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VERTROUWD  
& NIEUW!

‘HET BLIJFT EEN 
TEAM-DING, WANT 
NIEMAND KAN HET 

ALLEEN’

Hoe de Wormerse 
keepster Lize Kop 
Oranjeleeuwin en 
Ajacied werd

Nieuwe rubriek:  
Zij hebben iets  
te vieren!

Sport met Crystal 
voor onderzoek 
naar spierziekte 
SMA 

Voor & door Wormerlanders. Jisp, Neck, Oostknollendam,  
Spijkerboor, Wijdewormer en Wormer
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Malerstraat 34, Wormer • 075 615 37 50  
info@bakkersautoservice.nl

Uw adres voor:  
✓ A.P.K.  
✓ Onderhoud  
✓ Reparatie

075 642 69 42 • verantwoord-bewegen.nl

FYSIOTHERAPIE

MANUEEL THERAPIE

FITNESS

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!

Het aanspreekpunt 
voor al uw diensten 
in de schoonmaak

info@josbakker
josbakker.nl
075-642 60 49

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



Inhoud Mascha Schrander • Column

‘‘ 
4
Een prettig idee!
Dat mensen als Jan-Piet en  
Thomas Kelder paraat staan om 
ons te helpen als dat nodig is.

8
Helemaal op haar plek
Joke van der Woude was  
voorheen assistent accountant, 
maar welzijnswerk ligt haar  
nog veel meer aan het hart.

12
Wat doen zij bij de 
Poelboerderij?
Wie ontmoeten we dit keer bij de 
Poelboerderij.

16
Power to Lenn
Lenn (1) strijdt tegen SMA.  
Crystal van der Lee komt voor 
hem in actie. Doe je mee?

18 
Skiën of keepen?
Lize Kop koos voor voetbal!

21 
Vrijheid blijheid
Inspirerende gedichten over  
‘vrijheid’ door groep 7 van  
OBS Weremere, Wormer.

Compleet zat was ik m’n haar, maar de kappers waren 
nog dicht. En wat doe je dan? 

Gewoon wachten natuurlijk tot ze weer open zijn!  
Laat ik in wachten nou niet zo goed zijn, dus heggen-
schaar erbij en aan de slag. In het begin voorzichtig het 
instructiefilmpje op Youtube volgend, werd ik al snel 
overmoedig en minder precies. Laagjes, pony, grote pret! 
En het resultaat? Tja, het is weer eens wat anders en 
gelukkig zijn de kappers inmiddels weer open. 

Nog iets waar ik niet voor opgeleid ben, maar toch doe, 
is de eindredactie van Aktief. Iedere editie leer ik weer bij. 
Verpruts ik iets, dan kan ik dat meestal nog wel op tijd 
corrigeren. Maar de vorige editie was ik er helaas te  
laat bij. Op één van de foto’s bij het artikel over skiester 
Anna Konijn (13) uit Wijdewormer, precies die zonder 
skibril en helm, staat Anna helemaal niet, maar een 
andere skifanaat genaamd Anouk. 

Dit is de echte Anna Konijn:

Gelukkig is Anna super sportief en zo heeft zij het ook 
opgevat. Bedankt Anna! Voor deze editie heb ik nog 
meer sportieve, vriendelijke en hulpvaardige Wormer-
landers leren kennen. Blader verder en ontdek wie het 
zijn. (Als het goed is staat er ook een foto van ze bij.)

Veel leesplezier!

Prutser



‘De brandweer heeft ons 
altijd aangetrokken’

BEELD: BART HOMBURG

Als iets duidelijk is, na het interview met de brandweermannen Jan-Piet Kelder (55) 
en zijn zoon Thomas Kelder (23), dan is het wel dat je ‘de brandweer’ er niet zomaar 
even bij doet. Brandweerman m/v, dat bén je.  

‘‘ 
Als brandweerman 

kan ik mensen helpen
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‘Als we worden opgepiept dan rijden we met 
elkaar naar de kazerne Wormer en daar wordt 
bepaald wie er mee mag op de auto,’ vertelt 
Thomas. ‘Er is in Wormer een vrijwilligersploeg 
van twintig personen, met nog drie aspiranten, 
onder wie ik. Als iedereen op de oproep  
reageert, dan zijn we met te veel. Er is een  
systeem dat dan berekent wie er aan de beurt 
is om op de auto mee te gaan. De rest gaat 
weer naar huis.’ ‘Als je voor een taak getraind 
hebt, dan wil je ook zoveel mogelijk uitrukken 
meepakken,’ vult Jan-Piet aan. ‘De groep 
afschalen is niet slim, want het kan ook  
gebeuren dat we met minder mensen zijn.  
We worden namelijk niet ingeroosterd, maar 
zijn altijd oproepbaar.’

Als vrijwilliger bij de brandweer sta je altijd 
klaar, voor het geval je nodig bent. Dat maakt 
het tot een behoorlijke investering, die ook 
gevolgen heeft voor andere facetten van je 
leven. Denk aan de heftige gebeurtenissen die 
je mee kunt maken, de pittige opleiding, de 
vele oefeningen en de fitheidstest die je 
ervoor moet doen. Wat maakt dat de moeite 
waard?

Teamwerk
Jan-Piet: ‘De brandweer heeft mij gewoon 
altijd aangetrokken. In 1995 heb ik mijn  
ouderlijk huis met het bijbehorende ‘Caravan-
park De Akker’ overgenomen. Hiermee kreeg 
ik een vaste woonplaats en was de weg vrij  
om in 1996 vrijwilliger bij de brandweer in 
Oostknollendam te worden, die kazerne is 
later opgeheven en toen ben ik overgestapt 
naar de kazerne Wormer. Enkele collega  
vrijwilligers en ik wilden toch nog iets blijven 
betekenen voor Oostknollendam, daarom 
richten we met de hulp van burgemeester 
Tange een burgerhulppost op. We hebben  
een voertuig met motorspuitaanhanger in 
sporthal t’ Hop staan en kunnen snel ter 
plaatse zijn en handelen bij bijvoorbeeld  
eerste hulpsituaties en reanimaties. Wij geven 
er een eerste klap op en daarna neemt de 
brandweer het over. 

In 1996 werkte ik nog bij waterleidingbedrijf 
PWN en moest daar onder andere brandkranen 
onderhouden en aanleggen, dat maakte de 
stap naar de beroepsbrandweer al wat kleiner. 
In 2004 maakte ik de daadwerkelijke switch en 
ging ik werken voor de brandweer Zaanstad, 
die later overging naar de Veiligheidsregio 
Zaanstreek Waterland. 

Tijdens mijn werk voer ik beheersmatige taken 
uit en maak ik ook twee dagen per week deel 
uit van de dagdienst bezetting in Zaandam. 
Als servicepunt coördinator, zorg ik er met een 
team voor, dat alles wat nodig is voor het werk 
en de oefeningen aanwezig is en klaar voor 
gebruik. Denk aan de kleding, persoonlijke 
beschermingsmiddelen, onze ademlucht  
cilinders en maskers. Dat doen we voor alle  
23 kazernes in de regio. 

Het mooie aan de brandweer vind ik dat je het 
werk als korps met elkaar doet. Als de dingen 
niet goed gaan, dan kan het best even knallen, 
maar uiteindelijk worden we er samen beter 
van. En als we tegen uitdagingen aanlopen en 
het is goed afgelopen, dan geeft het een goed 
gevoel dat we het met z’n allen weer voor 
elkaar hebben gekregen. Het blijft een team-
ding, want niemand kan het alleen.’ 

Gedeelde passie
Thomas heeft van kinds af aan altijd al  
geroepen dat hij bij de brandweer ging.  
Gevalletje paplepel, want hij wist niet beter 
dan dat zijn vader brandweerman was en  
het was normaal dat er af en toe zo’n mooie 
rode wagen op de oprit stond. Dan begint het 
vanzelf te kriebelen. ‘Als brandweerman kan  
ik mensen helpen,’ geeft hij als belangrijkste 
reden op, waarom het werk hem aanspreekt. 

Het afgelopen jaar is hij begonnen met de 
opleiding ‘Manschap A’. De komende jaren is 
hij daar nog wel zoet mee. Onder andere 
brandbestrijding, technische hulpverlening 
(THV), incidentbestrijding gevaarlijke stoffen 
(IBGS) en bestrijding waterongevallen staat op 
het programma. Techniek heeft zijn interesse, 
dus de stof ligt hem wel en de Zeevaartschool 
die hij heeft afgerond heeft hem ook een 
mooie basis meegegeven. 

Beroeps worden houdt Thomas nu nog even 
af. ‘Ik ga eerst nog een poos met een andere 
technische baan aan de slag. Pas als mijn 
vader gestopt is met werken en ik niet langer 
‘de zoon van’ ben, dan wil ik misschien gaan 
solliciteren. Als ik het op eigen kracht kan doen.’ 

Jan-Piet: ‘Ik begrijp dat heel goed. De beheers-
matige taken die ik uitvoer als beroeps -
brandweerman kan ik gewoon blijven doen 
tot mijn 67e en ik wil die tijd ook graag vol-
maken. Zo lang je de medische keuring haalt 
en je wilt doorgaan, dan kun je ook mee  
blijven gaan op uitruk. Ik hoef niet met een 
rollator een brandend gebouw in, maar ik vind 
het leuk om nog een tijdje met Thomas mee 
door te gaan en als vrijwilligers samen op te 
trekken.’ •

 ‘‘ 
Het is leuk om  

als vrijwilligers  
samen op te trekken
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Gruttostraat 16 • 1531 WR Wormer
075-6421899 • h.nauta@telfort.nl • www.fysiotherapienauta.nl

• Algemene fysiotherapie
• Bekkenfysiotherapie
• Geriatrische fysiotherapie
• Revalidatie
• Fysiofitness

Wij hebben weer onze verse en rijkgevulde 
aardbeiengebak en -taart.

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

geheel 
verzorgde

senioren--
vakanties

Texel week/
midweek

INFO BEL 
0629479339

gaat u mee?

Mientjes
vakanties op Texel

PRAKTIJK VOOR 
FYSIOTHERAPIE 
EN PODOLOGIE

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

ZIJ HEBBEN 
IETS TE VIEREN!

Gerard Mak (70) uit Wormer
‘Mijn nieuwste boek is uit! ‘De doodsteek voor 
blauw.’ Met daarin bijzondere waargebeurde 
politieverhalen.’

Lotte Smit (10) uit  
Wormer is zaterdag  
27 maart een tiener 
geworden!



Nico (76) en Henny (72) Rienstra uit Wormer 
zijn op 14 mei 50 jaar getrouwd!

Saskia van der Velde 
(39) uit Krommenie
‘Ik heb kapsalon Vitu Wormer 
overgenomen! Nu Vitu by Saskia.’

Mevr. C. Spaans (84) 
uit Wormer
‘Ik heb zoveel leuke  
geboortekaartjes gekregen!  
Lief als je er nog eentje  
ingooit, op Zandweg 228.’

DE KEUKEN VAN MARICA, EEN EETHUIS  
VOOR UW SURINAAMSE DELICATESSEN

Roode Wildemanweg 43, 1521 PZ Wormerveer 
T 06 33 33 39 07  E info@dekeukenvanmarica.nl  I www.dekeukenvanmarica.nl

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag 11:30 tot 20:30 uur
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Knor knor, daar zijn we weer, Jut en Jul,  
de twee Kune Kune varkens van ’t Weidje. 
We zijn bijna een jaar oud en flink gegroeid 
in het afgelopen jaar. Hierdoor zijn we 
sterker en we ruiken vooral ook sterker. 
Nee, nee, we stinken niet hoor, maar ons 
reukvermogen is echt super goed geworden! 
We kunnen lekkere dingen al op 300 meter 
afstand ruiken. Kun je nagaan wat we  
allemaal onder de grond ruiken.  

We snoven laatst zoveel lekkers onder het 
gras, dat we het een beetje opzij schoven. 
Stiekem kleine stukjes, zodat het niet zo op 
zou vallen. In de ochtend toen we naar  
buiten mochten, renden we meteen weer 
naar de grote speeltuin en gingen we voor-
zichtig verder. 

Maar al snel waren we niet meer te houden. 
We vonden zoveel lekkere sappige wormen 
en insecten, dat we nog maar aan één ding 
konden denken: wroeten en zo diep  

mogelijk. Heerlijk met onze neus in de 
bagger, slurpten we al dat heerlijks achter 
elkaar naar binnen. Prut op onze buik en 
tussen onze tenen. Het maakte niet uit, 
verstand op nul en wroeten, hoe dieper hoe 
sappiger leek het wel. 

Maaaaar ja, we wisten dat het niet lang zou 
duren voordat we gesnapt zouden worden. 
Het was ook eigenlijk wel erg wat we 
deden, maar we konden niet anders, de 
drang was te groot. Eén verzorger zei dat 
dit niet langer kon en bracht ons naar een 
kleiner veldje. 

Uit het hok wat daar staat, klonk pauwen 
geroep: ‘Joehoe, we zitten hier! Horen  
jullie ons? We zitten opgehokt. Kunnen 
jullie ons helpen? Wij willen ook graag  
naar buiten.’ 

Knor knor, weet je we luisteren er niet naar 
hoor, anders willen zij straks ook een 
wormpje. We eten hun grasveldje effe kaal 
en pakken dan hier uit de grond snel alles 
wat we pakken kunnen. Want voordat je 
het weet worden we wéér ontdekt, of 
komen die pauwen naar buiten. Dus knor 
knor, nog effe heerlijk wroeten.

Groetjes vanuit  
kinderboerderij  
’t Weidje,  
Jut en Jul

Wil jij in Aktief?

TEKST EN BEELD: TANJA KEE

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

OPGERICHT
DOOR MOEDER
EN DOCHTER

OPGERICHT
MOEDER

DOCHTER

Kinderdagverblijf

Buitenschoolse opvang

Vroeg- en voorschoolse educatie

Integraal Kind centrumIntegraal Kind centrum

Peuterspelen

‘SAMEN SPELEND LEREN EN SAMEN OPVOEDEN‛

Word mee-maker en doe mee aan de volgende rubrieken:

•  Iets te vieren? - Ben je getrouwd, heb je een kindje gekregen,  
ben je geslaagd, of vier je een jubileum? Laat het weten en  
stuur een leuke foto mee.  

•  Onverwacht Wormerland – Stuur een foto in van een voor  
jou bijzonder mooie, fijne of leuke plek in de gemeente, met  
een hele korte toelichting erbij.

•  Honkvast – Interview een Wormerlander die (bijna) zijn of  
haar hele leven in dezelfde straat woont. 

•  Stuur een item in voor de (online) agenda. 

•  Geef een bericht door voor op het online prikbord.

Stuur je bijdrage naar redactie@aktiefwormerland.nl, of mail de  
redactie voor handige vragenlijsten/templates. Jouw bijdrage  
komt op de goedbezochte website www.aktiefwormerland.nl en  
bij voldoende plaats in de print variant van Aktief.

Jut en Jul
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‘Toen ik zo’n 5,5 jaar geleden mijn baan als 
assistent accountant kwijtraakte vanwege de 
economische crisis, merkte ik al snel dat ik iets 
moest gaan doen. Ik werd gek van dat thuis-
zitten, dat is echt niets voor mij’, vertelt Joke. 
Door te zoeken op vrijwilligerswerk op het 
internet kwam ze het Dienstencentrum, zoals 
het toen heette, tegen. ‘Ik had er nog nooit 
van gehoord, maar ik was daarvoor ook altijd 
aan het werk en hield me helemaal niet bezig 
met vrijwilligerswerk. Toen ik las hoeveel ver-
schillende mogelijkheden er waren om me 
nuttig te maken heb ik me aangemeld. En ze 
zagen wel wat in mij’, lacht ze.

Samen met de andere vrijwilligers van het  
servicepunt is Joke het eerste aanspreekpunt 
van WelzijnWonenPlus Wormerland, een  
welzijnsorganisatie die kwetsbare en oudere 
inwoners van Wormerland ondersteunt met 
praktische dingen zoals boodschappen, klusjes 
in huis en klein tuinonderhoud, maar ook  
voor vriendschappelijk huisbezoek, mantel-
zorgondersteuning en hulp bij de administratie 
kan men hier terecht. ‘Als wij een vrijwilliger 
kunnen vinden die het wil doen, kunnen we 
bijna overal bij helpen’, zegt Joke. 

Helemaal op haar plek
Het was in de eerste instantie de bedoeling 
om dit vrijwilligerswerk tijdelijk te doen, totdat 
ze weer een nieuwe baan had. Maar ondanks 

de vele sollicitaties, is dit niet gelukt. Joke:  
‘Dat heeft echt wel wat met me gedaan, steeds 
weer die afwijzing en onzekerheid. Gelukkig 
werd ik hier elke keer weer opgevangen en 
gesteund.’ Op de vraag wat het doen van vrij-
willigerswerk haar gebracht heeft zegt Joke: 
‘Sinds ik dit doe voel ik me meer inwoner van 
Wormer dan toen ik nog werkte. Ik heb zoveel 
mensen leren kennen en vriendschappen 
opgebouwd. We hebben twee jaar geleden 
zelfs Kerst met elkaar gevierd, zo gezellig!’ 

Terug in de accounting is Joke dus niet meer 
gegaan, ook al helpt ze wel af en toe iemand 
met de administratie of de belastingaangifte. 
‘Als ik mijn carrière over zou kunnen doen, kies 
ik niet meer voor de cijfers. Ik zou dan richting 
het welzijnswerk gaan. Ik kan hier echt mijn ei 
in kwijt, het is zinvol en het is fijn om te merken 
dat je echt iemand kunt helpen. Het is bijzonder 
hoeveel mensen kunnen hebben, want ouder 
worden gaat meestal niet zonder slag of stoot. 
En dat mensen dan toch maar gewoon door-
gaan en blijven lachen, vind ik bijzonder om te 
zien. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, 
maar als ik dan een iets minder vrolijk persoon 

toch aan het lachen kan krijgen is mijn missie 
geslaagd!’

‘Het is dan vrijwillig, maar het is zeker niet vrij-
blijvend’, zegt Joke. ‘Het voelt voor mij echt als 
werk, we hebben een verantwoordelijkheid. 
Mensen rekenen op ons. Het kan soms heel druk 
zijn en je moet van alles en nog wat weten. 
Van een wijkbusrit, vragen over mantelzorg tot 
aan regelen van vervanging voor maaltijden-
bezorging. Geen dag is hetzelfde, dat maakt 
het ook zo leuk. Ik heb geleerd om dingen op 
een andere manier te bekijken en dat op mijn 
leeftijd’, lacht Joke. ‘We krijgen ook regelmatig 
trainingen, zoals EHBO, gesprekstraining en 
binnenkort volgt er training over omgaan  
met onbegrepen gedrag. Tja, we hebben met 
zoveel verschillende mensen te maken en 
iedereen is weer anders. Dan is het goed als  
je wat tips krijgt over hoe je daar mee om  
kunt gaan.’

Hoe lang is Joke nog van plan om dit te doen? 
‘Ik zit hier helemaal op mijn plek, dus wat mij 
betreft blijf ik hier tot ze me met rollator en al 
naar buiten rollen!’ •

TEKST EN BEELD: ESMERALDA DEUZEMAN

Het is alweer vijf jaar geleden dat Joke van der Woude (62) uit Wormer zich aanmeldde bij  
WelzijnWonenPlus, toen nog Dienstencentrum Wormerland, als vrijwilliger. Sindsdien is zij drie  
ochtenden in de week te vinden bij het servicepunt van deze organisatie. ‘De keren dat ik er  
niet was, zijn nog net op twee handen te tellen’, zegt Joke met die kenmerkende lach van haar. 

‘Ik voel me nu 
meer inwoner 

van Wormer 
dan toen ik  
nog werkte’

 ‘‘ 
Wat mij betreft blijf ik hier tot ze  

me met rollator en al naar buiten rollen!
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De BSO van Kinderopvang 
Baloe is op zoek naar…

Ons doel is om kinderen na school en in 
vakanties een leuke tijd te bieden, nieuwe  
dingen te leren ontdekken en met elkaar  
van alles te ondernemen, in een gezellige  
en ontspannen sfeer en omgeving. 

Daarom gaan we veel naar buiten en is er 
volop ruimte voor sport en bewegen, maar 
ook voor koken en bakken, robots maken,  
verkleden en schminken, varen en vissen, 
zagen en timmeren, schilderen en creatief  
zijn met allerhande knutselmaterialen.  
En ook als je lekker wilt chillen, lezen of een 
spelletje wilt spelen of meedoen met een  
yogales, kan dat bij Baloe. 

De BSO’s van Baloe vind je in of rond alle  
basisscholen van Wormerland. Elke BSO- 
locatie beschikt over een eigen plek met  
huiselijk ingerichte ruimtes en biedt uit-
dagende activiteiten. 

Wij werken met groepen in drie leeftijds-
categorieën. Zo is er alle ruimte voor een 
goede afstemming voor activiteiten en  
uitdagingen op basis van leeftijd en kunnen 
wij de oudste kinderen meer vrijheid en  
verantwoording bieden. 

Op onze hoofdlocatie op Dorpsstraat 187 is  
er voor de kinderen in de leeftijd van 8 t/m  
12 jaar een extra uitdagende locatie met heel 
veel binnen- en buitenruimte, grenzend aan 
natuurgebied ‘het Zwet’. Hier kunnen de  
kinderen in de zomer zelfs met de boot en 
kano’s het water op! 

De schoolvakanties lenen zich bij uitstek  
voor het ondernemen van leuke activiteiten 
en daarom pakken we dan extra uit!
We maken uitstapjes, bouwen vlotten, 

roosteren marshmallows, we houden een 
beautydag, een skateboard- of tennisclinic, 
doen mee aan een muziekworkshop, kijken 
naar een reptielenshow, en gaan schaatsen  
op de ijsbaan of varen op het Zwet. Kortom, 
samen met de kinderen maken wij elke keer 
een spetterend vakantieprogramma. 

Wil je meer informatie of een kijkje komen 
nemen op een van onze locaties, dan kan dat 
natuurlijk! Neem hiervoor contact op met 
onze planningsmedewerkers, zij helpen je 
graag verder, T 075-6429910. Je kunt ook een 
rondleiding aanvragen via onze website:  
www.kinderopvangbaloe.nl. 

Baloe is op zoek naar: Koks, techneuten, sporters, muzikanten, kunstenaars, theatermakers, onderzoekers, 
avonturiers en luiaards tussen de 4 en 12 jaar. Kortom; naar kinderen die op zoek zijn naar hun talenten en 
graag hun hobby’s willen ontwikkelen. 
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MIJN WORMERWONEN

29 SOCIALE HUURWONINGEN “DE HALM” NOORDEINDE IN WORMERVEER

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 wij u op de hoogte van 
onze projecten in Wormer en omgeving.  

Huurders van WormerWonen kunnen zich 
registreren voor Mijn WormerWonen.  
Hier kunt u 24/7 al uw woonzaken regelen. 
Kijk voor meer info op www.wormerwonen.
nl Mijn WormerWonen.  

Op vrijdag 5 maart hebben WormerWonen, BPD en HSB Bouw bv 
de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst getekend 
voor de bouw van 29 sociale huurappartementen aan het 
Noordeinde in Wormerveer. Het symbolische startschot van het 
nieuwbouwproject werd gegeven door Wethouder Songül Mutluer, 
Edward Zevenbergen namens BPD, Camiel Honselaar namens HSB 
en John van Nimwegen directeur-bestuurder van WormerWonen, 
door elk een oud muntje in een met beton gevulde paalkop te  
werpen. Deze paalkop markeert het hart van de nieuwbouw op  
de plaats van de hoofdentree, waar iedereen straks binnenkomt. 

WormerWonen streeft naar een hoge kwaliteit van haar woningen. 
Het moeten goede, comfortabele en duurzame woningen zijn in 
gebouwen die gezien mogen worden. Zodat de huurder straks met 
trots zegt: “hier woon ik!”. De Halm wordt een van die karakteristieke 
gebouwen die WormerWonen rijk is.

Voor meer informatie over nieuwbouwproject De Halm kunt u 
terecht op de website van WormerWonen, projecten, nieuwbouw, 
De Halm Noordeinde.
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WE NEMEN AFSCHEID VAN ONS HOOFD WONEN
Na 11 jaar heeft Kevin Groot, hoofd afdeling 
Wonen, eind maart 2021 afscheid genomen 
van WormerWonen. Hij gaat een nieuwe  
uitdaging aan bij Welwonen in Enkhuizen. 
Daar is hij op 1 april jl. gestart. Ook bij  
Welwonen gaat Kevin de rol als hoofd van  
de afdeling Wonen vervullen. 

 
Met het oog op continuïteit, is er gezocht naar een tijdelijke  
vervanger/ster die de werkzaam heden van Kevin kan overnemen. 

Wij zijn opgetogen te kunnen melden dat met ingang van 1 maart 
jl. Elsbeth Postma deze rol vervult. Elsbeth brengt een ruime ervaring 
bij woningcorporaties met zich mee.

Mijn naam is Elsbeth Postma en ik ben per  
1 april interimhoofd Wonen. Ik werk al lang 
met veel plezier in en voor woningcorporaties. 
Het brede maatschappelijke werkterrein van 
de volkshuisvesting vind ik nog steeds zeer 
interessant!

Bijna de helft van de Nederlanders ventileert te weinig. Vandaag de dag is het extra 
belangrijk om uw huis goed te ventileren. U kunt gezondheidsklachten krijgen als u uw 
woning niet regelmatig laat doorluchten. Bijvoorbeeld hoofdpijn, benauwdheid, allergieën 
en astma. Hoe goed ventileert u eigenlijk? Goed ventileren doet u 24 uur per dag. 

Houd altijd de ventilatieroosters (of schuiven) open. Of zorg dat er altijd een (klap)raam 
op een (anti-inbraak) kiertje staat. Oók in de winter en bij regen. Ventileer extra tijdens  
en na koken, douchen, roken en feestjes. Op www.wormerwonen.nl hebben we een 
instructievideo over ventileren staan.

Voorkom schimmel in de badkamer. Kalkaanslag op tegels en schimmelvorming op voegen 
vormen een bekend probleem in de badkamer. Ook hier is ventileren een deel van de oplossing 
naast het droogmaken met een doek of trekker van de badkamerwanden na het douchen. 
Helaas tasten sommige schoonmaakmiddelen om kalkaanslag of schimmel te verwijderen 
ook de voegen aan. Op www.wormerwonen woontips leest u hoe u dit kunt voorkomen.

WOONTIPS: VENTILEREN, 
VOORKOMEN VAN SCHIMMEL

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. 

MINDER HUISUITZETTINGEN DOOR 
AANPAK ZAANSE CORPORATIES

WORMERWONEN 
ZET DIT JAAR IN  
OP DE BRAND-
VEILIGHEID VAN 
UW WONING

De Zaanse woningcorporaties hebben de handen ineengeslagen om huisuitzettingen te 
voorkomen.  Door goede voorlichting, een actieve benadering van huurders en een  
persoonlijke aanpak zijn de corporaties gezamenlijk tot dit mooie resultaat gekomen. 

Zeker nu in de coronatijd, is het belangrijk om de groeiende groep huurders die worstelen 
met inkomensachteruitgang in het oog te houden. Dankzij de proactieve maatwerkaanpak 
is het aantal huis uitzettingen gedaald. In 2016 waren dit er nog maar liefst 41, in 2020 is 
dat gedaald naar slechts 9 huisuitzettingen door betalingsachterstanden. Toch blijft 
iedere huisuitzetting er één te veel. Het is en blijft het doel om voor iedere huurder met 
betalingsachterstanden een op maat gesneden oplossing te vinden, waardoor er zo min 
mogelijk hoeft te worden ontruimd. 

Heeft u problemen met het opbrengen van de huur, neem dan gerust contact op met 
onze afdeling Wonen via info@wormerwonen.nl of door te bellen naar (075) 642 64 21.  
We zullen dan samen met u zoeken naar een passende oplossing.

Het ministerie van Binnenlandse 
Zaken heeft het voornemen om voor 
bestaande woongebouwen een  
wijziging in het huidige Bouwbesluit 
door te voeren die eigenaren verplicht 
een rookmelder te installeren. Dit zal 
betekenen dat met ingang van 1 juli 
2022 rookmelders in bestaande bouw 
moeten zijn geplaatst. Het betreft 
alleen de woningen waar momenteel 
nog geen rookmelders aanwezig zijn. 
Het doel is om dit jaar alle bestaande 
woningen in het bezit van Wormer-
Wonen van rookmelders te voorzien.
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‘‘ 

Guus Bauer • Column

Pas sinds ik actief ben bij Aktief, realiseer ik me 
dat ik eigenlijk al veel langer behoorlijk wat 
Wormerlanders ken. Zoals je ook ineens overal 
cabrio’s rond ziet rijden, wanneer je er zelf  
net eentje hebt aangeschaft. Of zoals in mijn 
geval na de aankoop van een tweedehands 
elektrische fiets van het kwaliteitsmerk RIH. 
(Wat, jij, de stoere wielrenner, kromgebogen 
over het stuur? Tja, sorry, de oude knoken.)  
Ik heb zelfs de neiging, zoals in vroeger dagen 
op de motorfiets, om naar elke RIH-rijder te 
zwaaien. Wanneer ik tegenwoordig over de 
brug kom – elke dag zo’n beetje – heb ik 
dezelfde aandrang bij de bewoners van  
Wormerland. Ik wapper heel wat af met mijn 
handje, houd steeds vaker halt om een praatje 
te maken. De knoeperd van de foto hiernaast 
zorgt voor herkenning. Onlangs bracht ik mijn 
sigaar uit eigen boekendoos naar de winnaars 
van de puzzel. Een van hen, Mandy, een ware 
puzzelkoningin, woont vlakbij de Vomar. Gelijk 
even boodschappen doen. Bij de groenten 
kwam ik een goede kennis van me tegen, zei 
tegen haar dat je gemakkelijk thuis raakt in 
Wormerland. ‘Ja,’ antwoordde ze met een 

knipoog én een betoverende lach, ‘je hoeft 
elkaar maar drie keer tegen het lijf te lopen  
bij de supermarkt en je bent al zo goed als 
bevriend.’ Het assortiment en de atmosfeer 
bevallen me sindsdien bij deze grootgrutter.  
Ik kom er nu twee keer per week. Er zijn  
echt legio inwoners van Wormerland die  
een apart verhaal verdienen. Sommigen  
blijk ik al heel lang te kennen. Met Ernst van  
De Hofjes – open dat terras, en snel een 
beetje, zomertijd! – ga ik al decennia terug 
toen hij een restaurant had in Buitenveldert. 
Eén persoon steekt echter de kroon. Een tijdje 
geleden bleef een meneer me in de fietsen-
winkel maar aanstaren. ‘Hebben wij elkaar  
in de jaren tachtig in Engeland ontmoet?’ 
vroeg hij uiteindelijk. Volgende keer het fijne 
verhaal over Erik ‘Madness’. (Of misschien wel 
op Aktiefwormerland.nl)

Ik sta nu bij de snackbar op de Nieuweweg 
voor een van de voortreffelijke roomijsjes, heb 
even gekeken bij een woning die in de buurt 
te koop stond, schrok wel van de gordijntjes 
aan de overkant die gelijk bewogen. •

Herkenning

‘Wat doe jij bij de 
Poelboerderij?’
TEKST EN BEELD: FRED SANDERS, VRIJWILLIGER POELBOERDERIJ

Vader Rachid Ouzinb uit Wormer loopt met zijn twee dochters vaker 
naar de Poelboerderij om lekker buiten te zijn en om te ontspannen. 
De oudste wil niet op de foto, zij gaat helemaal op in de schelpen die 
ze in de zandbak heeft gevonden. Meyra zoekt beestjes in het water, 
terwijl haar vader de pomp ronddraait. Bij de Poelboerderij is in  
miniatuur de polder nagebouwd. Het handgemaal dat Rachid rond-
draait stelt een gemaal voor. Zo is er ook een sluis, een brug en zijn er 
houten boten om mee te varen. Nu is de Poelboerderij door corona 
gesloten en moet Meyra het zonder houten boten doen. Maar straks 
kan je weer met de rondvaartboot het veld in, in het laboratorium 
over de natuur leren en lekker wat drinken bij de picknicktafels.

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: 
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Boodschappen  
doen met wijkbus 
Wormerland

Houd de stoep vrij, een ommetje in  
de buitenlucht is voor iedereen!
bericht van het Platform voor mensen met een beperking

Hoe werkt het?
Op maandag tussen 10.00 en 10.30 uur wordt 
u thuis opgehaald met Wijkbus Wormerland 
en naar de Vomar in Wormer gebracht. Hier 
zijn een aantal vrijwilligers van WelzijnWonen-
Plus aanwezig om u te helpen met het pakken 

van artikelen, uw karretje te duwen en het 
allemaal op de band te zetten. Als u klaar bent 
dan begint de ‘thuisbreng ronde’. Bij het thuis-
brengen helpt de vrijwilliger u met het tillen 
van de boodschappen en (op aanvraag) het in 
de kast zetten ervan. 

U kunt per week beslissen of u mee wilt gaan, 
dit geeft u dan voor vrijdag 12:00 uur aan ons 
door. Ideaal toch? En bovendien best gezellig!

Je hoeft maar naar buiten te kijken om te zien 
dat veel mensen in Wormer en omgeving 
regelmatig een ommetje maken. En buiten is 
voor iedereen, maar dan moet het wel voor 
iedereen mogelijk zijn een toegankelijk ommetje 
te maken. Mensen met een beperking komen 
regelmatig obstakels tegen. Hier kunnen wij, 
inwoners van Wormerland, heel gemakkelijk 
iets aan doen. Hoe? Houd de stoep vrij!

Met een paar simpele handelingen kunnen we 
zo veel mogelijk rekening met elkaar houden. 
Probeer afvalcontainers ’s middags zo snel 
mogelijk van de stoep te halen, plaats geen 
reclameborden midden op de stoep, snoei een 
overhangende struik of boom, zet je fiets zo 
neer dat andere mensen daar geen last van 
hebben, parkeer een werkbus of auto niet op 
de stoep, laat geen glas op de grond liggen bij 
de glasbakken en zet het grofvuil niet midden 
op de stoep. Natuurlijk zijn er ook obstakels 
die we niet zelf kunnen oplossen en die moeten 
we melden. Bijvoorbeeld: slecht liggende 
stoeptegels, verkeersborden op een vervelende 
plek, wortelgroei van bomen, slecht wegdek 
of wateroverlast. Dit kan gemeld worden via 
de website van gemeente Wormerland of 
neem contact op met WelzijnWonenPlus. 

Platform voor mensen met een beperking 
bestaat uit een groep vrijwilligers van  
WelzijnWonenPlus die zich inzetten voor  
de toegankelijkheid van openbare ruimtes  
en wegen in Wormerland. Het doel van het 
Platform is dat iedere inwoner van de 
gemeente gebruik kan maken van alle open-
bare ruimten en wegen en hierdoor blijvend 
deel kunnen uitmaken van de samenleving. 
Dit wordt bereikt door regelmatige controle 
van de openbare ruimten en voorzieningen 
op; bereikbaarheid, toegankelijkheid en 
bruikbaarheid.

Wilt u wel graag zelf boodschappen blijven doen, maar wordt het lopen naar en van de supermarkt  
u eigenlijk te veel? Dan kunt u gebruik maken van de boodschappendienst met wijkbus Wormerland.

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 09.30-12.00 uur)
wormerland@welzijnwonenplus.nl
www.welzijnwonenplus.nl
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Abonnementen
Dit seizoen zijn er twee soorten abonnementen 
te koop, abonnementen voor banen zwemmen 
en abonnementen voor recreatief zwemmen. 
Je zult dus vooraf een keuze moeten maken 
voor één van beide, of voor beide activiteiten 
een apart abonnement moeten kopen.
Koop je een abonnement voor banen zwemmen, 
dan kan je met dit abonnement alleen komen 
banen zwemmen binnen de tijds blokken 
banen zwemmen. Dit geldt ook voor het 
abonnement recreatief zwemmen, hiermee 
kun je alleen reserveren binnen de tijdsblokken 
recreatief zwemmen.

Voorverkoop van 21 t/m 27 april
•  maandag 21 t/m vrijdag 23 april  

12.00-16.00 uur
•  maandag 26 april  

12.00-16.00 uur
•  zaterdag 24 en zondag 25 april  

09.00-12.00 uur
•  dinsdag 27 april (Koningsdag)  

09.00-12.00 uur

Voor de echte ‘Die hards’, je kan de  
eerste duik van het seizoen komen  
nemen op 27 april. Van 9.00 tot  
12.00 uur is het zwembad open.

Dit seizoen zal er een beperkt aantal  
abonnementen beschikbaar zijn dus op = op. 
Ook als je in het bezit bent van een  
abonnement zul je moeten reserveren via  
de website. Er is maximaal één reservering  
per dag mogelijk. Dus het abonnement  
geeft toegang voor één tijdsblok per dag*  
(toegang is niet gegarandeerd, houd hier  
rekening mee bij de aanschaf van een  
abonnement). Het tarief van het abonnement 
is daarom dit seizoen aangepast.

* Het zwembad kan helaas ook dit seizoen maar een 
beperkt aantal bezoekers verwelkomen per dag, dit is  
inclusief de abonnementhouders. Wat inhoudt, dat er  
zelfs met een abonnement geen garantie op toegang is, 

dus reserveer op tijd want vol =vol.

Zwemles
Er zijn zwemlessen voor de diploma’s A, B, C. 
De kinderen krijgen les op maandag en 
woensdag tussen 17.00-19.30 uur en op  
zaterdag tussen 08.30-11.00 uur. 

Op de vernieuwde website:  
www.zwembadhetzwet.nl vind je prijzen,  
openingstijden, activiteiten, informatie over 
zwemlessen, verhuur van het zwembad en  
de beachvolleybalvelden en alle nieuwsitems.  
Zo blijf je op de hoogte. Volg het zwembad  
op Facebook “zwembad het zwet wormer”.

Deze bekendmakingen zijn opgemaakt 
rekening houdend met de op dat moment 
geldende Covid-19 maatregelen. Eventuele 
nieuwe maatregelen kunnen ervoor zorgen 
dat de gegevens in dit magazine niet meer 
representatief zijn. Kijk voor actuele  
informatie op www.zwembadhetzwet.nl

NIEUWE ACTIVITEITEN
Het komende seizoen biedt het  
zwembad verschillende activiteiten  
aan waaronder Aquazumba, Piyochi,  
Aquavitaal en een snorkelcursus.  
De activiteiten gaan door bij een  
minimaal aantal deelnemers. Kijk op  
de website voor alle informatie en  
geef je snel op. 
Ook zijn de beachvolleybalvelden  
te huur.

Het zwemseizoen 2021 staat op het punt te beginnen. Na het bijzondere seizoen 2020 gaat het team 
van het zwembad ervan uit dat dit seizoen op Koningsdag van start kan gaan. Alle voor bereidingen om 
er wat moois van te maken zijn gedaan. Ook dit jaar zullen er aanpassingen zijn i.v.m. Covid-19, dit 
houdt in dat er o.a. beperkingen zijn in het aantal bezoekers dat het zwembad mag verwelkomen, het 
soort abonnementen dat aangeboden wordt en dat er net als vorig jaar gereserveerd dient te worden 
via de vernieuwde website. 

SEIZOEN ‘ZWEMBAD HET ZWET’ 
GAAT VAN START OP 27 APRIL
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Unieke objecten
Zo rond haar veertigste kwam Danielle na een 
eerste lesavond keramiek enthousiast thuis en 
vroeg voor haar verjaardag een keramiekoven, 
een lekkere grote. Na een jaar stopte ze met 
werken en richtte zich volledig op het kunste-
naarschap. ‘Ik ben iemand die heel aards werkt, 
die van grote vazen en schaalobjecten houdt.’ 
Al snel begon ze ook met het geven van work-
shops. ‘Ik vind het belangrijk dat ze voor 
iedereen toegankelijk zijn. Een beginner hoeft 
niet te schromen. Elk object is uniek, mislukking 
bestaat niet.’ Met de tweedelige workshop  
Saggar- en Rakutechniek, was ze een van de 
eersten in Noord-Holland.

Urn to Be   
Ze kwam in contact met een crematorium  
en zag dat er toentertijd alleen maar strakke, 
gladde urnen te verkrijgen waren. ‘Zo rond  
is een leven niet. Met de Rakutechniek  
ontstaat een uniek patroon. De barsten in  
het leven als het ware.’ Urn to Be was geboren. 
Onder meer workshops waarin samen met 
nabestaanden speciale urnen worden 
gemaakt. Een zeer origineel idee dat in de 
loop der tijd behoorlijk wat navolging heeft 
gevonden.

Nieuw atelier
Onlangs heeft Danielle de voormalige  
kerk en een gedeelte van de pastorie in  
de Marktstraat te Wormerveer tot haar  
beschikking gekregen. En tot haar grote 
genoegen heeft ze Nienke van Amersfoort 
bereid gevonden om als coach te fungeren.  
Danielle: ‘Je bent nooit te oud om je verder  
te ontwikkelen. De cirkel is daarmee rond.  
Ik heb de ruimte, wil veel meer combinatie-
technieken gaan uitproberen. Allereerst  
zal ik de kerk in ere herstellen. Uiteindelijk  
zal ik mijn nieuwe werkruimte ook open-
stellen voor de atelierroute. Creatief word je 
hier vanzelf.’

‘Creatief word 
je hier vanzelf’

TEKST: GUUS BAUER  BEELD: BENTHE VAN ASSEMA

Keramiekkunstenares Danielle van Assema-Vet (54) uit Wormer  
heeft door zelfstudie en veel experimenteren een geheel eigen stijl 
ontwikkeld. Dat is de kracht van de autodidact. Een net afwijkende 
benadering zorgt vaak voor een interessanter resultaat. Danielle is 
opgeleid tot technisch oogheelkundig assistente. Geen wonder dat ze 
een frisse kijk op kunst heeft. ‘Het oog wil ook wat’ heette een expositie 
die ze ooit hield bij het Oogheelkundig Medisch Centrum in Zaandam. 
Waar ze nu al jaren zelf haar atelier openstelt voor geïnteresseerde 
kunstliefhebbers, ging ze in vroeger dagen met haar man Jan in de 
weekenden vaak op bezoek bij kunstenaars. De werken van de ook in 
Wormer zeer bekende Nienke van Amersfoort raakten haar meteen. 
Het echtpaar kocht een paar creaties van Nienke.

Urn to Be
Klaverland 12
1531SX Wormer
T: 06-55727696 / 075-6214877
E: raku@ziggo.nl
W: www.urntobe.nl
W: www.rakuexperience.com
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Crystal: ‘Iedere week heb ik de hummel op 
mijn werk in m’n armen en als ik hem vasthoud 
voel ik zijn slappe beentjes. Op de terugweg in 
de auto, ben ik daarna helemaal hyper omdat 
ik het zo oneerlijk vind. De ziekte die Lenn 
heeft is heel erg zeldzaam en er moet nog  
veel onderzoek gedaan worden naar betere  
medicijnen en uiteindelijk het voorkomen 
ervan. Ik wil graag iets voor hem doen en ook 
voor andere kinderen die deze ziekte hebben, 
daarom heb ik een plan bedacht om geld voor 
onderzoek op te halen. De ouders van Lenn 
zijn vol waardering en het doet ze erg goed 
hoezeer mensen met ze meeleven en hen  
helpen in de strijd tegen SMA.

Personal training vanaf €5,-

Ik ben gek van sporten, ik voetbal, geef voet-
baltrainingen, volg normaal gesproken 
groepslessen op de sportschool en loop hard. 
Een leven zonder sporten kan ik me niet voor-
stellen, het helpt me echt om me goed te 
voelen. Ik heb wel functionerende spieren en 
die zet ik graag in voor Lenn. 

De komende tijd kan wie dat wil een personal 
training bij mij boeken. Het volledige bedrag 
dat ik hiermee ophaal, maak ik op 1 juli, de 
einddatum van de actie, over naar het Princes 
Beatrix Spierfonds. (www.sma.spieractie.nl en 
doorklikken naar actie: Help Lenn in zijn strijd 
tegen SMA!)

Voor een donatie van minimaal €5,- per  
persoon kun je een privé training, voor  
maximaal twee personen met me afspreken. 
We sporten een uur buiten in Wormer,  
bijvoorbeeld op een veldje bij WSV, of op het 
evenemententerrein en met inachtneming 
van de actuele coronaregelementen. 

Sportcentrum De Club adviseert mij en stelt 
materialen beschikbaar. Bijvoorbeeld dumbells 
en een halter, zodat ik ook zwaardere workouts 
kan verzorgen. 

Wie een duwtje in de rug kan gebruiken om te 
beginnen met sporten, weleens zou willen 
weten of het trainen met een personal trainer 
bevalt, wil ontdekken of circuittraining/boot-
camp bij hem of haar past, of wie gewoon zin 
heeft in een sportief uurtje, nodig ik uit om zich 
aan te melden. 

Dat kan door je naam en telefoonnummer te 
mailen aan: crystalmoritz@hotmail.com. Je kunt 
ook appen naar: 06-21818283. Dan neem ik 
contact met je op om een training in te plannen. 
De donatie kun je na afloop over maken naar: 
NL54INGB0007800855 onder vermelding van 
‘Power to Lenn’. Natuurlijk zijn donaties zonder 
training ook mogelijk.’ •

Elke donderdag verzorgt pedagogisch medewerkster Crystal van der Lee (40)  
uit Wormer de kleine Lenn (1) op kinderdagverblijf De Pauw in de Rijp. In eerste  
instantie leek hij een gezonde en vrolijke baby met een normale ontwikkeling,  
maar in januari kreeg Lenn de diagnose spinale musculaire atrofie type 2A (SMA).  
Een spierziekte die de spieren steeds slapper en dunner maakt, totdat deze  
verlamd raken. Lenn’s situatie grijpt Crystal erg aan en daarom verzon zij een  
plan om haar eigen spieren te laten werken voor die van Lenn.

Maak je samen met Crystal 
sterk voor Lenn!

Crystal met 
haar zoons 
Mason en 
Kenny

Lenn
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Mientjes Seniorenvakanties | Mienterglop 21 | 1796 MR De Koog | T: 06-29479339 | E: magda@mientjesvakanties.nl | W: mientjesvakanties.nl

‘‘ 

‘Vanaf augustus zijn de woningen gereed en 
ontvangen we de eerste vakantiegangers,’  
vertelt Magda. ‘Veel van de mensen die al 
vaker met een door mij begeleide vakantie 
mee zijn geweest, hebben al direct geboekt.  
Ik heb er zoveel zin in om mijn gasten een 
onvergetelijke vakantie te bezorgen! 

Uitstapjes en activiteiten
Met professioneel vervoer worden de reizigers 
bij de voordeur opgehaald en na een midweek, 
of week weer thuisgebracht. We hebben in 
totaal zeven tweepersoonskamers tot onze 
beschikking met de mogelijkheid voor een eigen 
douche en toilet. De gezellige dependance met 
openhaard en openslaande deuren gebruiken 
we om samen te eten en voor ongedwongen 
activiteiten, zoals bijvoorbeeld knutselen of 
een spelletje.

Zorg en aandacht
Mensen die denken dat een vakantie voor hen 
niet mogelijk is, omdat ze bijvoorbeeld niet 
lang kunnen lopen, medicatie gebruiken,  
of hulp nodig hebben met steunkousen of 
douchen, hoeven zich hierover geen zorgen te 
maken. We kunnen waar nodig hulpmiddelen 
en verzorging op maat bieden en de eigen  
rollator kan gewoon mee. Tegen mensen die 
twijfelen zou ik willen zeggen: Neem gerust 
contact op. Ik neem uw zorgen graag weg en 
vertel u met plezier hoe ook u, een fantastische 
vakantie zult hebben.’

Magda Cocu – van der Zee kent u misschien wel als de enthousiaste oprichtster van Senioren-
plezier Wormer. Zij biedt nu geheel verzorgde vakanties aan, onder de naam Mientjes 
Seniorenvakanties. Op Texel laat zij twee ruime vakantiewoningen bouwen, waar haar  
gasten kunnen genieten van de mooie omgeving en desgewenst deelnemen aan activiteiten 
of uitstapjes. Alles met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen.

‘OP VAKANTIE GAAN, DAT GAAT NIET MEER? 
NATUURLIJK WEL!’

De redactie heeft mij, Rik Jacobs - notaris in  
de Zaanstreek, gevraagd om u geregeld bij  
te praten over de zaken des levens. Ondanks 
dat ik dat een hele eer vind, start ik met een 
oneervol onderwerp: het voorportaal van de 
dood. De vraag hoe het zou zijn om ergens 
tussen wal en schip te belanden. Niet dood 
maar ook niet levend. Een halte te vroeg  
uitgestapt, bij Wilsonbekwaam. 

Als dit onderwerp aan de borreltafel ter sprake 
komt, is er altijd wel iemand die roept dat de 
stekker er dan uitgetrokken moet worden.  
Een kasplantje? Daar zit immers niemand op 
te wachten! Dat gaat echter zomaar niet.  
Als het lijf besluit om door te gaan terwijl de 
geest al geleegd is, of andersom, kan een arts 
weinig uithalen zonder een tuchtzaak aan de 
broek te krijgen. 

Dat uw nabestaanden gedurende dit proces 
beslissingen kunnen nemen over uw verzorging 
en bankrekening is niet vanzelfsprekend, dat is 
aan de kantonrechter. Die is bevoegd om een 

curator, bewindvoerder of mentor aan  
te stellen, waardoor de regie zomaar in  
vreemde handen terecht kan komen.  
Uiteraard met de beste bedoelingen  
maar als u in staat was geweest om een  
keuze te maken, was dit ‘m niet geworden. 

Om zo’n situatie te vermijden, is het levens-
testament een goed instrument. Een document, 
net als een gewoon testament, met het verschil 
dat uw wils beschikking opgetekend wordt 
voor het geval dat u zelf niet meer bij machte 
bent. U wijst iemand aan, die u vertrouwt met 
geld en goed, gezin en gezondheid en neemt 
dit op in een akte terwijl de notaris constateert 
dat u op dat moment bij uw volle verstand bent. 
Zo’n levens testament brengt rust. Geen zorgen 
over ‘hoe-het-dan-verder-moet’ en ‘stel-nou-
dat’s meer. Gewoon rust dat het goed geregeld 
is, na en vóór de dood. •
Hartelijke groet, Meester Rik Jacobs,
Notaris bij Zaannotarissen 
r.jacobs@zaannotarissen.nl

Vóór mijn dood

AKTIEF 17



T

‘Je krijgt een 
kans en dan 
moet je het wél 
laten zien.’

TEKST: GUUS BAUER  BEELD: SIEMEN BOKMA 

Tijdens de belangrijke interland tussen de OranjeLeeuwinnen en het vrouwen-
voetbalteam van Duitsland in februari jongstleden stond de tweeëntwintigjarige 
Lize Kop uit Wormer op doel. Voor het eerst werd in meer dan twintig jaar met 
2-1 van de Oosterburen gewonnen.

‘‘ 
Supervet om  

te mogen spelen 
tegen de nummer 

twee van de  
wereldranglijst
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Sportieve  
uitblinkers  

gezocht
Een ‘sportieve uitblinker’ is een sporter, 

vrijwilliger, supporter of sponsor die zich 

op een leuke of sportieve manier inzet,  

of uitblinkt. Weet jij iemand die we  

kunnen interviewen voor deze rubriek?  

Tip ons! Of beter nog, wordt mee-maker  

en stuur een artikel in naar:  

redactie@aktiefwormerland.nl

Lize: ‘De coach vertelde me in het begin van 
de week dat ik zou worden opgesteld. Een 
hele eer, supervet om te mogen spelen tegen 
de nummer twee van de wereldranglijst.  
Het zorgde natuurlijk ook voor gezonde  
spanning. Je krijgt een kans en dan moet je 
het wél laten zien.’

Jong geleerd
Lize is een telg uit een heel sportieve familie. 
Haar vader Milko was lid van de gouden  
lichting van WFC die in het seizoen 1988/1989 
kampioen werd van de eerste klasse en  
promoveerde naar de hoofdklasse, toentertijd 
de top van het amateurvoetbal. Ook haar 
broer Max speelde in competitieverband en 
Lize was als kind altijd aan de zijlijn te vinden 
met een voetballetje. ‘In de gang thuis werden 
partijtjes gespeeld. Als vierjarige dook ik al 
naar de bal, zat vaak onder de blauwe plekken. 
Bij Fortuna speelde ik een tijd rechtsbuiten. 
Uiteraard werd bij de pupillen veel gerouleerd, 
maar ik kwam toch vaak op goal terecht. Als 
keeper moet je vooral niet bang zijn. Ik word 
graag uitgedaagd.’

Alles voor de sport
Wanneer je de ambitie hebt om topsport te 
bedrijven, moet je vooral veel laten. Geen 
schoolreisjes of feestjes, weinig kans om  
iets met vrienden of vriendinnen te doen.  
Je wisselt vaak van klas, van school, voor een 
betere verhouding tussen trainingsmogelijk-
heden en opleiding. Dat is pittig, maar vormt 
je ook, maakt je sterk. Lize zat aanvankelijk op 
het Michaël College in Zaandam. Ze speelde 
voetbal en moest tegelijkertijd vaak naar het 
buitenland om op hoog niveau te skiën, net 
zoals haar neefje en nichtje. Ze verkaste 
daarom naar de topsport talentschool Willem 
Blaeu in Alkmaar, kon zich daar aansluiten bij 
de in 2015 opgerichte Telstar Academie.

Op de lange latten?
In de loop der tijd had Lize al meegetraind bij 
het elftal onder 13 van de KNVB en werd uit-
eindelijk uitgenodigd voor het elftal onder 15. 
Zelf moest Lize ook een keuze maken. Zou zij 
verder gaan óp de lange latten of ónder de lat. 
Ze veranderde opnieuw van school, ging naar 
het Calandlyceum in Amsterdam-West en werd 
opgenomen in de OranjeLeeuwinnen. Er zijn in 
Nederland vijf zogenaamde CTO’s, centra voor 
Topsport en Onderwijs, onmisbare schakels 
binnen de infrastructuur binnen de topsport, 
waar de sporter faciliteiten vindt op het gebied 
van training, huisvesting, voeding, onderwijs 
en specialistische paramedische begeleiding. 

Lucky Ajax
De sectie voetbal binnen de Amsterdamse 
CTO werd aanvankelijk gesteund door Ajax. 
De meisjes speelden in Ajaxshirts. De KNVB 
nam de sectie over en bracht het team onder 
in de jongenscompetitie. Lize: ‘Elke vrijdag-
avond speelden wij wedstrijden. Hard tegen 
hard. De CTO Topsport Amsterdam is altijd een 
visvijver geweest voor de Ajax Vrouwen. Op 
een gegeven moment trainden we twee keer 

per week mee.’ En dan komt er een aanbod 
waar je als voetbalster op wacht: een contract 
bij Ajax. ‘Ik was heel blij, al wist ik dat ik het 
eerste seizoen geen super grote kans had om 
wedstrijden te spelen.’ Het toeval hielp Lize 
een handje. Een geluk bij een ongeluk. De  
eerste keepster werd door de KNVB geschorst 
voor acht wedstrijden. Sindsdien is Lize Kop 
de vaste sluitpost van Ajax.

Toekomst
De vrouwencompetitie is in opmars. De wed-
strijden in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen 
zijn inmiddels te volgen op ESPN. De Oranje-
Leeuwinnen zijn ongekend populair, zeker na 
het met attractief voetbal winnen van het EK 
in eigen land en het bereiken van de WK-finale. 
‘De keeper heeft een unieke positie. De kritiek 
komt vaak van buiten. Je bent de basis, je 
ploegmaten weten wat ze aan je hebben. Ik wil 
graag een vaste waarde worden, ritme op -
bouwen. De sfeer in de verschillende teams is 
geweldig. We steunen elkaar, maar van een 
beetje concurrentie wordt daarnaast niemand 
slechter.’ Als het zo ver mocht komen, ziet Lize 
ook wel wat in een buitenlands avontuur, in de 
als zeer sterk bekend staande Engelse compe-
titie bijvoorbeeld, maar nu wacht ze eerst af of 
ze bij de selectie zit voor de Olympische Spelen 
in Japan. •

 ‘‘ 
Als vierjarige 

dook ik al naar 
de bal, zat vaak 
onder de blauwe 
plekken
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De zonnepanelenactie in Wormer-
land wordt ook dit jaar 
georganiseerd in samenwerking 
met het Duurzaam Bouwloket 
van de gemeente Wormerland 

en een collectief van vakkundige regionale 
installateurs, dichtbij en vertrouwd. Deze actie 
biedt inwoners nu de mogelijkheid om zonne-
panelen te laten installeren voor een gunstige 
prijs, daarnaast kan binnen deze actie voor  
particulieren gratis de btw worden terug-
gevraagd door een administratiekantoor.  
De lokale installateurs van zonnepanelen  
kunnen ook in deze tijd doorwerken volgens 
het protocol Samen Veilig Doorwerken van  
de Rijksoverheid. 

Vorige jaren profiteerden al meer dan 250 
woningbezitters in Wormerland van deze 
actie. De gemeente Wormerland ondersteunt 
deze actie zodat bewoners kunnen bijdragen 
aan een schone en duurzame toekomst. 

Binnen deze actie kan een adviseur eens  
gratis en geheel vrijblijvend de woning, de 
meterkast en eventuele schaduwfactoren 
komen bekijken en vervolgens een actie-
aanbod maken dat helemaal is toegesneden 
op de woning. Dit (veilige) huisbezoek kan 
dan dus ook in de buitenlucht met inacht-
neming van de maatregelen plaatsvinden. 

Voor bijzondere specifieke vragen over de 
btw-teruggave kan de adviseur particulieren 
doorverwijzen naar het gespecialiseerde 
administratiekantoor dat aan deze actie  
verbonden is voor een gratis advies. Juist  
voor wie twijfelt is dit een prima manier om 
gewoon eens vrijblijvend te laten bekijken  
wat er mogelijk is en inzicht te krijgen in de 
kosten én opbrengsten.

Waar nog wel eens gedacht wordt dat zonne-
panelen alleen richting het zuiden kunnen 
worden geplaatst en er geen schaduw mag 
zijn, maken de hedendaagse technieken en de 
gedaalde prijs ook dat vrijwel ieder dak tegen-
woordig geschikt is. Een parallel geschakeld 
systeem kan schaduwhinder minimaliseren 
waardoor de schaduw van een boom, schoor-
steen of dakkapel beperkt effect heeft op de 
opbrengst. De meeste zonnepanelen worden 
tegenwoordig juist naar het oosten en/of westen 
gericht waardoor er ook een mooie spreiding 
is van de opbrengst over de dag. Waar het  
dak van de woning soms weinig ruimte biedt, 
kan soms ook nog het dak van een aanbouw, 
garage of schuur worden benut. •

Het is voor veel inwoners van Wormerland een uitstekend moment 
om hun woning te voorzien van zonnepanelen: de spaarrente is 
verdwenen, zonnepanelen geven wél een mooie opbrengst en 
veel vakantiegeld blijft nu helaas vaak onbenut. Zonnepanelen 
voegen waarde toe aan de woning en je bent ook nog eens goed 
bezig. Nu iedereen toch veel thuis is, is dit gemakkelijk in te plannen. 
Een installatie wordt in de regel in slechts één dag geplaatst.  
Wie snel beslist kan vanaf deze zomer al van zijn eigen stroom 
profiteren. Veel bewoners hebben dan ook belangstelling: er zijn 
inmiddels al meer dan 150 aanmeldingen en ruim 70 bewoners 
hebben de online informatieavond bezocht.  

ZONNEPANELENACTIE  
WORMERLAND IN TREK
Vrijblijvend aanmelden tot 10 mei

Inwoners van Wormerland kunnen zich nu geheel  
vrijblijvend aanmelden voor de zonnepanelenactie  
via www.duurzaambouwloket.nl/actiewormerland
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Bevrijdingsdag op 5 mei komt er weer aan en het einde van veel coronamaatregelen 
is in zicht, waardoor we met z’n allen meer vrijheid krijgen. In dat kader vroegen we 
groep 7 van OBS Weremere in Wormer, antwoord te geven op de vraag wat vrijheid 
voor hen is. Zij gaven hun antwoord in de vorm van gedichten.

Wat betekent vrijheid voor jou?

Vrijheid zou iedereen moeten hebben.

Dit is de reden:

je moet jezelf kunnen zijn.

Vrijheid zou iedereen moeten hebben.

Iedereen z’n eigen mening

en zijn eigen stijl.

Vrijheid zou iedereen moeten hebben.

Dat is de reden!

Joshua, Dinah, Leo, James

Vrijheid is sport.

Lekker bewegen.

Fit blijven.

Vrijheid is sport.

Vrijheid is vrolijk zijn.

Vrijheid is sport.

Lekker bewegen.

Ivy, Jochem, Annabel, Denley

Vrijheid is mijn tijd

Luister naar je hart

Wij zijn onszelf 

Vrijheid is mijn tijd

Doen wat je wilt, 

dat mogen wij!

En daarmee zijn wij heel blij 

Vrijheid is mijn tijd 

Luister naar je hart

Emma, Larissa, Nina, Dinand

Vrijheid is voor iedereen

Iedereen heeft vrijheid nodig

Wees jezelf!

Vrijheid is voor iedereen

Heb je eigen mening!

Elke kleur is okay!

Vrijheid is voor iedereen

Iedereen heeft vrijheid nodig

Livia, Jade, Deylan, Kai

Vrijheid is,

luisteren naar je hart,

jezelf zijn.

Vrijheid is,

elke kleur is oké

je eigen stijl.

Vrijheid is,

luisteren naar je hart.

Nova, Luuk, Mave en Christiane

Vrijheid is voor mij

mezelf zijn.

Vrijheid is voor mij

lekker buiten spelen en chillen.

Vrijheid is voor mij

lekker trainen.

Vrijheid is voor mij

eten wat ik zelf wil.

Vrijheid is voor mij

mezelf zijn.

Vrijheid is voor mij

lekker buiten spelen en chillen.

Vrijheid is voor mij

mijn gevoelens uiten.

Vrijheid is voor mij

mijn mening mogen geven.

Jenna, Noa, Kaelyn, Amy
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Het eindspel
Nu drie voorbeelden van het eindspel en wel 
pionnen-eindspelen.

Op het bord de eerste stelling: wit, Kg6 en 
pion a6 - zwart Kh8. Inderdaad deze positie is 
simpel. Wit speelt pion a6-a7 - zw. Kh8-g8 en 
dan gaat de witte pion promoveren tot dame 
(a7-a8). Je ruilt de pion om voor een dame of 
toren en het staat meteen schaakmat! Je ziet 
de pion is het schaakstuk met toekomst!

De 2e stelling is: wit, Kh4- pionnen b5/f6/g5/
h5 zwart, Kh7-Ld5-pionnen b4/g7.

Nadat je de stelling hebt opgezet, kijk je er  
5 minuten naar en bedenk je een plan.

Oplossing: 1. f6-f7, Ld5xf7 2. g5-g6 schaak, 
Lf7xg6 3. h5xg6 schaak, Kh7-h6!! (zwart speelt 
op een val) 4. b5-b6, b4-b3 5. b6-b7, b3-b2  
6. b7-b8 Toren-promotie (geen dame halen) 
Dan staat pion g6 van wit gedekt. Als zwart 
dan ook een dame haalt, slaat de witte dame 
de zwarte dame en kan de zwarte koning niet 
spelen, hij staat PAT. Dan is het remise! Na de 
promotie tot toren kan wit de pion op b2 of b1 

pakken en staat het geen PAT! Wit gaat dan 
winnen met een toren meer.

De 3e stelling is voor jou om te oefenen, de 
volgende keer krijg je de oplossing. Wit: Kh1 
pionnen a5/b5/c5 zwart: Kh3 pionnen a7/b7/c7. 
De opgave is wit speelt en wint!

Voor alle stellingen zou ik willen vragen,  
speel deze stellingen uit om de kansen van  
wit/zwart te ervaren. Heel belangrijk is het  
om de stellingen op het schaakbord uit te  
spelen, dan krijgt je het beter in de vingers.

Ik ben benieuwd naar jouw reacties/vragen/
tips. Mail ze naar redactie@aktiefwormerland.nl. 
Je ziet, dat pionzetten er wederom toedoen.

Met schakers groet,  
Frank Tijdeman  
Schaaktrainer 3 KNSB  
Schaakpret.nl

De fases van het schaakspel zijn  
opening, middenspel en eindspel.  

Het eindspel is nu aan de beurt.  
Heel veel schakers besteden veel 

tijd aan de opening en het  
middenspel. Men onderschat het 

belang van het eindspel. Dat is heel 
‘makkelijk’, er zijn toch weinig  

stukken op het bord!? De tijds-
besteding bij veel amateurs is  

70% opening, 20% middenspel  
en 10% eindspel. Het is beter om 
40% middenspel en eindspel te 

doen en 20% opening!

Frank Tijdeman

APRIL
BLOEIEN
BLOESEM
FIETSEN
GROEIEN
HYACINT
JAARGETĲDE
KALFJES
KNOPPEN
KROKUSSEN
LAMMETJES
LENTEBLOEM
LENTEBRIES
NARCISSEN
NATUUR
NESTJES
SEIZOEN
SPORTEN
TREKVOGELS
TULPEN
VOGELS
VOORJAAR
VRUCHTBAAR
WANDELEN
WATERSPORT
ZAAIEN
ZONNIG

PUZZELEN VOOR EEN PRIJSJE

Oplossing

Stuur je oplossing voor 29 april 2021 in via 
www.aktiefwormerland.nl/puzzel/ 

Onder de goede inzendingen verloten wij  
drie flessen wijn. Beschikbaar gesteld door 
Chateau 26, Wormer. 

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

Kijk op www.aktiefwormerland.nl voor het jaaroverzicht.

Je hoeft Aktief niet te missen.
In je brievenbus, in het folderpakket
Aktief magazine wordt huis-aan-huis verspreid in de gemeente Wormerland. Vanaf 2021 vind je Aktief 
in het folderpakket. Dat is natuurlijk even wennen, maar zo ontvang je ons magazine droog en tussen 
de folders van je vertrouwde winkels. 

Ook op vaste afhaalpunten
De nieuwe edities van Aktief zijn voortaan ook gemakkelijk mee te nemen bij:
• Dekamarkt Wormer
• Vomar Wormer
• gemeentehuis Wormerland
• Winkelhart Wormer
• Torenerf Wormer
• Noord-Hollands Hof Spijkerboor
• Versmarkt Oostknollendam

Heb je suggesties waar we ook een display kunnen plaatsen?  
Geef het aan ons door via info@wormerland.nl.

Gegarandeerd op de mat via een abonnement
Wie bezorgzekerheid wil, of wie buiten het bezorggebied woont, bieden we een jaarabonnement aan: 
11x Aktief gegarandeerd in de bus. Verstuurd per PostNL naar een adres in Nederland voor € 55,- per jaar. 
Iets voor jou? Stuur ons hiervoor een mail via: abonnement@aktiefwormerland.nl.

Gratis abonneren op Aktief via onze digitale nieuwsbrief
Aktief verschijnt in 2021 iedere maand met uitzondering van augustus. Als extra service kun je na  
aanmelding op www.aktiefwormerland.nl per e-mail onze nieuwsbrief ontvangen. Gratis en gegarandeerd 
in je digitale brievenbus!

Mee-makers. Voor iedereen die iets te vertellen heeft.
Bijdragen aan de agenda
Als jouw vereniging of organisatie een activiteit in Wormerland organiseert, dan kun je daarvan  
melding maken in de agenda van Aktief. Informatie (wat, waar, wanneer, tijdstip en eventueel foto)  
sturen naar redactie@aktiefwormerland.nl

Bijdragen aan rubrieken
Heb je een goed idee voor één van onze rubrieken? Mail naar: redactie@aktiefwormerland.nl

Inleveren kopij volgende editie
Suggesties voor onderwerpen en kopij stuur je naar redactie@aktiefwormerland.nl Insturen is geen 
garantie voor plaatsing. Wij houden ons het recht voor artikelen in te korten of te redigeren.  
Kopij graag in Word, zonder opmaak, geen kaders, strepen of kolommen. Foto’s niet in de Word-tekst 
plakken, maar als aparte bijlage (minimaal 1MB) meesturen.

Bijdragen aan de website
Artikelen, of agenda-items die je wilt plaatsen op www.aktiefwormerland.nl, kun je insturen via  
redactie@aktiefwormerland.nl. We verzoeken je om bij berichten een foto mee te sturen.

Voor adverteerders die hun doelgroep optimaal willen bereiken.
Aktief biedt interessante advertentiemogelijkheden in het Aktief magazine, en ook online op  
aktiefwormerland.nl en in onze digitale nieuwsbrief. Kijk voor tarieven en aanleverspecificaties op:  
www.aktiefwormerland.nl.

Contactgegevens
Redactie Mascha Schrander: 06-43818151 of redactie@aktiefwormerland.nl 
Advertenties en/of sponsoring André Klijnsma: 06-51844818 of adverteren@aktiefwormerland.nl

Aktief is een uitgave van  
Stichting Optimaal Lokaal.

Aktief faciliteert de verbinding tussen alle 
inwoners en ondernemers van Wormerland. 

Het magazine verschijnt 11 keer per jaar in een 
oplage van ruim 7.000 stuks en de digitale  

versie verschijnt 23 keer per jaar.

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 vooraf-
gaande 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
COÖRDINATIE

Erwin van Doleweerd
ADMINISTRATIE

André Hooijschuur
VORMGEVING

Bart Homburg
FOTOGRAFIE

MEE- 
MAKERS

Guus Bauer
REDACTEUR

Nienke Husslage
FOTOGRAFIE

verschijning deadline

Online mei 1 1 mei 27 april

Print mei 15 / 18 mei 20 april

Online mei 2 15 mei 11 mei

Aktief, voor & door Wormerlanders.

Een jaar Aktief in heel Wormerland. 
Aankomende magazines:
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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.

�   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

Bedankt!
De nieuwe Aktief is mede mogelijk  

gemaakt door Stichting  
Nieuws- en Advertentieblad Aktief.


