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

“Ome Jan”: 
‘De bestuursdiensten 
van WSV’30 draai ik 
met veel plezier!’

Op OBS De Eendragt 
waart een  
“Letterdief” rond!

Puzzelen voor een 
prijsje: Kun jij er 
chocola van maken?

FANTASTISCH 
WELKOM IN  

WORMERLAND

LEES ONLINE NOG 
MEER AKTIEF



Airco reiniging: 

€ 79,- 

Airco servicebeurt: 

€ 29,- 

• Vieze geurtjes verwijderen 
• Visuele inspectie 
• Temperatuurmeting 

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

€ 99,- 

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

GRATIS!* 

• Controle correcte werking 
  en vullen van het koudemiddel 

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

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

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

UW SCHADESPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

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

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

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

UW SCHADESPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

Ook voor schade aan caravan, camper, motor, scooter en trailer!Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

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

UW SCHADESPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

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

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

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

UW SCHADESPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

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

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

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

UW SCHADESPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

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

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

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

UW SCHADESPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

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

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

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

UW SCHADESPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

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

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

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

Het aanspreekpunt 
voor al uw diensten 
in de schoonmaak

info@josbakker
josbakker.nl
075-642 60 49

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

We zijn 
weer gestart 
met onze 
bezorg- en 
afhaalservice.

Kijk op 
onze website 

www.dehofjes.com 
voor de actuele 

informatie.

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

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

HOUDING, 
BEWEGING 
EN PREVENTIE

A N N E T T E ’ S
Gordijnen & vloeren

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

www.annettesgordijnen.nl

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

www.annettesgordijnen.nl

A N N E T T E ’ S
Gordijnen & vloeren

20% korting 
op MHZ 

raamdecoraties. 
De hele maand maart ontvang

je bij ons 20% korting* op 
MHZ raamdecoraties! 

(excl. smarthome) 

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

0299-676676
annettesgordijnen@gmail.com
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PRAKTIJK VOOR 
FYSIOTHERAPIE 
EN PODOLOGIE

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

mobielefietsenmakerzaanstreek.nl
mobielefietsenmakerzaanstreek@gmail.com
Whatsapp/bellen 0637155050

Uw fiets aan huis gerepareerd



Mascha Schrander • Column

‘‘ 

Inhoud

Grote eer

Het gaat lekker met Aktief! Dit is nog maar de tiende 
uitgave als magazine en nu al hebben we een inter
nationaal befaamd persoon op de cover! Het is een 
enorm grote eer dat Sint Nicolaas wilde meewerken aan 
ons blad en dat in de voor hem drukste tijd van het jaar! 

Leuk om door het interview wat meer te weten over  
hoe het eraan toegaat als hij Wormerland bezoekt. 
Super mooi ook dat zoveel mensen meehelpen om een  
fantastisch feest voor alle kinderen in de gemeente te 
organiseren.

Maar, niet om de goede man tekort te doen, eigenlijk 
vind ik het net zo een grote eer als lokale en minder 
bekende mensen met ons hun verhaal delen, dit aan 
ons durven toevertrouwen. Neem nou ‘Ome Jan’, die in 
ruil voor wat gezelligheid al zeven jaar onmisbaar is  
op de zondagen bij WSV’30 in Wormer. Een mooi voor
beeld van een winwin situatie voor alle betrokkenen. 
Daar word je toch blij van?

Of Maaike die de schoonheid van Wormerland ziet op 
een koude mistige dag, er dan juist opuit trekt om haar 
favoriete plekken op beeld te zetten en speciaal voor 
ons de mooiste foto bewaart om te delen in de rubriek 
‘Onverwacht Wormerland’. 

Maar ook alle mensen die iets te vieren hebben of een 
ander in het zonnetje zetten, iedereen die op een 
andere manier Aktief meemaakt en niet te vergeten jij 
als lezer. Enorm bedankt en veel leesplezier gewenst!

4
Wat fijn dat hij weer in het  
land is!
Een interview met Sint Nicolaas 
en zijn vrienden uit Wormerland.

9
Slang, stiften, superman…. 
Sinterklaas!
Op OBS De Eendragt wordt 
geoefend met de “s”.

13
Het liefst nog wel tien jaar!
Ome Jan is nog lang niet klaar 
met bestuursdiensten verzorgen 
voor WSV’30.

17 
De televisietoren zoals je hem 
nog niet zag
In de rubriek: Onverwacht 
Wormerland.

18 
Wat doe jij bij de 
Poelboerderij? 
Met dit keer geen bezoekers, 
maar bewoners in de 
schijnwerpers. 

22 
Er is weer veel leuks te doen  
in Wormerland
Je leest het in de agenda.

23 
Een echte Sint-Nicolaas-editie- 
prijspuzzel 

Aktief is niet te missen!
Aktief vind je in je brievenbus,  
in het folderpakket.
Heb je ‘m gemist? Geen punt,  
je kunt Aktief in ieder geval altijd  
afhalen bij:
• Vomar in Wormer
• gemeentehuis Wormerland
• Winkelhart in Wormer
• Torenerf in Wormer
• NoordHollands Hof in Spijkerboor
• Versmarkt in Oostknollendam

Meld je aan voor onze 
nieuwsbrief!
Gratis en iedere 2 weken gegaran
deerd in je digitale brievenbus!  
Ga naar: www.aktiefwormerland.nl/
contact/



T
BEELD: BART HOMBURG

Toen we Sint Nicolaas vroegen hoeveel vrienden hij in Wormerland heeft bleef het even 
stil. Na een poosje antwoorde hij bedachtzaam: ‘Het zijn er in ieder geval héél, héél, héél, 
erg ontzettend veel, dat weet ik wel. Natuurlijk alle kinderen, maar ook al die lieve mensen 
die van onze aankomst en afscheid ieder jaar weer een fantastisch kinderfeest maken, of 
die dit financieel ondersteunen! Dankzij hen krijgen alle kinderen de kans om ons te zien, 
zodat ze mooie herinneringen voor later kunnen maken. Dat vind ik hartverwarmend.’

 ‘‘ 
Fantastisch 

blije kinder
gezichtjes langs 
de intochtroute

‘Toevallig heb ik nu een aantal vrienden op 
visite’, vervolgt de goedheiligman zijn verhaal, 
‘zeg als een paar van jullie er nu eens bij komen 
zitten?’ Christine Dirkzwager en Foppe Ent 
schuiven aan. Wat blijkt? Ze kennen Sint  
Nicolaas al van jongs af aan! Christine woonde 
vroeger in Zaandam. ‘Ik herinner me nog goed 
dat mijn oma, vader, zusjes en ik de winterkou 
trotseerden om op De Burcht op de boot te 
wachten, daarna liepen we de optocht achterna 
tot we dicht bij huis waren. Thuis dronken we 
dan de warme choco die al klaar stond op de 
kolenkachel. Dat was fijn, want we waren vaak 
flink verkleumd.’ 

Ook Foppe herinnert zich de kou. ‘Dat is nu 
niet meer. Een paar jaar geleden stonden we 
zelfs op te bouwen in onze Tshirts. Zo warm 
was het!’ Hij heeft net als Christine fijne herinne
ringen aan de sinterklaasfeesten uit zijn jeugd. 
‘Ik kreeg vroeger altijd een chocoladeletter en 
een paar cadeautjes. Meestal zat er een boek 
van de Kameleon bij en later van Arendsoog.’ 
Christine kreeg vaak een handgemaakte trui of 
poppenkleertjes en een keer een poppenhuis 
dat zij fantastisch vond. 

BLIJ MET ZO ENORM  
VEEL LIEVE VRIENDEN!
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Er komt heel wat bij kijken
Toen Foppe en Christine volwassen waren  
wilden zij graag meehelpen met de organisatie 
van het sinterklaasfeest. Daarom vragen zij 
met verve vergunningen aan bij de gemeente, 
zorgen ze ervoor dat er aan de veiligheid 
gedacht is. Ook bepalen zij de route, zorgen ze 
ervoor dat iedereen weet waar en wanneer ze 
de goedheiligman kunnen ontmoeten, verder 
regelen zij dat de boot door de sluizen en 
bruggen kan en ook aan bijzonder vervoer aan 
land is door hen gedacht. Dit houdt ze eigen
lijk het hele jaar wel bezig, zeker niet alleen  
in november en december. En dat voor beide 
al meer dan 25 jaar lang!

Mooie herinneringen maken
De intochten die Foppe als kind meemaakte 
waren lang niet zo spectaculair als de in en 
uittochten die hij en Christine samen met  
alle andere ‘Vrienden van Sint Nicolaas’ nu 
organiseren. Foppe: ‘We proberen altijd  
“iets extra’s” te doen. We hebben ieder jaar de 
grote telekraan met vlaggen van sponsoren, 
maar verder proberen we steeds wat nieuws  
te verzinnen. Zoals bijvoorbeeld een Piet die 
op de Lassiefabriek klimt.’ ‘Ja’, vult Christine aan, 
‘we proberen zoveel mogelijk een schouwspel 
om de boot heen en op de kade te creëren, 
met bijvoorbeeld kanoPieten, of zelfs een 
keer met Pieten op flyboards. We hebben 
eigenlijk onze eigen kleine “sinterklaassail”. 

Bijzonder logeeradres voor Sint
‘Wat me nog te binnen schiet is dat Sinterklaas 
eens mocht logeren in de etalage van  
het Woonatelier in Wormer. Daar was een 

slaap kamer gemaakt en Sint zat al in pyjama 
op bed als de kinderen hem welterusten  
kwamen zeggen. Om zeven uur ging het licht 
uit, de gordijnen dicht en kon Sint gaan slapen. 
Ook het afscheid is altijd een groot feest,  
met onze vaste zangPieten: RenéEshuijs 
ElvisPiet, BenjaminvandeLogtPiet en,  
AndreaBunèPiet (in prachtige pietenjurk).  
We hebben daarbij een keer een halve kermis 
gehad, een spelletjesmiddag, een lampionnen
optocht en nog veel meer. We organiseren 
sowieso ook dit jaar weer een leuk afscheid. 
Houd voor informatie hierover de website  
sintinwormer.nl in de gaten.’

120 vrijwilligers
Gelukkig staan Christine en Foppe er niet 
alleen voor. Wel 120 mensen helpen vrijwillig 
mee om de in en uittocht ieder jaar weer 
voorspoedig, veilig en vrolijk te laten verlopen. 
Verder zijn er veel bedrijven en huishoudens 
die sponsoren. Foppe: ‘Daarmee komen we 
een heel eind, maar we zouden erg geholpen 
zijn met nog een aantal grote sponsoren en 
alle mensen die ook ‘vriend van Sint Nicolaas 
in Wormer’ willen worden nodig ik van harte 
uit om zich op www.sintinwormer.nl aan te 
melden als donateur.’

Veel dank
Door de jaren heen hebben Christine en 
Foppe een warme band met Sint Nicolaas 
opgebouwd. Als hij in onze gemeente is, dan 
werken ze niet alleen samen maar ontspannen 
hoort er ook bij. Sint: ‘Tikkertje en touwtje 
springen lukt niet zo goed meer, maar ik maak 
ieder bezoek wel een keertje tijd voor een 

potje memorie, kaarten of Monopoly met mijn 
vrienden. Dat is altijd heel gezellig. Ik wil nog 
even zeggen dat ik heel erg heb genoten van 
alle blije kindergezichtjes langs de intocht
route. Heel fijn om jullie allemaal weer te zien! 
Eenieder die geholpen heeft dit fantastische 
welkom in Wormerland mogelijk te maken wil 
ik heel hartelijk bedanken!’ •

‘‘ 
Eenieder die 

geholpen heeft  
dit mogelijk  
te maken wil ik  
heel hartelijk  
bedanken!

Vereniging vrienden van 
Sint Nicolaas Wormer:
Christine Dirkzwager

Foppe Ent

Erwin van Doleweerd

Nico Bolhoeve

Niels Wals 

Geert de Jong

En tijdens de intocht nog eens zo’n  

120 vrijwilligers!
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WWW.WORMERWONEN.NL VERNIEUWD!

BINDING MET WORMERLAND? U KUNT VOORRANG 
KRIJGEN OP EEN SOCIALE HUURWONING

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

 Wellicht heeft u het al gezien; op 1 november jl. heeft onze website 
een nieuw jasje gekregen. Na de overgang naar een nieuwe  
automatiseerder afgelopen zomer, was het ook tijd voor een 
nieuwe website. We hebben gekozen over te gaan op een nieuw  
en moderner systeem. Hiervoor werken we samen met onze partner 
Bright Answers. Zij hebben al veel websites voor verschillende 

woningbouwcorporaties gebouwd. En nu dus ook de onze!  
WormerWonen.nl heeft nu een veel kalmere en nog over
zichtelijkere uitstraling waardoor we hopen dat de website 
toegankelijker en gebruiksvriendelijker is voor onze huurders.  
Heeft u onze nieuwe website al gezien? Laat ons vooral weten  
wat u ervan vindt!

Er wordt automatisch herkend aan uw woonplaats, die in uw 
inschrijving staat vermeld, of de voorrangsregeling voor door
stomers met binding Wormerland kan worden toegepast.

Voorrang voor starters
Bent u een starter? Dan kunt u ook voorrang krijgen. Dit is  
gebonden aan regels en vaak moet u zelf actie ondernemen.  
Als u aan de voorwaarden voldoet, zoals vermeld op onze  
website www.wormerwonen.nl, heeft u als starter binding  
met Wormerland. Dan krijgt u voorrang op woningen die in 
Woningnet zijn gelabeld als “Binding Wormerland starters”.

Als u binding heeft met de gemeente Wormerland, kunt u  
voorrang krijgen als u reageert op sociale huurwoningen die  
met “Binding Wormerland” worden gepubliceerd op WoningNet.

Voorrang voor doorstromers
Bent u een doorstromer? Dan kunt u voorrang krijgen op een  
sociale huurwoning. U bent een doorstromer met binding  
Wormerland als u een zelfstandige woning leeg achter laat in  
de gemeente Wormerland. U kunt daardoor voorrang krijgen  
op eengezins en seniorenwoningen. Deze voorrang is van 
 toepassing op woningen die op Woningnet staan met de  
omschrijving “Binding Wormerland doorstromers”.
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KIJKDAG HERNIEUWDE WATERMUNTSTRAATFLAT

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

Op zaterdag 23 oktober vierden WormerWonen en bouwbedrijf  
Van der Gragt een feestje. Het eerste woongebouw met 37 apparte
menten, aan de kant van de Koningsvarenstraat, was klaar en werd 
door Van der Gragt officieel aan WormerWonen overgedragen.  
Na een officieel moment en een toost op het nieuwe complex  
konden omwonenden en woningzoekenden uit de gemeente een 
kijkje nemen in de nieuwe appartementen in de Watermuntstraat
flat. Eind oktober zijn de eerste woningen verhuurd en hebben de 
eerste huurders de sleuteloverdracht gehad. Het volgende woon
gebouw van 37 appartementen, aan de kant van de Florastraat, 
wordt vanaf december 2021 verhuurd. Ook deze woningen worden 
via Woningnet verhuurd.

Wij zijn mega trots op de hernieuwde Watermuntstraatflats!  
De woningen zijn duurzaam en gasloos. Warmte wordt opgewekt 
door middel van een collectief warmtepompsysteem. Een warmte
pomp is een soort omgekeerde koelkast die warmte onttrekt aan 
de lucht. Daarnaast is het gebouw uitgerust met 229 (458 panelen 
in totaal op beide woongebouwen) zonnepanelen voor zowel  
individueel gebruik als voor de aandrijving van de warmtepompen. 
De panelen en de pompen zorgen ervoor dat de bewoners  
flink kunnen besparen op hun maandelijkse energiekosten.  
Daarnaast zijn er met de bouw van de twee nieuwe, duurzame 
woongebouwen in totaal 14 woningen meer gecreëerd dan in  
de oude woongebouwen. 

Woont u als starter niet in Wormerland? Maar heeft u wel – op basis van de regels   
binding met de gemeente? Dan kunt u bij WormerWonen een verzoek indienen  
om uw binding in uw inschrijving te laten zetten. U kunt hiervoor mailen naar  
info@wormerwonen.nl.

Bent u bij een woningaanbieding eerste kandidaat dan controleert de woningcorporatie 
altijd uw binding met Wormerland.

Heeft u geen binding met Wormerland? 
Wij adviseren u dan vooral om te reageren op andere woningen waar binding met  
Wormerland geen voorrang geeft aan andere kandidaten, u zult daar meer kans van  
slagen hebben.

Meer informatie over de voorwaarden en voorrangsregels voor sociale huur?  
Kijk op www.wormerwonen.nl, Ik zoek, Een huurwoning.
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De gehele week mochten de kinderen verkleed naar Boefje komen. Er zijn leuke  
activiteiten georganiseerd voor de kinderen. De kinderen zijn geschminkt, hebben 
gekookt, mochten springen op het springkussen, hebben gesmuld van de poffertjes 
en hebben genoten van de komst van de lieve clown ‘Ellen’. 
Voorafgaand aan de feestweek hebben de kinderen hard gewerkt om een mooi 
kunstwerk te maken. Deze kunstwerken konden de ouders kopen en de opbrengst 
ervan is verzameld voor het goede doel. Het doel dat dit jaar centraal stond is het 
prinses maxima centrum. In totaal is er voor € 900, opgehaald!

Boefje heeft ook dit jaar weer een gezellige feestweek achter de rug. Normaliter organiseert  
Kinderopvang Boefje een groot zomerfeest voor jong en oud, waarbij alle papa’s, mama’s en opa’s  
en oma’s welkom zijn. Vanwege de regels omtrent Covid, was dit helaas niet mogelijk. Daarom heeft 
kinderopvang Boefje er niet één dag, maar een heuse feestweek van gemaakt!

FEESTWEEK BIJ KINDEROPVANG BOEFJE 
MET EEN PRACHTIGE FINALE

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‛

T: (075) 615 36 78
E: info@kinderopvangboefje.nl
www.kinderopvangboefje.nl

Heeft u dit jaar nog recht op een

Brilvergoeding?

VERTROUWD IN WORMER

Ursem Optiek

wij verdubbelen 
uw brilvergoeding*

of tot €100
korting*

* 
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FAUNASTRAAT 107, WORMER   /   T 075 - 642 74 42   /   06 - 136 951 19 (WHATSAPP)

I INFO@URSEMOPTIEK.NL   /   WWW.URSEMOPTIEK.NL

1 t/m 31 december 2021
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Het is maandagmorgen, de eerste 
kinderen druppelen binnen. Het 
duurt niet lang voordat de Letter
dief gespot wordt, zittend in een 

mandje met stiften. ‘Juf! De Letterdief zit bij  
de stiften, ik denk dat we de “s” krijgen!’
Als alle kinderen binnen zijn mogen de hulpen 
van de dag de Letterdief pakken. In zijn rugzak 
zit inderdaad de “s” verstopt. Al gauw wordt de 
“s” in de lucht geschreven, worden er materialen 
gezocht die beginnen met een “s” en zien de 
kinderen de “s” op allerlei plaatsen waar ze 
deze nooit hadden gedacht te zien. 

De Letterdief krijgt een plekje op de klank
plank, waar ook alle gevonden spullen met de 
“s” worden geplaatst. De kinderen kunnen in 
de bijbehorende taalhoek allerlei spelletjes 
spelen waardoor ze de “s” beter leren kennen, 
zoals het maken van een “s” op de kralenplank, 
een “s” kleien, het maken van een leesrups en 
voor wie wil zijn er enkele werkbladen met 
opdrachten. De kinderen werken zelfstandig 
en kiezen zelf op welke manier zij de “s” beter 
willen leren kennen. 

Tijdens het spelen en leren zijn Syp en Micke 
in de lees en luisterhoek. Ze hebben beide 
een vergrootglas in hun handen en speuren 

een boek door op zoek naar de “s”. Syp vindt er 
al snel een: ‘Kijk hier, Micke! Het is dezelfde als 
in mijn naam!’ Micke moet wat langer zoeken, 
pas als hij de bladzijde omslaat vindt hij er ook 
een: ‘Gelukkig! Ik dacht al dat ‘ie kwijt was!’ 

Soepel van groep 2 naar 3
Op De Eendragt hebben de leerkrachten de 
overgang van groep 2 naar groep 3 voor de 
kinderen kleiner gemaakt. Ook in groep 3 is er 
veel ruimte voor spelend leren, het werken in 
hoeken en het werken met materialen. Altijd 
binnen een thema! Natuurlijk staat het leren 

lezen en rekenen centraal, maar doordat de 
kinderen de geleerde lees en rekenvaardig
heden toepassen in spel en activiteiten 
kunnen zij die daardoor beter onthouden.

De afgelopen periode was dat rondom het 
thema Restaurant. De kinderen hebben  
meegeholpen het restaurant in te richten, 
menukaarten gemaakt en prijzen bepaald. 
Daarna hebben zij als echte koks, obers en 
klanten in het restaurant gespeeld. Spel, taal, 
lezen, rekenen en sociale vaardigheden: alles 
komt aan bod! En wat een plezier! •

Leren in een betekenisvolle context en zoals in de visie staat: Samen ontdekken, samen werken en 
samen leren in een taalrijke omgeving. Zo ziet dat eruit in de onderbouw van De Eendragt. 

Dieven en een restaurant 
op OBS De Eendragt?
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URSEM OPTIEK 
VERTROUWD IN WORMER 

- Vakmanschap
- Luisterend oor
- Functionele Optometrie

TEKST EN BEELD: TANJA KEE

Hallo, wij zijn de Shetland pony’s bij ’t Weidje. Ik ben Ivy en mijn dochter heet Jazz. 
Wanneer je de kinderboerderij in komt lopen zie je ons eigenlijk meteen. Wij proberen 
vaak even contact te maken wanneer we bezoekers zien binnenkomen.

Laatst kwam er leuke visite, tenminste  
dat dachten we. Het bleek de tandarts te 
zijn, viel dat even tegen. Ik ging als eerste,  
om Jazz te laten zien dat het niet eng was. 

Gelukkig kreeg ik een prikje, 
zodat ik geen pijn zou 

voelen. Mijn hoofd werd 
in een soort schommel 
gehangen, pfff ik kon 
geen kant meer op.  
In mijn mond kreeg 
ik een metalen ding 

waardoor hij wagenwijd 

openstond. Mijn tong hing er helemaal 
naast. De tandarts praatte lief tegen me, 
dat het even nodig was om goed te kunnen 
kijken. Jeetje, bleek ik twee kiezen te  
hebben die niet vlak waren, nu weet ik 
waarom Jazz veel sneller at dan ik. Ze 
heeft ze afgevijld met een ding dat een 
zoemend geluid maakte, dit vond ik best 
een beetje eng. Gelukkig werd mijn mond 
steeds gespoeld waardoor hij niet droog 
werd en het schoon bleef. En tussendoor 
kreeg ik even pauze. Toen het klaar was 
mocht ik eindelijk uit dat rare ding vandaan. 

Nu was Jazz aan de beurt. Ik zei nog snel: 
‘Lieverd het valt wel mee,’ maar het kwam 
er een beetje rottig uit doordat mijn tong 
nog verdoofd was. Wat bleek, mijn meissie 
had een kies die een beetje in haar wang 
had zitten prikken. Vreemd had ze mij nooit 
verteld. De tandarts had ook bij haar in haar 
mond geslepen met dat zoemding. Wat is 
het ook een stoere meid, kind van d’r  
moeder hè. We mochten een uur niets eten, 
daarna ging het veel beter dan ervoor!
Toen de tandarts wegging riepen we haar nog 
na: ‘Bedankt he, en tot over een half jaar.’

De tandarts  
   op bezoek

Dikke knuffel vanuit Kinderboerderij ’t Weidje, Ivy en Jazz

Wooddesign4u

Open dag zaterdag 27 november 
10.00 t/m 16.00

Veerdijk 22, 1531 MS Wormer 
Info@wooddesign4u.nl   -   075-6214070

Webshop: Wooddesign4u.nl
Website: www.wooddesign4u-wormer.com

Ruim aanbod 
boomstam tafelbladen en wandplanken!
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Nieuws en informatie over  
de Bedrijvenvereniging  
Wormerland en haar leden
Met een sterke bedrijvenvereniging naar een groeizaam  
ondernemersklimaat.

Likes verkopen geen spijkerbroeken
Unframed is een jong bedrijf, maar schijn 
bedriegt. Unframed is ontstaan uit een  
fusie tussen het Wormerse creatief bureau 
boo!brandbuilders en technisch maatwerk
bureau idot webengineers uit Heerhugowaard. 
Beide werken al decennialang voor het MKB 
en grootzakelijke (inter)nationale klanten. 
De fusie was het logische gevolg van een 
jarenlange samenwerking. Door de krachten 
te bundelen kan Unframed haar klanten 
strategisch, creatief en technisch verder 
helpen. Want bij Unframed draait het altijd 

om het resultaat. Creatief doen om het 
creatief doen, heeft geen zin, vinden ze zelf. 
Likes en volgers verkopen geen spijker
broeken, fietsen of festivaltickets. Ze werven 
geen deelnemers bij sportevenementen of 
basisschoolleerkrachten. En ze keren de 
aandeelhouders van bedrijven zeker geen 
dividend uit. 

Altijd doorvragen
Creativiteit moet doeltreffend zijn. Hetzelfde 
credo geldt voor de afdeling development. 
Technische maatwerkoplossingen hebben 

Het visitekaartje van…

Bedrijfsnaam: Valerius Boutique Hotel
In Wormerland sinds: juli 2020
Activiteiten:  Hotel, ontbijt, koffie, lunch, borrel, high tea, borrel, diner & events. 
Uniek - voordelen:  Een bijzondere plek, waar reizigers en dorpsgenoten samenkomen 

in een unieke omgeving. De meer dan honderd jaar oude kerk aan 
de Dorpsstraat in Wormer, voor velen beter bekend als De Tempel,  
is getransformeerd tot ons kleinschalig luxe hotel met gezellige 
lounge en een groot dakterras met uitzicht over natuurgebied Het 
Zwet. Op deze plek, vervuld van herinneringen, kun je gezellig samen 
zijn of rustig alleen je gang gaan. Hoe dan ook, kom gerust eens 
eten, drinken, slapen, werken of chillen.

Ons motto:  Duurzaam, gastvrij en ongedwongen in luxe en comfort
Adres:  Valerius Boutique Hotel, Michiel Leeser, Dorpsstraat 197 

www.valeriushotel.nl

alleen nut als je als klant er ook zelf mee 
aan de slag kunt en het effect duidelijk en 
zo snel mogelijk terug te zien is in je 
bedrijfsresultaat. “Als wij ergens onze tanden 
inzetten, dan laten we niet meer los, totdat 
we rendement zien,” zegt Robert Groot, 
commercieel verantwoordelijk bij Unframed. 
“De crux is dat we altijd doorvragen. Omdat 
er achter een vraag vaak een veel belang
rijkere vraag schuilt. Als we die te pakken 
hebben, kunnen we doen waar we goed in zijn: 
vanuit een sterke bedrijfs of merkstrategie 
gaan positioneren, ontwikkelen, creëren en 
activeren.” Dit doet het bureau voor klanten 
in uiteenlopende branches. Unframed is 
naar eigen zeggen een generalist, maar wel 
met één duidelijk specialisme: bedrijven, 
organisaties en merken beter maken.

www.unframed.nl 

In de schijnwerper

Unframed - creatie met een byte
Na jarenlang kantoor te hebben gehouden aan de Veerdijk in Wormer, is Unframed 
sinds dit jaar te vinden aan de Samsonweg 132 in Wormerveer. Het pand waarin 
Unframed gehuisvest is, weerspiegelt de dualiteit van het bureau: het kantoor biedt 
alle benodigde faciliteiten om optimaal te kunnen werken. Tegelijkertijd heeft elke 
ruimte een eigen thema, waardoor je als medewerker of klant al naar gelang je 
behoefte kunt plaatsnemen in een whiskey & cigar ruimte, beach club, playroom of 
zelfs een kleine bioscoop. Het is die combinatie van creativiteit en effectiviteit die 
Unframed typeert. Creatie met een byte.

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

Nieuws
•  Na een gezellig OndernemersOntbijt bij 

Valerius Boutique Hotel gaf Wout Bucker 
van Gemba Services een inspirerende 
presentatie over “Internet of Things”. 
Aansluitend was er de ALV. 

•  Welkom Michiel Leeser en aftredende 
bestuursleden Ruben de Bruin en Arnold 
Dirkzwager: onze dank is groot.

•  Onze voorzitter Thijs van Baar treedt  
per 1 januari 2023 af. Zin om zijn functie 
over te nemen? 

•  Het bestuur heeft op 4 november flyers 
rondgebracht om meer leden te werven.

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

•  Op 24 november om 17.30 uur is er weer 
een OndernemersCafé.
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Gourmetschaal voor 
 € 29,95

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

en stokbrood
Bestel via telefoonnummer: 

075-642 56 14

075 642 69 42 • verantwoord-bewegen.nl

FYSIOTHERAPIE

MANUEEL THERAPIE

FITNESS

‘‘ 

Een fijne stoel!
Tot ziens bij

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

Bij het notariaat passeren dagelijks de pieken en dalen van  
het leven. Nu word ik mateloos geïntrigeerd door de mens en 
diens beweegredenen dus dat treft. Elke dag kom ik wel een 
puzzel tegen waar de tanden stevig in mogen verzinken.  
Het praktijkvoorbeeld hieronder betreft een liefdesrelatie, 
maar sluit naadloos aan bij elke verbintenis. 

Ik kreeg een koppel aan tafel dat de wens uitte om met elkaar 
te trouwen. Heel normaal. Ze zochten handvatten voor  
huwelijksvoorwaarden. Ook niet ongewoon. Wat het spannend 
maakte, was het verschil. Hij een harde werker, spaarzaam  
en degelijk. Zij? Zo mogelijk een nog hardere werker, maar 
spontaan, flamboyant en impulsief. Waar bij hem de gestage 
inkomensstroom een steeds groter tegoed vormde, hingen bij 
haar de financiën aan elkaar met een patchwork aan kredieten 
en leningen. 

Sinds de gemeenschap van goederen officieel intreedt ná  
de huwelijksvoltrekking en ieder voor zich blijft beschikken 
over het daarvoor opgebouwde (non) kapitaal lijkt het  
niet erg ingewikkeld. Dat is het ook niet. Je legt vast in de 
huwelijksvoorwaarden wat van wie is op welk moment en  
wie verantwoordelijk is voor welke schulden en bezittingen. 
Clean break? No prob! Schuldeiser? Dat naast de kale kip  
een gebraden haan op hetzelfde adres ressorteert, wordt bij 
akte ontkracht. Mis! Poes! 

Elke incassant, waarvan de fiscus een wel heel schrijnend  
voorbeeld is gebleken, ruikt de nabijheid van geld. En voert  
de druk navenant op. Tot het punt dat zelfs in Den Haag tot 
diepe schaamte heeft geleid. 

Gooi cijfers op tafel, blauw, rood, en zwart, bespreek alles.  
Hoeveel verdien jij, wat haal ik op? Spaar jij al je hele leven?  
Ik niet! Waar geef jij het meeste aan uit, wat vind ik belangrijk? 
Als jullie er dan in slagen de balans tussen ‘krent’ en ‘spend’ te 
vinden, ben je voor elkaar gemaakt. Dat leg ik graag vast. 

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

Niets dan de 
waarheid
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‘Heerlijk om onder de 
mensen te zijn’

TEKST EN BEELD: ELLEN RENSING

Jan Linde, ook wel ‘Ome Jan’, is 87 jaar en woont sinds achttien jaar in Wormer.  
Elke zondag is er maar één ding dat Ome Jan het liefst doet en dat is de bestuursdienst  
bij voetbalclub WSV’30. Op zondagochtend staat Jan vroeg op om de gasten te  
ontvangen, zorgt hij dat de ballen klaarliggen, voorziet hij elk team van een kleedkamer 
en limonade, staat hij klaar om een eventuele ziekenwagen te bellen en haalt hij na de 
wedstrijden de hoekvlaggen van het veld. 

Ome Jan: ‘Mijn vrouw is 25 jaar  
geleden overleden en dan zit je 
maar alleen in je huiskamer.  
Toen kwam ik hier bij WSV’30  

wedstrijden kijken en vroeg de club aan mij  
of ik kon helpen met de bestuursdienst.  
Dit wilde ik zeker wel proberen en nu doe ik 
het al zeven jaar met nog steeds veel plezier. 
Als ik de kans krijg draai ik de bestuursdienst 
nog vijf, of het liefst nog wel tien jaar, alleen 

kun je op mijn leeftijd een volgende ochtend 
zomaar in elkaar zakken. Ik ben dus een man 
van de dag. Ik doe het werk voornamelijk om 
onder de mensen te zijn, dat vind ik heerlijk.’ 

Altijd actief
Jan is zijn hele leven een bezig bijtje geweest. 
Zo was hij 25 jaar lang penningsmeester bij 
een Amsterdamse wandelclub en liep hij  
25 jaar de avondvierdaagse van Nijmegen. 

‘Het liefst ben ik altijd actief, vanaf mijn  
vijftiende ben ik daarom al in de weer met 
verenigingswerk.’

Scootmobiel
Vanwege een gescheurde spier in zijn voet 
heeft Jan een beugel in zijn been zitten. Hier
door is het lopen wat lastiger geworden. 
Gelukkig heeft hij zijn scootmobiel die hem 
overal en nergens brengt op de club. Zo haalt 
hij er na alle wedstrijden de vlaggen mee van 
het veld en kan hij de jeugd bijhouden om ze 
onder de duim te houden. 

Waardering
Vanuit het bestuur van WSV’30 krijgt Jan veel 
waardering. Van de spelers krijgt hij voor
namelijk een hoofdknikje bij binnenkomst en 
weleens een pilsje. ‘De meeste spelers zijn er 
gelukkig nu wel achter gekomen dat ik hier 
bier mag drinken zonder dat ik ervoor hoef te 
betalen. Ze weten nu dat ik toch mijn pilsje 
wel krijg.’ Meer waardering dan dit heeft Jan 
niet nodig. •

 ‘‘ 
Bestuurs

diensten draaien 
doe ik al zeven 
jaar met veel  
plezier
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‘‘ 

•  Het Ontroerend Goed uit Wormerveer organiseert op  
zaterdag 18 december een tweetal kerstconcerten in de 
Stoomhal in Wormer: om 15.00 uur en 20.00 uur. Het koor 
wordt begeleid door drie professionele accordeonisten:  
Leny van Vuure, Bertie Buis en Anja van de Reep onder  
leiding van dirigente Gerda van Eerde. Verder zijn er drie  
topmusici: Ruud Kleiss op trompet, Njola Ritzen op fluit  
en Ruud Luttikhuizen op piano. Kaarten kunnen worden  
gereserveerd via info@smartje-online.nl. De kaarten kosten  
€ 15,00 per stuk inclusief 1 consumptie. 

Kijk voor meer informatie of berichten op  
www.aktiefwormerland.nl

Heb je ook een bijdrage voor Ratjetoe? Mail je korte berichtje  
aan redactie-aktief@optimaallokaalmedia.nl Bij voldoende 
plaats wordt het gratis gepubliceerd.

•  De leden van Videoclub Zaanstreek Noord maken een  
promotiefilmpje voor het kersttafereel van Ron de Boer uit 
Uitgeest. Donaties die hij van bezoekers ontvangt gaan naar 
Stichting ALS. Een mooie manier voor de videoclub om extra 
betekenis toe te voegen. Lijkt een creatieve filmhobby jou ook 
leuk? Bekijk www.videoclubzaanstreeknoord.nl en kom eens 
langs na aanmelding via info@videoclubzaanstreeknoord.nl 

•  Mevrouw Corrie Spaans wordt nog altijd blij van geboorte-
kaartjes om haar verzameling mee uit te breiden. Je kunt ze 
ingooien op de Schansstraat 27 in Wormer.

RATJETOE 

Guus Bauer • Column

Ik zeg het maar ronduit: ik ben een ongelooflijke flapuit. In de zin dat ik op straat in het wilde weg 
opmerkingen rondstrooi, mensen aanspreek, met een grapje het dagelijkse ijs probeer te breken. 
Voor de rest ben ik een gesloten boek, geheimen zijn bij mij echt veilig. Nee, heus, echt waar.  
Zeg, even tussen ons gezegd en gezwegen, hebben jullie trouwens al gehoord over... Stop Guus, 
hou op, daarover een andere keer in heel bedekte termen. We houden het positief, ik ben van het 
enthousiasmeren, van de vrolijke noot, niet van het afkraken.

Sinds ik voor het betere lokale tijdschriftwerk schrijf, word ik zelf ook steeds vaker spontaan aan 
mijn herfstjasje getrokken. Iets dat me in decennia schrijvend voor landelijke dag en avond
bladen, tijdschriften en websites en tientallen boeken publicerend slechts eenmaal is gebeurd.  
En toen was er ook nog eens sprake van een persoonsverwisseling. Een klant in een boekwinkel 
hield mij voor de eveneens boeken schrijvende psychiater Bram Bakker en vroeg mijn mening 
over een bekend landelijk probleemgeval. Het leverde een komische scène op voor drie heren. 
De boekhandelaar speelde heerlijk mee.

Het blijft een apart fenomeen, het herkend worden op straat. Ik stond bij de kassa van de Deka
Markt in Wormer, maakte een opmerking over de kwaliteit van één van de producten op de 
lopende band van de mevrouw achter mij. Een oude heer was voor ons dubbeltjes en kwartjes 
aan het uittellen. Moet kunnen, leve het contante geld. Weg met de overheids bemoeienis met 
onze privéuitgaven. Maar dit terzijde. Het gaf ons wat tijd om over Wormerlandse koetjes en  
kalfjes te kletsen. En natuurlijk kwam ik weer, heel natuurlijk op mijn geliteratureluur. ‘Ja, ik ken u 
wel’, zei de dame, ‘ik ben heel erg goed met gezichten, met namen wat minder. Ik wil u al heel erg 
lang vragen om eens wat positiever over ons mooie Wormer te schrijven. Het heeft geen pas, het 
bezoedelen van je eigen nest. U woont hier toch zelf ook.’ Ik beloofde, ook op tv, voortaan niet 
meer zo chagrijnig te zijn.

Bekende Wormernees
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Gouden handjes  Gouden handjes  
gezocht!gezocht!

Is jouw talent het controleren van anderen? 
Dan zoeken wij jou! Word jij onze nieuwe 
KWALITEITSCONTROLEUR (m/v)?

Doel(en) van de functie
Als kwaliteitscontroleur ben je verantwoordelijk voor de 
kwaliteitscontrole van de schoonmaakwerkzaamheden bij onze 
opdrachtgevers.

Taken
•  Het (dagelijks) overleg met opdrachtgevers of de vertegenwoordigers van 

opdrachtgevers van de ‘contractpanden’.
•   Het leiding geven aan de activiteiten ten behoeve van de voorbereiding, 

uitvoering en controle van schoonmaakactiviteiten.
•  Periodiek contact met opdrachtgever en medewerkers volgens jaarlijkse 

planning.
•   Zorgen voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden volgens het 

werkprogramma.
•   Het verdelen van de taken over de diverse medewerkers.
•   Het controleren of de werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens 

omschrijving of opdracht.
•   Het toezien op het naleven van de geldende huis- en veiligheidsregels 

door het personeel van Willems Schoonmaakdiensten.
•   Het melden van onveilige situaties en ongevallen aan de KAM – 

Coördinator.
•  Vastleggen van gegevens die belang hebben voor de werkzaamheden in de 

contractpanden.
•  Analyses maken en maandelijks rapporteren aan directie.

Verantwoordelijkheden
•  Het mede zorgdragen voor een efficiënte en op de situatie toegesneden 

bezetting e.e.a. in overleg met collega’s.
•   De verantwoordelijkheid voor het volgens juiste methoden en volgorde 

uitvoeren van alle betreffende werkzaamheden binnen de dienstverlening.
•   De verantwoordelijkheid voor de instructie en begeleiding van de 

uitvoerende medewerkers en het vastleggen van de instructie en 
begeleiding.

•   Inwerken nieuw personeel op nieuw op te starten projecten of bestaande 
projecten.

Bevoegdheden
• Hij/zij is bevoegd om opdrachten aan te gaan.
• Het overdragen van taken naar uitvoerende medewerkers.

Werktijden en uren per week
•   Werktijden: dagelijks tussen 06.00 en 20.30 uur  

in te vullen naar eigen inzicht (meerderheid tussen  
16.00 en 20.30 uur).

•  Uren per week: tussen de 20 en 25 uur per week.

Opleidingen 
•   MBO werk- en denkniveau.
•   DKS is een pré.
•   VCA* is een pré.

Kwalificaties en persoonlijke vaardigheden
•   Ervaring in een soortgelijke functie (in de schoonmaakbranche) is een pré.
•   In het bezit van een geldig rijbewijs B.
•   Representatief en communicatief vaardig.

Salariëring conform CAO schoonmaak-en glazenwassersbedrijf.

Ben jij een INDUSTRIEEL REINIGER (2x) 
(m/v) met VCA en op zoek naar een nieuwe 
uitdaging? Dan zoeken wij jou!
Als industrieel reiniger ben je verantwoordelijk voor het schoonmaken 
van de diverse productie ruimten. Je bent (mede) verantwoordelijk 
voor de hygiëne op de productieafdeling. Daarnaast maak je op 
aanwijzing de process equipment en verpakkingsmachines schoon.

Wat vragen wij van jou?
• Ervaring in een soortgelijke functie 
• Kennis van toegepaste chemie 
• In bezit van een geldig VCA diploma  
• Signaleren van nieuwe werkzaamheden 
• Ziet het werk en vraagt om assistentie indien nodig

Locaties en werktijden
• Werkgebied Zaanstreek / Wormerland
•   Werktijden: 38 uur per week (rapporteert aan voorman)

Salariëring conform CAO schoonmaak-en glazenwassersbedrijf.

Voor meer informatie kijk dan op  
www.willemsschoonmaakdiensten.nl
of neem contact op via

Wil jij een parttime baan? Wij zoeken 
ook diverse INTERIEURVERZORG(ST)ERS.
Locaties en werktijden
Diverse kantoren
• Wormerveer: di & do 17.30 - 19.00 uur
• Wormerveer: di 11.00 - 14.15 en do 11.00 - 13.15 uur
• Wormer: oneven weken do 1.5 uur   
• Wormer: di 1.5 uur
• Wormer: ma t/m vrijdag 13.30 – 15.30 uur
• Wormer: di 17.00 – 19.00 uur

Diverse woonadressen
• Wormer: even weken di 3 uur
• Wormer: wo 3 uur of om de week 6 uur
• Wormer: do 3 uur

Salariëring conform CAO schoonmaak-en glazenwassersbedrijf.

Papiermakerstraat 11, 1531 NA Wormer
www.willemsschoonmaakdiensten.nl

info@willemsschoonmaakdiensten.nl
075 642 58 20Contact
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Cliëntenraad  

Torenerf
Geïnstalleerd: 22 april 1997

De Cliëntenraad behartigt al sinds 1997 de belangen van de cliënten en bewoners  
in Torenerf. Wij zijn een belangrijke gesprekspartner voor De Zorgcirkel.  
De Cliëntenraad bestaat nu uit 4 personen. Om de belangen goed te kunnen  
behartigen zijn 4 leden te weinig. Daarom zoeken wij uitbreiding. 

Bent u zelf cliënt of bewoner van Torenerf, familie, mantelzorger of vrijwilliger en 
bent u nieuwsgierig hoe u een bijdrage kan leveren aan het behartigen van die 
belangen? Neemt u dan contact op met de Cliëntenraad. Wij zijn telefonisch bereik-
baar via de secretaris mevrouw C. Willemse 075-6423602 of de voorzitter de heer 
Th. Krijnen 075-6216269. Ook kunt u een mail sturen naar CRtorenerf@hotmail.com 

Wij zien uw reactie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet,
Th.W. Krijnen

NB: De basis voor de activiteiten van de Cliëntenraad (CR) is wettelijk verankerd  
in de Wet medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, (Wmcz 2018).  

Voorzitter Cliëntenraad Torenerf 

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

Maaike Ouwehand (40)  
uit Wormer
‘Toen ik deze foto maakte was ik gericht op 
pad om mistig Wormer op beeld te zetten. 
Vaak kies ik standpunten van onderaf of 
juist vanaf een hoog punt. De TVtoren is 
een mooi sellingpoint van Wormerland. 
Deze kwam net boven de mist uit, dus mijn 
drone had hem goed in beeld.’ 

TEKST EN BEELD: MAAIKE OUWEHAND

www.theaterdekaasfabriek.nl

De Cliëntenraad van Torenerf is op zoek naar nieuwe leden

Spreekt belangenbehartiging U ook zo aan?
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Bij voldoende aanmelding start in januari 2022:
IEDERE DONDERDAG VAN 16:00 – 17:00 IN GYMZAAL DE BALK

 LEKKER IN JE LIFE
Vind de sport  
die bij jou past! 
Voor kinderen van 813 jaar,  
die op gezond gewicht  
willen komen en fit willen 
worden.

Hoe krijg je je kind in beweging?
Welke rol speelt sociale media?
Welke voeding is gezond?
Scan de QRcode voor meer  
informatie! Of stuur een mail naar 
centrumjong@ggdzw.nl

DOE  GRATIS  MEE!

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

Het is koud en er hangt vocht in de lucht. Hierdoor is het wat stiller 
bij de Poelboerderij. De enkele passant met een hond loopt hard 
door. Maar onze vrienden in de weide zijn er altijd. De schapen  
Bleh en Bluh schuifelen al jaren onafscheidelijk samen achter de  
Poelboerderij over het grasveld en genieten van de tuin aan de achter
kant van de boerderij. Ze kennen de man goed die al die mooie 
bloemen in de grond heeft gespit. Hij houdt van een praatje en  
vertelde ze hele verhalen over zijn leven en hoeveel plezier het hem 
geeft om van de tuin rondom de Poelboerderij een juweel te maken. 
‘Er komen hier bruiloften en dan moeten de bloemen op hun mooist 
zijn’, hoorden ze hem bijvoorbeeld zeggen, maar Bleh en Bluh hadden 
daarna weer alle aandacht voor het grasland aan hun kant van de 
sloot. Vandaag kijken ze de fotograaf aan die ze vers gras van buiten 
het hek geeft. Als ze zijn kant oplopen maakt hij gauw een foto. Bleh 
en Bluh kijken elkaar aan, ‘Is dat alles?’, zie je ze denken en ze schuifelen 
weer verder over het grasveld, onafscheidelijk samen.

In en om bezoekerscentrum De Poelboerderij is ontzettend veel te doen en te beleven. Varen, spelen, 
banjeren, sporten, ontdekken en relaxen. Gezellig binnen in de stolp, maar vooral ook buiten in de vrije 
natuur. We vragen bezoekers:
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Heeft u weleens geprobeerd om met een  
rollator of rolstoel de alledaagse obstakels op 
de stoep te omzeilen, zoals een kliko of een 
overhangende struik? En heeft u een idee hoe 
het is om als slechthorende op een verjaardag 
aanwezig te zijn, of als slechtziende bood
schappen te moeten doen?
Als je gezond bent van lijf en leden is het moei
lijk voor te stellen welke obstakels je tegenkomt 
als je een beperking hebt. Daarom organiseert 
het ‘Platform voor mensen met een beperking’ 

een gezellige, interactieve ochtend om mensen 
hiervan bewust te maken.

Op zaterdag 27 november van 10.00 tot 
12.00 uur kunt u het speciaal geprepareerde 
‘parcours met een knipoog’ uitproberen. Ook 
is er een kleine tentoonstelling van 

voorbeelden waar mensen met een beperking 
tegenaan lopen en hoe makkelijk iedereen zijn 
steentje kan bijdragen. Natuurlijk is er tijd om 
uw vragen en opmerkingen te beantwoorden. 
U kunt ons vinden in De Omslag (ingang via 
de winkelpassage t.o. Bloedjes). De koffie/thee 
staat klaar. Graag tot dan!

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

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

Als vrijwilliger van de telefooncirkel bel je  
’s ochtends even kort met de deelnemers om 
te horen hoe ze zijn opgestaan en hoe het  
met ze gaat. Dit doe je volgens rooster 1x in  
de 5 à 6 weken. Daarnaast organiseert de  
Telefooncirkel een aantal keer per jaar een 
gezellige activiteit. Je krijgt een vergoeding 
voor de telefoonkosten.
Neem contact met ons op voor aanmelden of 
meer informatie.

De dagen worden korter, het weer wordt  
weer kouder… maar dat betekent ook dat de 
feestdagen eraan komen! Om deze op een 
gezellige manier in te luiden organiseren  
we op maandag 20 december een speciale 
Kerst te Gast. 
Vanaf 13.30 uur starten we deze gezellige  
middag met lekkere hapjes en feestelijk  
vermaak. U kunt zich tot 15 december aan
melden via 075642 96 68.

Parcoursen 
met het  
Platform

Vrijwilliger gezocht  
Telefooncirkel

Te gast Kerst

Vanaf 1 november is het inloopspreekuur Sociaal Team behalve op de dinsdag ook weer op  
donderdag geopend. Tussen 13.30 tot 16.00 uur is het weer mogelijk om zonder afspraak binnen 
te lopen in De Omslag (Faunastraat 68, Wormer). Op woensdag middag is het Sociaal Team  
telefonisch bereikbaar op 06 580 76 672. U kunt het Sociaal Team ook via Whatsapp of mail  
bereiken via sociaalteam@wormerland.nl.

U kunt bij het Sociaal Team terecht met vragen over dagbesteding, geld, gezinsrelaties, opgroeien, 
opvoeden, welzijn, werk, wonen of zorg. Samen met u kijken de medewerkers van het Sociaal Team 
naar wat u zelf kunt doen, of met hulp van mensen in uw omgeving. Lukt dit niet, dan zoeken jullie 
gezamenlijk naar gespecialiseerde hulp.

Inloop Sociaal Team op 
dinsdag en donderdag
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Alexander Brous
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d

The Surfer
s

Gerard Doorgees
t 10, 11 & 12 december

Elke dag van 10:00 t/m 00:00
Locatie: ‘T Wapen van Wormer

OneM!ke
Benjamin van de Lo

gt

music journey presenteert
i.S.M. Zaanradio en ZaanTV

ROB HENDRIKS (BOEK ZAANSE POPHISTORIE)
POPQUIZ MET: GEORGE BAKER SELECTION
GLENN DE KONING | DIZZY MAN’S BAND 

MARGRIET ESHUIJS

Wat is de Zaanse Top500?
     Een lijst met muzieknummers samengesteld op basis van uitgebrachte 
stemmen door de inwoners van Zaanstad en omstreken.
     Een 3-daags evenement waarbij Zaanradio DJ’s deze 500 platen gaan 
draaien vanuit het café ’t Wapen van Wormer. (Uitzending ook via Zaan-
radio & ZaanTV).
     Tijdens het evenement treden Zaanse zangers en bands op (z.o.z) en 
vindt er regelmatig een popquiz plaats tussen twee artiesten.

Stemmen op de Zaanse Top500
     Vanaf 1 November staat bovenaan onze FB-pagina “MJZaanseTop500”            
     en Instagram account “zaansetop500” hoe je kan stemmen.

     Elke week een prijswinnaar, te zien op Facebook en Instagram.

Ga voor meer informatie 
naar onze facebookpagina

En maak kans op toegang tot onze 

VIP-hoek met artiesten inclusief 

fotosessie met jouw favoriete Zaanse artiest.
Stem op de Zaanse Top500

Kom op 10, 11 en 12 december naar café ‘t Wapen van Wormer.
Toegang is gratis!

ZIJ HEBBEN IETS TE VIEREN!

Een vader van  
een leerling op 
Weremere is  
maker van het  
kinderboek ‘Sjoerd 
en de Stapelstad’.  
Hij kwam er graag over  
vertellen en er is rondom het 
boek zelfs een heel project 
op de school aan de gang.

Burgemeester Judith Michel-  
de Jong was te gast bij OBS  
De Eendragt om de diploma’s aan 
de nieuw opgeleide mediatoren 
uit te reiken!  
Deze kanjers kunnen nu andere kinderen  
begeleiden bij het oplossen van conflicten.

Het was een top zeildag voor de 
kinderen die meededen aan de 
Schoolzeilkampioenschappen 
Wormerland!  
Op de foto alle deelnemers met hun prijzen. 
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M
Open dag bij ambachtelijke  
meubelmakerij Wooddesign4u

Mogen wij ons aan u voorstellen. Wij zijn Wooddesign4u. Een ambachtelijke meubel makerij welke al vele jaren gevestigd 
is in en rond Wormer. Tijdens een zeer geslaagde open monumentendag kregen wij van vele bezoekers de opmerking: 
‘Wat een schitterende plek hebben jullie hier en wat is jullie assortiment enorm breed.’ Ook onze houtvoorraad verraste 
vele mensen. Daarom willen wij u via deze weg nader kennis laten maken met ons bedrijf.

Dat wij hier gevestigd zijn weten inmiddels 
vele klanten. Wooddesign4u levert niet alleen 
door heel Nederland maar ook ver daarbuiten, 
door geheel Europa maar ook aan Singapore, 
Curaçao en andere prachtige plekken. De 
mogelijkheden van ons bedrijf bleken dus vele 
malen groter dan verwacht bij veel mensen. 
Daar wij met zeer veel liefde en aandacht  
werken aan onze meubels en wij zeer trots zijn 
op wat wij hier vervaardigen willen wij dit dan 
dus meer aan onze directe omgeving laten zien.

Liefde voor het vak
Onze werkplaats/showroom is gevestigd in 
het 17 de eeuwse pakhuis de Schepel aan de 
Veerdijk in Wormer. Gediplomeerde meubel
makers met liefde voor dit ambachtelijk vak 
vervaardigen hier de meubels en brengen 
deze vaardigheden ook over op de stagiaires 
die wij als leerbedrijf opleiden. Vele van hen 
hebben wij hun weg al zien vinden in dit 
prachtige vak.

Maatwerk
Elk meubel begint met een nieuw ontwerp,  
of een aanpassing op een bestaand ontwerp, 
gecombineerd met materiaalkeuze, functio
naliteit, en stijl. Dit is een individueel en 
persoonlijk traject waarin samen met de 
opdrachtgever een mooi ontwerp ontstaat. 
Door onze ruime voorraad en diversiteit in 
houtsoorten en samenwerking met vaste  
partners van o.a. beton en staal zijn wij in staat 
om op maat gemaakte meubels en interieurs 

te creëren en te plaatsen zonder enorme 
wachttijden. Onze opdrachtgevers komen 
zowel van commerciële/ zakelijke bedrijven als 
van particulieren. Voor onze zakelijke klanten 
wordt gewerkt met één vast aanspreekpunt 
van begin tot eindproduct. Dit kan zijn van 
complete winkelinrichtingen met toonbanken, 
kastenwanden, en balies tot horecazaken met 
volledig ingerichte terrassen.

Wooddesign4u is gespecialiseerd in het 
maken van buitenkeukens. Op maat gemaakte 
keukens van diverse houtsoorten in combinatie 
met beton en staal. Het dealerschap van 
Boretti levert prachtige combinaties van 
inbouwapparatuur en barbeques met buiten
keukens. Trots zijn wij op onze 2de plek bij  
de verkiezing van mooiste buitenkeuken van 
Nederland. Veel uitgebreide informatie vindt  
u op onze website en webshop.

Bijzondere houtsoorten
Wooddesign4u heeft een zeer grote voorraad 
met bijzondere houtsoorten. Hierbij moet u 
denken aan, basralocus, valse christusdoorn, 
moerascypres, mappa burl, walnoten of  
paardenkastanje. Prachtige houtsoorten  
om mee te werken naast de “gewone” hout
soorten zoals rustiek eiken, beuken douglas en 

andere bekende houtsoorten. Vele particulieren 
vinden de weg naar ons om van deze 
houtsoorten een prachtige tafel, dressoir of 
wandplank te laten maken. En ook zzp’ers 
gebruiken deze houtsoorten voor diverse 
projecten.

Naast deze manier van voorstellen nodigen 
wij u ook uit om ons bedrijf te komen bekijken 
op onze open dag zaterdag 27 november 
aanstaande. Op deze dag bent u zeer welkom 
om de vele mogelijkheden voor zowel zakelijk 
als privé te komen bekijken. Ook uitleg over 
de vele houtsoorten en hun toepassingen 
worden graag met u gedeeld. Tijdens deze 
open dag zijn vele van onze producten op 
voorraad en direct leverbaar. Ook zal er een 
groot assortiment feestdagenartikelen zijn. 
Voor informatie zie onze advertentie in dit blad 
of kijk op onze website of webshop. •
Website: www.wooddesign4uwormer.com
Webshop: www.wooddesign4u.nl
Wooddesign4u
Veerdijk 22
1531 MS Wormer
Tel: 0756214070
Email: info@wooddesign4u.nl
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Deze lijst is zo compleet mogelijk, maar we zijn hiervoor  
afhankelijk van wat er bij ons bekend is. Wil je een activiteit  
doorgeven voor de agenda? Stuur een berichtje naar:  
redactieaktief@optimaallokaalmedia.nl

20 NOVEMBER 

Maartje & Kine 
Theater De Kaasfabriek

20 NOVEMBER 

Cordevento 
De Jisperkerk

21 NOVEMBER 

Russisch-Nederlands 
Vocaal Sextet 

Maria Magdalena kerk 

Wormer

27 NOVEMBER 

Kasper van Kooten 

Dorpstheater TOWN

27 NOVEMBER 

Andries Tunru  
Theater De Kaasfabriek

27 NOVEMBER 

Lisa Loeb 

Theater Pook

3 DECEMBER 

Lisa Loeb 

Theater De Kaasfabriek

10 DECEMBER 

Maartje & Kine  

Theater Pook 

11 DECEMBER 

Russisch Vocaal 
Ensemble Soedarynja 

De Jisperkerk

12 DECEMBER 

Marco Bakker  
& friends 

Maria Magdalena kerk 

Wormer

18 DECEMBER 

Het Ontroerend Goed 
Koor 
De Stoomhal 

18 DECEMBER 

Saskia Giorgini 

De Jisperkerk

UIT IN WORMERLAND 
2021

Bezoek voor meer informatie de websites van de 

diverse locaties en informeer tijdig of de vermelde  

activiteiten doorgaan. Veel plezier als je gaat!
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Colofon

Aktief is een uitgave van Optimaal Lokaal Media

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

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

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

aktiefwormerland.nl • Facebook.com/aktiefwormerland

Mascha Schrander
REDACTIE

MAKERS

Selesta Klijnsma
PRODUCTIE

André Klijnsma
UITGEVER

Erwin van Doleweerd
FINANCIËN

Eric Hartgers
MEDIA-ADVIES

André Hooijschuur
VORMGEVING

Bart Homburg
FOTOGRAFIE

Guus Bauer
REDACTEUR

Nienke Husslage
FOTOGRAFIE

Mieke Pasman
ORGANISATIE

verschijning deadline

Online december 1 4 december 30 november

Print december 18/ 21 december 23 november

Online december 2 18 december 14 december

Online december 3 25 december 21 december

Kijk op www.aktiefwormerland.nl voor het jaaroverzicht.

OPTIMAAL
LOKAAL 
MEDIA

Vragen, suggesties of ideeën? Neem gerust contact op
Inhoud rubrieken  
Mascha Schrander: redactieaktief@optimaallokaalmedia.nl of 0643818151 
Adverteren of gesponsorde content  
Selesta Klijnsma: verkoop@optimaallokaalmedia.nl of 0651922621

De volgende Aktief verschijnt:

PUZZELEN VOOR  
EEN PRIJSJE
We hebben voor deze “Sint Nicolaas editie” natuurlijk een passende  
puzzel bedacht. Verspreid in dit magazine zijn er allerlei plaatjes van 
chocoladeletters “gestrooid”. Verzamel ze allemaal en maak er het 
woord mee dat we zoeken. Om het je makkelijker te maken staan de 
eerste en laatste letter op de juiste volgorde in het blad, de rest van  
de letters staan door elkaar.

Stuur je oplossing voor 3 december 2021 in via  
www.aktiefwormerland.nl/puzzel/ 

Onder de goede inzendingen verloten wij deze maand driemaal een 
samengestelde prijs met iets smakelijks van Bakkerij Brakenhoff in  
Wormer en van Chocoladefabriek De Euforij in Wormerveer en ook iets 
lekkers voor de vogeltjes van dierenspeciaalzaak Discus in Wormer.

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

CAFÉ GROOS TE WORMER
EEN CAFÉ WAAR WAT GEBEURT!

Borrelen, � lm, popquiz, theater, Singer Songwriter Sunday, 
feesten, rouw & trouw, elke vrijdag eetcafé, live muziek:

* 25 NOV, TIM KNOL * 26 NOV, BONAFIED *

www.grooswormer.nl, Dorpsstraat 206 1531 HS Wormer, (075) 642 0093
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Nadort Elektrotechniek
Stofkuipstraat 7, Wormer
075 642 70 49
info@nadort-elektro.nl
www.nadort-elektro.nl

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

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

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

Malerstraat 10C 
1531 NW Wormer

Maandag tot 
en met vrijdag 
Geopend van 
08.00 tot 17.00 uur

Zaterdag 
Geopend van 
08.00 tot 14.00 uur

Metaalhandel Robas
Inkoop oud ijzer 06 - 840 20 111

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

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

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

Hopelijk tot snel!

MZM GeestigMZM Geestig
Nienke Kruiswijk

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

Acupunctuur Acupunctuur 
• Pijnklachten
• Ongemak
• Stress

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

MZM GEESTIG

•  Roomchocolade 
letter A-Z 

•  Roomboterletter A-Z

• Taai en gembertaai 

• (Gevuld) speculaas 

• Taainoten

Het is er weer...

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


