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VAN DE VOORZITTER 
 
Beste ‘clubvrienden’, 
 
Ondanks storm, sneeuw, hagel, regen en de ijskoude 
poolwind rond het Paasweekend breekt in de tuin het 
voorjaar in alle glorie door. Het weer was de 
afgelopen weken ongelooflijk veranderlijk. Konden 
eind maart de tuinstoelen naar buiten en wij genieten 
van een stralend zonnetje met hoge temperaturen, 
rond Pasen was het werkelijk prut en praktisch 
onmogelijk om met kinderen en kleinkinderen 
traditioneel paaseieren te zoeken in de tuin. Een 
kletsnatte boel… 
 
Dit doet me denken aan een aantal bekende aloude 
gezegdes: ‘Maart roert zijn staart’ en ‘April doet wat 
het wil’. Of deze uit grootmoeders tijd: ‘Aprilletje zo zoet geeft ook nog wel eens een witte hoed!’ 
Toen ik dit vertelde aan mijn dochter verzon zij direct een hedendaagse: ‘April, daar gaan we 
weer, met z’n stompzinnig klo… weer’. 
 
Over paaseieren gesproken: met de inzet van de bestuursleden en contactpersonen ontvingen 
alle leden en donateurs een zakje met paaseitjes. Onze actie was een doorslaand succes, 
gezien de vele reacties die wij mochten ontvangen via telefoon en e-mail. Een leuke attentie is 
een van de middelen om met onze leden in contact te blijven in tijden dat de beperkingen nog 
steeds van kracht zijn. Schreef ik in het vorige nummer nog dat ik hoopte dat rond Pasen de 
terrassen weer open zouden gaan, de avondklok verleden tijd en de winkels weer normaal 
toegankelijk, door het oplaaiende virus ziet het er minder rooskleurig uit. Gelukkig start de 
regering eind april voorzichtig met een aantal versoepelende maatregelen, die mede mogelijk zijn 
geworden doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn of binnenkort worden. Het is de 
bedoeling dat de terrassen weer opengaan en dat er ‘normaal’ gewinkeld kan worden. 
 
Ook wij als bestuursleden hopen komende weken ‘een prik’ te krijgen. Misschien is een aantal 
van ons, als deze Kompas uitkomt, inmiddels gevaccineerd. Met welk vaccin en voor welke 
leeftijdsgroep is voor mij nog niet echt duidelijk. Is het nu Pfizer, Moderna, Jansen of 
AstraZeneca? Of wordt het misschien Spoetnik V? Als dit is gebeurd, is het de bedoeling dat wij 
eind mei voor het eerst in een jaar tijd een fysieke bestuursvergadering gaan houden. Dan is 
hopelijk ook meer zicht op de mogelijkheden voor bijeenkomsten na de zomer of misschien wel 
een buitenevenement in de maanden juli of augustus. Na al die negatieve berichtgevingen is dit 
toch een positieve blik op de nabije toekomst en is het coronavirus hopelijk voorgoed onder 
controle. 
 
Mede namens mijn medebestuursleden wens ik u allen een prachtige – digitale – koningsdag en 
een zonnige meivakantie.
 
Hartelijk groet, 
Frans van Lierop 
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Bestuursvergadering 
Zoals in mijn voorwoord al aangekondigd komt het bestuur op 26 mei voor de 
eerste maal na lange tijd weer fysiek bijeen in het parochiehuis van de Sint 
Martinuskerk. Dan gaan wij onder meer brainstormen over ‘hoe nu verder’ met 
onze activiteiten. Kunnen we weer naar de grote zaal van Bloemswaard of gaan we 
kleinschalige bijeenkomsten organiseren in bijvoorbeeld het gebouw van de 
Kulturele Raad? We willen nadenken over een vaste locatie en ontmoetingsplek 
voor Hillegomse senioren en hoe we meer inwoners bij onze vereniging kunnen 

betrekken door het aanbieden van een aantrekkelijk programma. Al in een eerder stadium is aan u 
gevraagd ideeën door te geven. De respons is echter minimaal. We staan er vanzelfsprekend nog steeds 
open voor. 
 
Jaarvergadering 
Zoals het er nu naar uitziet kunnen we hoogstwaarschijnlijk in september of oktober onze gecombineerde 
jaarvergadering 2020/2021 organiseren. Op de – in ons vorige nummer – gepubliceerde jaarcijfers over 
2020 hebben wij geen reacties van de leden ontvangen. We gaan er dus vanuit dat u een duidelijk beeld 
heeft gekregen over het gevoerde financiële beleid. Inmiddels heeft de kascommissie onze cijfers 
gecontroleerd en voorgesteld décharge te verlenen aan het bestuur. 
 
Toekomst KBO Zuid-Holland 
Op verzoek van het bestuur van de KBO Zuid-Holland gaat er dit jaar in regionaal verband nagedacht en 
gediscussieerd worden over een drietal toekomstgerichte vragen naar de afdelingen. Daartoe komt de 
Regio Zuid-Holland Noord, waartoe Hillegom behoort, eind van de maand april bijeen. 
De drie vragen zijn: 

1. De bundeling van het samenwerkingsverband van de KBO en de PCOB op zowel lokaal, 
provinciaal als landelijk niveau. 

2. Welke taken dient het provinciale KBO-bestuur uit te voeren ter ondersteuning van de afdelingen. 
In dit kader moet gekeken worden naar het alsmaar kleiner worden van ons vergrijzend aantal 
vrijwilligers. Hoe vinden we ‘jongere’ bestuursleden en kunnen we aantrekkelijk worden voor 
mensen rond de zestig? 

3. Moet er vanuit de provincie ondersteuning komen bij belangenbehartiging richting gemeenten en 
lokale instellingen (b.v. welzijnsstichtingen). Vaak gebeurt dit nu via samenwerkingsverbanden van 
seniorenorganisaties (in Hillegom via het Seniorenpodium). 

Heeft u suggesties voor onze afgevaardigden naar deze bijeenkomst. Geef dit door aan de voorzitter. 
 
Strategieplan Ouderen Hillegom 
24 maart vond de officiële overhandiging plaats 
van het Strategieplan, geschreven door het 
Seniorenpodium, aan wethouder Jan van Rijn. 
Het Seniorenpodium laat de gemeente middels 
dit plan weten welke strategie zij de komende 
periode voor ogen heeft als het gaat om 
creëren van een stimulerende en veilige 
leefomgeving voor ouderen in Hillegom. In dit 
plan zijn visie en rol beschreven om voor 
Hillegomse ouderen toekomstig beleid te 
helpen ontwikkelen en monitoren. Daarvoor zijn 
speerpunten aangedragen op 5 belangrijke 
thema’s: wonen, welzijn, zorg, mobiliteit en 
veiligheid. In onze editie van april heb ik hier al 
over geschreven. 
Om bekendheid aan het Strategieplan te geven is naar de lokale en regionale kranten een persbericht 
uitgegaan. Belangstellenden kunnen zich voor informatie wenden tot ondergetekende.. 
 
Hartelijke groet, 
Frans van Lierop 
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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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Tijd voor nieuw licht! 
 
Wat hadden we toch gehoopt op meer. 
Bij het schrijven van dit artikel zitten we nog altijd in lockdown. Wie had vorig jaar 
kunnen bedenken dat we ook nu nog zo midden in die corona-ellende zouden zitten. 
Het lijkt wel een lange veertigdagentijd vanwege alle toestanden, een echte 
woestijntijd; niet zomaar met elkaar kunnen afspreken, niet even ergens een kopje 
koffie kunnen drinken op een terras, geen leuke activiteiten binnen de KBO, de 
parochie of andere organisaties. Al die dingen die ons normaal zo op de been 
houden moeten we al lange tijd missen. Er wordt veel geklaagd en wellicht vaak ook 
terecht. 
En toch wil ik hier niet een stuk schrijven dat alleen maar somber van toon is, want 
hoeveel pijn, verdriet en eenzaamheid er op dit moment ook is, we zitten ook in de 
Paastijd! En dat is niet alleen maar een periode van chocolade eieren eten, maar 
vooral een periode van hoop. Een periode van uitzicht op iets nieuws. Een periode 
van licht aan het einde van de tunnel. Een periode van “achter de wolken schijnt de 
zon!”. 
Als je een beetje door de Bijbel heen leest zie je verhalen van generaties mensen 
die onder moeilijke omstandigheden leefden. Perioden van ballingschap, oorlog, 
honger, natuurrampen, gevangenschap. Maar ook momenten van pijn, verdriet, 
eenzaamheid, verraad en onderdrukking. Je zou kunnen zeggen dat de Bijbel echt 
een boek is met het verhaal van God en mens. Vaak als ik op TV op internet het 
journaal zie, dan vraag ik mij wel eens af: komen we hier nog uit? Wanneer is dan 
dat licht aan het einde van de tunnel? Wanneer drijven die wolken weg en schijnt de 
zon volop en wanneer is die ellende achter de rug en beginnen we weer met iets 
nieuws? Ja, juist dan helpt mij die bestseller die de Bijbel is. Want hierin lees ik dan 
hoe mensen in de grootste ellende kracht krijgen om vol te houden. Ik lees hoe God 
niet op een afstandje staat toe te kijken hoe mensen aan het tobben zijn, maar hoe 
Hij hen nabij is. Hij is zelfs één van ons geworden. In de Goede Week hebben we 
gehoord in de verhalen hoe Jezus als het ware in één enkele week, bejubeld, 
geprezen, maar ook verraden, bespot en gedood wordt. Dat wat vele mensen 
overkomt, heeft ook de Heer aan den lijve ondervonden. Letterlijk. 
Maar niet om zomaar met ons mee te somberen, maar om in ons eigen persoonlijke 
duister dat licht van Pasen te ontsteken. Hij trekt met ons mee, ons hele leven lang, 
om ons leven telkens te verlichten. Als de zon volop schijnt in de zomer, zien we 
overdag een kaarslichtje niet, maar als het donker is, midden in de nacht, geeft 
datzelfde kaarsje licht om de omgeving te kunnen zien. Zo zien we soms, als het ons 
goed gaat in ons leven, ook God niet. Maar we mogen juist in deze tijd ontdekken, 
juist ook als het “donkert” in uw en mijn leven dat dat licht straalt en dat God juist dan 
ons een nieuw perspectief biedt, zon dat achter de wolken tevoorschijn komt, licht 
aan het einde van die tunnel. 
De paastijd duurt tot en met Pinksteren, vijftig dagen lang. Een flinke tijd waarin we 
ons iedere dag opnieuw mogen verheugen dat God met ons mee trekt en ons leven 
licht en glans wil geven. Dat we dat maar van harte mogen ontvangen en anderen 
daarvan mogen laten delen! 
 
Diaken Iwan Osseweijer 
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De Schulte-Küperjanshof 
 
Deze maand neem ik u mee naar een verborgen parel in het groen: de Hillegomse 
Heemtuin. Velen hebben van de Heemtuin gehoord, maar zijn er nog nooit geweest. 
Met dit verhaal hoop ik u aan te sporen om een kijkje te nemen. 
De officiële naam van de Heemtuin is Schulte-Küperjanshof. Die naam heeft de tuin 
te danken aan de oorspronkelijke eigenaar, de heer Schulte Küperjans (jawel, van 
modehuis Schulte). Tot 1949 was het een stuk weiland, dat door mijnheer Schulte 
met bomen en heesters is omgetoverd tot een ware lusthof. De vijver is het resultaat 
van vervening in de jaren 50. Het afgegraven veen werd verkocht, maar toen de 
omliggende grond begon te schuiven werd de vervening gestopt. Daardoor is een 
klein eilandje in de vijver bewaard gebleven. 
Het eilandje is inmiddels begroeid met bomen, waarvan sommige scheefgezakt zijn 
in de slappe veenbodem. Er ligt een stam laag boven het water, en dat is de ideale 
rustplaats voor de roodwangschildpadden. Naar verluid heeft iemand in 1985 twee 
van deze subtropische schildpadden losgelaten in de vijver. Ik heb ze zelf de 
afgelopen 25 jaar talloze malen gezien. Elk voorjaar is het weer spannend: hebben 
ze de winter overleefd? En ik kan u geruststellen: eind februari is de eerste van de 
twee gezien. Die moet dus al meer dan 35 jaar oud zijn. 
Als het om de planten gaat is de Heemtuin nu, in het voor-
jaar, op zijn mooist. In april bloeien de slanke sleutel-
bloemen, de gele dotterbloemen, en – heel bijzonder – de 
zeldzame kievitsbloemen. De kievitsbloemen hebben het 
zo goed naar hun zin, dat ze zich uitzaaien. De paarse of 
witte bloemen van deze plant worden ook wel ‘kievitseitjes’ 
genoemd, mogelijk door hun vorm, de bloeitijd en de 
vlekjes. Mij doet het vlekkenpatroon op de bloemen vooral   (foto: Sten Porse) 

aan een dambord denken. Als u direct na het verschijnen  
van dit Kompas naar de Heemtuin gaat, ziet u ze misschien nog in bloei. 
Als de kievitsbloemen zijn uitgebloeid, is uw bezoek nog steeds de moeite waard. De 
wilde hyacinten en de daslook bloeien net iets later. De daslook vormt een zee van 
witte, stervormige bloemen die in kleine trosjes staan. Het is een zeldzame plant die 
in het wild in Zuid-Limburg en langs de binnenduinrand voorkomt, maar ook op 
landgoederen (‘stinsen’) in Friesland. In de Heemtuin groeien heel wat soorten die 
ook op de Friese stinsen te vinden zijn, en die daarom ‘stinsenplanten’ worden 
genoemd. 
 
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan gauw een keer kijken. De ingang van de 
Heemtuin ligt aan het eind van de Couperuswende, een zijstraatje van de Albert 
Verweijlaan in Elsbroek. De toegang is gratis en de tuin is op maandag t/m 
donderdag open. Op zondagmiddag is de tuin geopend van 14:00 tot 17:00 uur. Er is 
dan een vrijwilliger aan wie u vragen kunt stellen. Komt u op zondag 9 mei? Dan ben 
ik zelf die vrijwilliger, en vertel ik graag nog meer over de Heemtuin. Tot ziens! 
 
Kees Langeveld 
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Kraantje lek . . . 

“Geef de waterpomptang eens aan” klonk het gedempt uit het keukenkastje onder de spoelbak en 
een arm stak als een eigenzinnige boomtak uit het kastje met een ongeduldig wapperende hand.                 
Die hand en arm zaten “vast” aan Govert die in een zeer ongemakkelijke houding tot aan zijn middel 
op zijn rug in het kastje lag. Hij zou de oude lekkende kraan wel even vervangen voor een nieuwe, 
een klus die hij ondanks het advies van vrouw Petra zelf “wel even” zou klaren. 
 Op zich is dat goed te doen als je    a – kennis van zaken hebt, b – over het juiste gereedschap 
beschikt en c, een beetje handigheid zou ook wel van pas komen. En juist over die drie 
eigenschappen beschikte Govert nu net niet. “Laat Bert het doen” had zijn vrouw Petra dan ook 
gezegd. Bert woonde een straat verder en was niet alleen Goverts zwager maar tevens een 
uitstekende loodgieter. Maar Govert was te trots om zijn zwager Bert om hulp te vragen en daarom 
lag hij nu te steunen en kreunen in het aanrechtkastje, met zijn rug op de scherpe rand van de 
bodemplank, een afwasborstel die in zijn zij prikte, zijn arm bijna uit de kom en twee bulten op zijn 
inmiddels rode hoofd. 
“De waterpomptang asjeblieft!” klonk het ongeduldig. Petra zag dan wel een paar tangen liggen maar 
wat was in hemelsnaam een waterpomptang? De benaming leek haar net zo onzinnig als van die 
baco- of moersleutel. Maar zij was dan ook geen klusser. Niet dat haar lieve ongeduldige man het wél 
was maar die wist het zelf nog niet. Op goed geluk pakte ze een tang en legde hem in de driftig 
wenkende hand die, na de tang aangepakt te hebben onhandig bewegend weer in het kastje 
verdween. “Poink” klonk het, gevolgd door “au” ! Dat was de derde keer in 10 minuten tijd en hij had 
al twee bulten op zijn arme hoofd.  
“Bert had het toch over een z.g. kraansleutel?” Petra durfde het eigenlijk niet te zeggen. 
“Onzin” klonk het kreunend uit het kastje, “Zo gaat het vast wel.”  
“Poink”. . . “au”. . . Dat was vier en Petra schudde maar eens met haar hoofd, moest eigenlijk lachen 
maar dat leek haar niet verstandig op dit moment. 
De bel! Ze liep snel naar de deur en kwam even later terug met Appie 
Visser, de voorzitter van de toneelclub en zei tegen Govert dat Appie voor 
de foto’s kwam. Een fijn moment voor Govert die nu met een heleboel 
“ggrrmm . . . mmfffp . . ..pppfff” moeizaam uit het kastje wilde kruipen maar 
klem zat tussen de sifon en een leiding. Even later kwam hij met veel 
gekreun vrij en keek zittend op de keukenvloer op naar Appie die hem 
vragend aankeek.  
Petra zei met enig leedvermaak dat Govert de nieuwe kraan aan het monteren was.  
“Heb jij dan een kraansleutel?” vroeg Appie verbaasd. Petra stoof naar binnen met de smoes dat ze 
iets vergeten was en Govert vroeg kortaf “Wat is er?” Nadat Appie de foto’s met Govert doorgenomen 
had ging hij weg met de goede raad dat je een kraan beter door een vakman kon laten aansluiten 
omdat . . . Govert viel hem bruusk in de rede en liet Appie min of meer ontstemd uit. En hup! Weer in 
het kastje en het ritueel van kreunen, steunen “poink” en “au” begon weer van voorafaan.  
Petra kwam terug, hoorde de nodige oer-geluiden uit het kastje en vroeg maar niet of het lukte.  
“Au!” klonk het weer en “Waarom past die nou niet?” Petra wist wel waarom en dacht er het hare van. 
“Ik moet een andere sleutel hebben” klonk het uit het kastje. Een kraansleutel misschien? “Daarom 
Bert dus” mompelde Petra en ze kon nauwelijks haar lach inhouden.  
Eindelijk, een klein half uur later gaf Govert zich gewonnen en kroop onhandig, inclusief een paar 
bulten, schaafplekken op een hand en overal spierpijn uit het kastje tevoorschijn. Met een  
verhit gezicht keek hij boos naar Petra. “Wat een pokkeklus” kwam het er nijdig uit alsof het Petra’s 
schuld was, die honingzoet vroeg of het “gelukt” was.  
Net toen Govert kwaad wilde reageren vloog de keukendeur open en Bert kwam met zijn joviale groet 
binnen. “Zo lui, hoe is het hier?”  
Hij had de situatie meteen in de peiling, keek van het gereedschap op de vloer naar Petra, van haar 
naar Govert en schoot in de lach. “Zo zwagertje van me, aan de klus?” 
“Wilde de kraan vervangen” was het schuchtere antwoord van Govert en voor de tweede keer hoorde 
Govert de vraag of het “gelukt” was want, zo zei Bert; “Daar heb je anders wel een speciale 
kraansleutel voor nodig.” Petra vloog (ook voor de tweede keer) proestend weer naar binnen, de 
keuken uit.  
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Bert hoorde Goverts misère aan, zei dat hij zo terugkwam en een half uur later was de nieuwe 
keukenkraan vakkundig vervangen door een hulpvaardige zwager, tevens loodgieter.  
 Ach, dacht Petra; Goed gereedschap en vakkennis is het halve werk en ze gaf haar Govert een dikke 
zoen, want zei ze; “Niet iedereen hoeft handig te zijn, belangrijker is dat je het wél hebt geprobeerd.” En 
eigenwijs zijn we allemaal wel eens dacht ze erbij.  
Toen aan een kop koffie Bert vroeg hoe Govert aan die buil op zijn hoofd kwam kon Govert zelf er 
alweer om lachen. Nou ja . . . . een klein beetje dan. 
Walter van de Reep 
    
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

                   In memoriam   
  

            Afscheid nemen is niet loslaten. 
   Het is een andere manier van vasthouden.                                                                 

 
In de afgelopen periode hebben wij afscheid moeten nemen van; 

 
      De Heer   T.J.N. Verhaar                      Bloemswaard  Garbialaan 3 
   Mevrouw  C.A.G. van Esch- Berkhout     Groot Veenenburg 89   

           
                                  Dat zij rusten in vrede. 

                 ------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Lente 
Hoor de vogeltjes zingen,  De konijntjes huppelen rond,         Ik zag hoe de bloempjes zich ontpopte,  
zitten op de tak te dringen. op de tot leven komende grond.        en terwijl ik boontjes dopte,  
Ze zingen het hoogste lied,  En terwijl ze holen groeven,         zo lekker buiten in mijn stoel,  
de lente is in het verschiet. konden ze de lente proeven.         had ik ook het lente gevoel. 
 
Walter van de Reep 
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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.   
--------------------------------------------    
Gaat u verhuizen, viert u een jubileum, 
is er iemand overleden? 
Graag bericht aan de contactpersoon of 
telefoonnummer 0252 - 518145 
 

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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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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Nieuwe leden
Vanaf 1 april hebben wij 9 nieuwe leden mogen verwelkomen .
Allen van harte welkom bij de KBO. 

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

1 De heer J.T. 75 jaar
3 De heer A.H. 85 jaar
7 Mevrouw G.C.M. 75 jaar

11 Mevrouw C. 80 jaar
12 De heer H.P.J. 75 jaar
13 Mevrouw J.M. 92 jaar
14 Mevrouw K. 80 jaar
16 Mevrouw A. van der 75 jaar
22 De heer A. van der 85 jaar
24 De heer J.H. 85 jaar
26 Mevrouw E.C. 93 jaar
28 Mevrouw J.C.W. 75 jaar
29 De heer R.M. 95 jaar
30 Mevrouw C.A. 94 jaar

Stokman
Gomez

Weij
Buurman 
Hassing
Kok
Janssen
Zwager - Vester
Bakker - Bauermann, 
Putten
Plas 
Weijers
Visser-Berg
Jongsma - Lok

CLEMENS TOTAAL PRINTING
Satellietbaan 39
2181 MG Hillegom

0252 52 43 36
info�clemenstotaalprinting.nl
www.clemenstotaalprinting.nl
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Project ‘Ik doe mee’: voor, door en met  
inwoners van de Bollenstreek 
Om inwoners van de Bollenstreek een 
ontmoetingsplek te bieden waar ze interesses 
kunnen delen, talenten mogen ontwikkelen en 
elkaar kunnen supporten, is WelzijnsKompas 
in samenwerking met Lumen, SportSupport, 
Welzijn Teylingen en de gemeenten in de 
Bollenstreek gestart met het project 'Ik doe 
mee'. “Dit project draagt eraan bij dat iedereen 
mee kan doen”, zo laat Nyncke Morad, 
directeur van WelzijnsKompas weten. 
 "Het is een project voor en door de inwoners 
van de Bollenstreek. Via 'Ik doe mee' kunnen 
mensen gemakkelijker aansluiting vinden bij 
een van de vele activiteiten, workshops en 
cursussen die in de Bollenstreek worden 
georganiseerd. In zes tot negen maanden 
wordt een persoonlijke route doorlopen.  
Hierbij staan de interesses en talenten van de 
deelnemers centraal. Welzijnscoaches en 
buurtsportcoaches begeleiden deelnemers op 
hun route naar meer welzijn, ontmoeting en 
vitaliteit.  “Zeker in deze vreemde tijden waar 
het coronavirus voor de nodige beperkingen 
zorgt, hebben mensen nogal eens moeite om 
aansluiting te vinden. Ze voelen zich eenzaam, 
zijn somber of hebben klachten die een 
huisarts niet kan oplossen, zoals hoofdpijn, 
vermoeidheid, slecht slapen. Veel mensen 
blijven met deze klachten zitten en raken 
steeds verder geïsoleerd. 'Ik doe mee' kan 
voor deze mensen uitkomst bieden.  
Bij ‘Ik doe mee’ krijgt iedereen de kans om zijn 
of haar verhaal te delen en anderen hiermee  
te inspireren en van elkaar te leren. Nyncke:            
"Of je nu wilt deelnemen aan activiteiten en 
groepscursussen, iets wilt organiseren, of een 
workshop wilt geven: wij bieden mensen een 
laagdrempelige manier om hiermee aan de 
slag te gaan”. Een persoonlijke route kan 
bijvoorbeeld gericht zijn op het ontdekken van 
wat je leuk vindt, op het doen van 
vrijwilligerswerk of aansluiting vinden bij een 
activiteit. “Ons doel is om mensen in de 
Bollenstreek te laten doen waar ze behoefte 
aan hebben, waar ze goed in zijn en wat ze 
leuk vinden. En iedereen kan dat op zijn of 
haar eigen manier doen". De deelnemers aan 
het project 'Ik doe mee' komen op 
verschillende momenten bij elkaar. 
Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, een 
groepstraining of een themacafé. Maar ook om 
succesmomenten te vieren. Ook wordt er een 
digitale ontmoetingsplek opgezet. Mensen 
kunnen hier vragen stellen, informatie vinden, 
elkaar helpen en anderen inspireren. Zodat er 
zowel offline als online mogelijkheden zijn voor 
ontmoeting en persoonlijke ontwikkeling.  
Nyncke: "Zo helpen we elkaar en maken we 
samen van de Bollenstreek een plek waar 
iedereen welkom  is en waar we van elkaar 
leren en elkaar steunen". Meer info is 
verkrijgbaar via Natalia Warmerdam,            
06-45341936. 
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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.      264                                        ”Zomertje” 

Puzzel mee en lever de oplossing in uiterlijk vóór zaterdag ? mei 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 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afkoelen      Broeierig      Hittegolf        Parasol    Terrasje IJsje  Zweten 
Badlaken Bloot  Heet        Petje    Topless  Zeelucht Zomertje    
Barbecuen  Boulevard   Hangmat         Schaduw     Vakantie Zonnesteek   Zwembroek     
Bruinen Drankje  Korte broek    Slippers    Verbrand Zonnebrand Zonnig 
Bikini           Drinken        Ligstoel          Smeren    Windje Zonnebril Zwoel 
 
Oplossing van de  puzzel 263      “ een bloemetje van de kbo “ 

 
Uit de oplossingen hebben we de volgende winnaars geloot;  
De hoofdprijs gaat naar;   Mevrouw M. Bouman   2e Loosterweg 117 
De troostprijs gaat naar;    De heer J.H. Weijers   Maronia 45 
              
Alle prijswinnaars gefeliciteerd. De prijzen worden thuisbezorgd. 
Wij wensen u weer veel plezier bij het oplossen van de nieuwe puzzel.               
 
De puzzelredactie.  
 

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

 
 G M E R U W O E B 

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

46ste jaargang nr. 288
mei 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 juni:                                                                    
woensdag 12 mei 2021

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


