TARIEVEN 2022

In de dorpsmagazines van
Optimaal Lokaal Media wordt je
advertentie goed gezien door alle
inwoners van Zaanstreek Noord!
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In onze 4 dorpsmagazines en bijbehorende
websites staan verhalen
van mensen uit de buurt
waar je woont en vind je
informatie over wat er
allemaal te doen is in jouw
eigen omgeving.

in
v

OPTIMAAL LOKAAL MEDIA

De magazines bieden ondernemingen, verenigingen en
organisaties de gelegenheid om te vertellen wat zij doen,
wat hun doel is en wat hun rol is in de lokale samenleving.
Wij willen deze partijen met elkaar in contact brengen.
Waardering voor elkaar en voor de eigen omgeving staan
centraal. En bovenal: onze magazines en websites worden
gemaakt door enthousiaste locals.

Onze multimediale
aandacht wijst jouw
lokale klanten de weg.
Lokaal communiceren,
dat is onze kracht!

Optimaal Lokaal Media heeft heel veel
te bieden.

Wist je dat:
•	Uit onderzoek blijkt dat 81% van alle Nederlanders
weleens een huis-aan-huis uitgave leest.
•	65% van de Nederlanders let op de aanbiedingen
van lokale ondernemers in de huis-aan-huisuitgave,
waarna 51% hiervan actie onderneemt door:
- een aankoop te overwegen
- een winkel te bezoeken (online en offline)
- meer informatie in te winnen

1.	Iedere maand een luxe magazine dat huis-aan-huis verspreid wordt
in Assendelft, Krommenie en Krommeniedijk, Wormerland en
Wormerveer en Westknollendam. En wie onze magazines niet in
de brievenbus heeft gekregen, kan een exemplaar meenemen bij
diverse afhaallocaties.
2. Ieder dorpsmagazine heeft zijn eigen website.
3. Ieder dorpsmagazine heeft zijn eigen Facebookgroep.
4.	Ieder dorpsmagazine heeft zijn eigen digitale nieuwsbrief die
2 weken wordt verstuurd.
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VOOR HEEL ASSENDELFT

Wil je de bekendheid van jouw bedrijf
of organisatie vergroten? Meer klanten,
meer leden?
Met onze dorpsmagazines voorzien we de lokale inwoners van een
kwalitatief en lezenswaardig gratis magazine, zowel online als in print.
En met je advertentie of advertorial bereik je al je bestaande klanten
en alle inwoners die nog niet tot jouw klantenkring behoren.
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ADVERTENTIES IN MAGAZINE

Tarief

opmaak

formaat

plaatsing

advertentie

1x

1/16 pagina

42,5 x 65 mm (bxh)

€ 10,-

€

1/8 pagina

90 x 65 mm (bxh

€ 15,-

€ 150,-

doorplaatsing

6x

95,-

€

85,-

€ 135,-

1x

6x of 11x

80,-

11x
€

60,-

op aanvraag

€ 125,-

€

90,-

op aanvraag

€

1/4 pagina

90 x 133 mm (bxh)

€ 25,-

€ 255,-

€ 230,-

€ 215,-

€ 155,-

op aanvraag

1/2 pagina

185 x 133 mm (bxh)

€ 50,-

€ 430,-

€ 385,-

€ 365,-

€ 260,-

op aanvraag

hele pagina

210 x 297 mm (bxh)

€ 85,-

€ 765,-

€ 690,-

€ 650,-

€ 460,-

op aanvraag

• Prijzen zijn per plaatsing en inclusief doorplaatsing naar onze website, waar deze gedurende de looptijd van de gekozen editie vertoond wordt.
• Korting bij meerdere plaatsingen binnen 1 jaar en vanaf 6 plaatsingen maken we je advertentie GRATIS!
• Alle prijzen zijn exclusief BTW en geldig tot en met 31 december 2022.
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ADVERTORIALS - BEDRIJF IN BEELD

Tarief
formaat

uitvoering

1 titel

doorplaatsing

1/2 pagina

tekst +foto aangeleverd

€ 250,-

€ 200,-

hele pagina

tekst +foto aangeleverd

€ 450,-

€ 400,-

1/2 pagina

wij maken tekst en foto

€ 450,-

€ 200,-

hele pagina

wij maken tekst en foto

€ 700,-

€ 400,-

• Prijzen zijn per plaatsing en inclusief doorplaatsing naar de website, waar deze een maand vertoond wordt.
• Alle prijzen zijn exclusief BTW en geldig tot en met 31 december 2022.
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ADVERTENTIES ONLINE

Tarief

opmaak

plaatsing
1 maand

positie

formaat

Banner (met link naar eigen website)

728x90
pixels

€ 15,-

€ 50,-

€ 75,-

€ 100,-

+ 60%

Banner nieuwsbrief
(met link naar eigen website)

300x250
pixels

€ 15,-

€ 75,-

€ 100,-

€ 125,-

+ 60%

Digitale advertorial (wordt geplaatst
tussen de overige redactie)

€ 25,-

€ 75,-

Video (interview of bedrijfs
presentatie) op website + YouTube

op aanvraag

• Prijzen zijn per plaatsing.
• Alle prijzen zijn exclusief BTW en geldig tot en met 31 december 2022.

2 maanden

doorplaatsing
3 maanden

TARIEVEN 2022
Inhoud

Stoer en elegant.

Luxueus, maar ingetogen.
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Tel. 075 - 616 48 85
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Aangesloten bij ParkinsonNet, CVA Netwerk
Houthavenkade
50
Fax 075-6706123
Zaanstreek en Netwerk Chronische Pijn.
1506 PD Zaandam info@oudenaren.nl

Tel. 075 - 616 48 85
www.oudenaren.nl
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Schilder nodig?

Bel of mail voor een
vrijblijvende offerte.

Kijk op
www.dehofjes.com
voor onze
activiteiten.
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Interview met Serra Huijgen
Over haar werk bij ’t Weidje.

WormerWonen

10

Column Guus - Casinobroden

11
UITLIJNEN VOOR EEN BETERE WEGLIGGING!

Het aanspreekpunt voor al
uw diensten in de schoonmaak.
Wij staan garant voor:
• milieubewust kwalitatief werk
• persoonlijke belangstelling
• vakkundig advies
info@josbakker.nl | josbakker.nl | 075 - 642 60 49

15

Wat doe jij bij
De Poelboerderij?
Sam & Jop

16-17

Politieke partijen

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

Voor deze Aktief werden ook gesprekken gevoerd met
de onlangs 90 jaar geworden Wormerse Corrie Klijn en
met Serra Huijgen, medewerkster
bij ’t Weidje. Serra
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Onverwacht Wormerland
IJsvogelwandje Wormer
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Aktief is niet te missen!
Aktief vind je in je brievenbus,
in het folderpakket.
Heb je ‘m gemist? Geen punt,
je kunt Aktief in ieder geval altijd
afhalen bij:
• Vomar in Wormer
• gemeentehuis Wormerland
• Winkelhart in Wormer
• Torenerf in Wormer
• Noord-Hollands Hof in Spijkerboor
• Versmarkt in Oostknollendam

Meld je aan voor onze VAN KROMMENIE
nieuwsbrief!
LIVE-MUZIEK
Gratis en iedere 2 weken gegaranFOODTRUCKS
deerd in je digitale brievenbus!
SPORT & VRIJE TIJD
Ga naar: www.aktiefwormerland.nl/
CULTUUR
contact/
VERKEN JE STREEK

13.00
Puzzelen voor een prijsje

Ha pe
- 23.00 UUR
hun best gedaan om van deze editieH
een
& Hatijd-p
Hiipveelzijdig
p&
schrift te maken over de mensen en plekken die je kent.
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GENIET EN MIS HET NIET!
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DE MAKELAAR DIE EEN
STAPJE MEER DOET
I

n deze hectische tijden op de woonmarkt is het juist van groot belang om
in zee te gaan met een makelaar die
nog de tijd neemt, je met raad en daad
bijstaat. Bij Saen Garantiemakelaars
op de Heiligeweg in Krommenie hoef
je geen drempelvrees te hebben. Ook
voor een enkele vraag of een oriënterend
gesprek staat het vakkundige team altijd
klaar. De persoonlijke benadering is het
handelsmerk van dit kantoor.
Regelmatig zie je makelaar Thijs Duin
op de bedrijfsfiets door Wormerveer,
Krommenie en Assendelft fietsen, hier
en daar een praatje makend. Hij is een
echt mensen-mens.

En ja, om hun werk goed en met plezier te
kunnen doen, verdienen ze een professionele organisatie en apparatuur, vindt Knap.
En dus heeft de stichting een professioneel
planningssysteem met dito planners, een
ICT’er die ervoor zorgt dat alles up to date
blijft, een wagenparkbeheerder die ervoor
waakt dat de bussen bedrijfsklaar en veilig
zijn, een coördinator die alle eindjes aan
elkaar knoopt en klantvriendelijke en
deskundige chauffeurs.
‘En minstens zo belangrijk. Daardoor kunnen we onze klanten een betrouwbare en
veilige dienstverlening bieden.’

STABIELE FACTOR

En zo heeft hij ook zijn team geformeerd.
Thijs: “De basis moet goed zijn.
Ons aanbod is gezond. We mogen ons
gelukkig prijzen met een grote schare
aan vaste klanten. Wij hebben echt baat
bij mond-tot-mondreclame. Wij denken
niet alleen mee over het juiste prijsadvies, maar bouwen aan een relatie op
de lange termijn. Het is van belang dat
je duidelijk maakt wat cliënten kunnen
verwachten. Tot 2015 zat ik bij ons filiaal
in de stad. Maar hier in Krommenie voel
ik me echt thuis. Het is prettig om lokaal
te werken. Je bent overal dichtbij.
Betrouwbaarheid als stabiele factor.
Dat zorgt ervoor dat we ons goed
kunnen inleven, of het nu particulieren
zijn of zakelijke klanten. Wij adviseren,
maar de klant bepaalt.”

Op tijd rijden
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KIJK! Krommenie

90 x 133 mm

A DV E R TO R I A L

Vrijwilligersvervoer wordt
professioneel georganiseerd

De stichting vervoert mensen die vanwege
hun beperking geen gebruik kunnen
maken van het openbaar vervoer. De
bestemmingen zijn heel divers: een bezoek
aan een ziekenhuis, de huisarts, naar de
dagbesteding, het wijkcentrum (buurthuis),
maar ook naar de kerk, een uitvaart, het
theater, een concert, een sportevenement
en voor een familiebezoek.
Knap: ‘En we vervoeren onze passagiers
1 op 1, eventueel met een begeleider.
Daardoor kunnen we heel efficiënt en op
tijd rijden. Mensen zitten nooit onnodig
lang in de bus. En bij bijvoorbeeld een
controlebezoek aan het ziekenhuis blijven
we daar op de klant wachten. We bieden
onze klanten dus als het ware een privé
chauffeur.’

90 x 65 mm

Veel plezier als je het gaat lezen! Dan ga ik nog even
‘vrolijk’ verder, tot ik écht koffie verdiend heb.

A DV E R TO R I A L

Ze hebben een ICT-man, een wagenparkbeheerder, een
coördinator, tien planners en zo’n vijftig chauffeurs die
zeven dagen per week met vijf (rolstoel)bussen jaarlijks
ongeveer 5700 passagiers vervoeren. Zie daar de Stichting
Vrijwilligersvervoer Zaanstreek en omstreken. ‘En allemaal
vrijwilligers hè, waarvan sommigen er al sinds de
oprichting in 2009 werken’, zegt Jaap Knap, sinds twee jaar
voorzitter van de stichting. ‘Ik heb heel veel bewondering
voor ze. Het zijn kanjers.’

Moderne busjes vervoeren mensen met en zonder rolstoel

Flexibel
De meeste ritten zijn in de Zaanstreek. Maar
ook daarbuiten wordt gereden. ‘We hebben
op dit moment een klant die wij voor een
aantal bestralingen heen en weer naar een
ziekenhuis in Amsterdam brengen.’
En voor een aantal zorginstellingen worden
ook regelmatig groepsreizen gemaakt: naar
Artis, de Keukenhof of een dagje IJmuiden.

bus rijden er nu vijf. ‘Ook al zijn we vrijwel
altijd volgeboekt, we hebben als bestuur
niet de ambitie om nog groter te worden.
Het moet voor iedereen wel behapbaar en
vooral ook gezellig blijven’, zegt Knap.

Niet groter

Zoals gezegd, bij de stichting werken
vrijwilligers die na een korte opleiding hun
werk gaan doen: op kantoor in Wormerveer
of op de bus. ‘We kunnen altijd nieuwe
vrijwilligers gebruiken.’

De Stichting Vrijwilligersvervoer Zaanstreek
en omstreken is in 2009 met steun van
Evean Zorg opgericht. Begonnen met één

Meer informatie op
www.zaanstreekvervoer.nl.
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Zo’n momentje had ik toen het interview met Jennifer
de Boer binnenkwam over de zorgen rondom de
gezondheid van haar dochtertje Djeslynn. En bam!
Ik zag alles weer in perspectief. Wees alvast gewaarschuwd, dit verhaal komt binnen.

DE FINE FLEUR

Trekt uw auto naar één kant?
Rijdt uw auto niet prettig?
Voorkom onnodige
slijtage van uw
banden en een
te hoog brandstofverbruik!

42,5 x 65 mm
Soldaatweg 11
1521 RK Wormerveer
T: +31 (0)75 628 18 32
E: info@autotop.nl
www.autotop.nl
www.autotopverhuur.nl

ZA
TER
DAG

90
Een interview met Corrie Klijn

16

Maak nu
een afspraak
voor een
wintercheck

‘En bam, ik zag alles
weer in perspectief’

Winterwonderland op OBS
Weremere

8-9
Poelweg 1, Wormer
075 - 888 2000
info@dehofjes.com

06-29293707
contact@schildersbedrijfdeijs.nl

Ken je dat? Je begint als een razende Roeland aan
een klus, bijt je erin vast én het eindresultaat mag er
dan ook wezen! Je hebt koffie verdiend! Of toch niet…
Er moet op het laatste moment nog iets aangepast
worden en in de tijd dat je bezig was zijn er andere
klussen blijven liggen en weer nieuwe bijgekomen.
Het voelt alsof je tegen de stroom inzwemt. Hoe tof ik
het ook vind dat Optimaal Lokaal Media nu naast Aktief,
ook Reuring voor Wormerveer en Westknollendam,
Kijk! Krommenie voor Krommenie en Krommeniedijk
Zaanweg 15-16-17, Wormerveer
en binnenkort Het Lint voor Assendelft uitgeeft, soms
T 075 62818 36 www.stellingwonen.nl
Wij doen alles voor uw auto.
is het een uitdaging om alle deadlines te halen.

Bedrijvenvereniging
Wormerland

Welzijn Wonen Plus

Ons restaurant is open!

Heiligeweg 93, 1561 DG Krommenie
075-6474040
info@notaristenbrinke.nl
www.notaristenbrinke.nl

‘‘

13

www.oudenaren.nl

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

UW SCHADESPECIALIST
REGELT HET!

Koog aan de Zaan
075 616 1414
koogaandezaan@saen.nl

•
10

KIJK! Krommenie
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DE HELPENDE HAND

Elke transactie wordt nauwgezet voorbereid, het zoekgebied in kaart gebracht.
Van tevoren weet men al waar geïnteresseerden vandaan komen. Thijs vindt het
mooiste van zijn vak wanneer onder
regie van het kantoor zowel de verkopende als de kopende partij blij is met
de transactie. “Daarnaast kan het helaas
ook zijn dat een woning verkocht dient
te worden door scheiding of vergrijzing.
Dan is het een kwestie van ontzorgen,
bijvoorbeeld ook helpen met het papierwerk als men niet helemaal thuis is op
de digitale snelweg. Dat is ook heel
tevredenstellend. Eer van je werk.”

185 x 133 mm

BETROUWBARE PARTNER

Er is geen verloop in het team.
“Brenda is een echte Krommenieër, al
ruim 20 jaar werkzaam in de makelaardij.
Zij kan een klant echt op het gemak
stellen en alvast goede tips geven.
Michèle is voor het werk van Koog
aan de Zaan naar Krommenie verhuisd.
Zij is ook iemand die bij uitstek mensen
wil helpen.” Anniek uit Saendelft is
kandidaatmakelaar, mag alles doen
wat registermakelaar/ taxateur Thijs ook
doet, behalve taxeren. Saen Garantiemakelaars is een open en betrouwbare
organisatie. Loop gerust binnen voor
uw vragen, voor een kennismaking.

Krommenie
075 621 8928
krommenie@saen.nl

Zaandam
075 616 1414
zaandam@saen.nl
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210 x 297 mm
+ 3 mm rondom
(216 x 303 mm)

Kenmerken Aktief

Kenmerken Kijk! Krommenie

(gestart in januari 2021)

(gestart in december 2021)

Formaat:

210 x 297 mm (bxh)

Formaat:

210 x 297 mm (bxh)

Omvang:

16 – 24 pagina’s

Omvang:

16 – 24 pagina’s

Bedrukking:

full color

Bedrukking:

full color

Papiersoort:

90 grams silk mc

Papiersoort:

90 grams silk mc

Afwerking:

geniet en gebrocheerd

Afwerking:

geniet en gebrocheerd

Oplage:

print: 7.370 ex.

Oplage:

5.600 ex.

Frequentie:

print: 11 edities per jaar

Frequentie:

print: 11 edities per jaar

Huis-aan-huis:	5.370 ex.
Wormer, Oostknollendam, Jisp, Neck
en Wijdewormer, ingestoken in het
folderpakket van Spotta

Huis-aan-huis:	3.600 ex.
Krommenie en Krommeniedijk
ingestoken in het folderpakket
van Spotta

Afhaalpunten:	
2.000 ex.
ruim 25 afhaalpunten, waaronder
Vomar Supermarkt, Winkelhart Wormer,
Noord-Holland Hof Spijkerboor,
Gemeentehuis Wormerland, Torenerf,
Versmarkt Oostknollendam, makelaars,
horeca, winkels en wijk- en zorgcentra
in de gemeente Wormerland.

Afhaalpunten:	
2.000 ex.
ruim 25 afhaalpunten, waaronder
de Bieb, Albert Heijn Supermarkt
Rosariumplein, Stumpel Noorderhoofdstraat, Coop Supermarkt Heiligeweg,
Coop Supermarkt, makelaars, horeca,
winkels en wijk- en zorgcentra in
Krommenie en Krommeniedijk

Website: 	www.aktiefwormerland.nl
- 1.621 unieke bezoekers per maand,
3.000 pageviews per maand

Website: 	www.kijkkrommenie.nl
- 310 unieke bezoekers per maand,
1.500 pageviews per maand

Nieuwsbrieven:	iedere 2 weken
- 1.250+ abonnees

Nieuwsbrieven:	iedere 2 weken
- 250+ abonnees

Kenmerken Het Lint

Kenmerken Reuring

(gestart in maart 2022)

(gestart in januari 2021)
MAART/APRIL

ZINE

GRATIS MAGA

2022

ASSENDELFT
VOOR HEEL

VERTROUWD
& NIEUW!

Formaat:

210 x 297 mm (bxh)

Omvang:

16 – 24 pagina’s

CULTUUR

hun
Generaties krijgenng
muzikale opvoedi
bij Cresendo

JONG

Formaat:

210 x 297 mm (bxh)

Omvang:

16 – 24 pagina’s

Bedrukking:

full color

Bedrukking:

full color

Papiersoort:

90 grams silk mc

Papiersoort:

90 grams silk mc

Afwerking:

geniet en gebrocheerd

Afwerking:

geniet en gebrocheerd

Oplage:

print: 6.100 ex.

Oplage:

print: 4.850 ex.

Frequentie:

print: 11 edities per jaar

Frequentie:

print: 11 edities per jaar

Emma (9) regelde
een zebrapad

SOCIAAL

BEELD: JOYCE

SCHOUTEN

Een nieuwe Lente,
een nieuw Lint

Vogelspotten
uin
in de achtert
van Assendelft

HET LINT - 1

DIT IS EEN UITGAVE

VAN

hetlint-assendelft.nl

Huis-aan-huis:	4.100 ex.
Assendelft en Nauerna, inclusief
Saendelft, ingestoken in het folderpakket
van Spotta

Huis-aan-huis:	2.850 ex.
Wormerveer en Westknollendam,
ingestoken in het folderpakket van
Spotta

Afhaalpunten:	
2.000 ex.
ruim 25 afhaalpunten, waaronder
Albert Heijn Supermarkt Dorpsstraat,
makelaars, horeca, winkels en wijk- en
zorgcentra in Assendelft en Nauerna

Afhaalpunten:	
2.000 ex.
ruim 25 afhaalpunten, waaronder
Coop Supermarkt Marktplein, Dekamarkt
Supermarkt Plein 13, Buurtcentrum de
Lorzie, Amandelbloesem, makelaars,
horeca, winkels en wijk- en zorgcentra
in Wormerveer en Westknollendam

Website: 	www.hetlint-assendelft.nl
- 200 unieke bezoekers per maand,
900 pageviews per maand
Nieuwsbrieven:	iedere 2 weken
- 100+ abonnees

Website: 	www.reuring-wormerveer.nl
- 500 bezoekers per maand,
1.300 pageviews per maand
Nieuwsbrieven:	iedere 2 weken
- 400+ abonnees
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VOORDEELPAKKETTEN
BRONS
€ 720,-

ZILVER
€ 1.290,-

(korting van € 240,-)

GOUD
€ 2.085-

(korting van € 430,-)

(korting van € 695,-)

1/2 pagina advertorial

Hele pagina advertorial

2x hele pagina advertorial

(Bedrijf in Beeld) – (wij maken tekst en foto’s)

(Bedrijf in Beeld) – (wij maken tekst en foto’s)

(Bedrijf in Beeld) – (wij maken tekst en foto’s)

2x 1/4 advertentie

4x 1/4 advertentie

6x 1/4 advertentie

(+ gratis opmaak advertentie)

(+ gratis opmaak advertentie)

(+ gratis opmaak advertentie)

• Alle prijzen zijn exclusief BTW en geldig tot en met 31 december 2022.
• De pakketprijs wordt berekend bij de eerste plaatsing.

5

EIGEN MAGAZINE

6

Prijs op aanvraag

FLYER INSTEKEN
Prijs op aanvraag

Edities in 2022
verspreiding

aanleveren advertentie

Magazine januari/februari

zaterdag 29 januari t/m woensdag 2 februari

t/m dinsdag 4 januari

Magazine februari/maart

zaterdag 26 februari t/m woensdag 2 maart

t/m dinsdag 1 februari

Magazine maart/april

zaterdag 26 t/m woensdag 30 maart

t/m dinsdag 1 maart

Magazine april/mei

zaterdag 23 t/m woensdag 27 april

t/m dinsdag 29 maart

Magazine mei/juni

zaterdag 21 t/m woensdag 25 mei

t/m dinsdag 26 april

Magazine juni/juli

zaterdag 18 t/m woensdag 22 juni

t/m dinsdag 24 mei

Magazine juli/augustus

zaterdag 16 t/m woensdag 20 juli

t/m dinsdag 21 juni

Magazine september/oktober

zaterdag 24 t/m woensdag 28 september

t/m dinsdag 30 augustus

Magazine oktober/november

zaterdag 22 t/m woensdag 26 oktober

t/m dinsdag 27 september

Magazine november/december

zaterdag 19 t/m woensdag 23 november

t/m dinsdag 25 oktober

Magazine december/januari

zaterdag 17 t/m woensdag 21 december

t/m dinsdag 22 november

Onze media-adviseurs denken graag met je mee over de beste en voordeligste manier om via onze dorpsmagazines jouw doelgroep te bereiken. Zo zetten we jou als ondernemer stevig op de kaart! Neem hiervoor contact op met: Selesta Klijnsma:
verkoop@optimaallokaalmedia.nl of 06-51922621.

Algemene voorwaarden
Advertentiecontracten met Optimaal Lokaal Media worden aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Na afloop van het contract wordt de samenwerkingsovereenkomst stilzwijgend verlengd, tenzij de overeenkomst schriftelijk
wordt beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

OPTIMAAL LOKAAL MEDIA

Eendrachtstraat 3H 1531DT Wormer

www.optimaallokaalmedia.nl

Optimaal Lokaal media is een initiatief
van Stichting Optimaal Lokaal.

