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Deze week in Zukke Zorgen
Zukke Zorgen is wekelijks te be-
luisteren op LOVE radio en na-
tuurlijk via de website www.rtv-
love.nl. Iedere woensdag van 
19.00 uur tot 21.00 uur besteed 
het team van Zukke Zorgen aan-
dacht aan een aspect van de zorg 
of is er aandacht voor onze lo-
kale geschiedenis. In een onge-
dwongen setting met afwisse-
lende muziek, vaak gerelateerd 
aan het onderwerp, brengen 
Frans Keizer en Marieke Keizer 
u allerlei informatie. Samen met 
onze technicus Klaas Bond is het 
altijd weer een gezellig avond, 
dus luistert u mee? Naast boei-
ende gasten spreken wij ook we-
kelijks met het CBW over activi-
teiten die georganiseerd worden 
voor onze ouderen.

Op 4 oktober is het Dierendag, 
Zukke Zorgen plakt er echter 
nog een dagje aan vast, want 
woensdag 5 oktober is het Die-
rendag bij Zukke Zorgen. Op 
woensdag 5 oktober staat de uit-
zending geheel in het teken van 
Stichting SOS Dolfijn! Deze 
stichting biedt hulp aan walvis-
achtigen in nood die stranden op 
de Nederlandse kust of dreigen 
te stranden. In onze Noordzee 
leven diverse walvissoorten zo-

als de bruinvis, witsnuitdolfijn 
en dwergvinvis, maar ook an-
dere soorten zoals bultruggen of 
de bekende tuimelaar dolfijn 
worden wel eens gespot in de 
Noordzee. Wanneer een walvis-
achtige op het strand terecht 
komt is er altijd sprake van een 
noodsituatie en in dat geval 
komt SOS Dolfijn in actie! SOS 
Dolfijn is de enige organisatie in 
Nederland die opvang en rehabi-
litatie van kleine walvisachtigen 
mag uitvoeren, daarnaast zijn 
zij onderdeel van het ondersteu-
ningsteam wanneer een dier 
groter dan 3 meter op de Neder-
landse stranden terecht komt. 
Op Landgoed Hoederdeall in 
Anna Paulowna is het opvang-
centrum te vinden en staat ook 
de speciale ambulance. Woens-
dag 5 oktober spreekt Zukke 
Zorgen met twee medewerkers 
van SOS Dolfijn. Heeft u vragen 
of wilt u vertellen over die keer 
dat u een dier aantrof op het 
strand, schroom dan niet en bel 
onze studio, 0299 369916. So-
wieso is het natuurlijk ‘dol-fijn’ 
om gezellig te luisteren naar 
Zukke Zorgen op woensdag-
avond tussen 19 en 21 uur op 
RTV LOVE Radio! of 

RTV LOVE - woensdag van 19.00 tot 21.00

RTV LOVE - vrijdag 18.00 uur

RTV LOVE - zondag van 18.00 tot 19.00

RTV LOVE - donderdag van 19.00 tot 21.00 uur

De Aftrap met Hans Bakker en Koen Blommestijn

Klassiek Artistiek met Kees Schilder (Kos)

Harry's Jazz & Blues Café

Vrijdag om 18.00 uur is er weer 
een nieuwe 'De Aftrap' met pre-
sentatoren Jack Mühren, Ed-
ward dekker en Erik-Jan Brink-
man. Deze week zijn de gasten 
FC Volendam teammanager 
Hans Bakker, Telstar voetballer 
Koen Blommestijn en 'Raak de 
vlag' wordt gespeeld met Koen 
Blommestijn. 
Koen Blommestijn (22) speelde 
in de jeugd bij Legmeervogels, 
SV Argon, ASC Waterwijk en FC 
Almere, voordat hij in 2019 bij 
de amateurafdeling van Ajax be-
landde. In zijn debuutseizoen bij 
het eerste amateur elftal kwam 
Koen tot vijf doelpunten in tien 
wedstrijden. Na zijn Ajax peri-
ode vertrok Blommestijn naar 
FC Volendam. 
Bij Jong FC Volendam maakte 
hij een goede indruk. Op 11 fe-
bruari 2022 maakte hij zijn de-
buut in de hoofdmacht in de met 
2-1 gewonnen thuiswedstrijd te-
gen Jong AZ. Vanaf dit seizoen 
is hij door FC Volendam ver-
huurd aan Telstar, zo komt de 

spits meer aan voetballen toe.

Hans Bakker (59) stond als voet-
baller zeven seizoenen onder 
contract bij FC Volendam, hier-
van speelde hij vijf seizoenen in 
de Eredivisie. Hans voetbalde 
166 wedstrijden, waarvan 158 in 
de competitie. In die wedstrij-
den scoorde hij vijf keer. De 
voormalige linksback viel op 
door zijn gave traptechniek in 
zijn linkerbeen. Aan het einde 
van het seizoen 1990-1991 ver-
trok Bakker naar AZ. 

Daarna voetbalde hij nog bij de 
amateurs op Marken, RKAV Vo-
lendam en EVC. Op 39-jarige 
leeftijd hing hij zijn voetbal 
schoenen aan de wilgen. Vanaf 
het tijdperk Wim Jonk is Hans 
Bakker teammanager van FC 
Volendam. In het dagelijkse le-
ven is hij adviseur zakelijk hy-
potheek en pensionadvies bij 
Molenaar & Zwarthoed Advi-
seurs.

Op zondagavond van 18.00 tot 
19.00 uur kunt u op LOVE radio 
weer luisteren naar Klassiek Ar-
tistiek. Aankomende zondag is 
Kees Schilder (Kos) presentator 
en gaat u genieten van opera. 
Kees verzorgt alweer meer dan 
dertig jaar lezingen over opera 
in de Sint Petrusschool in Volen-
dam, de welbekende opera-avon-
den. Hij is bij uitstek de expert 
ter zake van operamuziek. Ter 
gelegenheid en ter introductie 
van de komende vijf opera-avon-

den over Puccini presenteert 
Kees aankomende zondag Klas-
siek Artistiek, met een uur ope-
ramuziek en wetenswaardige 
achtergronden.  Klassiek Artis-
tiek is te ontvangen via de ether 
op 106.6FM, op 1914 Ziggo Digi-
taal, via DAB+ 218.6 MHz en 
met de stream op de website van 
de L.O.V.E., rtvlove.nl. Uw reac-
ties, suggesties en vragen kunt u 
emailen naar klassiekartistiek@
rtvlove.nl.

Jaap Tol -geboren op 23-01-1928- 
was een zoon van Jaap Tol 
(Knoest) en Aaf Bont (Stap). Zoon 
Jaap had een jeugdvriend op het 
doolhof die ‘de Tulm’ genoemd 
werd. De Tulm had moeite met 
het uitspreken van Jaap zijn 
naam. Als hij Jaap riep, dan leek 

het net alsof hij ‘Jabel’ zei. Door-
dat dit natuurlijk de hele dag te 
horen was, begonnen zijn broers, 
zussen en ouders Jaap óók Jabel 
te noemen. Het tragische aan dit 
verhaal is dat de Tulm op slechts 
19-jarige leeftijd kwam te overlij-
den door een tragisch ongeluk 

Volendam kent een eeuwenoud gebruik om elkaar bijnamen 
te geven. In een belastingboek uit 1462 werden zelfs al lo-
kale bijnamen genoteerd. De Nivo zocht het ontstaan van 
enkele bekende- en minder bekende bijnamen uit. Elke twee 
weken delen wij er één. Deze week: Jabel.

De Bijnaam Jabel
met een tram in Amsterdam.

Jaap Tol (Jabel) en zijn broers 
Kees en Jan Tol (Moos) voeren 
jarenlang samen op de botter 
VD-167 op het IJssel- en Mar-
kermeer. Doordat zij vaak een 
goede vangst hadden, werden 
zij door sommigen ook wel eens 
de Godenzonen (naar Abel en 
Mozes) genoemd. Maar ieder-
een kende Jaap Tol tot aan zijn 
dood -op 88 jarige leeftijd- als 
Jaap ‘Jabel’. 

Chronische stress komt tegen-
woordig veel voor. In deze tijd 
komt er veel op ons af, we willen 
alles goed doen en het liefst niets 
missen. Jezelf voorbij blijven 
rennen totdat het niet meer gaat, 
maakt dat je verder van huis bent. 
Al kan het dan misschien lastig 
zijn, voor jezelf en naar je omge-
ving om te bekennen dat je hulp 
nodig hebt. Dit maakt dat het voor 
sommige mensen nog wel als een 
taboe voelt.

In 2021 hadden volgens het rap-
port van TNO 1.2 miljoen werkne-
mers en 89.000 ZZP’ers last van 
burn-out klachten (los van de 
groep die zich niet meldt). In no-
vember, volgende maand dus, 
worden de cijfers bekend over 
het jaar 2022.
En wat te doen als je al last hebt 
van chronische stress of als je er 
tegenaan zit? Wat dan heel goed 
blijkt te werken, is de ondersteu-
ning van iemand die je daarin be-
geleidt, een coach. Misschien een 
beladen woord, maar coaching & 

therapie is geen taboe meer. We 
leven in een andere tijd waarbij 
we ‘langer’ doorwerken en duur-
zaam inzetbaar willen zijn. De 
mens laat zich tegenwoordig mak-
kelijker begeleiden, wenst een 
praktische aanpak die toekomst-
gericht is. Precies wat een coach 
kan bieden. 

Velen kennen mij van horen zeg-
gen, of weten dat ik sinds juni een 
praktijkruimte in Volendam heb. 
Sinds 5,5 jaar heb ik een coaching 
praktijk en begeleid ik samen met 
twee andere coaches, mensen 1 op 
1 in de buitenlucht bij het herstel 
van een burn-out of bore-out. 
Maar ook wanneer op het randje 
van uitval, weten zij ons goed te 
vinden. Voorkomen is altijd nog 
beter dan genezen.

Mocht je het bezwaarlijk vinden 
om in Volendam te werken aan 
jouw preventie of herstel dan 
kunnen we op een andere plek af-
spreken. Omdat we met drie coa-
ches werken (Marian, Peter en 

ik), werken we in de wijde om-
trek. Zo komt het voor dat we een 
coachsessie in het Amsterdamse 
bos hebben, het strand bij Al-
mere, Hoorn enz, maar ook dich-
terbij: Monnickendam, Edam, de 
Volgermeerpolder enz. Het kan 
dus overal. Wij rijden onze klant 
tegemoet als dat gewenst is.

Benieuwd naar de mogelijkheden 
of heb je vragen? Bel of app me, 
of meld je aan via het contactfor-
mulier op de website. Natuurlijk 
ben je ook van harte welkom in de 
praktijkruimte aan de Pieterman 
9. De koffie staat klaar!

Mooie dag !

Esther van der Salm
06 400 93 007

www.bewegingopelkniveau.nl/
contact

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

Hallo lieve lezer. Stress kan je grote vriend zijn. Het zorgt dat je alert bent op de momenten 
dat het nodig is. We noemen dit kortdurende stress. En die is functioneel.
Echter, wanneer er aldoor stress is (chronisch) ontstaan er problemen en dit uit zich in ver-
schillende symptomen. Denk aan slecht(er) slapen, prikkelbaarheid, vermoeidheid, concen-
tratieproblemen en jezelf forceren iets te onthouden. Goed functioneren wordt dan lastig. 

Coaching & therapie 
is geen taboe meer

Het is de eerste donderdag van de 
maand en dus tijd voor nieuw ma-
teriaal. Maar er is ook ruimte ge-
maakt voor een korte in memo-
riam voor de Amerikaanse 
tenorsaxofonist Pharoah Sanders. 
We openen het café met "Sum-
mertime" uit 1963 in de uitvoering 
van de twee giganten Sonny Rol-
lins (92) en Coleman Hawkins 
(1904-1969). Dan aandacht voor 
Pharoah Sanders. Hij is geboren 
in 1940 en overleden op 24 sep-
tember jongstleden. Samen met 
John Coltrane en Albert Ayler, 
behoorde hij tot de eerste muzi-
kanten die in de free-jazz experi-
menteerden. Albert Ayler heeft 
het altijd gehad over de drie-een-

heid, de vader, John Coltrane, de 
zoon, Pharoah Sanders en de Hei-
lige Geest, Albert Ayler zelf. Zij 
stonden ook altijd bekend als uit-
voerders van de zogenaamde spi-
rituele jazz, waarmee Pharoah 
het bekendst werd. Het eerste 
uur besteed ik kort aandacht aan 
zijn muziek met achtereenvol-
gens opnames uit 1971, 2004, 2019 
en 2021. Hij was tot het laatst toe 
zeer actief en toerde nog over de 
hele wereld. Tot slot van het eer-
ste uur twee oudere opnames, die 
nieuw in mijn collectie zijn opge-
nomen; bassist Charles Mingus 
(van het album "Let My Children 
Hear Music uit 1975) en het Mo-
dern Jazz Quartet (van het album 

"Odds Against Tomorrow uit 
1959).

Het tweede uur uitsluitend nieuw 
uitgekomen materiaal van Neder-
landse artiesten en bands.
Achtereenvolgens hoort u trom-
pettist Loet van der Lee, de 
Haagse band "Eskina" (gitaar, vi-
ool, cello, basgitaar, drums en 
elektronica), pianist Rob van Ba-
vel, zangeres Carmen Gomes, la-
tin-ensemble Nueva Manteca, trio 
Verploegen-Verhoeff-van der 
Westen, zangeres Dasha Beets, 
gitarist Maarten Ouweneel en het 
Nationaal Jeugd Jazz Orkest on-
der leiding van Maarten Hoogen-
huis.
Allemaal weer te beluisteren bij 
uw eigen lokale omroep Edam-
Volendam, de L.O.V.E.
Samenstelling, techniek en pre-
sentatie: Harry Hulskemper.  


