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 VAN DE VOORZITTER 

 
Beste ‘clubvrienden’, 
 
Kerst 2020…. achter de geraniums 
De laatste weken van het jaar zijn altijd een hoogtepunt in de 
activiteiten van onze vereniging met het Sinterklaasfeest in 
Bloemswaard en de Kerstviering in Villa Flora. Jammer… door 
corona is het dit jaar helaas anders.  
Kerst, de tijd dat je nog onbezorgd familie mocht ontvangen of 
op bezoek kon gaan: er wordt naar terugverlangd. Dit jaar is het 
thuiszitten ‘achter de geraniums’ en over een paar weken naast 
de kerstboom. Ook voor mij en mijn echtgenote. Gelukkig staan 
de geraniums bij mij in de voortuin nog volop in bloei. Het wordt 
een kersttijd waarin velen zich opnieuw, of nog steeds, voor het 
virus moeten verstoppen en alleen buiten de deur komen om 
weer een boodschappenkarretje vol etenswaren te halen. 
 
Begin oktober was er de landelijke week tegen de eenzaamheid. Ook onze gemeente deed hieraan mee. 
Burgemeester en wethouders kondigden in de plaatselijke pers aan alle verenigingen te bellen om te 
informeren hoe men sinds maart de coronatijd was doorgekomen. Ik kon vertellen dat ons bestuur het er 
het beste van heeft gemaakt ondanks dat alle activiteiten werden afgelast.  
Gelukkig kende onze vereniging een aantal acties, die door iedereen bijzonder zijn gewaardeerd: de 

Paaskaart voor alle leden en donateurs in april, evenals de chocolade surprise in 
september en de bloemenhulde richting onze kroonjarigen in de eerste week van 
oktober. Dank zij de inzet van onze contactpersonen meerdere fysieke ontmoetings-
momenten met onze achterban. 
 
Over twee weken – tussen 14 en 18 december – kunt u wederom bezoek verwachten 
van één van onze contactpersonen of bestuursleden. Middels sponsoring is het dit jaar 
mogelijk om alle leden en donateurs te verrassen met een ‘eigen’ KBO Amaryllisbol… 
een bloeiend lichtpuntje in de donkere maanden. 
Dus al met al hopen we toch een aantal leuke momenten voor u te hebben 
georganiseerd. Alleen kon ik dit nog niet vertellen aan de burgemeester of een 
wethouder. Het telefoontje moet nog komen… 

 
Inmiddels hebben we driekwart coronajaar achter de rug. Zoals vele Nederlanders volg ik dagelijks eerst 
om 14.15 uur en later in de journaals de berichtgeving van het RIVM over het aantal besmettingen, 
ziekenhuis- en ICT-opnames en de mensen die aan het virus zijn overleden. Iedere keer hoop ik weer dat 
de ‘scores’ lager uitvallen dan de dag ervoor, hetgeen betekent dat het virus op zijn retour is. 
 
Gelukkig ben ik positief ingesteld en hoop dat in de loop van volgend jaar voorzichtig een begin kan 
worden gemaakt met de herstart van onze themabijeenkomsten. Over de hele wereld zijn de onderzoeken 
naar een vaccin in een afrondende fase en zijn we allen veel voorzichtiger geworden in onze omgangs-
vormen. Uitzonderingen daargelaten, want als je bij Studio Sport ziet hoe met name de profvoetballers 
elkaar ‘bespringen en plat knuffelen’ na een doelpunt, vraag ik me af of deze personen zich wel realiseren 
dat ze een voorbeeldfunctie bekleden. 
 
Tot slot wens ik u allen, mede namens mijn mede bestuursleden, een inspirerende kersttijd en een mooie 
jaarwisseling, vanzelfsprekend in goede gezondheid. Laten we hopen dat we het coronajaar snel kunnen 
vergeten en vertrouwen op een virusvrij 2021, waarin het normale leven weer op gang komt. 
 
Hartelijk groet, 
Frans van Lierop 
 
 
 



Vergaderingen 
Sinds de uitbraak van de ‘tweede golf’ is het bestuur sinds begin september niet meer 
fysiek bijeen geweest. Wel is er regelmatig telefonisch contact tussen de bestuursleden 
onderling met als belangrijkste gespreksonderwerp: ‘Wanneer kunnen we weer?’ In 
ieder geval hopen wij als bestuur begin december weer bij elkaar te komen en dat de 
algemene ledenvergadering in april 2021 doorgang kan vinden. Zoals in ons mei/juni 
nummer van Het Kompas al aangekondigd wordt dit een gecombineerde 
jaarvergadering 2020/2021. Onze jaarverslagen over 2019 heeft u kunnen lezen in het 
juni nummer en bent u in de gelegenheid gesteld, indien nodig, hierover meer 

informatie te krijgen. Uw vertrouwen in het bestuur bleek groot: geen enkele op- of aanmerking hebben wij 
ontvangen. Vervolgens heeft de kascommissie de financiële stukken over 2019 geaccordeerd en is décharge 
verleend aan het bestuur over het gevoerde beleid. 
 
In navolging van onze vereniging heeft ook de overkoepelende provincie Zuid Holland besloten dit jaar geen 
fysieke algemene ledenvergadering in november te houden. Alle afdelingen zijn verzocht schriftelijk in te 
stemmen met de jaarstukken en de begroting aan welk verzoek wij hebben voldaan. 
 
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. Dan ontvangt u begin volgend jaar uw contributiekaart 
via onze contactpersonen. 
 
KBO-speldje en cadeautje voor onze contactpersonen 
Dit jaar hebben we een extra beroep moeten doen op onze contactpersonen voor het – naast 
de maandelijkse bezorging van ons Kompas en het KBO-PCOB magazine – rondbrengen van 
de Paaskaart, de chocolaatjes in september, de bloemen voor de kroonjarigen in oktober en 
de Amaryllisbollen in december. Voor het bestuur aanleiding om hen te bedanken voor deze 
extra inzet. Alle 25 contactpersonen hebben eind november een presentje gekregen met 
daarbij ons KBO-speldje. Dit speldje hebben wij speciaal laten maken voor ieder lid dat op 
een of andere manier actief betrokken is bij de organisatie van onze activiteiten. Het lag in de 
bedoeling ons speldje uit te reiken op onze algemene ledenvergadering in april jongstleden. 
Wachten tot volgend jaar was geen optie en daarom is ons speldje in november gelijktijdig 
met het cadeautje overhandigd. 
 
Financieel support 
In oktober en november is het bestuur verrast met subsidies van verschillende organisaties. Zoals in ons vorige 
nummer al vermeld is onze Kerstattentie in de vorm van een Amaryllisbol mede mogelijk gemaakt door een 
geweldige financiële bijdrage van € 2.400,- van de Stichting Ondersteuning Welzijn Hillegom.  
Daarnaast ontvingen wij € 672.- van de Raboclubsupport actie, een verdubbeling ten opzichte van voorgaande 
jaren. Ieder jaar activeert onze secretaris de deelname aan de clubactie. Alle personen die lid zijn van deze 
bank van harte bedankt voor het stemmen op onze vereniging!  
Ook onze dank aan de Stichting tot Bevordering van de Sociale Contacten Hillegom voor de genereuze 
subsidie van € 1.000,-. Prachtig zo’n niet verwachte ‘injectie’! 
Misschien krijgen we begin december ook nog een bedrag uit het Meerlandenfonds, het fonds van de regionale 
afvalverwerker ter ondersteuning van lokale verenigingen. 
Al met al dus ongeveer € 4.000,- extra inkomsten, waardoor we op een andere manier aandacht kunnen geven 
aan alle leden en donateurs in een tijd dat het door het coronavirus niet mogelijk is onze maandelijkse 
activiteiten te organiseren. 
 
Kompas 
In deze ‘coronatijd’ is het voor verschillende branches moeilijk ‘het hoofd boven water’ te houden. Dit betekent 
dat ook een aantal van onze adverteerders genoodzaakt is voor volgend jaar af te haken. Gelukkig hebben we 
een vijftal bedrijven bereid gevonden voor 2021 de opengevallen plaatsen in te nemen: Plantencentrum 
Jonkheer aan de Pastoorslaan, Slagerij van de Reep en The Read Shop in de Hoofdstraat, Teltools Computers 
in de Mariastraat, en Het Plantenhuis Hillegom tegenover de Pomp. Advertentie-inkomsten zijn onmisbare 
gelden voor de maandelijkse uitgave van ons blad. Alle adverteerders hartelijk dank! 
 

Frans van Lierop 



2020… een bijzonder jaar 
 
2020 kan met recht als een bijzonder jaar de geschiedenisboeken 
in. Met het covid-19 virus als grote “ster” van dit jaar. Ze kwam aan 
het begin van het jaar ons leven binnen walsen. Eerst deden we 
met elkaar lacherig over dit virus en wat het voor ons leven zou 
betekenen. De verwachting was dat het wel zou over waaien.  
 
Bleek dat tegen te vallen. Het aantal besmettingen steeg snel en 
daarop bleek al snel hoe dodelijk het virus kon zijn. Drastische 

maatregelen werden genomen. Ik was als nieuwe pastoor per 1 maart aangetreden en 
mocht die zondag en de zondag daarop nog met de nieuwe parochianen in drie volle 
kerken de Eucharistie vieren. In het weekend van 14 en 15 maart waren alle kerken van 
onze parochie gesloten. We werden met z’n allen geconfronteerd met onze eigen 
kwetsbaarheid.  Het bleek al snel dat onze wereld toch niet zo maakbaar is als we vaak 
wel denken.  
 
Zoals vele plannen die mensen hadden gemaakt voor dit jaar, vielen ook mijn plannen in 
het water. Als nieuwe pastoor had ik mijn kennismaking met mijn nieuwe parochie heel 
anders voorgesteld. 
Geen drukke omgeving met toeristen die de Keukenhof kwamen bezoeken en de 
bollenvelden bekijken. De vele plannen die in De Zilk waren gemaakt voor de viering van 
het honderdjarig jubileum van de kerk Van het Allerheiligst Hart van Jezus, overal ging een 
streep doorheen. Geen bloemen zegenen voor op het Sint Pietersplein te Rome, noem het 
maar op.  
Zo ook voor velen van u: huwelijken en huwelijksjubilea; speciale verjaardagen; vakanties, 
te veel om op te noemen. Het viel allemaal in het water. 
 
En toch, als je zoekt en het aandurft om je eigen zekerheden los te laten, zijn er nieuwe 
mogelijkheden en kansen. Het belang van een gemeenschap die naar elkaar omkijkt en 
voor elkaar zorgt mocht zich weer wat meer tonen.  
Overal uit het land werden mensen actief en gingen innovatief aan de gang: jongeren die 
boodschappen gingen doen voor ouderen; onverwachte bloemen en plantjes die overal 
werden bezorgd; het schrijven van kaartjes aan mensen in verzorgingshuizen. Een mooie 
actie van kinderen die brieven en kaartjes hebben gemaakt, die wij als parochie bij juist 
deze doelgroep hebben bezorgd. 
 
Als de nieuwe pastoor ging ik met mijn collega’s kapelaan Kuik en diaken Osseweijer 
online vieringen vanuit de st. Agatha kerk te Lisse verzorgen. Provisorisch in het begin en 
met vallen en opstaan. Maar we bereikten onze parochianen. We hoorden verhalen van 
opa’s en oma’s die van kinderen en kleinkinderen les kregen in het gebruik van laptops en 
ipads. Mij hoef je niet meer wijs te maken dat de medemens op leeftijd niets meer wil en 
kan leren.  
 
Als kerkgemeenschap hebben we moeten leren nabij te zijn op afstand. Ons geloof is 
hierbij een groot goed. We zijn met elkaar verbonden door banden die vaak ons eigen 
denken overstijgen. Het is Gods liefde voor ons, die ons bij elkaar brengt. Vaak konden u 
en ik niet meer doen dan voor onze medemens bidden.  
 
Kerst en oud en nieuw staan voor de deur. Laten we allemaal ons steentje bijdragen om 
eenzaamheid uit te bannen. Als pastoor van de Heilige Willibrordusparochie bid ik speciaal 
in deze dagen voor hen die zich eenzaam voelen. Dat eenieder Gods liefdevolle nabijheid 
mag ervaren en daar kracht uitputten. Een zalig Kerstfeest en een goede jaarwisseling 
gewenst. 
 
Bouke Bosma, pastoor 
 



NIEUWS vanuit Unie KBO en KBO Zuid Holland 
 
Afblazen fusieplannen 
Al ruim twee jaar wordt gesproken over een landelijke samenwerking van KBO en PCOB om 
uiteindelijk te komen tot een fusie. Na een langdurig en intensief traject van besprekingen, discussies 
en meningsverschillen zijn de elf provinciale KBO Bonden met elkaar overeengekomen dat 
samenwerking met de PCOB op landelijk niveau van zeer groot belang is voor de belangbehartiging 
van senioren, maar dat van fusie tussen beide landelijke verenigingen geen sprake zal zijn. De 
grootste bezwaren zijn het verschil in cultuur en de hoogte van de afzonderlijke contributies. Ook de 
organisatie heeft een duidelijk verschil: de KBO bestaat uit de landelijke Unie, de provinciale 
besturen en de afzonderlijke afdelingen. De PCOB kent alleen een landelijke bestuur en plaatselijke 
afdelingen. Ook dit is een ‘struikelblok’.  
Er wordt nu gestreefd naar een federatie KBO-PCOB als een soort samenwerkingsverband van 
autonome partners.  
Op landelijk niveau zijn de bondsbesturen en ondersteunende bureaus al organisatorisch 
samengegaan. Ook kennen we al geruime tijd het gezamenlijke KBO-PCOB magazine. 
Op plaatselijk niveau kan samenwerking met de PCOB zelfstandig worden ingevuld. In Hillegom is er 
jaarlijks overleg met de PCOB, dat de afgelopen jaren heeft geresulteerd in een gezamenlijk project 
(in 2019 de bijeenkomst over dementie). 
 
ALV KBO Zuid-Holland 
De geplande algemene ledenvergadering van KBO Zuid-Holland op 17 november 2020 is schriftelijk 
afgehandeld. Voor penningmeester Hans van Mullekom, die na zijn statutaire periodes meerdere 
jaren ‘noodgedwongen’ als interim-penningmeester heeft gefunctioneerd, is eindelijk een vervanger 
gevonden. 
De contributie-afdracht aan de Unie KBO en KBO Zuid-Holland gaat wederom omhoog. Was de 
totale afdracht in 2019 nog € 15,-- per lid, in 2020 steeg deze naar € 16,82. Voor 2021 komt daar de 
indexering nog bij en wordt het bedrag € 17,56. Voor onze vereniging betekent dit een 
lastenverzwaring van ca. 900 x € 0,74 = € 666,--. U begrijpt dat ons bestuur tegen deze verhoging 
heeft gestemd. Indexering kan en mag ook achterwege blijven. Vooral in deze tijd van corona met 
het wegvallen van alle fysieke activiteiten en de terugloop van het ledental is het belangrijk om de 
kosten ‘binnen de perken’ te houden.  
 
Door de verkoop begin dit jaar van het kantoorpand van KBO Zuid-Holland is een bedrag van 
€ 212.000,-  ontvangen. Een speciale werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het 
bondsbestuur, gaat zich bezig houden met de bestemming van dit geld na raadpleging van de 
afdelingen. Wij pleiten ervoor de helft van dit bedrag aan te wenden voor een contributieverlaging 
voor de komende vijf jaren en de andere helft voor een basispakket met producten en diensten, dat 
het landelijk verenigingsbureau KBO-PCOB standaard zal gaan leveren aan alle provinciale KBO-
bonden. Dit basispakket wordt het komende jaar nader gespecificeerd.  
 
Frans van Lierop 
 
Ouderenadviseurs 
 
Sinds begin dit jaar zijn de aanvragen voor hulp aan onze ouderenadviseurs minimaal geweest en 
werden telefonisch of via de mail afgehandeld. Daarbij speelt ook dat door de coronamaatregelen 
signalen worden gemist. 
Begin november heeft de gemeente Hillegom naar alle 70-plussers een informatiebrief gestuurd over 
hulp in coronatijd en daarbij aangegeven waar men met vragen terecht kan (b.v. het Lokaal Loket 
van de gemeente en WelzijnsKompas). Jammer dat in deze brief onze ouderenadviseurs niet 
worden genoemd. Een gemiste kans, want onze ouderenadviseurs zijn voor senioren, al dan niet lid 
van onze vereniging, HET AANSPREEKPUNT voor aanvragen! 



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 ENGEL 
door Godfried Bomans 

  
Boven, in het topje van de kerstboom, stond een 
engel. Hoe zij daar gekomen was, dat kon zij zich 
met de beste wil niet meer herinneren. Zij had 
nog een vage heugenis aan een nauwe, donkere 
ruimte, waaruit zij opeens door een kleine hand 
in, een zee van licht getild was. Het was een 
glorieuze geboorte geweest en sinds dat ogenblik 
was zij altijd gelukkig geweest. Dit alles had 
eigenlijk nog maar één avond geduurd, maar voor 
een Kerstengel is dat een eeuwigheid, dat begrijp 
je wel. 
 
Arme, kleine Kerstengel! Zij wist niet dat het 
Kerstfeest slechts een enkele avond duurt en dat 
die al bijna voorbij was. Zij stond, met een blikken 
knipje aan de boom bevestigd, zachtjes heen en 
weer te wiegen en keek door haar gazen vleugels 
naar de lichtjes der kaarsen, die beneden haar 
brandden. 
 
En opeens, daar doofde een kaars uit. Meerdere 
volgden. 
 
Het werd steeds donkerder om haar heen en ten 
laatste zag zij niets dan de zwarte nacht. De 
engel nieste, want de walm der gedoofde kaarsen 
prikkelde in haar neus. In het begin dacht zij dat 
het een grapje was, maar toen het donker bleef, 
kwam zij tot nadenken. "Ik had beter moeten 
opletten, toen het nog licht was," dacht zij spijtig, 
"ik heb helemaal niet gekeken. ik herinner mij 
eigenlijk niets. Absoluut niets. Werd het maar 
weer licht." 
 
En het werd licht. Maar hoe geheel anders was 
dit licht. Grauw, groezelig en met tegenzin viel het 
door een groot, vierkant raam, en eer het ten 
volle ontloken was, kwam er een dienstbode in de 
kamer; pakte de Kerstboom en smeet hem op 
zolder. 
Bom. Daar lag de engel en keek recht in een 
naad van de planken vloer. Het was er 

verschrikkelijk koud, en buitengewoon ongezellig. 
In het begin dacht de engel weer: "Kom, kom het 
is maar een grapje," maar toen zij daar drie volle 
dagen en nachten in de naad van de houten vloer 
gekeken had, begon zij. zich ernstig ongerust te 
maken. 
 
En hoe langer zij over het licht van het vierkante 
raam nadacht, hoe duidelijker begreep zij dat dit 
het mooiste was dat zij ooit gezien had. "Ik zal 
proberen het je uit te leggen," sprak zij op een 
maartse dag tegen een muis, die juist 
voorbijkwam, "door een glazen gat in de hemel 
viel een verblindend licht bovenop mijn hoofd. Dat 
is het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik kan 
je niet zeggen, hoe gelukkig ik eigenlijk was. 
Maar ik was in die tijd erg onnozel: ik besefte het 
niet. Nu weet ik het. En nu is het te laat. Maar ik 
heb tenminste de herinnering." 
 
"Dat is altijd wat," meende de muis, na er een 
hele tijd over te hebben nagedacht, "goedendag, 
ik moet verder." 
 
Op een dag kwam de meid op zolder en vond de 
Kerstengel in een schemerige hoek op de grond 
liggen. En zij nam haar op en smeet haar in het 
kolenhok. Daar lag zij, tussen twee turven, recht 
tegenover een somber kijkend stuk antraciet. Een 
week lang zweeg de engel, want zij vond dit geen 
gezelschap om tegen te praten. 
 
Doch eindelijk, op een dag in september, kon zij 
zich niet meer inhouden. "Jullie hebben er geen 
flauwe voorstelling van;" sprak zij, "hoe het licht 
op zolder is. Het doet bijna pijn aan de ogen, zó 
stralend is het. Jammer genoeg was ik toen te 
beperkt om mijn zaligheid ten volle, te begrijpen. 
Maar ik heb nu tenminste iets om aan te denken." 
 
"Dat is altijd wat," meende het stuk antraciet, 
"maar ik vind de verlichting hier ook heel redelijk." 
 
De engel, zweeg. Tegen zulk een bekrompen 
opvatting was het vruchteloos te spreken. 



Op zekere ochtend nu speelde het, jongetje, dat 
in het huis woonde, in het kolenhok. En toer hij de 
engel zag nam hij haar op en, wierp haar in de 
vuilnisbak. Het was er aardedonker. De engel 
vatte haar,nieuwe toestand aanvankelijk als een 
scherts op, doch toen het drie dagen lang donker 
bleef, zó pikdonker, dat niemand in de vuilnisbak 
een hand voor zijn ogen zag, kwam zij tot 
nadenken. Zij dacht en, zij dacht, en ten laatste 
kon zij het niet meer houden en riep: "Is hier 
soms iemand om naar mij te luisteren?" 
 
"Jawel," zei een stuk spiegelglas, "als het niet te 
flauw is." 
 
En de engel vertelde van het verblindende licht in 
het kolenhok en hoe verrukkelijk het daar 
geweest was. "Ik was te dom," besloot zij met een 
zucht, "om het te begrijpen. Maar nu begrijp ik 
het. Ik zie het helemaal in." Het stuk spiegelglas 
zweeg, want het had zoveel ijdelheid in zijn leven 
gezien, dat het wat eenkennig geworden was. 
 
Op een donderdag, in de namiddag, toen het al 
wat schemerig was, kwam de vuilnisman voorbij. 
Hij sloeg het deksel op en zag de engel liggen. 
Nu is het altijd prettig een engel te ontmoeten, 
doch als men vuilnisman is, voelt men zich 
dubbel verblijd. En hij stak de engel in zijn zak en 
gaf haar 's avonds aan zijn vrouw. "Alsjeblieft," 
zei hij, "voor de Kerstboom." En de vrouw van de 
vuilnisman borg de engel in een kartonnen doos 
en zette de doos in de kast. 
 
"Hallo," zei de engel, na een tijdje stil te hebben 
gelegen, "is hier iemand?" 
 
Maar er was niemand in de doos dan het houtwol 
waarin de engel lag; en houtwol, dat weet je, 
heeft een zwijgzame aard. En dat was maar heel 
goed, want, de engel had eigenlijk helemaal niets 
te vertellen. Want hoe zij ook dacht en peinsde 
over haar oude vuilnisbak, zij zag er niet meer 
licht in dan in de kartonnen doos waarin zij nu lag: 
het was in beide even donker. En toen, eindelijk, 
toen zij begreep dat het niet zwarter meer kon 
worden, liet zij het verleden varen en dacht aan 
de toekomst. 
 
En een nieuw gevoel doorstroomde haar, zij 
gevoelde zich blij en vol verwachting. Alle spijt en 
alle wrok weken uit haar hart, en zij lag stil en met 
open ogen te wachten op de kleine hand, die 
haar omhoog zou heffen uit het duister naar het 
licht. 

En de hand kwam en hief haar omhoog naar het 
topje van een kerstboom. De Kerstboom was veel 
kleiner dan die van het vorig jaar en er brandden 
ook minder lichtjes in. Maar dat zag de engel niet. 
Met een blikken knipje aan de top bevestigd, 
wiegde zij zacht heen en weer en keek door haar 
gazen vleugels naar de fonkelende versierselen 
van de boom. "Verrukkelijk," dacht zij, 
"verrukkelijk. Maar laat ik dit keer goed opletten. 
Dadelijk is het voorbij. En dan wil ik alles gezien 
en alles geweten hebben." 
 
En zij sperde haar ogen wijd open en zij tuurde 
dwars door de takken naar beneden. En zij zag, 
de vuilnisman staan, in een nieuw pak gestoken, 
zijn vrouw,en hun beider kind, met een blauwe 
strik in het haar. En de ogen van het kind keken 
strak en regelrecht in een klein, open huisje, 
waarin ook een man, een vrouw en een kind te 
zien waren, maar véél en véél kleiner, en verder 
een os, en een ezel, zo groot als, de beestjes in 
een speelgoeddoos. 
 
Opeens schrok de engel. Want daar, aan de nok 
van het huisje, was een engel bevestigd als zij, 
met dezelfde gazen vleugels en hetzelfde lint met 
de handen ophoudend als zij in haar eigen 
handen hield. En nu voor het eerst kon zij de 
woorden lezen, die erop stonden: "Glorie aan 
God en vrede op aarde aan de mensen van 
goede wil." 
 
En een gevoel, van diep geluk doorstroomde de 
eenzame engel boven in de boom, die zich zo 
lang verlaten en verongelijkt had gevoeld. "Ik heb 
een Boodschap in mijn handen," dacht ze fier, "nu 
kan mij niets meer gebeuren. Welke ongelukken 
mij ook zullen overkomen, ik heb mijn schat bij mij 
en niemand kan mij die ontnemen." 
 
En er overkwamen haar vele ongelukken. Want in 
het vierde jaar brak zij af van de boom en kwam 
in een blokkendoos terecht, en van hier uit 
belandde zij in de lappenmand. En tenslotte woei 
zij in de tuin op een hoop dorre bladeren en lag 
daar stil op haar rug naar de jagende wolken te 
kijken. En zij voelde, hoe zij langzaam en pijnloos 
verteerde, dag na dag; maar zij hield het lint 
stevig vast en, er was geen bitterheid in haar. 
Want zij wist dat zij een wezen was; bestemd om 
dood te gaan, doch uitverkoren om de Goede 
Boodschap tot het einde te bewaren. 



 
    

Teltools Computers Tel. 0252-532122
Mariastraat 6 Mail: info@teltools.nl
2181 CT  Hillegom Internet: www.teltools.nl

Openingstijden:
maandag: gesloten
dinsdag

t/m vrijdag: 10.00-18.00
zaterdag: 10.00-17.00

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

Kerstbomen verkoop in december  
maandag t/m vrijdag 09.00-18.00 uur / zaterdag 09.00-17.00 uur

Pastoorslaan 39 2182 BW Hillegom
Tel. 0252-521256  info@jonkheerplantencentrum.nl

Tel: 0252-672727
www.oskamreizen.nl

       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 35 jaar ervaring en vertrouwen

READ SHOP XL
HILLEGOM

Hoofdstraat 85
2181 EB Hillegom

Telefoon:
0252-517210

E-mail:
hillegom@readshop.nl



 
Het bestuur van de KBO wenst alle jarigen van december  prettige verjaardag               
 
    Kroonjarigen van december  
 
 1 Mevrouw  C.C.A.  Bultink – van der Heide 91 jaar 
 2 Mevrouw A.  Keizer - Dijkman     92 jaar 
12 De heer A. de Wagt 85 jaar 
12 Mevrouw J.  Lommerse – Schulte Kúperjans 91 jaar 
13 Mevrouw C.  Aangeenbrug - Tibboel 93 jaar 
14 Mevrouw  C.J.  Weijers - Steenvoorden 90 jaar 
15 De heer C.J.  Ultee 91 jaar 
18 Mevrouw G.M. J. van Aken – van Tol 80 jaar 
19 Mevrouw M.  Hoogewerf - Waasdorp 90 jaar 
20 Mevrouw E.C. van  Loogman - Jansen 85 jaar 
22 De heer W.A.C.  Assendelft 93 jaar 
25 De heer  W.J. van der  Hulst 80 jaar 
26 De heer Th.G.  Teeuwen 93 jaar 
27 Mevrouw A.M.C.  Warmerdam - Tromp 85 jaar 
28 De heer F.M. de Haas 80 jaar 
29 Mevrouw A.C. van de  Heisteeg – van de Reep 93 jaar 
31 Mevrouw W. van der Akker - Brouwer 90 jaar 
31  Mevrouw M.T. de  Groot - Zwetsloot 95 jaar 
 

Open stal 
Een openstal      Een komen en gaan                                     
geen deur en geen bel              voor niemand gesloten                                                   
tussen binnen en buiten     ‘t  is allemaal open                    
is amper verschil     je bent er zo thuis               
je loopt er zo in.     en je blijft die je bent.                 

Wat stro en wat planken     De aarde, zo’n stal                
de adem van dieren     zo’n herberg voor allen                       
de zon en de wind                                            geen muren, geen sloten                                           
zij spelen hun spel                                            zo open en bloot                     
daar buiten, daar binnen.    als de eerste stal.     
                                                                  

Mevrouw Corrie Weijers- Steenvoorden 

 

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



 
        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  G.M.P.A. Warmenhoven - Lammers  Garbialaan 3 Bloemswaard 
    Mevrouw  C. van Noort – Luiken                     Garbialaan 3Bloemswaard 
    Mevrouw  W.P. Meijer – Heemskerk                  Garbialaan 3 Bloemswaard 

  Mevrouw  G. Kauffman – van Trigt                     Garbialaan 3 Bloemswaard 
     De heer    W.A. Sluijmer                                  Assemburg 13 

    De heer    J. Koopman                           Prinses Irenelaan 20 
    Mevrouw  C. van Thienen – van der Zande          Parklaan 2 Parkwijk 
 
              Dat zij rusten in vrede. 

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

Melodymakers de Zilk zoekt basgitarist 

Na 50 jaar musiceren heeft onze basgitarist zijn gitaar aan de wilgen gehangen. En dus zijn wij op zoek 
naar een ervaren basgitarist. Heb jij zin in gezellig muziek maken, kom gerust langs op onze repetitie.  
Wij repeteren op woensdagmorgen van 10 – 12 uur in de Duinpan, Sportlaan 34 in De Zilk  of bel            
Ton Zeilstra, 06 - 340 68 951 voor meer informatie kunt u  bellen naar Herman Meijer, 06 - 51 36 88 03.             
Wie zijn wij? De Melodymakers de Zilk is een 55+ vrije tijdsorkest met herkenbare muziek uit de jaren 
’50 / ’60. Muziek om te luisteren of mee te zingen of te dansen. De muzikanten zijn 55+ amateurs en 
vinden het heerlijk om overdag te  musiceren en op te treden in o.a. verpleeghuizen, dienstencentra, bij 
K.B.O. evenementen en activiteiten en af en toe een diner dansant of BBQ. Wij zijn een klein orkest, 
eigenlijk meer een band, met een harmonie-setting. De bezetting is saxofoon, klarinet, bariton, trompet, 
drum en gitaren. Op bariton en trombone kunnen wij ook nog versterking gebruiken.  

In verband met de Corona-crisis moeten ook wij heel voorzichtig doen, maar wij hebben er alle 
vertrouwen in dat wij, zodra het weer mag, een optreden kunnen verzorgen voor iedereen die het in 
deze tijd zo hard nodig hebben. 
Herman Meijer.  melodymakersdezilk@gmail.com
  
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vijfentwintig maal Kerstmis : boek geschreven door  Veronica Handgraaf. 
Vijfentwintig maal kerstmis. Kerstverhalen, geschreven in 25 jaar tijd. In de jaren ’90 begon Veronica  
met het sturen van een kerstverhaal naar familie en bekenden. Dat werd een jaarlijkse traditie. Er waren 
sprookjesachtige geschiedenissen bij, maar de kerstverhalen gingen bijvoorbeeld ook over een 
kerstboom op een marktplein, een buurt die een Kerstsamenzang organiseert, een loslopend rendier, 
dat aan de Kerstman blijkt toe te behoren en een succesvolle kerstmarkt. In alle verhalen gaat het om 
saamhorigheid, warmte, zorg voor elkaar. 
Het boek is bij de The Read Shop in Hillegom verkrijgbaar.  ISBN 978946 3898072 
 



Donkere dagen voor kerst…      door HARR DOFFER

De donkere dagen voor kerst, elk jaar weer word ik erdoor overvallen. Het is leuk dat het echt zo donker 
kan worden. Maar toch raar, ik ben inmiddels 72 jaar en elk jaar komt deze donkere tijd langs. Hoe kan 
ik er dan toch weer door overvallen worden. Zou kunnen. Overdag vind ik het heerlijk om warm ingepakt 
mijn kilometers te maken om de conditie op pijl te houden. ’s Avonds blijf ik het liefste binnen en omring 
ik me met kerstlampjes en kaarsen. Maak ik ook graag een heerlijke warme kop chocolademelk met rum 
aangelengd en kijk naar films of documentaires. 

 
Als het donker is zie 
je pas echt goed het 
effect van lichtjes en 
dat is prachtig om te 
zien. Maar voor mij 
komt het niet eens in 
de buurt van het 
origineel, van de 

basis van alle licht op aarde, de zon. Hoewel ik dus best kan genieten van lampjes en kaarsjes, laadt 
mijn innerlijke batterij pas echt op als de zon schijnt. Mijn stemming wordt beter, ik voel me lichamelijk 
beter, ik ben gewoon blijer als de zon schijnt. 
 
Lastig natuurlijk, als je in Nederland woont. En ook lastig, omdat ik ook weet dat teveel zon een 
verwoestende werking kan hebben op mensen, op dieren en op de aarde. Dat hebben we afgelopen 
zomer maar weer kunnen merken. Heerlijk al die warme dagen, maar de natuur leed behoorlijk onder de 
hitte en de droogte. En in andere delen van de wereld is die verwoesting zelfs nog veel erger. 
 
Dus ja, ook de kou en af en toe wat wolken voor de zon en een regenbui kunnen een zegen zijn. Mijn 
hoofd weet dat. Maar diep van binnen hunker ik toch naar zonnige dagen met blauwe luchten. En op 
zo’n dag vergeet ik direct weer de donkere dagen die achter me liggen. 

HARR 
 
 

Parochiële onderscheiding  
in de St. Jozef-St. Martinuskerk 
 
Op zondag 8 november is na de viering van het 
Patroonfeest van de Heilige Willibrordus in de 
Sint Martinuskerk een parochiële onderscheiding 
uitgereikt aan mevrouw Lenie van Diessen en de 
heer Piet Pollemans als dank voor hun tientallen 
jaren vrijwilligerswerk in de parochie. Beiden 
hebben naast hun gezin en baan op vele 
gebieden zich ingezet voor de Hillegomse 
kerkelijke gemeenschap. 
Gefeliciteerd met deze prachtige onderscheiding. 
 
Namens de parochie, 
Bea Hellburg



                      Vereniging van Senioren KBO Hillegom   
              
 
Beste Adverteerders           
Het bestuur van de Vereniging van Senioren KBO wil de onderstaande adverteerders 
van ons verenigingsblad Het Kompas hartelijk bedanken voor hun bijdrage. 
 
           

  JG Spuit & Stukadoorsbedrijf 
  HoZo zorgt voor Hillegom  

  Uitvaartverzorging Uitendaal 
     Drogisterij Letschert  

Oskamreizen 
   Damo Natuursteen b.v. 

 Roeland Juweliers-Horlogers-Diamantairs-Opticiens 
                                    Piet en Ria v.d. Post  
                              Van der Putten & Dunweg 
         Medisch Pedicure  Margit 
                                   Slaapkenner Lisse         

     Der Nederlanden Elektro 
                        Swaluë Tandprothetische Praktijk 
             Fiets Trend 
     Elsbroekerwei Boerderijwinkel 

    Jemako simply clean                          
Jonkheer plantencentrum 

            Marente Thuiszorg, is thuis wonen met zorg bij de hand 
       Schoonderbeek Electro World     
       Teltools Computers 

         Slagerij van de Reep 
                Clemens  totaal  Printing 
       The Read Shop 
                Plantenhuis 
 
           Het bestuur beveelt bovengenoemde bedrijven bij u aan. 
 

    



Wij missen jullie!!! 
 
Eigenlijk zouden we op deze plek met u terugkijken naar het programma van het jaar 2020. 
Helaas valt er niet veel terug te kijken. 
 
16 januari 2020 Mevrouw Lia Verheul – van Wissen, het was een zeer geslaagde middag met 

veel herkenbare liedjes over het leven van de vrouw. Wat hebben we 
gelachen. 

20 februari 2020  Harald Veenstra, over “De oude schooltijd” met tientallen liedjes, een 
geweldige middag. 

27 februari 2020  Het theatertrio “Franje” vertolkte liedjes van cabaretier en volksentertainer 
Toon Hermans, dit ter afsluiting van het 65-jarig jubileum jaar in het gebouw 
van de Kulturele Raad. 

13 maart 2020 Het hele land ging op slot door het corona virus met als gevolg dat er 
plotseling een eind kwam aan al onze activiteiten. Zelfs Het Kompas 
werd een maand niet bezorgd, omdat iedereen toch wel goed de schrik 
te pakken had en we onze contactpersonen, ook een kwetsbare groep, 
niet de straat op wilden laten gaan. 

Pasen 2020 Iedereen krijgt een kaart met een hartelijke paasgroet, wel per post omdat we 
dat veiliger vonden. 

Zomer 2020  Langzaamaan pakken we weer dingen op, het bestuur begint in juni weer met 
vergaderen en de contactpersonen brengen weer Het Kompas rond. 

 We mogen weer ietsje meer, de cafés en restaurants gaan weer open, 
sommigen van ons gaan een paar dagen op vakantie, wel in eigen land en we 
halen weer even adem, de ergste schrik is voorbij maar met velen bij elkaar 
komen is er nog niet bij. 

September 2020 In de Hillegomse feestweek, die niet doorging vanwege corona, maakt de 
KBO er een KBO-feestweek van. Onze contactpersonen brengen een 
chocolade tablet Merci bij ieder lid vergezeld van een kaartje. 

Oktober 2020  Kroonjarigen, altijd een feest dat groots gevierd wordt door de KBO, maar ook 
dit keer kon het niet doorgaan. Al onze Kroonjarigen, “75, 80, 85, 90 en vanaf 
90 ieder jaar”, kregen in de tweede week van oktober een boeket bloemen 
aangereikt door de contactpersoon uit zijn of haar wijk. 

 Veel leuke en hartverwarmende reacties ontvangen.  
November 2020 We zitten helaas weer volop in een intelligente lock down met een toenemend 

aantal besmettingen en een veel te groot aantal ziekenhuisopnames, 
waardoor de reguliere zorg afgeschaald moet worden. Misschien heeft u er 
zelf mee te maken, als u op een operatie wacht.  

December 2020 Normaal gesproken zouden we hier de sinterklaas en kerstviering vermelden, 
maar daar is ook dit jaar geen sprake van, het ziet er naar uit dat de feesten 
niet gevierd kunnen worden, maar zoals u waarschijnlijk in het vorige Kompas 
gelezen heeft hebben we nog wat voor u in petto.  
In week 51 (14 t/m 18 december) brengen onze contactpersonen een 
kerstpresentje naar al onze leden. 

 
Als U dit overzicht leest, ziet u dat onze contactpersonen dit afgelopen jaar heel wat werk hebben verzet. 
We zijn als bestuur dan ook ontzettend blij met onze contactpersonen en willen ze van hieruit dan ook heel 
erg bedanken voor hun werk van het afgelopen jaar. Via hen houden wij contact met U en contact is in 
deze barre tijd van wezenlijk belang. 
U ziet het de KBO is wel door blijven gaan maar helaas zonder u en dat persoonlijke contact wat wij 
hadden op onze themamiddagen en bij de vieringen dat missen wij en u waarschijnlijk ook ontzettend. 
Hopelijk gaan we elkaar in het nieuwe jaar weer ontmoeten als we allemaal gevaccineerd zijn en we ons 
normale leven weer op kunnen pakken. 
 
 



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:

Hoofdstraat 90 • Hillegom • Tel. 0252-515508

Van der Putten & Dunweg
Heereweg 21, 2161 AC  Lisse

0252 - 413 213
info@vanderputtenendunweg.nl

www.vanderputtenendunweg.nl

Koop lokaal
steun onze adverteerders



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 januari prettige verjaardag                       
 

                             Kroon jarigen van januari 2021 
 1 De heer  G.F. de Wagt 80 jaar 
 6 De heer P.J.  Teeuwen     92 jaar 
 7 De heer F.J.  Groothuis 80 jaar 
 7 Mevrouw C.E. van Thienen 91 jaar 
 8 Mevrouw H.J.  Niekus 90 jaar 
 8 De heer H. van de  Water 92 jaar 
 9 Mevrouw C.P.J.  Terheyden 85 jaar 
 9 Mevrouw M.H.  Koppert - Bogers 75 jaar 
12 Mevrouw  C.A.G.  Warmerdam - Kaptein 80 jaar 
13 Mevrouw C.T. de Kort - langelaan 75 jaar 
14 Mevrouw G.  Bakker – van Kempen 91 jaar 
16 De heer C.P.   Sewalt 80 jaar 
18 Mevrouw H.   Koppers - Strooband 96 jaar 
18 Mevrouw E.C.  Brouwer- van de Akker 92 jaar 
24 De heer C.J.  Honcoop 80 jaar 
29 De heer  P.  Chaudron 85 jaar 
29 De heer J.N.  Peetoom 85 jaar 
29 Mevrouw C.M.  Raamsveld - Verhoeven 99 jaar 
30 Mevrouw C.  Romijn 75 jaar 
31 Mevrouw M.H.  Oostdam - Halverhout 91 jaar 
 

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

Gerardus kalender 2021 
Elke dag een beetje spirit. 

Deze Gerardus dagkalender 2021 is te verkrijgen bij;                                                        
Mevr. E.  Mooijekind   Telefoon 0252 522590 

Indien nodig wordt de kalender bij u thuis bezorgt. 



                                  De  “Puzzelhoek”  van de KBO 

 
      PUZZEL nr. 260                        “Twee in een” 
 

Puzzel mee en lever de oplossing in uiterlijk vóór zaterdag 9  januari 2021 bij: 

      Mevr. Karin Zwetsloot          Kastanjelaan 18       2181    KA   Hillegom 
      Mevr. Joke Mense          Groot Veenenburg 11     2182    EJ    Hillegom 
      Mevr. Gerda Warmerdam     Willem Klooslaan  24      2182   VM    Hillegom 

  
             
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Asblond – Apetrots – Aardedonker – Addergebroed – Bloedheet - Bloedeigen – Doornat - Hagelwit     
Hondsmoe  -  Hemelsblauw  –  Huizenhoog –  Kiplekker –  Keihard –  Kanariegeel –  Loodzwaar   
Muisstil -  Moddervet – Oliedom  -  Pijlsnel  -  Plankgas – Roetzwart - Snoeihard – Straatarm  
Schatrijk - Steenkoud - Stekeblind – Spiernaakt -  Supergaaf - Tonrond – Vederlicht - IJskoud 

 
De oplossing van puzzel 259 is;  bollendorp 
Uit de vele oplossingen hebben we de volgende winnaar(s) geloot; 
 
De hoofdprijs gaat naar;    Mevr. M. van der Meer Faleriolaan 295 
De troostprijs gaat naar;    Mevr. D. Huisman Kerkstraat  24 
 
 
Alle prijswinnaars gefeliciteerd. De prijzen worden thuisbezorgd. 
Wij wensen u weer veel plezier bij het oplossen van de nieuwe puzzel.   
             
De puzzelredactie.  
 
 
 

L E E G E P A E D O D D W U A L B K E 

O M D E T R O O L M U E R V E T S N R 

E S D I R A T R I K I P L E M E L O L 

D S N O H N S B T M  E H A A B D O 

R T E E N A K E S U   K B L R D E O 

A E Z I K O U G S I R E K S O N D Z D 

H N M U H B D R E D D A D A R A A W D 

I H R   S T E K E B L I N E D E O O O 

E O A T A R I P F S N E G I I L L R T 

O O G E A O E S A A B L O L C R B N A 

N T S T R E R G A G K N E T H E D E V 

S R A W Z T N R E P U A D H E E T K E 

L S K IJ R M A O H A S L D N O IJ D P I 

IJ N E L T O A K T G E P T N R S R A H 

P S C H A D E I L O L W I O T K O U D 



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 2021 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. 284
december 2020

januari 2021

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 2021 € 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 februari:                                                                    
woensdag 13 januari 2021

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


