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Deze week in Zukke Zorgen
Iedere woensdag van 19.00 uur 
tot 21.00 uur besteedt het team 
van Zukke Zorgen aandacht aan 
een aspect van de zorg of is er 
aandacht voor onze lokale ge-
schiedenis. In een ongedwongen 
setting brengen Frans Keizer en 
Marieke Keizer u allerlei infor-
matie. Alle aanstaande ouders 
weten het, als er ergens ‘baby’ 
voor staat, dan gaat het je geld 
kosten! Iedereen wil natuurlijk 
de beste spullen voor de baby, 
maar voor sommige ouders is dit 
financieel niet haalbaar. Zij zijn 
al blij als ze de eindjes aan el-
kaar kunnen knopen, laat staan 
dat ze dan nog allemaal baby uit-
zet moeten aanschaffen. In deze 
financieel zware tijden groeit 1 
op de 13 kinderen op in armoede. 
Of wat te denken van ouders die 
hopen dat hun kleintje niet te 
snel groeit, zodat ze niet wéér 
nieuwe kleding moeten halen. 
De stress van de ouders is na-

tuurlijk vreselijk, maar deze 
stress heeft ook effect op de 
kleine. Stichting Babyspullen 
zamelt nieuwe en gebruikte ba-
byspullen in en maken daar ba-
bystartpakketten van. Deze 
startpakketten gaan via allerlei 
instanties naar (aanstaande) ou-
ders die het financieel moeilijk 
hebben en daardoor niet zelf 
deze spullen kunnen kopen. Na-
mens Stichting Babyspullen 
schuift vanavond Mary Kearney 
aan bij Zukke Zorgen. Zij komt 
ons alles vertellen over de stich-
ting, de pakketten die gemaakt 
worden en spullen die ze eventu-
eel nog nodig hebben. Voor meer 
informatie over Stichting Ba-
byspullen luistert u woensdag 
avond 26 oktober van 19.00 uur 
tot 21.00 uur naar Zukke Zorgen. 
Mocht u de uitzending hebben 
gemist, zondagavond 30 oktober 
is de herhaling tussen 20.00 en 
22.00 uur! 

RTV LOVE - woensdag van 19.00 tot 21.00

RTV LOVE - donderdag van 19.00 tot 21.00

RTV LOVE - vrijdag 18.00 uur

Harry's Jazz & Blues Café

De Aftrap met Mike 
Eerdhuijzen en Martin Haar 

‘Starreke Veraole en visserslatijn’

Tijdens de zestiger jaren was 
het op zaterdagochtend in de 
Dokter Weversstraat te doen. 
Daar woonde namelijk de fami-
lie Tuijp ‘Pet’ met elf kinderen. 
Het ochtendritueel begon stee-
vast met het bakkersbezoek. 
Vier bakkersmanden gevuld 
met flippen werden op de keu-
kentafel leeggestort. En op de 
achtergrond werd de koffiepot 
op het vuur gezet. Gewapend 
met zijn broodmes nam vader 
Tuijp de nobele taak om ál die 
flippen te snijden voor zijn re-
kening. 
Terwijl hij zich door al het 
brood werkte, kwam het kind 
dat die week slagersdienst had 
naar binnen met – volgens oog-
getuigen – een halve meter aan 
opgestapelde onsjes vlees. Va-
der Tuijp legde de gesneden 

flippen netjes achter elkaar op 
de tafel, nam een grote lepel en 
een paar pakjes boter en 
smeerde in een vloeiende be-
weging de zachte boter over de 
gesneden flippen. Vervolgens 
belegde hij binnen no time alle 
flippen met vlees, klapte ze 
dicht en gooide ze op een grote 
hoop. Wanneer hij klaar was 
had de heerlijke massa meer 
weg van een berg dan van een 
hoop. Die berg flippen bleek 
een enorme aantrekkings-
kracht op de hele Oude Kom te 
hebben. Familie, vrienden, bu-
ren, kennissen, geestelijken, 
iedereen die in de buurt was 
kwam op zaterdagochtend naar 
de Dokter Weversstraat voor 
een vers belegde flip, een heer-
lijke kop koffie en authentieke 
gezelligheid. Dat duurde stee-

vast tot een uur of twee ’s mid-
dags, dan was het tijd voor mu-
ziek. De familie Tuijp trok zich 
terug naar de huiskamer, naar 
de acht professionele geluids-
installaties. Vader Tuijp nam 
plaats in de fauteuil tussen zijn 
twee luidsprekers en zette kei-
hard James Last op. In de rest 
van de kamer zetten zijn zoons 
de verschillende albums van 
The Rolling Stones op. Ook al-
lemaal op standje honderd. 
Dwars door elkaar heen knal-
den acht verschillende platen 
uit de gigantische, met stof be-
klede speakers. Het huisje in 
de Dokter Weversstraat was 
het decor van bijzondere tafe-
relen. Dat gold ook voor de 
achtertuin, waar de BZN ooit 
het állereerste optreden zou 
geven… 

Zaterdagochtendritueel in de Dokter Weversstraat 

In deze nieuwe rubriek deelt de Nivo-redactie om de week leuke en komische anekdotes met de 
lezers. De verhaaltjes zijn veelal vergaard onder het genot van een koud glas bier. Zie het daarom 
als kroegpraat of als praathuisjespraat. Over het algemeen genomen heeft de gemiddelde Volen-
dammer er geen moeite mee een gebeurtenis iéts te romantiseren, een gewoonte die ongetwijfeld 
ontstaan is na de vele bedakkerijen van de vissende en bouwende voorvaderen. We willen de lezer 
daarom vragen om deze rubriek met die wetenschap in het achterhoofd tot zich te nemen. Daarbij 
wordt voor sommige personages in plaats van de daadwerkelijke naam een alias gebruikt. Uiter-
aard willen we de lezer tevens aanmoedigen om leuke anekdotes en starreke veraole met de re-
dactie te delen. Stuur uw favoriete anekdotes naar kevin@nieuw-volendam.nl.

Aanstaande vrijdag om 18.00 
uur presenteren Jack Mühren en 
Edward Dekker er weer een 
nieuwe aflevering van 'De Af-
trap'.  De gasten zijn  Mike Eerd-
huijzen  en Martin Haar. 'Raak 
de vlag' - dat in handen is van 
Erik-Jan Brinkman - wordt dit 
keer gespeeld met voormalig 
voetballer van FC Volendam Ke-
vin Visser. Mike Eerdhuijzen 
(22) speelde tot 2018 in de jeugd 
van FC Volendam en daarvoor 
bij de RKAV. Hij debuteerde in 
2018/19 in het eerste elftal tij-
dens de met 2-3 verloren wed-
strijd tegen NEC. Sinds het hui-
dige seizoen speelt Eerdhuijzen 
voor Sparta Rotterdam, waar hij 
op 5 augustus van dit jaar zijn 
debuut maakte in de uitwed-
strijd tegen SC Heerenveen. Hij 
tekende voor drie jaar voor de 
club uit Rotterdam. 
Martin Haar (70) doorliep de 
jeugdopleiding van Go Ahead 
Eagles eind jaren zestig. Hij de-
buteerde in Deventer in 1971  en 
in het jaar 1973 werd hij ver-
huurd aan De Graafschap. In 
1977 maakte hij de overstap 

naar Haarlem om voor de plaat-
selijke voetbalclub te gaan voet-
ballen. Hier kende hij zijn beste 
periode en was een van de ster-
spelers aldaar. In 1982 was hij 
de eerste voetballer die de Ne-
derlandse Gouden Schoen won. 
In 1983 ging hij naar AZ, maar 
na drie seizoenen keerde hij toch 
weer terug naar zijn geliefde 
Haarlem, tussendoor kwam hij 
nog uit voor Sparta Rotterdam 
en hij sloot op 37-jarige leeftijd 
zijn carrière af bij FC Wagenin-
gen. Na zijn loopbaan combi-
neerde Martin eerst een baan als 
postbode samen met zijn trai-
nersactiviteiten bij AZ. later 
werd hij hoofdtrainer bij Bad 
Bleiberg in Oostenrijk. Martin 
Haar is assistent-trainer ge-
weest van Wim van Hanegem, 
Co Adriaanse, Louis van Gaal, 
Ronald Koeman en Dick Advo-
caat. In 2018 verliet hij AZ en 
werd trainer bij RKVV Velsen. 
  
De Aftrap wordt vrijdag uitge-
zonden op LOVE TV om 18.00 
uur en om 17.10 uur op NHSport. 

Vanavond in het Jazz & Blues 
Café bij de L.O.V.E. weer een 
speciale aflevering uit de serie 
"De Smaak van......" Vanavond 
heb ik als gast(e) in het café, de 
talentvolle zangeres met een flu-
welen, ietwat hese, stem, Emily 
van Leeuwen. Inderdaad bij het 
grote publiek een nog zeer onbe-
kende dame. De bezoekers van 
één van de aflevering van 
"PleinSounds", afgelopen juli, bij 
de PX, hebben haar al kunnen 
bewonderen. Ze zong al als jong 
meisje, maar door planken-
koorts heeft ze een paar jaar 
niet, of alleen voor familie. Nu is 
ze die angst wel te boven en pakt 
het zingen van hele speciale 
liedjes, naast haar studie, weer 
op en gelukkig maar. Ze is mijn 
gast en neemt de muziek van 
haar idolen en voorbeelden mee 
naar de studio. We gaan lekker 
babbelen over haar favoriete 
muziek en haar (drukke) leven 
en tussendoor haar favoriete 

nummers.  Er komen liedjes en 
anekdotes langs van bijv. Nata-
lie Merchant, Adèle, Shawn 
James, Billie Eilish, Camilo, Ho-
zier, Ed Sheeran en The Paper 
Kites. Het café wordt, voor de 
laatste keer dit seizoen, geopend 
met een uitvoering van "Sum-
mertime". Deze keer door de 
prachtige zangeres Eva Cassidy. 
Mijn persoonlijke mening is dat 
de zangstem van mijn gast 
Emily wel wat heeft van deze 
fluwelen stem van Eva Cassidy.
Omdat Emily buitenlandse voca-
listen meeneemt, zal ik voor het 
tweede, Nederlandse uur, een 
aantal jonge Nederlandse zange-
ressen meenemen, zoals bijv. 
Anne Chris, Marike Jager, Eefje 
de Visser, Geranne Tuyp, Finn 
Silver en Kris Berry.
Wederom een paar uur muziek 
welke u echt alleen hoort bij de 
(publieke) lokale omroep 
L.O.V.E. uit Edam-Volendam.

Dag lieve lezer.
Het zal je maar gebeuren. Functi-
oneren lukt niet zoals je wil en je 
ziet tegen alles op. Het overkomt 
de beste. Eerder schreef ik al dat 
1.2 miljoen werknemers en 89K 
ZZP’ers kampen met burn-out 
klachten. Los van de groep die 
zich niet meldt.  Ziekteverzuim 
betekent voor veel bedrijven een 
fors probleem: directe uitval, het 
organiseren van vervangende in-
zet, (problemen met) kennisover-
dracht en kwaliteitsverlies. Bo-
vendien kost het veel geld. 
Verzuim geeft problemen voor de 
werkgever, maar ook voor de me-
dewerker zelf. Het voelt niet goed 
om thuis en aan de kant te zitten. 
Verzuim is een onding waar je 
wat mee wil, waar je wat mee 
moet! Maar hoe? En dan, voorko-
men is beter dan genezen. Laat ik 
vandaag vooral ingaan op welke 
signalen er zijn in het voorsta-
dium. Want wanneer je deze tijdig 
herkent én actie onderneemt, is 
‘de weg naar beter’ korter en 
meer overzichtelijk. 
De signalen in het voorstadium 
van een burn-out zijn te herken-
nen aan allerlei symptomen. Denk 
aan moeheid, slapeloosheid, stem-
mingswisselingen en concentra-
tieproblemen. Wanneer je deze 
symptomen negeert en maar 
doorgaat, nemen de klachten toe 
totdat het lijf aan de noodrem 
trekt. Vaak is het dan lastig in je 
eentje hieruit te komen. 

Ik zie de symptomen als waar-
schuwingslampjes in het dash-
board van je auto. Niet het benzi-
nelampje, maar die van de accu 
en de motor. Het zijn lampjes om 
jou te waarschuwen dat actie on-
dernemen noodzakelijk is. Bijzon-
der is dat we de gang naar de ga-
rage vaak direct maken. Je zou 
kunnen zeggen dat we daarmee 
zuiniger zijn op onze auto dan op 
onszelf. De signalen binnen het 
voorstadium van een bore-out zijn 
vergelijkbaar: Moe, prikkelbaar, 
lusteloos, ongemotiveerd en ener-
gieloos. En heel eerlijk, ook het 
label bore-out vind ik niet zozeer 
interessant, het gaat mij om wat 
daaronder zit. Wat maakt dat deze 
symptomen er zijn?
Bij een bore out merk je dat de 
dag niet de uitdaging biedt die je 
nodig hebt. Je zou het verveling 
kunnen noemen. Onder je niveau 
werken en een algeheel doelloos 
gevoel. Uitzichtloos. En het ge-
voel begint al als je ’s morgens 
opstaat. Het probleem is echter 
wanneer je te lange tijd weinig 
uitdaging ervaart, dat je meestal 
geen energie hebt om in actie te 
komen. Je wil wel, maar het komt 
er niet van. Hierdoor raak je in 
een vicieuze cirkel en probeer je 
de leegte op te vullen. Denk bij-
voorbeeld bankhangen, veel op je 
telefoon of extra geld uitgeven. 
Op de korte termijn word je hier 
misschien blij van, maar op de 
lange termijn is het geen oplos-

sing, waardoor jouw algehele on-
tevredenheid toeneemt. Het ge-
voel ‘Waar doe ik het voor, is dit 
het nou?’, overheerst.
Het goede nieuws is dat je hieruit 
kunt komen. Met een plan van 
aanpak die aansluit op wat voor 
jou nodig is, gaan we aan de slag. 
In de buitenlucht. Bewegen zon-
der prestatiedruk, reflecterende 
gesprekken zodat er bewustwor-
ding en perspectief ontstaat. De 
aanpak is nuchter en concreet, al 
gaan we het wel over gevoel heb-
ben. 
In mijn praktijk krijg ik regelma-
tig aan het einde van een coaching 
traject terug van klanten dat zij 
een vorm van dankbaarheid voe-
len dat hen de burn-out of bore-
out is overkomen. Het heeft hen 
wakker geschud en er is weer 
volop zin in het leven!
Let’s meet! 

Benieuwd naar de mogelijkheden 
of heb je vragen? Bel me, of app 
me, of meld je aan via het contact-
formulier op de website. Natuur-
lijk ben je ook van harte welkom 
in de praktijkruimte aan de Pie-
terman 9. De koffie staat klaar!

Esther van der Salm
06 400 93 007

www.bewegingopelkniveau.nl
Beluister mijn podcast op Spotify 
(geen account nodig) onder mijn 
naam ‘Esther van der Salm’.

Wees er op tijd bij.. Dit zijn de signalen 
voor een burn-out en bore-out


