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& NIEUW!

‘GERAAKT DOOR  
LIEFELIJKE EN  

BENADERBARE  
MENSEN IN GAMBIA’

Skiester  
Anna Konijn:  
‘Dan voel ik me  
zo vrij, dat is  
onbeschrijfelijk’

Een leven lang  
op de Nieuweweg  
in Wormer

Doe mee aan  
de paashaas  
fotowedstrijd! 

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 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

075 642 69 42 • verantwoord-bewegen.nl
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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!
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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!

Zandweg 4
1531 AN Wormer
Tel: 075-6421700 

www.apotheekwormer.nl

Wist je dat we iedere  
2 weken ook een online 

magazine hebben? 
Mis niets en abonneer je gratis op  

aktiefwormerland.nl. Je ontvangt ons magazine per 
e-mail gegarandeerd in je digitale brievenbus!



Inhoud Mascha Schrander • Column

‘‘ 
4
Wat is Berending?
Nee, het is niet een nieuw soort 
broodje, verkrijgbaar op de  
versmarkt in Oostknollendam. 
Lees het interview met Ite Visser 
en Martijn Molenaar en ontdek 
wat het wel is.

7
Nog fijner spelen
De kinderen van groep acht  
van ICBS WormerWieken zijn 
opgeleid tot ware spelcoaches.

8
Zonnebloem brengt warmte
In de vorm van heerlijke  
erwtensoep. 
 
 
 

14
Word mee-maker!
Lees hoe je bij kunt dragen aan 
de verschillende rubrieken.

18 
Zon, sneeuw en snelheid
Skitalent Anna Konijn (13) geniet 
met volle teugen!

21 
Schaapje heb je witte wol?
De lammetjes Nina en Noa  
hebben nog niet zo’n dikke 
vacht.

De ene week ben je heerlijk sneeuwpoppen aan het 
bouwen, schaatsen, of ijslopen en de week daarop zit je 
net zo heerlijk zonder jas buiten met je gezicht in de 
zon. Het ene moment hop je zorgeloos van visite naar 
feestje en het volgende moment mag dat allemaal niet 
meer. Het leven zit vol verrassingen en dat blijkt ook uit 
de verhalen in deze Aktief.
Want, wat als de ouders van Anna Konijn uit  
Wijdewormer, geen wintersporters waren geweest?  
Dan had zij misschien nu nog niet ontdekt hoe leuk  
ze skiën vindt en hoeveel talent ze daarvoor heeft.  
En wat als Ite Visser en Martijn Molenaar jaren geleden 
op vakantie naar Gran Canaria waren gegaan, zoals ze 
dat in eerste instantie van plan waren? Dan verkochten 
zij nu waarschijnlijk geen brood op de versmarkt in 
Oostknollendam. Dat doen zij namelijk om geld op te 
halen voor waanzinnig indrukwekkende projecten in 
Gambia, het land dat zij bij toeval bezochten en in hun 
hart sloten. 
Wat kan er voor leuks gebeuren als je kansen ziet en 
kansen pakt? Wat gebeurt er als je meer van jezelf laat 
zien? Aktief geeft je de kans dat te ervaren, want het 
magazine is er: 

Voor & door Wormerlanders.

Woon je in Wormerland en lijkt het je leuk om in Aktief 
te staan? Er zijn verschillende rubrieken waarbij dat kan! 
Je bijdrage komt op de goedbezochte website  
www.aktiefwormerland.nl en bij voldoende plaats in de 
print variant van Aktief. Verderop in deze Aktief kun je 
de mee-makers opties voor de komende tijd bekijken, 
maar heb je zelf een goed idee, neem dan gerust contact 
op via redactie@aktiefwormerland.nl (commerciële  
partijen en non-profit organisaties kunnen mailen naar 
adverteren@aktiefwormerland.nl) Wie weet tot mails!
Voor nu veel leesplezier!

Het kan verkeren



‘We gaan heel goed na, 
waar écht behoefte aan is’

BEELD: BART HOMBURG

De invloed van sommige mensen reikt ver. In het geval van  
Ite Visser en Martijn Molenaar, heel ver. Onvoorstelbaar hoeveel zij, 
samen met vele anderen moet ik er van hen nadrukkelijk bijzeggen, 
hebben bereikt voor de mensen en met name de kinderen in het 
plaatsje Berending in de bush van Gambia. 

‘‘ 
Super fijn te zien dat deze 

generatie zich al zoveel meer 
kan ontwikkelen
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Niet alleen de mensen uit  
Berending, maar ook de  
kinderen en volwassenen uit 
omliggende dorpen profiteren 
van de inspanningen van  

Stichting Gambia TeamNL, dat vanuit  
Nederland (Oostknollendam) in samen-
werking met de lokale bevolking, het ene 
succesvolle project na het andere de grond 
uitstampt. 

Martijn: ‘Terugdenkend aan de beginperiode, 
is het leuk om nu te zien dat met de voor-
zieningen die we inmiddels gerealiseerd 
hebben, echt een wereld van verschil gemaakt 
wordt voor de toekomstkansen van de lokale 
bevolking. Je hoort weleens van projecten die 
enthousiast worden opgezet en dat er dan een 
paar jaar later een roestige tractor en een  
verlaten school overblijft. Voor onze projecten 
geldt dat gelukkig niet. Er is in Berending nu 
een crèche, een kleuterschool, een basisschool, 
een kraamkliniek, schoonwatervoorzieningen, 
een sinaasappelbomenplantage en een  
middelbare school met een aula die ook als 
dorpshuis fungeert. Alles wordt prima onder-
houden door de inwoners die er zelf aan 
meebouwden en er ook trots op zijn. Als je 
niet beter zou weten, dan denk je dat het er 
pas een paar jaar staat.’

Samensmelting van culturen
‘We gaan heel goed na, waar écht behoefte 
aan is,’ vult Ite aan. ‘In samenspraak met de 
dorpsbewoners en uiteindelijk de dorpsraad 
worden de prioriteiten, de planning en de  
uitvoering van de projecten bepaald. Marga 
van der Stay woont met haar Gambiaanse 
partner in het dorp Berending, een levende 
samensmelting van de Westerse en Afrikaanse 
cultuur. Het is echt een groot voordeel om een 
permanent aanspreekpunt te hebben die 
beide culturen begrijpt en weet wat er wel en 
niet kan.’ 

Energiegevend
Stichting Gambia TeamNL kost Ite en Martijn, 
die beiden een full-time baan hebben, veel 
van hun vrije tijd. Ze zoeken sponsors, starten 
acties op om de financiële middelen bij elkaar 
te vergaren en doen regelwerk. ‘Maar,’ zegt Ite, 
‘het is ook enorm leuk! Als je in Gambia komt 
is het super fijn te zien dat deze generatie zich 

al zoveel meer kan ontwikkelen.’ ‘Ook van de 
acties en mensen hier krijgen we enorm veel 
energie,’ vult Martijn aan. ‘We ontvangen  
ontzettend veel steun van een aantal trouwe 
sponsoren en er zijn vele mensen die allemaal 
op hun eigen manier meehelpen. Mensen die 
meedoen aan de Dam-tot-Damloop, mensen 
die helpen spullen in te zamelen als kleding, 
speelgoed, medische artikelen en zelfs de 
donatie van digiborden door oud leerkrachten 
van basisschool de Eendragt in Wormer.’ 

Broodnodig
Wekelijks verkopen Martijn en Ite op zaterdag-
ochtend heerlijke broodjes, croissants en 
taartjes op de Versmarkt in Oostknollendam. 
De opbrengst hiervan komt geheel ten goede 
aan de projecten van Stichting Gambia 
TeamNL. Hetzelfde geldt voor de jaarlijkse 
oliebollenverkoopactie, een niet meer weg  
te denken traditie op oudjaarsdag. Martijn: 
‘Naast de opbrengst voor het goede doel is 
ook het sociale aspect belangrijk. Het verkopen 
is ontzettend leuk om te doen. We hebben dan 
de grootste lol, we spreken de mensen nog 
eventjes en zien de kinderen uit het dorp  
groter groeien en uiteindelijk zelf een lekker 
broodje komen kopen.’

Bij toeval naar Afrika
Hoe het komt dat Ite en Martijn zich inzetten 
voor Gambia is een bijzonder verhaal, want  
als het in 2004 mooi weer was geweest op 
Gran Canaria, was het misschien nooit zover 
gekomen. Dat was namelijk de bestemming 
waar Martijn, Ite en haar zus last-minute naar-
toe wilden gaan. Ite vertelt: ‘De medewerkster 

van het reisbureau kwam met de optie om iets 
langer te vliegen en naar Gambia te gaan. 
Zonzeker, maar we kregen er wel een soort 
cultuurshock bij. 

We zaten in een prima hotelletje, maar er 
kwam af en toe roestig of helemaal geen water 
uit de douche en geregeld viel de elektra uit. 
Pas toen we excursies gingen maken die ons 
verder in het binnenland brachten, kregen we 
meer mee van hoe de mensen daar leven en 
wat ze allemaal moeten doen om de dagelijkse 
dingen, zoals schoon drinkwater en eten op te 
kunnen brengen.

De mensen in Gambia zijn in onze ervaring 
heel liefelijk en benaderbaar. Zij vertelden 
openlijk over hun leven en hoe zij in een  
‘compound’ voor elkaar zorgen. Door de werk-
loosheid zijn er vaak maar een paar mensen 
die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van 
een hele groep. Thuisgekomen realiseer je 
jezelf dan: Jeetje wat hebben we het hier  
goed en de mensen daar kunnen best een 
steuntje in de rug gebruiken om stappen in 
hun ontwikkeling te zetten.’

Haak aan!
Inmiddels is er naast de eerder beschreven 
projecten ook wifi en elektriciteit aangelegd 
om een ICT project verder uit te rollen.  
Ook is er nog een grote wens om een onder-
komen voor het onderwijzend personeel van 
de middelbare school te bouwen. 

Ite: ‘Samen met onze penningmeester  
Wilma Maasdijk en iedereen die helpt, gaan 
we dat zeker realiseren. We zijn nog op zoek 
naar een nieuw bestuurslid dat het secretariaat 
op zich wil nemen, naar enthousiaste algemene 
bestuursleden en vrijwilligers die zo nu en  
dan wat hand-en-spandiensten willen  
verlenen. We zullen hen met open armen  
ontvangen. Dus als je wilt, haak aan!’ •

 ‘‘ 
Ook van de acties en mensen 

hier krijgen we enorm veel energie

 ‘‘ 
We hebben 

samen een  
wereld van  
verschil 
gerealiseerd
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‘Wacht niet te lang, ga aan de 
slag met restklachten na een  
Corona-infectie’
Helaas kunnen steeds meer mensen in Wormerland uit eigen ervaring meepraten over het 
coronavirus. Velen hebben lichte verschijnselen, maar er zijn ook mensen voor wie een 
corona-infectie pittige (rest)klachten geeft. Tonia Ris, natuurgeneeskundig en orthomoleculair 
therapeut bij Beter door Balans aan de Koetserstraat 13-14 in Wormer, adviseert mensen 
met restklachten om niet te lang te wachten, maar er zelf mee aan de slag te gaan. 

‘Een moeizaam herstel komt vaak doordat het 
virus nog niet goed is “opgeruimd” door je 
immuunsysteem. Dit kan komen omdat de 
voorraden van de belangrijke voedingsstoffen 
die hiervoor nodig zijn, zijn uitgeput. Soms is 
het virus wel verdwenen, maar heb je toch 
nog last van de ontstane tekorten. 

De vitamines en mineralen die nodig zijn voor 
herstel, zijn namelijk ook nodig om je normale 
meta bolisme te kunnen laten draaien. Zo kan 
het bijvoorbeeld gebeuren dat je na een pit-
tige virusinfectie minder goed, of zelfs slecht,  
energie kan aanmaken. 

Heb je last van één van de volgende 
restklachten?

• Smaak- en reukvermindering, of verlies

•  Aanhoudende vermoeidheid / slechte 
conditie

•  Geestelijke moeheid / concentratieverlies / 
depressief gevoel

•  Kortademigheid / benauwd / drukkend 
gevoel op de borst

• Vermoeide spieren / verlies spierkracht

• Slaapproblemen

Tekorten aanvullen
Wat je kunt doen is een periode overgaan naar 
pure voeding; voeding die je systeem niet nog 
meer energie kost, maar je juist de broodnodige 
grondstoffen oplevert. Een voeding met veel 
gevarieerde groenten, kruiden, noten en 
zaden en met weinig geraffineerde producten.

Als orthomoleculair therapeut ben ik gespeciali-
seerd in het opsporen van specifieke tekorten. 
Die kun je aanvullen met voeding die hier rijk 
aan is, of met de tijdelijke inzet van de juiste vorm 
van supplementen op het juiste moment. Zo krijgt 
je lichaam de optimale kans om te herstellen.’
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Teken vandaag voor morgen

Met een levenstestament legt u vast wie 

er voor u mag beslissen over uw financiën 

en medische of persoonlijke zaken, als  

u dat zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld 

vanwege een ongeluk of dementie.  

U kunt richtlijnen of zelfs gedetailleerde 

instructies vastleggen, over hoe de  

beslissingen genomen moeten worden. 

Ook het toezicht op de beslissingen kunt  

u opnemen in het levenstestament,  

bijvoorbeeld dat er in bepaalde gevallen 

eerst overleg plaats moet vinden.

Benieuwd waar u allemaal aan moet 

denken bij een levenstestament?  

Op de website www.zaannotarissen.nl/

tekenvandaag vindt u een handige  

keuzehulp. Deze beknopte online  

vragenlijst is volledig anoniem. Het is  

een handig hulpmiddel om uzelf alvast 

voor te bereiden op het gesprek met  

de notaris over uw levenstestament. 

Als u via de website een bel-mij-terug-

verzoek heeft gedaan, bellen we u binnen 

drie werkdagen voor een gratis intake-

gesprek van maximaal 30 minuten. 

Bij Zaannotarissen zien we het grote  

belang en de voordelen van een levens

testament en daarom doen wij graag 

mee aan deze landelijke campagne, zo 

kunnen wij u laagdrempelig en persoonlijk 

informeren over wat in uw situatie het 

beste past. Leg uw wensen vast en teken 

vandaag voor morgen.

Bijna iedereen weet ongeveer wat een levenstestament is en 78% procent 
van de mensen denkt erover om het voor zichzelf te gaan regelen. Hoort u 
bij deze groep? Schuif het niet langer op de lange baan. Doe een bel-mij-
terug verzoek via www.zaannotarissen.nl/tekenvandaag en u wordt door 
ons gebeld voor een gratis intakegesprek. Zo neemt u de eerste stap om 
zelf de regie over uw leven te houden. 

www.beterdoorbalans.nl

6 AKTIEF

GEWOON ZAANS GEWOON GOED

Zaandam

Provincialeweg 126

1506 ME Zaandam

Wormerveer

Zaanweg 66

1521 DM Wormerveer

Assendelft - Watertoren

Communicatieweg Oost 12-9h

1566 PK Assendelft

075 – 681 80 80

info@zaannotarissen.nl 

www.zaannotarissen.nl



‘Onze gymnastiekmeester Joost is gekomen 
met het idee van de spelcoaches. Dit houdt in 
dat we om de dag met vier leerlingen uit groep 
acht de spellen coachen voor de groepen  
3 t/m 8. Het is nuttig, omdat het spel eerlijker 
wordt gespeeld en de kinderen beter leren 
omgaan met de tactiek. Het is ook leuk, omdat 
het tussen het werk door is en je bent meer 
buiten.

Wij deden maandag paaltjesvoetbal. Voetbal  
is een bekende sport, dus daar gaan veel  
kinderen op af. Paaltjesvoetbal is moeilijk om 
te begeleiden, omdat je bijvoorbeeld overal 
op moet letten. De kinderen van de jongere 
groepen luisteren natuurlijk iets minder goed 
en doen er iets langer over om het spel heel 
goed door te hebben. We spreken de kinderen 
aan als ze onzorgvuldig met de spullen 
omgaan. Als de kinderen iets niet eerlijk 

vinden, dan vragen we natuurlijk wat er anders 
moet. Als wij het zelf niet weten, vragen we 
andere kinderen die ook spelcoaches zijn. 

Als de kinderen niet mee willen doen, dan  
proberen we ze enthousiast te maken voor 
een spel. Maar als ze echt niet willen, dan 
hoeft dat ook niet. Als kinderen halverwege 
willen stoppen, dan mag dat. Je leert ervan 
om kinderen les te geven. Het leukste om te 
begeleiden is het paaltjesvoetbal, omdat er 
veel kinderen op af komen. 

Tijdens het spel was er een kind gevallen, die 
ik op dat moment goed kon helpen. Voor de 
kinderen die zich tijdens de pauze vervelen: 
Ga naar een spelcoach en vraag of je mee mag 
doen. Je hoeft nooit bang te zijn om te vragen 
om mee te doen. Wij vinden tot nu toe het 
leukste spel: toernooitje voetballen.’ •

TEKST: FABIENNE, JORDY EN SIMON BEELD: RIANNE SMIT

De leerlingen van groep acht van ICBS WormerWieken zijn kort geleden opgeleid tot spel
coaches. Vanaf maart bereiden zij spellen voor en begeleiden zij de kinderen uit alle andere 
groepen bij het spelen tijdens de pauzes. Zij enthousiasmeren en fungeren als scheidsrechter. 
Simon, Jordy en Fabienne schreven hun eerste ervaringen als spelcoach voor ons op:

‘GA NAAR EEN SPELCOACH EN 
VRAAG OF JE MEE MAG DOEN!’

AKTIEF 7



‘Vandaag brengen alle vrijwilligers verse  
erwtensoep rond,’ vertelt Ria. ‘Het is fijn om 
weer eens iets te kunnen doen voor de gasten 
in de moeilijke tijden vanwege Covid 19.  
Er gebeurt nu heel weinig en dan is het  
uitdelen van erwtensoep een klein gebaar.  
We zien veel blije gezichten.

Normaal gesproken ga ik als vrijwilliger 
gewoon op bezoek om een bakkie te doen, of 
we gaan samen even naar buiten. We maken 
ook uitjes, bijvoorbeeld naar een tuincentrum. 
Mijn meest memorabele momenten als  
vrijwilliger waren tijdens de regionale boot-
tochten met wel 200 gasten.’

Vroeger vrijwilliger, nu gast
Bep, die al 72 jaar in Wormer woont, had de 
mooiste ervaringen met de Zonnebloem toen 
zij zelf elf jaar lang vrijwilliger was. Zij is een 
echt mensenmens en is tot haar tachtigste 
doorgegaan. Nu is zij alweer elf jaar lang zelf 
gast van de Zonnebloem.

Bep ontvangt regelmatig bezoek van vrij-
williger Ria, of gaat met haar naar buiten.  
Zij zou het liefst weer aan alle activiteiten  
van de Zonnebloem meedoen. ‘Zonnebloem 
brengt gezelligheid, bijvoorbeeld als we  
sjoelen met elkaar. Deze tijd is maar saai,’  
zegt deze sprankelende 91-jarige gast.

Over de erwtensoep actie zegt Bep: ‘Dat vind ik 
een geweldig gebaar van de afdeling Wormer. 
Het maakt me helemaal blij!’ •

Mevrouw Ria Koning (68) is  
vrijwilliger bij de Zonnebloem. 
Toen zij naar Wormer verhuisde 
wilde zij op die manier de 
gemeenschap beter leren  
kennen. Nu, 22 jaar later, heeft 
zij nog steeds een heel fijn 
gevoel, als zij zich kan inzetten 
voor de gasten. Ria doet  
huisbezoeken en helpt bij  
alle activiteiten die de  
afdeling Wormer normaal 
gesproken (zonder corona
pandemie) organiseert.  
Zo bezoekt zij regelmatig 
mevrouw Bep van de Wiel.

‘Gewoon op bezoek om een 
bakkie te doen, of samen 
even naar buiten’

Aktievelingen gezocht 
In deze rubriek staat iedere uitgave een inwoner van onze 

gemeente centraal. Een jong of ouder iemand, die op een  

speciale manier actief is; ‘een aktieveling’. Weet jij iemand 

met een bijzondere hobby, actie, (vrijwilligers)baan, of zorg-

taak die we kunnen interviewen voor deze rubriek? Tip ons! 

Over beter nog, wordt mee-maker en stuur een artikel in 

naar: redactie@aktiefwormerland.nl
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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

HOE LUID JIJ  
DE LENTE IN?

Vanessa Carneiro - Kindt (48)  
uit Wormer
‘Ik breng de lente naar binnen.’ 

Sam Randshuizen (3)  
uit Wormer
‘Met de moestuin bij de Tuinvereniging  
van Wormer.’





Irma Piet (55) uit Wormer
‘Heerlijk een rondje Kerkepad wandelen 
met mijn zus Astrid!’ 

Mevr. C. Spaans (84)  
uit Wormer
‘Door mijn verzameling geboortekaartjes 
uit te breiden. Lief als je er eentje ingooit, 
op Zandweg 228.’

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‛

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

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

AAN HET WERK IN 
DE TUIN

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. 

In het voorjaar is het tijd om de tuin 
op te knappen. Bent u huurder van 
WormerWonen en is uw tuinpad  
verzakt? Als huurder kunt u eens in  
de 3 jaar zand aanvragen om uw erf 
(bestrating) op te hogen. U kunt 3, 4  
of 5 m³ aanvragen. U gebruikt het 
zand om het standaard bestraatte 
gedeelte van uw erf op te hogen. 
Meestal gaat het om een pad van  
3 tegels breed vanaf de voor- of  
achterdeur naar de poort of stoep.  
U vraagt zand aan via de afdeling 
Wonen: (075) 642 64 21. 
In uitzonderlijke situaties kunt u zakjes 
zand aanvragen. Een uitzonderlijke 
situatie is bijvoorbeeld een plotselinge 
verzakking bij de gevel waardoor 
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 
Dan is het mogelijk om een kleine 
hoeveelheid zand in zakken aan  
te vragen. Ook dan neemt u contact 
op met onze afdeling Wonen:  
(075) 642 64 21
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ERVAART U OVERLAST VAN UW BUREN EN KOMT U ER ZELF NIET UIT?
Vandaag de dag werken we, vanwege de coronamaatregelen, 
veel vanuit huis. Hierdoor kan er sneller overlast ontstaan bij uw 
buren. Dat kan erg vervelend zijn. Het is belangrijk dat u met uw 
buren praat over de overlast. Misschien kunt u afspraken maken 
om irritaties te voorkomen? Komen u en uw buren er samen niet 
uit? BeterBuren is een onafhankelijke organisatie die bemiddelt 
tussen buren.

Meld u aan bij BeterBuren als u buurtbemiddeling wilt. U kunt 
zich aanmelden op 2 manieren:
1. Bel 085 902 28 10. Kies 2 voor Zaanstreek/Wormerland.
2. Stuur een e-mail naar zaanstreek@beterburen.nl.

Na uw aanmelding belt BeterBuren u 
op om een afspraak te maken. U krijgt 
een intakegesprek. Uw buren ook. 
Hierna gaan u en uw buren met elkaar 
praten. In verband met de coronamaat-
regelen wordt dit gesprek digitaal 
verzorgd. Indien u liever een fysiek 
gesprek wilt, dan wordt dit uitgesteld 
tot de coronamaatregelen dat toelaten. 
BeterBuren helpt u een oplossing te vinden die voor iedereen werkt. 

Meer weten? Kijk op www.beterburen.nl

WormerWonen zet zich actief in voor de huisvestingsbelangen 
van bewoners en woningzoekenden in de Zaanstreek. Graag 
bouwen wij goede, energiezuinige, duurzame en betaalbare 
woningen, waarin mensen fijn kunnen wonen. Maar wat willen 
de mensen? Hoe breng je de wensen in de praktijk? En zeker 
ook, waar bouw je nieuwe woningen?

Heeft u ideeën en wilt u die bespreken met de directie van  
WormerWonen? Geef u dan op voor ‘In gesprek met de directie’. 

Dit jaar organiseert WormerWonen, afhankelijk van de aanmeldingen 
en de dan geldende coronamaatregelen, één of meerdere groeps-
gesprekken. Uiteraard in een grote, goed geventileerde ruimte en  
met minimaal 2 meter tussen de deelnemers. Blijft u liever thuis?  
Geen probleem! Geef dit vooral aan bij uw aanmelding. Dan kunnen 
we ook altijd een digitaal (groeps)gesprek organiseren. 

Meedoen? Meld u aan via ismaymars@wormerwonen.nl of bel naar  
075 642 6421. Geef aan waarover u wilt praten: nieuwbouw, duurzaam-
heid, betaalbaarheid, of een ander onderwerp. Na aanmelding krijgt u 
van ons een persoonlijke uitnodiging voor een van de bijeenkomsten.

John van Nimwegen, directeur

Goed nieuws voor huurders! De huurprijs van sociale huurwoningen (met huur tot 752 euro) 
wordt dit jaar niet verhoogd. Voor vrije sector huurwoningen geldt dit dus niet. In verband 
met de coronacrisis bevriezen de huurprijzen in de sociale huursector. Dit betekent dat de 
huurprijs van deze woningen per 1 juli 2021 niet verhoogd mag worden. Het afgelopen 
jaar hebben veel huurders het zwaar gekregen. Op deze manier wil het kabinet de lagere 
inkomens tegemoetkomen door lagere woonlasten.

Alhoewel corporaties mogelijk eenmalig gecompenseerd worden, leidt deze huurbevriezing 
wel tot een beperking van de toekomstige investeringscapaciteit door de lagere huur-
inkomsten. Hier maakt WormerWonen zich, gezien de woningnood, best zorgen over. 

Vindt WormerWonen ook op facebook, twitter en instagram!

HUURPRIJZEN  
WORDEN DIT JAAR 
NIET VERHOOGD!

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. 

IN GESPREK MET  
DE DIRECTIE VAN  
WORMERWONEN
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‘‘ 

Guus Bauer • Column

De sneeuwduinen in februari deden me 
ineens weer denken aan een gebeurtenis die 
mijn leven helemaal op z’n kop zette en de rol 
die een Wormernees daarbij speelde. Even 
terug naar de winter van 1979. Dagen was ik 
bezig geweest om de kamer van koophandel 
in Amsterdam open te vinden om een bedrijfje 
in te schrijven. Vlak voor sluitingstijd was het 
dan eindelijk een keer gelukt, ook al had ik door 
de verkleumde handen alleen een bibberige 
handtekening kunnen zetten. Met het uittreksel 
in de binnenzak maakte ik me vol trots op 
voor de barre voettocht terug naar huis, naar 
vrouwlief, de kachel en een lekkere pan soep. 
Na honderd meter ging de pieper in mijn 
broekzak af. (Laat u de noviteit uit die dagen 
door een andere opa uitleggen.) Een mij  
onbekend nummer. Alleen het thuisfront had 
ik over de semafoon verteld. Een eerste klant?! 
Ah, een telefooncel. (Hok met groot log  
telefoonapparaat, zo maar midden op straat, 
werkte op muntgeld.) Afgesloten. De tweede 
was vernield. Ik dook een café in. (Plek waar je 
vroeger zo maar binnen kon lopen, aan een 
bar kon zitten, náást iemand iets kon drinken! 
Ja! Echt!) Een ziekenhuis in Arnhem? Een zieke 
oom? Ik kreeg een neut van de barman. Na 
nog een paar keer bellen, begreep ik dat het 
zo ver was. Maar vrouwlief was toch pas over 
ruim een maand uitgerekend? Waarom was ze 
met dit weer met de Kever op pad gegaan, 
naar het oosten van het land? Ik moest en zou 
er heen, maar er reed bus noch trein. Er werd 

geld gelapt voor de jonge aanstaande vader, 
onder aanmoediging van een spoorman, 
woonachtig in Wormer. In plaats van naar huis 
te gaan, bracht hij me met zijn motor met 
zijspan een flink stuk op weg. Na te zijn mee-
gelift met van alles op wielen, zelfs een stuk 
met een brommerbakfiets, werd ik om  
middernacht door een tractor bij het zieken-
huis afgezet. Net te laat. Een meisje in een  
couveuse. En toen kwam er, tien minuten later, 
de volgende dag dus eigenlijk…nog een 
meisje. Ik was heel snel ontdooid. •

Wintersport

‘Wat doe jij bij de 
Poelboerderij?’
‘Ik loop hier altijd een rondje met mijn hond Kyra (4), want je kunt 
hier heerlijk in de natuur wandelen. Ik zag net de zon en het molentje 
en kreeg een beetje een lentegevoel. Ik maakte er daarom een foto 
van om op te sturen aan de mensen die ik ken. Daar aan de andere 
kant bij de polder, zit het straks weer barstensvol met allemaal vogels 
die nu weer terugkomen. Het is hier prachtig!’ 

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. Je kunt er zomaar Johan Vet (52) uit Wormerveer tegenkomen. We vroegen Johan: 
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Mantelzorgcompliment 2021

Is uw tuin al klaar 
voor het voorjaar?

Hulp bij uw 
belasting aangifte

Mantelzorgcompliment 
U komt in aanmerking voor het mantelzorg-
compliment wanneer u méér dan 8 uur per 
week en langer dan 3 maanden voor een 
naaste zorgt en dit niet voortkomt uit een 
beroepsmatige relatie of als vrijwilliger. U mag 
zelf weten waar u dit bedrag aan besteedt. 

Aanvraag indienen 
U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen 
tussen 1 april en 1 september 2021. Dit kan 
op www.welzijnwonenplus.nl/wormerland. 
Heeft u geen internet, dan staan de vrijwilli-
gers van WelzijnWonenPlus in De Omslag voor 
u klaar. Zij helpen u met het invullen van het 

Met het voorjaar komt ook de tijd van de belastingaangifte er weer 
aan. Ondanks dat het makkelijker is geworden nu er al veel vooraf 
ingevuld staat, is het toch voor veel mensen nog een lastige digitale 
klus. Gelukkig hebben wij vrijwilligers die hier hun hand niet voor 
omdraaien en u graag hierbij helpen. 

Een tuin is fijn, maar kan een hele zorg zijn als u wat ouder wordt.  
Als abonnee van WelzijnWonenPlus kunnen wij u hulp bieden in  
de tuin of op het balkon, zodat u er weer van kunt genieten in het 
voorjaar. 

Denkt u bijvoorbeeld aan plantjes planten of verplaatsen, snoeien, 
onkruid wieden of gras maaien. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd 
van € 7,50 per uur. 

formulier. De aanvraag moet gedaan worden 
bij de gemeente waar de zorgvrager woont. 
De mantelzorgconsulent ontvangt alle aanvra-
gen en toetst steekproefsgewijs of de 
aanvraag klopt. Aan het eind van het jaar 2021 
ontvangt u van de gemeente uw 
mantelzorgcompliment. 

Bent u mantelzorger en zorgt u voor iemand in de gemeente 
Wormerland? Dan kunt u van 1 april 2021 tot 1 september 2021 
het mantelzorgcompliment voor 2021 aanvragen. Het mantel
zorgcompliment is een blijk van waardering voor mantelzorgers, 
in de vorm van een geldbedrag.

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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De origineelste  inzenders maken kans  op een heerlijke, luxe  doos bonbons van  BonBon atelier Limmen.Veel succes en maak er 
iets heel leuks van!

‘We laten je tijdens behandelingen zien wat  
we doen en wat er gebeurt met je lichaam’

OP JE PAASBEST!  
MAAK EEN FOTO VAN DE PAASHAAS EN WIN!

Bij fysiotherapiepraktijk Hilke Nauta vinden ze het belangrijk om tijdens de behandelingen 
te laten zien wat zij doen en wat er gebeurt met je lichaam. Zij helpen en begeleiden je  
met je probleem en/of klacht en zorgen dat die in de toekomst vermeden kan worden of 
zelfs opgelost. Zij zijn gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met bekken(bodem)
klachten, sportblessures en orthopedische aandoeningen, zoals nek-, schouder-, rug-,  
bekken-, heup-, knie-, en enkelklachten en in de revalidatie na operaties.

Fysiotherapeut Paolo de Winter: ‘Ik ben  
master in de geriatrische fysiotherapie,  
d.w.z. gespecialiseerd in de behandeling  
van kwetsbare ouderen. Ik richt me op de  
verbetering en het behoud van gezondheid, 
zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit  
van leven. De focus ligt hierbij op bewegen  
en zo zelfstandig mogelijk functioneren.

Draaiduizeligheid
Daarnaast behandel ik ook mensen met BPPD, 
of eenvoudiger gezegd: “draaiduizeligheid”.
BPPD kun je krijgen als je een lange periode 
op bed hebt moeten liggen, of door schedel-
trauma, een griepperiode, ontsteking aan het 
binnenoor (evenwichtsorgaan), of als je een 
operatie hebt ondergaan, maar bij de helft van 
de gevallen is er geen directe aanleiding voor 

de klachten. De behandeling bestaat uit  
speciale oefeningen waarbij de oorzaak van 
de duizeligheidsklachten wordt weggehaald. 
De BPPD -therapie is reguliere fysiotherapie.

Bij de fysiotherapeutische behandelingen 
gebruiken wij soms ook Dry Needling-  
technieken en indien nodig kinesiotape.’

Bekkenfysiotherapie voor  
mannen en vrouwen
Hilke Nauta: ‘Ik ben geregistreerd bekken-
fysiotherapeute en behandel alle voor komende 
klachten op dit gebied, zowel bij mannen als 
vrouwen. Voorbeelden zijn: moeite met plassen 
of ontlasting, seksuele problematiek en  
zwangerschapsklachten. Behandeling vindt 
meestal plaats na doorverwijzing door  
urologen en/of gynaecologen, maar men kan 
zich ook zonder verwijzing aanmelden voor 
behandeling.

Al sinds 1970 verwelkomen wij je graag bij 
onze fysiotherapiepraktijk in de Gruttostraat  
te Wormer.’

Doe mee met onze vrolijke paaswedstrijd,  
speciaal voor alle kunstenaars in  
Wormerland! Maak een ei-genzinnig 
paashaasmasker en ga als Paashaas op  
de foto. Mag natuurlijk ook samen  
met je vriend, vriendin, zus of broer.  
Of allemaal samen! En een video vinden 
we natuurlijk ook erg leuk.

Zo werkt het!
Stap 1  Ga naar www.aktiefwormerland.nl/

paasactie en download de kleur-
plaat van het paashaasmasker. 

Stap 2  Kleur het masker in en bevestig er 
elastiekjes aan.

Stap 3 Maak een foto of een video.
Stap 4  Plaats je foto of video op onze 

facebookpagina.

Je kunt meedoen tot en met tweede  
paasdag (5 april). De prijsuitreiking is  
de week erna. De 3 origineelste deel-
nemers vallen in de prijzen en die sturen 
we een persoonlijk facebookbericht.
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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 korte motivatie erbij.

•  Dit zegt Wormerland – Geef in één zin antwoord op de vraag: ‘Waarnaar heb jij  
lang gezocht?’, of, ‘Wanneer voel jij je vrij?’

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

•  Kijk mij(n)… - Stuur voor bij het thema ‘Boekenweek’ een leuke foto in van een Wormerlander verdiept 
in een boek, of voor bij het thema ‘koningsdag’ een foto voor: Kijk mijn ‘koningsdag-oranje-outfit’. 

• Stuur een item in voor de 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.

Wormerland is regelmatig onverwacht, leuk, 
mooi, rustig, of prachtig. Dit is het voorbeeld van:

Ina Vos (73) uit Wormer
‘Iedere dag fiets ik even een rondje dijk en eindig vaak nog even  
bij De Poelboerderij. De zendmast is een goed herkenningspunt!’

TEKST EN BEELD: INA VOS

Wil jij in Aktief?
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Hoe was het om op te groeien op 
de Nieuweweg?
‘Er waren best wel veel kinderen in de straat. 
Met sommige heb ik nog goed contact. We 
speelden met veel buurkinderen op de stoep, 
of op het plein bij het voormalige gemeente-
huis vlakbij de Zaanbrug. Spelletjes met een 
bal en landveroveren, knikkeren, opschuilertje, 
of bij elkaar thuis. We hebben grote tuinen 
achter onze huizen, dus dat was ook geen 
probleem.

Als er ijs lag was er een buurman elke dag met 
de sneeuwschuiver in de weer om een mooie 
baan op de sloten achter onze huizen te maken 
voor ons en er was een leuke buurjongen die 
voor muziek zorgde. Heel gezellig natuurlijk. 
Er mocht veel toen. Achter de huizen aan de 
overkant konden we in het hooi spelen.

Als ik uit school kwam (School West nu de  
Eendragt) en mijn moeder was er even niet, 
kon ik altijd bij een buurvrouw terecht.’

Waren er weleens straatfeesten?
‘Ik kan mij één groot straatfeest herinneren. 
Dat was toen Wormer 700 jaar tolvrij was. Veel 
bewoners en alle kinderen waren verkleed in 
kleding van toen, vaak zelf gemaakt en het 
was ontzettend gezellig. We hebben borden 
beschilderd met ouderwetse voorstellingen en 
die bij de straatlantaarn geplaatst om de boel 
op te vrolijken. Ook hebben we met de buurt-
bewoners veel gedaan aan de optochten op 
Koninginnedag.’

Is de straat in de loop der jaren 
veranderd?
‘De straat is zeker veranderd. Als kind zijnde 
lag ik te schudden in mijn bed als de bussen 
van Hooyberg voorbij gingen met de werk-
nemers van Van Gelder Papier. Het was de 
doorgaande weg Wormer in. Ook de zware 
vrachtwagens van Peelen met papierrollen 
reden af en aan. Er waren toen nog aparte 
fietspaden aan twee kanten. Na het asfalteren 
van de weg was het gerammel over. Nadat ik 
getrouwd ben en twintig huizen richting de 
Zaanbrug kwam te wonen, werd het een 
enorm drukke weg. De Noordbrug was er nog 
niet. Als ik op vrijdagmiddag mijn dochter  
naar typeles moest brengen, in Het Verenigings-
gebouw (nu de Kaasfabriek), moest ik zorgen 
dat de auto aan de goede kant en in de goede 
richting stond. Oversteken of keren was  
namelijk bijna onmogelijk. Door afsluiting bij 
de Zaanbrug is het nu een straat voor alleen 
bestemmingsverkeer, ook voor fietsers en 
brommers uiteraard.’ 

Wat mag er veranderen in de 
straat of buurt?
‘Eigenlijk niets, we zijn heel blij met onze 
buurt. Er is goed contact met elkaar.’ 

BEELD: NIENKE HUSSLAGE / EIGEN ARCHIEF

Sommige mensen wonen al (bijna) hun hele leven op dezelfde 
plek. Zo is Elza WolthuisBruin (74) geboren en getogen op de 
Nieuweweg in Wormer: ‘Ik woon er nog steeds met veel plezier 
dus je kan mij wel honkvast noemen.’

Honkvast op de Nieuweweg
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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 deze zomer al van zijn eigen stroom profiteren. 
Veel bewoners hebben dan ook belangstelling: in de eerste maand 
waren er al ruim 100 aanmeldingen en meer dan 70 bewoners 
hebben de online informatieavond bezocht. 

ZONNEPANELENACTIE  
WORMERLAND IN TREK
Al ruim 120 aanmeldingen, online informatieavond drukbezocht

Inwoners van Wormerland kunnen zich nu geheel  
vrijblijvend aanmelden voor de zonnepanelenactie  
via www.duurzaambouwloket.nl/actiewormerland
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D

De zon schijnt, de sneeuw 
is goed, dus ik heb niks te 
klagen!

De Teams verbinding loopt vast, dus skiester Anna Konijn (13)  
loopt met haar computer naar buiten, om het interview daar met 
betere wifi te vervolgen. Er komen jaloersmakende beelden van de 
stralend blauwe lucht, fris witte sneeuw en dennenbomen voorbij. 
Op de vraag: ‘Is het niet te koud zo?’, antwoordt de Wijdewormerse: 
‘Nee hoor, het weer is heerlijk hier in Oostenrijk! De zon schijnt,  
de sneeuw is goed en de piste is ook prima. Ik heb niks te klagen!’ 

‘‘ 
We hebben het altijd  

heel gezellig met elkaar
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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

Anna was pas twee jaar toen zij, tijdens een 
wintersport vakantie met haar ouders, op de 
lange latten stond. ‘Ik bleek al snel te goed 
voor de kleine klasjes in Westendorf, waar we 
meestal op vakantie gingen. Eén van de  
ski leraren daar raadde mijn ouders aan om  
mij aan te melden voor een raceteam. We 
bezochten toen een talentendag van Ski 
Racing Heemskerk en daar zit ik nu al zo’n 
zeven à acht jaar bij. In de winter gaan we 
regelmatig, inmiddels tussen de twaalf en 
veertien weken per seizoen, met het team en 
de trainers naar de alpen om te trainen, van-
daar dat ik nu ook in Oostenrijk ben.
 
Beste vrienden
Ik ga al sinds mijn zesde mee met de sneeuw-
reizen en vind het altijd heel erg leuk! Meestal 
zijn we met dezelfde groep en we hebben het 
altijd heel gezellig met elkaar. We zien elkaar 
zo vaak dat we eigenlijk de beste vrienden van 
elkaar geworden zijn. En als ik aan het skiën 
ben, voel ik lekker die wind en voel ik me zo 
vrij, dat is onbeschrijfelijk. 

Je hebt bij het alpineskiën vier disciplines: 
slalom, reuzeslalom, super G en downhill. In 
dezelfde volgorde wordt de sport sneller en 
staan de paaltjes meer uit elkaar. Bij de super 
G kan de piste van vlak, plotseling naar steil 
gaan en dan maak je grote sprongen. Dat is 
best wel spannend. Ik vind alle disciplines leuk 
en hoef gelukkig ook later niet persé een  
specialisatie te kiezen. Ik kan dus alles blijven 
doen.

Fis wedstrijden
In het seizoen 2020-2021 is er maar één  
wedstrijd geweest. Die ging eigenlijk best wel 
goed. Ik was één keer tweede en één keer 
derde op de slalom in Snowworld Landgraaf. 
Daarna zijn de wedstrijden door corona  
afgelast. Dat vind ik echt heel jammer!  

Ik sta nu eerste in de ranglijst van Nederland. 
Ik had daarom dit jaar naar de Fis wedstrijden 
gemogen, een soort wereldcup voor kinderen 
boven de twaalf jaar. Dat kan nu niet door-
gaan, maar als ik een beetje m’n best doe, dan 
kan ik er misschien volgend jaar aan meedoen.

Ik ben allang blij dat ik ondanks corona nog 
wel naar Oostenrijk kan. Voordat ik wegga 
moet ik een PCR test of sneltest doen en met 
een speciale vergunning van De Nederlandse 
Skivereniging kan ik dan reizen. De liften zijn 
in een aantal skigebieden open, voor de lokale 
bevolking en voor race skiërs. 

LOOT school
Ik zit op een LOOT school in Hoorn, het Tabor 
College. Ze denken en werken daar met me 
mee. Ik mag vrijaf van school als dat nodig is. 
In trainingsweken moet ik wel gewoon m’n 
huiswerk maken en zorgen dat ik bijblijf.

Als ik niet in de alpen ben, dan train ik even-
goed vijf keer per week om mijn conditie en 
techniek te verbeteren. Ik doe bijvoorbeeld 
buikspieroefeningen, ga hardlopen, fitnessen, 
of ski op de rollerband, of de baan in Spaarn-
woude. Maar het liefst ben ik natuurlijk in de 
echte bergen.

Stichting Topsport Zaanstreek
Ik krijg vanuit meerdere partijen korting,  
steun of hulp om mezelf in het skiën te  
kunnen blijven ontwikkelen. Ik heb me  
bijvoorbeeld aangemeld bij Stichting Topsport 
Zaanstreek. Van hen kreeg ik vorig jaar nieuwe 
reuzeslalom ski’s en dit jaar een nieuwe  
slalomhelm, zo eentje met een beugel die  
je beschermt tegen de slalom palen die je  
runnen raken. Daar ben ik wel heel erg blij 
mee. Ook kan ik door hun steun vaker oefenen 
op de rollerband en dat heeft mij heel erg 
geholpen. 

 ‘‘ 
Dan voel ik me zo vrij,  

dat is onbeschrijfelijk
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Naar de peuteropvang: waarom is 
dit goed voor je kind?
Kinderen zijn van nature ontdekkers, uitvinders; 
zij leren de wereld te begrijpen door te ervaren 
en te spelen en door hun contacten met 
andere kinderen. Bij Baloe nemen wij kinderen 
mee op ontdekkingsreis, onze pedagogische 
medewerkers begeleiden en stimuleren hen 
spelenderwijs in hun ontwikkeling. Binnen 
onze kleine groepen krijgt elk kind de aandacht 
en de ruimte die het verdient. Onze basis-
waarden: veel bewegen binnen en buiten, 
gezonde voeding, een natuurrijke omgeving 
en fijn samen spelen zorgen er samen voor  
dat kinderen gezond opgroeien en zonnig in 
het leven staan. 

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar is peuteropvang 
(naast dagopvang) de ideale voorbereiding  
op de basisschooltijd; deze opvang zorgt voor 
een soepele, ontspannen instroom in het 
basisonderwijs. 

Peuteropvang is bedoeld  
voor kinderen van 2 tot 4 jaar  
en vindt altijd plaats in of in de buurt van 
basisscholen. Er is een intensieve samen-
werking met de basisscholen: 

• OBS Wijdewormer 5 ochtenden per week

•  De Eendragt 5 ochtenden en drie middagen 
per week 

•  Wormerwieken/ De Eigen Wijs 5 ochtenden 
en twee middagen per week

• en Weremere 5 ochtenden per week

Voorschoolse educatie (VE)
Hoewel wij werken met het VE-programma 
(Voorschoolse Educatie) SPOREN, draait het bij 
de peuteropvang natuurlijk nog niet om 
onderwijs. Naast ontwikkelingsstimulerende 
activiteiten is er vooral ruimte om te spelen, te 
ontdekken en plezier te maken.

Kinderopvangtoeslag of subsidie 
van de gemeente 
De peuteropvang is er niet alleen voor kinderen 
van werkende ouders, maar is ook een goede 
keuze voor kinderen van ouders die niet  
werken. Gemeente Wormerland heeft een 
extra subsidieregeling voor kinderen 2-4 jaar 
en/of kinderen met een indicatie vanuit het 
jeugdteam. Afhankelijk van jouw situatie kun 
je voor peuteropvang een deel van de kosten 
vergoed krijgen. Dat loopt via de belasting-
dienst (kinderopvangtoeslag) of via de 
gemeente (subsidie). 

Baloe biedt naast peuteropvang 2-4 jaar, ook 
dagopvang 0-4 voor kinderen van 0-4 jaar en 
buitenschoolse opvang 4-12 jaar in Wormer  
en Wijdewormer (op steenworp afstand van 
Purmerend). 

Peuteropvang Baloe voor 
kinderen van 2 tot 4 jaar

Kijk voor meer informatie, mogelijkheden en kosten op onze website www.kinderopvangbaloe.nl of 
neem telefonisch contact op met onze planningsmedewerkers, 075642 9910. Natuurlijk ben je ook 
van harte welkom voor een rondleiding!
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Nina en Noa
Bééééh we mochten buiten spelen, heerlijk 
even uit de stal. Frisse lucht en ruimte om 
ons heen. Wat is het groot zeg buiten, en 
huh, wat hangt de warmtelamp hoog. O ja, 
vergeten we bijna te vertellen: wij zijn Nina 
en Noa twee Hampshire Down lammetjes. 
We zijn drie weken oud en we willen graag 
springen, huppelen, rennen en lekker  
gek doen. Maar in de stal is daar niet echt 
veel ruimte voor. Mama gaat dan ook 
mee rennen, nou dan moeten we best hele 
scherpe bochten maken en duikelen we 
wel eens over elkaar heen.

Buiten was het nog een beetje te koud 
voor ons, onze eigen jassen zijn nog niet 
dik genoeg. De verzorgers hebben daarom 
jasjes voor ons gemaakt van handdoeken. 
Ze staan best leuk vind je niet?  
Dus jippie jassen aan en lekker naar buiten. 
We mochten in de grote speeltuin spelen. 
Het was best spannend, maar mama bleef 
dicht bij ons en hield alles goed in de 
gaten. Er staan allemaal gekke klimdingen 
en plankjes die heen en weer bewegen als 
je er tegenaan loopt. Daar durven we nog 
niet op, maar we hebben wel overal even 

aan gesnuffeld en met onze bekjes aan 
gevoeld. We sprongen met vier poten 
tegelijk de lucht in, en dat een paar keer 
achter elkaar, lachen joh. En we renden 
superhard achter elkaar aan. Springen 
huppelen iehaaaaa, wat een vrij gevoel. 
Mama stond wel een beetje te kijken met 
een blik van: meiden doe toch niet zo gek.

En hé, er zijn hier nog meer dieren. Mama 
vertelde dat het tante Bless en tante 
Camilla waren, ook twee schapen. En de 
geiten Mindy, Loes en Happy een geit die 
wat stoer liep te doen. Ze zijn best aardig, 
we willen heel graag samen met ze op dat 
grote groene veld spelen. Maar dan moeten 
we eerst nog groter worden zegt mama, 
dan mogen we bij ze in de stal en kunnen 
we iedere dag buiten spelen. We kunnen 
bijna niet wachten. 

Tot de volgende keer,
Nina en Noa en ook de groetjes van 
onze mama Bertha natuurlijk

PRIJSWINNAARS EINDEJAARSACTIE BEKEND!
Het heeft even geduurd, maar de trekking van de eindejaarsactie van de Aktief krant heeft plaats gevonden.  
Er zijn al honderden spellen rondgebracht bij de eerste inzendingen van de puzzels. 

Hierbij de winnaars van de overige prijzen:
H. Rienstra Twee paar gebreide sokken. Hand gemaakt en beschikbaar gesteld door het Wollokaal Wormer.
A. Prins Een Ray Ban zonnebril door Ursem Optiek Wormer beschikbaar gesteld.
A. Lijkendijk Apple AirPods Pro door Bokumo Computerwinkel en Repair Wormer beschikbaar gesteld.
Fam. Glas Weekend of midweek in een huisje op de Veluwe beschikbaar gesteld door Exit Beveiligingen.
I. Conijn Rondje markt met een kruiwagen. Aangeboden door de gezamenlijke markthandelaren.

Iedereen van harte gefeliciteerd!
De uitslag is ook na te kijken op Facebook en op AktiefWormerland.nl De prijswinnaars worden persoonlijk benaderd.

Vriendelijke groeten, Bestuur Aktief Krant Wormer

AKTIEF 21



Kruiswoordpuzzel 

Horizontaal 
3 fruit 6 bloem 10 vergeten groenten 11 feestdag 12 lichaam 13 vogel 20 huis op het water 21 flora en 
... 22 broedplaats 23 vervoermiddel 
 
Verticaal 
1 zuivelproduct 2 water 4 deel van het oor 5 lopen 7 vervoersmiddel over 
water 8 schoeisel 9 kleur 14 boom 15 buitenspeelgoed 16 evenemententerrein 
Wormer 17 sport 18 kledingstuk 19 peulvruchten 
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PUZZELEN VOOR  
EEN PRIJSJE
Stuur je oplossing voor 1 april 2021 in via 
www.aktiefwormerland.nl/puzzel/ 

Onder de goede inzendingen verloten wij drie 
overheerlijke aardbeientaarten. Aangeboden 
door bakkerij Kaskes te Wormer. 

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

Kruiswoordpuzzel

Horizontaal
3 fruit 6 voorjaarsbloem 10 vergeten  
groenten 11 feestdag 12 lichaam 13 vogel  
20 huis op het water 21 flora en ...  
22 broedplaats 23 vervoermiddel

Verticaal
1 zuivelproduct 2 water in Wormerland  
4 deel van het oor 5 lopen 7 vervoersmiddel 
over water 8 zomerschoeisel 9 kleur 14 boom 
15 buitenspeelgoed 16 evenemententerrein 
Wormer 17 wintersport 18 kledingstuk  
19 peulvruchten

Het middenspel centraal
Beide voorbeelden beginnen vanuit de begin-
stelling. Van beide stellingen kunt je via internet 
volledige partijen vinden en naspelen.

Ik begin met een partij Botwinnink-Gligoric 
(Moskou 1956). 1. c2-c4 / c7-c5 2. Pb1-c3 / 
Pb8-c6 3. G2- g3 / g7-g6 4. Lf1-g2 / Lf8-g7  
5. Pg1-f3 / Pg8-h6, de laatste zet van zwart  
is bijzonder. Nu begint eigenlijk het vroege 
middenspel. Welk plan gaat wit nu volgen.  
6. h2-h4(!) / D7-d6 7. d2-d3 / Ta8-b8 en nu 
komt het witte plan naar buiten. 8. h4-h5 / 
Lc8-d7 9. Lc1xh6 / Lg7xh6 10. h5xg6 en nu 
moet zwart wel met de h pion terugslaan, 
h7xg6. NU MAG JIJ DE ZET VAN WIT  
BEREDENEREN! 11. Dd1-c1 (als zwart Lh6xc1 
doet, is het Th1xh8 schaakmat) Dus Lh6-g7  
12. Th1xh8 schaak / Lg7xh8 13. Dc1-h6 en  
wit staat heel goed. Zwart speelde Lh8xc3  
14. b2xc3 / e7-e6 en deze stelling werd door 
wit gewonnen.

In voorbeeld twee komt er een scherpe  
stelling op het bord, waarbij zwart met drie 
pionnen tegen een wit stuk de handschoen 
oppakt! 1. e2-e4 / c7-c5 2. Pg1-f3 / d7-d6  

3. c2-c3 / Pg8-f6 4. Lf1-e2 (Zwart kan nu de 
pion op e4 pakken, maar dan geeft de witte 
dame schaak op a4 en slaat daarna het zwarte 
paard op e4!) Dus Pb8-c6 5. d2-d4 / c5xd4  
6. c3xd4 / Pf6xe4 (toch). Nu mag jij weer de 
witte zet beredeneren! 7. d4-d5 / Dd8-a5 
schaak. 8. Pb1-c3 / Pe4xc3 9. b2xc3 / Da5xc3 
schaak 10. Lc1-d2 / Dc3-f6 11. D5xc6 / b7xc6 
Nu is er een bijzondere stelling ontstaan,  
waarbij wit één paard heeft tegen drie zwarte 
pionnen, volgens de puntentelling gelijk.  
Echter, de dynamiek van het paard zou het 
moeten kunnen winnen van de drie pionnen. 
Voor beide stellingen zou ik willen vragen, 
speel deze stellingen uit om de kansen van 
wit/zwart te ervaren.

Ik benieuwd naar jouw reactie. Die kun je naar 
de redactie mailen.

Je ziet, dat pionzetten er weer toedoen.  
Volgende keer aandacht voor het eindspel!

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

Schaken is het spel met heel veel  
diversiteit, waardoor bij elke zet weer 

wordt gevraagd om de hele stelling te 
beoordelen! We gaan nu aan de hand 

van twee voorbeelden een klein lichtje 
laten schijnen op het ‘middenspel’.  

Je weet nog wel, opening, middenspel 
en eindspel. Het middenspel is zo 

divers, dat er boekenwanden vol over 
geschreven zijn.

Frank Tijdeman
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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 email) 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 april 1 3 april 30 maart

Print april 17 / 20 april 23 maart

Online april 2 17 april 13 april

Online mei 1 1 mei 27 april

Print mei 15 / 18 mei 20 april

Aktief, voor & door Wormerlanders.
Een jaar Aktief in heel Wormerland. 
Aankomende magazines:
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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.

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.

�   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.


