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Inhoud

Mascha Schrander • Column

Als een pauw

‘‘

4

‘Op corona zit je gewoon echt
niet te wachten’
De burgemeester van de leukste
gemeente in Nederland, heeft
goede hoop dat 2021 een beter
jaar wordt.

7

10

IJskoud de Beste
Die titel gaan de topsporters
van Groen Geel weer graag
verdedigen tijdens de sterkste
korfbalcompetitie ter wereld,
de Korfbal League.

We hebben deze eerste Aktief in nieuwe stijl met liefde
gemaakt en daarom leek ons dat een prima thema
voor deze eerste editie:

Hulde!
Een hommage aan de vorige
garde van Aktief makers.
We borduren graag voort op
de mooie basis die zij hebben
gelegd.

‘Liefde in de breedste zin van het woord.’
In dit magazine lees je een interview met burgemeester
Judith Michel - de Jong, die stiekem behoorlijk
verliefd is op onze gemeente. ‘Sportieve uitblinker’
Sander Koomen vertelt over zijn liefde voor sport.
En op pagina 8 ontdek je waarvoor het hart van
Wormerlanders sneller gaat kloppen.

13

8

Ondernemerstalent
Bij ‘Aktieveling’ Meike stroomt
ondernemersbloed door
de aderen. Van bloggen naar
e-commerce. En dat met
13 jaar oud.

Hartelijk welkom bij Aktief 2.0! Super trots ben ik,
dat we van onze vertrouwde buurtkrant nu een fris,
modern magazine hebben gemaakt. In Aktief vind
je verhalen over activiteiten, plaatsen, bedrijven en
mensen uit je eigen straat, dorp en gemeente. Meestal
zijn het heel gewone verhalen. Vaak van mensen die je
kent. Juist die verhalen zijn het meest bijzonder, want
daarin vind je herkenning. Ze voeren je terug naar
(jeugd)herinneringen, brengen je op ideeën om iets te
gaan ondernemen, geven je het gevoel er niet alleen
voor te staan en ze zorgen voor verbinding.

Gevangen in een boek
Dat er hele goede zaken zijn in
Wormerland wisten wij allang.
Nu krijgt de rest van Nederland
hier ook iets meer van mee.
Een bekende Wormerlandse
ondernemer is geportretteerd
in een boek met bijzondere
winkeliers.

Onze columnist en gerenommeerd schrijver Guus Bauer
stelt zich voor. Hij komt van over de brug en is nog
niet zo bekend met onze gemeente, dus eens zien
hoe snel hij voor onze charmes valt. Verder zijn er
nog veel meer nieuwe rubrieken te ontdekken. Oude
liefde roest niet, maar we gaan er alles aan doen om
met het nieuwe magazine, ook een plekje in je hart te
veroveren.
Veel leesplezier gewenst!

14

Sport inspireert
Er is weinig dat topatleet
Sander Koomen tegen houdt.
Laat je inspireren.

P.S. Kan Aktief volgens jou nog mooier, leuker of beter? Laat
het ons weten, of beter nog, wordt mee-maker! Kijk voor meer
informatie op pagina 19.

‘‘

Kennismaken is
ontzettend belangrijk
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‘Wormerlanders
zijn verbonden
en betrokken’
TEKST: MASCHA SCHRANDER

BEELD: BART HOMBURG

Onze burgemeester heeft het druk, maar met wat heen en weer schuiven, lukt
het toch om op korte termijn een afspraak in te plannen. Bij navraag blijkt haar
agenda eigenlijk altijd wel goedgevuld te zijn. ‘Dat komt omdat ik zoveel dingen
belangrijk vind en die hectiek is ook leuk. Ik raak er zeker niet van in de stress.’,
aldus burgemeester Judith Michel – de Jong.

V

an stress of haast is inderdaad
niets te merken, als de burgemeester mij welkom ontvangt
in haar, met hulp van kinderen
uit de gemeente, gezellig
gemaakte werkruimte. Vriendelijk en ont
spannen vertelt zij over hoe zij het afgelopen
jaar ervaren heeft en hoe zij denkt en hoopt
dat 2021 eruit zal zien voor Wormerland en
haar inwoners.

Een bijzondere start
‘De coronapandemie zorgde ervoor dat ik een
bijzondere start maakte als burgemeester.
Normaal gesproken zou ik beginnen met een
kennismaking met organisaties en verenigingen
en daar de volle aandacht voor hebben. Nu
moest ik direct op een rijdende trein springen.
Gelukkig ben ik al een maand voor mijn
aanstelling begonnen en door Rob Berkhout,
die toen loco burgemeester was, goed op de
hoogte gebracht van de gang en stand van
zaken. Ook is er een intensieve samenwerking
met de regio burgemeesters. Eenmaal per
week bespreken we onder andere de cijfers
rondom besmettingen en stemmen we af
waar we de accenten leggen. Ik ben zelf niet
bang voor corona, maar wel bezorgd net als
iedereen. Op zoiets zit je gewoon echt niet te
wachten. Ik heb me al heel vaak laten testen,
want ik heb kleine kinderen die naar school
gaan en zij hebben weleens verkoudheidsklachten. Dan neem ik het zekere voor het
onzekere en blijf ik thuis, totdat ik een negatieve testuitslag heb.

Aardig ingeburgerd
Omdat fysiek langsgaan nu niet kan en ik het
wel ontzettend belangrijk vind om met zoveel
mogelijk inwoners kennis te maken, maak
ik veel en graag gebruik van social media. Ik
volg verschillende Wormerlandse facebookgroepen. Echt leuk wat daarin geplaatst en
gedeeld wordt. Er zijn zoveel mooie initiatieven,
zeker nu in de donkere dagen.
Verder maakte ik contact via een digitale
kennismakingsbijeenkomst en plaatste ik een
video waarin ik vragen van inwoners beantwoorde. En als iemand een belangrijke rol
vervult, dan bel ik die persoon gewoon op.
Zo langzamerhand begin ik hierdoor al aardig
ingeburgerd te raken.’
Op de vraag, ‘Stiekem al een beetje verliefd
op Wormerland?’, antwoord de burgemeester
spontaan: ‘Ja heel erg! Wat enorm opvalt is de
verbondenheid en betrokkenheid die er hier
is, daar ben ik heel trots op. Wat Wormerland
ook prachtig heeft is de industriële geschiedenis
met de monumenten en het erfgoed, in combinatie met de schitterende natuur.
Een huis hier staat bovenaan m’n verlanglijstje. Ik krijg zelfs tips van mensen dat zij hun
woning gaan verkopen, nog voordat het op
de markt staat. Toch is het helaas nog niet
gelukt.

dijk zet, hoop dat we de tweede golf weten
in te dammen en hoop dat 2021 verandering
brengt in de moeilijke situatie waarin we
zitten. Het zal veel aandacht vragen. Hopelijk
kan eenieder het opbrengen om zich zoveel
mogelijk aan de maatregelen te houden. Dat
zal, zeker als de Britse variant hier opduikt,
het verschil maken. Ik hoop dat we de verbinding die we hebben in Wormerland vast
kunnen houden en met elkaar op een mooie
en gezonde manier van 2021 een mooi jaar
zullen maken, voor iedereen.

•

‘‘

2021 wordt
het jaar van de
hoop

Hoopvol 2021
Het komende jaar zal de coronacrisis ons
leven nog wel even beheersen. 2021 wordt
het jaar van de hoop wat mij betreft. Hoop
dat het vaccinatieprogramma zoden aan de
AKTIEF 5

Faunastraat 68
1531 WH Wormerland
tel: (075) 6419668 (9.30-12.00 uur)
e-mail: wormerland@welzijnwonenplus.nl
Als abonnee van WelzijnWonenPlus Wormerland kunt u
van al onze diensten gebruik maken. Ons team van enthousiaste vrijwilligers helpt u graag waar nodig. En uiteraard houden wij hierbij rekening met de corona richtlijnen.

Wij zijn er voor u, juist nu!

Heeft u wat ondersteuning nodig bij het boodschappen
doen, kleine klusjes in en om het huis of de administratie?
Zou u het wel leuk vinden om af en toe een gezellig praatje
te maken met een van onze vrijwilligers? Wilt u niet steeds Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via
075-6419668 (ma t/m vr 09.30-12.00 uur) of kijkt u
uw kinderen vragen om u ergens naar toe te brengen?
op www.wormerland@welzijnwonenplus.nl
Wij zijn er voor u!

Hé jonge mantelzorger,
hoe gaat het nou met jóu?
Je staat er niet alleen voor!
Veel jonge mantelzorgers realiseren
zich niet dat ze mantelzorger zijn. De
zorg voor een familielid met een ziekte, depressie, verslaving of beperking
hoort er in hun beleving ‘gewoon bij’
of ontstaat vaak sluipenderwijs. Veel
jongeren die opgroeien met een zieke
of gehandicapte ouder, broer of zus
cijferen zichzelf weg.
8 op de 10 jongeren praten heel weinig over de mantelzorg. Ze gaan het
gesprek niet aan, omdat ze vinden dat
anderen er niks mee te maken hebben, niemand lastig willen vallen, of
het moeilijk vinden om er met anderen over te praten. Mantelzorg is niet
alleen maar zorgen vóór iemand,

maar ook je zorgen maken óm iemand. Om goed voor je naaste te kunnen zorgen, moeten jonge mantelzorgers ook goed voor zichzelf zorgen.
Bron: MantelzorgNL
VVV-cadeaubon voor
jonge mantelzorgers (8-25 jaar)

Je hoeft het écht niet allemaal alleen
te doen!

Je kunt ons bellen of appen op
06- 829 22 865 of mail naar
astrid@welzijnwonenplus.nl

Je staat er niet alleen voor!
In Gemeente Wormerland organiseert
WelzijnWonenPlus leuke activiteiten
(binnenkort volgt hier meer informatie
over) en krijgen jonge mantelzorgers
een VVV-cadeaubon. Ook kan WelzijnWonenPlus ondersteuning bieden.
Zorg jij ook voor iemand? Of groei jij
op met iemand die extra zorg nodig
heeft? We kunnen met je meedenken,
naar je luisteren, hulp bieden en je in
contact brengen met anderen.

Regeling huishoudelijke hulp toelage
(HHT-regeling) 2021
Met de HHT-regeling kunt u voor een laag tarief (extra)
huishoudelijke ondersteuning inhuren. Deze regeling is
bedoeld voor mantelzorgers of mantelzorgontvangers die
in Wormerland wonen. Ook inwoners die huishoudelijke
ondersteuning krijgen vanuit de Wmo kunnen gebruik
maken van deze regeling.

Wat kunt u verwachten?
In overleg met de zorgaanbieder bepaalt u welke huishoudelijke werkzaamheden worden uitgevoerd. U kunt denken aan extra schoonmaakwerkzaamheden zoals het wassen van gordijnen, opruimen en schoonmaken van
(keuken)kasten, opruimen van een (zolder)kamer die weinig gebruikt wordt, wassen of strijken van kleding en het
doen van een boodschap.

Wilt u in aanmerking komen voor de HHT-regeling?
Bent u mantelzorger of mantelzorgontvanger? Dan kunt u
Wat zijn de kosten?
contact opnemen met de mantelzorgconsulent van WelU betaalt zelf een bijdrage van € 5,- per uur. zijnWonenPlus (075-6419668; ma t/m vr 09.30-12.00 uur)
Bent u geen mantelzorger of mantelzorgontvanger, maar
De regeling kost
heeft u wel een indicatie voor huishoudelijke ondersteu€ 29,27 per uur.
Gemeente Wormerland ning vanuit de Wmo? Neemt u dan contact op met de afdeling Wmo van gemeente Wormerland (075-6512100,
betaalt het verschil.
keuze 1; ma t/m vr 08.30-11.30 uur).
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‘GRONDLEGGERS VAN
AKTIEF, HEEL HARTELIJK
BEDANKT!’
TEKST: MASCHA SCHRANDER

BEELD: AANGELEVERD

Grondleggers, dat klopt net niet helemaal, want Aktief brengt ons al meer dan 50 jaar
nieuws en vermaak uit Wormerland. Maar Wout Sijtsma, Elzaliene Proost, Arnold Dirkzwager,
Foppe Ent, Nico Bolhoeve en Simone en Erwin van Doleweerd hebben bij elkaar opgeteld
wel meer dan 100 jaar in het bestuur gezeten, of de krant gemaakt! Nu leggen zij het
erfgoed van de Stichting Nieuws- en Advertentieblad Aktief in handen van nieuwe makers.

Arnold Dirkzwager

Foppe Ent

Nico Bolhoeve

Wout Sijtsma

‘Ik ben trots dat we in het jaar
dat de ondernemersvereniging
50 jaar bestond, ons doel van
50 leden hebben bereikt en dat
we één grote bedrijvenvereniging
hebben gerealiseerd, in plaats
van twee kleinere. Het voelt
goed om nu ook de krant over
te dragen aan Stichting Optimaal
Lokaal. Ik heb er alle vertrouwen
in. Fijn idee ook, dat Erwin van
Doleweerd nog geen afscheid
neemt, maar betrokken blijft bij
Aktief in de nieuwe vorm.’

‘Ik zat in de evenementen
commissie. Wij organiseerden
de Sint intocht, braderie, kerstmarkt, ludieke evenementen
rondom vader- en moederdag
en de eindejaarsacties die
eindigden op een geweldige
feestavond met playbackende
winkeliers en enorm veel
prijzen. We regelden ooit een
bungeejump van 60 meter
hoog, we deelden bloemen
en dozen eieren uit en we
verkochten 19 vaten bier in
onze biertent, omdat de 20e
gestolen was. We hebben van
alles aan de hand gehad.’

‘Ik ben met veel plezier
bestuurslid en de laatste vijf
jaar penningmeester geweest
voor de ondernemersvereniging
en de krant. De braderie, de
kerstmarkt en het contact met
de winkeliers, daar genoot ik van.
We hadden het als bestuur ook
heel leuk met elkaar. Er is zelfs
een hechte vriendengroep uit
ontstaan!’

‘Meer dan 25 jaar deed ik samen
met mijn vrouw de redactie en de
opmaak. Vooral dat laatste vond
ik leuk werk. Ik ben niet bang dat
ik stil kom te zitten, maar ik ga
het maken van Aktief wel missen.
We hebben altijd het verlangen
gehad nog eens een camper te
kopen om meer te gaan reizen.
Nu er tijd vrij komt, kan dat.’

Elzaliene Proost
‘Ik ga het toch ook wel missen
om de Aktief te maken. Het
was de eerste klus die ik aannam
toen ik voor mezelf begon en
ik heb het heel lang gedaan.
Het creatieve, het contact met
winkeliers en andere adverteerders en de artikelen die werden
ingestuurd maakten het heel
leuk en persoonlijk.’
AKTIEF 7

‘Ik ontvang
bestellingen uit
heel Nederland
en af en toe uit
België’
TEKST: MASCHA SCHRANDER

Meike Prins (13) uit Wormer, is al meer
dan een jaar bezig met het maken en
verkopen van sieraden via haar Instagram
account jewellery_by_meike.

‘Vroeger’, zegt Meike,
‘had ik een blog. Ik
schreef over goede
doelen, leuke plekjes
en nieuwe dingen die
ik had ontdekt. Ik was een
keer op een beurs, omdat
ik erover zou schrijven. Daar zag ik hele
leuke bedeltjes. Thuis maakte ik er sieraden
van. Toen ik daar stories over plaatste op
Instagram, kreeg ik heel erg leuke reacties.
Vrienden zeiden: “Nou leuk, die wil ik wel
kopen.“ Toen ik naar het Saenredam ging,
kende ik daar nog niemand, maar hierdoor
werd ik gelijk het meisje van de sieraden.
Nog steeds kopen mijn vrienden vaak

sieraden bij mij en ze helpen me ook promoten. Dat vind ik echt super leuk en het
motiveert me om door te gaan.

Verkoop is extra

In deze rubriek staat iedere uitgave een

Mijn bedrijf is nog klein, maar ik ontvang
bestellingen uit heel Nederland en af en
toe uit België. Voor corona stond ik soms
op marktjes en laatst maakte ik een kerst
collectie die heel goed liep. Ik vind sieraden
leuk, draag ook altijd veel sieraden en ben
graag creatief bezig. Soms maak ik sieraden
om te verkopen, maar denk ik, “die wil ik zelf
ook wel.” Ik word er heel rustig van als ik
sieraden maak, dat ik ze ook kan verkopen
is extra.’

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
zorgtaak die we kunnen interviewen voor
deze rubriek? Tip ons! Over beter nog,
wordt mee-maker en stuur een artikel in

•

WIE OF WAT
LAAT JOUW
HART SNELLER
KLOPPEN?

naar: redactie@aktiefwormerland.nl



Dominique van Bochem (31)
uit Wormer
‘Mijn werk als powerwalktrainer en
gewichtsconsulente.’

Linda Bos (58) uit Wormer
‘Met alle collectanten tezamen hebben we in
heel Wormerland wel € 6725,36 voor Alzheimer
Nederland opgehaald! Bedankt hiervoor in
deze bijzondere tijd!’
BEELD: ROOS KOMAN FOTOGRAFIE
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Aktievelingen
gezocht

Guus Bauer • Column

De Brug
‘‘

Geachte lezer, het is zaak om van meet
af aan open kaart met u te spelen. Ik ben
geen Wormernees, maar zo eentje van over
de brug, een Zaankanter, een Gladoor om
precies te zijn. Maar gelukkig – laat ze het
in Wormerveer niet horen, de gloednieuwe
Aktief verschijnt daar vooralsnog niet – ben
ik niet in de Zaanstreek geboren, maar er na
heel veel omzwervingen komen aanwaaien.
Iets met de liefde, u begrijpt het wel. Als
relatieve buitenstaander kan ik dus onbevangen nieuwe werelden tegemoet treden.
Van nature ben ik nieuwsgierig, verwonder
me graag, zelfs nog op mijn relatief oude
dag en dus heb ik pakweg acht jaar geleden
met vrouwlief de nieuwe woonomgeving
aan beide zijden van de Zaan zo goed als
mogelijk verkend. Een abonnement op het
pontje bij Spijkerboor, meerdere tussenstops
bij De Hofjes, een bezoek aan een fort van de
Stelling van Amsterdam, kaas en aardappels
uit de Beemster, fietsen door uw mooie
lintdorp naar Jisp, naar Neck. Mijn brood en
koeken haal ik al jaren bij bakkerij Kaskes,
een schuldig pleziertje. Als journalist heb ik
de afgelopen jaren profielen gemaakt van
bedrijven in de Zaanstreek, burgemeester
Hamming gevolgd bij vergaderingen,
openingen en bij het uitreiken van lintjes en
taarten aan zeer lang gehuwden. Mijn collega’s
bij de landelijke media verklaarden mij voor
gek. ‘Wat doe je bij dat Zaanse sufferdje?’
Zij begrepen het belang niet, hoe fijn het is
om dicht bij je lezers te staan. Vanaf nu sta ik
aan uw kant, want Wormerland is interessant.
Ik verzoek u mij te overladen met verhalen,
met ideeën, mij hulp te bieden bij vragen
die rijzen wanneer ik een dagje over de brug
ben gekomen. Laat ik eens beginnen met



de anekdote rond de bijnaam. Is het waar
dat jullie Stenengooiers worden genoemd
vanwege een voorval in het verre verleden?
Bij een grote brand in Wormer wilden lui uit
Wormerveer naar verluidt te hulp schieten,
maar die werden op de brug bekogeld, bang
als de vrijwilligers uit Wormer waren om na
het blussen de gratis borrel te moeten delen.
Wanneer zou dit hebben plaatsgevonden?
Ik hoor het graag. Wat een mooi fris voorjaarsjasje heeft de Aktief trouwens gekregen, vindt
u ook niet?

•

Cécile Paehlig (46) uit Wormer
‘Natuurfotografie, zodra ik natuur zie pak ik
mijn telefoon en leg het vast op de gevoelige
plaat en plaats deze op mijn instagramaccount
@beauty_by_nature_pics. Normaal sta ik zelf
nooit op de foto, maar op deze foto zie je me
in actie :-).’

Mevr. C. Spaans (84) uit Wormer
‘Geboortekaartjes sparen. Ik vind ze graag in
mijn brievenbus op Zandweg 228 in Wormer.’

‘Al die lieve reacties
toen ik met
pensioen ging!’
Marieke Berkhout (62) uit Wormer
‘Ik heb zo ongelofelijk veel lieve e-mails,
kaarten, bloemen en kado’s gekregen. Alle
patiënten van dokter van Schie, heel hartelijk
bedankt!’

BEELD: BART PHAELIG

AKTIEF 9

Groen licht voor
Groen Geel
TEKST: MASCHA SCHRANDER
BEELD: ERWIN BARTMAN - BIRDYMAN
FOTOGRAFIE

Toen het Koninklijk Nederlands
Korfbalverbond (KNKV)
halverwege december de
goedkeuring ontving om de
topsportcompetitie onder strikt
protocol te hervatten, wisten
ze bij Groen Geel ‘IJskoud de
Beste’, dat de beuk erin moest.

10 AKTIEF

Z

aterdag 16 januari is de Korfbal
League van start gegaan. De
deelnemende teams hadden
slechts vier weken de tijd om
zichzelf klaar te stomen voor de
sterkste korfbalcompetitie ter wereld. Hierin
strijden dit jaar niet tien, maar twaalf topteams om de titel van ‘Nederlands Kampioen
Korfbal’.
Niet alleen voor de atleten was er werk aan
de winkel. Rick de Wit, voorzitter van Groen
Geel: “We moesten ontzettend veel regelen,
om een veilige doorgang van de wedstrijden
voor te bereiden. Naast protocollen, speciale
routes is er onder andere geïnvesteerd in
een speciale luchtventilatie-installatie, aangebracht op het dak van de sporthal. Ook
moeten spelers en begeleiders wekelijks
getest worden op het coronavirus. Bij een
positieve test, of klachten moeten zij logischerwijs thuisblijven. Gek genoeg blijkt de kans
op besmetting tijdens het sporten heel klein,
omdat je tijdens het trainen of spelen slechts

enkele minuten per uur binnen de 1,5 meter
van elkaar komt. Daarom mogen spelers bij
elkaar in de buurt komen om te duelleren.
Het blijft wel opletten, want zodra ze een
stap buiten het veld zetten, moeten spelers
afstand houden en op bepaalde plaatsen een
mondkapje dragen, ook al hebben ze een
negatieve testuitslag op zak.

Groot online publiek
Wegens besmettingsgevaar zijn alle wed
strijden zonder publiek. Om de fans toch mee
te laten genieten worden alle wedstrijden
gestreamd. Voorheen hadden alle clubs een
eigen YouTube kanaal, maar nu is er één platform waar alle wedstrijden live op te volgen
en terug te kijken zijn: Eyecons.com/kanalen/
korfbal-league Iedere deelnemende club
heeft een camerateam van vrijwilligers dat
de livestreams helpt verzorgen. De kwaliteit
is hoog. Afgelopen jaar waren er meer dan
17 miljoen kijkminuten, dat komt ongeveer
neer op 1000 kijkers per wedstrijd en dan
worden de wedstrijden ook nog eens door
zo’n 4 à 5.000 mensen teruggekeken.
Ik ben super blij dat onze topsporters weer
mogen korfballen, maar zij vormen slechts
een klein percentage van onze meer dan
550 leden. Hopelijk is er tegen de tijd dat
dit artikel gepubliceerd wordt goed nieuws
vanuit de overheid, zodat de andere leden en
met name de jeugd ook weer lekker kunnen
sporten en bewegen.”

•

LIEFDE VOOR LEREN
OP EIGENWIJZE WIJZE
Op basisschool IKC De Eigen Wijs in Wormer,
is liefde voor leren een van de kernwaarden.
Ook nu er afstandsonderwijs verzorgd wordt,
heeft het alle aandacht.

Schoolleider Jet Meelker: ‘Een groot deel van de lesstof wordt
bij ons thematisch doorgewerkt. De kinderen van stamgroep
7/8 zijn bijvoorbeeld gestart met het nieuwe thema: In
Europa. Alle kinderen hebben een EU-land gekozen, waarover
ze van alles opzoeken en leren. Bijvoorbeeld op welke manier
je daar kan komen en hoe je dat zo milieuvriendelijk mogelijk
kan doen. Zij gaan elk op het eigen niveau en binnen de
eigen interesses aan de slag met dit soort vragen over het
land. Als ze straks weer terug zijn op school, houden zij een
landenmarkt, waar ze elkaar onderwijzen over de verschillende landen. Kinderen vinden deze manier van leren leuk
en zijn er heel erg bij betrokken.
Ook binnen het afstandsonderwijs, verzorgen we de lessen in
kleine groepen en op het niveau van het kind. Alle kinderen
vanaf groep 4 hebben een iPad van school. Die wordt nu
volop ingezet voor het online onderwijs. Natuurlijk is het
online anders dan op school, maar je eigen wijsheid op je
eigen wijze ontwikkelen, blijft het uitgangspunt!’

Wormerland is regelmatig
onverwacht, leuk, mooi, rustig, of
prachtig. Dit is het voorbeeld van:
Ellen Groenveld (46) uit Wormer
‘Groen doet goed. Gelukkig hebben we daar
in Wormer genoeg van. Herken je deze plek?
Hier moet ik altijd even stilstaan. De water
lelies, de rietsigaren. Er komt een dag dat ik er
gewoon in spring.’
TEKST EN BEELD: ELLEN GROENVELD
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‘Een toverlantaarn?
Dat is toch van een
sprookje?’
TEKST: GERARD MAK

Gerard Mak groeide op in de jaren
’50 en ’60 in Wormer. Hoeveel is
er veranderd in de loop der tijd?
Herkennen de kinderen en jongeren
van nu zich in de fragmenten uit de
jeugdverhalen van Gerard?
‘Eens in de vier weken spande mijn moeder een wit

VOORKOM
SPOEDSITUATIES
BIJ DE DIERENARTS
Om eigenaren bewust te maken van hun eigen invloed en verantwoordelijkheid aangaande spoedzorg, geven de dierenartsen graag de volgende
tips:

laken tussen de schuifdeuren, dat moest dienen als
filmdoek. Het voetenstoofje zette zij daarna bovenop
tafel en daarop kwam dan de toverlantaarn te staan.
Niet meer dan een sterke lamp en een vergrootglas,
verpakt in een muisgrijs omhulsel met twee film
spoeltjes om het filmpje erin te klemmen. Automatisch
werden door ons alle stoelen in een rijtje gezet zodat
huize Mak voor eventjes een echte bioscoopzaal werd.

1.

Voorkom dat het spoed wordt.

2.	Is uw dier al enkele uren of dagen niet lekker, neem dan ruim voor
sluitingstijd contact op met uw dierenarts. Hoe eerder uw dier
behandeld wordt, hoe meer de dierenarts kan doen, en hoe lager
de kosten vaak zijn.

zodat het felle licht op het laken scheen.

3.	Laat uw dier jaarlijks controleren door de dierenarts om ziektes
en hoge behandelkosten bij spoedsituaties zoveel mogelijk te
voorkomen.

“Nou,” vroeg ze dan opgewekt, “welk filmpje

4.

Nadat de gordijnen waren gesloten en het pikdonker in
de kamer werd, deed mijn moeder de toverlantaarn aan

willen jullie zien?” Doordat we steevast door
elkaar kakelden en bijna alle titels van de film
rolletjes hadden opgenoemd, begon ze zelf met
het journaal. “Boing” zei ze dan om de sfeer erin
te brengen en vervolgens draaide ze de vijftien
zwart-wit beelden één voor één op het witte

Bel bij spoed altijd eerst voor advies.

5.	Als u denkt dat uw dier buiten openingstijden spoedeisende hulp
nodig heeft, bel dan altijd het nummer van uw eigen dierenkliniek.
Dan hoort u waar u terecht kunt, of wordt u direct doorverbonden
naar de dierenarts die dienst heeft.

het grote licht werd opge-

6.	De dienstdoende dierenarts laat u dan weten of het nodig is om
direct naar de dierenarts te komen, of dat u kunt wachten tot u
bij uw eigen dierenarts terecht kunt. Bij echte spoed gaat het
vaak om leven of dood, denk bijvoorbeeld aan vergiftiging, grote
verwondingen na een aanrijding of plotselinge verlamming.

stoken, knipperden we met

7.	Wees voorbereid op een noodsituatie bij uw dier.

laken af. Ze verzon er nog van alles bij om de
voorstelling voor ons zo aantrekkelijk
mogelijk te houden. Als alle
filmpjes vertoond waren en

onze oogjes.’

8.	Krijgt uw dier medicatie? Zorg ervoor dat u altijd voldoende
medicijnen in huis hebt.
9.	Geef nooit pijnstillers voor mensen, deze kunnen dodelijk zijn!
10.	Haal een EHBO-kit voor dieren in huis.
11.	Geen eigen vervoer? Maak afspraken met een buddy die bereid is
om in geval van nood in de nacht of het weekend te helpen met
vervoer.

Wat denken jongeren van nu, dat een ‘toverlantaarn’ is?
Mila (14):

‘Dat bestaat niet.’

12.	Stel uzelf beschikbaar als buddy voor buren/vrienden/familie voor
vervoer bij noodgevallen.

Finn (11): 	‘Dan zit er een tovenaar in de lamp en
geeft deze verschillende kleuren licht.’
Sidney (15): 	‘Is het zo’n lamp die uitgaat als je in je
handen klapt?’
Ellen (19): 	‘Het doet me denken aan de lamp van
Aladin, waar de geest uitkomt.’
Anika (22): 	‘Een lamp met glitters die je aan
en uitzet door ertegen te praten?’
Isabel (12):
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‘Dat weet ik niet.’

Marinda van Ekris, dierenarts
Dierenartspraktijk Wormer

‘Een beetje mijmeren
op het water’
TEKST: GUUS BAUER

BEELD: LINDA FREE

Grootwarenhuizen en ketens maken eenheidsworsten van de winkelstraten
in het land. Online bestellen is, zeker in deze tijden, gemeengoed. Winkels
worden daarbij veelal brutaalweg gebruikt als showrooms. Toch zijn er nog
genoeg zelfstandige ondernemers die gepassioneerd hun eigen zaak drijven,
pal achter hun producten staan.

J

ournaliste Rianne van der Molen en
fotograaf Joost Hoving bundelden
hun portretten van bijzondere
winkeliers uit het AD Magazine in het
net verschenen boek Goeie zaak. Met
mooie overzichtsfoto’s en een interview over
de drijfveren wilden de twee ‘kleur laten zien’.
In onze regio viel daarbij de keuze op Kanocentrum Arjan Bloem. ‘Na het werk nog een
rondje peddelen.’ Eigenaar Arjan Bloem, begin
veertiger, werkt al sinds zijn zeventiende in
de zaak en is in de zomer zeven dagen in de
week in de loods en op de kade aan het Zwet
te vinden. Desgevraagd gaat hem dat gemakkelijk af omdat bijna alle mensen vrolijk zijn,
ontspannen, hij elke dag buiten is en regelmatig het water op kan. ‘Dat maakt het werk
als vanzelf luchtig.’ Toch komt er veel kijken bij
het runnen van het watersportbedrijf dat zijn
vader Arend – ooit meermaals Nederlands
kampioen op het vlakke water, geduchte
tegenstander op EK, WK en de Olympische
Spelen – in 1996 tot een speciaalzaak in
kano’s en kajakken maakte, de grootste in
de Benelux.

Voor ieder wat wils
Het aanbod is duizelingwekkend. Maar de
kracht van Arjan, zijn zoon Jaimy en van
grondlegger Arend, een zeventiger met nog
een indrukwekkend torso, is dat ze zodra je
binnenkomt eigenlijk precies weten welke
kajak, welke kano het beste bij jou past. In het
geval van uw verslaggever een beginnerskajak

met een kiel die het rechtdoor varen vergemakkelijkt. Arjan: ‘Door de huidige crisis heeft
de Nederlander het eigen land weer ontdekt,
de rust van de rietkragen, een beetje mijmeren
op het water. En het Wormerland is daarvoor
bij uitstek geschikt. Lekker ontstressen op onze
meertjes, stroompjes en plassen. In de zomer
konden we de vraag bijna niet aan.’

•

AKTIEF 13

‘IK HEB NOG EEN HEEL JONG
TEKST: GUUS BAUER

BEELD: MENNO DE HAAS

Begin veertiger Sander Koomen, een
geboren Gladoor, maar inmiddels een
ingeburgerde Wormernees, heeft door het
Syndroom van Usher een steeds slechter
zicht. Daarnaast is hij al vanaf zijn geboorte
hardhorend. Ook een gevolg van deze
erfelijke ziekte. Maar Koomen laat zich
door dat alles allerminst uit het veld slaan.

H

ij heeft de lat juist heel hoog gelegd,
streeft naar de top, naar Parijs om
aldaar tijdens de Paralympische
Spelen in 2024 een aansprekend
resultaat neer te zetten op de triatlon. En zijn
ambitie wordt heel serieus genomen, door
zijn omgeving en door het NOC/NSF, sinds
2018 wordt hij door het nationaal over
koepelend orgaan ondersteund, heeft vorig
jaar zelfs een topsportstatus gekregen.

Sociaal isolement
Een dergelijke ambitie vereist veel opoffering
en Sander is van ver gekomen. Het Syndroom
van Usher komt bij één op de tienduizend
mensen voor. De lichtgevoelige staafjes in de
cellen van het oog sterven langzaam af, en
schadelijk pigment wordt in het netvlies
afgezet. Sander werd al vroeg in de puberteit
allereerst nachtblind en daarna nam zijn zicht
steeds verder af. Hoe ga je daar mee om, je
eventuele partner, je woon- en werkomgeving?

Koomen: ‘Mijn wereld werd steeds kleiner.
Ik ging nergens meer heen, zonderde me
helemaal af. Dat kostte me mijn baan in de
gehandicaptenzorg en mijn huwelijk. Daarna
volgde ik een intensief re-integratie traject bij
Koninklijke Visio Het Loo Erf te Apeldoorn.’
Daar bleek dat sport voor Sander Koomen
de oplossing was om uit het isolement te
komen, om weer zelfvertrouwen te krijgen.
Hij kreeg een blindengeleidehond, werd
volledig arbeidsongeschikt verklaard en een
nieuwe relatie diende zich aan. Dat gaf hem
de benodigde rust.

Sportieve uitdaging

‘‘

Ik zoek graag
het extreme op
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‘Ik ben niet iemand die stil kan zitten en
toen ik een advertentie zag van NOC/NSF
waarin paralympisch talent werd gevraagd,
ben ik naar een informatiedag geweest.’
De wielerbond vond hem helaas ‘te oud’.
Het roeien was het toch niet helemaal. Hij
werd gegrepen door de triatlon.

MOTORTJE’

bij zijn huis gebouwd waarin hij fietstrainingen
kan doen. En ook daar gaat hij er vol voor.
Er wordt tijdens de wedstrijden flink door
getrapt, een gemiddelde van boven de
veertig kilometer per uur. Dat is echt op niveau!

Inspiratiebron
Sander Koomen is een enthousiast mens. Hij
wil graag een voorbeeld zijn voor jongeren
met een beperking, laat zien dat je ambities
mag en kunt hebben. Hij is ook een van de
beste voorbeelden hoe je een positieve draai
kunt geven aan je leven, met steun van de
omgeving, met een partner die hij tijdens zijn
ontwikkeling, zijn opbloeien heeft ontmoet.

‘‘

Het mooiste is
als je het parcours
onder je weg ziet
schieten

Links Sander,
rechts zijn ‘guide’
Davy Heijsteeg

‘Het extreme opzoeken, dat leek me wel
wat.’ De paralympische triatleet zwemt maar
liefst zevenhonderdvijftig meter, oftewel
vijftien wedstrijdbanen, fietst daarna twintig
kilometer en loopt vervolgens nog eens vijf
kilometer hard. Dat doet hij uiteraard niet
alleen. Bij de training op de atletiekbaan
en in het zwembad in Alkmaar en bij wedstrijden wordt Sander begeleid door een
gids. Ze zijn verbonden met elkaar met een
elastisch koord. ‘Mijn oriëntatie is vrij slecht.
In het zwembad heb ik nog hulp van de
zwarte baan op de bodem en de rand van
het bad, in open water ben ik afhankelijk van
mijn begeleider. Bij het rennen zijn simpele
commando’s het gemakkelijkst.’ Het fietsen
gebeurt op een speciale tandem. In zijn eigen
woonomgeving traint hij ook wel alleen, want
op zijn hardlooprondje kent hij elke heg en
steg, stoep en obstakel. Daar kiest hij wel een
rustig uur voor uit, de zondagochtend bijvoorbeeld. Daarnaast heeft hij een schuurtje

‘Voor topsport ben ik oud, maar ik blijk een
jong motortje te hebben en kan dus langer
door op hoog niveau.’ Sander is ambassadeur
van de Stichting Enjoinsport die als doelstelling heeft om sloeproeien toegankelijk
te maken voor iedereen met een beperking.
‘Toen ik een keer in een reddingssloep meeging, voelde ik even geen beperking meer.
Dat wil ik anderen ook graag laten beleven.’
Sander gaat in maart op trainingskamp in
Portugal en hoopt de komende tijd deel
te nemen aan internationale wedstrijden.
‘Je komt nog eens ergens, op de Bahama’s of
in Tasmanië zelfs. Maar het mooiste is als ik
achter op de racefiets zit en je het parcours
onder je weg ziet schieten.’

•

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! Over beter nog, wordt mee-maker
en stuur een artikel in naar:
redactie@aktiefwormerland.nl
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Als u zoekt naar een sociale huurwoning via
WoningNet, dan krijgt u te maken met huuren inkomensgrenzen. Vanaf 1 januari 2021
zijn deze, zoals ieder jaar, weer aangepast.
We vertellen u welke grenzen dit zijn.

HUUR- EN INKOMENSGRENZEN SOCIALE
HUURWONING PER
1 JANUARI 2021

Het maximale (belastbaar) jaarinkomen
waarmee u op een sociale huurwoning van
WormerWonen kunt reageren is € 44.655,-.
Let op: dit kan bij een andere corporatie
lager liggen. U leest dit in de advertentie
op WoningNet.

PRESTATIEAFSPRAKEN 2021

10 december 2020 hebben de gemeente Wormerland, woningcorporaties WormerWonen en Parteon en de huurdersorganisaties hun handtekening gezet onder de
prestatieafspraken voor 2021. De nieuwe afspraken moeten meer aandacht bieden voor
betaalbare woningen, verduurzaming en oudere huurders met als doel in de periode
2021 – 2023 minimaal 100 extra sociale huurwoningen te hebben bijgebouwd. En ook
na deze periode moet de groei van sociale huurwoningen doorzetten. Gezamenlijk
willen de woningcorporaties en de gemeente in de periode van 2021-2023 ook starten
met een doorstromingsregeling voor oudere huurders. Want niet alleen ouderen, maar
ook steeds meer jongeren met een zorg vraag doen beroep op een sociale huurwoning.
De gemeente en de woningcorporaties werken samen om de prestatieafspraken te
realiseren. Met het tekenen van de overeenkomst laten de partijen zien daar gezamenlijk de schouders onder te willen zetten.
Meer weten over de afspraken over uitbreiding, verbetering en verduurzaming van de
woningen in Wormerland? Lees verder op www.wormerwonen.nl, Prestatieafspraken
Wormerland 2021.
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Om het verhaal compleet te maken. Een sociale
huurwoning is een huurwoning met een maximum netto huurprijs van € 752,33 (prijspeil 2020).
Verder geldt er ‘passend toewijzen’: de (netto)
huur van de woning, die u wilt huren, moet
passen bij uw jaarinkomen. Woont u alleen of
met 2 personen en komt u in aanmerking
voor huurtoeslag, dan moet de huur onder de
(aftoppingsgrens) van € 633,25 blijven. Voor
huishoudens met 3 of meer personen is dit
€ 678,66.

IN GESPREK MET DE DIRECTIE
VAN WORMERWONEN
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’. In 2021
organiseert WormerWonen, afhankelijk van de
aanmeldingen en de dan geldende corona

regels, één of meerdere groepsgesprekken.
Uiteraard in een grote, goed geventileerde
ruimte en met minimaal 2 meter tussen
de deelnemers. Meedoen? Meld u aan via
ismaymars@wormerwonen.nl of bel naar
075 642 6421. Geef aan waarover u wilt
praten: nieuwbouw, duurzaamheid, betaalbaarheid, of een ander onderwerp. Na
aanmelding krijgt u van ons een persoonlijke
uitnodiging voor een van de bijeenkomsten.
Ik heb er nu al zin in om met u het gesprek
aan te gaan.
John van Nimwegen, directeur

WIJ VRAGEN OM UW BEGRIP
Voor WormerWonen wordt 2021 een perspectiefrijk jaar. Een jaar waarin we weer veel
nieuwe woningen opleveren en in aanbouw
nemen. Ook werken we achter de schermen
aan een nieuwe digitale omgeving. Veel
uitdagingen om aan te werken dus en goed
om dat samen te doen. Om de projecten in
goede banen te leiden hebben wij uw hulp
nodig. Niet alleen vragen wij u om mee te
denken en met ons in gesprek te gaan, maar
wij vragen ook om uw begrip. De komende
tijd zijn we bij WormerWonen de nieuwe
digitale omgeving aan het testen. Hierdoor
en door de kleine bezetting op ons kantoor
wegens de coronamaatregelen, kan het zijn
dat het iets langer duurt voordat u ons kunt
bereiken of dat wij u bericht over verzoek in
behandeling kunnen nemen. Wij doen ons
best dit zoveel mogelijk te beperken.

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.
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PUZZELEN VOOR
EEN PRIJSJE
Stuur je oplossing voor 11 februari
2021 in via www.aktiefwormerland.nl/
puzzel/
Onder de goede inzendingen,
verloten wij drie exemplaren van het
boek Zaanse Post, door Guus Bauer.
De winnaars krijgen per mail bericht.
Over de uitslag kan niet worden
gecommuniceerd.

Schaakstukken zijn ‘Aktief’
TEKST: FRANK TIJDEMAN

Schaken is een eeuwenoud spel,
ook wel de Koning van de
denksporten genoemd. Volgens
overlevering is het vanuit de
omgeving van India naar Europa
gekomen en heeft het via de
koningshuizen de weg naar ons
gevonden.
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In deze moderne tijd met computergames als
hot item voor de jeugd en oudere jongeren,
heeft het zich gehandhaafd. Sterker nog, er
is een stijgende belangstelling te zien. Vooral
basisscholen hebben het schaakspel ‘opgepakt’,
als extra uitdaging voor plusklassen en als
naschoolse activiteit. ‘Aktief’ met een educatief
karakter.

Beginstelling

Nu aan de slag met het schaakspel. Het
unieke van het schaakspel is, dat er met
schaakstukken van diverse waarden prachtige
stellingen kunnen worden gecreëerd.
Stellingen met heel weinig stukken op het
bord, kunnen net zo interessant zijn als een
schaakbord vol. Hoe dan ook, het is altijd
‘Aktief’ op het schaakbord.

Er zijn 6 schaakstukken (zie beginstelling),
die hele mooie stellingen op het bord
kunnen ‘toveren’. De Koning (ontelbaar) is
het schaakstuk, dat ‘gevangen’ moet worden
(schaakmat), dan is de partij voorbij.
De Koningin (9), De Toren (5), De Loper (3),
Het Paard (3) en De Pion (1).

Ik stel eerst de schaakstukken aan u voor en
in de volgende bijdragen zal ik u meenemen
op een schaakreis over het schaakbord.
Deze schaakreis zal met behulp van opening/
middenspel/eindspel een creatieve ontdekkingsreis worden.

Tussen haakjes ziet u de waarde van de
schaakstukken, dit is een indicatie van hun
belangrijkheid. Echter, bij schaken heeft niet
altijd het ‘sterkste’ schaakstuk de hoofdrol.
Het schaakspel kenmerkt zich vooral door de
spreuk ‘Geest boven de materie’!

Eindstelling

Colofon

Aktief, voor & door Wormerlanders.
Een jaar Aktief in heel Wormerland.
Aankomende editie:
Magazine online
Magazine print en online

verspreiding
12 februari
20 februari - 23 februari

deadline
8 februari
27 januari

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.

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 7.500 stuks en de online
versie verschijnt 25 keer per jaar.

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

Mascha Schrander
REDACTIE

André Klijnsma
SALES

Selesta Klijnsma
PRODUCTIE

André Hooijschuur
VORMGEVING

Erwin van Doleweerd
ADMINISTRATIE

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 aan
melding 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

MEEMAKERS
Bart Homburg
FOTOGRAFIE

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
André Klijnsma:
06-51844818 of adverteren@aktiefwormerland.nl

Nienke Husslage
FOTOGRAFIE

Guus Bauer
REDACTEUR

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

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

www.aktiefwormerland.nl
Facebook.com/aktiefwormerland
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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.

Zandweg 4
1531 AN Wormer
Tel: 075-6421700
www.apotheekwormer.nl

Wij zijn helemaal
thuis in Wormerland.

Een full service notariaat dat u op ieder notarieel
rechtsgebied kan adviseren.

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

Zaandam
Zeemansstraat 21, 1506 CS 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
GEWOON ZAANS GEWOON GOED

De beste kinderopvang
van de Zaanstreek
Liefdevolle zorg en inspirerende kinderopvang

