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

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

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

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

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

Welzijnsadviseur      WelzijnsKompas Hillegom-Lisse     Abellalaan 1  2182 TX 757100 

REDACTIE HET KOMPAS     
Mevr. G.P. Warmerdam Willem Klooslaan 24 E-mail:  gerdaw24@ziggo.nl 518966 
Mevr. C.A.T. van Loon Roland Holstheem 5 E-mail:  kvanloon@planet.nl 520948 
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VAN DE VOORZITTER 
 
Beste ‘clubvrienden’, 
 
Hoe veranderlijk is het weer in korte tijd. Ruim een maand geleden stonden 
we nog tot onze enkels in de sneeuw en zag je velen een baantje 
schaatsen op de bevroren Hillegomse sloten. Binnen een week was er een 
totaal ander weertype. Van min twaalf naar plus achttien.  
En nu, als ik dit schrijf rond 10 maart, op naar de lente! Hoewel wij officieel 
21 maart als de start van de lente beschouwen, spreekt het KNMI op 1 maart al over het begin 
van de meteorologische lente. Wat mij betreft prima als de temperaturen maar omhoog gaan, 
zodat je lekker buiten kunt genieten in het zonnetje. Je ziet in ieder geval de bollen de grond uit 
schieten. Crocussen en narcissen zijn na de sneeuwklokjes veelal de eerste bollen die bloeien. 
Je wordt er meteen zo vrolijk van en het siert direct je tuin, waarin bomen, heesters en vaste 
planten nog volop in winterslaap zijn. 
Hopelijk gaan rond Pasen de terrassen weer open, is de avondklok verleden tijd en zijn alle 
winkels weer normaal toegankelijk. April en mei zijn de grote vaccinatiemaanden, dus als alles 
goed verloopt is onze maatschappij in juli hard op weg naar het ‘nieuwe’ normaal. Ook uw 
bestuur staat in de startblokken activiteiten te organiseren. 
 
Paasactie 
Ongeveer gelijktijdig met het in de bus vallen van dit aprilnummer van ons Kompas krijgen alle 
leden en donateurs per woonadres een zakje met paaseitjes vergezeld van onze Paasgroet. 
Afgelopen week zijn bijna tienduizend paaseitjes gekocht in verschillende smaken die op het 
bedrijf van Jan Boot machinaal in zakjes zijn verpakt. Het was voor de telmachine weer eens wat 
anders dan bollen verpakken. In ruim een uurtje was alles gepiept. De foto’s hieronder geven u 
van links naar rechts een impressie. Alleen het kaartje, de ‘capper’ om in bollentermen te 
spreken, is handmatig door een aantal bestuursleden aan het zakje vastgeniet. Vorig jaar werden 
onze acties in de vorm van kleine cadeautjes als chocolade en Amaryllissen bijzonder 
gewaardeerd en ook het komende jaar proberen wij u te verrassen. Want we moeten toch wat 
om contact te houden met onze leden en donateurs. 
 
Hartelijk groet… en geniet van de eitjes, 
Frans van Lierop 
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Bestuursvergadering 
Omdat de coronabesmettingen nog steeds hoog zijn, blijven de maatregelen van 
de regering in volle omvang van kracht ondanks dat er volop wordt gevaccineerd. 
Alle bestuursleden hopen volgende maand ingeënt te zijn. Pas dan zijn wij van plan 
fysiek bij elkaar te komen. Inmiddels zijn wel het jaarverslag en de financiële 
stukken over 2020 gereed gekomen. Via de e-mail en telefoon heeft het bestuur dit 
met elkaar besproken en vindt u verderop in deze Kompas de concepten. Omdat 
het voorlopig niet mogelijk is – net als vorig jaar – een algemene ledenvergadering 

te houden, verzoeken wij u eventuele vragen en/of opmerkingen door te spelen naar de voorzitter, 
secretaris of penningmeester. Inmiddels heeft de kascommissie ook de financiële verslaglegging onder 
ogen gehad en komt binnenkort met een verslag van haar bevindingen.  
U zult constateren dat onze financiën over 2020 een totaal ander beeld geven ten opzichte van de jaren 
daarvoor. Sinds maart vorig jaar geen activiteiten meer, dus geen inkomsten en uitgaven. Wel een 
overzicht van onze speciale acties en daaraan gekoppeld een prachtig bedrag aan eenmalige sponsoring 
door meerdere instanties. Vooral de Amaryllisbol met kerst was een doorslaand succes. Tot ver in februari 
hebben veel leden kunnen genieten van stelen met veelal vier tot zes bloemen. 
Voor 2021 is het niet eenvoudig een precieze begroting te presenteren. Zoals u ziet wordt ervan uitgegaan 
dat wij in het vierde kwartaal activiteiten kunnen opstarten en begroten we een bedrag van € 5.500,-- voor 
speciale activiteiten, zoals de paaseitjes-actie. 
 
Contributie-inning 
Alle leden en donateurs die hun bijdrage voor dit jaar nog niet hebben voldaan, ontvangen binnenkort een 
herinnering van onze ledenadministratie. Na ontvangst wordt dan de lidmaatschaps- of donateurskaart zo 
spoedig mogelijk bezorgd door onze contactpersonen. Dit jaar is het alleen mogelijk via de bank te betalen 
en niet meer contant via de contactpersonen. Door praktisch iedereen is hier gehoor aan gegeven. Hulde! 
 
Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen 
De Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen ('WBTR') is onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. 
Deze wet gaat op 1 juli 2021 in. In de WBTR wordt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen 
en stichtingen aangevuld, verduidelijkt en zo veel mogelijk in lijn gebracht met de regelingen die gelden 
voor de BV en de NV. De aansprakelijkheidsregel blijft gelijk, maar het toepassingsbereik ervan wijzigt in 
de nieuwe wet. Met name aansprakelijkheid in faillissement. Dit geldt ook voor alle lokale, provinciale en 
landelijke KBO-PCOB, Unie KBO en PCOB afdelingen die de formele status van vereniging hebben. 
Een aantal bestuursleden en medewerkers van onder meer het provinciale bestuur gaat via Sociaal Werk 
Nederland digitale workshops volgen over deze nieuwe wet. Op basis van hun bevindingen volgt richting 
de afdelingen een advies over hoe het doorvoeren van de wijzigingen moet gebeuren bij de eerstvolgende 
statutenwijziging, echter wel binnen een periode van vijf jaar.  
 
Statuten 
Voor uw bestuur is dit een reden om onze – uit 1986 daterende statuten – nader onder het licht te houden. 
De WTBR behelst onder meer wijzigingen c.q. aanpassingen in de hoofdelijke aansprakelijkheid van 
verenigingsbestuurders. Komende maanden gaan wij aan de slag om een en ander grondig uit te zoeken 
en in overleg met de notaris te komen tot up-to-date statuten, want in vijfendertig jaar is er op het gebied 
van verenigingsrecht heel wat veranderd. Dit wordt voor uw bestuur nog een stevige klus waaraan – door 
de inschakeling van professionals – een behoorlijk kostenplaatje is verbonden. In eerste instantie gaan wij 
de huidige statuten aanpassen en vervolgens regels van de nieuwe wet implementeren. 
 
Belastingteam 
Vorige maand meldden wij dat Stichting WelzijnsKompas per 1 januari 2021 besloten had te stoppen met 
het verzorgen van de aangiftes inkomstenbelasting van een veertigtal personen. In overleg met de 
coördinator van ons KBO-belastingteam hebben wij een groot aantal personen kunnen helpen, die 
gelijktijdig lid zijn geworden van onze vereniging. Dankzij de medewerking van WelzijnsKompas is ons 
belastingteam uitgebreid met een drietal personen, waardoor nog meer leden gebruik kunnen maken van 
deze service. 
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Seniorenpodium 
Afgelopen jaar heeft het Seniorenpodium gebrainstormd over een 
ouderenstrategie in Hillegom. Zoals bekend is sinds begin 2020 het 
Seniorenpodium – als gemeentelijke commissie – de belangenbehartiger van 
de ouderenbonden KBO en PCOB en daarnaast van alle senioren in onze 
gemeente. 
Eind december is het ‘Strategieplan Seniorenpodium’ afgerond en vervolgens 

begin maart aangeboden aan verantwoordelijk wethouder Van Rijn. Een vijftal thema’s kenmerkt het 
plan: wonen, welzijn (waaronder eenzaamheid), zorg, mobiliteit en veiligheid. Per thema wordt een 
aantal speerpunten benoemd waarop het Seniorenpodium zich met name zal richten.  
Onze gemeente ontbeert momenteel een specifieke visie over het ouderbeleid op lange termijn, ondanks 
dat in veel beleid van de gemeente een ‘stukje’ ouderenbeleid is terug te vinden. Deze visie is van groot 
belang ook vanwege de groei van het aantal senioren in de komende jaren naar meer dan een derde 
van het aantal inwoners. 
Binnenkort wordt het strategieplan van het Seniorenpodium ter hand gesteld aan en besproken met de 
Adviesraad Sociaal Domein en daarna verspreid onder andere organisaties zoals de Hillegomse 
politieke partijen. Heeft u interesse? Het plan is digitaal beschikbaar via ondergetekende. 
 
Hartelijke groet, ook namens alle bestuursleden, 
Frans van Lierop 
  ------------------------------------------------------------------ 

 

       
  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 J.A. Jonkman      Prinses Beatrixlaan 15 
  Mevrouw A.    Clay- Burgerhout      Faleriolaan 88 
  Mevrouw C.J. Weijers – Steenvoorden  Groot Veenenburg 116 

    De heer   Th. G. Teeuwen     Groot Veenenburg  12 
             De heer   J.L. van der Hulst      Faleriolaan 144 

     De heer   W.J. Stassen                 Olympus 51 
 

           Dat zij rusten in vrede. 
 

 
 --------------------------------------------------------------------- 
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Pasen 2021 
 
Herinnert u zich nog hoe het was vorig jaar rond deze tijd? Het was in de veertigdagentijd, de tijd voor 
Pasen. En Pasen verliep toen heel anders dan we gewend waren. De meeste kerken gesloten en zelf 
vaak voor de televisie de Paaswake en Pasen mee-beleven. Toen hadden we nog de hoop dat met 
Pasen 2021 alles weer gewoon door zou gaan, het was maar voor even, toch? 
 
Nu leven we weer in de veertigdagentijd, een periode waarin we ons bezinnen op wat Pasen voor ons 
betekent met nog meer beperkende maatregelen om verspreiding van het virus een halt toe te roepen. 
Hoe houden we het vol? 
 
In onze huiskamer hangt een schilderij van Frans Hazelzet met daarop een vrouw die vanuit het donker 
naar het licht loopt/danst. Ze is blij. 
Het doet me denken aan het verhaal van Maria die bij het graf van Jezus aankomt en ziet dat het graf 
leeg is. En dat ze met de vrouwen naar de elf mannen en de anderen ging om alles te vertellen wat ze 
hadden gehoord en gezien. 

‘Hij is hier niet….Hij is ten leven gewekt’ met die boodschap zijn de vrouwen op weg gegaan. Deze 
vrouwen waren de eersten die de Paasboodschap verkondigden. Zij hebben de herkenbare ervaring van 
het lege graf, van leegte en ontzetting opengebroken. De geslotenheid van de dood is overwonnen. Zo 
gaat de toekomst weer open. Het wordt licht…het wordt Pasen. 
 
Wie van ons verkeert nooit in duisternis? Wie staat nooit het water tot de lippen? Wie is nooit in nood als 
de dood toeslaat?  
Lang geleden spraken we in een groep over wat Pasen voor ons betekende. 
Toen ik die vraag stelde werd het heel stil. Met de moed der wanhoop vertelde ik toen wat er op dat 
moment in mij opkwam. Ik vertelde over mijn dochtertje van tweeëneenhalf jaar dat bij mijn bed stond en 
zei: “Mama, uit bed komen, mama niet huilen, mama ik wil spelen”. Dat gebeurde in de tijd dat we ons 
zoontje van ruim één jaar verloren hadden na een kleine ingreep in het ziekenhuis. Het was vijftien jaar 
later dat het bij mij opkwam in dit gesprek dat mijn dochtertje toen voor mij als Maria Magdalena was die 
mij toen wegriep bij het graf, bij de dood van ons zoontje. Zij hielp ons op haar manier om te kiezen voor 
de weg van het leven. En dat is wat Pasen voor mij nog steeds betekent. Dat er iemand is die je weet te 
overtuigen dat het leven van iemand sterker is dan zijn/haar dood. Dat de verhalen over iemands leven 
daarbij kunnen helpen. Dat doe je door samen op weg te gaan, in het vertrouwen dat het goed komt. 
 
Zo zijn ook de leerlingen weer op weg gegaan. In de bijbel doen ze er 50 dagen over tot de Geest weer 
vaardig over hen wordt. Misschien heeft het wel veel langer geduurd, dat zullen we niet weten. Maar het 
belangrijkste aan de paasverhalen is dat het leven van Jezus zijn dood overwon en dat ze met zijn blijde 
boodschap op weg gegaan zijn om mensen moed in te spreken dat er Iemand is die altijd met hen 
meegaat. 

Ik wens u, ons allen, iemand als Maria Magdalena toe. Zij haalde de bedroefde leerlingen weg bij het 
graf. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Zij opende hen de ogen voor de weg naar het leven. 

Ik wens u, ons allen toe dat God ons de ogen opent om in deze moeilijke tijd, waarin denken over de 
toekomst is verduisterd, te zoeken naar lichtpuntjes die ons helpen om de hoop levend te houden dat er 
weer betere tijden komen. Dat gebeurt privé, dat gebeurde in veel zwaardere tijden als bijvoorbeeld de 
tweede wereldoorlog. Houd moed.  

Als mensen aan het eind van hun Latijn zijn, als wij alleen maar sprakeloos kunnen rouwen en de dood 
het laatste woord lijkt te krijgen, dan klinkt er onverwacht vanaf de overkant een woord: Jezus is waarlijk 
verrezen. Als wij niet anders kunnen dan denken dat het boek uit is en dat alles voorbij is, dan zegt Hij: 
‘het verhaal gaat verder, het verhaal begint nu pas goed. Het is niet meer alleen het verhaal van mensen 
en hun angst en machteloosheid. Het wordt opnieuw het verhaal van God en de mensen, het verhaal 
van geloof, hoop en liefde, het verhaal van een nieuwe morgen, een nieuwe dag. 
 

Pastor Annie van Lierop-Wagenaar, 
Geestelijk verzorger 
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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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Jaarverslag 2020 Vereniging van Senioren KBO Hillegom 
 
1.  Samenstelling van het bestuur per 31 december 2020 
 
Functie Naam Adres Postcode Telefoon 
Voorzitter Dhr. F.A.W.P. van Lierop Treslonglaan 3 2181 DC 520248 
Vice-voorzitter Dhr. J.P.W. Boot Wilhelminaplantsoen 12 2182 NJ 520707 
Penningmeester Dhr. J.A. Hellburg Burg. Wentholtstraat 17 2182 GN 529525 
Secretaris Mevr. K. Zwetsloot  Kastanjelaan 18 2181 KA 516538 
Redactie Het Kompas Mevr. G.P. Warmerdam Willem Klooslaan 24 2182 VM 518966 
Ledenadministratie Mw. J.A.M. Bon Brouwerlaan 18 2182 KG 518145 
Coördinatie Activiteiten Mevr. M.C.  van der Hulst Alb.Verweijlaan 127 2182 PV 520590 
Diversen Activiteiten Mevr. C.A.T. van Loon Roland Holstheem 5 2182 WE 520948 
Ouderenadviseur Mevr. J.B.M. Heemskerk Hooftwende 5 2182 VZ 522027 
 
2. Mutaties ledenbestand      31 december 2019                   31 december 2020 
 Aantal leden 953         887 
 Aantal donateurs 53       47 
 Nieuwe leden 62       20 
 Nieuwe donateurs 2        
 Overleden KBO - leden/donateurs 43       51 
 Bedankt/ verhuisd naar elders 44        35 

 
Mw. Bon houdt het ledenbestand bij en zorgt voor de ledenpassen.  

 
3. Aantal contactpersonen per 31 december 2020 

De 24 contactpersonen vormen een onmisbare schakel in de communicatie tussen leden en bestuur. 
Zij zorgen ervoor dat Het Kompas en het Magazine KBO-PCOB op tijd bezorgd worden. In het corona jaar 2020 
waren onze contactpersonen van onschatbare waarde als schakel tussen onze leden en het bestuur. In september 
2020 bezorgden zij een tablet Merci en in de week voor het kerstfeest brachten zij bij ieder lid een amaryllisbol. Het 
was een gigantische klus maar dankzij de contactpersonen in een paar dagen geklaard. 
Onze vrijwilligers die altijd helpen bij het koffie schenken op onze themamiddagen zijn dit jaar maar twee keer in actie 
gekomen. Wij hopen dat wij in 2021 weer volop gebruik kunnen maken van hun helpende hand.  

 
4. Vergaderingen. 

De organisatiestructuur van de ouderenbonden en aanverwante organisaties is complex en vraagt regelmatig 
bestuurlijke aandacht. 

 -  Bestuursvergaderingen 7 
   -  Bijeenkomst met contactpersonen 1 

      -  Seniorenpodium 6 
      -  Seniorenpodium gesprekken met de wethouder 2 

 
Door de corona crisis zijn de Algemene Ledenvergadering van de KBO Hillegom, het gezamenlijk overleg met de 
PCOB, het overleg met de HOZO, de vergaderingen van de Regio KBO Bollenstreek en de Algemene 
Ledenvergadering van de KBO Zuid-Holland niet doorgegaan. 

 
5. Georganiseerde activiteiten 2020 
 

16 januari 2020 Mevrouw Lia Verheul – van Wissen presenteerde aan de hand van beelden 
herkenbare liedjes over het leven van de vrouw. 

20 februari 2020  Harald Veenstra, een oude bekende van de KBO, hij bracht tientallen liedjes over 
 “De oude schooltijd”. 

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. Het was een prachtige avond, op dat moment wisten we nog 
niet dat we elkaar lange tijd niet zouden zien. 
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[Typ hier] 
 

13 maart 2020 Het hele land ging op slot door het corona virus met als gevolg dat er 
plotseling een eind kwam aan al de activiteiten van de KBO, 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  Alle leden krijgen een kaart met een hartelijke paasgroet, wel per post omdat 

het bestuur dat veiliger vond. 
 
Zomer 2020   Geen zomerprogramma, zoals andere jaren, de ideeën kunnen de kast in.  

In juni pakken we langzaamaan de draad weer op, als eerste een 
bestuursvergadering.  
De contactpersonen brengen Het Kompas weer 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, dus vooralsnog geen themamiddagen, geen busreizen 
etc. 
 

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

  
Oktober 2020  Kroonjarigen, altijd een feest dat groots gevierd wordt door de KBO, maar ook 

dit feest kon 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 Lock down met een toenemend aantal 
besmettingen en een veel te groot aantal ziekenhuisopnames, waardoor de 
reguliere zorg afgeschaald moet worden, dus kan de KBO nog steeds niets 
organiseren. Het Sinterklaasfeest dat we in 2019 nog zo groots vierden en waar 
we goede herinneringen aan hebben kan geen doorgang vinden.  

 
December 2020 De kerstviering, het hoogtepunt van het KBO jaar kunnen we niet vieren. Het 

virus is alom aanwezig en noodt ons tot andere ideeën. 
In de week van 14 t/m 18 december 2020 brengen onze contactpersonen een 
amaryllisbol in rode verpakking met KBO-vignet en kerstwens naar al onze 
leden. Ook onze sponsors, adverteerders, gemeenteraadsleden en anderen 
krijgen een bol. De actie kan zeer geslaagd worden genoemd. Het was een 
enorme klus met wederom veel dank aan onze onmisbare contactpersonen. 
  

De KBO is wel door blijven gaan maar helaas zonder haar leden en dat persoonlijke contact op onze 
themamiddagen en bij de vieringen werd node gemist. 

 
6. Belangenbehartiging 
- Ouderenadviseurs 

Onze ouderenadviseurs Joke Heemskerk, Jan Clemens en Peter Dukker hebben het afgelopen jaar minder 
vragen gehad dan het jaar ervoor waarschijnlijk heeft dit te maken met alle beperkingen i.v.m. het Corona virus. 
Als ouderenadviseur proberen wij u te helpen bij al uw vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. In 
2020 zijn er totaal 11 hulpvragen geweest. 
De vragen waren heel divers maar er worden veel financiële vragen gesteld vooral over pensioen, verlenging 
rijbewijs als je 75 jaar bent, aanvragen huishoudelijke hulp enz. In alle gevallen hebben we geprobeerd de leden 
het juiste advies te geven en door te verwijzen naar de juiste instanties en indien nodig hen daarbij te helpen. 
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[Typ hier] 
 

  - Seniorenpodium 
Sinds maart 2020 heeft het Seniorenpodium een nieuwe samenstelling: 
Frans van Lierop (voorzitter), Tineke Weijers (secretaris), Jan Boot (penningmeester), Joke Heemskerk, Maria 
Hulsebosch, Bas de Groot, Bert Baltes en Ton Kalkman. Alle leden hebben zitting op persoonlijke titel, ondanks 
dat sommigen tevens bestuursfuncties bekleden binnen Hillegomse ouderenbonden. 
Het Seniorenpodium heeft in 2020 achtmaal vergaderd; aan twee van deze vergaderingen nam de wethouder 
deel.  
De belangbehartiging richting de gemeente en andere instanties van zowel de KBO als de PCOB verloopt vanaf 
het verslagjaar via het Seniorenpodium. 
De belangrijkste activiteit is geweest de productie van het Strategieplan Ouderen Hillegom, dat – na een aantal 
brainstormsessies ten kantore van Jan Boot – in december – onder professionele leiding van Maria Hulsebosch 
gereed is gekomen. Dit plan is begin 2021 aan de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Hillegom 
aangeboden en zal daarna worden verspreid naar onder meer de Adviesraad Sociaal Domein, Stichting 
WelzijnsKompas en de politieke partijen in Hillegom om te bekijken hoe wij gezamenlijk dit Strategieplan 
kunnen implementeren. 
Daarnaast heeft het Seniorenpodium overleg gevoerd met de ASD en de wethouder over de sinds 2019 
gewijzigde adviserende positie van het podium, die officieel niet meer rechtstreeks naar het College van B & W 
verloopt.  
Door de sterke groei van het aantal ouderen in Hillegom wenst het Seniorenpodium ‘mee te spreken’ over en te 
participeren in het ouderenbeleid, de woonvisie en de nota eenzaamheid. Een grote wens van het Senioren-
podium is een ‘eigen’ ontmoetingsplek te creëren in Hillegom, geleid door Hillegomse ouderen, al dan niet 
georganiseerd in verenigingsverband. 

 
- Regio Bollenstreek 

Onze vereniging is vertegenwoordigd in de KBO Regio Bollenstreek (Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout,  
  De Zilk, Lisse en Hillegom). Door Covid-19 bestond het contact helaas alleen telefonisch. 
        
- Belastingadviseurs 

De belastingadviseurs van de KBO hebben in het jaar 2020 weer 138 mensen geholpen met hun belastingaangifte en 
indien nodig met wijziging of aanvraag huurtoeslag of zorgtoeslag. 

  
- Website 

Mevr. G. Warmerdam en mevr. K. Zwetsloot beheren de website van de KBO. De website wordt goed bezocht. 
Diverse nieuwe leden hebben zich via onze website aangemeld als lid. Op de website zijn allerlei wetenswaardig-
heden van de KBO, het digitale Kompas en verslagen van themamiddagen te vinden. 

 De website is bereikbaar onder www.kbo-hillegom.nl 
 Wilt u ons e-mailen? Dan kan dat via kbo-hillegom@hotmail.com. 
 
7. Het Kompas 

Dankzij de inspanningen van de redactie, bestaande uit mevr. G. Warmerdam en mevr. T. van Loon is Het Kompas 
ondanks de corona crisis ook dit jaar weer professioneel uit de verf gekomen.  
Het Kompas en het magazine KBO-PCOB verschenen in 2020 9 maal. Aan het begin van de corona crisis hebben we 
één keer Het Kompas niet uitgegeven, wel hebben we de leden verzocht om zoveel mogelijk het e-mail adres op te 
geven zodat Het Kompas ook digitaal verzonden kan worden. 
  

8. Diversen 
Bij zieken, herstellenden en jubilea werden in het jaar 2020 corona proef bloemen bezorgd door onze contactpersonen 
en Joke Sewalt 
Helaas konden we in het jaar 2020, door de coronacrisis, de contactpersonen geen diner aanbieden voor hun 
belangrijke werk. Dit keer hebben we dat gedaan in de vorm van een cadeaubon met KBO speld.  
Het bestuur hoopt dat we in 2021 weer gewoon met elkaar aan diner of High Tea kunnen zitten.   
 
Namens het bestuur van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom 
 
F.A.W.P. van Lierop, voorzitter              K. Zwetsloot, secretaris 
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Concept  EXPLOITATIEREKENING  
1/1 2020 – 31/12 2020 
Vereniging van Senioren KBO Hillegom 
 
 
 werkelijk begroot werkelijk 
LASTEN 2019 2020 2020 
 
 € € € 
Afdracht Unie KBO 1) 14.700 16.130 16.130 
 
Activiteiten: 2) 
Themamiddagen 6.298 6.800 1.339 
Sint Nicolaas 2.352 1.809 0 
Kerstviering 3.703 3.700 0 
Nieuwjaars bijeenkomst 
     contactpersonen 1.876 2.165 2.404 
Kaarten 2.276 1.830 435 
Busreizen  5.130 5.300 0 
Mariazang 639 600 0 
Schouwburgbezoek 425 500 0 
Computercursussen 349 350 0  ---------- ---------- ---------- 
     Totaal activiteiten 23.048 23.054 4.178 
 
Speciale activiteiten: 3) 
Paasgroet (incl. portokosten)  0 762 
Chocolaatjesactie september  0 2.234 
Bloemen kroonjarigen  0 1.000 
Amaryllisactie december  0 4.878   ---------- ---------- 
    Totaal speciale activiteiten  0 8.874 
 
Diversen: 
Felicitaties en attenties zieken 621 600 402 
Puzzelprijzen 208 250 78 
Attenties overig 0 260 197  ---------- ---------- ---------- 
     Totaal diversen 829 1.110 677 
 
Drukwerk: 4) 
Het Kompas 5.220 5.300 4.046 
Overig – promotie 446 400 351  ---------- ---------- ---------- 
     Totaal drukwerk 5.666 5.700 4.397 
 
Secretariaat: 
Communicatiekosten 800 800 820 
Bestuurskosten 506 500 511 
Reiskosten 107 100 79  ---------- ---------- ---------- 
     Totaal secretariaat 1.413 1.400 1.410 
 
Overige kosten: 
Vergaderkosten 377 400 233 
Bankkosten 391 400 461  ---------- ---------- ---------- 
     Totaal overige kosten 768 800 694 
 
Reservering jubilea 0 500 500 
 
Exploitatieresultaat 1.406 0 1.595  ---------- ---------- ---------- 
 47.831 48.694 38.455 
 ====== ====== ====== 

 
 
 
 
 
 werkelijk begroot werkelijk 
BATEN 2019 2020 2020 
 
 € € € 
Contributies 24.243 25.731 25.140 
Subsidie Gemeente Hillegom 3.126 2.918 2.918 
Donaties 735 795 805 
Giften 250 250 250 
Advertenties Het Kompas 3.573 3.600 3.573  ---------- ---------- ---------- 
     Totaal contributies e.d. 31.927 33.294 32.686 
 
Activiteiten: 2) 
Themamiddagen 1.947 2.400 574 
Sint Nicolaas 806 1.200 0 
Kerstviering 2.390 2.750 0 
Zaalhuur kaarten 1.600 1.830 400 
Busreizen 5.311 5.300 0 
Mariazang 296 600 0 
Schouwburgbezoek 550 500 0 
Computercursussen 130 350 0  ---------- ---------- ---------- 
     Totaal activiteiten 13.030 14.930 974 
 
Diversen: 
Vriendenloterijj 89 80 83 
Provisie Zorg & Zekerheid 90 90 90 
Compensatie Hozo klaverjassen 0 0 248  ---------- ---------- ---------- 
     Totaal diversen 179 170 421 
 
Sponsoring: 3) 
Rabobank clubsupport 442 300 674 
Meerlandenfonds 0 0 300 
Stichting Ondersteuning 
     Welzijn Hillegom 2.250 0 2.400 
Stichting tot Bevordering 
     Sociale Contacten Hillegom 0 0 1.000  ---------- ---------- ---------- 
     Totaal sponsoring 2.692 300 4.374 
 
 
Rente spaarrekening 3 0 0    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ---------- ---------- ---------- 
 47.831 48.694 38.455 
 ====== ====== ====== 
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Toelichting op de Exploitatierekening 2020 

1. De afdracht aan de KBO Zuid-Holland is gebaseerd op 959 leden. 
2. Door de coronamaatregelen en het afgelasten van alle activiteiten na half maart 2020 zijn de inkomsten en 

uitgaven een fractie van de bedragen ten opzichte van 2019  
3. Ter compensatie van de afgelasten activiteiten zijn speciale acties georganiseerd ten bedrage van € 8.874, die 

voor ongeveer 50% zijn gedekt door eenmalige sponsoring van vier organisaties. 
4. In plaats van tien edities is Het Kompas acht maal verschenen (geen aprilnummer en mei/juni uitgave 

samengevoegd). 

Toelichting op de Begroting 2021 

1. Afdracht Unie KBO is gebaseerd op ledental van 887 x € 16,82 
2. Themamiddagen zijn begroot voor september en oktober. Daarnaast de organisatie van de Sint Nicolaas- en 

Kerstviering als voorheen. 
3. Klaverjasmiddagen starten hopelijk weer in het vierde kwartaal. 
4. Mariazang in oktober 
5. Voor speciale acties wordt in totaal € 6.000 begroot voornamelijk voor paas- en kerstactie. 
6. In tegenstelling tot 2020 is – behoudens de bijdrage uit de Rabobank clubsupportactie – sponsoring door 

genoemde of andere organisaties niet bekend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concept  BALANS  
per 31/12 2020 
Vereniging van Senioren KBO Hillegom 
 
 
  2019 2020 
DEBET  € € 
 
Activa: Laptops/iPads  0 0 
 
Te vorderen: 
Rente Rabobank spaarrekening  3 0 
 
Liquide middelen: 
Kas  464 485 
Rabobank rekening courant  2.951 5.347 
Rabobank spaarrekening  22.000 38.000 
ING bank rekening courant  348 1.041 
 
 
 
  ---------- ---------- 
  25.765 44.873 
  ====== ====== 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2019 2020 
CREDIT  € € 
 
Algemene reserve d.d. 01/01  14.755 16.162 
Resultaat lopend jaar  1.407 1.595 
  ---------- ---------- 
Algemene reserve d.d. 31/12  16.162 17.757 
 
Accommodatievoorziening  6.013 6.013 
Reservering jubilea  1.029 1.144 
 
Nog te betalen kosten 1)  489 4.908 
 
Vooruit ontvangen contributies 2020  2.072 
Vooruit ontvangen contributies 2021 2)   14.311 
Vooruit ontvangen advertenties 2021 3)  740 
  ---------- ---------- 
  25.765 44.873 
  ====== ====== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting op de Balans 2020 

1. Nog te betalen kosten: dit betreft voornamelijk de factuur (€ 4.878) van de actie van de Amaryllisbollen in 
december. 

2. Door vroegtijdige verzending van de contributienota’s voor 2021 is meer dan 50% van de contributiegelden 
over 2021 in december 2020 vooruit ontvangen. 

3. Dit geldt tevens voor een deel van de advertentiegelden voor 2021. 
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Concept  BEGROTING 2021  
Vereniging van Senioren KBO Hillegom 
 
 
 begroot werkelijk begroot 
LASTEN 2020 2020 2021 
 
 € € € 
Afdracht Unie KBO 1) 16.130 16.130 14.919 
 
Activiteiten: 
Themamiddagen 2) 6.800 1.339 1.360 
Sint Nicolaas 1.809 0 1.800 
Kerstviering 3.700 0 3.700 
Nieuwjaars bijeenkomst 
     contactpersonen 2.165 2.404 0 
Kaarten 3) 1.830 435 400 
Busreizen  5.300 0 0 
Mariazang 4) 600 0 300 
Schouwburgbezoek 500 0 0 
Computercursussen 350 0 0  ---------- ---------- ---------- 
     Totaal activiteiten 23.054 4.178 7.560 
 
Speciale activiteiten: 5) 
Paasactie 0 762 1.750 
Chocolaatjesactie september 0 2.234 0 
Bloemen kroonjarigen 0 1.000 1.000 
Overige acties (kerst e.d.) 0 4.878 2.750  ---------- ---------- ---------- 
    Totaal speciale activiteiten 0 8.874 5.500 
 
Diversen: 
Felicitaties en attenties zieken 600 402 400 
Puzzelprijzen 250 78 80 
Attenties overig 260 197 200  ---------- ---------- ---------- 
     Totaal diversen 1.110 677 680 
 
Drukwerk: 
Het Kompas 5.300 4.046 5.058 
Overig – promotie 400 351 400  ---------- ---------- ---------- 
     Totaal drukwerk 5.700 4.397 5.458 
 
Secretariaat: 
Communicatiekosten 800 820 800 
Bestuurskosten 500 511 500 
Reiskosten 100 79 100  ---------- ---------- ---------- 
     Totaal secretariaat 1.400 1.410 1.400 
 
Overige kosten: 
Vergaderkosten 400 233 200 
Bankkosten 400 461 500  ---------- ---------- ---------- 
     Totaal overige kosten 800 694 700 
 
Reservering jubilea 500 500 1.000 
 
Exploitatieresultaat 0 1.595 0  ---------- ---------- ---------- 
 48.694 38.455 37.217 
 ====== ====== ====== 
 

 
 
 
 
 begroot werkelijk begroot 
BATEN 2020 2020 2021 
 
 € € € 
Contributies 1) 25.731 25.140 23.949 
Subsidie Gemeente Hillegom 2.918 2.918 2.918 
Donaties 795 805 800 
Giften 250 250 250 
Advertenties Het Kompas 3.600 3.573 3.600  ---------- ---------- ---------- 
     Totaal contributies e.d. 33.294 32.686 31.517 
 
Activiteiten: 
Themamiddagen 2) 2.400 574 480 
Sint Nicolaas 1.200 0 1.200 
Kerstviering 2.750 0 2.750 
Zaalhuur kaarten 3) 1.830 400 400 
Busreizen 5.300 0 0 
Mariazang 4) 600 0 300 
Schouwburgbezoek 500 0 0 
Computercursussen 350 0 0  ---------- ---------- ---------- 
     Totaal activiteiten 14.930 974 5.130 
 
Diversen: 
Vriendenloterij 80 83 80 
Provisie Zorg & Zekerheid 90 90 90 
Compensatie Hozo klaverjassen 0 248 0  ---------- ---------- ---------- 
     Totaal diversen 170 421 170 
 
Sponsoring: 6) 
Rabobank clubsupport 300 674 400 
Meerlandenfonds 0 300 0 
Stichting Ondersteuning 
     Welzijn Hillegom 0 2.400 0 
Stichting tot Bevordering 
     Sociale Contacten Hillegom 0 1.000 0  ---------- ---------- ---------- 
     Totaal sponsoring 300 4.374 400 
 
 
Rente spaarrekening 0 0 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ---------- ---------- ---------- 
 48.694 38.455 37.217 
 ====== ====== ====== 
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CLEMENS TOTAAL PRINTING
Satellietbaan 39
2181 MG Hillegom

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

Nieuwe leden
Vanaf 1 februari hebben wij 7  nieuwe leden mogen verwelkomen .
Allen van harte welkom bij de KBO. 

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

1 De heer G.P. 75 jaar
2 De heer T. 90 jaar
4 Mevrouw H.C.J. 92 jaar
6 Mevrouw L. 75 jaar
8 Mevrouw M.P.D.A. 75 jaar
11 Mevrouw J.T.M. van 80 jaar
11 Mevrouw A. 85 jaar
13 Mevrouw G.M.P. 91 jaar
13 Mevrouw C.M.H. 80 jaar
14 Mevrouw D. van 90 jaar
18 Mevrouw J.C. de 75 jaar
18 Mevrouw J.C. 75 jaar 
18 Mevrouw J. 92 jaar
20 De heer H.M.A. 75 jaar
21 De heer J.M. 85 jaar
22 Mevrouw J.H. van de 85 jaar
26 Mevrouw P.M.C. 85 jaar
27 De heer J.G.J. 75 jaarVerbij

Verdam-Vennik
Meijer
Pieters
Lans-Buckens
Suijkerland -van der Ploeg

Oud
Danenberg
Wubbels- van der Sluis
Sanders- Aalders
Warmerdam - Teeuwen

Haas - Van der Kley
Spreeuw-Langelaan

Vree - Badoux
Langeveld - Jansen
Rijs-Jansen
Langeveld
Nieuwpoort - Veldhuis
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Het Burgemeester Van Nispenpark 

Op het eerste stukje dat ik voor Het Kompas schreef, kreeg al meteen een reactie. 
Koos van der Linden vroeg mij om iets over het Van Nispenpark te schrijven. Als 
bewoner van Kloosterhof in de Mariastraat heeft hij de werkzaamheden in het park 
van dag tot dag kunnen volgen. Ik laat Koos graag zelf aan het woord, maar eerst 
iets over de voorgeschiedenis. 
Een jaar geleden, in april 2020, zou de burgemeester het vernieuwde park openen. 
De coronapandemie gooide roet in het eten, en het ging nog even dicht toen er 
glasscherven waren gevonden onder de speeltoestellen. Die scherven waren 
afkomstig van de tuinderij die hier ooit is geweest. Op een luchtfoto uit 1928, te 
vinden in het archief van de Vrienden van Oud Hillegom, zijn de bollenvelden nog 
goed te zien. De omtrek van het park heb ik met een witte lijn aangegeven. 

 
Wanneer het park precies is 
aangelegd, heb ik niet kunnen 
achterhalen. Ik meen dat het in 
de jaren 50 van de           
vorige eeuw is geweest.                  
Als oud-leerling van de 
Joannesschool weet ik niet 
beter of er was een park 
tegenover de school. Ik kwam 
er niet graag, want jongens uit 
mijn klas zeiden: ‘Pas op, er 
loopt een kinderlokker in het 

park!’ 

Ik ben het park pas veel later gaan bezoeken, uit belangstelling voor de plantjes en 
vogels. Op mooie voorjaarsdagen kleurde het grasveld roze van de krokussen, en 
tussen de bomen zong de zanglijster. Maar ’s avonds in het donker verzamelden 
hangjongeren zich rond het bankje, en dan was het geen prettige plek. 

Geen wonder dat de gemeenteraad het Van Nispenpark wilde laten opknappen. Het 
werd een hele gedaanteverandering. Koos van der Linden vertelt er graag over. ‘De 
ontwerpers zijn met de omwonenden in het park geweest om de plannen te 
presenteren. We zijn daar goed bij betrokken. Ik zat hier natuurlijk op de eerste rang 
als toeschouwer. De bomenkap ging met grote snelheid en precisie. We keken tegen 
een groene muur toen we in Kloosterhof kwamen wonen, maar nu is er een prachtig 
doorzicht. Complimenten voor de aannemer! De inrichting nodigt iedereen uit. We 
zien wandelaars, fietsers, ouders met kinderen en mensen met scootmobiels, in de 
zomer zelfs zwemmers. Kortom, het Van Nispenpark lééft weer!’ 
Vanuit de woning van Koos en Joyce mag ik een kijkje nemen. Bij de ondergaande 
zon zie ik de lichtjes langs het hoofdpad aangaan. Ze worden weerkaatst door het 
water. Mensen op de lange stenen bank genieten van de avondzon, terwijl de 
wandelaars passeren. Onwillekeurig moet ik denken aan een romantische avond 
langs de Seine in Parijs. En dat allemaal in Hillegom. 
 
Kees Langeveld 
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Bericht van de kaartclub 
 
Wij hebben via kranten en kaarten en berichten vernomen 
dat een aantal leden en oud leden van de kaartclub is 
overleden .                                                                                                           
Wij wensen partners, familie en nabestaanden veel sterkte 
toe. 
 
Peter van Bakel en Koos van Loon. 
 

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

Keukenhof 2021 blijft voor de bezoekers 
gesloten.  

Dit is een enorme teleurstelling voor de 
duizenden liefhebbers. Alle voorbereidingen 
waren getroffen om het bloemenpark te kunnen 
openen. De opzet van Keukenhof 2021 was  
aangepast aan de lockdown.  Maar helaas is er 
geen toestemming om op 20 maart open te gaan. 

Misschien is er later in het seizoen nog een 
kleine mogelijkheid om het park te openen. Het 
park komt al prachtig  in bloei en ligt klaar voor 
bezoekers.                                                                                     

Bart Siemerink, directeur van de Keukenhof zal er alles aan doen ( ook al is het maar voor 
een paar weken) om het onmogelijke misschien toch mogelijk te maken. 

 

 

 

 

 

Vroeger was Pasen een groot feest.                                                                                                          
Niet alleen omdat de paashaas, er met zijn gekleurde eitjes was geweest.                                                    
Pa en ma beiden zeer in hun sas, omdat de kinderbijslag binnen was.                                                        
Alle kinderen in het nieuw gestoken, ik een jurk met mooie stroken.                                                              
Met Pasen allemaal aangetreden, naar de kerk voor de paasgebeden.                                                 
Snel naar huis lekker ontbijten, met gekleurde eieren.                                                                                    
In de keuken rondom het warme fornuis .                                                                                                       
Daarna was het met de pret gedaan de mooie kleren moesten uit.                                                              
Die mochten we alleen op zondag aan.                             ( van internet geplukt  Gerda Warmerdam ) 
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De ster . . . 

Dat was even lachen. Wie speelt er nou viool? Dat is toch voor mietjes.  
Bram Horman gaf met luide stem zijn mening en die was, vond hij zelf althans de enige 
juiste. Het lijdend voorwerp van zijn sarcasme was in dit geval Guus van Aventhove, 
precies vandaag dertien jaar geworden. Guus had met enige terughoudendheid zojuist 
verteld dat hij viool speelde. 
Guus woonde hier nog geen twee maanden en zat dus net op deze, voor hem totaal 
nieuwe school en had zijn plaats in de hiërarchie nog niet verworven. Hij zat zogezegd 
nog onderaan in de “voedselketen” om het maar eens in dierentaal te zeggen.  
“Wat mankeert er aan een viool?” vroeg Melissa Kaartenbeek die het meteen voor de 
“buitenstaander” opnam maar Bram schreeuwde er overheen en riep minachtend waarom 

Guus op zo’n “jankbak” wilde spelen, zo’n ding voor mietjes, 
moederjochie’s en meiden. 
Voordat Melissa de schreeuwlelijk van repliek kon dienen maande Guus 
haar niet te reageren en stapte kalm op Bram af, keek hem uiterst koel 
aan en zei rustig; “Ik vind de viool een prachtig instrument. De klank, het 

geluk of juist het verdriet dat je er mee kan laten horen, dat vind ik mooi.” 
Het kwam er zelfbewust uit en de klas, Bram incluis was even stil. Zulke serieuze en 
mooie woorden hadden ze nog nooit van een van hun klasgenootjes gehoord.  
Ja, Guus was voor zijn leeftijd een erg wijze jongen hoewel hij overigens net als andere 
kinderen van zijn leeftijd was. Het verschil zat kennelijk in zijn ouders. Kunstenaars. 
Artistiek en zeer muzikaal. Vader was graficus, tekende en schilderde, bespeelde 
dwarsfluit, klarinet en piano. Moeder was beeldhoudster en was virtuoos op viool, gitaar en 
harp. Hun zoon Guus, intelligent en al even muzikaal als zijn ouders werd meedogenloos 
onderuitgehaald door “grote mond” Bram met zijn meelopers. Natuurlijk, in sport en spel 
was Guus niet echt bedreven. Met leren echter was hij serieuzer dan de meeste van zijn 
leeftijdsgenoten en dat riep minachting op bij de “stoere” binken maar respect bij de wat 
verstandigere leerlingen die ook ruimer van begrip waren. Guus was in de korte tijd dat ze 
hem meemaakten een betrouwbare jongen gebleken. Hij klikte niet, was altijd in voor een 
geintje en nooit te beroerd om even te helpen met rekensommen die alleen hij leek te 
begrijpen. Soms keek hij wat dromerig voor zich uit, maar wat dan nog? 
 
De musical was al over drie weken en er was een ramp in wording. 
Johan van Leer, zoon van Bakker van Leer en de “sterspeler” ging onverwachts verhuizen. 
Vader en moeder gingen scheiden en Johan vertrok met moeder naar elders en bakker 
van Leer bleef alleen achter met zijn kadetjes. Paniek alom want Johan was niet alleen 
een sympathieke jongen maar had werkelijk speelkwaliteiten. Het meespelen was 
belangrijker dan de kwaliteit van het spel maar het was toch lekker meegenomen 
natuurlijk, iemand die echt gevoel had voor toneelspel. 
Drie weken voor de uitvoering en wie moest (en durfde) de hoofdrol nu over te nemen?  
Niemand wist het. Johan speelde de zwerver “Lupo” die op zijn tamboerijn spelend vrolijk 
door het land trok.  
Meester Kraal had zijn klas gesommeerd om er samen uit te komen. Wie werd de nieuwe 
zwerver? Niemand had de heimelijke knipoog tussen meester Kraal en Melissa gezien.   
Zoals te verwachten was eiste “grote mond” Bram Horman meteen de hoofdrol op, 
bijgestaan door zijn meelopers Kees Kortjens, Jos Veld en Cor de Butte.  
“Want” . . . had Bram gezegd, “Ik zit immers het langst in de klas.” Dat was niet zo slim, 
het antwoord van Melissa kwam direct; “Logisch, als je ook bent blijven zitten.”                
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En dát vond Bram niet leuk, zeker niet omdat Yvette Krul, normaal niet zo dapper maar 
omdat ze een hekel aan “grote mond” Bram had  haar kans zag en er een schepje 
bovenop deed met; “En trouwens, een grote mond is geen muziekinstrument.”                
De klas zag in gedachten de onverschillige Bram al met de tamboerijn in de weer.                 
Hilariteit in de klas maar dat nam het probleem nog niet weg.  
Het werd echter gauw beslist en ondanks zijn aarzelend protest werd Guus gekozen voor 
de hoofdrol in de musical en “grote mond” Bram was wel zo wijs om verder niet tegen 
Melissa en haar club in te gaan want dat ze “partijdig” waren was voor hem wel duidelijk 
en dat was ook zo. 
“Eigenlijk vind ik dat Bram best . . . .” probeerde Guus nog maar de klas protesteerde 
luidkeels en de nieuwe zwerver Lupo was een feit.  Bram dacht eerst nog een venijnige 
opmerking te moeten maken maar begreep op tijd dat Guus hem een compliment had 
gegeven.  
En nu had meester Kraal het opeens weer erg druk met het aanpassen van wat tekst én 
muziek want dat “Lupo” viool moest spelen was niet meer dan logisch.  
 
Drie weken later; 
 
De staande ovatie was oorverdovend. De musical 
was een groot succes gebleken. Dat Jantje Sweers 
van het podium was gevallen, Dorien Ketelbach 
verstrikt was geraakt in het gordijn en Tineke Loos 
tegen de souffleur had geroepen “wat zeg je?”  
vergaf het publiek de spelers grif. En toen “grote 
mond” Bram de deur te hard dichtsloeg en het 
landschap van de muur kelderde was het grote 
hilariteit.  
Maar wat was het stil toen zwerver Lupo   
“Amazing Grace” op zijn viool ten gehore bracht.  
De zaal was muisstil. Nadat de laatste toon weggleed, de zaal uit, was het enige wat nog 
te horen was een zacht gesnif. Ook op toneel hield men het niet droog.                 
Melissa had tranen in haar ogen, Jetske Kool, de “ijskoningin” van de klas slikte 
krampachtig omdat ze niet wilde huilen en de stoere Bram fluisterde vol ontzag dat hij “nog 
nooit  zoiets moois had gehoord.”  
En meester Kraal feliciteerde zichzelf om de sluwe samenwerking met Melissa en haar 
club.  
Onder het motto “Het doel heiligt alle middelen” hadden ze het toch maar mooi voor elkaar 
gekregen de musical tot een groot succes te maken.  
De spelers namen opgelucht en trots op hun prestatie het applaus in ontvangst. Meester 
Kraal knipoogde weer veelbetekenend naar Melissa. Guus feliciteerde Bram met zijn spel 
en Bram vond die Guus toch niet zo’n verkeerde. Grootmoedig zei hij dat niemand beter 
dan Guus de hoofdrol had kunnen vertolken en dat zo’n “jankbak” toch wel “aardig” klonk. 
Het is dus toch waar . . . . ? Muziek verbroederd. 
 
Walter van de Reep  
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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
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Beste allemaal. 

Op het moment dat ik dit schrijf, zitten we nog midden in de (winter) -Lockdown en 
genieten we van het coronawinterweer (weer een nieuw scrabble woord) met sneeuw 
en schaats-ijs. Schaatsen doen wij niet (meer), wij wandelen in de sneeuw als 
tenminste de weg het een beetje toelaat. Deze periode nodigt je wel uit om allerlei 
klusjes binnen te doen. Een van die klusjes is natuurlijk opruimen, met name die 
dingen waarvan je al heel lang zegt, dat komt wel een keer als ik tijd heb.                 
Je gaat verder met je hobby, die je met mooi weer even heb laten rusten want dan 
stappen we liever even op de fiets. Met dat opruimen kom je in de kast oude foto 
boeken tegen, die je dan vanzelf even doorbladerd. En dan kom je ook een foto 
tegen van precies 50 jaar geleden. Toen zaten wij ook in zo'n sneeuw periode met 
voldoende ijs om te schaatsen.50 jaar geleden op 12 februari 1971 is onze oudste 
dochter geboren in die winter periode. 

Drie weken later 7 maart 1971 stond Tiny op de schaats achter bij ons op de sloot. 

En dan zit je met deze foto in je hand, 
in deze huidige corona periode weer 
te mijmeren van goh, wat gaat de tijd 
toch snel. 

Zeker als je in deze periode niet met 
z’n allen samen muziek kan maken, 
wat ik toch wel heel erg mis en veel 
afleiding geeft. Maar samen geen 
muziek maken zit, zeker weten, 
iedereen van de Hillegomse 
Harmonie Kapel erg hoog. 

Nu heb ik mij zelf voorgenomen om niet al te veel achteruit te kijken want wat voor je 
ligt geeft je hoop en kijk je naar uit.                                                                         
Over dat muziek maken gesproken, ik heb de zeer stoute schoenen aangetrokken 
om een kleine muzikale aubade te brengen ter gelegenheid van de verjaardag van 
mijn dochter.                                                                                                                 
Een echte aubade laat ik maar aan Jeffrey over, die het vorig jaar ter gelegenheid 
van ons vijftigjarig huwelijk ook heeft gedaan op straat aan de stationsweg, maar 
daar heb ik in een vorig nummer al eens iets over geschreven. Binnen in je kamer 
was ik redelijk tevreden over dat spelen op de euphonium , maar ik moet bekennen 
dat het mij niet makkelijk afging zo buiten in de vrieskou op straat, maar de intentie  
was er niet minder om.                                                                                                      
Wat te doen in de komende periode; we gaan gewoon door met adem halen, kijken 
zo min mogelijk op de knipkaart van het ziekenhuis en we hebben er vertrouwen in 
dat alles weer goed komt, zeker met het gezamenlijk muziek maken.                       
Nu moeten wij alleen nog even wachten op de corona prik, waarvan ik zeker weet dat 
ik die ga halen, die ons mogelijk wat meer (muzikale) vrijheid geeft.                 
Intussen is wel het hobby-glas-in-lood-corona-raam, (zie een eerdere Kompas) waar 
ik tijdens de eerste Lockdown aan begonnen ben af.                                                     
We zien er naar uit om het uitgestelde 50 jarig huwelijksfeest dit jaar samen met de kinderen 
en kleinkinderen te kunnen vieren .Dat geld uiteraard ook voor om met z’n allen weer muziek 
te kunnen maken van o.a.: Hillegom Romantique en de andere concerten om deze 
coronaproof uit te kunnen voeren. 

Herman Meijer. 
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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

Va
nd

er
pu

tt
en

en
du

nw
eg

.n
l

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

Voor een 
persoonlijk

laatste afscheid.
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                                       De “Puzzelhoek”van de KBO 

 

PUZZEL nr.263                                     ”Even bewegen” 

 Puzzel mee en lever de oplossing in uiterlijk vóór  zaterdag 3 april 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 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afstand Buiten Bankje   Blessure     Blaren Clubje Duinkaart 
Drinken Frisse neus Genieten  Groepje     Looppad Leuk Maatje 
Ontspanning Paraplu Pauze  Petje     Plezier Route Rondje om 
Rugzak Schoeisel Sportsokken  Sportief     Spierpijn Strekken Tempo  
Trainen Wandelkaart Wandelstok  Wandelaar     Zonnetje Zonnebril  
 
De oplossing van de vorige puzzel is;   ” de kbo geniet ” 
Uit de vele oplossingen hebben we de volgende winnaars geloot;  
De hoofdprijs gaat naar;   De heer    M. van Rooden   Tongelaar 73 
De troostprijs  gaan naar; Mevrouw  D. Holleman Brouwerlaan 121 
              
Prijswinnaars gefeliciteerd. De prijzen worden thuisbezorgd. 
Wij wensen u weer veel plezier bij het oplossen van de nieuwe puzzel.               
 
De puzzelredactie.  
 

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

 
 E J T A A A N A I 

E K T S P E I C S   T T O K M N E R E 
N O N L A N N H W   L S N D J D E L R 
P IJ J E S I E O A N D E R O P E T E K A 
R N Z O R T I E F V R O U O E O R A I A 
E N O P S A G U R B N E T P T M O Z N R 
I N E T J E Z S E L S P O M J E N D E T 
P D E N E K A S U R E K R E K L N E N L 
S R I N K B N E K K O S T T U E O B R I 
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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. 287
april 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 7 april 2021

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


