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Voor & door Wormerlanders. Jisp, Neck, Oostknollendam,  
Spijkerboor, Wijdewormer en Wormer

Input gevraagd!

Leerling Weremere: 
‘Je moest je brein op 
een andere manier 
gebruiken’

Wat is er deze maand 
voor leuks te doen? 

HUIVERINGWEKKENDE 
HALLOWEENWEDSTRIJD



Airco reiniging: 

€ 79,- 

Airco servicebeurt: 

€ 29,- 

• Vieze geurtjes verwijderen 
• Visuele inspectie 
• Temperatuurmeting 

Airco combinatievoordeel: 
• De Airco-reiniging en een Airco-servicebeurt voor een super- 
  scherpe prijs + GRATIS!* BLUETOOTH BAMBOO BOX! 

€ 99,- 

075-6153750  
Malerstraat 34 ,  
1531 NZ Wormer  
info@bakkersautoservice.nl 

GRATIS!* 

• Controle correcte werking 
  en vullen van het koudemiddel 

* Wanneer u gebruik maakt van  
   het AIRCO-Combinatievoordeel dan ontvangt u  
   GRATIS een BLUETOOTH BAMBOO BOX!  

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

Tel. 075 - 616 48 85
www.oudenaren.nl

UW SCHADESPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

Al 45 jaar ontzorgen wij onze klanten. 
Deskundig en in ons vakgebied altijd vooruitstrevend. 

Ook voor schade aan caravan, camper, motor, scooter en trailer!
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UW SCHADESPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

Al 45 jaar ontzorgen wij onze klanten. 
Deskundig en in ons vakgebied altijd vooruitstrevend. 

Ook voor schade aan caravan, camper, motor, scooter en trailer!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

Al bijna 50 jaar ontzorgen wij onze 
klanten. Deskundig en in ons vakgebied 
altijd vooruitstrevend. 

Ook voor schade aan caravan, camper, 
motor, scooter en trailer!

Poelweg 1, Wormer 
075 - 888 2000 
info@dehofjes.com

Vanaf  1 oktober 
starten wij 
weer met onze 
bezorg- en 
afhaalservice.

Kijk op 
onze website 

www.dehofjes.com 
voor de actuele 

informatie.

KIJK EENS OP ONZE SITE: 
FYSIOWITT.NL VOOR MEER 
INFORMATIE OF HET MAKEN 
VAN EEN AFSPRAAK.  
UITERAARD KUNT U ONS  
OOK BELLEN OF MAILEN.

MANUELE THERAPIE • MANUELE LYMFEDRAINAGE EN OEDEEMBEHANDELING 
NEK-, SCHOUDER- EN ARM- KLACHTEN • GESPECIALISEERDE OUDERENZORG 
RUGKLACHTEN • SPORTLETSELS • DRY NEEDLING • KINDERORTHOPEDIE

Dorpsstraat 283 | 1531 HH Wormer | 075 6423955 | info@fysiowitt.nl

Faunastraat 97, 1531 WD Wormer 
telefoon 06 22 199 299 
info@mensendieckpraktijkwormer.nl

Aangesloten bij ParkinsonNet, CVA Netwerk 
Zaanstreek en Netwerk Chronische Pijn.

HOUDING, 
BEWEGING 
EN PREVENTIE

A N N E T T E ’ S
Gordijnen & vloeren

De Volger 22 • 1483 GA De Rijp
0299 - 67 66 76 • 06 39 60 95 90

www.annettesgordijnen.nl

De Volger 22 | 1483 GA De Rijp | 0299 - 67 66 76 | 06 39 60 95 90

www.annettesgordijnen.nl

A N N E T T E ’ S
Gordijnen & vloeren

20% korting 
op MHZ 

raamdecoraties. 
De hele maand maart ontvang

je bij ons 20% korting* op 
MHZ raamdecoraties! 

(excl. smarthome) 

Wil je meer weten over deze actie?
Neem vrijblijvend contact met ons op

0299-676676
annettesgordijnen@gmail.com
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op MHZ 

raamdecoraties. 
De hele maand maart ontvang

je bij ons 20% korting* op 
MHZ raamdecoraties! 
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Wil je meer weten over deze actie?
Neem vrijblijvend contact met ons op
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Staat jouw 
advertentie 
binnenkort 

hier?



Mascha Schrander • Column

Het aanspreekpunt 
voor al uw diensten 
in de schoonmaak

info@josbakker
josbakker.nl
075-642 60 49

Inhoud

‘‘ 

PRAKTIJK VOOR 
FYSIOTHERAPIE 
EN PODOLOGIE

Fysio, Podo & Sport 
Voetzorg Zaanstreek
Koetserstraat 12 
1531 NX Wormer
06-11095581
www.voetzorgzaanstreek.nl

4
Griezelen met Sterre en Zoë
Deelnemers aan de halloween-
wedstrijd van manege Veldt.

9
Zo doen wij dat!
Leerlingen van OBS Weremere 
ontdekken de magie achter 
‘leren’.

10
Zorg goed voor jezelf!
Mevrouw van Gompel heeft nu 
meer balans tussen mantelzorg 
en zelfzorg.

13
Hij komt,  
hij komt…
Maar hoe,  
waar en  
wanneer?  
Je leest het hier.

14 
Column Guus

17
Wat doen Nora en Djaylen  
bij de Poelboerderij?

18
Puzzel je mee?

19
Wat is er deze maand voor 
leuks te doen?
Je leest het in de agenda.

Input gevraagd

Het maakt niet uit of je hier al jaren woont en stevig 
vastgezogen in de veengrond zit, of nog maar net bent 
neergestreken vanuit exotische oorden, zoals Argentinië, 
Suriname, of Purmerend. En zelfs als je alleen maar een 
bezoeker bent, die even komt meegenieten van het 
leuks dat we hier hebben. Bevind je jezelf binnen de 
gemeentegrenzen van Wormerland, dan kan het je 
zomaar gebeuren. Je belandt met je verhaal in Aktief.

Bijvoorbeeld als je jezelf in de buurt van de Poelboerderij 
bevindt, dan vraagt Fred Sanders je misschien: ‘Wat doe 
jij bij de Poelboerderij?’. Of als de redactie toevallig over 
je verhaal struikelt en denkt dat veel Wormerlanders het 
leuk vinden om erover te lezen. Dan prijk je misschien 
zelfs op de cover met zo’n prachtige foto gemaakt door 
de gerenommeerde fotograaf Bart Homburg. 

Nu vind ik het een beetje jammer als de inhoud  
van ons magazine alleen bepaald wordt door toeval  
en het netwerk van de redactieleden van Aktief.  
Ons netwerk wil ik daarom graag uitbreiden met  
jouw netwerk. Weet je het antwoord op één van de  
volgende vragen? Mail dit dan alsjeblieft aan mij via:  
mascha@optimaallokaalmedia.nl. 

Wie vind jij dat we moeten vragen voor het hoofdartikel?
Wie geniet er zo aanstekelijk van zijn of haar sport dat 
het leuk is om te delen in Aktief?
Ken je iemand die al zijn hele leven op dezelfde plek 
woont; die honkvast is?
Heb jij zelf, of iemand uit je omgeving, binnenkort iets 
te vieren?
Welke plek in Wormerland is voor jou favoriet?
Welk gerecht geeft je echt een gevoel van thuis en  
zouden we allemaal eens moeten proeven?
Welke vrijwilliger doet met veel plezier zijn of haar werk?

Laat mijn mailbox maar overstromen. Hartelijk dank 
alvast en voor nu veel leesplezier!



BEELD: BART HOMBURG

Wel tien uur per week zijn Sterre uit Wormer (12) 
en Zoë uit Purmerend (13) omgeven door 

paarden. De liefde voor deze edele vierbenigen 
met grote zachte snuit, zit er van jongs af aan  

al ingebakken. Verzorgen, knuffelen, rijden, 
alles is leuk en de hobby verrijkt ook nog eens 

hun sociale leven. Onder de goedkeurende  
blik van de vriendelijke kuddedieren, wordt er 

samengewerkt, gespeeld, gelachen en ontstaan 
de mooiste vriendschappen, zoals deze.

 ‘‘ 
Onze favoriete pony’s 

zijn lief en grappig

Halloweenwedstrijd
Aan wedstrijden doen ze ook mee. Zowel Sterre 
als Zoë doen aan dressuur én springen. Dat 
laatste geeft volgens Sterre een soort kick. 
Deze maand staat er een halloweenwedstrijd 
op het programma waar Sterre en Zoë samen 
aan deelnemen. Dat betekent als griezelige 
figuren proefjes rijden. Wie dat het best doet, 
maar bovenal wie het meest huiveringwekkend 
verkleed is, wint. Een proefje rijden betekent 
dat je het paard volgens instructie door de bak 
stuurt, het valt onder dressuur. Er wordt dan op 
een lange lijst van punten gelet. De houding 
van de ruiter, hoe netjes het paard de oefening 
doorloopt en hoe de oefening wordt opge
bouwd en afgesloten, daar wordt allemaal 
naar gekeken. De halloweenwedstrijd wordt 
een stuk minder streng gejureerd, die is er vooral 
voor de lol. Normaal doe je alleen mee, maar nu 
gaan Sterre en Zoë gezellig samen “de bak in”.

Bloederig drama
Hun outfit bestaat uit flink met bloed besmeurde 
pyjama’s en ze hebben een gapende wond in 
de nek geschminkt, die hun fataal is geworden. 

p zeven en acht jarige leeftijd  
vertroetelden beide meiden, op 
afzonderlijke dagen en zonder elkaar 
te kennen, dezelfde verzorgpony 

met de mooie naam “Elvira”. Tijdens een etentje 
dat georganiseerd werd door “de stal”, waren 
zij de enige kinderen en ontstond er meteen 
een klik. Ze ontdekten toen ook nog dat ze 
allebei rijles hadden op manege Veldt in  
Wormer. Sterre wisselde na het etentje meteen 
van lesdag, zodat ze samen konden rijden. 
Elvira verhuisde, maar Zoë en Sterre bleven 
vriendinnen. 

Groene school
Beiden gaan naar het Clusius College. Een 
“groene school” met veel planten en bijvoor
beeld prullenbakken voor afval scheiden.  
Dat past goed bij ze als dierenliefhebbers. 
Helaas zitten ze niet bij elkaar, Zoë gaat naar 
de afdeling in Purmerend en Sterre naar die in 
Castricum, maar af en toe logeren ze en ze  
bellen veel via WhatsApp. In ieder geval eens 
per week zien ze elkaar op de manege als ze 
rijles hebben, maar ook bij de andere activiteiten 
die van daaruit georganiseerd worden, zijn ze 
er meestal bij. Zoals “pimp je pony” en één 
keer per jaar vier dagen ponykamp, met onder 
andere vrij paardrijden, lekker laat opblijven 
met muziek en een dierengeluidenspel waar
bij verstopte mensen je laten schrikken. 

Verzorgen, knuffelen,  
rijden, alles is leuk!

O

Sterre, pony Elvira en Zoë
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Als weerzinwekkende zombies jagen zij je de 
stuipen op het lijf. Sterre heeft al eens mee
gedaan met een vergelijkbaar kostuum. ‘Dat was 
cool’, vond Zoë, ‘dus daarom hebben we dat 
idee genomen en samen verder uitgewerkt.’

Paardenwelzijn
Hoe is dat voor de paarden, al die griezelige 
figuren om zich heen? Sterre kan ons gerust
stellen: ‘De pony’s maken er niets van. Alleen 
als ze zelf teveel versierd zijn vinden sommige 
paarden het niet prettig en grote jurken vinden 
veel paarden eng. Daar houdt iedereen gewoon 
rekening mee.’ Bij de meiden staat het welzijn 
van de dieren voorop, want ze vinden ze veel te 
lief en soms ook grappig: De lievelingspony van 
Zoë is heel eigenwijs, soms pakt hij zo maar een 
zweepje, of een tak en schrikt er dan zelf van.

Zo’n groot dier leren temmen was in het begin 
best een beetje eng, maar rijden is te leuk om 
niet door te zetten. Door vertrouwen te winnen 
op en met hun lievelingspony’s, kunnen Sterre 
en Zoë inmiddels ook vurigere types berijden 
als dat zich voordoet. Dat ze misschien aan het 
schrikken gemaakt worden tijdens de Halloween
wedstrijd doet ze niets. Zelfs een gruwelijke 
horrorfilm kunnen ze, zolang ze samen kijken, 
wel aan. Sterre en Zoë zijn dus niet snel bang, 
maar zoals alle helden, hebben deze meiden 
toch ook hun “kryptoniet”: Spinnen! •

‘‘ 
Springen 

geeft een kick

www.theaterdekaasfabriek.nl

Dorpsstraat 206 Wormer

ANDRIES TUNRU
IN THEORIE

27 nov

Cabaret (try-out)
€ 17,50  
+ incl. consumptie bij Groos

MAARTJE & KINE
SPEELBEESTEN II

20 nov

Cabaret 
€ 18,50  
+ incl. consumptie bij Groos

PAULIEN CORNELISSE
AANSTALTEN

12 nov

Cabaret (try-out)
€ 19,00  
+ incl. consumptie bij Groos

POTICO
NESTJE, BOOMPJE, 
BEESTJE

07 nov

Kindervoorstelling
€ 6,50

ANNICK BOER
DAT IS GOED GELUKT

06 nov

Cabaret
€ 18,50  
+ incl. consumptie bij Groos

Voor meer informatie en tickets:

AKTIEF 5



VERHUISVOORDEEL VOOR 65-PLUSSERS

GEMIDDELDE 
KOSTEN  
PER WONING

WormerWonen is met ruim 2200 woningen een van de sociale verhuurders  
in de Zaanstreek. Door grote lokale en maatschappelijke betrokkenheid werkt 
WormerWonen voor én samen met haar huurders aan betaalbaar en prettig 
wonen in leefbare buurten. Op deze pagina houden we u op de hoogte van 
onze projecten in Wormer en omgeving. 

Een groot deel van de 65plussers woont in een woning die niet  
meer voldoet aan hun woonbehoeften. De woning is te groot  
geworden of niet meer makkelijk toegankelijk door bijvoorbeeld 
trappen. Toch is de drempel vaak te hoog om te verhuizen. Want  
hoe komt u dan aan een kleinere woning?

De afgelopen maanden heeft u in Aktief elke maand een illustratie 
met de leukste, meest interessante en meest duurzame activiteiten 
uit 2020 van WormerWonen gezien. Dit is alweer de laatste illustratie 
met cijfers uit ons jaarverslag. 

Wist u dat de gemiddelde kosten per woning vorig jaar ruim €300 
per maand waren? Nu zult u zich misschien afvragen waar die kosten 
vandaan komen. Dat zullen we u uitleggen. 
Zo werd er op jaarbasis €1456 per woning uitgegeven aan onder
houdskosten. Hieronder vallen zowel de kosten voor planmatig 
onderhoud als de kosten voor reparatieverzoeken e.d. Daarbij moet 

Vanaf 1 juli 2021 wordt er door de gemeenten in Zaanstreek 
Waterland en acht woningcorporaties, Intermaris, Wooncompagnie, 
Rochdale, Eigen Haard, WormerWonen, Woonzorg Nederland, ZVH, 
Parteon, WOV en hun huurdersorganisaties een tijdelijke regeling 
geïntroduceerd voor oudere huurders (65+) met een verhuiswens. 
Het betreft een 65+ verhuisvoordeel wat inhoudt dat zij voorrang 
krijgen op 150 geselecteerde, gelijkvloerse sociale huurwoningen.  
Zo kunnen zij zo lang mogelijk zelfstandig én comfortabel thuis  
blijven wonen in een woning die beter aansluit bij hun woon
behoeften. Ook nemen zij daarbij hun ‘oude’ huurprijs mee en  
krijgen ze een verhuissubsidie van €1000,. De nieuwe regeling is  
van kracht voor de duur van één jaar, maar bij succes wordt de  
doorstroomregeling voor 65plussers verlengd. 

De woningen zullen via WoningNet worden geadverteerd met de 
aanduiding dat de woning voorrang geeft aan 65plussers en valt 
onder de nieuwe 65+verhuisregeling. Lees meer over de tijdelijke 
doorstroomregeling voor 65plussers op onze website, ‘Ik huur’,  
Doorstroomregeling 65+. 

WormerWonen jaarlijks de onroerend zaak belasting en het riool
recht betalen aan de gemeente. Dat was in 2020 €303 per woning. 
Maar ook de Rijksoverheid wil veel geld van ons. U heeft vast wel 
gehoord van de verhuurdersheffing. Dat is meer dan €1000 per 
woning per jaar. Maar ook, en dat is gek, betaalt een corporatie 
“winstbelasting”. Ook deze vennootschapsbelasting is goed voor 
enkele honderden euro’s per woning per jaar. In totaal betalen we 
een bedrag van €1537 per woning aan “Den Haag”. Tel daar de rente 
van €386 bij op en u komt uit op de gemaakte kosten per woning 
per jaar. Vorig jaar waren de gemiddelde kosten per woning €3680 
per jaar. Dat is omgerekend €307 per maand.
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VOORTGANG NIEUWBOUW NOORDEINDE WORMERVEER

SLEUTELS GEVONDEN?

Meer weten?
Heeft u een vraag of zoekt u  
informatie over een project?  
Kijk op www.wormerwonen.nl,  
bel ons op (075) 642 64 21 of 
stuur een email aan  
info@wormerwonen.nl. 

Op 5 maart van dit jaar ondertekenden John van Nimwegen, HSB 
Bouw B.V. en BPD Gebiedsontwikkeling de samenwerkingsovereen
komst voor de bouw van nieuwbouwcomplex ‘De Halm’ aan het 
Noordeinde in Wormerveer, waar 29 woningen zullen worden  
gerealiseerd. De afgelopen maanden is er al hard gewerkt onder de 
grond, maar sinds de bouwvakvakantie is er nu ook boven de grond 
veel vooruitgang te zien. Na de bouwvakvakantie is HSB begonnen 

met de bouw van het casco van het nieuwbouw complex. Een paar 
weken eerder was de fundering al afgerond. De komende maanden 
zullen we snelle veranderingen gaan zien. Zo staan de eerste  
muren nu op zijn plek. Op de hoogte blijven van dit en onze andere 
nieuwbouwprojecten? Volg ons via facebook @wormerwonen of 
kijk op onze website voor meer informatie, www.wormerwonen.nl, 
projecten, nieuwbouwprojecten, De Halm Nooreinde. 

Regelmatig worden er gevonden sleutels op ons kantoor afgegeven. Wat fijn dat u zorg 
draagt voor andermans eigen dommen en dat u de gevonden sleutels op een veilige plek 
wilt afgeven voor de rechtmatige eigenaar. Wist u dat u hiervoor bij de gemeente terecht 
kunt? Gemeente Wormerland heeft een speciale afdeling voor verloren en gevonden 
voorwerpen. De kans is groter dat de sleutels dan weer bij de rechtmatige eigenaar 

terecht komen. Dus heeft u iets gevonden 
of bent u misschien zelf iets verloren? 
Ga eens langs bij het gemeentehuis en 
meldt het daar. Hier kunt u de gevonden 
voorwerpen afgeven of, wie weet, juist 
terugvinden. Kijk op www.wormerland.nl 
en zoek op ‘gevonden voorwerpen’ voor 
meer informatie. 
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COMFORT VOOROP
Sietske Koene is een verrassende damesmodezaak wat betreft de hoge kwaliteit van de collecties, 
het niet aflatende enthousiasme van de eigenaren Sietske en Dirk en hun team, maar ook vanwege 
de winkelruimte zelf: honderdvijftig vierkante meter verstopt in een L-vorm, heel toepasselijk op 
nummer één in Wormerveer op de Marktstraat.

Een lange traditie
Al sinds de oprichting, vier generaties her, worden er geen concessies 
gedaan aan de gebruikte stoffen en aan de productie. Een duidelijke 
visie aangaande kwaliteit en verfijning. Geen handeltjes, geen  
bulkkoopwaar. Sietske: “Wij zoeken constant naar kwaliteit, naar  
originaliteit, naar trend en tijdloze mode in een goede prijs 
kwaliteitsverhouding, krijgen daardoor nog weleens het stempel  
‘chique’ of ‘exclusief’ opgeplakt, met daarbij de onderliggende 
gedachte ‘relatief duur’, terwijl we eigenlijk heel toegankelijk zijn,  
cliënten vaak verrast zijn hoe goed ze bij ons kunnen slagen.”

Slowfashion.
Grote winkelketens laten in zeer korte tijd in het verre oosten prompt 
de gewenste kleding maken die ‘in’ blijkt te zijn. Net zo ongezond als 
fastfood. Gemaakt onder foute omstandigheden tegen dumpprijzen. 
“Je kunt niet een collectie bedenken en ontwikkelen in pakweg een 
paar weken. Het milieu en maatschappelijke element vinden wij net 
zo belangrijk als de kwaliteit. De herkomst van het materiaal, de 
garens. Wij zijn duidelijk van de slowfashion.”

Ongedwongen stijl
Mede door het thuiswerken is de stijl van kleding wat ‘losser’  
geworden, met de nadruk op comfort. Sietske Koene Mode staat 
bekend om de uitgebreide keuze aan truien, vesten en shirts,  
uitermate geschikt voor het najaar, bijvoorbeeld de lichte, comfor
tabele en heerlijk warme collectie KidMohair van No Man’s Land, 
gemaakt van het meest hoogwaardige garen dat er te koop is,  
afkomstig uit een Italiaanse spinnerij, die uiteraard draad voor draad 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. De truien, vesten en de 
dit najaar zeer gewilde spencers, zijn er in diverse lengtes, in maar 
liefst dertien verschillende kleuren. Sietske: “Met een keuze uit onze 
grote collectie ‘bonnetterie’ komt u op kantoor, maar ook bij een 
zoommeeting goed in beeld. Eventueel gecombineerd met een  
soepele jerseybroek, of een stretchbroek van No Man’s Land of uit  
de grote collectie van Cambio of Rosner.” Een ongedwongen stijl die 
evengoed kwaliteit uitstraalt.

Sietske Koene Mode
Marktstraat 1, 1521 DW Wormerveer
T 075 628 17 02, E info@koenemode.nl
www.koenemode.nl
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De kinderen hebben als introductie van het 
thema eerst een brainstormsessie gedaan.  
Wat weten we eigenlijk van onze hersenen? 
Waar gebruik je ze voor? In elk geval voor 
leren, maar wat doen ze nog meer? Daarna 
volgde een interessante video over de werking 
van ons brein, waarmee ze hun brainstorm
begrippen konden testen, verdiepen en 
uitbreiden. 

De week erna ging groep 8 aan de slag met een 
geheugencircuit. Er waren zeven opdrachten 
die de leerlingen in groepjes van vier á vijf  
kinderen samen, binnen een van tevoren 
gestelde tijd, moesten volbrengen. Vooral het 
coöperatief leren en het maken van een goede 
taakverdeling waren hierbij erg belangrijk. De 
opdrachten waren niet allemaal even gemakke
lijk en bestonden o.a. uit een woordenlijst 
memoriseren, speelkaarten en memorykaartjes 
onthouden, de hoofdsteden van Europa kunnen 
aanwijzen op een blinde kaart, een verhaal 
terug kunnen vertellen en het natekenen van 
een afbeelding die maar tien seconden te zien 
was. Na het circuit schreven de leerlingen  
individueel een kort reflectieverslag waarin 
stond wat ze geleerd hadden en hoe de 
samenwerking was verlopen.

In de laatste weken gingen de kinderen aan de 
slag met het onderdeel; hoe leer je iemand een 
activiteit die je zelf al kunt? Kinderen werden 
in tweetallen aan elkaar gekoppeld en hadden 
de ene week de rol van leraar waarin zij hun 
eigen activiteit moesten aanleren aan ‘hun 
leerling’. De leraar moest zelf materiaal mee
nemen en een eventuele handleiding maken. 
De andere week werden de rollen omgedraaid. 
Verrassend veel leuke activiteiten zijn, zowel 
binnen als buiten de school (op het plein), 
voorbij gekomen. Van skateboardtricks, voet
balacties en badmintonskills tot turnactiviteiten 
en samen poppetjes maken. Echt bewegend 
leren dus. De kinderen kwamen er al doende 
achter dat anderen iets leren, toch wel heel 
wat anders verloopt dan zelf iets leren!

Groep 8 van Weremere is de afgelopen weken bezig geweest  
met het schoolbrede thema: ‘Hoe leren wij? - De kunst van  
het leren’. Dit thema wordt behandeld binnen het International 
Primary Curriculum (IPC), een lesmethode waarin diverse  
schoolvakken samenkomen en als vakoverstijgende lessenseries 
worden aangeboden.

Hoe leren wij?

 ‘‘ 
Ik vond de les leuk, 

want je moest je brein  
op een andere manier  
gebruiken dan normaal.  
Leo

 ‘‘ 
De kaartjes met 

de plaatjes erop waren 
makkelijk te onthouden 
omdat we de memory
kaartjes zo gedeeld  
hadden dat je er maar 
drie hoefde te onthouden. 
Larissa

 ‘‘ 
Ik vond het circuit 

best wel leuk, omdat  
de activiteiten ook  
best leerzaam waren.  
De samenwerking ging 
aan het begin wat  
slechter omdat we niet 
zo goed naar elkaar 
konden luisteren. Aan 
het eind ging het veel 
beter! Joshua
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Mantelzorgen hoef  
je niet alleen te doen
‘Hier voor jou, je kleine broertje aan de tele
foon’, zegt mevrouw van Gompel terwijl ze  
de telefoon aan haar man geeft. ‘Zijn kleine 
broertje van 90 jaar’, knipoogt ze naar mij.  
Ze laat me een kaart zien waarop een jeugd
foto afgebeeld staat van de heer van Gompel 
met zijn kleine broertje op tien en vijfjarige 
leeftijd. ‘Deze kaart kreeg mijn man voor zijn 
95ste verjaardag afgelopen week. Dat heeft  
de dochter van zijn broer geregeld, mooi hé! 
En volgende week komt de burgemeester 
langs, want dan word ik 90.’

Dit is de tweede keer dat ik bij hen op bezoek 
kom. Nu met de vraag of ze iets willen vertellen 
over hun ervaring met WelzijnWonenPlus.  
De eerste keer was in 2019, omdat mevrouw 
wel wat extra ondersteuning kon gebruiken 
bij de zorg voor haar man. Ze was eigenlijk 
altijd thuis, omdat ze haar man liever niet 
alleen wilde laten. Toch is het als mantelzorger 
belangrijk dat je ook goed voor jezelf zorgt, 

door te ontspannen en dingen te blijven 
ondernemen. We hebben toen onder andere 
gesproken over dagbesteding voor meneer bij 
Torenerf, maar ook het inzetten van een vrij
williger om hem gezelschap te houden zodat 
mevrouw even kon bijkomen, of even de deur 
uit kon. Inmiddels komt Gerda Janssen alweer 
1,5 jaar wekelijks langs bij meneer.

‘Ze doen meestal samen een spelletje Triominos 
of Rummikub’, zegt mevrouw. ‘Hij is gek op 
spelletjes, maar ik doe dat niet met hem. Ik kan 
niet tegen mijn verlies en hij wint altijd’, lacht 
ze. Vanuit zijn stoel zegt meneer: ‘Gerda is wel 
goed hoor. En ze is een schat!’ Mevrouw van 
Gompel: ‘Als ze binnenkomt zegt ze tegen me, 
gaat u maar lekker even naar boven. Dan ga  
ik op zolder aan een van mijn legpuzzels van 
5000 stukjes, of ik ga even liggen. De deur ga 
ik eigenlijk niet meer uit, ja soms stiekem op 
mijn scootmobiel naar de Dekamarkt voor  
een boodschap.’ ‘Stiekem?’, vraag ik. ‘Ja, mijn 

dochter werkt namelijk bij de Vomar en zij 
neemt altijd boodschappen voor me mee’, 
lacht mevrouw van Gompel. 

Meneer van Gompel: ‘Tot mijn 70ste had ik 
nog nooit een ziekenhuis van binnen gezien, 
maar daarna ben ik er helaas heel vaak 
geweest.’ Vooral de ziekte van Parkinson zorgt 
ervoor dat zijn vrouw veel voor hem moet 
doen. ‘Ik doe dat niet alleen hoor, mijn dochter 
is geweldig. Die doet zoveel voor ons. Mijn 
zoon doet de regelzaken. We krijgen thuiszorg, 
drie keer per dag én onze buurman Gerard 
doet ook heel veel voor ons’, zegt mevrouw 
van Gompel.

Gelukkig kunnen ze ook rekenen op de vrij
willigers van WelzijnWonenPlus. Naast het 
wekelijkse bezoek van Gerda, brengt wijkbus 
Wormerland meneer twee keer in de week 
naar de dagbesteding van Torenerf. Voor wat 
kleine klusjes in huis maken ze ook wel eens 
gebruik van de vrijwilligers van WelzijnWonen
Plus. En voor de tuin. ‘Al wil ik de tuin graag 
nog zelf een beetje bijhouden’, zegt mevrouw. 
‘Tja dat snap ik, u bent tenslotte pas 89’, knip
oog ik naar haar. •
Esmeralda Deuzeman, consulent 
WelzijnWonenPlus

Kunt u ook ondersteuning gebruiken  
bij de zorg voor uw partner of naaste? 
Heeft u advies of informatie nodig  
over de mogelijkheden op het gebied  
van zorg en welzijn? Neem dan  
contact met ons op via 075 641 96 68, 
wormerland@welzijnwonenplus.nl of  
loop even binnen in De Omslag in Wormer 
(Faunastraat 68). Wij zijn maandag t/m 
vrijdag geopend van 09:30 tot 12:00 uur.

Mevrouw en meneer van Gompel met vrijwilliger Gerda Janssen

10 AKTIEF



MZM GeestigMZM Geestig
Nienke Kruiswijk

Dorpsstraat 206 B
1531 HS Wormer
www.mzm-geestig.nl

Acupunctuur Acupunctuur 
• Pijnklachten
• Ongemak
• Stress

Specialist in zorg voor mensen met 
pijn, ongemak en stress. Zowel acuut 
als chronisch. Snel weer kunnen doen 
wat je door je klachten nu moet laten. 
Pijnvrij en met meer energie!

MZM GEESTIG#kansenvannu

Hulp nodig 
in deze 

woninggekte?

krk.nl/nu

Bel onze makelaars:

075 612 64 00

Ongewoon gewoonOngewoon gewoon  goed.goed.
Al bijna 100 jaar.Al bijna 100 jaar.

Kleinschalig en huiselijk

Vaste gezichten op de groep

Opvangmogelijkheid vanaf 6.30 uur

Doorlopende leerlijn met diverse basisscholen 

Diverse uitstapjes, excursies en naschoolse activiteiten

OPGERICHT
DOOR MOEDER
EN DOCHTER

OPGERICHT
MOEDER

DOCHTER

SAMEN SPELEND LEREN EN SAMEN OPVOEDEN

Locatie Wormer
Kdv, Bso en Ps (incl. VVE)

Koetserstraat 16
1531 NX Wormer

Locatie Bovenkruier Zaandam
Kdv, Bso en Ps (incl. VVE)

Drielse wetering 49
1509 KP Zaandam

Locatie Evenaar
Bso en Ps (incl. VVE)

Jupiterstraat 139
1562 WP Krommenie

Locatie Visserspad
Kdv, Bso en Ps (incl. VVE)

Visserspad 1a
1561 PK Krommenie

T. 075 6153678 • info@kinderopvangboefje.nl • www.kinderopvangboefje.nl

Maandag t/m vrijdag van 7:00 - 18:30 uur geopend.

Kinderdagverblijf • Buitenschoolse opvang

Peuterspelen • Vroeg- en voorschoolse educatie

Integraal Kind centrum

URSEM OPTIEK 
VERTROUWD IN WORMER 

- Vakmanschap
- Luisterend oor
- Functionele Optometrie

Dorpsstraat 94, Wormer 
T: 075 6421241 
E: info@bakkerijkaskes.nl

Héérlijk speculaas... 
het is er weer voor!
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Gourmetschaal voor 
 € 29,95

- 7 soorten vlees
- 4 salades
- 2 sausjes
-  kruidenboter 

en stokbrood
Bestel via telefoonnummer: 

075-642 56 14

075 642 69 42 • verantwoord-bewegen.nl

FYSIOTHERAPIE

MANUEEL THERAPIE

FITNESS

‘‘ 

Een fijne stoel!
Tot ziens bij

Zaanweg 15-16-17, Wormerveer
T 075 62818 36 www.stellingwonen.nl 

Zoals vaker na een crisis blijken wij met z’n allen stevig op 
onze centjes te hebben gezeten. Het spaarzame karakter van 
den ‘Ollander zoekt kennelijk rust in bange tijden. Daarnaast 
hebben we ons geld natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar 
amper uit kúnnen geven. Uitgaan was er niet bij. Uit eten  
gaan is pas net weer gewoon gezellig. Onze achterstand in 
bioscoop en theaterbezoek laat zich niet meer inhalen.  
Vakanties beperkten zich tot Terschelling, de Veluwe of hoog
uit een berijdbare locatie binnen de EU. De geldverslindende 
auto stond verder vooral stil en van de besparing op de 
OVkaart kunnen we de wereld rond. 

Het geld klotst dus tegen de plinten op. Voordat de fiscus daar 
een forse hap uit gaan nemen, en dat gaat geheid gebeuren 
nu de schatkist leeggestroomd is, kunt u overwegen om een 
goed doel te ondersteunen. 

Bekende divo’s en diva’s maken een hoop lawaai bij hun werk 
voor landelijke goede doelen. Dat moet ook, want zo dragen 
zij bij aan de algemene bekendheid en dat is veel waard.  
Zij verleiden mensen tot gulle giften door spelletjes, loterijen 
en grote televisiegala’s. Prachtig natuurlijk, maar over het  
algemeen geeft men liever in stilte. Zeker als dit lokale doelen 
betreft. Heeft u ook een lokale soft spot? Dierenwelzijn, het 
nabijgelegen natuurlandschap of bijvoorbeeld het bestrijden 
van eenzaamheid? Steunt u graag wetenschappelijk onderzoek? 
Draagt u de plaatselijke cultuur een warm hart toe? Gooi dan 
vooral een euro in de collectebus, maar denk ook eens aan de 
voordelen van structureel schenken. Word periodiek donateur. 
Als dit bij akte gebeurt, voor minimaal 5 jaren vastgelegd, 
draagt u een heuse edelsteen bij. Heeft de beoogde organisatie 
de ANBIstatus, dan blijft uw gift buiten de grijpgrage vingers 
van de Belastingdienst en kunt u deze aftrekken van uw  
inkomen. Meer weten? U weet ons te vinden. 

Hartelijke groet,  
Meester Rik Jacobs,
Notaris bij Zaannotarissen
r.jacobs@zaannotarissen.nl

Spaarsteuntjes
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Vriend van Sint Nicolaas: ‘Dit jaar verwelkomen 
we hem niet zoals gebruikelijk met de boot 
aan de kade bij de Lassie, maar hij maakt een 
grote rondtoer door Wormer en komt bij de 
kinderen langs in de straat of buurt waar ze 
wonen. Sinterklaas en de Pieten rijden op een 
aantal grote versierde auto’s en ook de zang
pieten zijn aanwezig. Het wordt een leuk 
evenement, zonder dat er een grote ophoping 
van publiek is.
 
De tocht begint om 14.00 uur en de kinderen 
kunnen dus in de buurt van hun huis blijven 
om de Sint te kunnen zien. De Pieten delen 
zakjes met heerlijke pepernoten uit.  
Sint Nicolaas en zijn Pieten hebben mij verteld 
dat ze er zin in hebben en zij kijken ernaar uit 
alle kinderen langs de route te zien.’

et blijft spannend, maar als  
het kan en mag doorgaan 
dan organiseren de vrij
willigers van de ‘Vereniging 
Vrienden van Sint Nicolaas 

Wormer’ een feestelijke intocht voor Sint 
Nicolaas. Zondag 14 november komt de 
goedheiligman in Wormer aan.

Feestelijk welkom voor            Sint Nicolaas

Na de vakantieperiode kijkt iedereen die wil 
gaan sporten, afvallen of de sociale kring  
uitbreiden om zich heen. Badminton is een 
betaalbare, laagdrempelige sport die je bij  
De Shuttle zowel recreatief als op competitie
niveau kunt beoefenen. Daarnaast organiseert 
hun feest en jeugdcommissie geregeld activi
teiten (voor jeugd én senioren) die het gezellig 
maken om lid te worden van de club.

Aanbiedingen
Iedereen die kennis wil maken met badminton
vereniging De Shuttle is welkom om te komen 
kijken, of mee te spelen. Nieuwe leden die zich 
aanmelden voor 10 december 2021 krijgen 
van de club een gratis badmintonracket als 
welkomstcadeau!
Heb je nog iets langer de tijd nodig om te 
bepalen of je lid wil worden? Kies dan voor de 
introductie aanbieding: 10 introductielessen 

voor maar €25,. Dit betekent één les per week, 
gegeven door een gediplomeerde trainer.

Maak gebruik van deze aanbiedingen om lekker 
te gaan badmintonnen! De aanbiedingen  
kunnen niet gecombineerd worden en lopen 
tot en met 10 december 2021.

Over De Shuttle
Badmintonvereniging De Shuttle is een  
vereniging met ca. 100 leden (waarvan 45 
jeugd). Zij zijn gedurende het badminton
seizoen iedere dinsdag en vrijdagavond te 
vinden in de grote zaal van Sporthal Wormer 
(Spatterstraat 21) en spelen hier op maar liefst 
twaalf speelvelden. Er wordt met negen teams 
deelgenomen aan de regionale competitie.  
De club is trots om te vermelden dat in 2016 
een jeugdteam van De Shuttle Nederlands 
kampioen was en dat in 2015 een herenteam 
3e van Nederland was geworden.

Na negen maanden stilgelegen te hebben vanwege het coronavirus, mag er weer gebadmintond 
worden bij badmintonvereniging De Shuttle in Wormer. 

KOM JE OOK BADMINTONNEN BIJ DE SHUTTLE? 

T: 0610848909
E: secretaris.deshuttlewormer@gmail.com
W: www.deshuttlebadminton.nl
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•  7/13 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland 
plaats. (via een iDEAL QR-code) Wilt u in 2021 hieraan als 
(mobiele) collectant ook een steentje bijdragen? Kijk op  
www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of meld u aan via: 
L.J Bos, linda.nursie@hotmail.com organisator van de  
collecte in Wormerland .

•  Joke Koelemeijer brengt onder eigen beheer weer een nieuwe 
A4 zwart wit pentekeningen kalender uit. Verkrijgbaar op 
Oosteinde 1, in Wormer. Als de vlag buiten hangt is de winkel 
aan het plein geopend. Meer informatie via: 06-20976541,  
of 075-6421265, of jokekoelemeijer@gmail.com.

•  T/m 26 oktober kun je als lid van de Rabobank VVC’92  
steunen door op de volleybalclub te stemmen bij de Rabo 
Clubsupport actie van de Rabobank Zaanstreek.

•  De collecteweek van de Nierstichting had een enorme 
opbrengst: €4800,-! De Nierstichting bedankt alle gulle gevers 
in Wormer en Oostknollendam en ook alle collectanten en 
wijkcoördinatoren voor hun enthousiaste inzet. 

 Kijk voor meer informatie op www.aktiefwormerland.nl

•  Het Leger des Heils zoekt collectanten in Gemeente  
Wormerland voor de collecteweek van 28 november  
t/m 4 december. Aanmelden kan via: https:// 
www.legerdesheils.nl/word-collectevrijwilliger

•  Ger Zaagsma exposeert op drie verschillende plekken:  
Elk weekend van oktober in Galerie Dorpsstraat 55,  
te Wormer, t/m 23 november in De Poelboerderij in  
Wormer en samen met 25 andere (natuur)kunstenaars  
t/m 26 december bij Natuurlijk Natuur, Staphorsius in 
Westzaan.

•  De concerten in de Maria Magdalena kerk mogen weer!  
Als eerste komt op zondagmiddag 21 november  
Het Russisch-Nederlands Vocaal Sextet naar Wormer  
voor een mooi concert. Informatie en kaartverkoop via  
de website www.concertenwormer.nl

RATJETOE SEPTEMBER

Waar ik vroeger heel vaak treinde, fijn weg gedoken in een coupé, maak ik nu nog maar zelden 
gebruik van het spoor. Te veel mensen, op welk tijdstip dan ook, nietszeggende interieurs,  
uitsluitend gericht op maximalisatie van de vervoerscapaciteit. De eerste klasse heeft nog  
nauwelijks cachet. Stoelen in een andere kleur, hoogstens iets meer beenruimte. Maar ditmaal 
kon het niet anders, op de fiets zou ik niet snel genoeg zijn voor het interview in de hoofdstad. 
Op een sukkeldrafje haalde ik nog net de stoptrein.

Vijf tienerjongens, het mondmaskertje als baardkap, waren in het halletje met veel branie over 
meisjes aan het praten, boden met steeds meer stemverheffing tegen elkaar op. Er was een  
duidelijk leider. Hij stond als enige, slingerde wat aan een van de stangen, blies zijn borst steeds 
verder op. De jongen schuin tegenover me op de klapstoel leek iemand te zijn die iets te graag bij 
het groepje wilde horen. Om zijn opmerkingen lachten ze nauwelijks, praatten er snel overheen. 
Een vijfde wiel aan de wagen, als reserve getolereerd. Er werd een pretsigaret gedraaid. Je moet 
wat op een zaterdagmiddag in lastige tijden.

Toen ik bij het Centraal Station uitstapte zag ik vooraan op het perron bij het treinstel de conducteur 
staan, een bekende uit onze streek. Het groepje jongens was me al gepasseerd, met veel kabaal, 
geduw, getrek en klappen op elkaars schouders. Een van hen keek net om toen de conducteur 
zijn handen hief met de palmen omhoog, zijn gezicht vertrokken in een grimas, in antwoord op 
mijn vraag over de gezondheid van zijn dochter. Ze dromden terug in mijn richting. ‘Vuile snitch,’ 
riep de leider van het groepje. Ik was, zoals dat heet, echt met stomheid geslagen door deze  
verbale vuistslag, de aanname. Het vijfde wiel zag zijn kans schoon. ‘Ja, nu heb je niet veel praatjes 
hè, vuile verrader, lafbek.’ Mijn buurtgenoot floot voor vertrek. Ik glipte weg in de menigte.  
‘Kijk die angsthaas ervandoor gaan,’ hoorde ik nog net achter me, toen ik naar beneden liep.  
Op dat moment kreeg ik, naar het Frans, de esprit op de trap, had ik het juiste antwoord ineens 
paraat. Om een verrader te zijn, moet er toch ook iets zijn om te verraden?!

Groepsgedrag
‘‘ 

Guus Bauer • Column
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�   Afscheidscentrum Krommenie
      Padlaan 1, 1561 ZA Krommenie

�   Afscheidscentrum Wormer
      Dorpsstraat 18, 1531 HM Wormer

�  info@bennisuitvaart.nl
globe www.bennisuitvaart.nl

Afscheid nemen is al moeilijk genoeg.

Wij steunen u in dit proces voor, tijdens en na het afscheid.

Dag en nacht bereikbaar

�  075 - 76 76 008
Nu ook voor de oud-leden van

Geloof, Hoop en Liefde

Op 10 november is het weer de jaarlijkse  
Dag van de Mantelzorg. Deze dag is bedoeld 
om landelijk erkenning en waardering te  
vragen voor het soms zware werk van  
mantelzorgers. Ook in Wormerland zetten  
we de mantelzorgers in het zonnetje.  

Alle mantelzorgers die bij WelzijnWonenPlus 
staan ingeschreven ontvangen een uitnodiging 
voor een gezellige lunch of diner op 8 of  
10 november. Heeft u geen uitnodiging  
ontvangen, maar bent u wel mantelzorger? 
Neem dan even contact met ons op!

Informatie
Heeft u vragen of wilt u gebruik maken 
van onze diensten? Hier vindt u ons: 

WelzijnWonenPlus
Faunastraat 68 (in de Omslag t/o de Vomar)
1531 WH Wormer
075-641 96 68 (ma t/m vr 09.3012.00 uur)
wormerland@welzijnwonenplus.nl
www.welzijnwonenplus.nl

Best spannend om hier iets over te schrijven, want het kan zomaar weer anders zijn op het 
moment dat u deze Aktief in handen krijgt. Maar laten we van het positieve uitgaan. 
Vanaf 26 september zijn de maatregelen rondom Corona ‘losgelaten’ en kan er weer van alles. 
Op een aantal plekken is hier echter wel een coronatoegangs bewijs voor nodig, zoals in restau
rants, theaters en bioscopen. Voor het gebouw De Omslag, waar naast WelzijnWonenPlus ook 
Scwo en De Bieb zitten hoeft u geen QRcode of Coronapas te laten zien. Dit geldt ook voor 
de inloopspreekuren van het Sociaal Team en het Financieel Café. 
U kunt dus weer gewoon bij ons binnenlopen, zonder aan te hoeven bellen of een afspraak 
te maken, voor een praatje, een activiteit, een kopje soep op donderdag of een bakkie koffie 
op woensdag en vrijdag. Graag tot snel!

Wat zijn we blij met onze sponsors en Vrienden 
van de Wijkbus! Dankzij hen kunnen we de 
kosten voor de gebruikers van de wijkbus  
zo laag mogelijk houden. We gebruiken het 
sponsorgeld en donaties voor het onderhoud 
van de bussen en de rolstoelliften. Ook de 
onvoorziene reparaties kunnen hiervan  
worden betaald en wij zijn aan het sparen  
voor vervanging (de bussen zijn niet meer  
de jongste). 
Wilt u ook een bijdrage leveren met uw bedrijf 
of als particulier? Heel graag! Kijk voor meer 
informatie op www.welzijnwonenplus.nl/
vriendenvanwijkbuswormerland of bel met 
Ruud Zijp 06 382 58 324.

Dag van de Mantelzorg

De Omslag is weer open

Vrienden van 
de Wijkbus
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Nieuws en informatie over  
de Bedrijvenvereniging  
Wormerland en haar leden
Met een sterke bedrijvenvereniging naar een groeizaam  
ondernemersklimaat.

‘Wij zijn actief van de fundering tot de  
punt van het dak,’ zegt Maureen Floris die 
verantwoordelijk is voor marketing en 
communicatie. ‘We doen ook grondwerk  
en funderingswerkzaamheden. We leveren 
bouwmaterialen en keukens en we bedienen 
de markt van de dak- en installatiebedrijven.’
De betrokkenheid bij de regio is nog steeds 
groot, gegeven feit dat een groot deel van 
de medewerkers (in totaal ruim 120 mensen) 
uit de buurt komt. ‘De meesten werken  
hier al heel lang. Wij vieren nog regelmatig 
jubilea, zelfs veertigjarige jubilea,’ zegt 
Maureen Floris. ‘Daar zijn we trots op.  
We willen een goede werkgever zijn. Een 
bedrijf waar je kunt doorgroeien en waar  

het prettig werken en samenwerken is.  
De resultaten hebben we in coronatijd gezien. 
We zijn die periode goed doorgekomen, 
omdat iedereen hard heeft gewerkt en 
volgens veel regels heeft moeten werken. 
Zonder mankeren.’

CO2-prestatieladder 
Floris heeft een lang verleden, maar kijkt 
vooral naar de toekomst. Daarom krijgt 
duurzaamheid in de bedrijfsvoering veel 
aandacht. Met resultaten. Zo staan er op 
het dak van het hoofdkantoor achttien-
honderd zonnepanelen, waardoor het 
bedrijf zelf groen in zijn energiebehoefte 
voorziet. Floris Infra heeft de vijfde, en 

Het visitekaartje van…

Bedrijfsnaam: Dierenartspraktijk Wormer
In Wormerland sinds: Augustus 2011
Activiteiten:  Wij zorgen samen met diereigenaren voor de gezondheid van hun 

huisdier. We richten ons zowel op het voorkómen van ziektes als  
het behandelen ervan. 

Uniek - voordelen:  Wij zijn één van de weinige nog volledig zelfstandige praktijken  
in onze regio. Samen met de baasjes zorgt ons topteam voor de 
beste gezondheid voor huisdieren in Wormer en omgeving. Onze 
persoonlijke aandacht voor mens en dier wordt zó gewaardeerd,  
dat wij steeds meer inschrijfverzoeken ontvangen. Zodanig dat wij 
binnenkort uit onze jas groeien. We gaan daarom medio 2022 
verhuizen naar een grotere locatie (dichtbij de huidige praktijk).

Ons motto:  Samen met de baasjes zorgen wij voor de optimale gezondheid en 
blije dieren!

Adres:  Faunastraat 103, per medio 2022: Dorpsstraat 85

hoogste, trede van de CO2-prestatieladder 
bereikt. Dankzij het verduurzamen van het 
bouwassortiment, het schoner maken  
van alle transport, het terugdringen van  
het aantal transportkilometers en het 
over schakelen op ledverlichting. ‘Het is 
voortdurend afwegen of een oplossing 
bijdraagt aan het milieu en past in onze 
bedrijfsvoering.’

In de schijnwerper

Floris Groep, een florerend familiebedrijf
Floris is met Wormer verbonden vanaf het moment dat Cees Floris restmaterialen  
van het turfsteken in de Woudpolder begon te verkopen. Een initiatief dat in 104 jaar 
uitgroeide tot de Floris Groep, een florerend familiebedrijf met het Bouwcenter als  
het meest herkenbare onderdeel. Verder bestaat de groep uit Floris Infra, Keukens  
en Komfoor. 

Lid worden of meer informatie? Neem contact met ons op via: info@bvwormerland.nl

Nieuws
•  Het ondernemerscafé van 20 september 

was een succes! Meer dan 25 leden en 
niet-leden waren erbij. 

•  Op 27 oktober om 7.30 uur organiseren 
we een ondernemersontbijt, voor leden 
gratis. Bij eerste kennismaking voor 
niet-leden ook gratis, daarna €12,50. 
Aanmelden graag voor 26 oktober via 
de mail. Aansluitend aan het ontbijt is 
er de algemene ledenvergadering.

•  De eerstvolgende bestuursvergadering 
is 1 december. Mail je input!

•  Er is plaats voor meer leden.  
De bestuursleden gaan op 4 november 
flyeren om de voordelen van de BVW 
onder de aandacht te brengen.
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‘Wat doe jij bij de 
Poelboerderij?’
TEKST EN BEELD: FRED SANDERS, VRIJWILLIGER POELBOERDERIJ

In badpak en zwembroek plassen Nora en Djaylen door het water  
bij de Poelboerderij. De moeder van Nora heeft ze beiden van  
school gehaald, om nog even hier in de waterspeelplaats van de  
late najaarszon te genieten. Ze zitten samen in groep twee van  
basisschool Weremere. De bakken met water vinden ze geweldig.  
Je kan spelen in de minikanalen, sluizen openen en water pompen. 
Het is eind van de middag en de houten boten gaan naar binnen. 
Nora en Djaylen helpen graag en samen pakken ze de boten uit het 
water. De moeder van Nora vertelt dat ze al een jaar donateur zijn; 
‘vriend van de Poelboerderij’. Ze komen hier vaak daarom willen ze 
dit mooie natuurcentrum steunen. Enthousiast gaan ze op de foto.

In en om bezoekerscentrum De Poelboerderij is ontzettend veel te doen en te beleven. Varen, spelen, 
banjeren, sporten, ontdekken en relaxen. Gezellig binnen in de stolp, maar vooral ook buiten in de vrije 
natuur. We vragen bezoekers:

Wondermiddelen
We kennen ze allemaal wel. De wondermiddelen die ons via de media worden aangereikt. Pillen waar je zomaar  
mee afvalt zonder op je eten te hoeven letten, zooltjes waardoor je fris en fruitig lange wandelingen kunt maken en 
bijna dansend over straat gaat, één schoonmaakmiddel waardoor al het andere weg kan. En deze week verscheen  
DE oplossing tegen incontinentie op Facebook: de magnetische stoel! Gewoon door twee keer per week een half  
uurtje op de stoel te gaan zitten zou het urineverlies vanzelf over moeten gaan. Een wondermiddel? 

Helaas… De magnetische stoel deed al jaren 
geleden zijn intrede. Als bekkenfysio
therapeuten geloofden we er toen al weinig 
van. Ook in Nederland is er wetenschappelijk 
onderzoek gedaan naar het effect en dat bleek 
inderdaad teleurstellend. Nog even los van het 
feit dat de stoel gekocht moet worden door 
een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum 
en jij er dan twee keer per week naar toe moet 
om je ‘behandeling’ te ondergaan.

Spieren moet je trainen
Een behandeling ondergaan, betekent dat je 
er zelf helemaal niets aan bijdraagt. Maar het 
fijne van je bekkenbodemspieren is juist dat  
je deze altijd en overal kunt oefenen. Je hoeft 
helemaal nergens heen en je hoeft niets  
mee te nemen, gewoon alleen maar jezelf. 

Handig he? Spieren worden niet vanzelf sterker, 
maar moeten bewust getraind worden.

Bekkenbodemapp
De magnetische stoel is dus oud nieuws,  
maar er is ook recent en goed nieuws: een 
bekkenbodemapp. Hiermee kun je jouw  
bekkenbodem trainen, met of zonder  
begeleiding van de bekkenfysiotherapeut.  
Een app blijkt effectief te zijn. Dat bleek uit  
het eerste wetenschappelijke onderzoek  
over een bekkenbodem app in Zweden.  
Jammer genoeg geen snelle oplossing dus, 
maar als we heel eerlijk zijn, dan wisten we  
dat wel, toch? En kom je er met een app niet 
uit zoek dan hulp bij de fysiotherapeut, die je 
heel goed op weg kan helpen en begeleiden. 
Hilke Nauta en Paolo de Winter

Fysiotherapiepraktijk Hilke Nauta 
Gruttostraat 16  |  1531 WR WORMER  |  T: 075-6421899  |  E: h.nauta@telfort.nl  |  W: www.fysiotherapienauta.nl
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PUZZELEN VOOR EEN PRIJSJE

Stuur je oplossing voor 5 november 2021 in via  
www.aktiefwormerland.nl/puzzel/ 

Onder de goede inzendingen verloten wij drie mooie prijzen 
beschikbaar gesteld door Stelling Wonen, Wormerveer.  
Doe mee en misschien win jij de prachtig ontworpen vogel-
voerbal van Rosendahl, het Bumbles en Bimbles poppetje 
dat je eraan herinnert om positief en optimistisch te zijn, of 
de iconische design thermoskan EM77 van Erik Magnussen 
in de door jou gewenste kleur, ter waarde van €69,95.

De winnaars krijgen per mail bericht. Over de uitslag kan niet 
worden gecommuniceerd.

ZIJ HEBBEN IETS TE VIEREN!

Op De Voorhoede in Wormer  
hielden ze een buurtfeestje ter 
afsluiting van die vervelende 
coronaperiode. 

Op 1 november 
bestaat “Huid
verzorgingssalon 
Bep van den 
Berk” 40 jaar! 
Bep (75) runt nog steeds 
met veel liefde haar 
salon in Wormer.

Luuk (9) uit Wormer vierde de  
opening van zijn eigen bedrijf: 
“Luuk’s Kraam”. 
Op de foto staat hij met twee klanten, helemaal 
uit Doetinchem, die het zich goed lieten smaken.

Buurtzorg De Rijp bestaat vijf jaar! 
Sinds kort valt een groot deel van Wormerland 
ook onder het werkgebied van dit thuiszorgteam.

Alle leerlingen uit groep 7 en 8  
in Wormerland ont vingen op  
11 oktober “Lijk in het Trilveen”, 
geschreven door Fred Sanders. 
In de herfstvakantie organiseerde De Brede 
school Wormerland een speurtocht langs de 
historische gebouwen in het boekje. Eind deze 
maand komt Freds tweede jeugdroman alweer 
uit: “Cacaogeheim aan de Zaan”.

Wat is het antwoord op de vraag die je in het doolhof vindt?
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Colofon

Aktief is een uitgave van Optimaal Lokaal Media

Aktief faciliteert de verbinding tussen alle inwoners en ondernemers  
van Wormerland.
Het magazine verspreiden we 11 keer per jaar huis-aan-huis in de 
gemeente Wormerland in een oplage van ruim 7.000 exemplaren.  
Daarnaast hebben we ook een digitale versie. Deze verschijnt 23 keer  
per jaar op www.aktiefwormerland.nl.

Disclaimer
De informatie in deze uitgave is met uiterste zorg samengesteld, desondanks kunnen er geen  
rechten aan worden ontleend

Rechten
Niets uit deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, 
opgeslagen, aangepast of gebruikt, online en op papier, zonder voorafgaande schriftelijke  
(inclusief e-mail) toestemming van de uitgever. Bij overname dient duidelijk te worden gemaakt  
dat het bericht afkomstig is van Aktief, door het vermelden van een aanklikbare link (voor websites) 
of de tekst: Bron: aktiefwormerland.nl. Dit geldt ook indien slechts een deel van het bericht wordt 
overgenomen!

aktiefwormerland.nl • Facebook.com/aktiefwormerland

Mascha Schrander
REDACTIE

MAKERS

Selesta Klijnsma
PRODUCTIE

André Klijnsma
UITGEVER

Erwin van Doleweerd
FINANCIËN

Eric Hartgers
MEDIA-ADVIES

André Hooijschuur
VORMGEVING

Bart Homburg
FOTOGRAFIE

MEE 
MAKERS

Guus Bauer
REDACTEUR

Nienke Husslage
FOTOGRAFIE

verschijning deadline

Online november 1 6 november 2 november

Print november 20/23 november 26 oktober

Online november 2 20 november 16 november

Online december 1 4 december 30 november

Kijk op www.aktiefwormerland.nl voor het jaaroverzicht.

OPTIMAAL
LOKAAL 
MEDIA

Vragen, suggesties of ideeën? Neem gerust contact op
Inhoud rubrieken  
Mascha Schrander: redactieaktief@optimaallokaalmedia.nl of 0643818151 
Adverteren of gesponsorde content  
Eric Hartgers: verkoop@optimaallokaalmedia.nl of 06 50251796

De volgende Aktief verschijnt:

*De Poelboerderij vaart elke woensdag t/m zondag 

Wil je een activiteit doorgeven voor de agenda? 
Stuur een berichtje naar: redactieaktief@optimaallokaalmedia.nl

23 OKTOBER 

Calefax Rietkwintet 
De Jisperkerk

29 OKTOBER 

Martijn Kardol 
TOWN

29 OKTOBER 

Niels van der Gulik 
De Kaasfabriek

30 OKTOBER 

Jochen Otten 
Pook

31 OKTOBER 

Orde der Dwazen 
De Kaasfabriek

6 NOVEMBER 

Annick Boer 
De Kaasfabriek

7 NOVEMBER 

Potitco 
De Kaasfabriek

12 EN 13 NOVEMBER 

Paulien Cornelisse 
De Kaasfabriek

13 NOVEMBER 

Zilverreigerexcursie  
met zopie 
De Poelboerderij

20 NOVEMBER 

Maartje & Kine 
De Kaasfabriek

20 NOVEMBER 

Cordevento 
De Jisperkerk

21 NOVEMBER 

RussischNederlands  
Vocaal Sextet 
Maria Magdalena kerk 

27 NOVEMBER 

Kasper van Kooten 
TOWN

27 NOVEMBER 

Andries Tunru 
Theater De Kaasfabriek

27 NOVEMBER 

Lisa Loeb 
Theater Pook

UIT IN WORMERLAND 
2021

Bezoek voor meer informatie de websites van de 

diverse locaties en informeer tijdig of de vermelde  

activiteiten doorgaan. Veel plezier als je gaat!
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Nadort Elektrotechniek
Stofkuipstraat 7, Wormer
075 642 70 49
info@nadort-elektro.nl
www.nadort-elektro.nl

Al jaar en dag een begrip in  
Wormer en omstreken.
Elektrotechniek in de ruimste  
zin van het woord.
Wij zijn nog op zoek naar zelfstandige monteurs.

Papiermakerstraat 5, 1531 NA Wormer 
075-6848562 en 075-6425056   
www.autobedrijfjangroot.nl

‘Koop en repareer  
in den vreemde  
niet wat uw eigen 
plaats u biedt.’
Al meer dan 40 jaar het juiste adres 
voor mobiliteit in Wormer en  
omstreken. Reparaties, onderhoud 
en de verkoop van alle automerken, 
nieuw en gebruikt.

Malerstraat 10C 
1531 NW Wormer

Maandag tot 
en met vrijdag 
Geopend van 
08.00 tot 17.00 uur

Zaterdag 
Geopend van 
08.00 tot 14.00 uur

Metaalhandel Robas
Inkoop oud ijzer 06 - 840 20 111

Faunastraat 60 | 1531 WH Wormer | (075) 303 05 98 
info@beauty642.nl | www.beauty642.nl

Bij Beauty 642 in Wormer 
draait alles om Beauty & 
Wellness.
Bij Beauty 642 kunt u terecht voor gezichts-
behandelingen - pedicure -massage - wenkbrauwen 
en wimpers - nagels & uniek in Wormer en 
omstreken ook de Kids Spa behandelingen!

Onze deur staat tijdens openingstijden altijd 
geopend voor vragen of advies.

Hopelijk tot snel!

      KKii jjkk  nnuu  oopp  oonnzzee  vveerrnniieeuuwwddee  wweebbssiittee  vvoooorr  pprrooggrraammmmaa  eenn  tt iicckkeettss..  


