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Doe’s lief, loyaal en koop lokaal
In deze tijd is het belangrijk om juist nu
onze lokale ondernemers een warm
hart toe te dragen. Koop dus niet alleen
maar online bij landelijke webshops,
maar steun onze ondernemers door bij
hen te blijven winkelen. Velen van hen
bezorgen aan huis.

Steun de ondernemers in gemeente Wormerland
De meeste ondernemers in onze gemeente doen er alles aan om de
deuren open te houden. Daarom bieden ze allerlei mogelijkheden
om toch lokaal te kunnen blijven kopen. Wees loyaal en laten we
elkaar helpen in deze bijzondere tijd.
Bezorging aan huis en afhalen
Ben je niet in de gelegenheid om naar een winkel te gaan, geen
probleem! Veel bezorgen aan huis, of je kunt je bestelling afhalen!

#blijmetjou

Voor & door Wormerlanders.

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

Inhoud

Mascha Schrander • Column

Warm in de winter

‘‘
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Een garagebox vol karakters
Theaterduo Potitco heeft
een prachtige en uitgebreide
collectie poppen.

Echt koud was het nog niet. Eind januari en begin
februari kreeg ik het persoonlijk zelfs heel erg warm.
Dat kwam door alle ontzettend betrokken en lieve
reacties naar aanleiding van de Aktief van vorige maand.
Hartelijk dank daarvoor! Met deze editie wil ik samen
met het team en alle mee-makers die standaard
natuurlijk nogmaals waarmaken, of misschien zelfs
overtreffen. Of dat gelukt is? Het oordeel is aan jou.
Getipt door Wormerlanders uit alle gelederen, ben ik
nu toegerust met een lijst van inwoners met een verhaal
waarover je eens in Aktief zult lezen. De opsomming
van de bonte verzameling bijzondere mensen die in
Wormerland leven, of werken, is lang.
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Kakkefoesies
Ontdek wat het zijn.

Paradijsvogels, druk fladderende ijsvogeltjes,
gezellige huismussen en hier en daar een
vreemde vogel. We hebben ze hier allemaal.
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Geen smoesjes
Ook tijdens de lockdown ziet
Trudy Conijn genoeg mogelijkheden voor bewegen of sporten.

De afgelopen weken mocht ik enkele van hen
interviewen. Ondanks dat het telefonisch was, kon
ik dichtbij komen. Ik bedoel dat ik fijne en open
gesprekken had, waarin ik vrij was om te vragen wat
ik wilde.
Zo sprak ik met theaterduo Potitco, bestaande uit
Marieloes Koopman en Wim Dam, die (onder normale
omstandigheden) de liefde voor cultuur voelen en
meegeven aan de kleine en grote leden van hun
publiek. Ik leerde van de jonge fotograaf Alisa Visser dat
je met proefondervindelijk leren buitengewoon ver
kunt komen. Ook was ik zwaar onder de indruk van de
focus en gedrevenheid van kanosprinter Milan Dekker.
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Onverwacht Wormerland
Jan Hop met een spiegelglad
waterpaleis voor de deur.

O ja, in mijn vorige column schreef ik dat ik me afvroeg
hoe snel, onze columnist van over de brug Guus Bauer,
voor onze charmes zou vallen. Het antwoord vind je op
bladzijde veertien.
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Ontspannen foto
Alisa Visser helpt mensen met
steeds meer zekerheid voor haar
lens te staan.

Veel leesplezier met dit en meer!

‘Tijdens een voorstelling
hebben wij zelf het
mooiste uitzicht’
BEELD: BART HOMBURG

Voor veel Wormerlandse kinderen is een voorstelling van Potitco hun eerste
kennismaking met theater. Dat was ruim twintig jaar geleden al zo. De kinderen
van toen bezoeken de muzikale, interactieve en meeslepende voorstellingen nu
met hun eigen hummeltjes. Die net als zij toen, met rode koontjes en grote ogen
de avonturen van de poppen meebeleven.

O

oit begonnen als clownsduo
sloegen Marieloes Koopman
en Wim Dam, toen zij zelf
kinderen kregen, een zijweg
in naar het maken en uitvoeren
van theatervoorstellingen voor jonge kinderen
gelinkt aan prentenboeken. Dat bleek een
gouden greep.

Geen Clown meer uithangen
Op de vraag of zij het clown zijn ooit nog
gemist hebben, antwoordt Wim: ‘Nee hoor,
dat mis ik niet, want in iedere voorstelling van
Potitco zit wel een clowneske inslag.’ ‘Ja mee
eens’, vult Marieloes aan, ‘en in onze huidige
voorstellingen zit nog zoveel meer. Ze vormen
een uitlaatklep voor onze creativiteit, onder
andere doordat we alles, dus ook de poppen
en het decor, zelf maken. Dat ik vandaag de
dag geen acrobatische toeren meer uit hoef
te halen, dat vind ik, zeker nu ik iets ouder
ben, helemaal niet erg.

‘‘

Zelfs opa’s en oma’s glunderen
Er is zoveel moois aan ons werk, maar als ik
moet kiezen, dan is het de verwondering die
we brengen. Vooral de kinderen, maar ook
ouders en opa’s en oma’s zien glinsteren om
iets dat tot leven komt. Een prachtige sfeer
neerzetten waarin je de mensen even mee
kunt nemen naar een andere wereld. Na
afloop de rode wangetjes en de verwonderde
gezichtjes zien.’ Wim kan dat beamen:
‘Wij werken voor een prachtige doelgroep.
Kinderen van twee tot zes à zeven jaar. Als
we tijdens een optreden een verhaal op onze
manier vertellen, dan heeft niet het publiek,
maar wij het mooiste uitzicht wat er is.
Op dit moment zijn alle scholen, bibliotheken
en andere plekken waar we optreden dicht
vanwege de veiligheidsmaatregelen rondom
corona. We hebben net een mooie nieuwe
voorstelling af waarmee we, zoals ieder jaar,
aanhaken op het boek of thema van de

Kinderen en volwassenen
zien glinsteren om iets dat tot
leven komt
4 AKTIEF

nationale voorleesdagen. Het gaat over een
vogeltje dat niet durft te vliegen. De geplande
uitvoeringen zijn allemaal afgeblazen. Dat is
vervelend, maar dat dit een lastige tijd is, geldt
voor ons allemaal. Zo rond Sinterklaas was er een
korte periode waarin we weer even mochten
optreden. Dan zie je wel echt wat je gemist hebt.

Je ei kwijt
De extra tijd die vrijkwam, hebben we
gebruikt om een voorstelling rond Pasen voor
te bereiden over een haas die zijn ei niet kwijt
kan. Daar maken we, zoals we al vaker hebben
gedaan, een eigen prentenboek bij. Gelukkig
kunnen wij, in tegenstelling tot haas, heel
goed ons ei kwijt in dit vak. Ik maak graag
muziek, heb lang in bandjes gespeeld en met
behulp van zang en mijn gitaar, bas, trekzak
en ritmische-instrumenten kan ik precies de
juiste toon zetten. Marieloes voegt onder
andere met haar poppen, weer haar eigen
dynamiek aan de optredens toe.

‘‘

We nemen het publiek mee
naar een andere wereld

‘‘

Dat pure in de kinderen te zien en
mee te maken, dat vind ik zo mooi
Marieloes: ‘Ieder verhaal heeft zijn eigen
karakters en dus ook zijn eigen poppen.
Inmiddels heb ik er tussen de 30 en 50
gemaakt, een garagebox vol. Een vliegend
tapijt heb ik ook eens gemaakt. Hoelang het
duurt om een pop te construeren is heel
verschillend. Sommige zijn in één week klaar
en over andere doe ik een maand, want als ik
vastloop, dan leg ik het project even weg.
Voor hele jonge kinderen, zijn het geen
poppen, maar echt levende wezens. Dat is
zo bijzonder om te zien. Sommige kinderen
durven hierdoor niet te dichtbij te komen.
Dat pure in de kinderen te zien en mee te
maken, dat vind ik zo mooi.

Alle voorstellingen zijn interactief, de ene net
iets meer dan de andere. In “Daantje danst”,
dansen alle kinderen mee, soms zijn er twee
of drie kinderen die echt een hulptaak krijgen.
Middels de voorstellingen promoten we
voorlezen en vertellen. Daarbij hebben alle
verhalen ook een eigen focuspunt, zoals
bijvoorbeeld, “na regen komt zonneschijn”.
Ik hoop altijd dat de kinderen van nu ook als
volwassene nog warme herinneringen zullen
hebben aan hun eerste theaterbelevenis met
Potitco. Dan ben ik echt trots.’

•
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Guus Bauer • Column

Kakkefoesies
‘‘

Allereerst wil ik alle lezers bedanken voor de
bemoedigende reacties die ik op mijn vorige
column mocht krijgen. Per post, via de mail
en zo maar op straat. Ik heb het in de huiselijke
en vriendschappelijke kring al wel vaker
gezegd: mensen uit het Wormerland zijn
vriendelijker dan de meeste Zaankanters.
Nu staat het zwart op wit, in uw eigen lijfblad.
Ik zal de gevolgen met opgeheven hoofd
dragen, ga er vanuit dat wanneer ik met pek
en veren uit Wormerveer word gejaagd, over
de brug een goed heenkomen zal vinden.
Onlangs was ik bij een open huis – uiteraard
met inachtneming van de nodige afstand –
van één van uw bloedeigen gevierde
kunstenaressen. Daniëlle van Assema, geboren
Vet, van Urn To Be te Wormer, maakt keramiek,
weet alles van, als ik het zo oneerbiedig mag
zeggen, de verschillende bak-, braad- en
stooktechnieken en geeft daarover interessante cursussen. Ik heb Daniëlle leren kennen
in de fietsenwinkel op de Zaanweg 30 in
Wormerveer, alwaar ik vaak te vinden ben als
‘oproepkracht’, een vriendendienst in verband
met nijpend personeelstekort. Klanten komen
voor een reparatie, voor advies over een
elektrische fiets, voor een nieuwe pomp, bel
of fietstas en ik loods ze heel nonchalant langs
het vitrinekastje met mijn eigen gebonden
schrijfsels. ‘Dit omslag kleurt mooi bij uw
nieuwe regenpak.’ Ik weet het, ben een
kletskolonel. Eigenaresse Linda verwoordt
het als volgt: ‘Je smeert de mensen met liefde
je boeken aan.’ Door de sluiting midden
december van de niet-essentiële winkels is
mijn literaire in- en uitvalsbasis weggevallen.
Al staan er volgens bovenbuurvrouw Esther
– geboren in Wormer, ouders daar nog steeds

WANNEER
GENIET JIJ
VAN DE
WINTER?

woonachtig – voor de etalages regelmatig
mensen naar de foto-uitstalling te kijken en
heb ik, wanneer ik de brievenbus leeg, fijne
gesprekken gevoerd met voorbijgangers.
Door de landelijke sluiting ben ik nog meer
dan anders op de fiets onderweg, breng mijn
nieuwste boek Vaders dag gesigneerd aan
huis. (Mail mij!) Zo ook bij een heer op leeftijd
met wapperende witte haren, een vaste klant
uit Wormer wiens achternaam zoveel betekent
als ‘thuis is het oosten’. Hij bedankte mij per
post, en sloot ‘om de lockdown door te
komen’ enige verhaaltjes bij. ‘Kakkefoesies van
een amateur.’ Bescheidenheid is mooi, maar
dit zijn parels, rake observaties. Hij is de nieuwe
Hendrik Groen. Zie het verhaal Banjer elders in
dit blad.’

•

Anouk Scholtens (43) uit Jisp
‘Met een kopje thee, lekker binnen op de bank.’

Mevr. C. Spaans (84) uit Wormer
‘Als ik fijn warm binnen een stapel geboorte
kaartjes doorkijk die lieve mensen in mijn
brievenbus op Zandweg 228 hebben gedaan,
omdat ik ze spaar.’

Karin Sax (39)
uit Wormer



‘Als ik optreed met mijn
akoestische band COCO
Entrelogico. Hopelijk is
dat snel weer mogelijk.’

BEELD: SERGE HEIDBUURT
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Wormerland is regelmatig
onverwacht, leuk, mooi,
rustig, of prachtig. Dit is het
voorbeeld van:
Ellen Bosma uit Oost-Graftdijk
‘Als veerpontschipper op de Jan Hop zie
je het dorp Spijkerboor in alle weers- en
lichtomstandigheden.
Hierbij het dorp in de sfeer waar ik nog het
meest van hield; nazomer-zonnig met een
spiegelglad waterpaleis voor de deur.’
TEKST EN BEELD: ELLEN BOSMA

Happy
TEKST EN BEELD: TANJA KEE

Hoi! Ik ben Happy de boergeit die in het
voorjaar van 2020 bij de kinderboerderij
is komen wonen. Ik dronk toen nog uit een
fles, maar nu kan ik dat gewoon uit de
automatische drinkbak. Alhoewel vandaag
kwam er geen druppel uit. ‘Bevroren’,
zeiden ze!

Ik ben wit van kleur en op de foto zie je mij
in het midden staan. Ik sta ook het liefst in
het middelpunt. Ik ben stoer en ik maak
graag indruk op iedereen, alleen lukt dat
jammer genoeg niet altijd. Bij sommige
stagiaires lukt het wel. Dan ga ik op mijn
achterpoten staan en dan doe ik alsof ik
ga beuken, lachen joh.
Maar even terug naar het bevroren drinkwater. Dat kan je dan niet meer drinken
hè? Nog zoiets. Het gras op het land is
keihard, dus we mogen er niet op. Het is
koud en als we ademen komen er wolkjes
uit onze bek. En laatst kwamen er ineens
witte vlokken uit de lucht.

Ik bukte eerst maar voelde eigenlijk niets.
Bles het zwartblesschaap zei dat het
sneeuw was. Zij is normaal bruin, maar
nu was ze helemaal wit en Cato de bonte
geit had ineens geen vlekken meer. Mindy
het dwerggeitje durfde niet naar buiten.
Ik zei nog: ‘Kom nou het doet geen pijn.’
Ik werd er juist wel vrolijk van. De volgende
dag was alles weer normaal en herkende
ik mijn vriendinnen gelukkig weer.
O ja bijna vergeten, hoe vinden jullie ons
nieuwe appartement? Het is veel groter
dan het vorige. Wij zijn er superblij mee.
Zo komen wij de winter wel door!

Groetjes,
Happy de stoerste geit van ’t Weidje
AKTIEF 7

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

DE OPLEVERING
VAN DE
SPATTERPORTIEK
WONINGEN
HET GEMAK VAN MIJN WORMERWONEN
Bent u huurder van WormerWonen en kent
u het gemak van Mijn WormerWonen al?
Op dit huurdersportaal heeft u o.a. inzicht
in uw huurcontract, uw huuropbouw,
betalingsoverzicht en woningwaardering.
U kunt online de huur opzeggen, toe
stemming vragen om in uw huis te klussen
of overlast melden. Dit kan 24 uur per dag
en 7 dagen in de week. U kunt zich voor
Mijn WormerWonen aanmelden via onze
website www.wormerwonen.nl
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Reparatieverzoek? Ook dat kunt u online
indienen en zelf inplannen via Mijn Wormer
Wonen. Op zoek naar een nieuwe woning?
Op onze website kunt u alle woningen
van WormerWonen bekijken, met foto’s,
omschrijving en plattegronden. Daar wordt
in de toekomst nog een mogelijkheid aan
toegevoegd dat u zich voor een bepaalde
woning kunt aanmelden en bericht ontvangt
als deze woning vrijkomt en via WoningNet
wordt aangeboden.

Het is zover! De bouw van de nieuwe
appartementen aan de Spatterstraat
is bijna klaar. Het is nog even wachten
op de laatste details om de puntjes
op de i te zetten voor de woningen
worden opgeleverd, maar dit zal niet
lang meer gaan duren. De portiek
woningen vormen het sluitstuk van
de vernieuwing van de Molenbuurt
in Wormer en dragen bij aan de
ambitie van de gemeente om het
aantal woningen in het algemeen en
het aantal sociale huurwoningen in
het bijzonder uit te breiden. Onlangs
zijn de huurprijzen bekend gemaakt.
Meer informatie over de nieuwe
appartementen aan de Spatterstraat,
zoals de publicatie op WoningNet,
de brochure en plattegronden, kunt
u vinden op onze website
www.wormerwonen.nl, projecten,
nieuwbouw Spatterstraat.

ENERGIE BESPAREN:
GOED VOOR HET
MILIEU ÉN VOOR UW
PORTEMONNEE!
Een goed begin van 2021 door energie te besparen en daarmee aan het eind van het jaar meer geld over te houden in uw
portemonnee. Met deze handige tips gaat dat zeker lukken!
Wist u dat u tot 10% minder gas gebruikt als u de verwarming
2 graden lager zet? Met deze tips bespaart u op het verwarmen
van uw woning:

• Laat in koude maanden overdag de gordijnen open en uw zonneschermen omhoog. De zon verwarmt dan namelijk de ruimte.
Hierdoor kunt u de verwarming niet of lager aanzetten.
• Sluit ‘s avonds de gordijnen, tenzij de gordijnen voor de verwarming
hangen.
• Zet de thermostaat vanaf een uur voor u vertrekt en voor u gaat
slapen lager.
• Een graadje lager stoken als u thuis bent, bespaart ook.
• Gebruik een klokthermostaat, en thermostaatkranen op de radiatoren.
Dat zorgt voor meer comfort en minder gasgebruik.
Wilt u meer tips?
Op de websites van Milieu Centraal en de Energielastenverlager vindt
u meer tips om te besparen op uw energierekening.

BLIJF MET ONS IN CONTACT!
Op www.wormerwonen.nl vindt u informatie over onze organisatie, woningen, garages en nieuwbouwprojecten. Maar we
blijven ook op andere manieren graag met u in contact. Wist u
dat u WormerWonen ook op Facebook, Twitter, LinkedIn en
Instagram kunt volgen?
Op Facebook worden volgers op de hoogte gehouden van
interessante ontwikkelingen in de Zaanstreek, waaronder de
activiteiten van WormerWonen. Ook worden budget- en veiligheidstips gegeven of leuke evenementen in de Zaanstreek
getipt. U vindt er fotoalbums van alle bouwprojecten, waarin

de bouw op de voet gevolgd wordt. Af en toe plaatst WormerWonen
een film van een bouwproject of deelt een historische film van haar
werkgebied.
Op Twitter maakt WormerWonen vooral melding van geplande bijeenkomsten, of geeft zij uitleg over de activiteiten van de corporatie.
De informatie op LinkedIn is meer professioneel van aard en heeft
betrekking op (mijlpalen) in projecten, of andere bedrijfsmatige
ontwikkelingen binnen WormerWonen. Op Instagram deelt WormerWonen vooral foto’s van de nieuwbouwprojecten.

BUITENGESLOTEN EN NU?
Het overkomt iedereen wel eens. De voordeur van uw woning
valt in het slot, u staat buiten en de sleutels liggen nog binnen.
Of u heeft uw sleutel verloren. Bekende en erg vervelende situaties.
Hoe lost u dit op? Is er geen reservesleutel aanwezig, dan moet u
in deze gevallen zelf contact opnemen met een slotenmaker uit
uw omgeving. WormerWonen heeft geen (reserve)sleutels van
haar woningen in bezit. Wij maken namelijk regelmatig mee dat
men ons belt voor een sleutel, maar wij kunnen u daar helaas niet
bij helpen. Spreek altijd vooraf met de slotenmaker een prijs af
om vervelende verrassingen achteraf te voorkomen. De kosten
zijn al gauw € 150 à € 200. De kosten voor verwijderen van het oude
slot en het aanbrengen van een nieuw slot worden niet door
WormerWonen vergoed. Om deze situatie te voorkomen geven
wij u het advies om een buurman, kennis of familielid één sleutel
van uw woning te geven. U kunt ons natuurlijk wel altijd bellen
voor advies over een slotenmaker.

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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Geen excuses,
denk in
oplossingen
Dat is het motto van Trudy Conijn, sportfysiotherapeut bij
Verantwoord Bewegen. Trudy is specialist op het gebied
van sport gerelateerde klachten. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan een revalidatietraject na voorste kruisband operaties,
achillespeesklachten bij hardlopers en schouderklachten
bij tennissers. Naast het behandelen van sportblessures
is het voorkomen van klachten en het geven van beweeg
adviezen ook een belangrijke taak van haar als
sportfysiotherapeut.

Bewegen versterkt immuunsysteem
Trudy: ‘Met de lockdown en de koude dagen lijken de mogelijkheden voor bewegen of sporten beperkt, maar niks is minder
waar. Ook zonder sportvereniging of sportschool zijn er genoeg
alternatieven. Zeker in deze tijd met de dreiging van COVID is het
belangrijker dan ooit om je immuunsysteem te ondersteunen.
Sport en beweging spelen hierbij een belangrijke rol. Doe je dit in
de buitenlucht, dan sla je twee vliegen in één klap. We maken
onder invloed van daglicht vitamine D3 aan. Dit vitamine speelt
een essentiële rol in ons immuunsysteem.

TANDENPOETSEN
BIJ UW HUISDIER?
Als uw hond u vrolijk komt begroeten, houdt u bij voorbaat al de adem
in? Als de kat, die lui op uw borst ligt, gaapt, gaat u bijna van uw stokje?
Misschien denkt u dat het gewoon is als de adem van uw huisdier
onprettig ruikt, maar net als bruine aanslag op de tanden is het meestal
een teken van gebitsproblemen. Veel dieren die dat overkomt zijn nog
relatief jong.
Als er niet op tijd wordt behandeld, kan de kaak worden aangetast en
ontstaan er andere klachten, zoals verminderde eetlust, het laten staan
van hardvoer, afstandelijk gedrag, of vermoeidheid. Zowel bij jonge
als bij oude dieren is het dus van belang op tijd in te grijpen. Hiermee
kunnen pijnklachten worden voorkomen en behandelkosten worden
bespaard. De behandeling duurt dan ook vaak minder lang waarmee
het narcoserisico verkleint.

Smakelijke dierentandpasta
Tandenpoetsen helpt gebitsproblemen voorkomen. Net als bij
mensen gaat het de vorming van tandplak tegen. Maar gebruik geen
tandpasta voor mensen, het fluoride dat erin zit is namelijk schadelijk
voor uw dier! Gebruik tandpasta speciaal voor dieren. Met een lekker
smaakje. Dat maakt het poetsen ook leuker en makkelijker.

Jaar van het Gebit
Bij Dierenartspraktijk Wormer besteden we het hele jaar aandacht aan
het gebit. Vanwege corona willen we nu geen extra bezoek aan onze
praktijk promoten. Daarom gaan we ons in februari, tijdens de jaarlijkse
Maand van het Gebit, inzetten om hierover informatie, filmpjes en tips
te verstrekken via Facebook en onze nieuwsbrief. We zien u graag op
deze kanalen, volg ons vandaag nog!

BEELD: SIEMSMEDIA

De sportfysiotherapeut adviseert
Hoe kun jij in de winter op eenvoudig wijze in beweging komen?
Ga iedere dag minimaal 30 minuten een stukje wandelen of
fietsen. Of misschien is hardlopen voor jou een geschikte activiteit.
Hou hierbij wel rekening met je eigen belastbaarheid en zorg
voor een goede opbouw om blessures te voorkomen. De sport
fysiotherapeut kan je daarbij altijd adviseren. Toch liever binnen
sporten? Volg Verantwoord Bewegen op Facebook en Instagram
voor online-trainingen en andere nuttige informatie over fysiotherapie, manueel therapie en fitness.’
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Denkt u na het lezen van bovenstaande dat een controle van uw huisdier
noodzakelijk is, wacht dan niet en kom op tijd voordat de problemen
erger worden! Dan mag uw hond gewoon weer lekker bij u op schoot
blijven liggen en de kat er het liefst nog bovenop!

Marinda van Ekris, dierenarts
Dierenartspraktijk Wormer

Vervoer nodig naar vaccinatielocatie?
Ook in onze regio zijn de coronavaccinaties gestart. Voor een deel
van de ouderen en kwetsbare inwoners is het misschien niet
mogelijk om zelf naar de vaccinatielocatie of huisartsenpraktijk te
gaan. De vrijwilligers van WelzijnWonenPlus Wormerland bieden
een helpende hand, of eigenlijk auto, en vervoeren u graag.

Zij brengen u met hun eigen auto naar de
vaccinatielocatie, wachten op u en brengen
u vervolgens weer thuis. Hierbij houden we
uiteraard rekening met RIVM-maatregelen.
Zo is bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje voor u beide verplicht en zal er gevraagd
worden om achterin de auto plaats te nemen.
Voor dit vervoer wordt een bijdrage gevraagd

van € 0,30 per gereden kilometer. Dit kunt u
contant met de vrijwilliger afrekenen na afloop
van de rit (het precieze af te rekenen bedrag
hoort u van te voren van ons).

Voor het aanvragen van vervoer of voor
meer informatie kunt u contact met ons
opnemen via 075 641 96 68 (geopend
maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur) of mail
naar wormerland@welzijnwonenplus.nl

U kunt uiteraard ook gebruik maken van
wijkbus Wormerland om u naar de vaccinatie
locatie te brengen.

Patatje MET voor jonge mantelzorgers
De afgelopen maanden waren vaak ZONDER leuke uitstapjes, ZONDER live
onderwijs en ZONDER sportwedstrijden. Daarom trakteert WelzijnWonenPlus
jonge mantelzorgers graag eens op iets MET. Een lekker patatje MET!

Normaal gesproken organiseren wij diverse
activiteiten, maar vanwege de corona maat
regelen is dat nu niet mogelijk. Daarom
krijgen jonge mantelzorgers in Wormerland
deze maand een envelop in de brievenbus
met een tegoedbon voor een lekker patatje
MET bij snackbar Wormer aan de Dorpsstraat
183 in Wormer.

Ondersteuning of vragen?
We hopen natuurlijk dat het goed met
iedereen gaat. Maar het kan zijn dat het even
niet zo lekker gaat en dat je er flink van baalt.
Wil je daar misschien eens over praten of
dat we met je meedenken wat we voor je
kunnen doen in de mantelzorgsituatie?
Ondanks deze Coronatijd is er misschien
toch een oplossing te bedenken. Bel of app
ons gerust 06 829 22 865.

In de gemeente
Wormerland kunnen
jonge mantelzorgers
bij WelzijnWonenPlus
terecht voor onder
steuning, leuke
activiteiten en contacten
met andere jonge
mantelzorgers.
Wanneer ben je jonge
mantelzorger?
Jonge mantelzorgers
zijn kinderen en
jongeren t/m 24 jaar
die opgroeien met een
gezinslid die chronisch
ziek of gehandicapt is
of een psychische aan
doening heeft. In deze
tijd is het extra zwaar
om ook de zorg te
hebben voor je moeder,
vader, broer, zus of
iemand anders waar je
langdurig voor zorgt.
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‘IK GENIET VAN DE CONNECTIE
DIE IK MET IEMAND HEB ALS
IK FOTOGRAFEER´

A

BEELD: ALISA VISSER
FOTO ACHTER DE SCHERMEN: NOOR MEIJNS
PORTRETFOTO: SHEN VAN DIJK

Alisa Visser (20) uit Wormer, heeft een passie
voor fotografie. Wat begon met wat oefenen en
proberen met een oude camera van haar vader,
groeide uit tot een serieuze ambitie.

Alisa: ‘Ik hoop van fotograferen mijn beroep te kunnen maken. Ik zou het
leuk vinden om het te combineren met het vak van psycholoog. Ik ben
iemand die afwisseling nodig heeft.
Ik vond het altijd al leuk om foto’s te maken. Als driejarige pakte ik al de
camera van m’n ouders af, maar sinds zo’n 5 jaar ben ik echt met fotografie
aan de slag gegaan. Vriendinnen van me waren aan het fotograferen en
hierdoor wilde ik het zelf ook gaan proberen. Ik bleek het een stuk leuker
te vinden dan de meeste mensen.
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Autodidact

Voorkeur voor mensen

Ik heb alles mezelf aangeleerd, door veel
op te zoeken op internet, maar vooral door
gewoon veel te proberen. Op een gegeven
moment haalde ik de camera van de auto
matische stand af en ging ik de natuur en
mensen met verschillende instellingen
fotograferen. Zo krijg je vanzelf wel door
wat een camera doet en kan en maak je
steeds mooiere foto´s.

Het meest en het liefst fotografeer ik
mensen. Ik wil hun emoties vastleggen en
ze er zo mooi mogelijk uit laten zien. Dat
betekent niet dat ik de foto’s heel erg bewerk.
De mooie details in iemands gezicht wil ik
juist laten zien door middel van pure foto’s.
Veel mensen moeten aan het begin van een
fotoshoot even wennen maar daarna staan
ze met steeds meer zekerheid voor mijn lens.
Ik geniet ook van de connectie die ik met
iemand heb als ik fotografeer. We praten
gezellig en zijn samen creatief met betrekking
tot het haar, de kleding en de invalshoeken.
Voorheen vroeg ik mensen uit mijn omgeving,
nu word ik steeds vaker door mensen zelf
benaderd omdat zij mijn foto’s hebben gezien
op mijn Instagram @alisaphotography._ ,
of op mijn website https://alisaphotography.
myportfolio.com/ en ze ook graag mooie
foto´s willen hebben van zichzelf.

Ondertussen heb ik al veel verschillende
ervaringen opgedaan. Ik fotografeer graag
portretten van mensen, maar heb ook fashion
shoots, families, bedrijven en (met name op
reis) landschappen gefotografeerd. Voor een
sportschool in Assendelft ben ik de huis
fotograaf. Ik heb bij Mediamarkt en Kamera
Express gewerkt en daar ook fotografie workshops gegeven. Fotoboeken en collages
maak ik ook graag. Op mijn zolder heb ik een
kleine maar fijne studio gemaakt. Ik doe het
nu allemaal naast mijn studie en toch heb ik
afgelopen zomer een professionele full frame
camera gekocht, want mijn vorige camera
had niet meer genoeg opties.

•

‘‘

Ik wil
mensen er zo
mooi mogelijk
uit laten zien

Aktievelingen
gezocht
In deze rubriek staat iedere uitgave een
inwoner van onze gemeente centraal.
Een jong of ouder iemand, die op een
speciale manier actief is; ‘een aktieveling’.
Weet jij iemand met een bijzondere hobby,
actie, (vrijwilligers)baan, of zorgtaak die
we kunnen interviewen voor deze rubriek?
Tip ons! Of beter nog, word mee-maker
en stuur een artikel in naar:
redactie@aktiefwormerland.nl

AKTIEF 13

‘Op de kant ben je
vrienden en op het water
elkaars concurrent’

M

BEELD: BERT OLDENBURG, BEAU EXPOSURES

Milan Dekker uit Wormer vond al op jonge leeftijd zijn grote
passie in kanosprint. Naast zijn studie ligt daarop alle focus, met
als doel: De Olympische Spelen van 2024. De meervoudig
Nederlands kampioen doet er alles aan om zijn doel werkelijkheid
te laten worden.

Milan: ‘Ik was ongeveer tien jaar toen ik ging
kanovaren bij De Zwetplassers in Wormer.
In die beginperiode deed ik nooit aan
wedstrijden mee. We gingen gewoon op
vrijdagavond met een groepje gezellig varen.
Later ging ik, aangemoedigd door trainers,
toch meedoen aan wedstrijden. Ik bleek er
wel aanleg voor te hebben. Vanaf toen ging
ik steeds meer trainen, deelnemen aan
toernooien en mijzelf ook doelen stellen.
Ik begon met twee keer per week trainen,
ging toen naar zes en inmiddels train ik nu
twaalf à veertien keer per week. Meestal één
tot anderhalf uur per keer. Soms doe ik duurtrainingen van twee à drie uur lang. Dat is echt
nodig, want ik wil een topsporter A-status
behalen. Ik studeer nu nog commerciële
economie aan de Johan Cruyff Academy,
waar ik alle begrip en ruimte krijg om me te
ontwikkelen in het kanoën. Maar als ik over
drie en een half jaar afgestudeerd ben, wil ik
me volledig op de sport richten. De kleine
bijdrage die je als sporter met een A-status
van het NOC*NSF krijgt helpt daarbij.

Van A naar B
Eerst moet ik me eind april als snelste Nederlander op het Internationale Frühjahrsregatta

‘‘

in Essen kwalificeren voor het EK en WK. Dat is
niet makkelijk, want in Duitsland komt altijd
de wereldtop van kanoland aantreden.
Wanneer ik gekwalificeerd ben voor het EK
en WK moet ik standaard op het WK in de top
negen varen om een A-status te krijgen.
Hopelijk kan ik in een éénpersoonsboot aan
de 1000 meter kanosprint op de Olympische
Spelen van 2024 meedoen. Ik kan me hiervoor een jaar van tevoren kwalificeren als ik
een plek in de top vijf weet te behalen.
Bij kanosprint ga je zo hard mogelijk van
A naar B. De 1000 meter is mijn specialiteit,
hierop ben ik sterker dan op de kortere of
langere afstanden. Naar andere disciplines
van kanoën, zoals slalom, afdalen, freestyle of
surfski heb ik eigenlijk nooit gekeken. Tegenwoordig doe ik wel af en toe marathons, maar
puur als training.
Ik probeer de beste vorm in kracht en inhoud
te bereiken. In de zomer kano ik ongeveer
negen keer per week en in de winter drie à vier
keer per week, maar mijn trainingen bestaan
niet alleen uit kanoën. Ik doe ook aan krachttrainen, fietsen en ik loop veel hard. Zwemmen
hoort er normaal ook bij maar, in verband met
corona, zijn de zwembaden nu dicht.

Je bent één met de natuur,
waar je nooit raakt uitgekeken
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Ik heb bijna altijd zin om te trainen. Soms
zitten er weleens dagen tussen dat ik minder
gedreven ben, dit kan bijvoorbeeld komen
door het weer. Toch stap ik dan in mijn boot
en doe ik de volledige training. Achteraf heb
ik daarna altijd een goed gevoel en ben ik blij
dat ik toch gegaan ben.

Gezelligheid, natuur en reizen
Sinds 2016 maak ik onderdeel uit van het
Nederlandse team. Op dinsdag en donderdagochtend ben ik om 7.30 uur aanwezig op
de Bosbaan in Amsterdam. Eens per twee
weken trainen we daar ook op de zaterdag en
soms ook nog op zondag. In het weekend zijn
ook de teamleden die aan de andere kant van

‘‘

Door alleen een peddel en een
boot kan je een hoge snelheid op
het water behalen

het land wonen erbij. In de kanosport heb je
altijd wel goed contact met andere sporters,
op de kant ben je vrienden en op het water
ben je elkaars concurrent.
Naast de Bosbaan, vaar ik ook vaak op de Zaan,
het Zwet of door het veld, bijvoorbeeld een
rondje Jisp. Het zijn hele mooie omgevingen,
waar je nooit raakt uitgekeken. Dat vind ik het
leukste aan kanoën, je bent één met de
natuur en door alleen een peddel en een
boot kan je een hoge snelheid op het water
behalen.
Daarnaast kom je als topsporter op veel verschillende plekken, denk hierbij bijvoorbeeld
aan Hongarije en Roemenië. Op trainingskamp in Portugal ben ik fulltime bezig met
mijn sport. We trainen dan drie of vier keer
per dag, door de mooie locatie en het lekkere
weer kijk ik uit naar elke training.’

•

Sportieve
uitblinkers
gezocht
Een ‘sportieve uitblinker’ is een sporter,
vrijwilliger, supporter of sponsor die zich
op een leuke of sportieve manier inzet,
of uitblinkt. Weet jij iemand die we
kunnen interviewen voor deze rubriek?
Tip ons! Of beter nog, wordt mee-maker
en stuur een artikel in naar:
redactie@aktiefwormerland.nl
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ZONNEPANELENACTIE
IN WORMERLAND
Vrijblijvend advies voor woningbezitters

Het is voor veel inwoners van de gemeente Wormerland
een uitstekend moment om hun woning te voorzien van
zonnepanelen: de spaarrente is verdwenen, zonnepanelen geven
wél een mooie opbrengst en veel vakantiegeld blijft nu helaas
vaak onbenut. Zonnepanelen voegen waarde toe aan de woning
en je bent ook nog eens goed bezig. Nu iedereen toch veel
thuis is, is dit gemakkelijk in te plannen. Een installatie wordt in de
regel in slechts één dag geplaatst. Wie snel beslist kan deze
lente al van zijn eigen stroom profiteren.

D

e zonnepanelenactie in
Wormerland wordt ook dit
jaar georganiseerd in samenwerking met het Duurzaam
Bouwloket van de gemeente
Wormerland en een collectief van vakkundige
regionale installateurs, dichtbij en vertrouwd.
Deze actie biedt inwoners nu de mogelijkheid
om zonnepanelen te laten installeren voor
een gunstige prijs, daarnaast kan binnen deze
actie voor particulieren gratis de btw worden

teruggevraagd door een administratie
kantoor. De lokale installateurs van
zonnepanelen kunnen ook in deze tijd
doorwerken volgens het protocol Samen
Veilig Doorwerken van de Rijksoverheid.
Vorige jaren profiteerden al meer dan
250 woningbezitters in Wormerland van
deze actie. De gemeente Wormerland
ondersteunt deze actie zodat bewoners
kunnen bijdragen aan een schone en
duurzame toekomst.

Binnen deze actie kan een adviseur eens gratis
en geheel vrijblijvend de woning, de meterkast
en eventuele schaduwfactoren komen bekijken
en kan vervolgens een actieaanbod maken
dat helemaal is toegesneden op de woning.
Juist voor wie twijfelt is dit een prima manier
om gewoon eens vrijblijvend te laten bekijken
wat er mogelijk is en inzicht te krijgen in de
kosten én opbrengsten.
Waar nog wel eens gedacht wordt dat
zonnepanelen alleen richting het zuiden
kunnen worden geplaatst en er geen
schaduw mag zijn, maken de hedendaagse
technieken en de gedaalde prijs ook dat
vrijwel ieder dak tegenwoordig geschikt is.
Een parallel geschakeld systeem kan schaduwhinder minimaliseren waardoor de schaduw
van een boom, schoorsteen of dakkapel
beperkt effect heeft op de opbrengst. De
meeste zonnepanelen worden tegenwoordig
juist naar het oosten en/of westen gericht
waardoor er ook een mooie spreiding is van
de opbrengst over de dag. Waar het dak van
de woning soms weinig ruimte biedt, kan
soms ook nog het dak van een aanbouw,
garage of schuur worden benut.
Op dinsdag 11 februari was er een druk
bezochte online informatieavond waar al veel
inwoners van Wormerland zich al hebben
laten informeren. Maar wie daar niet bij kon
zijn kan natuurlijk ook gewoon persoonlijk
advies vragen tijdens het (veilige) huisbezoek
van de adviseur die vrijblijvend het dak komt
bekijken. Dat gesprek kan dan dus ook in de
buitenlucht met inachtneming van de maatregelen plaatsvinden. De presentatiedia’s van
de informatieavond zijn binnenkort op de website te zien. Voor bijzondere specifieke vragen
over de btw-teruggave kan de adviseur particulieren doorverwijzen naar het gespecialiseerde
administratiekantoor dat aan deze actie
verbonden is voor een gratis advies.

•

Inwoners van Wormerland kunnen zich nu geheel vrijblijvend aanmelden voor
de zonnepanelenactie via www.duurzaambouwloket.nl/actiewormerland
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De bij velen nog bekende ex-onderwijzer Herman Ostheimer
heeft een berg verhalen. ‘Kan er nauwelijks overheen kijken.’
De begin tachtiger is nog heel vlot (van de tongriem gesneden)
en observeert nauwkeurig, op straat en in de supermarkt.
Ene Gon, die in het echt een beetje anders heet, opgevoed in
de Jordaan, is vaak zijn tegenspeelster.

Banjer
‘In Wormer fiets ik vaak en graag. Nu ligt er
tussen het winkelcentrum en de Waterzolder
een ongeveer vierhonderd meter lang weggedeelte van prachtig asfalt. Zijstraten zijn
daar niet. Soms vind ik het heerlijk om daar
even héél hard te fietsen. Dan hoor ik zo
lekker de banden gonzen over het wegdek
en voel me een ogenblik een halve eeuw
jonger dan ik in werkelijkheid ben. De buurt
waar Gon woont, kijkt, van over het water van

de Tilsloot, uit op die weg en op een keer
kreeg ik dan ook het volgende commentaar:
“Wat zag ik jou gister weer hard fietsen? Hàd
je weer zo’n haast? Zaten de zeven bloedjes
van kinderen weer thuis op je te wachten?
Jij trekt ondertussen toch ook al van Drees?
Moest je wijzer wezen, toch? Dat gejakker!
Kijk jij maar uit! Jij gaat toch zo graag de straat
op? Straks mág je geeneens meer naar buiten.
Zit jij thuis mooi te koekeloeren met een
lekkende hartklep. Neem nou m’n schoon
vader. Oók zo’n tiep. Net als jij. Echt ’n bánjer.
Vierennegentig is ie nou. Mag ie nòg niet
mopperen. Got, hij kon van alles! Alle dagen
de straat op. Lopen, fietsen, lolletjes maken

met de buren en van ‘kalmpies an’ had ie
nooit gehoord. Of d’r geen end an kommen
kón, zeg ik maar. Maar nou? Komt ie z’n kamer
niet meer uit. Mág ie ook niet. Kán ie ook niet!
Wat zeg ik? Hij kan geeneens meer van z’n
bed afkommen. Z’n vrouw wordt tureluurs
van ’m. Be ik laatst effe weze kijken. Zeg ik
tegen m’n man: Maar díe legt slecht! Gottegot
wat legt díe slecht!!! Zou die z’n kerstboompie
nog naar binnen dragen? Moet ík nog zien!
Heppie nòg geluk. Houdt ie tenminste z’n
centen in z’n zak. Maar wat legt díe slecht! Dat
heb je nou met dat gebanjer!!! Dus kijk jij maar
uit met je gerace, jongen. Nergens goed voor.
Toch?’

UITSLAG EINDEJAARSACTIE AKTIEF VIA VIDEOBOODSCHAP
Er waren weer heel veel deelnemers aan de eindejaarsactie van Aktief. De trekking
van de hoofdprijzen zal in de komende weken plaatsvinden. Helaas wat later,
maar door de corona maatregelen zijn wij genoodzaakt om dit op een andere manier
te doen. Dit gaat via een videoboodschap, die te zien zal zijn op de website en
Facebookpagina van AktiefWormerland.nl.
Wel gaan we alvast de eerste 500 deelnemers een gratis spel geven. Het spel ‘Ik hou van
Wormerland’, met de nieuwste spelregels. Dit is een actie van het oude bestuur, want zoals u
inmiddels al weet of gelezen hebt is de krant overgenomen door een nieuw bestuur. Als u dit
leest, heeft u het spel al in huis, of krijgt u het binnenkort.
Vriendelijke groeten, Bestuur Aktief Krant

AKTIEF 17

PUZZELEN VOOR
EEN PRIJSJE
Welke cijfers komen er in de bovenste regel
te staan?
Stuur je oplossing voor 4 maart 2021 in via
www.aktiefwormerland.nl/puzzel/
Onder de goede inzendingen, verloten wij
drie kadobonnen voor het epileren van
wenkbrauwen bij BeautyCare in Wormer.
De winnaars krijgen per mail bericht. Over de
uitslag kan niet worden gecommuniceerd.

Pionzetten doen ertoe!
Frank Tijdeman
Even heel actueel, Jorden van
Foreest heeft het Tata Steel Chess
toernooi in Wijk aan Zee
gewonnen! Eindelijk weer een
Nederlandse winnaar sinds 1985
(Jan Timman). Schaken is in
Nederland de denksport met een
groeiend aantal geïnteresseerden.
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Na deze opening wil ik graag naar de opening
op het schaakbord. Het schaakspel kent
drie kernwoorden die gebruikt worden om
een goede partij op te zetten; ontwikkelen,
samenwerken en PLAN. Vanuit de eerste
zetten op het schaakbord (de opening) zijn
de kernwoorden van kracht. Aan de hand
van twee voorbeelden zal ik het begrip
‘ontwikkeling’ toelichten.
Een heel belangrijk detail tijdens de openingsfase is dat de ‘kleine’ pion een hoofdrol
vertolkt. De pion geeft de richting van de
schaakstukken aan. Hij is maar één punt
waard, echter als je de pion niet met respect
behandelt, win je geen enkele partij.
Hier gaan we met voorbeeld één, waarbij wit
heel onvoorzichtig met de pionnen omgaat.
Tip, gebruik een schaakbord met cijfers/letters.
Je kunt dan de zetten goed op het bord uitvoeren, wit begint. Graag begin ik met het
‘Gekkenmat’: 1. f2-f3 / e7-e5 2. g2-g4 / Dd8-h4
schaakmat. Je ziet, de witspeler heeft twee
hele onhandige pionzetten gedaan, waardoor
de witte koning door de zwarte koningin
(dame) schaakmat kan worden gezet. De witte

koning kan niet ontsnappen aan de aanval
(schaak de koning) en verliest direct de partij.
In voorbeeld twee krijgt wit een revanche.
Hierbij ontwikkelt wit drie stukken en ze gaan
goed samenwerken. Buitengewoon detail is,
dat als je goed staat je soms met een BB-zet
(Brute Briljante-zet) moet toeslaan. Aan de
slag: 1. e2-e4 / e7-e5 2. Pg1-f3 / d7-d6
3. Lf1-c4 / a7-a6 4. Pb1-c3 / Lc8-g4 en nu de
BB-zet 5. Pf3xe5 / Lg4xd1 (zwart staat een
dame voor) en nu gaat wit aan de slag met
zijn plan en samenwerking! 6. Lc4xf7 schaak /
Ke8-e7 (even veilig) 7. Pc3-d5 schaakmat!!
Alle velden rondom de zwarte koning zijn
ook in bezit van de witte stukken.
Je ziet dat pionzetten ertoe doen. Achteloos
de pion zetten is een planloze opzet van de
schaakpartij en dan kan je dus heel snel
verliezen. Het blijft heel bijzonder om te zien,
dat veel beginners dus veel pionzetten in de
opening doen. Volgende keer aandacht voor
het middenspel!
Met schakers groet, Frank Tijdeman
Schaaktrainer 3 KNSB Schaakpret.nl

Colofon

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

deadline

Online maart 1

6 maart

2 maart

Print maart

20 / 23 maart

23 februari

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 23 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
• Oostknollendam

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

Mascha Schrander
EINDREDACTIE

André Klijnsma
MANAGEMENT

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
aanmelding op www.aktiefwormerland.nl per e-mail onze nieuwsbrief ontvangen. Gratis en gegarandeerd
in je digitale brievenbus!

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

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 en/of sponsoring
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!

aktiefwormerland.nl
Facebook.com/aktiefwormerland
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‘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.

Wij zijn
helemaal
thuis in
Wormerland.

Een full service notariaat dat u op ieder
notarieel rechtsgebied kan adviseren.
Zaandam
Provincialeweg 126, 1506 ME Zaandam
Wormerveer
Zaanweg 66, 1521 DM Wormerveer
Assendelft - Watertoren
Communicatieweg Oost 12-9h, 1566 PK Assendelft

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

GEWOON ZAANS GEWOON GOED

075 - 681 80 80
info@zaannotarissen.nl
www.zaannotarissen.nl

De beste kinderopvang
van de Zaanstreek
Liefdevolle zorg en inspirerende kinderopvang

Aktief is niet te missen!
Aktief magazine wordt huis-aan-huis verspreid in het
folderpakket. Heb je een ‘NEE/JA’ sticker of een ‘NEE/NEE’
sticker? Dan kun je Aktief meenemen bij een van de
afhaalpunten:
Dekamarkt Wormer
Torenerf Wormer
Vomar Wormer
	Noord-Hollands Hof
Gemeentehuis Wormerland
Spijkerboor
Winkelhart Wormer
Oostknollendam

•
•
•
•

•
•
•

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

Bedankt!
De nieuwe
Aktief is mede
mogelijk gemaakt
door Stichting
Nieuws- en
Advertentieblad
Aktief.

