd nog het dak op ging om een lekkage te herstellen. De afloop was 
voorspelbaar. De eigenwijze Beuntjes (hij ruste in vrede) had het beter aan Evert kunnen 
vragen, Evert hielp iedereen. 
Zo ook mijnheer Tims, alleen wist die het zelf nog niet. Mijnheer Tims was als een soort 
pleegvader voor Evert die zijn eigen vader nooit gekend had. 
Mijnheer Tims was een pienter baasje van 81 en bestierde sinds jaar en dag met strenge 
hand de financiën van de club. Onder zijn beheer geen gedoe, daar kon je verzekerd van 
zijn. Evert wist van het probleem van meneer Tims. Met zijn (niet te verhelpen) slechte 
heupen kon hij niet buiten zijn krukken en rollator. Daarom moest hij bijna alles met zijn 
kleine auto doen.  
Als hij dan huiswaarts keerde stond zoals altijd de auto van buurman de Krijg’s zoon voor 
zijn huis geparkeerd. De oude benzine slurpende Amerikaanse bak van hun onverschillige 
zoon Ron. Of de auto was weer eens stuk óf zoonlief had geen geld om het dorstige 
monster van benzine te voorzien óf Ronnie zat liever met zijn mobieltje te spelen dan in 
beweging te komen maar de auto reed nauwelijks en was vooral bezig olie te lekken voor 
de deur van mijnheer Tims. 
Mijnheer Tims kon zijn auto daardoor nooit voor zijn eigen deur kwijt, iets wat hem normaal 
koud zou laten maar altijd maar weer een eind met de krukken of rollator te moeten lopen 
was uitermate vermoeiend en hij werd er ook niet jonger op nietwaar? En dan heb je het 
nog niet over het boodschappen doen. Auto voor de deur, uitstappen, uitladen en 
binnenbrengen, weer in de auto stappen en hem een eind verderop parkeren, weer uit de 
auto en teruglopen. Tegen de tijd dat mijnheer Tims dan aan zijn bakkie koffie zat, altijd een 
beetje melk maar veel suiker was mijnheer Tims bekaf. 
Mijnheer Tims had al diverse keren Ronnie de Krijg heel netjes gevraagd om die 
parkeerplek vrij te houden vanwege zijn mindere mobiliteit maar de medewerking was net 
zo afwezig als een kikker die kon blaffen. De jongeman was niet tot medewerking bereidt, 
speelde het zelfs klaar om tijdens zo’n kort gesprek alleen maar oog voor zijn mobieltje te 
hebben.” 
“Iedereen mag parkeren waar ie wil” was het afgemeten antwoord en daar had hij gelijk in. 
Of het beleefd was drie auto’s in één gezin te hebben en dus drie parkeerplaatsen in de 
straat zo maar in te nemen zonder ook maar rekening te houden met je buren waarvan je 
naaste buurman ook nog mindervalide is noem je; A niet netjes, B egoïstisch en C zeker 
asociaal. 
Temeer daar buurman de Krijg zelf furieus was als iemand op zijn “plekkie” ging staan. 
Mevrouw de Krijg was iets fatsoenlijker ingesteld maar moest kennelijk het onderspit delven 
en had door verbaal geweld al lang geleerd haar mond te houden. En zoonlief . . . die had 
gelukkig zijn mobieltje en dat gaf net als zijn vader duidelijk geen les in fatsoensnormen.  
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Mijnheer Tims vond het allemaal erg vervelend maar besefte dat sommige mensen nu 
eenmaal minder sociaal waren en bleef er rustig onder en wachtte geduldig op de door hem 
aangevraagde invalide-parkeerplaats die nogal lang op zich liet wachten helaas. 
 

Vrijdagavond.  
 

Buurman de Krijg had de politieagent al een paar keer om de bij buurman Tims 
geparkeerde auto zien   

lopen en nu bukte oom agent zich en keek langdurig ónder de auto. 
De agent pakte zijn boekje en begon te schrijven. De Krijg haastte zich naar 
buiten en ging meteen los.  
“Wat is dat?” Beleefdheid was hem vreemd.  
“Is deze auto van u mijnheer?” De agent, kalm, wél beleefd. 
“Nee! En wat dan nog? Je mag hier staan hoor!”  De Krijg loog niet want het 
was immers de oude lekkend Amerikaanse bak van zijn zoon. 

“Nou” zegt de agent, “Het zit namelijk zo; We zijn benaderd door de plantsoenendienst dat 
op nummer elf veel olie en smeer op straat zou liggen wat tot een gevaarlijke situatie kan 
leiden.” 
Dat liet hij even op de Krijg inwerken en ging toen door. “En nu willen wij de auto of auto’s 
die hier meestal staan in kaart brengen om te kijken welke vervuiler hier . . .” 
“Al goed  . . al goed!” riep de Krijg. “Ik weet van niks . . jullie zoeken het maar uit!” En weg 
was hij. 
De agent liep nog eens om de wagen, noteerde zowel aan de achter- als aan de voorkant 
het kenteken, tikte vriendelijk aan zijn pet naar buurman de Krijg die hem uit het raam 
chagrijnig stond na te kijken en liep op zijn gemak weg. De lach op zijn gezicht zag de boze 
buurman niet. 
Mijnheer Tims was stomverbaasd en dat al een paar dagen. Verbaasd omdat hij voor zijn 
deur kon parkeren, niet meer zo hoefde te klungelen met auto in, auto uit. Verbaasd omdat 
zoonlief de Krijg misschien fatsoen had gekregen, wat hem eigenlijk sterk leek, verbaasd 
omdat hij de jonge Krijg pogingen zag doen om de olievlek en smeer weg te werken die op 
de straat lag voor mijnheer Tims huis. Hij verbaasde zich vooral dat de zoon tot iets anders 
in staat was dan met zijn mobieltje spelen en hij complementeerde de jongeman dan ook 
met diens ijver. De dankbare glimlach van de jongeman was de zoveelste verbazing van 
mijnheer Tims die zich realiseerde dat de jongen kennelijk weinig complimentjes gewend 
was en was blij er een gegeven te hebben. 
Evert “de ritselaar” had een rol in het nieuwe stuk van toneelgezelschap “Het Doek” en 
genoot nog steeds na van zijn laatste, zijnde niet zo rechtmatige en vooral door niemand 
geregisseerde áls gelégitimeerde rol als agent.  
 

Walter v.d. Reep 
 

 



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

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

Hier kan uw

advertentie

staan



CLEMENS TOTAAL PRINTING
Satellietbaan 39
2181 MG Hillegom

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

 
     Het bestuur van de KBO wenst alle jarigen van                

                      november een prettige verjaardag                              
 
 1 Mevrouw S.M.  Stevens - Verhoeven 85 jaar 
 4 Mevrouw A.  Bakker - Joosten     102 jaar 
 4 Mevrouw C.M.  Heil - Haage  80 jaar 
 7 Mevrouw  M.J.A.  Seijsener - Topper 75 jaar 
10 De heer  T.J.N.   Verhaar 99 jaar 
11 Mevrouw P.J.  Verhaar - Bon 95 jaar 
12 Mevrouw  Th. M.  Does 80 jaar 
12 De heer H.J.  Vlaming 80 jaar 
14 Mevrouw A.M.C.  Zwaneveld - van Roon 85 jaar 
17 De heer N  Uitendaal 75 jaar 
22 De heer  P.J.  Pollemans 93 jaar 
24 De heer S.P.M.  Warmerdam 75 jaar 
27 De heer L.L.  Bisschops 85 jaar 
27 De heer G.J.  Beerendonk 80 jaar 
27 Mevrouw M.A.L.  Ultee - van Drunen  90 jaar 
29 Mevrouw F.P.  Jonkheer - Rusman 93 jaar 
30  Mevrouw C.A.G. van Esch - Berkhout 93 jaar 
30 De heer J.F.  Heijman 85 jaar 

 

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

Wilhuismus van Nassouwe                    Als schild ende betrouwen                                              
Ben ik  nu thuis voorgoed                      Hangt plexiglas terneer                                                              
De quarantaine getrouwe                      Ik hoest in mijne mouwen                                               
Blijf ik vol goede moed                     En vrees geen virus mee                                           
Een leven zonder franje                         Dat ik toch schoon mag blijven                                                  
Leid ik vrij ongedeerd                             Met kapjes voor den mond                                                       
De anderhalve meter              Laat ons den plaag verdrijven          
Heb ik altijd geëerd             Zo blijven wij gezond       

 

                                                                                              



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:



 
        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  E. M.M.van Stijn – Krens       Parklaan 2 
  De heer    W.J. Steenbeek                     Garbialaan 3 
           Mevrouw M.T. Kooijman - Heemskerk   Garbialaan 3 

         Mevrouw  A. Boomgaart                         Maronia 54 
            Mevrouw  J.M.M.van Leeuwen – Warmerdam  Clusiushof 72 

                    Mevrouw  G.C. Zwaaneveld - van der Voort  Groot Veenenburg 19 
             De heer   F.G.M. Evers   Faleriolaan 76 
             

    Dat zij rusten in vrede. 
 

                --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Waarom de bomen in de herfst geel worden- 
 
Heel lang geleden, toen de aarde nog niet zo lang bestond en de bomen altijd groen waren, ging een man 
op weg naar het noorden. De middagzon scheen op zijn rug en hij trok over bergen en rivieren, door bossen 
en woestijnen, tot hij in een prachtig sprookjesland kwam. 
Het was ongelooflijk, daar kwam de zon maar een heel klein stukje boven de horizon en ging hij heel vroeg 
weer onder, maar onder zijn stralen werd de wereld in allerlei kleuren gezet. De bomen hadden de meeste 
kleuren. Ze waren niet altijd groen, zoals bij hem thuis in het zuiden, nee, ze schitterden in verschillende 
kleuren geel, rood en bruin. In de verte staken de bergen er boven uit, die blauw waren met toppen wit        
van de sneeuw. 
Toen de man na enige tijd terugging naar het zuiden en aan de mensen uit zijn dorp vertelde wat hij gezien 
had, wilde niemand hem geloven. Dat is een sprookje," zeiden ze tegen hem en ze lachten hem uit.           
"De bomen zijn toch nooit geel, rood en bruin." 
"En toch is het waar. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien," zei de man. "Als jullie me niet geloven, ga dan 
zelf kijken." Maar de dorpsbewoners waren gemeen, en zeiden: "Als je wilt dat wij je geloven, ga dan zelf 
nog een keer en neem dan een tak van zo'n rode, gele en bruine boom mee." 
 
"Dat zal ik doen," zei de man en hij ging opnieuw de lange weg naar het noorden. 
 
Er was een hele tijd voorbijgegaan, en de man was nog altijd niet terug. De mensen 
waren hem al bijna vergeten. Maar op een dag werden ze aan hem herinnerd. In het 
dorp kwam een prachtige gekleurde vogel aanvliegen die in zijn snavel een tak met 
gele, rode en bruine kleuren had. De vogel wierp de tak in een boom en op hetzelfde 
ogenblik werd de boom helemaal geel, rood en bruin. 
De gekleurde vogel was de man die naar het noorden was gegaan. Toen de mensen 
allemaal kwamen kijken, krijste hij, alsof hij hen uitlachte en hij vloog weg. Maar de tak 
met de herfstbladeren liet hij liggen. Vanaf die tijd verloren de bomen in de herfst gele, 
rode en bruine blaadjes. 
 
Van internet geplukt Gerda Warmerdam  



De “Puzzelhoek” van de KBO 

PUZZEL nr.  259                        “Rondje dorp” 

 Puzzel mee en lever de oplossing in uiterlijk vóór zaterdag 7 november 2020       

Mevr. Karin Zwetsloot    Kastanjelaan 18  2181    KA   Hillegom 
Mevr. Joke Mense       Groot Veenenburg 11 2182    EJ    Hillegom 
Mevr. Gerda Warmerdam     Willem Klooslaan  24 2182    VM   Hillegom 
 
De letters gaan alle kanten op en meestal de hoek om, overlappen elkaar niet en 
staan niet  
diagonaal. Lees de overgebleven letters met de klok mee voor de oplossing. 
   
N D S E A W U T M E E A M P K O L D D 
O E B L T N I H E O H K K R E P H E A 
I O V B E R A J R T E N S V L E E R B 
T U L A N T A N E T O S S T Z M 
E D O S K O R M G R K E E W A E 
B T L N E R E A E O T A A M R T D N W
O E S C E T K R S R K K R A A O F G Z 
L L E M N D O K I U H T R N A H K R IJ 
L A R O   B E E E P D A A G V A E O R 
E P C O D E O U D O M P I N L T R E E 
N S T R U L E P N O L B R D E D K N W
A W S M O B O A E E F L O R F O H R U 
A H A E O L E K V M H O F A B I E P O 
R D R M O N I H A M U R T N E C R B R 

 
Bloemswaard           De Bollenstroom         Heemtuin             Kroegen              Solution 
Bierbrouwerij           Deltahof                      Hertenkamp         Oude Pomp         Voedselbank 
Bloemhof                  Flora             Het Zand              Oude Beek          Vossepolder 
Crescendo                 Groen                          Jaarmarkt              Palet                    Watertoren 
Centrum             Harmoniekapel           Haven                   Kerkstraat            Kerkhof        
Ringvaart                   Raadhuis                     Weekmarkt          Zwembad      
                        

   Oplossing puzzel;  258 is     “ prettig wonen “ 
 
Uit de vele oplossingen hebben we de volgende winnaars geloot;  
De hoofdprijs gaat naar, Mevr. A. Zonneveld          Prinses Marijkestraat 21 
De troostprijs gaat naar;    Mevr. C. van Noort –Fennes    Ardealaan 42 
              
De prijswinnaars gefeliciteerd. De prijzen worden thuisbezorgd. 
Wij wensen u weer veel plezier bij het oplossen van de nieuwe puzzel.               
 
De puzzelredactie.  
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Aanmeldingsformulier nieuw lid / nieuwe leden 

Dhr./Mevr.: Voorletters: 

Geboortedatum: Roepnaam: 

Straat en huisnummer: 

Postcode en Woonplaats: 

Telefoon: Mobiel: 

E-mailadres: 

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

Indien uw echtgenoot/echtgenote of partner lid wil worden: 

Dhr./Mevr.: Voorletters: 

Geboortedatum: Roepnaam: 

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

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

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

 

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

 WETENSWAARDIGHEDEN 

RIJBEWIJSKEURING 
Alle 65-plussers kunnen, op vertoon 
van het lidmaatschapsbewijs van 
een ouderenbond, terecht voor een 
keuring voor verlenging van het 
rijbewijs online via 
“www.regelzorg.nl” u kunt dan zelf 
uw afspraak regelen of via 
telefoonnummer 088-2323300.     
De keuring 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. 
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Kompas
Het

45ste jaargang nr. 283
november 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 december:                                                                    
woensdag 11 november 2020

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


