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VAN DE VOORZITTER 
 
Beste ‘clubvrienden’, 
 
Als dit eerste nummer van ons Kompas in 2021 bij u in de bus valt zit de 
maand januari er al bijna op. Toch wil ik u voor het komende jaar het beste 
toewensen, bovenal een goede gezondheid en de hoop uitspreken dat 
iedereen gevrijwaard mag blijven van het beruchte coronavirus.  
Mijn kleinzoon van negen zei het treffend op nieuwjaarsmorgen: ‘Gelukkig is dit 
vervelende en waardeloze coronajaar 2020 afgesloten en mogen we hopelijk binnenkort alles weer 
doen’. Jouw kinderen en kleinkinderen, broer of zus, opa en oma weer een knuffel geven bijvoorbeeld 
met hun verjaardag. Helaas… alles weer doen zoals voor maart zit er voorlopig nog niet in. De 
besmettingscijfers blijven hoog, maar gelukkig is de vaccinatie opgestart.  
 
Vlak voor kerst kreeg ik van onze burgemeester een telefoontje met de vraag wat wij nog kunnen 
doen voor onze leden. In het kader van de landelijke actie tegen de eenzaamheid startte het College 
van B&W half oktober met zijn ‘oor te luister’ leggen bij alle Hillegomse verenigingen. Ik vertelde hem 
dat onze club sinds maart geen enkele fysieke activiteit heeft kunnen organiseren en dat wij contact 
met onze leden onderhielden via ons verenigingsblad en de contactpersonen. Andere activiteiten 
waren onze Paasgroet, de chocolade-actie in september, de bloemen voor onze kroonjaren en de 
Amaryllisbol in december. Wij hadden er natuurlijk ook voor gezorgd dat ook op het bureau van alle 
leden van ons college een KBO-Amaryllis kwam te staan. Dat werd bijzonder op prijs gesteld. 
 
De Amaryllisbollen voor onze leden en donateurs, die half december door onze bestuursleden en 
contactpersonen zijn rondgebracht, zijn een groot succes geweest en door velen bijzonder 
gewaardeerd, gezien de tientallen reacties via telefoon, e-mail en kerstkaarten. Dit mede dank zij de 
financiële support van sponsor Stichting Ondersteuning Welzijn Hillegom.  
Als het goed is staan nu alle Amaryllissen in bloei en kunt u er de komende weken nog van genieten. 
 
Wat mij zorgen baart, is de terugloop van het aantal leden. Onze vereniging is niet de enige in 
seniorenland dat te kampen heeft met een daling van het ledenbestand. Door natuurlijk verloop is het 
ledental van onze club het afgelopen jaar met een kleine vijftig personen afgenomen. En nieuwe 
aanwas geschiedt maar ‘mondjesmaat’. Vooral door het niet kunnen organiseren van onze 
maandelijkse themabijeenkomsten missen wij promotie-momenten. Want de ervaring is dat nieuwe 
leden voornamelijk komen door mond-op-mond reclame voor onze muzikale evenementen. Natuurlijk 
is het leuk af en toe ter vervanging een cadeautje te geven zoals in 2020. M   aar bovendien bieden onze 
financiën niet de ruimte regelmatig attenties uit te delen. 
Wat kunnen we nog wel? Denk eens aan samen wandelen, want bewegen is goed voor de gezondheid. 
Niet voor niets attenderen onze KBO/PCOB organisatie en het seniorenblad Plus ons regelmatig via 
magazines, websites en e-mail berichten op fysieke activiteiten. Want corona maakt ons passief. 
Niets is leuker dan samen ‘een blokje om’ te gaan… goed voor spieren en botten, hart- en 
bloedvaten, diabetes en overgewicht. 
 
Veel van onze leden hebben de respectabele leeftijd van 80-plus mogen bereiken. Hun kinderen zijn 
dus rond de zestig, de ideale leeftijd om lid te worden van onze vereniging. Ik doe dus een beroep op 
u allen: ‘Gooi het eens in de familiegroep en voel je niet te jong om lid te worden’…  
Het bestuur gaat er komende jaren alles aan doen voor ‘onze jeugd’ een aantrekkelijk programma op 
te stellen. Suggesties zijn altijd welkom. 
 
Nieuwe columnschrijver. U kent hem vast wel: Kees Langeveld, de fractievoorzitter van het CDA in 
onze gemeenteraad. Kees verzorgt al jaren voor onze club tijdens het zomerprogramma wandelingen 
in de Amsterdamse Waterleidingduinen, waarbij hij de deelnemers ongelooflijk veel informatie 
verschaft over de flora en fauna in dit prachtige gebied. Kees heeft toegezegd met ingang van dit 
nummer regelmatig – zoals hij omschrijft – leuke weetjes over Hillegom, over planten en dieren, over 
wat hem zoal opvalt in ons dorp – te delen. Kees… succes en ik ben benieuwd! 
 
Hartelijk groet, 
Frans van Lierop 



Corona-beperkingen 
In tegenstelling wat ik in ons vorige nummer had gehoopt zijn er voor ons bestuur nog 
steeds geen mogelijkheden om fysiek bij elkaar te komen. Vanzelfsprekend is er 
regelmatig onderling contact, maar sinds de verlenging van de lockdown na 19 januari 
is er nog geen vooruitzicht op mogelijke bijeenkomsten in welke vorm dan ook. 
Natuurlijk brainstormt uw bestuur op alternatieven, maar dat is niet eenvoudig. Het 
overgrote deel van onze leden is 65-plus, dus vallen wij in de hoogste risicocategorie. 
Alle ogen zijn gericht op de resultaten van het vaccinatieprogramma, dat op 6 januari is 
ingezet. 

Conform de informatie van de Rijksoverheid zal heel Nederland voor september ingeënt zijn tegen het corona-
virus. De volgorde van vaccinatie is inmiddels uitvoerig via de media gepubliceerd. Eerst al het zorgpersoneel 
in zieken- en verpleeghuizen. Daarna de bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ziekte jonger dan 
60 jaar. Daarna alle thuiswonenden van 60-75 jaar en vervolgens iedereen van 75 jaar en ouder. De planning 
is dat voor 1 april deze vaccinatie met het Pfizer of Moderna vaccin is afgerond. De rest van de bevolking is 
voor de zomer aan de beurt. De bereidheid onder de Nederlandse bevolking om gevaccineerd te worden is 
hoog, ongeveer 75%. 
Hopelijk zullen de maatregelen en het vaccineren er voor zorgen, dat het coronavirus wordt ‘verslagen’ en dat 
in het tweede halfjaar van 2021 voorzichtig teruggekeerd kan worden naar een ‘normale’ samenleving. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Het is nog te vroeg om de gecombineerde Algemene Ledenvergadering van 2019/2020 in april door te laten 
gaan. Niet alleen voor de vaststelling van het gevoerde financiële beleid, maar ook voor de herverkiezing van 
bestuursleden is het organiseren van een jaarvergadering statutair verplicht. Van ons bestuur is dit jaar meer 
dan de helft periodiek aftredend. Jan Boot, John Hellburg, Joke Heemskerk en ondergetekende zijn bereid hun 
bestuursfunctie met een nieuwe periode van drie jaar te verlengen. Gerda Warmerdam neemt na 15 jaar (!!) 
afscheid als redacteur van ons maandblad Het Kompas. Dit gaan we te zijner tijd zeker feestelijk gedenken. Op 
deze plaats alvast een groots bedankje voor haar inzet de afgelopen jaren. Het is beslist geen sinecure iedere 
maand weer er voor te zorgen dat ons blad bij u in de bus valt. 

 
Contributie-inning 
Veel leden hebben positief gereageerd op onze brief over de bancaire inning van onze contributie voor 2021. 
Voor ieders veiligheid is het goed dat er zo min mogelijk contant wordt betaald. Zodra uw contributie- of 
donatiebetaling binnen is ontvangt u via onze contactpersonen uw contributiekaart. 
 
Seniorenpodium 
Eind december is het Strategieplan Ouderen Hillegom van het Seniorenpodium gereed gekomen. Het doel van 
dit plan is ‘Hillegom te maken tot een plek waarin ouderen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelen. Waar 
zij zorg en aandacht krijgen als dat nodig is, maar vooral waar zij zelf zo lang mogelijk actief kunnen blijven 
meedoen!’ 
De visie en doelstellingen verwoord in dit plan zullen in eerste instantie officieel worden aangeboden aan de 
wethouder en vervolgens worden gedeeld met onder andere onze Vereniging van Senioren, de PCOB, de 
Adviesraad Sociaal Domein, WelzijnsKompas en de politieke partijen. Om de effectiviteit van het 
Seniorenpodium te waarborgen is gekozen voor een aantal rollen die afzonderlijk of gelijktijdig door het Podium 
kunnen worden vervuld. Dit betreft de rol van belangenbehartiger, aanjager, spreekbuis, beleidscriticus en 
vertegenwoordiger in netwerken. 
Het is een ambitieus plan. Aan de implementatie wordt nu hard gewerkt. Aan de inzet van het Seniorenpodium 
zal het niet ontbreken. 

Frans van Lierop . 

Nieuw redactielid 
Het bestuur zoekt dus een opvolger voor Gerda. Onze inspanningen tot nu toe hebben nog geen resultaat 
opgeleverd. Wij zoeken dus een lid, die haar taken wil overnemen. De werkzaamheden bestaan 
hoofdzakelijk uit het vergaren van toegezonden kopij en deze artikelen op te maken op de computer in 
Word. Ook is de redactie vrij in het publiceren van - voor onze leden interessante - artikelen vanuit de 
media of onze landelijke KBO-organisatie Vervolgens wordt het geheel digitaal door de redactie 
aangeleverd bij onze drukker. Wenst u meer informatie voor deze belangrijke positie binnen de club, neem 
dan contact op met Gerda. Denkt u… dat is wat voor mij… neem dan contact op   met ondergetekende. 



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



Gedachtegoed  

Het is inmiddels al februari in het nieuwe jaar. De maand begint met het feest van Maria 
Lichtmis (2-2) – dat de lichtkring rond Kerstmis afsluit - en de gedenkdag van de            
H. Blasius (3-2).  

Toch is het buiten nog erg donker. En niet alleen wat het weer betreft..! Maar nee, ik ga 
het niet over het virus hebben. Liever schrijf ik over een lichtpuntje, waarvan je achteraf 
denkt: dát was goed, daar kreeg ik nieuwe energie van.  

Onverwacht ging ik oppassen op twee achterneefjes. Lieve, levendige jongetjes die mij 
kennen als `tante Anneke’ (al ben ik hun oud-tante, maar dat klinkt zo oud).                 
Een ochtendje kijken, luisteren, meespelen, een beetje verzorgen. Af en toe pakten ze 
m’n hand, of leunden ze tegen me aan. Het was gezellig, geen moeite en opgewekt ging 
ik naar huis. Wat deed me dat góed, merkte ik achteraf. Want zo’n warm knuffel-contact, 
dat was lang geleden. Het gaf me energie.   U herkent dat vast wel… nu die `anderhalve 
meter’ en andere beperkingen al zo lang de regel zijn. Het valt niet mee om een 
lichtpuntje te zien, maar áls er zich een voor doet..  

Ik moet denken aan Elia en die `zachte bries’..; een bekend Bijbelverhaal *. Elia had het 
zwaar, zijn missie als profeet was mislukt. Hij gaf alle moed op en trok zich terug.        
Ten einde raad kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar deed hij zijn beklag, en 
God zei: `Kom’. Dat deed Elia, en dan staat er: `toen ging God voorbij..’ Eerst een storm, 
maar daarin was God niet. Toen een aardbeving, toen vuur, maar ook daarin was God 
niet. Daarna volgde `het suizen van een zachte bries..’ Toen, achteraf, besefte Elia: niet 
in grote woorden, niet in macht of geweld. Nee, God is .. als adem, licht, zacht. Om zo 
vérder te kunnen.  

Maria, Jozef gingen met Jezus naar de tempel, veertig dagen na zijn geboorte.          
Daar waren twee oude mensen, Simeon en Hanna, die wachtten en wachtten tot alles 
beter zou worden. En ja, met de kleine Jezus begón er iets nieuws! Terwijl in dit kleine 
stukje evangelie aan Maria ook eerlijk werd verteld van de zorgen en de pijn in de 
toekomst, werd het Goede Nieuws verwoord als `troost’ en `licht’ voor alle mensen. **  

Begin februari, Maria Lichtmis en de H. Blasius. Twee dagen in het teken van licht waar 
het donker is, van nieuwe adem waar het benauwd is. Soms ervaren we die tekens pas 
achteraf,   als ze eigenlijk al voorbij zijn. We kunnen het moment niet pakken of 
vasthouden, we kunnen er alleen alert op zijn met open hart en mind. En dan zo’n 
`zachte bries’ opmerken die ons kan `opladen’ en lucht geven.  

Zoals het lichtpuntje van die achterneefjes. De kerstkaarten die ik kreeg, de oliebollen 
van de buren, de frisse lucht buiten, het eerste winterakonietje in de tuin (al op 4 januari)                 
En de amarylisbol van de K.B.O. die nóg niet bloeit maar wel elke dag groeit. Óp naar 
het licht.  

Anneke Beenakker-Voorn 

 * eerste boek Koningen 19, 9 

 ** Lucas 2,22 



Aangenaam kennis te maken 

Hij liep door de Hoofdrstraat, onherkenbaar door zijn 
mondkapje. Zijn jas was rood, zijn haar zilvergrijs, hij had 
vrolijke ogen en ik zag een blik van herkenning. ‘Ino, mijn 
achterneef’, dacht ik. Hij stak zijn hand op en ik stapte van 
mijn fiets om een praatje te maken. Maar toen bleek dat ik mij 
vergist had. En aan die vergissing heeft u dit stukje te danken. 

Het was niet mijn achterneef, maar onze KBO-voorzitter 
Frans van Lierop. We maakten een praatje en hij kwam snel 
ter zake. ‘Kees, wil jij niet af en toe een stukje schrijven voor 
Het Kompas?’ Natuurlijk voelde ik mij gevleid, maar ik durfde niet direct ‘ja’ te 
zeggen. U moet namelijk weten dat ik net gestopt ben met schrijven voor het blad 
van de Leidse Hortus, dat rond deze tijd verschijnt (begin februari 2021). Ik heb dat 
vele jaren gedaan, met veel plezier, over talloze onderwerpen, van de vleesetende 
bekerplanten uit Noord-Amerika tot het ontwerp van de Chinese kruidentuin in de 
Leidse Hortus . Dat ging niet goed meer samen met mijn werk en mijn bezigheden 
als gemeenteraadslid. Toch leest u dit stukje van mijn hand. Hoe kan dat? 
Het is mijn band met Hillegom en het werk voor de gemeenteraad die de doorslag 
gaven. Als gemeenteraadslid ga ik graag in gesprek met mensen over Hillegom. En 
wat was dat moeilijk in het afgelopen jaar! Door de corona-pandemie waren er geen 
bijeenkomsten meer. Ik had beloofd om in de zomer weer een wandeling met KBO-
leden door de duinen te maken, maar die kon niet doorgaan. Niet meer koffiedrinken 
met de kerkgangers na afloop van de zondagmis. En zo kan ik nog even doorgaan. 
Hoe kun je dan als gemeenteraadslid weten wat er leeft onder de Hillegommers? 
Misschien zegt u: ‘Kijk op Facebook’, maar daar vind ik alleen de mensen die weten 
om te gaan met een computer. Ik stam nog – zoals een aantal van u – uit het 
papieren tijdperk en ik lees liever een krant of tijdschrift. Als KBO-lid ontvang ik ook 
Het Kompas en dat is een uitstekende manier om in contact te komen met u, KBO-
leden. Daarom zei ik al binnen 10 minuten ‘ja’ op de vraag van Frans van Lierop. 

Wat mag u in mijn stukjes verwachten? Leuke weetjes over 
Hillegom, over planten en dieren, over wat mij zoal opvalt in 
ons dorp – daar vroeg Frans van Lierop om. Maar u mag 
ook verzoekjes indienen. Wat vindt u belangrijk in 
Hillegom? Zijn er dingen waar u zich zorgen over maakt, 
waar u blij van wordt? Ik ben daar nieuwsgierig naar. 
Onderwerpen waar u meer over wilt weten kunt u 
doorgeven via e-mail (kbo-hillegom@hotmail.com) of 
gewoon per post, gericht aan Kees Langeveld, via het 
secretariaat van de KBO (Kastanjelaan 18, 2181 KA 
Hillegom). Ik ben gek op brieven! 

 

Kees Langeveld 



Kassa . . .

Ze was de hele dag al zenuwachtig. Nu was mevrouw Sjoellema dat al gauw maar vandaag 
had ze er wel een heel goede reden voor. Ze had gedroomd . . . Gedroomd? Ja . . . gedroomd 
dat ze in de prijzen was gevallen bij de Postcodeloterij. Zou dat niet eens tijd worden ook want 
ze deed al zeker zo’n 40 jaar mee en had nog nooit wat gewonnen. Nou ja, bijna niets dan.  
Een keer een bos bloemen van de Zonnebloem en een keer een boekenbon ergens van.  
Een boekenbon, nou vraag ik je, een boekenbon en ze hield niet eens van lezen. Haar man 
wel. Oh ja, Karel (zo’n goeierd) die hield wel van lezen en las alles wat los en vast zat. 
Daarom wist haar Karel (de lieverd) dan ook zoveel. Oh, wat wist hij toch veel. Laatst nog 
vroeg buurvrouw Stien, je weet wel, van nummer dertien waarom die ganzen als het kouder 
wordt allemaal naar het zuiden vliegen.  
Nou, Karel wist het direct te vertellen natuurlijk. Hij zei dat als ze de andere kant op vlogen ze 
naar het Noorden gingen, daarom. Dat wist ie toch maar weer want ja, dat heb je met dat vele 
lezen en daarom wist hij ook zoveel over duiven. 
Maar nee, zij las niet, hooguit de Story maar daar stond dan ook veel in waar je wat aan had 
natuurlijk. Welke BN-ers misschien wel gingen scheiden of zo en was Jan Smit nu wel of niet 
verkouden. En dat was toch interessant om te weten, zeg nou zelf.   
Maar vanavond was de Postcodeloterij er weer en ze had gedroomd dat die knappe jongen 
met die moeilijke naam langs kwam met een heel grote prijs. En ze had niets om aan te 
trekken. Karel (de schat) had haar een beetje uitgelachen toen ze hem haar droom verteld had 
en hij had plagend gezegd dat ze maar gauw een nieuwe jurk moest kopen 
want je wist maar nooit. Maar Bep wist natuurlijk wel dat haar schat niet 
wilde dat ze voor schut zou staan nu ze op de televisie kwam. Niet gek toch 
dat ze zenuwachtig was? Je zal toch maar even op t.v. komen en oh wat 
zullen de buren jaloers zijn. Vooral die van nummer 6 met die grote auto. 
Die hadden natuurlijk nooit gedacht dat de familie Sjoellema op t.v. kwam, 
wat zouden die opkijken. Zo’n mooie prijs en . . . . Opeens schrok Bep op. 
Als die jongen, hoe heette die ook alweer die prijs op dat koffertje ging 
schrijven dan zou hij natuurlijke vragen wat ze met al dat geld ging doen. Daar moest ze nu 
dus wel even over denken. Ja, zou ze zeggen, we kopen nieuwe gordijnen voor de 
slaapkamer. Van die mooie die in de etalage hangen bij Govert Lans in de Hoogstraat. Met dat 
kant aan de onderkant en misschien wel een nieuwe stoel voor Karel. Ja, als het kon die stoel 
ook want zijn oude was al ruim twintig jaar oud en een beetje . . . nou ja, een beetje  heel erg 
kaal aan het worden. En oh ja, ze wilde ook graag een paar nieuwe breipennen, van die dikke, 
maatje acht. Die gebruikte ze niet veel maar voor die trui voor kleine Guus zou dat wel handig 
zijn. Lekkere grote steken maken. De bakker! Ze moest ook nog naar bakker de Jong voor wat 
gebakjes want dat hoorde als er wat te vieren valt nietwaar. 
Oh oh, wat viel er nog veel te regelen en aan Karel had ze niet veel. Tenminste, nu niet. 
Anders wel hoor. Karel (die goedzak) deed alles voor haar, zijn Beppie, maar nu liep hij alleen 
maar met een plagerig lachje op zijn gezicht. “Meissie, maak je nou niet zo druk” had hij al 
zeker drie keer gezegd maar hij was dan ook nooit zenuwachtig. “Wacht het nou eerst maar 
eens af” ging hij door; “Als die knaap komt vindt ie je nog mooi al zou je niks aanhebben.”  
Oh ja, dat had Karel (die ondeugd) gezegd met van die lichtjes in zijn ogen en ze had moeten 
blozen als een puber. Die Karel van haar kon zo uit de hoek komen hè. Nieuwe schoenen, ja 
die moeten er ook komen want haar oude waren al vijf jaar in gebruik. En Karel kon dan wel 
zeggen dat schoenen niet echt opvielen als je met je toet op de t.v. kwam maar ze ging toch 
liever op zeker. Ze was echter vastbesloten en zou nog vanmiddag schoenen en een leuk 
jurkje gaan kopen, ze kregen nu toch veel geld binnen nietwaar?  
 
Die avond;  



Bep zat er helemaal klaar voor. Karel had ze al drie keer geroepen uit het duivenhok te komen 
en hem gezegd dat het vanavond stond te gebeuren. Lachend had hij zijn ouwe kloffie 
uitgedaan en om zijn vrouwtje een plezier te doen liet hij zijn duiven alleen en zat hij nu 
geduldig naast zijn Bep min of meer plichtmatig naar de poespas van de postcodeloterij te 
kijken. Mevrouw Bep Sjoellema had zich prachtig opgedoft met een lichtblauw jurkje met 
bloemetjes want “Dat staat zo goed bij het behang” en ze volgde het spektakel met nauwelijks 
ingehouden spanning. Karel had ze al twee keer de straat op gestuurd om te zien of er al 
drukte van tv-wagens en dergelijke was. De eerste keer liep Karel (de goede sul) gedwee naar 
buiten, de tweede keer schudde hij meewarig zijn hoofd maar om zijn wat naïeve vrouwtje 
tevreden te houden zei hij maar niets en redeneerde, overigens zonder enige overtuiging; 
“Wat niet is kan nog komen meid.” Een wijs gezegde maar hij las dus ook veel.  
De avond vloog voorbij. Karel was het naar buiten lopen nu wel zat en Bep was zenuwachtiger 
dan ooit en snapte niet waar die knappe knul met zijn koffertje bleef en ze nam het lot van de 
salontafel en ze trok wit weg.  “Maar lieve meid, dat . . “ Verder kwam hij niet want hij zag zijn 
meissie met een verschrikt gezicht naar het lot kijken en besefte dat ze het tegelijkertijd met 
hem constateerde; “Het is . . het is . . niet van de postcodeloterij. Jij hebt . . . jij hebt een lot 
van de Vriendenloterij gekocht in plaats van de postcode!”  
Het verwijt sloeg nergens op en Karel zou Karel niet zijn als hij deze opmerking serieus nam. 
“Lieve meid, wij . . . ! “Nu winnen we niets. Helemaal niets en ik heb . . !”  
Het huilen stond mevrouw Bep Sjoellema nader dan het lachen. Karel nam haar in zijn armen 
en zei rustig; “Lieverd . . . we zijn al lid van de Vriendenloterij bijna vanaf het begin. Je kijkt 
altijd naar dit . . eh . . circus maar we hebben hier geen lot van, nooit gehad ook schat.” 
“Maar nu winnen we helemaal niets” snikte zijn vrouwtje nog eens.  
“Dat is niet waar meissie van me” zei Karel zachtjes tegen haar en hij vervolgde; “Wij hebben 
de hoofdprijs al. We hebben elkaar, we zijn gezond, we lachen en huilen samen en . . .” 
Hier wachtte hij even voor hij door ging en zei; “En je hebt zelfs een nieuwe jurk en schoenen.” 
De regenbui verdween even snel als hij gekomen was en de zon scheen weer op Bep’s 
gezicht. Terwijl ze haar tranen droogde schoot ze in de lach om haar eigen domme actie en 
gaf haar Karel (die lieverd) een dikke smakkerd midden op zijn mond.  
  
Walter v.d. Reep
                     ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Herkent u dit ? 
 
We beginnen een beetje murw te raken                    
van al die Corona zaken!                         
En dan die cijfers elke keer                
drukken onze hoop de kop in, elke keer weer!                    
Dus om moed  niet verliezen                
moeten we een andere benadering kiezen! 

Ik zag vandaag sneeuwklokjes staan,                     
het is echt, de lente komt eraan.                            
Met hele kleine stapjes gaat het vooruit           
en de lampen kunnen weer iets langer uit!                 
Laten we onszelf dat liedje zingen,                    
het gaat zo beginnen: 

Straks gaat de zon weer schijnen,               
al is het nu somber en grauw.            
De donkere wolken zullen verdwijnen,                    
dan wordt de hemel weer blauw.

Rita Koppes 



 
    

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



 
 
 

        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   W. van Dalen        Zomerpark 

   Mevrouw   J.A.M. Pollé – Bouwens        Garbialaan 3 Bloemswaard 
      Mevrouw  H.W. Seysener                       Maartensheem 20   

              Mevrouw  F.C. Scholte              Garbialaan 3 Bloemswaard 
              Mevrouw  R.C. de Wit van de Linden     Hillinenweg 33 
         De heer     S.P. van Leeuwen                 Megaralaan 40 
      De heer    A.N.M. Mesman              Parklaan 2 Parkwijk 
  Mevrouw   C. van der Zwet – Weijers     Garbialaan 3 Bloemswaard   
 
                 

    Dat zij rusten in vrede. 
 

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

Kleur bekennen ! 
 
De wereld kan niet zonder kleuren   Laat mij mijn eigen kleur bekennen 
dat wordt een saaie boel.     groen en geel van ergernis zien. 
Want kleuren kunnen prachtig zeggen   Het schaamrood op de kaken krijgen  
wat je bij de dingen voelt.     of paars van woede zien. 
Stel dat je geen blauwtje meer kan lopen  Zelfs als bruin het niet kan trekken 
niet groen als gras mag zijn.    al zit ik op zwart zaad. 
Dan kun je, zelfs als je zou willen    kan ik geen rooie cent meer missen. 
geen grijze muis meer zijn.    Dan wil ik toch nog zelf beslissen 
Niet meer blozen van verliefdheid   welke kleur mij het mooiste staat. 
of zwijmelen op een roze wolk. 
Geen blauw bloed of crème de la crème 
alleen maar kleurloos volk. 
 
Ingezonden door, Mevrouw C. Weijers - Steenvoorden 
 
       
             --------------------------------------------------------------------------------- 
 



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

Koop lokaal
steun onze adverteerders

Va
nd

er
pu

tt
en

en
du

nw
eg
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l

Heereweg 21, 2161 AC  Lisse   0252 - 413 213   info@vanderputtenendunweg.nl

Voor een 
persoonlijk

laatste afscheid.



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 de maand 
februari  een prettige verjaardag.

1 Mevrouw L. 94  jaar
2 De heer W.P.F.M. 85  jaar
5 Mevrouw J.M. van 80  jaar
8 Mevrouw E.C. 75  jaar

11 Mevrouw M. 91  jaar
12 De heer M.G. 85  jaar
13 Mevrouw J. van 102 jaar
14 Mevrouw A.G. 90  jaar
14 Mevrouw H. 80  jaar
16 De heer J. 97  jaar
17 Mevrouw L. van Dongen - Trompert 85  jaar
19 Mevrouw D. van der 75  jaar
24 Mevrouw C. van der 85  jaar
25 Mevrouw C.A.M. 75  jaar
26 Mevrouw C.J.M. 80  jaar
27 Mevrouw J.C, van der 85  jaar
28 Mevrouw T. 100 jaar

Pouw-van den Heuvel
Versteege
Beelen
Stroombergen- van der Lans
Blommaert
Nan
Markus - Rijnhart
Vlasveld - Vink

Weijers
Vester- Ubink

Beugeling - van de Schrier

Hulst- Beliën
Geest- Rotteveel
Spierings- de Groot
Smit-van Deursen
Zwet



 

                                   De “Puzzelhoek ”van de KBO 

 

PUZZEL nr.  261                                      “Ons duin” 

 Puzzel mee en lever de oplossing in uiterlijk vóór zaterdag 6 februari 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. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atlantikwal – Bruinzandoogje – Bunzing – Bunkers – Boommarter – Broedseizoen – Buizerd  
Damhert - Duinviooltje – Duinwachter – Duinkaart – Excursies – Fazant – Helm - Hagedis 
Hermelijn  – Koevinkje – Konijn – Korstmos – Kraaiheide – Libellen – Oranjekom - Panneland  
Paapje – Reeën – Snuitkever – Torenvalk – Uilen – Vossen – Wandeling – Wezel - Vogelspotten 
 
Oplossing van puzzel;   nr. 260  is;  “ dubbelop “ 

  
Uit de vele oplossingen hebben we de volgende winnaars geloot;  
De hoofdprijs gaat naar;   De heer     J. van Zelst  Clusiushof 142 
De troostprijs gaat naar;   Mevrouw  G. de vries   Hofstraat 28 
 
Prijswinnaars gefeliciteerd. De prijzen worden thuisbezorgd. 
Wij wensen u weer veel plezier bij het oplossen van de nieuwe puzzel.               
 
De puzzelredactie.  
 

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



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

46ste jaargang nr. 285
februari 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 februari 2021

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


