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VAN DE VOORZITTER 
 
Beste ‘clubvrienden’, 
 
In het eerste weekend van februari viel er een pak sneeuw, 
voor het eerst sinds een paar jaar. Zondag code rood voor het 
gehele land en het advies was alleen de weg op te gaan als 
dit absoluut noodzakelijk was. Met deze weersvoorspellingen 
in het vooruitzicht had ik van te voren voor een week de 
nodige boodschappen in huis gehaald. Dus op alles 
voorbereid de komende dagen niet de weg op te hoeven gaan 
en de auto geparkeerd in de garage. 
Maar het winterse landschap lokte wel om naar buiten te 
gaan. Prachtig zoals de wereld wit is gekleurd. Tot aan je 
enkels lopen door de sneeuw. Mijn kleinkinderen kwamen 
langs - in op Marktplaats gescoorde skibroeken en laarzen - 
om opa en oma naar buiten ‘te lokken’ voor een heus 
sneeuwballengevecht. Niets is leuker om in deze ‘barre’ tijden 
van de lockdown buiten te spelen, zowel voor jong als oud. 
Voor ons senioren is het wel oppassen geblazen, want voor 
dat je het weet ga je onderuit.  
Voor de noodzakelijke lichaamsbeweging is sneeuwruimen een prima optie. Ondanks de striemende 
wind heb je het binnen een paar minuten ‘bloedheet’. 
De dagen daarna zakte de temperatuur verder tot diep onder het vriespunt. Bij de schaatsliefhebbers 
begon het direct te kriebelen… zou het binnenkort weer mogelijk worden op sloten en vaarten tochten 
te maken? Heel Nederland sprak al over een Elfstedentocht, alhoewel de regering op voorhand 
verkondigde dat toertochten niet zijn toegestaan mede door de massale toeloop van deelnemers en 
toeschouwers. Als deze Kompas bij u in de bus valt, weten we of er iets mogelijk is geweest. 
 
Inmiddels heeft het wandelvirus ook toegeslagen bij mijn echtgenote en mij. Dagelijks proberen wij 
een ommetje te maken door de omgeving. De stappenteller op mijn mobiele telefoon registreert 
precies hoeveel passen wij hebben afgelegd. 
Vandaag heb ik ook de app Ommetje geïnstalleerd op mijn mobieltje. ‘Deze app van de 
Hersenstichting, gemaakt in samenwerking met hersenprofessor Erik Scherder was al populair, maar 
sinds de tweede lockdown lijkt het wel of heel Nederland aan het wandelen is geslagen. Maar liefst 
680.000 mensen hebben de gratis app inmiddels geïnstalleerd op hun smartphone. En dat zijn zowel 
jongeren als ouderen’, zo schrijft Nienke Schipper, redacteur van het dagblad Trouw. 
 ‘Het is de meest gedownloade app op dit moment’, zeg Scherder trots. Je kunt dus terecht spreken 
over een nieuw virus: het Scherdervirus, eindelijk eens een positief virus naast corona met al zijn 
varianten. 
Ik wacht nog even de dooi af, maar dan ga ik zeker gebruikmaken van Ommetje. De app die je elke 
dag stimuleert om een stukje te wandelen. Dat werkt positief tegen stress en stimuleert je energie, 
creativiteit en je immuunsysteem, aldus Scherder. Dat is best handig in deze tijd waarin een virus op 
de loer ligt. 
 
In de wekelijkse digitale nieuwsbrief van de KBO-PCOB las ik over de introductie van het Nationaal 
Seniorenpanel, de opvolger van het ledenpanel van onze overkoepelende organisatie. Al jarenlang 
geven leden hun mening over allerlei zaken in dit panel. U leest de resultaten van deze onderzoeken 
regelmatig terug in artikelen in het Magazine. Ook worden ze gebruikt om de stem van de leden te 
laten horen in de belangenbehartiging. Vandaar de oprichting van het Nationaal Seniorenpanel.  
Voor onze afdeling van belang voor het Seniorenpodium. 
Om nog meer senioren te betrekken bij onder meer enquêtes wordt een oproep gedaan u aan te 
melden. Schrijf u in op de website van het nationaalseniorenpanel en doe mee! Ik heb het in ieder 
geval gedaan. Want elke stem is belangrijk. 
 
Hartelijk groet… en houd goede moed! 
Frans van Lierop 
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Corona-maatregelen 
Sinds eind vorig jaar zijn de corona-maatregelen praktisch iedere twee weken 
verzwaard en zit heel Nederland nog meer thuis. Bezoek is bijna niet mogelijk. 
Kinderen en kleinkinderen komen sporadisch alleen langs. Dit heeft een enorme impact 
op ons sociale leven en het ziet er naar uit dat – zeker tot de zomer – wij ‘opgesloten’ 
zitten in ons eigen huis.  
Iedereen heeft steeds meer behoefte aan sociale contacten. In de persconferentie van 
begin februari sprak onze premier van drie crises. De gezondheidscrisis, de financieel-
economische crisis en de sociaal-maatschappelijke crisis. 

De maatregelen van de regering zijn tot nu toe vooral gericht op onze gezondheid en de economische 
terugslag, en terecht. Echter op sociaal-maatschappelijk terrein is de invloed van corona ongelooflijk. Wij allen 
missen de contacten, de ontmoetingen, het samenzijn, zoals wij ook binnen onze vereniging maandelijks 
organiseren. Helaas ziet het er niet naar uit dat hier binnen een paar maanden verandering in komt.  
 
Uw bestuur denkt na wat het misschien in de zomer kan opstarten. Het is onze bedoeling om te beginnen met 
‘buiten’ activiteiten. Ook denken wij aan een brainstormsessie met een aantal leden. Als u hierin wilt 
participeren, meldt u zich dan bij onze secretaris of ondergetekende. De eerste reactie is inmiddels al binnen. 
 
Contributie-inning 
In ons vorige nummer schreef ik dat veel leden positief hebben gereageerd op onze brief over de bancaire 
inning van onze contributie voor 2021. De afgelopen twee maanden heeft bijna tachtig procent de contributie 
betaald. Wat ons wel is opgevallen, is dat een tiental leden onze vereniging een warm hart toedraagt door 
zowel in december als januari de contributie voor 2021 te betalen. Gelukkig zijn wij niet zo ‘armlastig’ dat dit 
nodig is, ook al zijn extra donaties van harte welkom. Onze penningmeester zal er in ieder geval voor zorgen 
dat het teveel betaalde wordt teruggestort. 
 
Redactie 
Na vijftien jaar gaf ons bestuurslid en redacteur Gerda Warmerdam aan te willen stoppen met deze 
werkzaamheden. Gelukkig heeft zij besloten nog een jaartje deze functies te blijven vervullen. Dit neemt niet 
weg dat wij moeten blijven uitkijken naar een opvolger. En dat geldt niet alleen voor haar functie. Net als de 
gemiddelde leeftijd van onze clubleden worden ook uw bestuursleden (gelukkig) ouder. Om de continuïteit te 
waarborgen dient ook voor meerdere bestuursfuncties binnen een paar jaar ‘nieuw bloed’ te worden gevonden. 
Vroegtijdig beginnen aan en inwerken van opvolgers kan beslist geen kwaad. Dus als een beroep op u wordt 
gedaan…. 
 
Lief en leed 
Al vele jaren verzorgde mevrouw Joke Sewalt namens het bestuur aandacht aan onze leden in feestelijke tijden 
en bij droevige gebeurtenissen. Dit deed zij met verve, waarvoor onze hartelijke dank. Op onze algemene 
ledenvergadering, die we hopelijk dit jaar wel kunnen organiseren, zullen wij officieel afscheid van Joke nemen 
als een onmisbare schakel tussen bestuur en leden. 
Haar werkzaamheden worden overgenomen door al onze contactpersonen. Zij hebben aangegeven dit graag 
te doen en het zal zeker zorgen voor extra contactmomenten met onze achterban.  
 
Belastingteam 
Plotseling heeft Stichting WelzijnsKompas per 1 januari 2021 besloten te stoppen met het verzorgen van de 
aangiftes inkomstenbelasting van een veertigtal personen. Bij de coördinator van ons KBO-belastingteam werd 
de vraag neergelegd of ‘wij’ deze werkzaamheden over wilden nemen. Vanzelfsprekend is hier over nagedacht 
maar ook onze invullers zijn de jongsten niet meer. Uitbreiding van dit team met nieuwe personen is dus meer 
dan welkom. Pas dan kunnen wij positief reageren op nieuwe belasting-invulhulp-verzoeken. 
 
Onze Amaryllis 
De reacties en fotootjes blijven binnenstromen. Het is gebleken dat eind januari / begin februari bij de meeste 
leden de Amaryllis in volle bloei staat. Iedereen geniet met volle teugen. Het zet het bestuur beslist aan het 
denken of er mogelijkheden zijn een dergelijke actie dit jaar te herhalen. 
 
Hartelijke groet, ook namens alle bestuursleden, 
Frans van Lierop 
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Jan van Schie  
met zilveren KBO-speld onderscheiden 
 
 In januari vorig jaar was Jan van Schie twintig jaar ‘in dienst’ van onze 
vereniging als administrateur c.q. boekhouder, met andere woorden de 
financiële ondersteuner van het bestuur. Voor deze verdienste is toen 
door uw bestuur de zilveren KBO-speld aangevraagd bij en verleend 
door het provinciebestuur. Het was de bedoeling dat deze speld op 
onze jaarvergadering van april 2020 zou worden uitgereikt door de 
penningmeester van het provinciebestuur. En toen kwam corona. Uw 
bestuur hoopte vervolgens op een nieuw feestelijk moment in de loop 
van het jaar; helaas zat dit er ook niet in. Al met al was de zilveren 
speld al meer dan een jaar in ons bezit.  

 
 
 
 
 

 
Het bestuur besloot nu niet langer te wachten. Met de smoes om over de 
jaarcijfers 2020 en de begroting 2021 te praten maakte ik een afspraak en 
toog op woensdag 3 februari naar de Molenlaan om de speld uit te reiken 
ten huize van Jan. Vanwege de coronabeperking mag je thuis slechts één 
bezoeker ontvangen en door de anderhalve meter maatregel kan ik het 
opspelden niet doen, maar heeft zijn vrouw Ineke de onderscheiding 
opgespeld in mijn bijzijn en heb ik Jan daarna de bijbehorende oorkonde en 
een feestelijk boeket overhandigd.  
Groot was hun verrassing.  
Meer dan verdiend na zoveel jaren inzet voor onze vereniging. Van harte 
gefeliciteerd.  
En Jan gaat natuurlijk nog jaren door… tenminste dat hopen wij en rekenen 
er ook een beetje op. Geweldig. 
  
Vanzelfsprekend gaan wij – zodra dit mogelijk is – op een feestelijke manier tijdens een clubbijeenkomst Jan 
nogmaals in het zonnetje zetten. 
 
Als een echte ‘cijferman’ had Jan die bewuste woensdag het financiële overzicht over 2020 al helemaal gereed 
en tot achter de komma kloppend. Voor het bestuur een prima uitgangspunt om dit binnenkort te bespreken en 
de begroting voor 2021 op te stellen. Dit laatste zal beslist anders zijn dan voorgaande jaren vanwege het 
wegvallen van alle activiteiten. Met de vrijgekomen gelden gaan wij zeker ‘mooie’ dingen doen richting onze 
leden, want hoewel er voorlopig geen fysieke bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd, komt daar zeker 
‘iets anders’ voor in de plaats. 

Frans van Lierop 
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Moeder, een geloofsmemoriam 
 
Op dinsdag 5 januari is mijn moeder op 83-jarige leeftijd aan de gevolgen van corona 
overleden. Dinsdag een week later ben ik zelf voorgegaan in haar uitvaart.               
Ik kon niet anders, dit wilde ik doen uit eerbied en uit dankbaarheid dat ik haar zoon 
mocht zijn.  
 We mochten haar uitvaren. Ze verliet de haven van de kerkgemeenschap 
waarmee ze verbonden was voor een overtocht naar een nieuwe thuishaven:         
het huis van onze hemelse Vader. In haar laatste dagen bad ze regelmatig de 
woorden:  "Heer, geef mij de eeuwige rust. En het eeuwige licht verlichte mij."                        
Een gebed gebaseerd op het lied ‘Requiem aeternam’.  

Mijn moeder kreeg het katholieke geloof vanaf geboorte mee. Ik herinner me 
nog goed dat haar moeder, mijn oma, veel kaarsjes opstak in de kerk en vaak naar 
de mis ging. Goed voorbeeld, doet goed volgen. Mijn moeder ging ook veel kaarsjes 
in de kerk aansteken en veel naar de mis. 

Toen mijn moeder in het ziekenhuis lag, ontdekte ik de laatste dagen wat voor 
een biddend mens zij altijd was geweest. Eerst gaf ze aan nog niet dood te willen. 
Later hoorde ik haar steeds meer smeekgebeden tot God richten. Zo bad zij: “Heer, 
ik vertrouw op U. Ik hoop op U. Ik dank U uit heel mijn hart. Laat mij niet alleen”.    
Als een mantra bad zij dit regelmatig. Mijn moeder zal in haar leven heel veel 
gebeden hebben voor mijn vader, mijn zus en voor mij; maar ook voor haar 
kleinkinderen.  Ik beschouw het als een zegen dat ik een biddende moeder mag 
hebben gehad. 

Toen ik priester gewijd werd, zei mijn moeder: “Toen je geboren werd, kreeg ik 
je van God. Nu je priester gewijd wordt, moet ik je loslaten en aan God teruggeven”. 
Het priesterschap gaf mij regelmatig de spanning mee tussen de beschikbaarheid 
voor de parochie en de beschikbaarheid voor mijn moeder. Ze is daarin nooit 
dwingend geweest. Ze wist dat ik geregeld voor de geloofsgemeenschap die mij was 
toevertrouwd beschikbaar moest zijn.  

Nu mijn moeder overleden is, zeg ik op mijn beurt: “Ik heb haar als moeder bij 
mijn geboorte van God gekregen, nu mag ik haar aan God teruggeven”.               
Toen ik dit aan mijn bisschop schreef, antwoordde hij: “Geheel je leven is zij er tot nu 
toe geweest met aandacht en zorg. Het is een definitief moment nu zij gestorven is.       
In gelovige woorden geef je aan het vertrouwen te hebben haar terug te kunnen 
geven aan God. Het geloof in Gods liefde en eeuwig leven is een gave die je ook nu 
op een bijzondere manier verbindt met je moeder. Zij ging jou voor in dat geloof.”. 

Mijn moeder zal nu de eeuwige rust geschonken krijgen en het eeuwige licht 
zal haar verlichten. Ik hoop dat ik op mijn sterfbed, en ik hoop dat ook voor u, zo’n 
Gods vertrouwen mag hebben voordat ik uitvaar en overvaar.  

 
Hartelijke groet, kapelaan Stephan Kuik   
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HOZO zorgt 
voor Hillegom, 
ook thuis!

Open Eettafel en
 Avondrestaurant

HOZO Servicepas
Personenalarmering
Huishoudelijke hulp
Persoonlijke verzorging en

 verpleging
Begeleiding, individueel en in  

 groepsverband
Eerstelijns verblijf
Moderne woonzorgcentra

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

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

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

houdt Hillegom gezond
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De weg die de amaryllisbol ging om in uw huiskamer te belanden. 
 
Eerst was er het idee. Als bestuur lieten we onze gedachten gaan over een presentje bij het 
kerstfeest. We zagen immers wel aankomen dat we niet zoals andere jaren ons kerstfeest 
groots konden vieren bij Villa Flora. 
Geopperd werd een amaryllisbol, maar dan moest het ook een herkenbare amaryllisbol worden, 
rood dus, de kleur van kerst en het vignet van de KBO erop. 
Het was een leuk idee, maar er hing een prijskaartje aan. Gelukkig vonden we sponsoren in de 
vorm van “Stichting Ondersteuning Welzijn Hillegom” en “Stichting tot bevordering Sociale 
Contacten van de RK Vakbond”. 
Deze sponsoren gaven ons het sein tot aankoop van de amaryllisbollen.  
Jan Boot zorgde voor de aankoop van de bollen, toen waren we er nog niet, de bollen moesten 
allemaal in de wax en daarna gedrukt worden met het vignet. 
 
800 bollen werden er besteld, niet alleen voor de leden maar ook voor onze adverteerders, 
gedachtegoedschrijvers, burgemeester en wethouders, voorzitter van de PCOB, leden van het 
Seniorenpodium, WelzijnsKompas en het secretariaat van de Willibrordusparochie. 
De bollen moesten wel voorzien worden van een kaartje, dus zorgde Frans voor de lay-out en 
bestelde 800 kaartjes die allemaal voorzien moesten worden van een strik. 
Frans reed diverse keren naar de Action om te zorgen voor lint.  
Deze linten moesten dus allemaal door het gaatje van het kaartje en daarna kruislings geplakt 
worden. Een hele klus, maar vele handen maken licht werk. 
Er werden lijsten gemaakt met aantal bollen voor de contactpersonen, 
daarna moesten de kaartjes per wijk in een plastic zak, zodat iedere 
contactpersoon het juiste aantal kaartjes kreeg die om de bol 
gehangen kon worden. 
Alle contactpersonen hadden toegezegd dat zij de amaryllisbollen 
wilden rondbrengen een paar hadden daar wat hulp bij nodig, dus alle 
bestuursleden hebben een handje meegeholpen. 
Vrijdag 11 december arriveerden alle amaryllis bollen bij Jan Boot, 
waar ze het weekend over in de koelcel stonden. 
Maandag 14 december was D-day. Jan Boot bracht samen met Margit 
Brouwer de bollen in zijn vrachtautootje naar de bestuursleden, die op 
hun beurt brachten weer het juiste aantal bollen naar de 
contactpersonen die op hun lijstje stonden, om een voorbeeld te noemen, ik kreeg 134 bollen 
en bracht die naar 5 contactpersonen. Zo hadden alle bestuursleden hun aandeel hierin. 
John zorgde voor alle adverteerders, dat was nog een race tegen de klok omdat we vanaf 
woensdag 16 december in een totale lockdown gingen. Dus winkels van adverteerders 
gesloten. Gelukkig heeft hij het gered en kon iedereen nog genieten van de amaryllisbol.  
Toen de amaryllisbollen afgeleverd waren bij onze 24 contactpersonen, begon voor hen het 
grote werk, het bezorgen bij de leden. 
Alles verliep zeer goed, aan het eind van de week had iedereen zijn of haar bol in huis en kon 
gaan genieten van het volgen van de groei, doet hij het of doet hij het niet.                              
Als ik dit stukje schrijf is het 1 februari 2021 en heb ik sinds vorige week de bol uit zien komen 
en staat hij nu in volle bloei er zit nog een kleintje naast dus dat wordt nog meer genieten.  
Wat een leuk cadeau en velen waren dit mij eens, we kregen hartverwarmende reacties via 
telefoon, mail of kaartje. Zelfs op facebook zag ik gisteren de KBO amaryllis verschijnen. 
Het was ontzettend veel werk “ maar dan heb je ook wat” zou men zeggen en dat is zo. 
Het bestuur heeft het met plezier gedaan. 
Grote dank vooral aan onze contactpersonen en onze sponsoren, want zonder hen had het niet 
mogelijk geweest. 
 
Karin Zwetsloot 
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Op zoek naar een woning 

In de afgelopen maand hebben we veel bezoek gehad van 
meesjes. Ze waren op zoek naar een woning. In onze 
achtertuin staan namelijk twee vogelhuisjes leeg. Ideaal voor 
de pimpelmees en de koolmees. Kent u het verschil tussen 
die twee? De pimpelmezen zijn die schattige kleintjes met 
blauwe petjes. De koolmees heeft een zwart petje en is wat 
groter. Bovendien heeft de koolmees een zwart streepje op de 
borst, net een stropdas. Mannetje koolmees heeft een brede 
zwarte stropdas, het vrouwtjes een bescheiden zwart streepje 
vanaf de hals naar beneden. Let er maar eens op.  
Tot mijn verbazing hebben de mezen de meeste belangstelling voor het oudste 
vogelhuisje. Dat hebben we meegenomen van ons vorige huis naar de nieuwe tuin. 
Het oude vogelhuisje is een doorleefde woning ‘met authentieke details’, zoals de 
makelaar dat zo mooi weet te zeggen. De dakrand is een beetje vergaan, en een 
specht heeft de deuropening wat ruimer gemaakt. Het was ooit bedoeld voor een 
pimpelmees. Daarom had het een kleine opening, maar die is inmiddels zo ruim dat 
ook de koolmees naar binnen kan. Met lede ogen zie ik aan hoe de koolmees er zijn 
intrek neemt.  De pimpelmeesjes hebben het andere huisje wel bekeken, maar zijn er 
niet gaan wonen. Raar eigenlijk: een prachtig nieuw huisje, waterdicht, op een plaats 
waar de ekster niet durft te komen. Snapt u het?  
Die mezen doen me denken aan mijn zoon. Die koopt liever een 
wat ouder, doorleefd appartement in Amsterdam dan een mooie 
nieuwe woning in Hillegom, waar hij is opgegroeid. Hij behoort tot 
de categorie ‘pimpelmezen’: bij alle woningen die hij in 
Amsterdam heeft bezichtigd was er wel een ‘koolmees’ met een 
dikkere portemonnee. Voorlopig spaart hij door, in de hoop dat het 
ooit gaat lukken. Intussen is hij wel heel gelukkig met zijn vriendin 
in de studio die zij huren in Amsterdam Zuidoost, dus u hoeft geen 
medelijden met hem te hebben. 
Hier in Hillegom hebben we ook jongeren die graag op zichzelf willen gaan wonen. 
De gemeenteraad biedt die jongeren graag de kans om in Hillegom te blijven. 
Daarom heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan om in Hillegom 
‘starterswoningen’ te bouwen, op het terrein waar vroeger SIZO voetbalde. Daar 
komen kleine, maar betaalbare koopwoningen. Er zijn allerlei maatregelen in de 
maak om te zorgen dat de jongere Hillegommers – de ‘starters’ – ook echt de 
bewoners worden. Eigenlijk net zoiets als die kleine opening in het huisje voor de 
pimpelmees. Misschien denkt u nu: ‘hoe zit het dan met woningen voor ouderen?’ 
Wilt u daar iets over kwijt? Laat het weten via de e-mail (kbo-hillegom@hotmail.com) 
of per post, gericht aan Kees Langeveld, via het secretariaat van de KBO 
(Kastanjelaan 18, 2181 KA Hillegom). Ik kom graag een keer op het onderwerp terug. 
 
Kees Langeveld 
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       Het complot . . . 

Het vel papier werd voor hem neergegooid. “Hier, hoe zit dat?”  
William keek vanachter zijn bureau op naar zijn collega die hem aangesproken had en zei 
opgewekt; “Goedemorgen Trijn.”  
“Ja” was het knorrige antwoord “Dus? Hoe zit dat met die order?” Een bruine nicotinevinger wees 
op een passage op de door William gemaakte order.  
“Ik zal het voor je nazien” zei hij en vervolgens; “Hoe was je vakantie?” 
Verward staarde Trijn hem aan, “Hoezo?” 
Kennelijk had niemand Trijn ooit naar haar vakantie gevraagd en William zei nogmaals; “Hoe je 
vakantie was, leuk, niet leuk, goed of slecht weer, kortom; hoe was het?” 
Dat was Trijn helemaal niet gewend dat iemand naar haar vakantie vroeg, zelfs maar 
geïnteresseerd in haar was. Nee, dat was ook niet zo raar want Trijn was nou niet bepaald een 
populaire collega. Ze had dan ook niet veel pluspunten. Ten eerste haar naam en haar 
humeurige karakter hielp ook niet echt mee. Ze rookte als een ketter en hield nooit rekening met 
een ander. Ze kleedde zich slordig en als ze al wat zei was het meestal negatief en altijd kortaf. 
Ze was voor het overige personeel een “verbitterde oude vrijster” en werd als het maar even kon 
het liefst ontlopen. En nu vroeg iemand iets aan haar? Vroeg naar haar vakantie? 
Ze moest het even verwerken en reageerde toen verbaasd. “Eh . . ja, ja wel goed. Fantastisch 
eigenlijk.” En de altijd humeurige Trijn van de administratie begon zowaar aan William over haar 
vakantie te vertellen. Op navraag van William zei ze inderdaad foto’s te hebben gemaakt en ja, 
als William ze wilde zien zou ze haar fotoalbum wel een keer meenemen. 
Toen William zei dat hij dat leuk zou vinden keek ze hem achterdochtig aan of er 
geen addertje onder het gras lag, of achter die plotselinge interesse niet een of 
andere wrede grap school. Ze zag slechts een geïnteresseerd gezicht en besloot 
hem het voordeel van de twijfel te geven en beloofde hem morgen al haar 
vakantiefoto’s te laten zien en zei zelfs een kortaf “bedankt” toen ze weer naar 
haar eigen afdeling vertrok.  
De andere dag. William had het fotoalbum al twee keer doorgekeken. Trijn bij een oud kerkje,    
Trijn in stokoude straatjes, Trijn bij een typisch Grieks restaurantje en aan de Egeïsche Zee in 
een kleine bikini die zeker geen afbreuk deed aan haar figuur en toen William haar daarmee 
complimenteerde kleurde de zure Trijn als een puber en kraakte de foto af maar William had het 
al gezien. Er ontstond een totale gedaanteverandering. Er was sprake van een metamorfose. 
De zo houterig bewegende, lelijk kijkende, slecht geklede humeurige oude vrijster genoemde 
Trijn veranderde voor Williams’ ogen. Haar gezicht klaarde op, er verscheen een verlegen 
glimlach op haar lippen en ze leek opeens wat makkelijker te bewegen. William gaf haar ook nog 
een compliment om haar gevoel voor fotograferen en het personeel ervaarde vanaf dat moment 
een heel andere Trijn op de afdeling. En zelfs de jongste bediende Kees, die in haar ogen 
“nergens voor deugde” kreeg zelfs een vriendelijke opmerking en Kees die inderdaad niet de 
slimste was wist niet hoe hij het had. 
Die Trijn toch. De weken daarop had haar karakter een verandering doorgemaakt. Hun collega 
was veranderd in een vrouw die opeens bleek te kunnen lachen, ware het niet te overdreven 
maar toch. Een vrouw die zich wat meer open opstelde, niet meer rookte in bijzijn van haar 
collega’s en zich met zorg kleedde in kleren die haar figuur goed deden uitkomen.  
Knap zou Trijn nooit gevonden kunnen worden maar wat belangrijker was wist William, ze was nu 
een vrouw die wat minder met haar verleden leek te worstelen, meer zelfvertrouwen had, meer 
vertrouwen in de medemens. Hij had het wel goed gezien, zijn collega was een vrouw die veel 
had meegemaakt, in haar jeugd en/of daarna. Trijn was niet zomaar die persoon geworden die ze 
was. Daar moest een reden voor zijn. En dat had hij vooral gezien toen haar gezicht zo opklaarde 
bij het vragen naar haar vakantie. Die blik in haar ogen, die anders zo strakke trek om haar 
mond. Hij had gezien dat dat normaal zo norse gezicht een verandering onderging en het gezicht 
een soort warme blijdschap vertoonde.  
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Liesbeth, de altijd zin in een feestje hebbende collega was via meneer Dommel, de boekhouder 
achter Trijn’s geboortedatum gekomen. Sjaak, de magazijnchef, wat je al gauw bent als je die 

toko in je eentje beheerde had een doos met slingers opgediept. Teun Blinker van 
onderhoud had een dag voor Trijn’s verjaardag gauw haar oude krakende 
bureaustoel gesmeerd en samen hadden ze het kleine kantoortje met slingers 
versierd en het gezamenlijke cadeau met een bos bloemen op haar bureau gezet. 
Toen Trijn op de ochtend van haar verjaardag haar mini-kantoor binnenstapte en 
zag wat haar collega’s bekokstoofd hadden brak ze. Ze barste in huilen uit en dat 
werd er niet beter op toen het voltallige personeel opeens op de gang, het 

kantoortje was te klein luidkeels “Lang zal ze leven” begon te zingen. Ze droogde haar tranen en 
antwoorde zoals ze van Trijn gewend waren met; “Wat klonk dat vals” en iedereen schoot in de 
lach. 
Trijn zou het nooit te weten komen maar iedereen dacht hetzelfde; “Missie geslaagd.” 
 
Walter v.d. Reep 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hoe de sneeuw aan zijn kleur kwam. 

Toen God alles geschapen had, gras, planten en bloemen, maakte hij ook de sneeuw en zei: 
“De kleur moet je zelf maar uitzoeken. Je bedekt toch alles”. De sneeuw ging naar het 
groene gras en zei: “Geef mij je groene kleur”. Maar het gras weigerde dit. Toen ging ze naar 
de bloemen. Maar geen van al die mooie bloemen wilde zijn kleur afstaan. Tenslotte kwam 
hij bij het Sneeuwklokje. Als niemand mij een kleur geeft zal het gaan als de wind, die alleen 
daarom soms zo boos wordt omdat men hem niet ziet!. Het Sneeuwklokje kreeg medelijden 
en zei: “Als je mijn kleur wilt hebben, mag je haar nemen”. Zo kreeg de sneeuw haar witte 
kleur. Het werd de vijand van alle bloemen behalve van het Sneeuwklokje. 
 
Bron: Fuchiana 57e jaargang no. 1. Henk Hoefakker. 
 
Ingezonden door; dhr. J. Pieters 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Rijbewijskeuring  
 
Als ouderenadviseurs en bestuursleden krijgen wij 
regelmatig vragen over de kosten van de rijbewijskeuring 
bij Regelzorg B.V. daarom een korte uitleg. 
De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 50,-- en is een 
vaste prijs  ook voor 75 plus.                                          
Als KBO lid krijgen wij geen extra korting op dit bedrag. 
Alleen als u een collectieve zorgverzekering via KBO-
PCOB heeft afgesloten bij Zilveren Kruis en een aanvullende verzekering hebt dan kunt u € 35,-- 
terug krijgen met het opsturen van de kwitantie aan uw zorgverzekeraar Zilveren Kruis. 
De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt het maximumtarief voor rijbewijskeuringen die op dit moment 
maximaal € 107,65 mag bedragen dus u begrijpt dat de kosten van Regelzorg B.V. redelijk zijn. 
U kunt bij Regelzorg B.V. een afspraak maken voor een keuring via de website 
www.regelzorg.nl of via telefoonnummer 088-2323300. 
De keuring in Hillegom is 1x per maand op woensdag bij Stichting Cultuurbeleving,  
Prinses Irenelaan 16, 2181 CZ Hillegom. 
Op de website van Regelzorg staan eventueel nog meer locaties in onze omgeving zoals Lisse, 
Nieuw Vennep, Sassenheim en Hoofddorp. 
Wij hebben ook de tekst aangepast in het stukje over de rijbewijskeuring in ons blad 
omdat het tonen van het lidmaatschapsbewijs van de KBO niet nodig is. 
Wij hopen dat dit wat duidelijkheid schept maar mocht u nog vragen hebben dan 
horen wij het graag.  
 
Joke Heemskerk 
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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
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Heereweg 21, 2161 AC  Lisse   0252 - 413 213   info@vanderputtenendunweg.nl

Voor een 
persoonlijk

laatste afscheid.

GÉÉN LOCKDOWN bij ERFRECHT.INFO: 
Onze dienstverlening gaat 365 dagen per jaar door 

Spoedgeval? Dierbare overleden? 
Wij staan u met raad en daad bij 

Juridische en financiële afwikkeling van een nalatenschap 
OOK als er GEEN testament of GEEN eigen woning is 

085 - 0 60 10 70 



 

 
EVEN VOORSTELLEN 
 
Erfrecht.info is er voor iedereen die IN BEGRIJPELIJKE TAAL hulp, advies en/of begeleiding 
wenst op juridisch, belastingtechnisch en administratief gebied en in het bijzonder op het 
gebied van ERFRECHT. Alle vakspecialisten spreken en schrijven zoveel mogelijk 'in 
begrijpelijke taal' en dat blijkt zeer gewenst en nodig te zijn. 
 
Estate Planner en Fiscaal Specialist mr. Neill E.D. Buijze: “Wij onderscheiden ons hiermee echt van 
andere juristen. Persoonlijke aandacht staat bij ons hoog in het vaandel. Onze moderne aanpak om 
een consument vóór het bezoek aan de notaris al uitgebreid op de hoogte te brengen van alle 
mogelijkheden, slaat enorm goed aan”.  
 
Het informeren gebeurt door het aanbieden van een direct bezoek aan huis, in de vertrouwde 
omgeving om vervolgens in alle rust de persoonlijke familiesituatie te bespreken. Waar mr. Buijze zich 
op het notariskantoor waar hij werkte altijd strikt hield aan opgelegde tijdslimieten en er altijd ‘uurtje 
factuurtje’ gold, worden er nu gewoon afspraken zonder tijdslimiet ingepland. Een dergelijk gesprek is 
naast vrijblijvend ook nog eens kosteloos. Op de vraag hoe dat eigenlijk mogelijk is, antwoordt 
mede-eigenaresse Financieel Specialist en Erfrecht Specialist Ellen Joan Padt: “Mensen die ons 
benaderen hebben een probleem of een vraag. Indien wij iemand deskundig van informatie voorzien 
en een weloverwogen advies geven, dan is het ons in de meeste gevallen ook gegund om iemand 
verder te begeleiden door de jungle van juridische begrippen en zinsconstructies. Dienstverlening als 
de onze met ook nog eens controle op de uiteindelijk opgestelde akten en het aanbieden van een     
in begrijpelijke taal geschreven persoonlijk verslag, bestaat verder ook helemaal niet”.  
 
SAMENWERKING: Twee vakspecialisten hebben 32 jaar ervaring gebundeld in het bedrijf 
Erfrecht.info, wat inmiddels een begrip is geworden op Erfrecht-gebied in transparante, actuele en 
eerlijke informatievoorziening naar de consument. Aangesloten verder zijn alleen kwalitatief goede 
Notarissen, Erfrecht Specialisten en Fiscaal Specialisten. Erfrecht.info staat voor de hoogste kwaliteit!  
 
MAATWERK: Erfrecht.info biedt hulp bij het zorgvuldig samenstellen van notariële akten zoals 
bijvoorbeeld een (levens)testament, huwelijksvoorwaarden of een akte van verdeling maar ook bij 
onderhandse akten (bijv. een geldleningovereenkomst of een schenkingsakte). Iedereen heeft 
persoonlijke wensen en voorkeuren, dus het is altijd maatwerk. De Top 3 aanleidingen zijn: 
‘Erfbelasting besparen’, ‘Het huis niet willen opeten als men naar een Zorginstelling gaat’ en          
‘Het uitsluiten van de schoonkinderen’. Echter: er is en kan zo veel méér, laat u informeren! 
 
EEN STUKJE RUST: Erfrecht.info creëert graag een stukje (financiële) rust. De kosten voor het 
opstellen van notariële akten als een (levens)testament wegen niet op tegen de lasten die voor 
rekening komen van de dierbaren bij het overlijden of het naar een verpleeghuis gaan van een 
partner. Laat staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn.                                   
Dat wenst u toch echt niemand toe?! 

KOSTELOZE NAZORG: Op het moment dat uw partner naar een verpleeghuis gaat of er een 
dierbare overlijdt, staat Erfrecht.info ook voor u klaar met raad en daad en begeleidt u door deze 
verdrietige periode. 
 

Erfrecht.info is u graag van dienst! 
ONLINE - TELEFONISCH – THUIS 

 
www.erfrecht.info        085 – 0 60 10 70         info@erfrecht.info 
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Nieuwe leden

Vanaf 1 januari hebben wij 15 nieuwe leden mogen verwelkomen .
Ook zijn er 5 donateurs lid geworden
Allen van harte welkom bij de KBO. 

Het bestuur van de KBO  wenst alle jarigen  van de maand 
maart een  prettige verjaardag

29/2 De heer C.J. van der Kolk 85 jaar
3 Mevrouw P.W.M. 80 jaar
4 Mevrouw C. van 90 jaar
5 Mevrouw C. van  91 jaar 
9 Mevrouw P.J. 96 jaar

12 Mevrouw D. 94 jaar
16 Mevrouw M.B. van den 92 jaar
16 De heer A. 85 jaar
20 Mevrouw H.C. van der  91 jaar 
29 De heer M.G. de 75 jaar
31 Mevrouw G. 80 jaar
31 Mevrouw A. 90 jaar

Walraven - van Zuylen

Fokker

Noort- Fennes

Berg-Reeuwijk
Peters - Klinkenberg

Willemse - Blokker

Steijn - Damen

Brouwer
Linden - Stroombergen 

Kokkelkoren- Blokker

Bakker-Hoek

                                                                                           

CLEMENS TOTAAL PRINTING
Satellietbaan 39
2181 MG Hillegom

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

Wijkzorg: 
•  Hillegom Noord 06 82 01 21 02
•  Hillegom Zuid 06 82 01 21 03

Thuis wonen met 
zorg bij de hand

Hoogstpersoonlijk. marente.nl
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        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  W. Mulder - Assendelft          Molenstraat 12 
     Mevrouw  J.F.P. v. d. Elst - Rotteveel    Eikenlaan 24 
     Mevrouw  R. Verkerk – van Houten      Onder de Toren 8 

   Mevrouw   A.W. Bakker -  Joosten  Bloemswaard Garbialaan 3 
      De heer    J. van Trigt       Parallelweg 15 

     Mevrouw  J.C. Vermeij    Hillinenweg 84  
    Dat zij rusten in vrede. 
 

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

        
 Voorjaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Congo 
 
Als Actiedag is zaterdag 13 maart voor Hillegom vastgesteld. 
U kunt op die dag tussen 10 – 12 uur op het Plein bij de St.Jozef- en St. 
Martinuskerk uw her-draagbare kleding inleveren in dichtgebonden plastic 
zakken.  Schoenen graag  apart verpakt. (Niet mogen worden aangenomen: 

Kapotte en vuile kleding, speelgoed, knuffels,  handdoeken, kussens en dekbedden). 
De Inzameling vindt BUITEN plaats, dus zijn er geen bijzondere Corona-voorschriften. Wel 
worden mondkapjes / handschoenen gedragen.  
De opbrengst is bestemd voor renovatie van diverse scholen in de Democratische Republiek 
CONGO (DRC).  Ivm. extreme armoede en telkens oplaaiende conflicten gaan ong.                   
5 miljoen kinderen niet naar school. Samen met plaatselijke Hulporganisaties zullen o.a.           
in de stad  Kananga  25 scholen worden gerenoveerd. Ook zullen waterputten en sanitaire 
voorzieningen worden aangelegd, waardoor de leeromgeving duurzaam verbeterd wordt.  
Verder worden er preventiemiddelen tegen Corona aangeschaft.  
Voor meer info: www.samskledingactie.nl   
Wie niet zelf kan brengen kan bellen naar 06-1309.6656 (Joke Zonneveld).                            
Ook kan kleding, schoenen en huishoud textiel worden gebracht naar Pr. Bernhardstraat 80.  
We bevelen de actie van harte bij u aan. 
 
Joke Zonneveld 
   
     

 



 
    

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

Tel: 0252-672727
www.oskamreizen.nl

Bekijk onze site of showroom en laat u
overtuigen van onze kwaliteiten en mogelijkheden.

Wilt u gelijk een afspraak maken?
Bel dan met JG stukadoors  06-54380556

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

Jan Prinsheem 52
en Dienstencentrum Elsbroek



 Dit gedicht  maakte ik toen ik 15 was en de rassenwetten in  Amerika speelden. 
 (nu ben ik 70 +)   

 Jij bent zwart en ik ben blank 
 maar uit onze mond komt dezelfde klank. 
 Wij beiden willen vrij zijn 
 En leven zonder dwang en pijn. 
 Maar waarom denkt men toch op deze aarde 
 dat het leven van een zwarte is van minder waarde? 
 Opgetekend door eeuwen heen 
 zal men ons verachten om datgeen! 
 Het is God die de wereld schiep 
 En voor blank en zwart, rood en geel, het leven liet! 
 
 Het geeft wel te denken  maar helaas speelt het dus nog steeds. 
 Naam bekend bij de redactie  

 

 
Ook in coronatijd is welzijnsadvies actief! 
 
De welzijnsadviseurs van Welzijnskompas bieden ook nu tijdens de coronatijd hulp 
en advies voor allerlei vragen op het gebied van welzijn, wonen en zorg. 
De klant kan volgens de richtlijnen van het RIVM worden uitgenodigd op kantoor. 
Wanneer het niet mogelijk is om op kantoor te komen, dan wordt het gesprek bij de 
klant thuis gehouden.  
 
Een voorbeeld uit de praktijk: 
Het betreft een man die 6 maanden geleden, na een kort ziekbed, zijn vrouw verloren 
heeft. Er zijn natuurlijk veel zaken te regelen, maar de man voelt zich ondanks de 
hulp van zijn kinderen erg alleen. In het gesprek met de welzijnsadviseur wordt 
gekeken naar zijn hobby’s en of daar aansluiting mee te vinden is bij een 
groepsactiviteit zodat hij kan aansluiten om meer sociale contacten op te bouwen. De 
man blijkt van biljarten te houden en gaat samen met zijn zoon eens kijken bij de 
plaatselijke biljartclub. Verder blijkt hij het huishoudelijk werk niet goed meer te 
kunnen doen. Hiervoor wordt een aanvraag gedaan bij de ISD voor hulp bij 
huishouding. Daarnaast wordt er natuurlijk aandacht besteed aan het overlijden van 
zijn vrouw en wat dit met deze man doet. Via Humanitas krijgt hij rouwbegeleiding. 
 
Kortom, de welzijnsadviseur denkt mee en helpt een ieder de weg te wijzen waar dat 
nodig is. Iedereen maakt natuurlijk zelf uit wat het beste bij hem of haar past.  
Bij behoefte aan een gesprek met één van onze welzijnsadviseurs, kan er contact 
worden opgenomen. 
 
Inoek Post voor de gemeente Lisse i.post@welzijnskompas.nl 
Bertine Westerhoven voor de gemeente Hillegom b.westerhoven@welzijnskompas.nl   
of Carmen van Wort, c.vanwort@welzijnskompas.nl  
 
Telefoon 0252 – 757 100 
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                                   De “Puzzelhoek ”van de KBO 

 

PUZZEL nr.   262                                 “Onze Willie” 

Puzzel mee en lever de oplossing in uiterlijk vóór  zaterdag 6 maart 2021     

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

 

 E N H O K P R E P E U Q 
IJ A A E L D A J T R E K A A N O T   I  S 
F J Z E L R A N N O R E N K E I T V I 
T A T K E O J T E M A X T A L N E E E 
I A E G G U C O R S T E IJ N P E S L W 
G R O N I R E V R W R I A U M T D E I 
S T S S R B M E O U M U E S L E I T L 
E D I V E C O P R I M A Y B R E D Y L 

  
Amsterdam – Acteur – Albums – Avro – Carel – Come Prima – Cor Steijn – Café – Straatzangers 
Dikkertje – Edisons – In de hoofdrol – Jordaan – jaren vijftig – Platenzaak – Leidseplein  
Levenslied – Marina – Max Tak – Museum – Neef Johnny – Opera – Plaquette – Optredens  
Televisie – Tenore Napoletano – Verbrugge – Vrouw Ria – Willeke – Willy Derby 
 
Oplossing van deze puzzel;   261   “ rustgebied “ 

   
Uit de vele oplossingen hebben we de volgende winnaars geloot;  
De hoofdprijs gaat naar;  Mevrouw A. van Etten   Groot Veenenburg 74 
De troostprijs gaat naar;  De heer B. van Houten   Kuyperlaan 7 
 
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 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 
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

46ste jaargang nr. 286
maart 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 maart:                                                                    
woensdag 10 maart 2021

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


