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Korfballer
Terrenc Griemink:
‘Ik ga voor de sport,
lesgeven kan altijd nog’
Oudste vrijwilliger
Tafeltje Dekje (89),
doet het werk met
veel plezier

BEELD: BART HOMBURG
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Airco servicebeurt:

Airco reiniging:
• Vieze geurtjes verwijderen
• Visuele inspectie
• Temperatuurmeting

• Controle correcte werking
en vullen van het koudemiddel

€ 79,-

€ 29,-

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

€ 99,-

GRA
TIS!

*

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

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

HOUDING,
BEWEGING
EN PREVENTIE
Faunastraat 97, 1531 WD Wormer
telefoon 06 22 199 299
info@mensendieckpraktijkwormer.nl
Aangesloten bij ParkinsonNet, CVA Netwerk
Zaanstreek en Netwerk Chronische Pijn.

Het aanspreekpunt
voor al uw diensten
in de schoonmaak
info@josbakker
josbakker.nl
075-642 60 49
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‘‘

Eindelijk! De grote vakantie is begonnen en iedereen
die vastzit aan de schoolvakanties pakt de koffers,
of heeft ze klaarstaan. Even een andere omgeving,
ander volk en genieten van bijzondere plekken,
leuke activiteiten en het lekkerste eten en drinken.
Tenzij je liever thuisblijft natuurlijk. Want zo gek is
dat helemaal niet. Er zijn genoeg mensen die reik
halzend uitkijken naar hun vakantie in… Wormerland.
Voor hen zijn er de restaurants, hotels, bed and break
fasts of campings, want er valt hier genoeg te zien en
te beleven. En niet alleen als je van terrasjes en buiten
activiteiten houdt.
Denk aan ‘Wormer Live’, ons eigen muziekfestival,
dat pakt de festivalganger toch maar mooi even mee.
Uiteraard mogen toeristen een sup of kanorondje
door het Wormer- en Jisperveld niet overslaan. Maar
wist je dat er ook veel mensen hier naartoe komen
om te golfen? Onze gemeente ligt namelijk heel
centraal tussen wel zeven golfbanen. En hiervandaan
kun je alle kanten op, zoals naar Fort Spijkerboor, de
Zaanse Schans, Amsterdam, Haarlem en Alkmaar.
Noem maar op.
Kun je de verleiding toch niet weerstaan om te
kijken hoe groen het gras ergens anders is? Wil je
dan iets voor me doen? Het lijkt me leuk als je deze
Aktief meeneemt naar je vakantieadres en er daar
ergens een leuke foto mee maakt. In Aktief september
kunnen we dan een mooie compilatie plaatsen
van de uitgevlogen Wormerlanders. Als je Aktief uit
hebt en het plaatje geschoten is, leg ‘m dan in een
willekeurige leeshoek. Wie weet pikt een lezer van
elders uit het land het magazine op.
Ben jij die lezer uit onverwachte hoek? Leuk als
je ook een foto of een berichtje stuurt naar
redactie-aktief@optimaallokaalmedia.nl!
Veel leesplezier!

WORMER LIVE BENEFIET

Z

TEKST: GUUS BAUER

BEELD: BART HOMBURG

Zaterdag 28 augustus aanstaande is het eindelijk weer zover.
Wormer Live gaat na een onderbreking van twee jaar echt
weer live. Het programma zal zoals gebruikelijk weer bol staan
van plaatselijk én nationaal muziektalent. Een beetje bekend en
wereldberoemd. En alles daartussenin.

Ongedwongen sfeer
Nog dagen werd er elke keer weer nagepraat
over Wormer Live. Muziekfans uit de wijde
omgeving leefden ernaar toe. Wie herinnert
zich bijvoorbeeld niet het spontane optreden
van de frontman van The Golden Earring,
Barry Hay, de show van Harry Slinger van
Drukwerk, of de set van The Wild Romance.
Maar evengoed kreeg in de afgelopen jaren
een beginnend bandje de kans op het

‘‘

professionele podium, met een geluids- en
lichtinstallatie een echt festival waardig.
De ongedwongen sfeer, daar draait Wormer
Live om.

Ervaren organisatie
Wat een knallend feest was de editie van 2018.
Niets leek de organisatie te gek. Het was dan
ook bedoeld als een groot slotstuk. Bijna twintig
jaar hadden dezelfde voortrekkers zich vol

Het gaat niet alleen om
het programma, eerder om
de saamhorigheid
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De ongedwongen sfeer,
daar draait Wormer Live om

V.l.n.r: Ingrid en Ernst van ‘t Hof, Jeroen en Marjon Duim. De hond heet Dedos.

‘‘

Het ons-kent-ons gevoel

ingezet voor het evenement. Het was tijd
om het stokje over te geven aan een nieuwe
generatie. Het kleine potje wat in de loop
der jaren was opgebouwd, mocht in 2018
helemaal leeg. Zoals bij zoveel van dit soort
initiatieven heeft het vooral ook gedraaid op
vrijwilligers, was de insteek ook nooit echt
commercieel. Het ene jaar bleef er dankzij
de omzet van drank en hapjes iets over,
het andere jaar moest er soms wat geld bij.
Dat mocht de pret niet drukken.

In een nieuw jasje
Wormer Live was al die jaren gewoon vrij toe
gankelijk. Voor het eerst wordt er bij de editie
2021 entree gevraagd. En dat is niet zozeer om
de kosten te dekken, maar eerder om bedrijven
en (sport)organisaties te helpen die het de
afgelopen tijd door de pandemie zo ontzettend
zwaar hebben gehad. Voor twintig euro per
persoon is de muziekliefhebber een dag onder
de pannen. Eindelijk weer een beetje samen

het leven vieren. Iets waar, als je de voor
verkoop bekijkt, duidelijk iedereen ook weer
aan toe is. Kinderen onder de twaalf mogen
overigens gratis naar binnen. Al zijn er dit
keer geen springkussens en speciale kinder
activiteiten zoals schminken. Het zal evengoed
een gezellige dag worden.

Gemeente enthousiast
De gemeente Wormerland is bij monde van
de burgemeester positief te spreken over het
initiatief. Het ‘oude’ team is met net zoveel
enthousiasme als voorheen in de weer
gegaan. Er is veel ervaring. De vrijwilligers
stonden ook weer met graagte klaar. Ernst van
‘t Hof van De Hofjes, bijgestaan door Ingrid,
Marjon en Jeroen Duim voorheen van café
‘t Skip in Wormer, Theo Overweel en Remy
de Leeuw van Meneer Jottem en Hans Mulder,
zanger van Creepin’ Johnson en voorheen
CC Rider, krijgen de volle ondersteuning van
de gemeente. Mocht Wormer Live onverhoopt

toch niet doorgaan, omdat een nieuwe virus
variant bijvoorbeeld weer strenge maatregelen
eist, dan krijgen de kopers van kaartjes in de
voorverkoop hun geld terug, minus twee
euro administratiekosten. Een miniem risico.
We gaan er natuurlijk niet vanuit en de voor
tekenen zijn bijzonder gunstig.

Mooi programma
Wormer Live is dit keer een benefietfestival
met een hoofdletter B. Bandjes die in de
oefenruimte Jottem van Theo oefenen staan
op het podium, maar ook nu zijn er weer een
paar verrassende acts en zoals altijd zijn spon
tane optredens eerder regel dan uitzondering.
De organisatoren hebben, onder strikte
geheimhouding, aan uw verslaggever wel wat
laten doorschemeren. Ter plekke werd daar
door een kaartje besteld op wormerlive.nl.
Marjon: ‘Iedereen krijgt een kans. Het ene
bandje vind je niks, het andere geweldig. Het
gaat niet alleen om het programma, eerder
om de saamhorigheid.’ En Ernst van ‘t Hof valt
haar bij: ‘Het ons-kent-ons gevoel. Een echt
Wormer feestje.’ Ja, het is echt weer tijd voor
Wormer Live!

•
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‘Soms geeft ze me een duwtje mee,
maar verder lukt het nog prima’
TEKST EN BEELD: ESMERALDA DEUZEMAN

Al ruim 20 jaar brengen Mies en
Wim Luttikhuizen de maaltijden
van Tafeltje Dekje rond in
Wormerland. Deze maaltijden
worden vers bereid in de keuken
van Torenerf en doordeweeks bij
de mensen thuis gebracht door
een poule van vrijwilligers van
WelzijnWonenPlus.

Nicolette van Houten van WelzijnWonenPlus:
‘Afgelopen week hoorde ik dat Wim de mooie
leeftijd van 89 jaar heeft bereikt en besefte ik
me dat hij daarmee onze oudste vrijwilliger is.
Het leek ons leuk om hem en Mies met dit
artikel in het zonnetje te zetten.’
Na het overlijden van de moeder van Mies in
1999, waar ze veel voor gezorgd hebben,
zagen ze een oproepje in de krant voor Tafeltje
Dekje bezorgers. ‘Dit kunnen we wel gaan
doen’, zei Mies gelijk. Zo geschiedde. Ze rijden
altijd samen. ‘Behalve vorig jaar, tijdens het
begin van de Corona periode, toen heb ik het
alleen gedaan’, zegt Mies. ‘Wim is toch wat
ouder. We schelen elf jaar en dat vonden we
best wel spannend. Maar toen WelzijnWonen
Plus allerlei maatregelen nam om zo veel
mogelijk afstand te kunnen houden, zoals de
maaltijdbox buiten op een krukje neerzetten,
vonden we het veilig genoeg om het weer
gezellig samen te doen.’

Gezellig onderweg
Mies rijdt altijd en Wim stapt uit om de maal
tijd bij de mensen aan de deur te brengen.
‘Dat gaat nog prima, al geeft ze me af en toe
een duwtje mee’, zegt Wim lachend. Mies:
‘We hebben altijd dezelfde route in Wormer.
Daar zat voorheen ook Oostknollendam bij,
maar dat hoort nu bij een andere route. Dat is
wel jammer, ik vond het altijd een fijn stukje zo
over die dijk. Tijdens het rijden hebben we
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lekker de radio aan of we kletsen wat. Wim
houdt in de gaten of ik wel goed rij en
niemand over sla, haha.’ ‘En we checken met
elkaar of die ene mevrouw wel het goede
toetje heeft gehad en of het wel klopt dat
die meneer vandaag niet op de lijst staat,’
vult Wim aan. ‘Tja, je leert de mensen toch
een beetje kennen en zij ons ook. Dat maakt
het ook zo leuk!’
‘Mensen zijn echt blij als je de maaltijd komt
brengen’, zegt Mies. ‘Zeker op feestdagen
horen we vaak: Nou wat fijn dat jullie ook
vandaag komen! Die waardering is heel fijn.’

Sociale controle
Wim: ‘Het is soms ook confronterend, want je
ziet sommige mensen echt achteruit gaan.
Ook wanneer iemand niet open doet om de
maaltijd aan te nemen, gaan onze alarmbellen
af. We bellen dan naar WelzijnWonenPlus en zij
gaan er achteraan. Jaren geleden waren we

ook bij een meneer die niet open deed. Ik riep
door de brievenbus dat Tafeltje Dekje er was
en toen hoorde ik hem roepen. Hij was gevallen
en lag in de badkamer. Gelukkig kwam er een
buurvrouw met de sleutel en is 112 gebeld.
Dat is toch schrikken.’
Mies en Wim rijden eens in de 5 á 6 weken en
dan vijf dagen achter elkaar. ‘Dat vinden wij
het prettigst’, zegt Wim. ‘In die week staat alles
in het teken van Tafeltje Dekje, daar houden
we rekening mee. We moeten dan naar ons
werk’, lacht Mies. ‘We vallen ook veel in, vooral
in de zomer. Dan zijn er veel vrijwilligers met
vakantie, maar wij genieten van ons heerlijke
appartement.’
Leuke anekdote: op de plek waar hun apparte
ment gebouwd is, stond een kerk waar Wim
jarenlang het koor heeft gedirigeerd. ‘De kerk
toren is gelukkig bewaard gebleven en daar
kijken we op uit vanuit ons huis. De cirkel is
rond!’, aldus Wim.

•

Waarom gebruik maken
van Wijkbus Wormerland?
Waarom niet!
•	Vervoer van deur tot deur in de regio Wormerland, Zaanstad en Purmerend
• Op de tijd die u met ons afspreekt
• Tegen lage tarieven
• Met verlaagde instap en plaats voor rollators
• Rolstoel? Geen probleem, wij hebben een rolstoellift in onze bussen
•	Vriendelijke en kundige vrijwilligers die u graag naar de plaats van bestemming brengen
Dus…
Wilt u een keer winkelen in Zaandam of Purmerend? Wijkbus Wormerland brengt en haalt u op
de afgesproken tijden.
Heeft u een afspraak in het ziekenhuis, of bij de fysiotherapeut? Wilt u naar de kapper, pedicure,
of heeft u een andere afspraak? De vrijwillige chauffeurs van Wijkbus Wormerland zorgen ervoor
dat u op tijd bent.
Wilt u boodschappen doen of naar de markt in Wormer of Wormerveer? Ook geen probleem!
Wist u trouwens dat wij iedere maandag een boodschappendienst hebben, waarbij er vrijwilligers
aanwezig zijn om u te helpen met het pakken van artikelen, uw karretje duwen en helpen om
het allemaal op de band te zetten?
Daarom Wijkbus Wormerland!

Vrijwilligers gevraagd voor diverse functies
Vind jij het leuk om voor een ander iets te betekenen of klaar
te staan? Dan is een van de onderstaande vrijwilligersfuncties
misschien iets voor jou!

Vrijwilliger vervangende mantelzorg
Een mantelzorger staat dag en nacht klaar voor zijn naaste en heeft vaak weinig tijd meer voor
zichzelf of om even op te laden. Als vrijwilliger vervangende mantelzorg geef je de mantelzorger
even een adempauze en de zorgvrager een gezellig moment.
Wat houdt het in?
De vrijwilliger is er door er gewoon te zijn, zoals de mantelzorger er normaliter is, of samen
te wandelen, de krant te lezen, herinneringen aan vroeger op te halen, een spelletje te doen,
of gewoon een praatje te maken over onderwerpen die jullie samen leuk vinden.
Wat vragen wij van je?
Ongeveer een dagdeel per week om de mantelzorger te ontlasten. Deelname aan overleggen en
eventueel trainingen.

Bezorger Tafeltje Dekje
In deze Aktief staat een interview met Mies en Wim Luttikhuizen, Tafeltje Dekje vrijwilligers van
het eerste uur. Ben jij na het lezen hiervan ook enthousiast geworden? Wij kunnen altijd meer
vrijwilligers gebruiken, dus wees welkom!

Informatie

Wat houdt het in?
Je brengt met eigen auto (of als bijrijder zodra dit ‘corona technisch’ weer mogelijk is) de maal
tijden rond tussen 11.30 en 13.00 uur binnen een bepaalde route in de gemeente Wormerland
(de route is uiteraard in overleg). Per kwartaal kun je aangeven wanneer je wel en niet inzetbaar
bent. Je mag zelf kiezen of dit 1 á 2 keer per week is, 5 dagen achtereen, iedere 6 weken, of alles
daar tussenin. Wij zijn heel flexibel (en allang blij dat je dit wilt doen). Het is vrijwilligerswerk,
maar voor het gebruik van een eigen auto geven wij een onkostenvergoeding.

WelzijnWonenPlus
Faunastraat 68 (in de Omslag t/o de Vomar)
1531 WH Wormer
075-641 96 68 (ma t/m vr 09.30-12.00 uur)
wormerland@welzijnwonenplus.nl
www.welzijnwonenplus.nl

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken
van onze diensten? Hier vindt u ons:
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‘Nu leef ik voor de sport’

W

TEKST: GUUS BAUER
BEELD: WOUTER KEURIS (PORTRET), ERWIN BARTMAN – BIRDYMAN FOTOGRAFIE (ACTIEFOTO)

Wormenees Terrenc Griemink heeft het korfbal met
de paplepel ingegoten gekregen. Al op vierjarige
leeftijd probeerde hij de bal in de korf te werpen.
Nu is de vierentwintigjarige student aan de PABO een
kersvers lid van het nationale korfbalteam. Het achttal
dat bestaat uit vier vrouwen en vier mannen.

Familietraditie
Vrijwel al zijn familieleden spelen ook, zijn
oom, tante, broer en ouders. Zijn grootvader
van moederskant, Visser geheten, is betrokken
geweest bij de oprichting van Groen Geel,
IJskoud de Beste, de zeer populaire korfbal
vereniging in Wormer waarvan Terrenc ook lid
is. Eigenlijk kunnen kinderen vanaf vijf jaar in
clubverband meespelen, maar zijn moeder
coachte een pupillenteam en had een spelertje
te kort. Zij had het talent zogezegd in eigen
huis. Daarna doorliep Terrenc met glans de
diverse jeugdteams. Bij de junioren werd zijn
team tweemaal Nederlands kampioen, net
zoals bij de C1. Daarna volgden diverse Neder
landse kampioenschappen, zowel indoor, in
de Ziggodome bijvoorbeeld, als op het veld.

Verschillende competities
In het najaar wordt een helft van de buiten
competitie gespeeld, daarna volgt een aparte
binnencompetitie die duurt tot begin april.
Vervolgens wordt de competitie buiten
afgemaakt. Het kan dus zijn dat je als speler
bijvoorbeeld binnen hoger of lager speelt
dan buiten. Groen Geel speelt buiten in de
hoofdklasse en binnen in de korfballeague,
een hogere afdeling. Terrenc: ‘Ik speel al mijn
hele leven met mijn vrienden en ben met
hen steeds een stapje hoger gegaan. Het was
een uitdaging om steeds in het eerste team

terecht te komen. Daar hebben we evengoed
veel voor moeten trainen, maar ik vind het
spelletje leuk.’

Oorsprong
Begin vorige eeuw ging de onderwijzer
Nico Broekhuysen voor een handarbeidcursus
naar Zweden. Daar zag hij meisjes en jongens
samen een ingewikkeld ringspel spelen.
Teruggekomen in Amsterdam, versimpelde hij
de regels en verving de ring door een korf. De
Amsterdamse Bond voor Lichamelijke
Opvoeding zag wel wat in zijn spel. In 1903
werd ‘s werelds eerste korfbalbond opgericht,
zeventien jaar later was het tijdens de Spelen
in Antwerpen een demonstratiesport. Korfbal
is niet olympisch, maar maakt wel onderdeel
uit van de Wereldspelen, ook onder de auspiciën
van het IOC.

Sport en opleiding
Terrenc heeft eerst een MBO sportopleiding
gedaan en zit nu in zijn laatste jaar bij de PABO,
loopt stage op een school in Amsterdam-West.
Een echte uitdaging, maar die gaat hij net als
bij zijn sport niet uit de weg. ‘Tijdens de
Corona-periode waren er geen wedstrijden,
konden we niets met de eigen ploegen. Net
zoals een paar spelers van andere verenigingen
kreeg ik de uitnodiging van de bondscoach
om me te laten zien. Ik kreeg na afloop wat

We trainen veel, maar
‘
‘
ik vind het spelletje leuk
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verbeterpunten mee, met betrekking tot de
aanval moest ik meer aanwezig zijn.’ Met zijn
lengte van bijna twee meter is Terrenc natuur
lijk een ideale rebounder.

Klaar voor het grote werk
Vanaf begin mei traint hij mee met de nationale
selectie. Het is zwaar, korfbal is een interval
sport, maar Terrenc doet er alles aan om klaar
te zijn. Zijn eerste doel was om met Groen Geel
op het hoogste niveau te spelen, dat is al twee
seizoenen gelukt, nu wil hij het liefst bovenaan

die competitie eindigen. ‘Bij het Nederlands
team sta ik nu onderaan de ladder. Ik hoop
uiteindelijk ook daar een vaste waarde te
worden. Rond mijn vijfendertigste kan ik alsnog
fulltime voor de klas gaan staan. Nu leef ik
voor de sport.’ Een kwestie van investeren om
uiteindelijk een (betaalde) A-status te krijgen.
In oktober staat het EK op het programma.
Van de tien mannen gaan er zeven mee.
Terrenc doet er alles aan om daarbij te horen.
En volgend jaar wil hij natuurlijk ook graag bij
de Wereldspelen in Amerika zijn.

•

voor de klas gaan
‘staan
‘ Fulltime
kan alsnog

Momenteel is het korfbal nog niet
olympisch, maar dat zou in de toekomst
weleens kunnen veranderen, want juist het
feit dat er met gemengde teams wordt
gespeeld, spreekt het IOC heel erg aan.
De basis is op het moment nog iets te smal.
Er zijn landen in opkomst, zoals onder
meer Portugal, China, Taiwan en Tsjechië
en Nederland doet er alles aan om met een
actief promotiebeleid de concurrentie te
versterken. In totaal zijn rond de zeventig
landen aangesloten bij de Internationale
Korfbal Federatie. Bij de elf wereld
kampioenschappen die sinds 1978 zijn
georganiseerd, was het affiche van de
finale echter steeds dezelfde: Nederland
tegen België. Waarbij onze zuiderburen
slechts eenmaal nipt aan het langste
eind trokken.
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WORMERWIEKEN IN BEWEGING
In de kleuterklassen is Icbs
WormerWieken na de mei
vakantie van start gegaan met
het nieuwe thema: ‘Vervoer’!
In alle drie de klassen wordt
hier op verschillende manieren
aan gewerkt.

Zo is er een eigen vervoersmiddelen museum
van speelgoed. Van een vliegtuig tot aan een
brandweerauto, het is er allemaal vindbaar.
Naast het bezitten van een museum runnen
de kleuterklassen ook hun eigen fietsen
makerij. Heeft u een lekke fietsband, zitten
uw spaken los of zijn uw handremmen stuk?
Geen probleem! De fietsenmakers van Wormer
Wieken regelen het voor u. Zoals u kunt zien
op de foto’s wordt er zorgvuldig gewerkt in de
fietsenmakerij.

Naast het harde werken in de fietsenmakerij
is het ook belangrijk om lekker te bewegen in
de buitenlucht. Dit konden de kinderen volop
doen tijdens de sportdag. Deze sportdag werd
georganiseerd door een oud-leerling van de
school. Er waren ontzettend veel leuke onder
delen waarbij de kinderen konden bewegen.
Onder begeleiding van groep achters gingen
ze van start. Tikkertje, het parachutespel, een
bobbelbaan, touwtrekken en nog veel meer.
Het was er allemaal. De kinderen deden vol
enthousiasme mee!
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MET MODE

het verschil maken

Sietske Koene mode is een verrassende winkel wat betreft de hoge kwaliteit van de collecties,
het niet aflatende enthousiasme van de eigenaren Sietske en Dirk, maar ook vanwege de ruimte:
honderdvijftig vierkante meter verstopt in een L-vorm.

Echte Zaanse winkeliersfamilie
Grondlegger Pieter Koene, de overgrootvader van Dirk, was een echte
handelsman, maar ook iemand die toen hij in 1886 op de Marktstraat
zijn damesmodezaak begon een duidelijke visie had op kwaliteit en
verfijning. Al vanaf de start mochten er beslist geen concessies gedaan
worden aan de gebruikte stoffen en aan de productie. Een uitgangs
punt dat men tot op de dag van vandaag nog steeds hanteert. Geen
handeltjes, geen bulkkoopwaar, consequent blijven.
Dirk: “Wij zoeken constant naar kwaliteit, naar originaliteit, naar trenden tijdloze mode in een goede prijs-kwaliteits-verhouding, krijgen
daardoor nog weleens het stempel ‘chique’ of ‘exclusief’ opgeplakt,
met daarbij de onderliggende gedachte ‘relatief duur’, terwijl we
eigenlijk heel toegankelijk zijn, cliënten vaak verrast zijn hoe goed ze
bij ons kunnen slagen.”

Zaanbocht
Sietske en Dirk hebben uiteraard gevoel voor smaak, zijn cultureel
en maatschappelijk betrokken, hebben een paar jaren her het plan
bedacht om met kwaliteitswinkels aan de Zaanbocht gezamenlijk op
te trekken. Dirk is – het zit hem in de genen – net als zijn grootvader
een echte organisatie- en verenigingsman.
‘Het enthousiasme dat ik voor onze winkel heb, heb ik ook voor
de Zaanbocht. Samen kun je kansen beter benutten, leren van de
processen die zich in de wereld afspelen en op een bescheiden
manier proberen om bij te dragen aan verbetering.’

Middelmatigheid is overal, juist door gezamenlijk de kwaliteit van de
detailhandel te benadrukken, verbeter je een winkelgebied, kun je
naam maken in en buiten de regio.

Slow fashion
Grote winkelketens springen bij het ontdekken van een trend direct
op de markt, laten in zeer korte tijd in het verre oosten prompt de
gewenste kleding maken die ‘in’ blijkt te zijn. Net zo ongezond als
fastfood. Gemaakt onder foute omstandigheden tegen dumpprijzen.
“Je kunt niet een collectie bedenken en ontwikkelen in pakweg een
paar weken. Het milieu- en maatschappelijke element vinden wij net
zo belangrijk als de kwaliteit. De herkomst van het materiaal, de
garens. Wij zijn duidelijk van de slow fashion, van kwaliteit in plaats
van kwantiteit. En dat begint in het collectief hier ook echt te leven.
Het kan beter mooi, beter goed.”

Sietske Koene Mode
Marktstraat 1, 1521 DW Wormerveer
T 075 628 17 02, E info@koenemode.nl
www.koenemode.nl
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Honkvast op de
Wollegrasstraat Gele Lisstraat
BEELD: ISA DE GOEY EN AANGELEVERD

Sommige mensen wonen al (bijna) hun hele leven op dezelfde plek.
Frank de Goey (43), woont al vanaf zijn geboorte in de Wollegras
straat. In 2003 verhuisde hij, maar met maar 50 meter tussen zijn
oude en nieuwe woning, kun je hem zeker ‘honkvast’ noemen.
Frank (rechts) met zijn zus en een buurjongen.

Hoe was het om op te groeien in
de Wollegrasstraat?
‘Er waren veel kinderen en iedereen speelde
graag op straat. We voetbalden bijvoorbeeld
voor de deur, of bij de flats. Dit werd door de
bewoners iets minder gewaardeerd. De bal
tegen de garagedeuren maakte natuurlijk een
hels kabaal in hun woningen. Ook zetten we
met springschansen van planken en stenen
een parcours uit waar we met de crossfiets
overheen reden. We speelden verstoppertje
rondom de flats, visten achter de flat, hielden
sneeuwballen gevechten, deden stoepenrandje,
elastieken, landje veroveren en we knikkerden.

Ook hadden wij een tafeltennistafel, dus
samen met de buren maakten we regelmatig
een rondje om de tafel in de tuin.
De ouders en kinderen van een aantal huizen uit
de steeg kwamen ook op elkaars verjaardagen.
Oppassen ging nog met de babyfoon, met een
lange draad eraan, want draadloos bestond
nog niet. Mijn zus had nog een tijd, met een
blikje en een touw, vanuit haar slaapkamer
contact met het overbuurmeisje, totdat het
touw door de regen brak. Ook logeren bij de
buurvrouw was leuk toen ik jong was en mijn
ouders op wintersport waren.

Het was een heerlijke buurt om in op te
groeien, met veel betrokkenheid. De poort
stond bij iedereen altijd open. Een aantal
buurjongens woont nog in Wormer en die
spreek ik nog wel, ook met mijn oude buur
meisje in Assendelft heb ik regelmatig contact.’

Waren er weleens straatfeesten?
Vroeger waren er geen straatfeesten, maar de
laatste jaren hebben we wel wat buurtfeesten
gehad. Een gezamenlijke barbecue, een winter
feest met een echte sneeuwbar en natuurlijk
de WK-finale voetbal, voor op het gras met een
goede mix van de Nederlandse en Spaanse
bewoners.

Ken je een anekdote over de
straat of de bewoners?
‘Er was een tijd dat er veel autobanden lek
werden geprikt, de mannen uit de buurt
hebben toen ongeveer twee weken ’s nachts
rond gelopen om te waken met honkbal
knuppels et cetera. Gelukkig zijn ze niemand
tegengekomen en was het snel over met de
lekke banden.’

Wat mag er veranderen in de
straat of buurt?
‘Helemaal niets. Doordat de mensen over het
algemeen in de buurt blijven wonen, is er nog
steeds een heerlijke mix tussen jong en oud
en verschillende culturen. Er wonen nog steeds
gezinnen met kinderen en dus is het een
levendige buurt en wordt er genoeg buiten
gespeeld. De flats worden een keer gesloopt
en vernieuwd, ik ben benieuwd wat dat voor
gevolgen heeft voor de buurt. Ik kan hier oud
worden, natuurlijk is er wel de droom om een
keer een wat groter huis en tuin te willen,
maar dan moeten we eerst de loterij winnen.’
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KINDEROPVANG BOEFJE WORMER GAAT UITBREIDEN
Kinderopvang Boefje, opgezet door moeder en dochter, opende twaalf jaar geleden haar
deuren op het Visserspad 1A, te Krommenie. Inmiddels zijn er vier locaties, verspreidt over
Krommenie, Zaandam en Wormer voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

Samen sterk
Kinderopvang Boefje werkt met verschillende
instanties samen, zoals met de GGD die binnen
de locaties leuke opvoedkundige workshops
geeft en niet te vergeten met verloskunde
praktijk Poppie, waar u zich kunt aanmelden
als u zwanger bent. Hier wordt u goed door de
zwangerschap en kraamtijd heen begeleid.
Vervolgens neemt Boefje het na uw kraamtijd
over en verblijft uw zoon/dochter tot en met
4 jaar op de dagopvang en tot en met 12 jaar op
de buitenschoolse opvang. Boefje is vijf dagen
per week geopend van 07:00 uur tot 18:30 uur
(ruimere openingstijden in overleg mogelijk).

Door de samenwerking met basisscholen,
ontstaat er een doorgaande leerlijn naar het
basisonderwijs. Om de kinderen voor te
bereiden op de basisschool verzorgt Boefje,
met behulp van het taalprogramma Uk en
Puk, Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE).

BSO in Wormer
Op maandag 14 juni 2021 heeft BSO Wormer
haar deuren op de eerste verdieping aan de
Koetserstraat 16 geopend. Hierdoor is er op de
begane grond extra capaciteit beschikbaar
gekomen om kinderen van het kinderdag
verblijf op te vangen.

Daarnaast heeft de website een flinke
opknapbeurt gekregen! Een stuk over
zichtelijker en de tekst is in meerdere talen
te lezen. Bent u nieuwsgierig geworden?
Kijk dan snel op de vernieuwde website
www.kinderopvangboefje.nl

OPGERICHT
DOOR MOEDER
EN DOCHTER

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

Kinderdagverblijf

Spreekt belangenbehartiging U ook zo aan?

Buitenschoolse opvang
Peuterspelen

De Cliëntenraad van Torenerf is op zoek naar nieuwe leden
Belangenbehartiging binnen Zorginstellingen bestaat al vele jaren. Ook binnen Torenerf bestaat
de Cliëntenraad al sinds april 1997. De Cliëntenraad behartigt de belangen van de oudere cliënten
en bewoners in Torenerf. De basis voor het functioneren van de Cliëntenraad (CR) is vastgelegd in
de Wet medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018).
In de afgelopen periode heeft de Cliëntenraad helaas niet echt kunnen werken aan belangenbehartiging
voor de cliënten vanwege de coronapandemie. Deze pandemie duurt nu al meer dan een jaar en
heeft overal veel verdriet en leed aangericht. Gelukkig zijn alle bewoners en medewerkers van
Torenerf gevaccineerd en komt ook elders het bijna normale leven weer op gang. Het einde van de
pandemie is in zicht!
De Cliëntenraad van Torenerf bestaat thans uit vier personen. Om de belangen goed te behartigen
zijn vier leden wel erg weinig en ook onvoldoende representatief.
Om ons werk als CR weer volledig te kunnen uitvoeren, nadat we allemaal gevaccineerd zijn en
alles weer “normaal” is, wil de CR graag nieuwe leden aantrekken die het behartigen van belangen
voor de bewoners/cliënten in Torenerf ook erg aanspreekt.
Wanneer u, familieleden, mantelzorger, vrijwilliger, zelfstandig woont en thuiszorg ontvangt,
of een ieder met hart voor de mensen in Torenerf, na het lezen van dit artikel nieuwsgierig bent
geworden, hoe u een bijdrage kunt leveren aan het behartigen van die belangen van de bewoners/
cliënten van Torenerf, dan kunt u contact op nemen met de secretaris mevr. C. Willemse
075-6423602 of de voorzitter de heer Th. Krijnen 075-6216269 van de Cliëntenraad of een mail
sturen naar CRtorenerf@hotmail.com.

Vroeg- en voorschoolse educatie
Integraal Kind centrum

Theo Krijnen

Beitske Pfann

‘SAMEN SPELEND LEREN EN SAMEN OPVO
Locatie Evenaar
Bso en Ps (incl. VVE)
Jupiterstraat 139
1562 WP Krommenie

Henk Videler

Locatie Visserspad
Kdv, Bso en Ps (incl. VVE)
Visserspad 1a
1561 PK Krommenie

Locatie Wormer
Kdv, Bso en Ps (incl. VVE)
Koetserstraat 16
1531 NX Wormer

Cock Willemse

Cliëntenraad

Torenerf

Geïnstalleerd: 22 april 1997

Wij zien uw reactie graag tegemoet en de bewoners zullen u dankbaar zijn.
Met vriendelijke groet,
Th. W. Krijnen
Voorzitter Cliëntenraad Torenerf
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Locatie Bove
Kdv, Bso e
Drielse
1509 K

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.

RESULTATEN 2020 VAN WORMERWONEN IN EEN SERIE ILLUSTRATIES

In april heeft WormerWonen haar jaarverslag gepubliceerd. Maar
zo’n dikke pil doorspitten naar de leukste resultaten en activiteiten
van vorig jaar, is natuurlijk een bereklus. Daarom brengen wij de
leukste, meest interessante en meest duurzame activiteiten uit
2020 van WormerWonen in kaart met illustraties. De komende
maanden zullen wij in onze nieuwspagina een onderwerp met u
bespreken. In deze editie bekijken wij onze verhuringen in 2020.
Het zal niemand ontgaan zijn dat de woningnood groot is en ook
in 2020 is het aantal woningzoekenden flink gestegen. Zo waren er
vorig jaar in Wormerland, Zaanstad en Oostzaan 3.500 actief
woningzoekenden per maand terwijl dit er in 2019 “nog maar” zo’n
2.600 waren. Ook al veel, maar daar zijn er in een jaar tijd nog eens
bijna 1.000 zoekenden bijgekomen.
Met de stijging van het aantal woningzoekenden loopt ook de
wachttijd voor een sociale huurwoning steeds verder op. Een starter
moet gemiddeld zo’n 11,3 jaar wachten voor hij of zij in aanmerking
komt voor een sociale huurwoning. De stijging heeft ook te maken
met dat er in de categorie starters veel woningen zijn toegewezen
aan woningzoekenden met een urgentie. Dit betekent dat zij ook
bij een korte inschrijftijd een sociale huurwoning kunnen krijgen.
Daarentegen is het aantal wachtjaren voor doorstromers in 2020
ogenschijnlijk flink gedaald van 22,3 jaar naar 9,2 jaar. Dit laat zich
verklaren doordat in 2019 veel seniorenwoningen zijn verhuurd.
In 2020 zijn in Wormerland, Zaanstad en Oostzaan in totaal
105 woningen opnieuw verhuurd via WoningNet. 58,3% van de
woningen werd regulier aangeboden, waarbij WormerWonen een
aantal voorrangsregels kan toepassen voor starters, doorstromers
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en senioren. 33,7% van de woningen werd verhuurd aan woning
zoekenden met een urgentieverklaring. Dit houdt in dat zij door
sociaal-medische omstandigheden, stedelijke vernieuwing (bijv.
als WormerWonen een oud complex sloopt voor nieuwbouw) of
een indicatie passend wonen voorrang kregen op een sociale
huurwoning. De laatste 8% van de woningen werd ter beschikking
gesteld aan vergunninghouders, urgenten vanuit instellingen etc.
WormerWonen heeft in 2020 100% van de woningen passend
toegewezen aan huurtoeslaggerechtigde huishoudens.
Het percentage verhuur van woningen aan inwoners uit Wormer
land is in 2020 68%. Dit terwijl slechts 12% van de vrijgekomen
woningen met voorrang voor Wormerlanders werd aangeboden
aan inwoners uit Wormerland. Dit komt voornamelijk door het hoge
aantal (stadsvernieuwings)urgenten dat in 2020 is gehuisvest.
Met de resultaten van onze verhuringen in 2020 werken we aan ons
woon- en huurbeleid uit ons ondernemingsplan. We willen dat
minimaal 75% van de sociale huurwoningen van WormerWonen
bereikbaar is voor huishoudens met de laagste inkomens. De duur
zaamheidsinvesteringen van WormerWonen moeten een positieve
invloed op de bijkomende woonlasten voor huurders hebben. En we
willen dat onze huurders onze dienstverlening prettig ervaren. In 2020
werd de dienstverlening van WormerWonen
gewaardeerd met gemiddeld een 8.
Het complete jaarverslag van 2020
kunt u teruglezen op onze website,
Informatie & Contact,
Beleid, bestuur en toezicht,
Jaarverslag.

MIJN WORMERWONEN VERNIEUWD!
Als je al een account hebt voor ons huurdersportaal, heb je het
misschien al gezien. Het huurdersportaal Mijn WormerWonen heeft
een heel nieuw jasje. Via het huurdersportaal kunt u 24/7 al uw belang
rijke woonzaken regelen. U kunt er reparatieverzoeken indienen,
huuroverzichten bekijken en betalingsregelingen treffen. Ook is er een
kennisbank met antwoorden op de meest gestelde vragen en in de loop
van het jaar kunt u er ook al uw correspondentie met WormerWonen
terugvinden. Kortom: u kunt bijna al uw woonzaken 24/7 online regelen!

Oproep! Registreer je gratis voor Mijn WormerWonen
Wist u dat u zich als huurder van WormerWonen gratis kunt
registreren voor ons handige, online huurdersportaal? Heeft
u nog geen account voor Mijn WormerWonen, maar bent u
wel een huurder van WormerWonen? Meldt u dan snel aan
op www.wormerwonen.nl. Rechts bovenin vindt u de knop
“Mijn WormerWonen”, daar kunt u inloggen of gratis een account
aanmaken met uw e-mailadres.

VOORKOM WONINGINBRAAK!
Het is weer zover. Zomervakantie! Tijd om er even tussenuit te gaan,
maar voor inbrekers is dit juist de tijd om toe te slaan. Mogelijk neemt
u al goede maatregelen om inbrekers uit uw woning te weren, maar
inbrekers maken graag gebruik van de gelegenheid. De uitspraak de
gelegenheid maakt de dief bestaat ook niet voor niets. Maak het
inbrekers niet te makkelijk, vooral niet tijdens uw vakantie! Wij helpen
u met een paar handige tips:
• Geef uw woning een bewoonde indruk. Denk aan het instellen van
tijdschakelaars op lampen en denk ook aan de buitenverlichting.
• Voorkom opgestapelde post. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld
(tijdelijk) een nee/nee sticker op uw brievenbus te plakken of vraag
iemand om regelmatig de brievenbus te legen of de post van de
deurmat te halen. Vraag uw buren, vriend of vriendin of een kennis
om een oogje in het zeil te houden als u weg bent.
• Meestal hebben we de neiging ons huis spic en span achter te laten,
maar het is juist beter om uw woonkamer en keuken niet al te
perfect op te ruimen. Het aanzicht van een gebruikt kopje op tafel
of een opengeslagen krant geeft de indruk dat er iemand thuis is.
• Vergeet ook niet uw ramen en deuren goed af te sluiten. Ook niet als
u maar even weg bent. De gelegenheid maakt nog steeds de dief!
• Tegenwoordig delen we alles het liefst op social media, dus vast ook
dat u gaat genieten van een welverdiende vakantie. Maar hiermee
zet u de deur voor inbrekers op een kier. Deel uw vakantie pas op
social media als u weer thuis bent.

Maak uw woning ‘inbraakproof’
Sluit als u weg gaat altijd alle deuren en ramen en laat uw huis niet
onbeheerd achter. Ook niet voor ‘even’. Een gemiddelde inbraak duurt
slechts 30 seconden. Een inbreker die langer dan een paar minuten
nodig heeft, staakt meestal zijn poging. Zorg daarom dat een inbreker
aan uw huis voorbij gaat.
Meer informatie
Voor spoedeisende zaken belt u 1-1-2. Wilt u de politie spreken en is
het geen spoed, bel dan 0900 8844. Op www.veiligheidswijzer.nl vindt
u informatie over veiligheid en nuttige, concrete informatie en tips.

WORMERWONEN WENST U
EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE!
In de zomervakantie hebben wij een lagere bezetting en kan het soms iets langer duren
voordat wij de telefoon opnemen. We hopen op uw begrip. De werkzaamheden van
WormerWonen, zoals reparaties, onderhoudswerkzaamheden, nieuwbouwprojecten, etc.
lopen ook in de vakantie zo goed mogelijk door. In verband met de bouwvakvakantie
van 24 juli tot en met 15 augustus zijn echter de meeste van onze aannemers met vakantie.
U doet er dan ook verstandig aan uw reparatieverzoeken ruim voor uw en/of de bouwvak
vakantie aan te melden voor zover dat nodig is. Wij wensen u een hele fijne vakantie toe,
geniet ervan!

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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Guus Bauer • Column

Groepsgedrag
‘‘

In een eerdere column merkte ik op dat het
opvallend is hoe snel een willekeurig bij elkaar
gezocht groepje mensen uit Wormerland en
de Zaanstreek in een klein etmaal in een
stembureau een hechte binding krijgt met
elkaar. Maar er is ook minder fijn groeps
gedrag. Denk aan sommige meutes wielrenners
op ‘s lands fietspaden. Echte wedstrijdrijders
trainen alleen, heel vroeg of in de avond, nooit
in de volle zon, draaien saaie rondjes ergens
ver weg in de polder, de blik op oneindig,
blijven weg van toeristische routes, gaan het
liefst, zoals buurt- en generatiegenoot Fred B.
nog steeds, buiten het seizoen de bergen in.
Hoe sterk is de eenzame fietser, die krom
gebogen over het stuur... Nou, de jaren gaan
tellen, en het is al heel wat seizoenen her dat
ik nog eens, zoals het heet, ‘kort’ eindigde in
een wedstrijd.
Op een van de eerste warme dagen in juni
werd de pont bij de Hembrug overspoeld door
racelui, over het algemeen middelbare mannen
in felgekleurd lycra met sponsornamen. Zou er
werkelijk iemand zijn die deze knarren aanziet

voor professionals? Mij niet meer gezien, zo’n
kek pakje. Ze waren druk in gesprek over
materiaal, trainingsschema’s en voedings
supplementen. Aan hun embonpoint te zien,
liefhebbers van bier, brood en worst. Derge
lijke rijders hebben een wat aparte stijl,
trappen wijdbeens, omcirkelen zo hun pens.
Ik stond vooraan en zodra de klep naar beneden
ging, zette ik aan voor een spurt op mijn oude
karretje. Ik had de spottende blikken wel
gezien. Maar er gaat niets boven een stalen
frame. Ook niet de carbonfietsen van, in
hun geval soms wel, tienduizenden euro’s.
Ze haalden me na een kilometer of wat in,
drukten me bijkans in de berm. Ik ging in de
achtervolging, hoorde hoe ze een man op een
opoefiets met een ‘uit de weg, ouwe’ aan de
kant schreeuwden. Daarop zag ik een wonder.
De man klapte zijn dijbenen uit en reed, met
een kleuter voorop, de groep zwijgend voorbij,
verdween in een moordend tempo aan de
horizon. Mag ik via de redactie horen of u het
was, de marathonschaatser, de olympisch
kampioen op de tien kilometer?

ZIJ HEBBEN IETS TE VIEREN!
Juf Baaf gaat
met pensioen!

Kunstschilder Ger Zaagsma staat in het
blad ‘Landleven’
En in zijn atelier aan de Dorpsstraat 55, in Wormer mag hij
eindelijk weer bezoekers ontvangen. Kom in het weekend
gerust eens binnenlopen om een kijkje te nemen.
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Gretha en Rindert de
Bruin, zijn op 27 juli a.s.
50 jaar getrouwd!

Juf Baaf Zunneberg
heeft 45 jaar in
Wormer gewerkt
en gaat nu met
pensioen! In al die
tijd heeft zij zo’n
1100 leerlingen in
haar klas gehad!
De collega’s en
kinderen van OBS
de Eendragt zullen
haar enthousiasme
en optimisme
gaan missen, maar
wensen haar heel
veel plezier met reizen met de camper, haar
kleinkinderen, lezen, haken en al die leuke
andere dingen die Baaf zo goed bedenken kan!

Verhuur

€ 5.-

per persoon
per dag!

2021, het jaar dat de showroom van Kanocentrum Arjan Bloem 30 jaar
“Aktief” in Wormer staat, waar het enthousiaste team 7 dagen per week
klaar staat om de passie te delen. Ontdek het Wormer- en Jisperveld van
1 april tot 1 oktober met de kajak, kano, sup en/of waterfiets, reeds te
huur voor maar € 5.- per persoon per dag! Graag tot ziens in Wormer!
Poelweg 1 B
1531 MD Wormer
Tel. 075 621 8805
info@kajak.nl

Kandidaat

‘‘

Volgens Wikipedia is een kandidaat een persoon die iets tracht
te verwerven. Een prijs of een baan, een titel of een nominatie.
Een kandidaat is een beetje een wannabe dus, volgens deze en
ook andere zeer gerenommeerde woordenboeken en
encyclopedia.
Nu ik deze column mag schrijven, kan ik die misinterpretatie
eindelijk rechtzetten. Want ook in de dagelijkse praktijk maken
we mee dat cliënten zich in eerste instantie afgescheept voelen
en het liefst ‘de notaris zelf’ spreken. Terwijl ze eigenlijk veel
beter af zouden zijn bij de kandidaat. Die heeft behoorlijk wat
jaren studie achter de rug, ervaring opgedaan en wordt juist
vanwege de expertise aan een dossier toegewezen. Tenminste,
zo gebeurt dat in onze praktijk. Gelukkig hebben cliënten
meestal snel door dat ze in capabele handen zijn.

De kandidaat heeft dus een imagoprobleem. Aan het woord
ligt het niet, dat komt van het Latijnse candidus, wat helder wit
betekent. De kleur van de ambtelijke toga in het oude Rome.
Ergens daarna ging het mis met de aanduiding. Of met onze
samenleving. Want ineens konden wij ons niet meer voorstellen
dat je blij en tevreden kunt zijn over je huidige maatschappelijke
positie. Het moet beter en vooral méér. Wie enthousiast vertelt
over het vak kandidaat-notaris krijgt steevast de vraag wanneer
de maatschap in beeld komt. Meewarig schudt men het hoofd
over het gebrek aan ambitie als de kandidaat aangeeft helemaal
in zijn of haar rol te zitten. Onderzoek doen en dagelijks te maken
krijgen met alle aspecten van het vak. Net als ik. Het enige
verschil is dat wij notarissen tegelijkertijd ook ondernemers slash
managers zijn. Zonder kandidaten zou het halve notariaat
overwerkt raken, dat durf ik best te stellen. Dus, voor eens en
voor altijd, een kandidaat is een arrivé. En bij ons heel welkom!

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

B a r b e c u ep a k k e t
voor 4 personen:

- 4 kip saté;
té;
- 4 varkenshaas sa
- 4 vuurpijlen;
jes;
- 4 procureur lap
.
rs
- 4 hamburge

Voor maar

14
mmer: 075-642 56
Bestel via telefoonnu
Volg ons ook op Facebook:
Slagerij Gijs Tange en
Instagram: slagerijgijstange

€19,95
KIJK EENS OP ONZE SITE:
FYSIOWITT.NL VOOR MEER
INFORMATIE OF HET MAKEN
VAN EEN AFSPRAAK.
UITERAARD KUNT U ONS
OOK BELLEN OF MAILEN.

MANUELE THERAPIE • MANUELE LYMFEDRAINAGE EN OEDEEMBEHANDELING
NEK-, SCHOUDER- EN ARM- KLACHTEN • GESPECIALISEERDE OUDERENZORG
RUGKLACHTEN • SPORTLETSELS • DRY NEEDLING • KINDERORTHOPEDIE

Dorpsstraat 283 | 1531 HH Wormer | 075 6423955 | info@fysiowitt.nl

PRAKTIJK VOOR
FYSIOTHERAPIE
EN PODOLOGIE
Fysio, Podo & Sport
Voetzorg Zaanstreek
Koetserstraat 12
1531 NX Wormer
06-11095581
www.voetzorgzaanstreek.nl

AN

Gord

De Vo
0299 ww

ANNETTE

Gordijnen & vloe

A N N E T T20%
E ’korting
S

D

Gordijnen & vloeren
op MHZ

raamdecoraties.
De Volger 22 • 1483 GA
De Rijp
De hele maand maart ontvang
je bij95
ons 20%
0299 - 67 66 76 • 06 39 60
90korting* op
MHZ raamdecoraties!
(excl. smarthome)
www.annettesgordijnen.nl
Wil je meer weten over deze actie?
Neem vrijblijvend contact met ons op
0299-676676
annettesgordijnen@gmail.com
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De Volger 22 | 1483 GA De Rijp | 0299 - 67 66 76 |

PUZZELEN VOOR EEN PRIJSJE
Stuur je oplossing voor 22 juli 2021 in via
www.aktiefwormerland.nl/puzzel/
Onder de goede inzendingen verloten
wij drie maal een fles wijn. Beschikbaar
gesteld door Chateau 26, Wormer.
De winnaars krijgen per mail bericht. Over de
uitslag kan niet worden gecommuniceerd.

1. Schim
2.	Heel Wormer
land leest dit!
3. Rondje
4. Muziekteken
5. Leerkracht
6. Mogelijk
7. Raadsel
8. Hamer
9. Maand
10. Bijenhouder
11. Seizoen

Individuele kracht
Frank Tijdeman
De vorige aflevering heb ik het
onderwerp tactiek besproken met
voorbeelden van Max Euwe, onze
enige wereldkampioen schaken.
Tactiek is een onuitputtelijke bron
om ongelofelijke schaakmomenten
mee te creëren en eigenlijk ook de
meest ‘makkelijke’ manier om een
schaakpartij te beslissen.
Nu, een tweetal stellingen met weinig schaak
stukken en toch vol creativiteit/tactiek.
Vaak worden stellingen met weinig stukken
afgedaan als simpel, geheel ten onrechte.
Ik zal één voorbeeld geven met de oplossing
erbij en een tweede opgave voor jou om de
oplossing zelf te vinden. Je hebt wel gemerkt,
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dat ik geen diagrammen geef! Ik wil graag dat
je de stelling zelf op het bord zet en aan de
slag gaat. Dat betekent, rustig opzetten en
controleren en dan 13 minuten de oplossing
zoeken.
Op het bord de eerste stelling: Wit,
Kg3-Lc1-Pd5 en Zwart, Kh8-Lh5 en pion e4.
Wit speelt en wint! Je gaat nu analyseren.
Oplossing: 1. Pd5-f6 / Lh5-d1 2. Lc1-h6 (zwarte
koning gevangen) pion e4-e3 3. Lh6-f8 pion
e3-e2 4. Kg3-f2. De pion op e2 gaat verloren,
daarna loopt de witte koning naar veld h6 en
geeft mat via Lf8-g7, schaakmat!
De tweede stelling wil ik heel graag aan jou
overlaten. Er zijn wel overeenkomsten met
stelling één.
Wit, Kh4-Lc1-Ph6 en pion h7. Zwart Kh8-Ld7
en pion e4, wit speelt en wint. Nadat je de
stelling hebt opgezet, kijk je er 13 minuten
naar en bedenk je een plan.

Voor beide stellingen geldt dus, dat de
witspeler een goede stelling heeft bereikt.
De witspeler moet dan toeslaan met de
individuele kracht van het schaakstuk.
Natuurlijk is het herkennen van een tactisch
moment weer heel belangrijk!
Je ziet dat de individuele kracht van een
schaakstuk, veel meer wegen opent naar
onverwachte creativiteit.
Ik ben benieuwd naar jouw reacties/vragen/
tips, mail ze aan de redactie.
Met schakers groet,
Frank Tijdeman
Schaaktrainer 3 KNSB
Schaakpret.nl

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:

Colofon

OPTIMAAL
LOKAAL
MEDIA
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.

MAKERS

Mascha Schrander
REDACTIE

André Hooijschuur
VORMGEVING

Bart Homburg
FOTOGRAFIE

Eric Hartgers
MEDIA-ADVIES

Selesta Klijnsma
PRODUCTIE

Erwin van Doleweerd
FINANCIËN

André Klijnsma
UITGEVER

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

Wim en Per beiden uit Limburg peddelen met hun kajak langs de
Poelboerderij. Nieuwsgierig kijken ze over het water naar het terras
dat weer open is. Normaal peddelen ze de Maas af lekker met de
stroom mee. Dan spoort de kajak vanzelf. Hier tegen de golven in
moeten ze meer kracht zetten. Ook is het meer bijsturen maar dat
doen ze zonder erbij na te denken, want ze zitten al meer dan 25 jaar
bijna wekelijks in de kajak. Per doet dat ook geregeld met kansarme
jongeren. Een dag op het water helpt deze jongeren om de wereld
positiever te bekijken. Nu zijn ze bij het kanocentrum op bezoek om
verschillende kajak’s uit te proberen. De ene zit in een kajak van
Duitse makelij en de ander in eentje uit de UK. De keuze wordt nog
moeilijk zo te zien. Ze komen hier vast nog eens terug en dan zullen
ze een kijkje in de boerderij doen. Nu is het kanoën, testen en wie
weet kopen. Goede reis terug jongens.

RATJETOE
ymvereniging Kwiek stopt. De leden gaan verder bij
•	GTurncadamy
en G.V. Lycurgus Hygiëa. Kom op de open
training, za. 26 juni a.s. van 9.30 tot 10.30 uur in de Sporthal
Wormer!
CWO zoekt een hobbyhok om wekelijks een gezellig
•	Saanschuifdiner
voor ouderen te organiseren.
Interesse? Mail of bel Leontine Wouda E: scwo@scwo.nl
T: 075-6423247

MEEMAKERS
Guus Bauer
REDACTEUR

Vragen, suggesties of ideeën? Neem gerust contact op
Inhoud rubrieken
Mascha Schrander: redactie-aktief@optimaallokaalmedia.nl of 06-43818151
Adverteren of gesponsorde content
Eric Hartgers: 06-50251796
De volgende Aktief verschijnt:
verschijning

deadline

Online augustus

28 augustus

24 augustus

Online september 1

11 september

7 september

Print September

25/28 september

31 augustus

Online september 2

25 september

21 september

Kijk op www.aktiefwormerland.nl voor het jaaroverzicht.

•

Disclaimer

•

Rechten

	Mevrouw Corrie Spaans spaart nog steeds geboortekaartjes,
op Schansstraat 27 te Wormer.
	Crystal van der Lee haalde meer dan € 3000,- op voor het
spierfonds: ‘Alle sporters en/of gulle donateurs, ontzettend
bedankt! Naast geld voor onderzoek naar SMA, geeft je hulp
het gezin van Lenn veel steun. Ik kan bijna niet onder woorden
brengen hoe blij ik ben dat de actie zo’n succes is geworden!’

Nienke Husslage
FOTOGRAFIE

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

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.

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.
Nadort Elektrotechniek
Stofkuipstraat 7, Wormer
075 642 70 49
info@nadort-elektro.nl
www.nadort-elektro.nl

Metaalhandel Robas
Inkoop oud ijzer 06 - 840 20 111
Malerstraat 10C
1531 NW Wormer
Maandag tot
en met vrijdag
Geopend van
08.00 tot 17.00 uur

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

06 52 76 44 40
ronbinken@icloud.com
www.ronbinken.nl

Zaterdag
Geopend van
08.00 tot 14.00 uur

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

FYSIOTHERAPIE
MANUEEL THERAPIE
FITNESS
075 642 69 42 • verantwoord-bewegen.nl

Onze deur staat tijdens openingstijden altijd
geopend voor vragen of advies.
Hopelijk tot snel!

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

