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Koffie, thee en een stukje geluk. Dat vind je bij Simon Lévelt. Natuurlijke 
en eerlijke ingrediënten uit alle windstreken. Door hiermee te experimen
teren vinden wij de mooiste smaken.
Je kunt kiezen uit maar liefst 25 soorten koffie en wel 180 soorten thee. 
Ruik, proef en vind de smaak die bij jou past. Of je nu houdt van espresso 
of slow coffee, van oolong of kruidenthee. Simon Lévelt neemt je graag 
mee op ontdekkingsreis! www.simonlevelt.nl

Proef de wereld. Verrijk je smaak.

adv-SL-Proef-de-wereld_02.indd   1 18-12-17   16:35
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ZIN IS EEN GIGANTISCHE, MAAR DIKWIJLS ONDERSCHATTE ENERGIEBRON.  
Wanneer je er ‘zin in’ hebt, ben je aandachtiger op ontwikkelingen in je omgeving. Dan ben je ook positiever 
gestemd en ga je eerder verbindingen met anderen aan en treed naar buiten toe in mooie bewust gekozen 
contacten.  
‘Zin in’ is nodig voor iedereen die in beweging wil komen om beter te presteren en gelukkiger te gaan voelen 
vanuit een positieve energie! Wees bewust van negatieve gedachten en gevoel want een negatieve mindset 
bevat meerdere beperkende overtuigingen die het leven zwaar maken. Bewustwording door inzichten kan 
kracht en energie gaan geven om zich te gaan transformeren, door het maken van bewuste keuzes, naar een 
positieve mindset.  
We worden ons er ook meer en meer van bewust dat transformeren van groeikracht en energie in 
bewustzijn een manier is om het geluk weer te gaan vinden. 
We mogen allerlei keuzes maken in het leven; keuzes als: wat vind ik belangrijk en zinvol in het leven; hoe 
wil ik leven; wat wil ik eten; hoe wil ik mijn vrije tijd besteden; welke producten wil ik gebruiken, kortom 
allemaal keuzes voor een gelukkig en gezond, zinvol en bewust leven!  
Zin-in Magazine staat voor zingeving en bewustzijn in het leven. 
Essentieel en belangrijk voor iedereen die in beweging wil komen om zich beter te gaan voelen. Het 
magazine wil veel concrete informatie geven en dit in verbinding met regionale bedrijven werkzaam op het 
gebied van zingeving, gezondheid en duurzaamheid.  
In de regio geheel gratis verspreid en te vinden op veel leestafels en balies van alle belangstellende partijen. 
Dat is dan ook dé missie waar dit Zin-in Magazine voor gaat. Zin-in Magazine hoopt een bijdrage te kunnen 
leveren om iedereen bewust te maken van de belangrijke keuzes die er te maken zijn in dit leven.  
Ik wil als verbinder van betekenis zijn, kennis delen, bewustzijn creëren en  
mensen en keuzes samenbrengen. En zal met dit nieuwe regionale lifestyle magazine als uitgever mijn 
uiterste best doen om zoveel mogelijk informatie en inspiratie aan te leveren om bewuste keuzes in het 
leven te gaan maken. Lees daarbij ook de diverse columns met bijdrages van onze columnisten; specialisten 
op het terrein van zingeving, gezondheid en duurzaamheid.  
Ook ons openingsartikel over ‘ex-ondernemer’ Jan Ranzijn is mooi en inspirerend om te lezen. Een man 
met compassie voor zijn medemens vanuit bewustzijn. Wij zijn nu hét enige regionale lifestyle magazine 
over bewust leven, van mensen, voor mensen. Vertrouwd en dichtbij, lokaal geworteld en verbonden. Ook 
bewust kiezen voor onze lokale ondernemers en detailhandel en hun rol in de ontwikkeling van de lokale 
economie en de maatschappelijke verbondenheid. Dus ‘Wees loyaal en koop lokaal!’ 
 
De eerste vruchten van het jaar verschijnen weer als onverwachte giften van de natuur, subtiel en 
zichtbaar, een nieuw begin van leven. De lente is het jaargetijde waarin groeikracht en energiestroom zich 
samen transformeren in de natuur. Ook mensen voelen met het lengen van de dagen energiestromen 
opkomen om langzaam en rustig, actief bezig te gaan.  
Welk inzicht en bewustzijn wil in jou geboren worden? We kunnen de dingen waarvan we dromen met een 
bewuste (positieve) mindset en keuzes waar gaan maken. Bewustwording en het verkrijgen van inzichten 
zijn de sleutels naar nieuw geluk.  
Een nieuw begin (naar een zinvol leven) om het geluk te gaan oogsten. 

Ik wens je veel bewustzijn, mooie inzichten en leesplezier toe! 

‘Groeikracht en energie transformeren’



De biologische supermarkt 
van Alkmaar, Heiloo en Schoorl

• Grootste biologische assortiment
• Hoogwaardige, betrouwbare 
 en veilige producten
• Beste service en inspiratie voor 
 een gezonde leefstijl

Bij ons kun je onbezorgd boodschappen 
doen. Gezond, duurzaam en eerlijk. 
Daarom zijn wij als volledig biologische 
supermarkt graag een onderdeel van 
jouw gezonde leefstijl.

 Kom naar de winkelen laat jeinspireren!

De winkels zijn 7 dagen per week geopend.

Alkmaar | Hofplein 3       Heiloo | Stationsplein 28       Schoorl | Heereweg 13
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ZIN-IN MAGAZINE is een uitgave van
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Senefelder Misset

Reacties en tips
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Oplage 

12.500 ex. leestafels, horeca, gezondheidscentra, 

VVV-kantoren, boekhandels, fitnesscentra,  

gemeentelijke en maatschappelijke instellingen, 

adverteerders etc.

Verspreiding 

Gratis verspreid in de gemeenten Alkmaar, 

Akersloot, Bakkum, Bergen, Castricum, Egmond, 

Heerhugowaard, Heiloo, Graft- De Rijp, 

Grootschermer, Langedijk, Limmen, Oterleek, 

Schoorl, Schermerhorn, Stompetoren, Uitgeest, 
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Verschijning

4x per jaar

Niets van deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd en/of gepubliceerd door middel van 

druk, kopie of welke wijze dan ook, zonder schriftelijke 

toestemming van de uitgever.

Aan de totstandkoming van Zin-in Magazine wordt de 

grootst mogelijke aandacht besteed. De uitgever stelt 

zich niet aansprakelijk voor inhoudelijke fouten.

Een gratis regionaal lifestyle magazine voor een breed publiek van 

mensen die bezig zijn met bewust leven! Neem contact op over de  

mogelijkheden van adverteren met verkoop@zin-in.nl  

en/ of bel 06 20 21 10 52
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Niet fi t zijn: het symptoom is nooit het echte probleem

PsychoNeuroImmunologie
PNI geeft een goed inzicht in de wisselwerking tussen de drie belangrijkste 

systemen die in ons lichaam samenwerken: het brein, de stofwisseling en 
het immuunsysteem. Gezondheid is de mentale, lichamelijke en sociale 
capaciteit om aan te passen aan de veranderende omstandigheden. PNI 
is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent 
voeding, immunologie, endocrinologie, neurologie, en psychologie.

Leefstijlgeneeskunde
Wil je weten WAAROM je de klachten hebt die je hebt? En wil je de 
oorzaak aanpakken om weer gezond te worden? Of ben je gezond en 

wil je gezond blijven? Kijk verder op www.centrumengelbrecht.nl en 
maak een afspraak voor persoonlijke leefstijl adviezen gebaseerd op de 

huidige wetenschappelijke kennis: Leefstijlgeneeskunde.
                                                                

Een actief en succesvol leven begint bij een gezonde geest in een gezond lichaam

Intermittent Living ® reis
Vraag je jezelf af hoe je gezond leven vol kunt houden? En wil je weten welke aspecten van een 
leefstijl verandering ervoor zorgen dat iemand het gezonde gedrag volhoudt?  Daar is maar een 
antwoord op: ervaren wat het met je doet tijdens een Intermittent Living ® reis. 
Zie www.fl exhealth.eu

 www.zin-in.nl

Deel je belevenissen met Zin-in Magazine.

Ben jij ook een Blogger? Sluit je dan aan 

bij Zin-in Blog van Zin-in Magazine. 

Ga naar www.zin-in.blog en meld je aan!

De beste Bloggers vind 
je bĳ  Zin-in Mag� ine?

M AG A Z I N E



Brouwer van onder andere de biologische 
Sancti Adalberti abdijbieren

Brouwerij Egmond
Weg over de Bisschop 1b, Egmond aan den Hoef
Tel.: 072 303 04 04 | Info@brouwerijegmond.nl

www.brouwerijegmond.nl

Onze missie is dat wij brouwen
 voor een betere wereld, om 

mensen te verbinden
 en onze passie te delen.

Groot Nieuwland 6 • 1811 ET Alkmaar • 072 511 1921
www.rosiedehaas.nl

Luxe bad-, keuken- en beddengoed. Handige tassen 
en broodzakken.

en fournituren. Ook maatwerk mogelijk.

www.purecoverz.nl

Nu 10% korting met 

code: Zinin2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

Modeshow voorjaarscollectie op  
zaterdag 4 april om 13.30 en 15.00 uur.  

Je bent van  uitgenodigd. 
 

Dorpsstraat 547   1723 HA   Noord-Scharwoude 
0226 – 320 242   www.sari-fairfashion.nl 

Wij verkopen  
mode met een 
Goed Verhaal 

Staat goed, zit goed, doet goed 
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TEKST & BEELD CAROLIEN BREED

8

‘DE GOEIE
 VLEK GROT ER
 MAKEN’

ZINGEVING PASSIE

TEKST & BEELD: CAROLIEN BREED  | REGIO: EGMOND
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Jan Ranzijn (70)

HIJ IS EEN 
RASONDERNEMER, VOL 
BEZIELING IN ALLES WAT HIJ 
DOET. KLAARSTAAN VOOR 
ZIJN MEDEMENS, ANDEREN 
HELPEN, IS VOOR HEM NET 
ZO VANZELFSPREKEND ALS 
ADEMHALEN. JAN RANZIJN 
(70) IS EEN BEVLOGEN MAN 
DIE ZINGEVING VINDT IN 
‘HET GROTER MAKEN VAN DE 
GOEIE VLEK’.‘DE GOEIE

 VLEK GROT ER
 MAKEN’

TEKST & BEELD: CAROLIEN BREED  | REGIO: EGMOND

interview



JAN RANZIJN EN PENNY BIERE IN GESPREK MET BROEDER THIJS EN  
KAARSENMAKER LEE IN DE ABDIJWINKEL1 0

ONZE
MISSIE IS

MENSEN IN
BEWEGING

ZETTEN

JE KUNT
PAS éCHT  
VERGEvEN 

ALS JE OOK 
JEZELF  

KUNT  
VERGEvEN

Plek voor ontmoeting en zingeving 
Het gezellige buurtcentrum binnenlopend legt 
Jan uit: ,,PostaanZee is een plek voor ontmoeting 
en zingeving. Onze missie is mensen in beweging 
brengen, door contact mensen verbinden. We willen 
niet concurreren met andere initiatieven, maar door 
samenwerking elkaar juist versterken.”  
In het ontmoetingscentrum staan tafels waaraan 
een krantje gelezen kan worden of gewoon wat 
kletsen met elkaar. Je kunt er ook boeken ruilen. Er is 
een professionele keuken, waar regelmatig gekookt 
wordt voor gezamenlijke
maaltijden. Het buurtcentrum biedt overdag 
mogelijkheden voor allerlei activiteiten en is tevens 
het verzamelpunt voor wekelijks georganiseerde 
groepswandelingen. 
Op doordeweekse avonden en in het weekend is 
PostaanZee de ideale locatie voor het geven van 
workshops, lezingen en cursussen op het gebied 
van persoonlijke ontwikkeling. Zo is ook Marina 
Numan, auteur van het boek Het Wereld Dieet, 
hier neergestreken. Marina leidt mensen op tot 
gezondheidscoach vanuit drie grondbeginselen 
voor een gezonde levensstijl; beweging, voeding en 
mindset. 
Jan vertelt enthousiast dat PostaanZee met een 
interessant avondaanbod ook jonge en werkende 
mensen veel te bieden heeft (zie postaanzee.nl). 
Van PostaanZee wandelen we naar een ander 
geesteskindje van hem, vernoemd naar de voettocht 
naar Santiago die zijn leven heeft veranderd. 
Onderweg vertelt hij openhartig wat daarvoor de 

aanleiding was en hoe zijn leven daarna een andere 
wending kreeg. 

Zingeving 
Het ging de oprichter en oud-eigenaar van Ranzijn 
Tuin & Dier zakelijk jarenlang voor de wind.  
Zijn bedrijf, dat in 1999 zes vestigingen en zo’n 
350 medewerkers telde, was explosief uitgegroeid 
tot een grote marktspeler. Uit een in dat jaar 
gehouden bedrijfsonderzoek bleek, dat er een 
nieuwe vorm van leiderschap nodig was. In het 
belang van zijn personeel besloot Jan Ranzijn in 
2000 om zijn functie als directeur neer te leggen. Hij 
werd voorzitter van de Raad van Commissarissen. 
Als toezichthouder miste de gepassioneerde 
ondernemer echter een belangrijke vorm van 
zingeving. Toen in dat zelfde jaar tevens een aantal 
ingrijpende gebeurtenissen van persoonlijke aard 
volgden, een echtscheiding en het overlijden van zijn 
vader, was dat teveel in korte tijd. Hij belandde met 
een burn-out thuis op de bank. De weg terug was 
lang en ging met vallen en opstaan. 

Gevoel van thuiskomen
In een poging weer grip op zijn leven te krijgen, 
begon hij in juli 2001 aan een voettocht naar 
Santiago de Compostella. Op zoek naar innerlijke 
kracht en inspiratie. In zijn toestand zeker niet de 
eenvoudigste weg; toch wenst hij de heilzame 
werking van lopen in de buitenlucht iedereen toe. 
Iets meer dan drie maanden onderweg verloste hem 
van zijn depressie. ,,Vlak voor de Pyreneeën kwam 

BIJ AANKOMST STAAT HIJ AL BUITEN TE WACHTEN EN LOODST ME NAAR HET PRIVÉ 
PARKEERTERREINTJE ACHTER HET LEEGSTAANDE OUDE POSTKANTOOR VAN EGMOND AAN 
ZEE. ,,IK BLIJF EEN KRUIDENIERSZOON”, ROEPT HIJ VROLIJK MET EEN KNIPOOG NAAR DE 
PARKEERMETER VERDEROP. JAN RANZIJN VERWELKOMT ME VOOR POSTAANZEE. DIT NON-
PROFIT ONTMOETINGSCENTRUM NIEUWE STIJL, EEN INITIATIEF VAN JAN, IS SINDS 2016 IN HET 
VOORMALIGE VVV KANTOOR GEVESTIGD. DE STICHTING DRAAIT OP VRIJWILLIGERS EN WORDT 
AANGESTUURD DOOR WELZIJNSWERKER PENNY BIERE. 



JAN RANZIJN EN PENNY BIERE IN GESPREK MET BROEDER THIJS EN  
KAARSENMAKER LEE IN DE ABDIJWINKEL

JAN STOOP EN SANNE DROSTE, JAN RANZIJN IN BRASSERIE SANTIAGO

1 1

COMpassie voor  
beginners

Mooi boek over compassie, 

geschreven en terdege ondersteund 

door wetenschappelijk materiaal 

weet Thupten Jinpa het trainen van 

compassie vanuit de Tibetaanse 

traditie op overtuigende manier te 

brengen voor westerse lezers. 

Het boek bevat tal van oefeningen  

die je thuis zelf kan doen.

Prijs � 19,99 

Kosmos Uitgevers

ISBN 9789021559995

meer weten?
www.zin-in.nl/zingeving

ik in mijn kracht: een gevoel van thuiskomen!” Een 
bijzondere ervaring rijker en terug in Nederland 
bleef echter genoeg stof tot nadenken over. ,,De 
kijk op mezelf en mijn kijk op de wereld waren 
veranderd. Maar de wéreld was niet veranderd.” 
Hoe daar mee om te gaan, zou hij later in vergeving 
vinden. ,,Je kunt pas écht vergeven als je ook jezelf 
kunt vergeven!” Door dit inzicht kreeg voor Jan, 
“alles een plek wat een plek moest hebben”. Vijf jaar 
later verkocht hij zijn bedrijf.

Sociale onderneming 
We naderen brasserie Santiago. Tegenwoordig een 
restaurant, maar in de zomer van 2014 door Jan 
Ranzijn opgericht als een lunchroom met biologische 
bakkerij. Een sociale onderneming, waar een zinvolle 
dagbesteding voor jongeren met een verstandelijke 
beperking wordt geboden. Mensen zoals zijn broer, 
die in 2010 overleed. “Broer Henk, geboren met 
het syndroom van Down, was altijd het zonnetje in 
huis”, zegt hij warm. 
Ondanks alle mooie intenties zag hij echter vrij snel 
dat door tegenvallende klandizie dit horecaproject 
dreigde te mislukken. Binnen aan een tafeltje vertelt 
hij dat hij –om na te denken- in het najaar van 2014 
opnieuw de wandelschoenen aantrok, dit keer een 
tocht van Sevilla naar Santiago. Onderweg kwam hij 
tot het besluit de exploitatie over te dragen.  
Zijn motto: ,,Door een strop moet je vliegen.” 
Oftewel, bij tegenslag moet je niet ergens in 
blijven hangen. De oplossing kwam van nabij. In 
2015 namen de ervaren horecaondernemers van 
het aangrenzende restaurant het stokje over, met 
behoud van 14 volwaardige dagbestedingsplekken. 

Sindsdien loopt de brasserie als een trein. Jan 
Ranzijn wipt nog regelmatig even binnen om te 
horen hoe het met zijn pupillen gaat. 

Inspiratiebron 
Terug bij PostaanZee vertelt Penny Biere wat haar 
nieuwe werkomgeving zo bijzonder maakt.  
Ze merkt enthousiast op dat veel mensen het 
ontmoetingscentrum weten te vinden. ,,Het werkt! 
Dit is echt uniek”, zegt ze vanuit haar ervaring met 
wijk- en buurtcentra elders in de regio. 
Jan Ranzijn pakt het boek ‘Compassie voor 
beginners’ van auteur Thupten Jinpa erbij.  
Dit boek, geschreven door de vaste vertaler van de 
Dalai Lama, is een inspiratiebron in zijn missie ‘de 
goeie vlek groter te maken’. Hij legt uit dat door 
bezuinigingen een aantal sociale voorzieningen uit 
het dorp zijn verdwenen. ,,Dit treft vooral kwetsbare 
mensen.” Hij wil de gemeenschap een plek geven 
waar mensen op een laagdrempelige en leuke 
manier contact met anderen kunnen maken. Een 
plek van recreatie, zoals wandelen en fietsen, van 
inspiratie, informatie, educatie en van zingeving.

Spiritualiteit 
Hij neemt ons vervolgens mee naar een inspirerende 
plaats die hem vanaf 2006 verder op weg geholpen 
heeft: de abdij van Egmond, waar Jan Ranzijn de 
kracht van compassie en spiritualiteit ontdekte.  
In het voorjaar van 2006 wandelde hij dagelijks 
naar de abdij, in eerste instantie om ,,de zegen van 
boven” te vragen voor de verkoop van zijn zaak. 
Ook nadat hij definitief afstand had gedaan van 
Ranzijn Tuin & Dier, hield hij deze gewoonte aan. 



12

MET MEER 
cOMPASSIE 
Voor EEN  
BETERE  
WERELD

Toen Vader Abt hem in oktober 2006 vroeg om te 
assisteren in de Kaarsenmakerij en de Abdijwinkel, 
was dat voor de oud-ondernemer ,,een mooie 
vorm van zingeving op een prachtige plek!” Als 
onbezoldigd commercieel directeur motiveerde hij 
de medewerkers en een groeiende groep vrijwilligers. 
In 2013 nam hij bewust gas terug en zette een punt 
achter zijn tijd als actief vrijwilliger voor de abdij. 

Compassie in actie
Jan Ranzijn leidt ons met toestemming van broeder 
Thijs rond door de gangen en vertrekken van 
de compleet gerenoveerde abdij. Met vereende 
krachten is hier veel gerealiseerd en in gang gezet. 

De abdij van Egmond staat weer trots op de kaart 
van Nederland en trekt mensen uit alle windstreken! 
Hij denkt met een warm gevoel terug aan zeven 
mooie jaren, waarin hij in inspirerende gesprekken 
met de Benedictijner broeders een ruimdenkende 
vorm van spiritualiteit leerde kennen. Deze periode 
en eerdere ervaringen hebben hem een rijker inzicht 
gegeven; in zichzelf en de wereld om hem heen. 
Hij bepleit dat we elkaar, ieder naar kunnen en op 
zijn eigen manier, een handje helpen en zo de goeie 
vlek groter maken: meer compassie voor een betere 
wereld. 
 
,,Als dit artikel daar aan bijdraagt, is dat mooi!” l

MOOIE  
VORM VAN 
ZINGEVING  

OP EEN 
PRACHTIGE 

PLAATS
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Multitasken geeft  
niet altijd rust 

Vrouwen worden vaak geprezen om 

het feit dat ze kunnen ‘multitasken’, 

d.w.z. meerdere dingen tegelijker-

tijd doen. Dat kunnen ze beter dan 

mannen, schijnt. Nou, ik heb er mijn 

best voor gedaan om dit juist af te 

leren en wat meer naar de 

ongecompliceerde aanpak 

van de mannen te 

kijken: Dus niet meer 

denken: ‘Terwijl het 

theewater opstaat, 

kan ik nog wel 

even het bedden-

goed verschonen, 

de boodschappen 

opruimen en dat wasje 

uit de machine halen’, 

maar juist:  ‘Als het water 

kookt, ga ik een lekker kopje thee 

zetten en dan even heerlijk buiten 

zitten met mijn boekje, want de zon 

schijnt NU en straks misschien wel 

NIET MEER! Iets met aandacht en rust 

doen vind ik dan ook een veel grotere 

prestatie dan multitasken. Wanneer 

je het gevoel hebt dat je jezelf ach-

terna rent, sta er dan eens bij stil wie 

de drijvende kracht is achter al dat 

moeten. Vaak ben je zelf de grootste 

boosdoener. Maar dat betekent dat 

je het ook zelf kunt veranderen, wan-

neer je dat wilt.

Niet zoveel
moeten…
hoe moet dat?

Astrid
Davidzon 

Masterpractitioner

Hypnotherapie en NLP.

Ze is auteur van het boek

P.R.I.M.A. is Perfect

www.zoninjeleven.nl

Is het je wel eens opgevallen hoeveel dingen we moeten?
We moeten dit, we moeten dat, nog even zus, nog even zo. Er lijkt wel geen einde aan te komen. Van wie 
moet dat eigenlijk allemaal? En waar brengt al dat moeten ons uiteindelijk?

Niet heel ver, denk ik wel eens als ik over al die gevallen van stress, burnout en maagzweren hoor. Is het 
eigenlijk niet gek dat mensen vaak niet teleurgesteld zijn, maar eerder blij of opgelucht wanneer een afspraak 
komt te vervallen? En niet alleen zakelijk, maar juist ook privé? ‘Hèhè, dat scheelt weer, een beetje ruimte, 
een beetje lucht.’ Herkenbaar? Wie beheert eigenlijk jouw agenda? Wat moet jij allemaal? En van wie? 

Ik weet nog goed hoe lastig ik het vond toen ik net moeder was geworden, om de dag met 
een goed gevoel af te sluiten. Ik begon de dag vol goede moed met in mijn hoofd een 

denkbeeldige lijst van allerlei dingen die ik moest doen. ’s Avonds had ik altijd een soort 
ontevreden gevoel over me. In plaats van trots terug te kijken op alle dingen die ik had 

gedaan, was ik namelijk teleurgesteld over alles ik niet aan toe was gekomen, maar 
wat ik ook zo graag nog ‘even’ had willen doen. Kortom, ik focuste op de verkeerde 
lijst. Ik heb eens samengewerkt met iemand die op vrijdag vaak nog geen idee 
had, wat hij het komende weekend ging doen. Hij was een ster in spontane acties 
en dingen ‘op de bonnefooi’ doen. Sommige mensen vonden dat maar vreemd, 
maar ik bewonderde dat juist, vooral omdat ik weinig mensen kende die zo met 

hun tijd en afspraken om gingen. Met onze overvolle agenda’s is er vaak immers 
helemaal geen ruimte meer voor spontane acties. En raad eens? Juist die collega 

kwam op de maandagen tijdens de lunch vaak met de leukste weekendverhalen.

Uit ervaring kan ik je zeggen dat een goede manier om een tijdje een lege(re) agenda te hebben 
is: Emigreren en dan weer remigreren naar een totaal nieuwe woonomgeving. Wanneer je (nog) niemand kent 
en ver weg woont van familie, vrienden en kennissen, heb je zeeën van tijd. Toch ontstond al snel de neiging 
om de agenda weer behoorlijk te vullen. De kinderen begonnen dat ook over te nemen en vroegen dan ook 
regelmatig: ‘Wat gaan we vandaag doen?’ Iets ‘moeten doen’ werd een beetje de regel.  
Tot er een moment aanbrak dat we ons realiseerden: Soms is even niets gepland hebben juist ook heel leuk.
Ik ben dan ook wel een beetje teruggekomen van het gevlieg en geren op zoek naar plezier en vertier. 
Natuurlijk blijft het leuk om dingen te ondernemen, maar van mij hoeft dat niet meer in dat gehaaste tempo 
en ook bij voorkeur niet al te ver in het vooruit gepland. Ik kan nu juist heel erg blij zijn met een lege agenda, 
zodat je je plannen kunt aanpassen aan je stemming van het moment. Het is wel jammer dat veel mensen 
nog steeds zo drukbezet zijn dat je er soms niet aan ontkomt om ver vooruit te plannen. Maar de middenweg 
bevalt me prima, moet ik zeggen.

COLUMN  
ZINGEVING
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STEEDS MEER MENSEN 
KIEZEN BEWUST VOOR 
GEZOND VOEDSEL DAT OP 
EEN EERLIJKE, LIEFST 
DUURZAME MANIER  
GEPRODUCEERD WORDT.  
IN DE WINKELSCHAPPEN 
VIND JE TEGENWOORDIG EEN 
UITGEBREID ASSORTIMENT 
BIOLOGISCHE PRODUCTEN 
EN DE VERWACHTING IS DAT 
DE CONSUMPTIE ERVAN DE 
KOMENDE JAREN BLIJFT 
GROEIEN. 

De stille  
kracht van  
biologisch  
boeren

reportage
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DIT KARATERISTIEKE KOEIENRAS, DE BLAARKOP, GEFOKT VOOR DE MELK- VLEESPRODUKTIE, 
WORDT DOOR LIEFHEBBERS GEPREZEN OM ZIJN STERKE EIGENSCHAPPEN.

‘je moet 
niet méér 

willen 
oogsten 

dan de 
rente van 

je land’

Natuurlijke weidegronden 
Rogier Kaatee (32) is alweer de derde generatie die 
op de Bayershoeve boert. Hij is opgegroeid met 
het boerenleven, op de plek waar zijn opa zich in 
1968 vestigde. In 1987 zetten zijn ouders Piet en 
Nelly het bedrijf voort. Met Blaarkopkoeien, de 
passie van vader Piet. Als lid van de Vereniging van 
Blaarkopfokkers zet hij zich in om dit al oude ras 
voor de toekomst te behouden. In 2009 werd de 
Bayershoeve, in aanloop naar de recente bedrijfs-
opvolging, een biologische boerderij. Er is bewust 
gekozen voor omschakeling naar biologische 
veeteelt, mede vanwege het duurzame karakter. 
De oersterke Blaarkopkoeien gedijen uitstekend 
op natuurlijke weidegronden en zijn daardoor 
zeer geschikt voor biologische veeteelt. Daarom 
benaderde Natuurmonumenten Kaatee tien jaar 
geleden. De natuurorganisatie zocht grazers voor 
zijn natuurweilanden in de Kooimeerpolder langs 
de A9, vlakbij het AZ-stadion. Rogier vertelt dat 
op deze percelen extra rekening wordt gehouden 
met de aanwezige flora en fauna. Een ecoloog van 
Natuurmonumenten bekijkt bijvoorbeeld wanneer 
welk perceel gemaaid kan worden (het zogeheten 
mozaïek maaien) om de biodiversiteit te bescher-
men. 

Zelfherstellend vermogen 
Om het keurmerk biologisch veeteeltbedrijf 
te mogen voeren, moet aan strenge wettelijke 
voorschriften worden voldaan. Een van de doelstel-
lingen van biologische landbouw is het vermijden 
van handelingen die het milieu belasten of tot 
verarming daarvan bijdragen. Naleving van de voor-
schriften wordt gecontroleerd door stichting Skal. 
Rogier noemt een belangrijke eis voor biologische 
veeteelt: ,,Al het voer, het gras maar ook het bijvoer 
zoals ruwvoer en krachtvoer, moet van biologische 
oorsprong zijn.” Kunstmest om gras sneller te laten 
groeien of chemische bestrijdingsmiddelen om on-
kruid te lijf te gaan, zijn uit den boze. Hij vergelijkt 
het zelfherstellend vermogen van land met ‘rente’. 
,,Je moet niet méér willen oogsten dan de rente 
van je land”, aldus Rogier. Om dit te verduidelijken, 
stelt hij een stuk land op een fictieve waarde van 
100. ,,Door gebruik van kunstmest en chemische 
bestrijdingsmiddelen groeit gras sneller, waardoor 
er vaker gemaaid kan worden. Maar dit ‘snelle 
gras’ haalt meer voedingsstoffen uit de bodem dan 
grond aan ‘rente’ biedt. De bodemwaarde daalt 
na iedere oogst; 100 wordt 99, 98 enzovoort.” 
Vervolgens moet voor volgende oogsten nog meer 
kunstmest worden gebruikt om uitputting van de 

IN HET KADER VAN DE POSITIEVE ONTWIKKELING IN BIOLOGISCHE PRODUKTEN BRENGT ZIN-IN 
EEN BEZOEK AAN DE BAYERSHOEVE, DE BIOLOGISCHE BOERDERIJ VAN DE MAATSCHAP KAATEE 
IN HEILOO. EEN SUPERMODERN MELKVEETEELTBEDRIJF MET EEN BIJZONDER, OUDHOLLANDS 
TINTJE: BLAARKOPPEN. DIT KARAKTERISTIEKE KOEIENRAS, GEFOKT VOOR DE MELK- EN 
VLEESPRODUCTIE, WORDT DOOR LIEFHEBBERS GEPREZEN OM ZIJN STERKE EIGENSCHAPPEN. 
DE BLAARKOP DANKT HAAR NAAM AAN DE SPECIFIEKE VLEKKEN ROND DE OGEN.

BIOLOGISCHE GROND 
MOET BIOLOGISCH 

BLIJVEN
De stichting Bionext maakt zich sterk 

voor meer duurzame biologische 

voeding en landbouw. Bionext wil 

mensen verbinden met hun voeding, 

de plek waar het vandaan komt en de 

mensen die het produceren. Ofwel: 

terug naar de oorsprong. Zo kunnen 

consumenten bewuster kiezen. Je kunt 

de actie om biologische grond vrij te 

kopen steunen door te doneren.
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DE BAYERSHOEVE HEEFT EEN RUIME, LICHTE LOOPSTAL VAN ALLE KOEGEMAKKEN VOORZIEN

bodem te compenseren. ,,Kunstmest zorgt voor 
topgras voor melkkoeien, maar is uiteindelijk 
slecht voor de bodem!”

Een duurzame toekomst
Een biologische veeboer besteedt daarom veel 
aandacht aan de bodemgesteldheid. Aangezien op 
een biologische boerderij de koeien zoveel moge-
lijk weidegang krijgen, grazen er minder koeien per 
hectare dan bij de gangbare landbouw. Zo belasten 
ze de bodem niet te zwaar. Rogier vertelt met 
zichtbare bevlogenheid over de ideologie achter 
biologische veeteelt: een duurzame toekomst met 
gezonde dieren op een gezonde bodem! ,,Gras 
van een biologische weide heeft meer tijd nodig 
om te groeien. Daar staat tegenover dat dit gras 
meer vitaminen en mineralen bevat, waardoor we 
minder krachtvoer hoeven bij te voeren.” De uit-
daging is om humusopbouw van het land zodanig 
te stimuleren, dat de bodem op een natuurlijke 
manier in evenwicht blijft. Er wordt daarom alleen 
organische mest gebruikt. Die belast het aanwezige 
bodemmilieu niet, maar helpt de opbouw van een 
zelfregenererend systeem. Ook planten en kruiden, 
zoals klaver, zorgen op een natuurlijke manier 
dat de bodem de essentiële stoffen uit de lucht 
opneemt.

Natuurlijk gedrag
Maar de Bayershoeve draait vooral op de 
dieren. De biologisch veeteelt stelt eisen aan de 
huisvesting en de gezondheid van dieren. Een dier 
moet zoveel mogelijk zijn natuurlijke impulsen 
kunnen volgen. Voor biologische koeien is dat 
zoveel mogelijk door de weide drentelen. Als de 
dames toch naar binnen willen, dan in een stal die 
aan een reeks voorwaarden voldoet.  
Rogier laat de moderne, ruime en lichte loopstal 
van de Bayershoeve zien, het domein van 
de melkkoeien. Het dak lijkt wel een kleine 
energiecentrale, het is bedekt met zonnepanelen 
als schone stroomvoorziening voor het bedrijf. 
Technische snufjes houden iedere koe in de gaten. 
Een chip in de halsband stuurt bijvoorbeeld de 
hoeveelheid krachtvoer aan en houdt bij hoeveel 
melk een koe geeft. Jonge kalfjes worden in 
kleine groepjes in aparte stallen gehouden. Als ze 
wat ouder zijn, groeien ze verder op in de kudde 
jongvee en krijgen zoveel mogelijk weidegang. 
Met de bodem als stille kracht heeft Rogier  
vertrouwen in een duurzame toekomst voor de 
Bayershoeve: gezonde koeien op een gezonde 
bodem. 

Ook over honderd jaar! l

‘duurzame toekomst met gezonde 
koeien op een gezonde bodem’

NATUURMONUMENTEN
Natuurmonumenten zorgt in 

Nederland voor 100.000 hectare 

natuur. Op veel plekken herstellen 

ze natuur en landschap. Op andere 

plekken leggen ze nieuwe natuur 

aan. Zij behouden waardevolle 

cultuurhistorische landschappen. 

Nijenburg is één van de best 

bewaarde landgoederen in de 

provincie Noord-Holland.  

Het hart van het landgoed is een 

klassiek huis met parktuinen. Op dit 

prachtige landgoed in Heiloo komen 

bijzondere natuur en geschiedenis 

samen. Natuurmonumenten wil ook 

boerderij Nijenburg ontwikkelen tot 

een uitvalsbasis om het landgoed te 

ontdekken en te beleven.  

Je kunt de tuinpleinen en boomgaard 

met een gids bekijken.

www.natuurmonumenten.nl/ 

natuurgebieden/nijenburg

MEER WETEN? 
www.zin-in.nl/duurzaamheid



Ga voor meer informatie naar www.deyogawereld.nl

De Yogawereld is al sinds 2012 een 

begrip in Alkmaar. Yogadocente en 

eigenaresse Wendy Jurgens heeft 

sinds 5 jaar haar eigen pand aan de 

Kennemersingel. Een yogaschool die 

warmte uitstraalt en waar je je gelijk ‘thuis’ voelt. 

De afgelopen maanden zijn er nog meer lessen 

bijgekomen en kun je er vijf dagen in de week 

terecht voor een moment van rust, re� ectie en 

ontspanning voor jezelf. 

Wendy: ‘Yoga helpt je om meer balans te 

creëren in je leven. De rust die je op de mat 

ervaart, neem je ook mee wanneer je de deur 

uitloopt. Bij de deugdenyoga staat iedere les 

een deugd centraal die je helpt om meer bij je 

eigen kracht te komen.’ De Yogawereld biedt 

naast kinder-, tiener-, 55+- en deugdenyoga en 

ook Yin yoga. Deze rustige vorm van yoga is 

goed voor mensen met fysieke klachten, zoals 

neurologische aandoeningen of 

gewrichtsproblemen, omdat men 

de aandacht richt op de diepere 

bindweefselstructuren van het 

lichaam. Bij Yin yoga ontstaat er 

ontspanning en meer ruimte in de diepere lagen 

van het lichaam waardoor pijnklachten kunnen 

verminderen. Daarnaast is Yin yoga zeer goed voor 

intensieve sporters of gewoon voor mensen die 

behoefte hebben aan een rustige vorm van yoga. 

Ook is het mogelijk om een privéles bij Wendy te 

volgen, één op één, met je partner of met je gezin. 

‘Een individuele les wordt afgestemd op jouw 

wensen om je nog meer te verdiepen in je eigen 

ontwikkeling’, aldus Wendy. 

Wil je ook meer rust en balans in je leven creëren? 

Kom dan langs bij De Yogawereld en ervaar wat 

yoga voor je doet. Wendy kijkt ernaar uit je te 

leren kennen.

Een bewuster, gezonder 
en gelukkiger leven?

Meer balans in je leven door De Yogawereld



De lieve mondhygiënist

laat je weer stralen!Is goed bereikbaar. 
Neemt de tijd voor je. 
Luistert en stelt je op je gemak. 
Streeft naar pijnloze behandeling. 
Geeft je het gevoel van controle.
Is duidelijk over de behandeling.
Is transparant over de kosten.
Helpt je over je onzekerheid heen. 

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

Mondhygiënistenpraktijk HEILOO
Gezondheidscentrum De Strandwal
De Strandwal 32
1851 VM Heiloo
Telefoon: 072 7890077
info@mondhygienistheiloo.nl

Een mond moet vrij zijn van tandvleesontstekingen en gaatjes. 
Daar begint het mee. Tandvleesontstekingen zijn gerelateerd aan 
diverse vormen van hart- en vaatziekten, diabetes, MS en zelfs een 
aantal vormen van kanker. Bacteriën in de mond komen gemakke-
lijk de bloedbaan binnen en veroorzaken allerlei problemen! Het is 
dan ook belangrijk dat uw mond vrij van bacteriën blijft. Wist u dat 
wij dit jaar al 30 jaar bestaan. En ook mondzorg aan huis aanbie-
den voor b.v. kwesbare ouderen.

Stationsplein 74 Heiloo  -  Plein 77 Bergen  -  Laanweg 7 Schoorl

IJssalon Pinoccio genomineerd voor IJssalon van het Jaar

In de top-6 van Nederland
IJssalon Pinoccio dingt mee naar de titel IJssalon van 
het Jaar 2020. Na een paar spannende dagen tijdens de 
IJsvakwedstrijden, verwierf Sanne Smit een plek op de 
genomineerdenlijst. Daarmee staat IJssalon Pinoccio in de 
top-6 van Nederland. De titel IJssalon van het Jaar wordt 
medio juni uitgereikt; het team van IJssalon Pinoccio gaat een 
spannende tijd tegemoet. 

Beleef de spanning mee en volg de ijssalon op Facebook: 
facebook.com/ijssalonpinoccio.

Links: zilveren bokaal-winnares Sanne Smit

Jaarlijks neemt de top van Nederland deel aan de 
IJs-vakwedstrijden. Bij De Gouden IJsspatel draait het 
om het lekkerste ijsje van Nederland. Dit jaar staat 
de smaak kersensorbet centraal. 

In de wedstrijd om De Gouden IJscreatie gaat het om 
de mooiste, lekkerste en meest originele ijscreatie. 

Sanne Smit van IJssalon Pinoccio verwierf de 2e 
plaats in de wedstrijd (om het lekkerste ijsje/
de lekkerste ijscreatie) en scoorde daarmee een 
nominatie voor IJssalon van het Jaar 2020. 

Spannende tijd. 
De gewonnen beker krijgt een mooi plekje in 
de ijssalon. Maar IJssalon Pinoccio is nog niet 
klaar met de competitie! Voor het team breekt 
nu een spannende tijd aan, als één van de zes 
genomineerden voor IJssalon van het Jaar. In de 
komende maanden worden zij bezocht door een 
mystery guest en wordt de zaak onderworpen aan 
een grondige hygiënecheck. Wanneer ze de mystery 
guest en de inspecteur mogen verwachten, is 
natuurlijk een verrassing. 
De winnaar wordt medio juni bekendgemaakt. 



Ondernemend Heiloo
voor, door en mét ondernemers

Samen sta je sterk. Dat ondervinden leden van de ondernemers-
vereniging Ondernemend Heiloo (OHO) al 25 jaar. Die verbinding 
met elkaar is in het nieuwe logo – in de frisse kleuren groen en 
blauw – terug te vinden. De twee pointers in het logo zijn met elkaar 
verbonden, ze werken als het ware samen, net als de ondernemers 
binnen de vereniging. In 2019 is in het logo een extra slogan 
toegevoegd ’al 25 jaar verbindend’. 

De ondernemersvereniging begon klein, tijdens de bouw van het 
bedrijventerrein De Oude Werf in Heiloo. Op 22 november 1994 
werd de Ondernemers Vereniging d’Oude Werf opgericht met als 
hoofddoel de belangen behartigen van de ondernemers. 
Op 5 juni 2001 volgde een statuten- en naamswijziging naar 
Ondernemend Heiloo, doordat ondernemers op het bedrijventerrein 
Oosterzij erbij betrokken werden. Ondernemers op bedrijventerrein 
De Boekelermeer in Heiloo sloten zich ook aan bij Ondernemend 
Heiloo. Zo werd Ondernemend Heiloo geboren. Een actieve 
ondernemersvereniging met altijd nog een groeiend aantal 
ondernemers. Er wordt met de leden gecommuniceerd via moderne 
communicatiemiddelen zoals de iPhone & Android app, de actuele 
website OndernemendHeiloo.nl en via social media.

Samenwerken
Het mag duidelijk zijn dat samenwerken belangrijk is. Zowel tussen 
de ondernemers van Ondernemend Heiloo onderling als met 
ondernemersverenigingen in de regio. De OHO oud-voorzitter Henk 
Morsch lobbyde niet alleen bij de gemeente Heiloo, maar bracht 
ook diverse andere partijen samen. “Ik heb meermaals met de BUCH 
gemeenten (Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest) om tafel gezeten 
en met alle bestuursleden van Ondernemend Heiloo (Rob van der 
Wal, Thijs Smit en Marcel Keet) proberen de bedrijfsverenigingen uit 
omliggende gemeenten te laten samenwerken. Samen sta je sterker. 
Onze regio moet internationaal als belangrijke locatie worden gezien, 
wij horen bij regio Amsterdam. Zo kunnen wij grote bedrijven naar 
de regio en Heiloo trekken. Kijk naar de Boekelermeer waar grote 
bedrijven zijn gevestigd. De regio en gemeente Heiloo kunnen zich 

door samen te werken op de kaart zetten, zowel om hier te werken 
als te wonen. Maar denk ook aan toerisme, de participatiewet en 
circulaire bedrijfsvoering.” 

Door je te verenigen kun je samen met andere ondernemers werken 
aan gemeenschappelijke doelen. Bijvoorbeeld aan het promoten 
van het winkelgebied of het bevorderen van de veiligheid in 
samenwerking met brandweer en politie. Door samenwerking kun 
je gezamenlijk standpunten bepalen en zal je een betere ingang 
vinden bij andere partijen zoals de gemeente, provincie en andere 
ondernemersverengingen uit de regio. Samen sta je sterk en 
samenwerken biedt nieuwe kansen.

Leden aan het woord:
Paula Paternostre van De Browniehemel won tijdens de 
Ondernemingsverkiezing in december 2019 de Rabobank 
Publieksprijs: “In de korte tijd dat ik lid ben van Ondernemend Heiloo 
heb ik veel interessante mensen op mijn pad gekregen. Het geeft 
me ook weer inspiratie om bij de volgende netwerkbijeenkomst wat 
nieuwe lijntjes uit te zetten en contacten te maken voor de op handen 
zijnde uitbreiding. Al die mensen hebben zoveel know-how in huis en zo 
kun je elkaar verder helpen.”

Mireille Kaptein van Kaptein: “Ondernemend Heiloo zorgt voor 
verbinding tussen de ondernemers. Uiteindelijk moet je het samen 
doen en kun je elkaar op veel gebieden helpen. De kracht is om kennis 
te delen en dat zie je in Heiloo ook gebeuren. Daarnaast benadrukt 
OHO het contact met de plaatselijke politiek, want uiteindelijk heeft 
de politiek ook de ondernemer nodig. Sinds een aantal jaren hebben 
wij ons gevestigd met een nieuwe locatie in Heiloo en vanaf die tijd 
zijn wij ook lid. Ik vind dat elke ondernemer lid zou moeten worden van 
Ondernemend Heiloo!”

Wil je meer weten over ondernemersvereniging Ondernemend Heiloo 
en overweeg je een lidmaatschap?  
Lees dan verder op www.ondernemendheiloo.nl.

Tekst: Marije Smit
Fotografie: IwanBronkhorst.nl

Heiloo is een dynamisch dorp – met ruim duizend 
ondernemingen - en daar hoort een actieve 
ondernemingsvereniging bij. Ondernemend Heiloo is een 
levendige club met ruim 260 ondernemers die er voor 
elkaar zijn, willen samenwerken en elkaar verder willen 
helpen. Juist ook door krachten en expertise te bundelen 
is Ondernemend Heiloo een sterke gesprekspartner 
richting organisaties, lokale, provinciale en rijksoverheid 
en kan er een krachtig geluid worden gemaakt, waar 
rekening mee gehouden wordt.
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Twintig jaar geleden, ik was net afgestudeerd als bedrijfskundige, kreeg ik van een vriendin een boek in mijn 
handen gedrukt van de schrijver Neale Donald Walsch. Op de achterkant stond geschreven dat het mijn leven 
zou veranderen. Heel Amerikaans. Maar eerlijk is eerlijk, het heeft zichzelf waar gemaakt. In ieder geval voor 
mij. Ik heb het inmiddels tientallen keren gelezen. Iedere vakantie gaat het mee. Eén van de centrale gedach-
ten van het boek ‘Conversations with God’ dat Walsch schreef nadat hij een jaar op straat had geleefd is dat 
we allen één zijn. Niet alleen wij mensen met elkaar maar wij ook met alle andere levende soorten op aarde. 
Dat er niet één soort superieur is aan alle anderen maar dat iedere soort zijn waardevolle functie heeft in het 
geheel. Dat wij als mensen onderdeel van zijn van een ingenieus ontworpen ‘species-system’ waarin alles 
alles constant beïnvloedt. Ik was meteen gegrepen door het idee. Iets in me zei me dat dat inderdaad zo is. Al 
moet ik je zeggen dat het nog wel zo’n 15 jaar duurde voordat deze manier van kijken echt natuurlijk voor me 
werd. Niet meer alleen een prachtige maar ook wat onrealistische gedachte voor tijdens de kerstdagen, maar 
gewoon een realiteit waar je naar kunt leven. 

Een van mijn ervaringen die daaraan heeft bijgedragen was de training die ik in de zomer van 2017 volgde 
bij voormalig Vicepresident van de Verenigde Staten Al Gore en zijn team. Een paar maanden ervoor had 
ik een filmpje gezien waarin hij vertelde over zijn Climate Reality Project. Een project dat tot doel heeft om 
gewone mensen zoals jij en ik (ik ben geen klimaatwetenschapper maar eigenaar van een coachingsbureau) 
te trainen om mensen in hun eigen ‘community’ diepgaand inzicht te geven over wat er zich op dit moment 
klimatologisch afspeelt op onze planeet en wat we daaraan kunnen doen. Ik was al een tijd bezig met de vraag 
‘Wat kan ik meer doen dan mijn eigen gezin en bedrijf meer en meer duurzaam maken?’ Het filmpje kwam 
als een geschenk uit de hemel. Nog geen 2 maanden later zou er weer een training zijn. Ik gaf me op, werd 
geaccepteerd en reisde als enige Nederlander in juni af naar Seattle. Na drie dagen van ‘s morgens vroeg tot ‘s 
avonds laat had ik samen met 800 andere mensen van over de hele wereld de presentatie, die Al Gore zelf al 
jaren geeft, in de vingers.

Wat het meeste indruk op me maakte die dagen was om (stevig wetenschappelijk onderbouwd) te zien 
hoe ongelooflijk mooi onze wereld in elkaar zit. Alles is heel precies op elkaar afgestemd. Wat er in de lucht 
gebeurt heeft een directe relatie met wat er in de oceanen gebeurt en met wat er op het land gebeurt. Zo 
kan één graad verschil in temperatuur enorme gevolgen hebben op allerlei vlakken. Van een flink verhoogde 
kans op bosbranden bijvoorbeeld tot substantieel lagere opbrengsten van gewassen en van duidelijk meer 
menselijke agressie tot aan massale sterfte van zeedieren. Om er maar een paar te noemen.

De afgelopen 2,5 jaar heb ik Gores presentaties op veel verschillende plekken gegeven. Op scholen, bij 
bedrijven, bij verenigingen, voor mijn eigen vrienden en familie. Eén ding is me inmiddels glashelder. Onze 
klimaatcrisis staat niet op zichzelf. Het is in essentie een spirituele crisis die we ook op allerlei andere 
manieren tot uiting brengen (van oorlogen tot aan armoede). Een crisis die we voort laten komen uit het idee 
dat we afgescheiden zijn van elkaar. Dat het ‘ik’ of ‘jij’ is en dat het zolang het ‘ik’ is allemaal goed komt. Als 
we het aandurven om daar doorheen te kijken, als we het aandurven om van ‘wij’ het nieuwe ‘ik’ te maken, 
dan maken we alles in no time anders. Niet omdat het moet maar gewoon omdat het beter past bij wie we 
werkelijk zijn.

COLUMN 

DUURZAAM- 

HEID

Wij is het nieuwe ikMartijn Smit
Eigenaar en trainer/ coach  

van HSA Coaching.

martijn@hsacoaching.nl

www.hsacoaching.nl



uitstapjes

2 2

ROCK ’N ROLL FESTIVAL HOORN
Hoorn neemt je mee terug in de tijd. Terug 
naar de ’50 & ’60. Naar de tijd van de 
vetkuiven, petticoats, Cadillacs en oldtimers. 
zo 24 mei 2020 14.00 – 00.00. In en om ruim 
20 cafés kun je genieten van swingende muziek 
en dans tijdens Rock ‘n’ Roll Festival Hoorn. 
De TOEGANG tot alle cafés is GRATIS. In de 
stad zal het al vroeg gezellig druk zijn wegens 
de Superkoopzondag. van 14:00 tot diep in de 
nacht is er veel te beleven in Hoorn.

CCC INC. OPTREDEN HEILOO
In 1967 werd CCC Inc. opgericht door Joost 
Belinfante, later in 1978 starten de heren Jansz, 
Hendriks en Belinfante met Henny Vrienten de 
band Doe Maar. 
Ze bestaan inmiddels dus 53 jaar, op het 
podium een stel jonge honden, ook al zijn ze 
de 70 reeds gepasseerd. Deze beste folk- en 
americanaband van Nederland komt met de 
Spring Tour op 21 maart 2020 om 20.15 naar 
de Cultuurkoepel te Heiloo. 

SAIL AMSTERDAM 2020, NAUTISCH SPEKTAKEL  
DAT JE MEE  MOET MAKEN!
De Amsterdamse IJhaven vormt het decor van 12 tm 16 augustus 2020 voor de 10e editie van 
Sail Amsterdam 2020. Met een indrukwekkende vloot van Tall Ships uit de hele wereld, een 
unieke verzameling van Nederlands varend erfgoed, moderne schepen en diverse imponerende 
marineschepen en replica’s. Vijf dagen lang is er een uitgebreid programma op de kades met 
muziek, optredens en exposities. Met dagelijks een adembenemende vuurwerkshow ter 
afsluiting. Het bijzondere nautische spektakel Sail 2020 heeft, met duizenden bootjes op het 
water, een unieke sfeer waar dit keer weer heel veel te zien is.

HOTEL BLOOMING BERGEN
Chillen en ontspannen doe je bij hotel 
blooming ….. heerlijk drie dagen ( 2 nachten) 
vertoeven in dit hotel en genieten van de 
prachtige omgeving en het Bergse Bos. Hotel 
Blooming won dit jaar de Zoover Award 
voor het beste hotel in Nederland. Beleef 
een hotelovernachting om niet te vergeten. 
Ontwaken tussen het groen en de zingende 
vogels is een blooming start van de dag. 
Begin iedere dag met iets moois. Een relax 
arrangement met speciale massage van de 
eigen blooming masseuse, heerlijk genieten van 
een uitgebreid ontbijtbuffet, lekker opwarmen 
in de sauna en een duik nemen in het 
zwembad. De blooming relaxmassage is een 
ontspannende massage die gericht is op het tot 
rust brengen van lichaam en geest. De massage 
brengt het centrale zenuwstelsel tot rust en 
brengt uw lichaam in balans. Na de massage 
kunt u ervaren hoe het voelt om weer helemaal 
in verbinding te zijn met uzelf. De duo essential 
oil treatment is een 25 minuten durende rug-, 
nek- en schoudermassage waarbij essentiële 
oliën worden gebruikt in combinatie met een 
rugpakking van 25 minuten. Deze behandeling 
is voor 2 personen. Dus boek hotel blooming 
en wees welkom in Bergen! Wist u dat het 
Engelse werkwoord ‘to bloom’ betekent ‘tot 
bloei laten komen’ en dat is exact het gevoel 
dat je daar ervaart.



VANILIA RIBBELCOLBERT
Voor langdurig duurzaam gebruik want stijl

is nooit out-of-date, ribtricot, een stof 
die comfort & moderne luxe met elkaar verbindt.

€ 109,95
Laat 173 Alkmaar

www.vanilia.com/pages/alkmaar

ZIGGI | DESIGN STUDIO CHEHA
De basis bestaat uit een metalen voet, 

berken multiplex, acrylglas, LED, snoer met 
dimmer. Verkrijgbaar online en in de winkel. 

€ 154,-
Fnidsen 105 Alkmaar
www.apartliving.nl

WAAR ALOË HAARZEEP
Op basis van natuurlijke ingrediënten,
heerlijke frisse lokken met aloë vera, 

verpakt zonder plastic.
€ 8,95

Houttil 48 Alkmaar
www.waarenhuis.com

WINTER WONDER THEE BIO
Een verwarmende thee voor de winter, 
zwarte thee met kruiden en specerijen, 

ingrediënten o.a. kaneel-rozenbottel etc.
€ 5,75

Houttil 44 Alkmaar 
www.simonleveltalkmaar.nl

AMBACHT IN ALKMAAR
Handgemaakte, unieke sieraden uit eigen atelier! 
Of wil je je oude sieraden/erfstukken nieuw leven 

in blazen? Maak vrijblijvend een afspraak.
Prijzen op aanvraag

Hof van Sonoy 6 Alkmaar
www.annekedekkergoudsmid.nl

ZITTENDE POES
gemaakt van serpentijn en afkomstig uit 

Zimbabwe.Al onze beelden zijn met de hand ver-
vaardigd. De kleur van de steen is variabel.

€ 29,95
Hekelstraat 20 Alkmaar

www.artofafrica.nl

ESPRESSO KOP-EN-SCHOTEL 
Zwart, afmetingen kopje, hoogte 6,5 cm, 

breedte 6,5 cm, diepte 5,5 cm. Wordt als set
van 4 kop-en-schotels verkocht.

€ 17,50 
Breedstraat 29 Alkmaar

www.odja-vintage.nl
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shopping

BAMBOE SOKKEN
De lékkerste sokken van de wereld (e.o.)!

Eigentijds en nét een tikkeltje anders voor de 
mode-, maatschappelijk- en milieubewuste vrouw.

€ 7,50 per paar 
Dorpsstraat 547  Noord-Scharwoude

www.sari-fairfashion.nl/langedijk

HANDGEMAAKTE FIETSJES EN AUTO’S !!
Gemaakt van gerecycled blik uit Madagaskar.

Dit wordt verzameld door mensen op de lokale 
markt: goed voor het milieu.

Vanaf € 4,50
Ritsevoort 5 Alkmaar

www.alkmaar.wereldwinkels.nl



Kanaalweg 16 • Warmenhuizen • 0226-392694 
www.tuincentrumschoutenbos.nl • ma t/m vrij 8.30-17.30, 

zat 8.30-17.00 en zon 11.00-17.00 geopend

Wist u dat?
- Wij iedere zondag geopend zijn?
  Met gratis koffie
- Wij hebben een eigen kwekerij
- Wij kweken natuurlijk
- Tuinieren heel gezond is?  
  U krijgt beweging, ontspanning, enz.
- We hebben een uitgebreide dierenafdeling
- En een leuke cadeaushop

Herman Kroon 06- 82953879 / 0226- 292694 
herman@tuincentrumschoutenbos.nl

TUINCENTRUM Schoutenbos

Tuin beplanting,
Sierbestrating, 
Renovatie, Vijvers, 
Houtbouw, Sproeiers, 
Verlichting

Vraag vrijblijvend 

een offerte aan!

TUINCENTRUM Schoutenbos Aanleg & onderhoud

Waarom tuinieren?

Gezond

Ontstressen
Ontspanning

In beweging

• Ieder mens, ieder oog is uniek 

• Een persoonlij k advies en een 
 persoonlij ke contactlens 
 aanmeting is van groot belang

• Iedereen kan bij  mij  terecht 
 voor alle soorten contactlenzen

• Ruim 20 jaar praktij kervaring

• Tevens werkzaam als contactlens-
 specialist bij  een medisch contactlens 
 praktij k

PRAKTIJK OOG VOOR LENZEN 
IN HEERHUGOWAARD

JE BESTE CONTACT 
VOOR LENZEN

MCM   |    MIDDENWEG 53, INGANG A   |    HEERHUGOWAARD

06 273 278 03    |    INFO@OOGVOORLENZEN.NL    |    WWW.OOGVOORLENZEN.NL06 273 278 03    |    INFO@OOGVOORLENZEN.NL    |    WWW.OOGVOORLENZEN.NL06 273 278 03    |    INFO@OOGVOORLENZEN.NL    |    WWW.OOGVOORLENZEN.NL

Opsis oogziekenhuis
• Geen zin-in lange wachttijden.
• Het team verwelkomt u graag op onze nieuwe locatie 
 in Alkmaar.
• Met een verwijzing kunt u op korte termijn voor alle 
 oogklachten bij ons terecht.
• Telefoonnummer: 088 664 96 74

Bezoek alleen op afspraak
Comeniusstraat 16, 1817 MS Alkmaar
opsisoogziekenhuis.nl

Drs. J.J. Dito
Drs. D. Hageman
Drs. M. Rosman



Overgewicht en stress
Een andere zeer belangrijke factor bij overgewicht is "stress". Stress heeft 
altijd invloed op lichamelijke reacties. Er is een onlosmakelijk verband 
tussen lichaam en psyche. Stress heeft veel te maken met hormonen. 
Hormonen zijn "boodschappers". Zij brengen een signaal over en zorgen 
ervoor dat iets in gang wordt gezet. Wanneer dat door aanhoudende, 
vaak onbewuste stress niet wordt afgeremd kunnen er allerlei 
gezondheidsklachten ontstaan, zoals hoge bloeddruk, slaapproblemen, 
darmklachten, pijnklachten en nog veel meer. De één wordt dik van 
stress, de ander valt af van stress. Heel persoonlijk. Nogmaals: uw 
lichaam is uniek.

Erfelijke en psychische factoren
U kent vast wel het verschijnsel "emotie-eten". Erfelijke en psychische 
factoren kunnen een grote rol spelen bij overgewicht. Denk aan depressie 
of traumatische ervaringen, zoals seksueel misbruik. Maar omgekeerd 
kan ook: overgewicht kan de oorzaak zijn van psychische klachten. Bij 
kinderen met ernstig overgewicht is bij 20-30% een relatie te ontdekken 
met psychische klachten. Een groot deel van de kinderen geeft aan dat 
het te maken heeft met pestgedrag. Vaak werkt dit door tot op latere 
leeftijd.

Giftige stoffen in voeding en medicatie
Een andere belangrijke, maar minder bekende oorzaak van overgewicht is 

de aanwezigheid van chemicaliën in onze voeding en medicatie. 
Dit zijn synthetische stoffen die onnatuurlijk zijn en waar ons lichaam 
in feite niet op is gebouwd. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste 
chemicaliën niet of onvoldoende kunnen worden afgebroken in het 
lichaam. Naast synthetische stoffen zijn er ook nog giftige chemicaliën 
zoals zware metalen (lood, kwik, etc). Vetcellen hebben een aantal 
functies. Eén daarvan is het opslaan van verkeerde stoffen die uw 
lichaam niet kan verwerken. Wanneer uw lever deze giftige stoffen niet 
kan verwerken worden ze opgeslagen in de vetcellen.

Omringd door een laag vet kunnen ze moeilijk ontsnappen. Hoe meer 
van deze stoffen in je lichaam, hoe meer de vetcellen er mee worden 
opgevuld. ,,Dat is een heel mooi beschermingsmechanisme van het 
lichaam. Beter giftige stoffen in je vetcellen, dan bij je hart of longen! 
Maar helaas is het ook één van de oorzaken van overgewicht. Het 
voedingsprogramma van Cure4Life heeft een positieve werking op 
deze giftige stoffen en herstelt de balans in uw lichaam.", vertelt een 
enthousiaste Henriëtte.

De 
  gewichtsconsulent
vertelt

Overgewicht door hormonen
De oorzaak van overgewicht is bijna altijd disbalans in de hormonen. Er zijn veel hormonen die een rol spelen bij overgewicht, maar 
in het bijzonder deze drie: het groeihormoon, insuline en serotonine. Wanneer deze drie hormonen niet in balans zijn, ontstaat een 
stofwisselingsprobleem. Het gevolg is dat voedsel niet wordt omgezet in energie, maar in vet. Het verlangen naar ongezond voedsel 
is het resultaat van verstoorde hormonale processen. ,,Ons voedingsprogramma herstelt de balans in de hormonen en brengt het 
lichaam weer in evenwicht. Voedsel wordt weer omgezet in energie en vetten worden afgebroken. Zoals het hoort in een gezond 
lichaam.”, aldus Henriëtte Hummel. In feite is er niet slechts één oorzaak van overgewicht. Het is altijd een combinatie van meerdere 
factoren en van verkeerde voeding, invloed van medicatie zoals antidepressiva of prednison en te weinig beweging. In een enkel geval is 
er een duidelijke oorzaak aan te wijzen

HENRIËTTE HUMMEL
Lighthartstraat 1, Alkmaar | 06-235 79 555
website: cure4life.eu
e-mail: hhummel@cure4life.nl
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zinnige zaken met...

Marieke Böggemann
mvo-adviseur blooming hotel

Marieke 
Böggemann

Werkzaam bij hotel blooming in 

Bergen. In september 2019 werd 

blooming de winnaar van de Gaia 

Green Awards als meest duurzame 

hotel in de Benelux. Het winnen 

van de publieksprijs van de Zoover 

Awards begin dit jaar bevestigt dat 

gasten dit zeer waarderen

Is het in de hedendaagse hotelsector mogelijk om sociaal-maatschappelijke en duurzame idealen 
te combineren met commercieel succes? Dit is de uitdaging die het werk van Marieke Böggemann, 
MVO-adviseur bij blooming in Bergen, zo boeiend maakt. En ja, zij kan met trots bevestigen dat het 
ondernemen vanuit ideologische doelstellingen ook winstgevend kan zijn.

‘Een cadeau om hier te mogen werken’
De Bergense hotelaccommodatie waar Marieke werkt, is eigendom van Stichting blooming en telt drie  
idyllische locaties: 1. blooming hotel aan Duinweg 5, reeds een begrip in Nederland, voorheen als 
Volkshogeschool Bergen. 2. En landgoed Het Hof met De Hoftuin aan Eeuwigelaan 3. De jongste aanwinst is 
blooming beach, een hip strandpaviljoen in Bergen aan Zee. ,,Het is een cadeau om hier te mogen werken”, 
vertelt Marieke in één van de stijlvolle ruimtes van het compleet gerenoveerde landhuis. 

Samenwerking met Scorlewald
Vanuit haar functie heeft Marieke contact met partijen in het hele land. Voor diverse sociale- en 
maatschappelijke projecten wordt verbinding gezocht met lokale scholen, instellingen, kunstenaars et 
cetera. Marieke legt uit: ,,Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA. Dat is al zo sinds de 
oprichting van de Volkshogeschool in 1945. blooming wil mensen tot bloei laten komen en herinvesteert 
de winst in projecten die de leefomgeving verrijken. Uniek is bijvoorbeeld de samenwerking met Scorlewald 
in een succesvol project waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dagbesteding in De Hoftuin 
wordt geboden. Biologische producten die onder begeleiding van een professionele kracht door cliënten van 
Scorlewald  worden geteeld en uiteindelijk voor onze hotelgasten bereid worden.”  

Meest duurzame hotel van de Benelux
De Gaia Green Award voor het meest duurzame hotel in de Benelux kwam niet zomaar uit de lucht vallen. 
Marieke: ,,blooming wil onderscheidend zijn op het gebied van duurzaamheid. Zo wordt organisch afval uit 
onze keukens opgehaald met elektrische bakfietsen en vervolgens gecomposteerd tot mest voor  
De Hoftuin. Omdat we streven naar zo weinig mogelijk verspilling hanteren we een kleine menukaart, 
uiteraard met seizoensgebonden gerechten. Inkopen doen we bij voorkeur bij leveranciers die een eerlijk 
product leveren; duurzaamheid tot in de details.” Ze noemt tal van voorbeelden, die eraan bijdragen dat 
een verblijf in blooming het milieu en de omgeving zo min mogelijk belast. Zoals bedden van Coco-mat of 
bamboe badslippers. Zelfs rietjes, wc-papier en tandenborstels voldoen aan strenge duurzaamheidseisen. 

Koplopergroep Circulaire Hotels Amsterdam
Voor inspiratie neemt Marieke namens blooming als enige niet-Amsterdams hotel deel in de Koplopergroep 
Circulaire Hotels Amsterdam. Dit is een groep hotels die stappen op duurzaamheidgebied wil maken. 
Marieke: ,,Door kennis te delen en de krachten te bundelen, creëren we meer slagkracht. Gezamenlijk kunnen 
we qua inkoop bovendien eisen stellen aan leveranciers.” Inspiratie komt ook uit eigen huis; de MVO-groep 
van blooming, waarin medewerkers van alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, wordt aangestuurd door 
Marieke en komt vier maal per jaar bijeen om ideeën uit te wisselen. Een proces in wording, dat door de 
gasten van blooming hoog gewaardeerd wordt, getuige het winnen van de Zoover Award publieksprijs!

‘maatschappelijk verantwoord  
 ondernemen zit in ons DNA’



Heb je lichamelijke klachten die blijven bestaan? 
Denk eens aan BOWEN 

Praktijk Tesselaar Hazelaar 46 Heiloo 072 - 56 25 788 / 06 – 45 61 02 65 | www.praktijktesselaar.nl

De Bowentechniek werkt op de fascie, het bindweefsel dat als een � jnmazig web alle 

structuren in het lichaam omsluit. Het verbindt alles aan elkaar en maakt het lichaam 

tot een samenhangend, functionerend geheel. 

Als de fascie ontspannen is en goed voorzien van water, kan het lichaam optimaal 

functioneren. Door een trauma, een blessure of langdurige overbelasting, maar zeker 

ook door stress, kan de fascie onder spanning komen te staan wat zich kan uiten in pijn, 

stijfheid en zelfs een gevoel van benauwdheid als het in de borstkas plaatsvindt.

De Bowentechniek bestaat uit zachte rolbewegingen over spieren en pezen. 

Het fascieweb wordt zacht aangeraakt en meegenomen in de rolbeweging, waardoor de 

fascie als het ware even oprekt. Op de speci� eke plaatsen waar de bewegingen gemaakt 

worden, bevinden zich heel veel receptoren. Dat zijn een soort signaalontvangers in het 

lichaam die een prikkel door kunnen geven aan de hersenen. Door de Bowentechniek 

wordt het zelfherstellend vermogen van het lichaam gestimuleerd. 

Tilly Tesselaar is Holos massagetherapeut 
en Bowenbehandelaar. Vergoeding van-
uit de aanvullende verzekering van de 
meeste zorgverzekeraars. Aangesloten 
bij de beroepsvereniging van de LVNT

HOOGLANDERBURGERS
20% biefstuk, 78% stoofvlees, 1% zeezout, 1% kruiden 

Gewicht:   100, 150, 200 gram
Minimale afname:  20 stuks   
Diepvries:   Per 20 in doos
Prijs per 100 gr:  € 1,93

Uw groene slagerUw groene slager
Burgemeester Mooijstraat 29
1901 ER Castricum

T.  0251 65 24 30
E. hooglander@uwgroeneslager.nl

Hooglander hamburgers
Iedere burger zorgeloos genieten!

100% GLUTENVRIJ    100% STREEKPRODUCT    100% verantwoord    100% NATUURLIJK    100% AMBACHTELIJK BEREID

Wordt � uis-
bezorgd!

hooglanderburgers _1/2 (162x128) .indd   1hooglanderburgers _1/2 (162x128) .indd   1 17-03-2020   08:5717-03-2020   08:57
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Witlofsalade
Lunch voor 1 persoon

• 2 struikjes witlof

• 1 ei (als je geen vis wil eten 

kook dan 2 eieren)

•  75 g gerookte of gebakken zalm

• olijfolie

• 1 el mayonaise

• 2 el pijnboompitten

• peper

Rooster de pijnboompitten lichtbruin. 

Snijd de witlof fijn.  

Kook het ei hard en snijd deze in partjes.

Maak een dressing van de mayonaise 

en olijfolie en maak deze op smaak met 

versgemalen peper.  

Snijd de zalm in stukjes. Meng de 

witlof, de zalm, het ei met de dressing.  

Schep de salade op een bord en strooi 

de pijnboompitten erover.  

Varieer eens en voeg een avocado toe, 

stukje appel of wat rozijnen.

Ria Penders
Orthomoleculair diëtist en  

PNI-therapeut. Ze is co-auteur 

van het basisoervoedingskookboek 

Oergondisch genieten.

 www.orthodietist.nl

Weg met de
after-lunchdip!

Een dip na het eten kan komen door 
een te sterke schommeling van je 
bloedsuikerspiegel.

COLUMN 
GEZONDHEID

Ken je dat gevoel? Inzakken na de lunch? Je voelt ineens 
vermoeidheid opkomen, je concentratie is ver te zoeken, je hebt 

trek in iets lekkers terwijl je maag nog goed gevuld is. 

Een dip na het eten kan komen doordat het verteren van je eten 
veel energie van je vraagt. Het kan ook te maken hebben met 
een te sterk schommelende bloedsuikerspiegel.

Veel mensen eten een broodmaaltijd als lunch. Zo’n maaltijd 
bevat relatief veel zetmeel en bij zoet beleg ook nog suikers. 

Zowel het zetmeel van het brood als de suikers worden snel 
verteerd en opgenomen in het bloed. Die snelle opname van suikers 

zorgt voor een verhoogde bloedglucosespiegel. 

Op dat moment komt de alvleesklier in actie die het hormoon insuline aanmaakt 
om er voor te zorgen dat de suikerspiegel in het bloed weer naar normaal gaat. Insuline zorgt ervoor dat die 
suikers dan vervoerd worden naar verschillende cellen in je lichaam die dat nodig hebben.  
 
Zo zorgt insuline ervoor dat de bloedsuikerspiegel niet te veel schommelt. Als je naar verhouding te veel snel 
opneembare suikers en zetmeel eet wordt de alvleesklier de hele dag aangezet tot het maken van insuline. 
Zo komt er de hele dag door veel insuline in het bloed. Je lichaamscellen raken hier te veel aan gewend en 
worden lui. De cellen nemen de suikers niet meer op. Die cellen kunnen dan niet meer goed werken. Het lijkt 
dan alsof je een lage bloedsuiker hebt. De bloedsuiker blijft echter te hoog en insuline gaat er dan voor zorgen 
dat het overschot aan suikers opgeslagen wordt in je buikvet. Insuline wil uiteindelijk dat je bloedsuiker weer 
op een gezond peil komt. Dit proces veroorzaakt vermoeidheid en je houdt steeds trek in eten. 

Lunches met brood geven bij veel mensen een lunchdip. Experimenteer eens met een oergondische lunch! Een 
mooie maaltijdsoep, salade of warme maaltijd met veel groente, olijfolie, noten, zaden, vis, kip, ei. Zo’n lunch 
bevat geen snel opneembare suikers en zetmeel. De bloedglucose blijft stabiel, de alvleesklier hoeft dan geen 
overmaat aan insuline te maken waardoor je fit blijft.



 

MCM

MIDDENWEG 53, INGANG A

1703 RB HEERHUGOWAARD

INFO@OOGVOORLENZEN.NL

WWW.OOGVOORLENZEN.NL

YIN YOGA DOOR PATRICIA VAN DOORN

Deze vorm van yoga is dan ook voor iedereen! Je doet het voor jezelf en dan 

maakt het niet uit hoe je heet, hoe oud je bent of hoe je eruit ziet. 

Wees welkom en ik ontmoet je graag op mijn les.

Beyou-yogaencoaching.nl

opgeven via info@beyou-yogaencoaching.nl

Losse les � 14,- Maandabonnement (4 lessen) � 40,- (5 weken geldig)

Helderziend en heldervoelend medium
Nicole van Olderen is de drijvende kracht achter Nicky’s Place. In haar 
privé praktijk centrum Haarlem en OUDKARSPEL staat de deur open 
voor een gespreksconsult inzicht op je levenspad en maakt Nicole 
ook contact met de overledenen en gidsen. Je kunt ook terecht voor 
blokkades en traumaverwerking en meditatietechnieken.
Nicky’s Place organiseert regelmatig de spirituele familiebeurs 
in Oudkarspel. o.a. tarotleggers, mediums, kindercoach, voet en 
handmassage, magnetiseren, healing en reading, leuke 
cadeaus en altijd nieuwe deelnemers uit de omgeving!

Kijk op www.nickysplace.nl of bel voor informati e 
naar Nicole van Olderen 06-41041509

THEESCHENKERIJ GALERIE DE BUITENKANS
Theeschenkerij De Buitenkans schenkt in De Trog fair trade koffi e en 
bijzondere witte theesoorten van Jasili. Daarnaast worden homemade 
producten zoals appeltaart, soep, salades en broodjes geserveerd. De 
(biologische) ingrediënten worden zelf gekweekt of worden door andere 
zorginstellingen aangeleverd. Ook is een high tea te reserveren of valt er 
een workshop high tea maken te volgen. Laat je verrassen. Theeschenkerij 
De Buitenkans heeft een fraai terras bij de vlinder-, fruit- en buurttuin.

Theeschenkerij en Expositieruimte De Trog
Bullaan 4 1851 VW Heiloo 
t 072 531 2672 
e theeschenkerij@ggz-nhn.nl
www.de-buitenkans.org

VERHALENKAMER - VVV - LANDGOEDWINKEL
De Verhalenkamer annex het VVV informatiepunt en Landgoedwinkel 
nemen op het Landgoed Willibrordus een centrale plek in. Daar vinden 
bezoekers informatie over het verleden en heden van de psychiatrie en 
het landgoed. Het assortiment landgoedprodukten bestaat o.a. uit kaas, 
honing, brood. Ook verkrijgbaar tickets voor de Cultuurkoepel, VVV-pasjes, 
duinkaarten etc. Er is veel te beleven op het landgoed. Met musea Tover-
lantaarn, Historische Vereniging Heiloo en archeologie Baduhenna vormt 
de Verhalenkamer het Museumkwartier. Voor (groeps) rondleidingen 
kunnen arrangementen worden afgesproken.

Landgoedwinkel Willibrordus 
De Olvendijk 2a 1851 VN Heiloo
t 06 22 79 53 36 
e info@verhalenkamerwillibrordus.nl

Ready to start?
Met de ‘t Gymlokaal garantie-
kaart kan je in 90 dagen 2x per 
week 30 minuten trainen met 
de begeleiding van een coach 
uitproberen. Je betaalt slechts 
� 7,50 per sportles.

’T GYMLOKAAL HEILOO

Heerenweg 148, Heiloo   | 072 737 03 96

www.gymlokaalheiloo.nl

Ready to start?
Wil je beginnen met yoga? Met 
de Moon introductiekaart kun 
je in 1 maand heel voordeling 10 
lessen uitproberen. Je betaalt 
slechts � 5,- per yogales. 

MOON YOGA CLUB

Prins Hendrikstraat 7, Bergen | 072 743 60 11 

www.moonyogaclub.nl

M A G A Z I N E

 www.zin-in.nl

Zin om te adverteren in 
het Zin-in Mag� ine?
Een gratis regionaal lifestyle magazine voor een breed 
publiek van mensen die bezig zijn met bewust leven! 
Neem contact op over de mogelijkheden van adverteren 
met verkoop@zin-in.nl en / of bel 06 20 21 10 52
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ZINGEVING TRENDS

‘De zegeningen
 van zingeving’

ZINGEVING IS EEN BUZZWOORD. JE KOMT HET OVERAL 
TEGEN, MAAR WAAR GAAT HET OVER? JOURNALIST 
EN CULTUURWETENSCHAPPER JOLANDA BREUR 
ONDERZOEKT WAT WE DOEN ALS ‘ZINGEVERS’. NAAST 
HET HOE EN WAAROM ERVAN.

Valt het jou ook op? Zingeving zingt rond. Het woord duikt 
op in de media, op facebook en in het bedrijfsleven. Het 
aantal zoekresultaten op internet bedraagt inmiddels ruim 
achthonderduizend met allerhande tips om zin te geven aan 
je leven. Maar waar gaat zingeving eigenlijk over en wat doen 
Nederlanders ermee?

Betekenis geven
Het ziet ernaar uit dat we een streepje voor hebben op andere 
dieren. Mensen blikken terug op hun verleden, dromen over de 
toekomst en anticiperen op dat wat staat te gebeuren. We zijn 
behept met een voorstellingsvermogen. En daarmee doen we 
leuke dingen. We bouwen steden, maken mooie kunst en zetten 
de natuur naar onze hand. Door ons voorstellingsvermogen 
zijn we in staat symbolen te begrijpen die verwijzen naar iets 
wat we niet – direct – kunnen zien. Denk aan cijfers of een 
voorrangsbord in het verkeer. Ze hebben een betekenis of beter, 
we géven betekenis aan dat oranje vierkant met die witte rand. 
We zeggen dat het ons laat weten voorrang te hebben, hoewel 

TEKST: JOLANDA BREUR  |  BEELD: ISTOCK  |  REGIO: ALGEMEEN
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beschouwing
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De mens 
creëert een 

eigen wereld 
van kleine 
en grotere 

verhalen 
die hij 

voortdurend 
aanpast

Zingeving 
is een 

werkwoord 
dat vraagt 
om doelen

‘voorrang’ zelf niet zichtbaar is.
Neem taal. Ook met woorden scheppen we 
bedoelingen. Maar ons gebruik van taal ligt ingewik-
kelder. Zo heeft iedereen een ander idee bij het 
woordje ‘mooi’ of ‘zin’. En voor iedereen verandert 
de inhoud naarmate de tijd voortschrijdt. Wat je 
vandaag mooi vindt, is volgend jaar misschien lelijk. 
Hetzelfde geldt voor een beladen symbool als de 
crucifix, het kruisbeeld. Voor de één een teken 
van hoop, voor de ander een herinnering aan een 
benauwende jeugd. Maar niets zo veranderlijk als 
de mens. Die blijkt van nature een betekenisge-
vend wezen. Zo creëert hij een eigen wereld van 
bedoelingen, van kleine en grotere verhalen die hij 
voortdurend aanpast. Bewust of onbewust.

Groter kader
Betekenis geven doen we de hele dag door op een 
alledaags niveau. Van een wekker zetten, omdat we 
de volgende dag vroeg op willen staan tot gebak 
eten ter ere van iemands verjaardag. Maar ook op 
een hoger plan zijn we er zo nu en dan mee bezig. 
En dan valt al snel het woord zingeving. Zelf schuif 
ik wel eens in een kerkbank uit fascinatie voor die 
diepmenselijke behoefte om het leven in een groter 
kader te zetten. Zoals op mijn vakanties in een 
slaperig Frans dorpje, waar ik regelmatig naar het 
nabijgelegen plattelandskerkje wandel. Zittend op 
de houten bank sla ik er het zonlicht gade dat door 
de prachtige glas-in-loodramen valt. Ik ben vaak 
alleen en je kunt een spelt horen vallen. De tijd 
staat even stil. Dat geldt vast ook voor de andere 
mensen die hier al meer dan honderd jaar een 
uurtje afstand nemen van hun alledaagse beslom-
meringen. Die zien ze dan wellicht net als ik vanuit 
een berustender oogpunt. Aan de omgeving zal 
het niet liggen. De sfeer rond het indrukwekkende 
altaar en de heiligenbeelden geeft je al snel het 
gevoel dat er omvangrijker zaken gaande zijn dan je 
eigen zorgen.

Van bezoek aan godshuizen heb ik geen vaste 
gewoonte gemaakt. Wel rol ik regelmatig mijn 
yogamat uit of grijp ik naar een meditatiekussen. 
Die sessies geven net als de momenten in het 
plattelandskerkje mijn perspectief een fijn zetje. 
Het zijn hoe dan ook allemaal hebbelijkheden 
uit verschillende oude tradities. En dat is niet 
verrassend, gezien onze geschiedenis. Toen in de 
roerige jaren zestig van de vorige eeuw de kerken 
leegstroomden, omarmden westerlingen geest-
driftig exotische spiritualiteit en psychologische 
zelfhulpmethoden. Ze ontdekten yoga, meditatie 
en geestverruimende middelen. De zoektocht naar 
‘je ware zelf’ was begonnen, een activiteit die prima 
paste in de individualiserende samenleving. En 
nog altijd sleutelen we graag aan onszelf. Zowel 

burgers als de geestelijke gezondheidszorg en het 
bedrijfsleven pakten mindfulness op als stressre-
ducerende tactiek. Flow, Psychologie Magazine 
en Happinez groeiden uit tot succesvolle bladen 
over ons welzijn. Waar vroeger godsdienst de weg 
naar een goed leven wees, shoppen we nu zelf 
de aansprekende ingrediënten ervan bij elkaar. 
Daarmee hebben we een oude praktijk in een nieuw 
jasje gestoken.

Depressie
Ook oud-topschaatser Stefan Groothuis weet er 
wel raad mee. Hij viel ten prooi aan een depressie 
op het hoogtepunt van zijn carrière in 2011. De 
wereldkampioen en olympisch goud winnaar dook 
in boeken over het boeddhisme en hindoeïsme, 
op zoek naar een oplossing. De wetenschap 
werd het voorlopige eindpunt. De schaatser kan 
zich nu verwonderen over het ontstaan van een 
regenboog, waar hij voorheen aan voorbij gegaan 
zou zijn. Groothuis beoefent al jaren mindfulness 
en yoga, vertelde hij me enkele jaren geleden in 
een interview. ‘Je kunt het meditatie noemen en 
zelfs bidden, maar het heilzame effect van deze 
activiteiten is wetenschappelijk aangetoond. En ik 
voel me er prettig bij.’ Ondanks zijn atheïsme voelt 
hij wel iets voor een kerk met filosofische inslag. 
Een plek voor debat, kunst, zang en stiltemomen-
ten, eventueel rituelen. ‘Die activiteiten horen bij 
ons emotionele leven.’

Juist het samen beleven ontbreekt nog wel eens bij 
moderne vormen van zingeving. Tenminste, dat is 
een veelgehoorde kritiek uit vooral religieuze hoek. 
Mediterenden zouden te veel naar binnen gekeerd 
zijn en zich te weinig bekommeren om de rest 
van de wereld. Nu zijn eigentijdse zingevers niet 
per se minder sociaal betrokken, maar wel losser 
georganiseerd dan traditionele gelovigen. Religieuze 
gemeenschappen kennen van oudsher een sterke 
bindingskracht en compassie is vaak een belangrijke 
deugd. Volgens spiritualiteitswetenschapper aan 
de Radboud Universiteit Elisabeth Hense die ik in 
2015 sprak, zijn meditatie, sport en voedingsregels 
vormen van zelfzorg die prima samengaan met 
betrokkenheid bij anderen. ‘Als je een antwoord 
hebt op de vraag naar een zinvol leven, dan begint 
de levenskunst. Hoe breng je jouw waarden in 
de praktijk en hoe houd je dat vol? Daarvoor is 
zelfzorg een eerste vereiste.’ Daarnaast scholen ook 
yoga- en meditatiebeoefenaars samen in clubs en 
tijdens weekends of langere retraites. En er is een 
internationale atheïstenkerk, de Sunday Assembly, 
met vestigingen in onder meer Amsterdam. 

Hier komen bezoekers iedere zondagochtend samen 
om te zingen, bezinnen, luisteren naar een lezing en 
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Jolanda Breur 
onderzoekt hoe we betekenis geven en 

zin ervaren vanuit een cultuurfilosofisch 

perspectief en schrijft daarover een boek: 

www.jolandabreur.nl

taart te eten. De ‘kerk’ houdt collectes en stimu-
leert vrijwilligerswerk.

Digitale kaarsjes
Toch lijkt de belangstelling voor onze christelijke 
culturele en religieuze traditie vooralsnog op haar 
retour. En ondanks dat mindfulness een vlucht 
heeft genomen, is deze oude boeddhistische 
techniek niet uitgegroeid tot nationaal gebruik. 
Behoor ik met mijn routines tot een minderheid? 
Daar lijkt het wel op, volgens de resultaten van het 
grote, tienjaarlijkse onderzoek ‘God in Nederland’ 
uit 2016. Slechts 13 procent van de Nederlanders 
doet aan yoga en 16 procent aan meditatie. Maar 
nog steeds is 70 procent van hen geïnteresseerd in 
zingeving. Die interesse uiten ze op een andere ma-
nier. Bijna de helft van de bevolking steekt wel eens 
een kaarsje op voor iets of iemand. Opvallend is de 
belangstelling voor de Matthäus Passion en de po-

pulaire variant ‘The Passion’ die afgelopen jaar 2,4 
miljoen tv-kijkers trok. De onderzoekers vermoeden 
dat activiteiten ook meer online plaatsvinden. Zoals 
een digitaal kaarsje branden op Allerzielen of rond 
condoleanceregisters op internet.

Heb je af en toe de behoefte om de zin van je 
leven te overdenken, zo luidde de onderzoeksvraag 
om zingeving bij Nederlanders te meten. Maar 
zingeving gaat natuurlijk over meer dan reflectie. 
Het is een werkwoord dat vraagt om doelen. Die 
geven ons structuur en een stip op de horizon. Niet 
om er star op af te stevenen, maar om al laverend 
koers te houden. Of we de stip bereiken is niet 
belangrijk. We kunnen hem zelfs verplaatsen. Want 
ons leven draait vooral om de route ernaartoe en 
de betekenis die we onderweg geven aan alles wat 
we meemaken. Misschien verdwijnen de kerken, 
maar zingeving is en blijft van alle tijden. l
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EVENTSAGENDA

MEI 2020

BLUE HEART FESTIVAL Americana, Country, Bluegrass, etc. 1-5-‘20  
Podium Victorie Alkmaar www.podiumvictorie.nl
BEVRIJDINGSFESTIVAL In de Alkmaarderhout optredens van 5 bands 
5-5-’20 Cultuurpark De Hout www.bevrijdingsfestivalalkmaar.nl
KUNSTCULTUURWEEKEND OUDORP beeldende kunst en  
podiumkunsten 15-5/17-5-’20 Oudorp www.kunstcultuurweekend.
wixsite.com/kcwoudorp  
DE GROENE ROUTE OPEN TUIN WEEKEND Privétuinen bezichtigen 
16-5/17-5-‘20 Tuitjenhorn www.degroeneroute.nl
DE SMAKELIJKE FIETSTOUR ALKMAAR  
culinaire rit langs 5 restaurants 24-4-‘20 In de regio Alkmaar  
www.smakelijkefietstour.nl/regio/alkmaar/ 
ALKMAAR PRIDE Kom en vier acceptatie en integratie van iedereen 
28-5/31-5-‘20 Alkmaar www.alkmaarpride.nl   
STORY TRAIL STADSWANDELING ALKMAAR 31-5-‘20 rondleiding 
Godefridus Binnenstad Alkmaar  www.storytrail.nl/stadswandeling/
alkmaar/

APRIL 2020

VOLLEMAANWANDELING
Ga met de gids mee op pad voor een nachtelijke wande-
ling bij volle maan, Schoorl Noord-Holland 
www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten

ZEEAQUARIUM BERGEN AAN ZEE
Meer dan 300 verschillende vissoorten, in vele prachtige 
aquaria, Bergen aan Zee Noord-Holland  
www.zeeaquarium.nl    

BEZOEKERSCENTRUM DE HOEP 
Leer je alles over de natuur in Noord-Holland en de 
waterzuivering, Castricum Noord-Holland  
www.pwn.nl/bezoek-de-hoep 

MUSEUM IN ’T HOUTEN HUIS
Alles over de prachtige geschiedenis van het  
schermereiland bijeengebracht, De Rijp Noord-Holland  
www.boerderijachtervennen.nl 

GEJUT
Gejut is een atelier, galerie die de bezoeker dichter bij de 
zee brengt, Egmond aan Zee Noord-Holland  
www.gejut.nl 

CULTUREEL CENTRUM DE GROENE ZWAAN
Intieme sfeer in een prachtig gerestaureerd historisch pand 
in het centrum, De Rijp Noord-Holland  
www.degroenezwaan.nl 

FILMHUIS ALKMAAR
Hypermodern filmhuis, geopend op Overstad, ook 
lezingen en optredens, Alkmaar Noord-Holland  
www.filmhuisalkmaar.nl 

HET BEATLES MUSEUM
Gewijd aan de razend populaire band The Beatles, unieke 
souvenirs etc.. Alkmaar Noord-Holland  
www.beatlesmuseum.nl

THE BEST OF BRITAIN  Theatervoorstelling met Tribute Acts 1-4-‘20  
theater De Vest Alkmaar  www.theaterdevest.nl
CURSUS FOTOGRAFIE VOOR BEGINNERS 7 lessen in de natuur 
4-4/29-5-‘20 Hortus Alkmaar www.hortusalkmaar.nl
OPTREDEN BECA STEVENS  loepzuiver songwriter’s optreden 7-4-‘20 
Podium Victorie Alkmaar www.podiumvictorie.nl
LENTEMARKT HAARLEMMER KWEEKTUIN Duurzaam doen & groen 
18-4/19-4-2020 Haarlem www.haarlemmerkweektuin.nl 
KAASPOP ALKMAAR Gezelligste pop & rockfestival van Alkmaar 
zaterdag 11-4-‘20 Olympiaweg www.kaaspopalkmaar.nl
KONINGSNACHT 2020 Buitenpodia met livebands en dj’s 26-4-‘20  
Waagplein, Hofplein, Koorstraat www.alkmaarprachtstad.nl 
SLAM KONINGSDAG ALKMAAR Losgaan op dancebeats 27-4-‘20 
AFAS-stadion Alkmaar www.festivalsfans.nl/events/slam-koningsdag/ 
KONINGSDAG 2020 ALKMAAR De Alkmaarse vrijmarkt, gezelligheid 
27-4-‘20 in de binnenstad  www.alkmaarprachtstad.nl

maart 2020

WORKSHOP CHi NENG QIGONG  
Chinese bewegingsleer zaterdag 7-3-’20 Hortus Alkmaar Berenkoog 
www.hortusalkmaar.nl/activiteiten 
WIJNSPIJS WANDELING ALKMAAR Langs 6 restaurants in de  
binnenstad Alkmaar zondag 8-3-‘20  www.wijnspijs.nl
WOMANLINK FESTIVAL Internationale vrouwendag zondag 8-3-‘20 
Het nieuwe warenhuis Alkmaar www.womanlink.nl
CURSUS JIN SHIN JYUTSU Harmonie brengen in de energiestromen 
zaterdag 14-3-‘20 Zenit Centrum  www.kenmijzelf.nl 
FIT IN DE OOSTERHOUT Samen sporten met voedingsschema  vrijdag 
20-3-’20 Oosterhout Alkmaar www.alkmaarsport.nl
VINI AMICI Het eerste wijnfestival van de Grote Sint Laurens Kerk 
20-3/22-3-’20 Grote Kerk Alkmaar www.viniamici.nl
ALKMAAR LIGHT FESTIVAL Nieuw licht-, object- en  
videokunstenfestival  27-3/28-3-’20 IJkgebouw www.karavaan.nl  
GROTE ROMMELMARKT SPORTPALEIS Gezellige markt op zondag 
29-3-‘20 Wielerbaan Alkmaar www.wordpress.st-re.nl 
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EVENTS UIT ETEN

Gezond en lekker eten in de regio ALKMAAR

meer info? www.zin-in.nl/agenda-events-uiteten

top 10 restaurants

MUSEUMCAFÉ  
Canadaplein 1 | 1811 KE | Alkmaar
072 548 97 89 | info@museumalkmaar.nl 
www.museumalkmaar.nl

LEERWERK RESTAURANT STOER
Stationsweg 78 F | 1815 CD | Alkmaar
072 222 38 84 | info@restaurantstoer.nl
www.restaurantstoer.nl

SENCHA LUNCHSTORE
Koorstraat 19 | 1811 GM | Alkmaar
072 220 07 59 | info@sencha-lunchstore.nl
www.sencha-lunchstore.nl

SALADEBAR OOGST
Zevenhuizen 8 | 1811 KB | Alkmaar
072 582 31 71 | goodfood@saladebaroogst.nl 
www.saladebaroogst.nl

FRESH FOOD CAFÉ ANNe&MAX
Kraanbuurt 3 | 1811 BK | Alkmaar
072 520 58 68 | alkmaar@annemax.nl 
www.annemax.nl

SOEPP
Hekelstraat 31 | 1811 BL | Alkmaar
072 220 20 61 | info@soepp.nl
www.soepp.nl

RESTAURANT JULIE’S
Breelaan 6 | 1861 GE | Bergen
072 581 30 65 | info@restaurantjulies.nl
www.restaurantjulies.nl 

Zilte Zoen
CF Zeilerboulevard 12 | 1865 BB | Bergen aan Zee
072 581 70 04 | bergen@ziltezoen.nl
www.ziltezoen.nl

BrASSERIE SANTIAGO
Pompplein 9 | 1931 AD | Egmond aan Zee 
072 760 04 00 | info@brasseriesantiago.nl
www.brasseriesantiago.nl

het GENOT VAN GROOTSCHERMER
Noordeinde 12 | 1843 JH | Grootschermer
0299 67 55 13 | info@hetgenotvangrootschermer.nl
www.hetgenotvangrootschermer.nl

KANOVERHUUR DE AKER
Kanovaren door een prachtig natuurgebied, ervaar de 
pracht van de natuur, Uitgeest Noord-Holland  
www.kanoverhuurdeaker.nl

STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR
In hart van de stad, tegenover de Grote Kerk, museum 
voor groot en klein, Alkmaar Noord-Holland  
www.stedelijkmuseumalkmaar.nl 

HOLLANDS KAASMUSEUM
In het monumentale Waaggebouw zuivelproducten door 
de eeuwen heen, Alkmaar Noord-Holland  
www.kaasmuseum.nl 

PODIUM VICTORIE 
Centrum voor de popliefhebber in de regio Alkmaar, mooi 
muziekpodium, Alkmaar Noord-Holland  
www.podiumvictorie.nl 

VUE ALKMAAR 
De bioscoop ligt op 10 minuten lopen van het ns-station in 
de wijk Overstad, Alkmaar Noord-Holland  
www.vuecinemas.nl/vue-cinemas/alkmaar 

THEATER DE VEST
Alles is in dit mooie theater vertegenwoordigd, cabaret, 
opera, toneel, etc., Alkmaar Noord-Holland  
www.theaterdevest.nl 

CULTUURKOEPEL HEILOO
Een bijzondere locatie met schitterende optredens met 
zorg geselecteerd, Heiloo Noord-Holland  
www.cultuurkoepelheiloo.nl   

SCHAAPSKOOI BERGEN
De schapen grazen in de duinen en omliggende polders, zie 
de Schaapskooi, Bergen Noord-Holland  
www.schaapskooi-bergen.nl 



’T GYMLOKAAL HEILOO

Heerenweg 148, Heiloo | 072 737 03 96

www.gymlokaalheiloo.nl

Uw training op maat in 30 min!
Start met sporten bij ’t Gymlokaal Heiloo
Sport altijd onder begeleiding van een gekwalifi ceerde trainer en met 2x 
30 minuten per week behaalt u dat gewenste resultaat! Jouw doelen stel je 
samen met de trainer op, periodieke metingen bewaken de voortgang en 
zijn inzichtelijk (online). De hoogwaardige apparatuur zorgt voor een veilige, 
effectieve training die je op ieder moment kan doen. 

Geïnteresseerd? 
Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijk gesprek! 

MOON YOGA CLUB

Prins Hendrikstraat 7, Bergen | 072 743 60 11 

www.moonyogaclub.nl

Ready to start Yoga?
Tien keer yoga voor � 50,-
Wil je beginnen met yoga? Met de Moon introductiekaart kun
je in 1 maand heel voordeling 10 lessen uitproberen. 
Je betaalt slechts � 5,- per yogales. Ook ideaal als cadeau
om te geven! De Moon introductiekaart haal je op bij
Moon Yoga Club.

 Mind� lness is 
 leven met aandacht.

DANIELLE VAN DER BUNT
Schipperslaan 4H Limmen
info@daniellevanderbunt.nl
www.daniellevanderbunt.nl

Op basisscholen en binnen het voortgezet onderwijs zijn Yoga en 
Mindfulness prachtige middelen om in te zetten om meer rust en 
balans te creëren binnen de school. Op speelse wijze oefenen we om 
aandachtig te zijn. Het is vaak een groot verlangen, van kinderen en 
leerkrachten, om meer rust in de klas te creëren. 
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gezondheid

  Kracht van 
   de Kundalini 

BEWUSTZIJNHEILOO
Schipperslaan 4H Limmen
bewustzijnheiloo@gmail.com
www.bewustzijnheiloo.nl 

Maha Kundalini Tantra is een 
krachtige en ervaringsgerichte 
vorm van Tantra die door 
middel van individuele, koppel 
en groepsoefeningen tot doel 
heeft de latente kracht van de 
Kundalini (levensenergie) in je 
lichaam volledig te laten ontwaken 
en universeel bewustzijn te bereiken. 
Je wordt bewust van jezelf en jouw 
(oude) patronen. Je krijgt inzicht in 
jouw gevoel, emoties en gedachten. 
Er ontstaat meer Zelfl iefde en gevoel 
van Vrijheid.
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‘ONTSPANNEN  
LEVEN IN  
HET NU?’

Mindf ulnessZINGEVING WETEN
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Steeds vaker hoor je er wel iemand over: mindfulness 
(aandachttraining), het leven in het nu. Letterlijk 
vertaald betekent mindfulness ‘opmerkzaamheid’. In 
een intensieve training van negen sessies met een in-
spirerende trainer leren cursisten zich bewust te zijn 
van alles wat zich voordoet in het hier en nu, zonder 
daarover te oordelen of het te willen veranderen.
De training is eind jaren ’70 in de Verenigde Staten 
ontwikkeld door wetenschapper, schrijver en 
meditatieleraar Jon Kabat-Zinn onder de naam  
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). 
Kabat-Zinn, die zelf mediteerde, had het vermoeden 
dat aandachtsgerichte meditatie hen zou kunnen 
helpen om meer grip te krijgen op hun pijn, hun 
verdriet daarover, en hun zorgen over de toekomst. 
Hij heeft ook eeuwenoude meditatietechnieken 
verbonden met de moderne westerse psychologie. 
De resultaten van zijn Mindfulness Based Stress 
Reduction-programma (MBSR) waren verrassend: 
de fysieke klachten van de patiënten namen af en 
ook geestelijk voelden ze zich een stuk beter. Het 
programma werd vervolgens ingevoerd. De afgelo-
pen decennia hebben duizenden mensen de training 
gevolgd. Een variant is ontwikkeld door psycho-
therapeuten en heet Mindfulness Based Cognitive 
Therapie (MBCT). 
Inmiddels is nog veel meer wetenschappelijk onder-
zoek gedaan. Positieve resultaten van aandacht- 
training zijn gevonden bij mensen met chronische 
pijn, angststoornissen, eetstoornissen, slaapstoor-
nissen, stressgerelateerde somatische en psychische  
klachten en depressie. Inmiddels hebben vele 
duizenden mensen met de meest uiteenlopende 
klachten de training gevolgd.
Omdat mindfulness zijn wortels vindt in eeuwen-
oude boeddhistische meditatietechnieken, was er 
in het begin nog veel discussie of zo’n ‘zweefcursus’ 
überhaupt wel thuishoort in de wetenschappelijke 

psychologie. Maar zo langzamerhand komt er steeds 
meer wetenschappelijk bewijs dat het echt werkt. 
Ook bij mensen zonder klachten verbetert  
mindfulness de kwaliteit van leven aanzienlijk.
Nu bewijzen zich opstapelen, krijgen meer psycho-
logen en wetenschappers belangstelling voor het 
fenomeen. Johan Tinge, psycholoog en mindful-
ness-trainer: ‘Toen ik in 1988 begon met aandacht-
trainingen, waren de reacties nog huiverig. Maar 
de afgelopen jaren is mindfulness booming, ook bij  
de gevestigde instituten.’ En steeds meer mooie 
regionale bedrijven geven mindfulnesstraining, ook 
in de regio Alkmaar.

Wat is Mindfulness?
Wat is het geheim van mindfulness? Waarom gaan 
mensen zich er zoveel beter door voelen?
Eenvoudig gezegd is mindfulness: aandacht schenken 
aan wat zich voordoet van moment tot moment, 
zonder oordelen, met mildheid. In plaats van 
voortdurend toe te leven naar doelen die ver in de 
toekomst liggen of te blijven hangen in het verleden, 
betekent mindfulness met een milde open aandacht 
aanwezig zijn bij wat nu is. Vanuit acceptatie kun je 
dan bewuste actie ondernemen. In de mindfulness- 
training leer je hoe je steeds weer terug kunt keren 
in het hier en nu en om kunt gaan met gedachten 
en emoties die zich voordoen. Ook wanneer de 
omstandigheden in je leven moeilijk zijn, leer je zo 
goed mogelijk om te gaan met wat zich aandient. 
Wie lijdt aan depressies, angsten of pijn weet uit 
ervaring hoe belangrijk dit is. Steeds dwalen onze ge-
dachten af naar dingen die ons bezighouden: wat we 
allemaal nog moeten doen, hoe het toch komt dat 
we steeds maar ruzie krijgen met die ene vriendin, 
en wat we tegen die arrogante kwal hadden moeten 
zeggen maar niet gezegd hebben. Zo kunnen we 
zomaar een groot deel van de dag ‘missen’, omdat 

TEKST: HANS HOEN  |  BEELD: BEELDBANK  |  REGIO: ALGEMEEN

TIJDENS ZIJN EERSTE MINDFULNESSTRAINING KWAM ZIN-IN’S HOOFDREDACTEUR HANS HOEN 
EIGEN PROJECTIE EN GRENZEN TEGEN. ER WAREN GEDACHTEN OVER GEZIEN WORDEN EN 
JEZELF LATEN ZIEN. DOOR HERKENNING EN BEGRIP ONDER DE CURSISTEN REALISEERDE HIJ 
ZICH: WE VOEREN ALLEMAAL EEN STRIJD MET DIE GEDACHTEN EN GEVOELENS. DIT GAAT OVER 
LEREN LEVEN MET JE EIGEN PATRONEN.

Mindf ulness
achtergrond



4 0

MIND- 
FULNESS 
LEERT JE  

HOE JE 
RUSTIG EN 

ZELF-
BEWUST 

KUNT  
WORDEN

onze gedachten in het heden of het verleden zijn. 
Mindfulness staat ook aan de basis van je beleving; 
je eigen, positieve energie ‘zin-in’. Als we zin hebben 
in iets lekkers, is het soms al op voordat we er erg in 
hebben, en zijn we vergeten om ervan te genieten. 
Mindfulness leert je om er echt te zijn tijdens het 
opstaan, ontbijten, de bus of trein nemen, bood-
schappen doen en ramenlappen. Los te komen van 
je ‘automatische piloot‘. Elke keer als je gedachten 
automatisch afdwalen – en dat is heel vaak – breng 
je de aandacht op een vriendelijke manier weer 
terug in het nu: bij wat je doet, voelt en ervaart. 
Dat heeft een aantal positieve gevolgen. Je houdt 
bijvoorbeeld minder ruimte over voor piekeren. 
Stressvolle gedachten malen vaak maar door, zonder 
dat dat tot een oplossing leidt. Door je te concen-
treren op alles wat er gebeurt in het nu, onderbreek 
je die gedachtestroom en geef je jouw hersenen iets 
anders te doen. Tegelijkertijd leert mindfulness je 
innerlijke vermogens optimaal te benutten, worden 
je ervaringen een stuk levendiger en intenser door er 
jouw volle aandacht aan te schenken. Wie aandach-
tig leeft, heeft zo meer oog voor het kleine geluk. 

Gewaarwordingen
’s Morgens weer die fluitende vogel horen, een  
ontkiemend plantje waarnemen, de warmte van een 
bad ervaren, het gevoel van de zon op je huid voelen: 
het heden heeft veel meer te bieden dan je denkt. 
Een ander positief effect is dat je meer vertrouwd 
raakt met wat zich in jouw lichaam en hoofd 
afspeelt. Stress voelen we bijvoorbeeld meestal pas 
aan het einde van de dag, als we naar huis gaan met 
die pijn in onze schouders of vervelende andere 
signalen die ons lichaam afgeeft. Maar wie zich 
regelmatig concentreert op gewaarwordingen, merkt 
al eerder dat dit een positief effect heeft. 
Mindfulness draait niet alleen om concentratie op 
het nu. Ook kunnen accepteren wat er is zonder het 
te willen veranderen. En dat is niet makkelijk,  je 
kunt wel zeggen dat is knap lastig.
We hebben namelijk de neiging om voortdurend in 
de gaten te houden of alles wel naar onze wens is, of 
het overeenkomt met onze verwachtingen, en of het 
niet beter kan. Stuiten we op vervelende gevoelens, 
zoals pijn, verdriet of angst, dan gaan we automa-
tisch op zoek naar een oplossing.
Problemen horen bij het leven, net zoals de zorgelo-
ze momenten. Je bent meer dan alleen je problemen. 
En met problemen kun je aan de slag gaan. We zijn 
gewend om bij problemen te oordelen: iets is goed 
of fout, we slagen of falen. Het kan ons behoorlijk in 
de greep houden. Aandachtig leven betekent in het 
hier en nu waarnemen, van moment tot moment, 

zonder oordeel. Pas dan kunnen we zien hoe we het 
beste met problemen om kunnen gaan en dus niet 
‘de strijd aangaan’. Bij praktische problemen zoals 
een lekkende dakgoot werkt deze oplossingsgerichte 
houding prima: oorzaak signaleren, even logisch 
nadenken, maatregelen nemen, probleem opgelost. 
Maar bij gevoelens ligt het net iets anders.  
Die worden vaak juist erger naarmate we harder 
naar een oplossing zoeken. De poging om iets te 
veranderen, onderstreept de vervelende situatie 
waaraan we proberen te ontsnappen. Als je vreselijk 
zenuwachtig bent voor een examen, zoek je waar-
schijnlijk naar een manier om rustiger te worden. 
Zenuwen zijn namelijk niet goed voor examen-
prestaties, weet je uit ervaring. Je doet dus de ene 
ontspanningsoefening na de andere, waardoor je in 
feite voortdurend bezig bent met jouw examenvrees. 
Het resultaat: nu ben je niet alleen zenuwachtig, 
maar ook nog eens extra zenuwachtig omdat je 
zenuwachtig bent. 

Voelen zonder oordeel
De kunst van mindfulness is dus om niet te oordelen, 
maar met een afstandje te kijken. Je voelt dus: ‘Goh, 
daar hebben we een slecht humeur, die eeuwige 
zenuwen of de voortdurende pijn. Zonder daar de 
conclusie aan te verbinden dat het slecht is, of dat 
het vast een tijd zal duren voordat het over is.  
Pijn en verdriet horen namelijk bij het leven.  
Door acceptatie maak je het probleem minder groot 
en overheersend, en bespaar je een hoop energie. 
Hetzelfde geldt voor gedachten. Bij negatieve 
gedachten, zoals ‘ik doe het niet goed’, of ‘ik maak 
vast een slechte indruk’, kun je jouw hersenen 
vriendelijk bedanken voor de analyse, zonder de 
conclusie voor waar aan te nemen. Voor veel mensen 
blijkt dit een van de meest bevrijdende inzichten te 
zijn van mindfulness. Dat onze gedachten niet ‘de 
werkelijkheid’ zijn en we hoeven ons er niet mee te 
identificeren. Het zijn maar gedachten. Door deze 
andere manier van kijken naar de werkelijkheid, 
kunnen mensen beter omgaan met lichamelijke en 
emotionele pijn. Zo kampten de patiënten van Ka-
bat-Zinn niet alleen met fysieke klachten, maar ook 
met stress, wanhoop en frustratie óver die pijn. Door 
hun fysieke pijn te accepteren, kon het geestelijke 
leed afnemen.  
Veel psychologen en trainers hebben al deze 
ervaringen en staan dus met volle overgave achter 
de principes van mindfulness. Door niet te willen 
oplossen en veranderen, accepteren we dat wat er is 
en ontstaat ruimte waarin verandering mogelijk is. 
Sinds de eerste positieve resultaten van Kabat-Zinn 
zijn er steeds meer psychologen geïnteresseerd 
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de reguliere gezondheidszorg als in de 

samenleving.

Prijs € 19,95 

Uitgeverij Lannoo

ISBN 9789401420365

meer weten?
www.zin-in.nl/zingeving

geraakt in het uitproberen van mindfulness op hun 
patiëntenpopulatie. Met resultaat. Zo blijkt bij 
mensen met depressies de kans op een terugval 
met de helft af te nemen. Door met hun aandacht 
in het nu te zijn, leren deze mensen hun negatieve 
gedachtepatronen te doorbreken, en hun emoties te 
accepteren zonder zich erdoor te laten meeslepen. 
Op dit moment wordt ook onderzoek gedaan naar 
de invloed van aandachttrainingen op slapeloosheid, 
borderline en alcoholverslaving. Ook blijkt dat 
mindfulness/meditatie geweld terugdringt, omdat 
gedetineerden zo beter leren omgaan met boosheid 
en frustratie.

‘Mindfulness zijn en voelen’
Wat gebeurt er dan tijdens een mindfulness- 
training? Een officiële mindfulness-training of 
aandachttraining betekent acht weken hard werken. 
Elke week een bijeenkomst van 2,5 uur en één uur 
‘thuistraining’ op de overige dagen. Dat lijkt veel, 
maar is nodig om een andere manier van voelen 
en zijn aan te leren. Net als fietsen, zwemmen en 
schaatsen is mindfulness een vaardigheid die je je 
eigen maakt door te oefenen, niet door erover te 
lezen. Want hoe logisch en simpel het ook klinkt om 
in het nu te zijn zonder te oordelen, is het zeker niet 
gemakkelijk. Allemaal dienende om je bewust te 
zijn van je adem en je lichaam.  
Mooi is ook om de interactie te voelen tussen 
lichaam en geest, die in de training wordt omschre-
ven als de ‘driehoek van aandacht’: gedachten, 
lichamelijke sensaties en gevoelens of emoties.  

‘Het, vertelde de trainer, ‘kan confronterend zijn 
om te merken hoe vaak we niet in het nu leven. 
Zoals bij de opdracht om tijdens één maaltijd per 
dag de eerste hap bewust te proeven. Dat blijkt 
verschrikkelijk moeilijk, omdat we het meestal op 
de automatische piloot doen.’ Vervolgens komt de 
werking van onze gedachten aan bod, het herkennen 
van grenzen, hoe we met anderen communiceren 
en hoe stress ontstaat. Het huiswerk bestaat uit 
dezelfde oefeningen als in de bijeenkomsten, die 
allemaal ingesproken zijn op cd en ongeveer een 
uur per dag in beslag nemen. Naast de officiële 
oefeningen is het de bedoeling dat cursisten hun 
geleerde vaardigheden zo veel mogelijk integreren 
in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld door aandacht te 
schenken aan alle dagelijkse bezigheden zoals eten, 
traplopen en tandenpoetsen, door te observeren 
welke gedachten automatisch de kop opsteken, en 
door de aandacht zo nu en dan terug te brengen bij 
het lichaam en de ademhaling. Met de basistraining 
mindfulness heb je 8 weken de tijd om de basis-
vaardigheden aan te leren. Daarna moet je wel zelf 
blijven oefenen. 
Natuurlijk verdwijnen hiermee niet alle problremen 
uit je leven. Maar veel cursisten geven wel aan dat 
hun kwaliteit van leven toeneemt. Ze zitten minder 
in hun hoofd, piekeren minder, leven bewuster, zien 
de kleine dingetjes weer.  

Met deze training hebben ze waardevolle  
gereedschappen in huis gehaald om een waaier aan 
situaties en problemen het hoofd te bieden l



Vinden we liefde in onszelf, dan is liefde en vrede met wat er om ons heen is, meer nabij.
 

Zelfcompassie training Alkmaar
In deze zelfcompassie cursus leer je een goede vriend voor jezelf te zijn. Met liefde en mildheid, voor wie jij bent. 
Met al je imperfecties, die niet echt bestaan. Je bent volmaakt, precies zoals je bent. Met zelfcompassie laat je 

zelfkritiek los, je ontwikkelt een innerlijke helper. Ook een grotere veerkracht in de omgang met stressvolle situaties als 
gezondheidsproblemen, verlies, scheiding, ontslag. Zelfcompassie heeft een positieve uitwerking op gevoelens van angst, 

somber- te, schuld en schaamte. Samen met anderen. Onderzoeken en delen, je in de ander herkennen…. Deze verbondenheid 
geeft al warmte. Dit wordt bijna elke les wel door een deelnemer gedeeld; hoe fi jn het is om dit samen te doen. 

9 bijeenkomsten van 2,5 uur + 1 individueel gesprek + werkboek + audio

In verbinding met anderen, liefdevol aanwezig zijn.

Start: vrijdagmiddag 8 mei
• Tijd: 13.30 – 16.00 uur
• Bijdrage: €350,- 
• Overige data: 15, 22 en 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni, 

3 juli 

Dit is inclusief:
• 9 lessen van 2,5 uur
• een kennismakingsgesprek  
• het  boek Mindful Zelfcompassie van Kristin Ne� 
• gratis audio-bestanden om zelfcompassie en 

mindfulness verder te ontwikkelen.

Titia van Rootselaar
Gecertifi ceerd MBSR–mindfulnesstrainer cat.1 
en MBCL-compassietrainer

Meerdere verzekeraars vergoeden 
een deel van de bijdrage.

Wil je eerst kijken of dit aansluit bij jouw behoefte? 
Maak dan een afspraak voor een gratis 
kennismakingsgesprek! Ik spreek je graag.
Tel. 06 12 91 22 52
E-mail: titia@compassie-training.nl
www.compassie-training.nl

T R A I N E R

Locatie: Wakker bewust zijn Westerweg 14 1815 DE Alkmaar

 www.zin-in.nl
M AG A Z I N E

Zin om te adverteren in 
het Zin-in Mag� ine?
Een gratis regionaal lifestyle magazine voor 

een breed publiek van mensen die bezig 

zijn met bewust leven! Neem contact op 

over de mogelijkheden van adverteren 

met verkoop@zin-in.nl en/ of 

bel 06 20 21 10 52



 br 192 mm x h 259 mm

br 215 mm x h 285 mm  + 3mm afloop
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MVO zit in ons DNA
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
is officieel onderdeel van de blooming groep, 
het stroomt door onze aderen en is daarmee 
geworteld in ons DNA. Vanaf 2018 hebben 
wij precies daarom een adviseur MVO 
aangesteld die samen met de collega’s van 
alle verschillende afdelingen een werkgroep 
vormt om het sociaal- en maatschappelijk 
beleid van blooming vorm te geven. 

De blooming groep bestaat uit drie locaties; 
blooming hotel, Landgoed Het Hof en blooming 
beach. In het voorjaar van 2020 wordt de 
vierde locatie gerealiseerd; de blooming villa. 
Restaurant Zandhoeve, gelegen in blooming 
hotel, is ook onderdeel van de blooming groep en 
heeft in maart haar deuren geopend.

Op de hoogte blijven van de MVO 
activiteiten van blooming? Volg ons via 
#weareblooming. 

Gaia Green Award

De HoftuinStichting blooming

COCO-MAT Dopper

The Good Roll#geenplastic

composteren Bergensche Blos blooming wijn

Hydrophil bamboe 
tandenborstels

100% organische
slippers

Fermento

we are blooming
www.weareblooming.com
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GEZOND-
HEID PASSIE

Dokter Juriaan Galavazi  
over de zoektocht  
naar onze diepste  drijfveren
TEKST & BEELD: DIRK KARTEN  |  REGIO: HEEMSKERK
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HOLISTISCH HUISARTS 
JURIAAN GALAVAZI 
BEGINT ZIJN DAG MET 
EEN HARDLOOP- OF 
YOGASESSIE. ZO BLIJFT 
HIJ DICHT BIJ ZIJN ‘EIGEN 
LIJNTJE’. MAAR HOE VIND 
JE DAT LIJNTJE EN WAT 
DOE JE ALS ‘DE STENEN 
IN JE LEVEN VERKEERD 
LIGGEN’

Dokter Juriaan Galavazi  
over de zoektocht  
naar onze diepste  drijfveren

interview
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‘Ik heb 
geleerd 

niet 
klakkeloos 

aan te 
nemen wat 
mijn hoofd 

me zegt’

“Jullie zijn vroeger dan afgesproken, loop maar 
alvast door naar de woonkamer.” Dokter Juriaan 
(46), inmiddels zo’n vijftien jaar huisarts, wil nog 
even douchen na zijn yogasessie. De ontspannen 
ogende arts schreef onlangs een boek op basis van 
blogs en zijn praktijk. De kern: Je lijf is een kostbaar 
instrument dat je feilloos vertelt welke kant je 
op moet. Zie het als Google Maps. Dat kompas 
vraagt ook steeds om updates en onderhoud. Van 
klacht naar kans predikt een visie waarin je oude 
denkpatronen loslaat en je lijf leert voelen. Onder 
meer juiste voeding, bewegen, bewustwording en 
emoties begrijpen moeten een kwalitatief goed 
leven ondersteunen. Zelf eet Juriaan geen vlees of 
zuivel. “Je kunt prima zonder, net als chocolade of 
chips. Luisteren naar je lijf vraagt om een andere 
manier van leven. Je kunt je gedrag niet veranderen 
door ‘even’ je tanden op elkaar te zetten of door 
logica alleen. Ik pretendeer ook niet dat echt contact 
maken met jezelf eenvoudig is.  Maar de prijs die je 
betaalt voor het verlies van de verbinding met jezelf 
kan hoog zijn. De vraag is: welke prijs ben je bereid 
te betalen? De juiste keuze voor je lijf maken zonder 
nadelen is er niet. Je moet oprecht de consequenties 
aanvaarden.”

Materie versus verlangen 
Wie het roer om wil gooien in zijn leven doet dat 
negen van de tien keer niet zomaar. Vaak knaagt 
onvrede al langer. Maar door te veranderen kun je 
iets verliezen. De baan opzeggen die elke dag een 
knoop in je maag geeft van de stress, betekent ook 
verlies van status, leaseauto of huis. “Dan kies je 
voor materie in plaats van een ontspannen leven 
dat overigens niet vlak is”, zegt Juriaan. “Ik heb een 
groot respect voor weerstand, dat is namelijk een 
retespannende plek. Geen rampgebied, want je 
kunt bij het gevoel van weerstand gewoon blijven 
ademhalen. Maar ik weet uit mijn praktijk dat 
het uiteindelijk toch spaak loopt. Je verliest de 
verbinding met jezelf en wat levert dit op? Een burn-
out? Niemand weet wanneer zijn lichaam ‘ho’ zegt.”

Zelf kreeg Juriaan ook een burn-out. Is hij niet de 
zoveelste coach die daarover een boek schreef om 
lezers te overtuigen het roer om te gooien?
“Met proberen te overtuigen ben ik gestopt. Ik wil 
mensen begeleiden wanneer ze uit hun keurslijf  
willen stappen. Luisteren naar je lijf moet je  
tenslotte zelf doen. Mijn boek met tips heb ik 
geschreven om daarbij te helpen.’ 

Blijf wakker 
Zijn vorig jaar verschenen boek kreeg enthousiaste 
recensies. Het leest vlot weg en biedt tal van 
handvatten om gezonder, alerter en zinvoller in het 
leven te staan. 

Van klacht naar kans bestaat uit drie delen.  
Het eerste laat zien waarom je lijf misschien wel 
slimmer is dan je hoofd. Het tweede deel gaat over 
de relatie met jezelf. Vervolgens komt je lijf als 
perfecte thermometer aan de orde. Juriaan daagt de 
lezer uit het perspectief van een speler, toeschouwer 
of commentator te kiezen. “Ik heb niet de illusie de 
waarheid in pacht te hebben. Blijf daarom wakker. 
Geloof niet alles wat ik zeg.”

Klootzak
Ondanks zijn adviezen om mild te zijn voor jezelf en 
liefde en compassie te hebben, schuwt hij 
als coach een spijkerharde opstelling 
niet. “Ik kan een klootzak zijn. Soms 
moet je mensen confronteren met 
zichzelf, om ze te laten inzien dat het 
leven niet alleen bestaat uit werken. 
Ze af te laten vragen ‘wat wil ik nou 
eigenlijk echt?’ Maar ik ben ook mild 
en liefdevol. Liefde en compassie 
voor jezelf is de sleutel tot controle 
en verandering.”

Grootste cadeau
“Ieder mens gun ik te mogen zijn 
wie hij of zij daadwerkelijk is. Met 
mijn boek hoop ik dat ene steentje 
bij te dragen aan het verlangen 
om het te realiseren. Zonder 
te willen overtuigen. Het gaat 
om de relatie tot jezelf, waarbij 
alle varianten waardevol zijn. 
Ook voor je partner. Jij bent het 
grootste cadeau voor de ander 
wanneer je helemaal jezelf kunt zijn. 
Dat is ook spannend, want het kan 
de ander niet bevallen. Maar als je 
theater blijft spelen, gaat je relatie 
op den duur toch kapot.”

Schaduwkant van het leven
Afdalen in jezelf om te veranderen, 
kan ‘de toren’ doen omvallen. 
Dat overkwam Juriaan zelf ook. 
“Ik ben geen haar beter. Wel heb 
ik daardoor mijn eigen angsten 
onder ogen gezien. Ik heb geleerd 
niet meer klakkeloos aan te nemen 
wat mijn hoofd me zegt. Nog 
dagelijks stel ik mezelf de vraag 
hoe ik dichter bij mezelf kan komen. 
Tegelijkertijd hoef ik dat ook niet te 
weten. Hoeveel dieper kan ik nog 
gaan? Maar ook in de schaduwkant 
van het leven is het prima toeven.”

Van Klacht naar kans
Verbeter je leven door naar je lijf te  

luisteren , p.266, Kosmos Uitgevers,   

€ 12,50. Je kunt het boek ook bestellen 

op www.dokterjuriaan.

‘Je kunt 
niet  

veranderen  
door alleen 
op logica te 

varen’
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‘Onderhoud’ plegen 
Zijn eigen innerlijke reis naar ware zingeving, 
vertelt Juriaan, biedt zijn patiënten en bezoekers 
aan zijn lezingen groot voordeel. “Ik kan mensen 

daardoor begeleiden tot de diepte 
waarin ik zelf ben afgedaald. 
Daarom pleeg ik ook regelmatig 
‘onderhoud’ aan mijzelf. Ik ben 
bereid de weg naar beneden 
tot de bodem af te leggen. Puur 
vanuit nieuwsgierigheid.”

Luisteren naar je lijf
Het leven aanvaarden, ook als de 
zon niet schijnt. Juriaan heeft groot 
respect voor de schaduwkanten 
van het leven. “Lichtheid bestaat 
niet zonder duister, blijdschap niet 
zonder verdriet. Mijn boek nodigt 
eveneens uit om die duistere kant 
onder de loep te nemen. Naar wat 
jou pijn en verdriet geeft. En zo te 
leren hoe je leven lichter wordt, beter. 
Gewoon door te luisteren naar je lijf. 
Jouw lijf is de perfecte thermometer. 
De richtingaanwijzer die je precies 
vertelt welke kant je op mag gaan.”

Tik op de vingers 
Van klacht naar kans is ook een (h)eerlijk boek dat je 
in beweging kan zetten om uit de ratrace te stappen. 
“We lijken wel verplicht te moeten genieten. We 
moeten de baan waarin we ons diep ongelukkig 
voelen behouden, omdat die ons materieel voordeel 
oplevert. Met lichamelijke klachten tot gevolg. 
Godzijdank laat ons lijf voelen dat het niet zo goed 
gaat en geeft zo een tik op de vingers. 

Je lijf vertelt dat dit bord vol bedorven voedsel 
ligt en je ziek maakt. Neem dan een ander bord, 
volgeschept met mildheid voor jezelf. Gelukkig 
gunnen steeds meer mensen zichzelf dit ‘juiste’ 
voedsel. Ook mannen, die vaak anders reageren als 
het niet goed gaat. Ze geven nog meer gas, tot het 
niet meer gaat.”

Hoe kijkt Juriaan naar zichzelf? Is hij huisarts of 
meer een coach? “Ik zie geen verschil. Jij bent 

degene die een onderscheid maakt. Mijn missie is 
om iedereen te bevrijden van gedachten en patronen 
die lichamelijke klachten veroorzaken. We zijn 
machines geworden en hebben dat niet eens door. 
Totdat verdriet een scheur in het pantser maakt en 
je bij mij als huisarts komt om dit te laten te fixen. Ik 
hoop je dan in contact te kunnen brengen met wie je 
werkelijk bent.” 

Juriaan is arts en coach. Lichaam en geest zijn 
volgens hem onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Hij helpt mensen met het ervaren van de invloed die 
ze zelf op hun welzijn kunnen uitoefenen. Zie ook 
www.dokterjuriaan.nl.

Bestseller- 
auteur 

Van klacht naar 
kans: Verbeter 

je leven door 
naar je lijf te 

luisteren

Juriaan leeft en schildert vanuit nieuwsgierigheid en 
een enorme bereidheid. Daarin is alles welkom. ‘Balans 
ontstaat immers pas wanneer we eerst de beide uitersten 
waar kunnen laten zijn; zowel het licht áls het donker’.
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netjes
------------------------------------
UWGROENESLAGER.NL
Biologisch, alleen het beste en 
allerlekkerste kwaliteit vlees,
Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum 0251-652430
------------------------------------
ORTHODIETIST.NL
Orthomoleculaire diëtis-
tenpraktijk volgens Psy-
cho-Neuro-Immunologie
Ria Penders, Bergeonstraat
34, Heiloo 072-5336673
------------------------------------
BUITENFIT.COM Heerlijk
frisse (bos)lucht tijdens  
de training Ria Jansen
06-42896775 Ook Nordic walking.
------------------------------------
MISS-BEAN.NL
maakt gezond eten voor
iedereen een feest! Lotte
Blesgraaf lotte@miss-Bean.nl
------------------------------------
HEILOOGISCH.NL
voor uw biologische groente
en fruit Kapellaan 140, Heiloo
------------------------------------
CHI-BALANS.NL
Wil je meer genieten? Doe de
Happy Mind methode Ingrid  
Molen, 06-46689690 / Mindfullness
info@chi-balans.nl
------------------------------------
ENERGIEKERLEVEN.NL
programma’s voor een prachtig
leven – voeding 
beweging – ontspanning 
Maarten Nieuwmeijer 06-41011468
------------------------------------
DUURZAAMHEILOO.NL
samenwerking van inwoners,
de gemeente en ondernemers
p/a De Oude Werf 10, Heiloo
------------------------------------
ZUIVELS.NL
voor heerlijke biologische
dynamische kaasjes komt u
naar Zuivels Heiloo Overtoom
3, Heiloo 06-22605885
------------------------------------
FITOPHETWERK.NL
Beperk ziekteverzuim en
beginnende klachten.
Stoelmassages door heel
Nederland 06-54671235
------------------------------------

------------------------------------
ENERGIE BESPAREN!!!
Adviseur Duurzaamheid
Gerko Brouwer 06-53145896
------------------------------------
Zin-in is... met een heerlijk  
gevoel kunnen kijken naar alles  
wat in het nu is.
------------------------------------
TUINCURSUSSEN.NL
Cursus tuinieren voor kleur bij  
de deur.
------------------------------------
DE-BUITENKANS.ORG
Bezoek ons op landgoed
Willibrordus in Heiloo.
Vele mooie activiteiten.
Samen gewoon doen!
------------------------------------

------------------------------------
DEBLOEI.NL
Diëtistenpraktijk voor
Jeugd en Gezin. Zonnedauw 6h,
Limmen Tel. 06-37337062
------------------------------------

------------------------------------
BERGENENERGIE.NL
Uw energie lokaal opgewekt en
thuis afgeleverd. Duurzaam,
coöperatief, lokaal, voorde-
lig en eigen. Ben je om?
Meld je dan als klant aan.
------------------------------------
DORSSPORTS.NL Voor iedereen van 
12-80 een aantrekkelijk tarief, een 
passend lidmaatschap in een inspire-
rende omgeving voor blijvend gezonde 
lifestyle. Het Maalwater 2, Heiloo 
072-5330403 info@dorssports.nl
------------------------------------
SPORTENVOEDINGHEILOO.NL
Ins and Outs Sport/ Voeding –
goodcamp, voeding en lifestyle, 
Boekenstein 104, Heiloo  
Leonie Grossenbagt / Bert Goedkoop  
06-47980595 Buiten sporten!
------------------------------------
ENNIEBODY.NL Buitensport  
activiteiten / bootcamp voor  
iedereen en op ieder niveau. 
Tel. 06-24590133 
enniedegraaf@hotmail.com
------------------------------------
HAPTOTHERAPIE-RVALK.NL
haptotherapie Journeytherapie – 
quantum touch – Rita Valk  
De Hoefsmit 3, Heiloo 06-38550335
------------------------------------
FORTEKINDEROPVANG.NL Laat je 
groeien. Maak kennis met de kwali-
teit van onze kinderopvang. Rond-
leidingen en kennismaken. Altijd een 
vestiging in uw buurt!  
Tel. 0251-658058
info@fortekinderopvang.nl
------------------------------------
MONDHYGIENISTHEILOO.NL
U wilt een goed verzorgd gebit en u 
komt uit de regio Heiloo?  
Bel of mail voor info en/of vragen 
tel. 072-7890077 /  
info@mondhygienistheiloo.nl
------------------------------------
HEALTHINESSONLINE.NL Lekker 
en gezond eten begint bij  
Healthiness. Vraag vrijblijvend een 
voedingsintake aan en kom gezellig 
langs in mijn praktijk!  
Ook bars behandelingen. 
Nijverheidsweg 6-K Heiloo /
info@healthinessonline.nl
------------------------------------

LANDGOED WILLIBRORDUS
kaas • yoghurt • brood van 
Bak’m • honing • kaarsen • 

gadgets • VVV infopunt

Landgoedwinkel

Open: Di. t/m zat van 11 tot 16 uur
De Olvendijk 2a Heiloo 

Info@verhalenkamerwillibrordus.nl

OOK ADVERTEREN?
Een regeladvertentie?
Dit kan voor € 7,50 per
regel (exclusief BTW).
Minimum aantal regels:

drie ( 72 tekens)
Uw advertentietekst kunt  
u alleen opgeven via
verkoop@zin-in.nl
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netjes
------------------------------------
SPORTENVOEDINGHEILOO.NL
Na de voorjaarsvakantie weer
behoefte om te gaan sporten?
Kom voor een proefles!!!
Ins and Outs Sport/Voeding
Boekenstein 104, Heiloo.
Leonie Grossenbagt / Bert
Goedkoop Tel. 06-47980595
------------------------------------
DIETISTAFRA.NL
Diëtistenpraktijk Afra
Ouwerkerk – begeleiding op
maat – Penningweg 32,
Alkmaar 072-5627771
------------------------------------
OOZO.NL
De Groene Energie Specialist
B.V. Jan Schuijtlaan 9, Heiloo
------------------------------------
GREENYBROS.COM
Dé zonnepanellen-specialist!
Meer uit je zonnepanellen;
verduurzamen met behoud van
karakter, dakpanrode zonne-
panellen, beste prijs, vak-
kundig geïnstalleerd. 
Ook doe-het-zelf pakketten  
Molenwerf 1a, Uitgeest  
0251-860990
------------------------------------
TUINCURSUSSEN.NL
Groen doet goed en maakt gezond.
------------------------------------
KITS-OONLIE.NL
Uw kind toevertrouwen aan
kinderopvang? Het is een hele
stap! Kits Oonlie biedt
veiligheid, structuur, moge-
lijkheden tot ontwikkeling,
maar vooral: plezier! 
Vraag informatie aan: 
De Hoefsmid 9, Heiloo  
Tel. 072-5323576.
Bijna net zo fijn als thuis!
------------------------------------
MOMINBALANCE.COM
Energiek en fit je zwangerschap door. 
Voor een goed herstel.  
Contact en info  
Petra Zomerdijk Tel. 06-50217541 
petra@mominbalance.nl
------------------------------------

------------------------------------
DE BLOEI.NL
Diëtistenpraktijk voor jeugd 
en gezin. gespecialiseerd in 
kinderdiëtetiek en eetstoornissen.
Tel. 06 37 33 70 62
------------------------------------
HERNGREEN.COM
Yogastudio Heel je Hart Als je wilt 
ontspannen, beter ademen, beter 
slapen en weer in balans wilt komen. 
Voel je welkom om meer te vragen. 
Jolanda Herngreen,  
Marienstein 178, Heiloo  
info@herngreen.com
------------------------------------

------------------------------------
Zin-in is... een kortstondig 
avontuur met gevolgen van lange 
duur.
------------------------------------

------------------------------------
VILLALILLA.NL
Wij bieden professionele  
babyopvang en peuteropvang en
hebben dagelijks plek voor 48
kinderen. Het kindvriendelijke 
gebouw staat op een prachtige 
locatie; ook voor buitenschoolse 
opvang. Kijk u vooral eens rond op 
de website en wij willen u graag 
uitnodigen voor een rondleiding. De 
Omloop 13, Heiloo. Tel. 072-5090030 / 
info@villalilla.nl
] -----------------------------------
PSYPRAKTIJKMOLENAAR.NL
Wil jij weer ontspannen en in
je kracht in het leven staan?
Wil je een afspraak maken of
meer informatie? Bel naar  
06-20787593 of mail naar
info@psypraktijkmolenaar.nl
------------------------------------
MISS-BEAN.NL
maakt gezond eten voor iedereen een 
feest! Lotte Blesgraaf  
lotte@miss-Bean.nl
------------------------------------
ZONBESPAART.NL
Blijf op de hoogte van nieuwe 
producten, innovaties en
actuele evenementen op het
gebied van duurzame energie
Castricummer Werf 49,  
Castricum Tel. 0251-676221 /
info@zonbespaart.nl
------------------------------------
Zin-in is... alsof er een  
heerlijke frisse wind door je hoofd 
waait.
------------------------------------
ORTHODIETIST.NL  
Orthomoleculaire diëtistenpraktijk 
volgens Psycho-Neuro-Immunologie  
Ria Penders, Bergeonstraat 34, Hei-
loo 072-5336673
------------------------------------
CALORIEENERGIE.NL
Wij zijn de energiecoöperatie van en 
door inwoners van Castricum. Samen 
sterker voor een schoner milieu. 
Energie voor Castricum, CALorie.
Bakkummerstraat 91A, Castricum 
info@calorieenergie.nl
------------------------------------

ZELFBEWUST  
BEZIG ZIJN?  

GA NAAR  
WWW.ZIN-IN.NL



5 0

Begin maart 2018 keerden Tijn Padmos (16) en
Norbert Koetzier (16) terug van  een week 
vrijwilligerswerk in Mbour, een dorpje vlakbij de 
kust. Het verblijf in het Afrikaanse land heeft veel 
indruk op de twee vrienden gemaakt. Hun reisdoel 
was de reparatie van het dak van een schooltje. 
Een spontaan ontstaan project dat Tijn en Norbert 
zelf hebben geïnitieerd en op eigen kracht hebben 
opgezet; van idee tot geldinzameling tot en met de 
realisatie in Senegal. 

Inzamelingsacties 
De bouw van het schooltje in Mbour was een 
voormalig project van de vader van Tijn, van 

een aantal jaren geleden. Het dak was inmiddels 
aan onderhoud toe, waarop de jongens een 
plan bedachten om dit mogelijk te maken. Tijn: 
,,We hadden berekend hoeveel de reparatie van 
het dak ongeveer zou gaan kosten. Ons streven 
was om 1500 euro op te halen.” Om geld in te 
zamelen organiseerden ze een sponsorloop voor 
brugklasleerlingen van hun middelbare school. De 
actie was boven verwachting succesvol: bijna het 
dubbele waarop Tijn en Norbert in eerste instantie 
gehoopt hadden.  Omdat ze via Tijn’s vader wisten 
dat veel kinderen in Senegal graag voetballen, 
wilden ze ook voetbalspullen, waaronder ballen, 
voetbalhesjes en doelnetten, meenemen. Dit - en 

EEN BALLETJE KAN SOMS RAAR ROLLEN. EN VER! IN DE BUURT VAN MBOUR, ZOMAAR EEN 
DORPJE IN SENEGAL, SPELEN JONGEREN EEN PARTIJTJE VOETBAL MET BALLEN UIT 
NEDERLAND. DE SPELERS, TROTS GESTOKEN IN ‘OFFICIËLE’ VOETBALHESJES. DE SPITS VAN 
HET ENE TEAM SCOORT EEN GOAL, WAARBIJ DE BAL MET EEN MOOIE BOOG BELANDT IN HET 
DOELNET, GESCHONKEN DOOR VV BERGEN. DE AANJAGERS VAN ZOVEEL EXTRA SPELVREUGDE 
OP EEN STOFFIG VELDJE IN THE MIDDLE OF NOWHERE? TWEE JONGE GASTEN, VAN HET 
MURMELLIUS GYMNASIUM UIT ALKMAAR! EN DE VOETBALSPULLEN WAREN ALLEEN NOG MAAR 
HET EXTRAATJE!

Jonge weldoeners  
brengen een balLETJE 
aan het rollen
 

ZINGEVING INSPIRATIE

TEKST: CAROLIEN BREED | BEELD: TIJN PADMOS | REGIO: BERGEN
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‘Hun 
opleiding 
stopt na 

de lagere 
school’

ook andere attributen waar scholen blij mee zijn - 
lukte door sponsoring door lokale ondernemingen 
en middenstanders. Voor hun speurtocht naar 
doelnetten en hesjes slaagden ze bij vv Bergen mede 
door sponsoring / donatie van Zin-in Media+Events. 
Bepakt en bezakt vertrok het vrijwilligersduo in 
gezelschap van familie in de voorjaarsvakantie 
richting Mbour in Senegal voor een bijzonder 
avontuur. Hun missie: iedere opgehaalde euro nuttig 
besteden.

Kennismaking 
Ze belandden in een compleet andere cultuur. 
Norbert lacht als hij aan zijn eerste kennismaking 
met het land terugdenkt: ,,We werden opgehaald 
door onze contactpersoon in een gammele, oude 
auto. Het bleek -eenmaal onderweg- één van de 
betere wagens te zijn die daar rondrijden.”
De belangrijkste reden voor hun komst was het 
schooltje in Mbour. Tijn vertelt: ,,Met een deel van 
het ingezamelde geld zijn de benodigde materialen 
aangeschaft om het dak te herstellen. Bij een 
lokale bouwmarkt in de buurt van het schooltje. Zo 
profiteert de plaatselijke bevolking ook mee.” Een 
win-winsituatie; iedereen blij!

De spullen werden vervolgens met paard en wagen 
naar het schooltje vervoerd, waar de plaatselijke 
timmerman, een man van in de zeventig, hen 
verheugd opwachtte om ermee aan de slag te gaan. 
Tijn en Norbert bleven er twee dagen voor hand en 
spandiensten voordat ze verder trokken. Er was nog 
geld over om twee schooltjes dieper landinwaarts 
gelegen te helpen, waaronder het aanleggen van 

wc’s. Net als in Mbour zijn ook daar alle materialen 
lokaal ingekocht en de klussen door lokale 
werklieden uitgevoerd. 
De voetbalspullen hebben Tijn en Norbert over 
de drie locaties verdeeld. Een dorpssmid heeft 
doelpalen gemaakt voor de netten uit Bergen. De 
kinderen uit de omgeving zijn maar wat blij met de 
nieuwe voetbalaanwinsten! 

Verschil in toekomstperspectief
Terug op Hollandse bodem realiseren de jongens 
zich des te meer, hoe groot het verschil in 
toekomstperspectief is tussen jongeren die in 
Nederland en kinderen die in minder welvarende 
landen opgroeien. ,,Als je hen daar vraagt, wat ze 
later willen worden, dan antwoorden ze vaak: arts! 
Maar voor een heel groot deel van kinderen in 
Senegal geldt, dat hun opleiding stopt na de lagere 
school.” 
Tijn en Norbert hopen dat hun spontane actie 
anderen inspireert. ,,Wij hebben gemerkt dat je met 
een goed plan heel veel mensen enthousiast kan 
maken om zich in te zetten voor een goed doel!” l

‘Zo profiteert  
de plaatselijke 

bevolking  
ook mee’

Heb jij ook een goed 
doel in jouw leven?
Meld je aan bij redactie@zin-in.nl

goed doen
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Is vrijwilligerswerk 
zingevend?

Henk Borst
Mediaondernemer en adviseert en 

begeleidt bedrijven en organisaties 

op het gebied van management- en 

media-vraagstukken en –issues. 

Henk was de voorzitter die met een 

team gestalte mocht geven aan de 

fusieclub vvBergen, voortkomend 

uit BSV en vvBerdos. Inmiddels is hij 

algemeen voorzitter af maar is nog wel 

actief als voorzitter van de Business 

Club en de sponsorcie.

GAST
COLUMN 

ZINGEVING

Twee thema’s van “Zin-in” zijn zingeving en vrijetijd. Het is dan ook niet gek dat de hoofdredacteur voor 
een column bij vrijwilligerswerk uit komt. Nou is vrijwilligerswerk wat mij betreft een bijzonder woord. 
Vooral de combinatie wordt niet door iedereen begrepen. Het is namelijk niet algemeen geaccepteerd dat je 
“werk” vrijwillig zou willen doen. Ik durf niet naar een jaartal te gissen maar het zal vermoedelijk altijd al zijn 
beschouwd als een noodzakelijke activiteit om in het levensonderhoud te voorzien. 

Vrijwilligerswerk zou dan ook best eens ontstaan kunnen zijn in een tijd dat we het al iets luxueuzer kregen. 
Daarin gedreven door een klein beetje ruimte qua financiën en vrijetijd. Alhoewel deze criteria op zichzelf 
ook weer arbitrair zijn. Er zijn immers enorm veel mensen die ondanks financiële ruimte en/of tijd er nooit 
aan denken om welke vrijwilligerstaak dan ook te vervullen. Daar is dus meer voor nodig. Bijvoorbeeld 
maatschappelijk bewustzijn. Of het simpele feit dat het principe van vrijwilligerswerk van ouder op kind is 
doorgegeven. Deze eerste alinea nog eens overwegende is dit laatste misschien wel de meest belangrijke 
factor. Bij vrijwel elke vereniging of instantie zie je vooral mensen rondlopen die moeiteloos de lijn van 
thuis-uit doorzetten. Misschien denkt u nu wel dat vrijwilligerswerk een enorme opgave is. 
Maar het tegendeel is juist waar. Het idee dat je iets kunt betekenen voor een ander geeft namelijk in de 
praktijk enorm veel voldoening en energie. Vraag het maar eens na bij een vriend, buurman of familielid die 
ook vrijwilliger is. 

Een belangrijk gegeven wordt hierbij gevormd door de simpele constatering dat je in de praktijk altijd een 
“veld” opzoekt waar je affiniteit mee hebt. Een taak die je past en waar je beschikbaarheid en kwaliteiten 
toegevoegde waarde leveren. En waar je ook sociaal gezien nog eens talrijke gelijkgestemden vindt die de-
zelfde opvatting hebben. Vaak leidt dat ook tot unieke vriendschappen met mensen die je voor die tijd nooit 
gezien had. Mijn vervulling mag ik sinds een groot aantal jaren halen uit verschillende klussen en bijdragen. 
De meest prominente van dit moment is voorzitter van de fusie-voetbalclub in Bergen. Met een prachtige 
ploeg vrijwilligers bouwen we aan een geweldige nieuwe vereniging. Met tal van unieke en bijzondere 
momenten en ervaringen met voor een deel nieuwe vrienden. Neemt u van mij maar aan, vrijwilligerswerk 
vervult en verrijkt. Dus mijn advies is: zoek een terrein waar u affiniteit mee hebt en meldt u aan.  
Binnen korte tijd heeft u een leuke nieuwe hobby en tal van nieuwe vrienden en contacten op de koop toe. 
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goed nieuws

AUSTRALIË PLANT  
EEN MILJARD BOMEN 
Het weer is wereldwijd onverbiddelijk aan 
het veranderen: de klimaatrampen volgen 
elkaar op met een indrukwekkende conti-
nuïteit, terwijl de opwarming van de aarde 
de grenzen die onze planeet kan verduren, 
al lang heeft overschreden. Dit waren de 
thema’s die leidden tot de Overeenkomst 
van Parijs van 2015, die de ondertekenen-
de landen ertoe verplicht verschillende 
strategieën te implementeren om de planeet 
te redden. 
Australië lijkt de eerste natie te zijn die maat-
regelen neemt, en besluit een campagne tegen 
vervuiling te voeren die voorziet in de aanplant 
van een miljard nieuwe bomen. Volgens de 
analyses uitgevoerd door de regering van het 
oceanische land, wordt verwacht dat deze 
interventie de luchtvervuiling met 18 miljoen 
ton per jaar zal verminderen. Het initiatief is 
perfect geïntegreerd in de onderzoeken van 
de Federale Polytechnische Universiteit van 
Zürich (ETH), waaruit is gebleken dat het 
planten van een groot aantal nieuwe bomen 
de hoeveelheid geproduceerde broeikasgassen 

aanzienlijk kan verminderen. De voorstander 
van de studies, professor Thomas Crowther, 
verklaarde dat “bomen ons krachtigste wapen 
zijn tegen klimaatverandering”.
De miljard nieuwe bomen die Australië gaat 
planten, zijn echter niet voldoende om volledig 
te reageren op de wereldwijde noodtoestand, 
waarvoor 1,2 miljard nieuwe bomen zouden 
moeten worden geplant; alleen op deze 
manier zou er een echte verandering zijn in de 
strijd tegen het broeikaseffect.

De ecoloog van Zürich heeft echter beweerd 
dat “bomen mensen letterlijk gelukkiger 
maken, en de luchtkwaliteit, waterkwaliteit, 
voedselkwaliteit en het ecosysteemdienst  
verbeteren. Dit is een mooie zaak omdat 
iedereen erbij betrokken kan zijn”, waarmee 
het belang van een boom wordt benadrukt, 
ongeacht de cijfers. Dus waarom niet het 
voorbeeld van Australië volgen en beginnen 
met planten, ook al is het maar een kleine 
boom, in onze tuin?

DUURZAME KLEDING
Duurzaamheid komt meer en meer de 
modewereld binnen. Steeds meer consumenten 
proberen bewustere keuzes te maken. Dit 
alles is nu ook te merken, meer merken, 
modeontwerpers en gemeenten sluiten zich 
hierbij aan. Ook worden er steeds meer 
duurzame winkelroutes, om die bewustwording 
te stimuleren, opgezet. Deze zijn o.a. te 
vinden op de website www.dsfw.nl/overzicht-
winkelroute en voor Alkmaar altijd 2x in het jaar 
in mei en september in de binnenstad, loop deze 
vintage-route. www.vintageroute-alkmaar.nl

MEDITATIE VERLAAGT
GEWELD IN AMERIKAANSE
GEVANGENIS
In een gevangenis in Alabama doen gedetineer-
den vrijwillig mee aan een meditatiecursus. 
Met als resultaat minder geweld in de overvolle 
gevangenis. Veel gedetineerden die vastzitten 
vanwege zware vergrijpen, meerdere mensen 
hebben inmiddels de stilte in zichzelf gezocht. 
Ze leren o.a. om niet langer te reageren op 
emoties zoals boosheid en frustratie. Ze volgen 
een 10-daagse cursus Vipassana meditatie; 10 
uur per dag mediteren.

TOPMAN WIL MOOIERE 
WERELD
‘Duurzaamheid is het enige verdienmodel voor 
de toekomst’, uitgesproken door Feike Sijbesma 
aan het begin van dit jaar bij de aankondiging 
van zijn vertrek als ceo van DSM. Vanaf 1 maart 
is Feike co-voorzitter van het Global Center on 
Adaptation, een wereldwijd klimaatcentrum 
met een hoofdkantoor in Rotterdam, dat 
bedrijven klimaatadvies geeft. Het enorme 
verantwoordelijkheidsgevoel komt bij hem 
omdat hij vindt dat “we de wereld geërfd hebben 
van onze voorouders en hebben hem in bruikleen 
voor de komende generaties. 

Heeft u ook 
goed nieuws?

Mail het naar
redactie@zin-in.nl
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Helemaal  
chapeau

bij Fermento

Koren op de 
molen  

van De Gouden Engel

WINKEL KEK
Muiderwaard 238, 1824XV Alkmaar 
Telefoon: (072) 575 10 90
 www.acdezilvermeeuw.st-er.nl/winkel-kek.

FERMENTO DE LAAT
Laat 123, 1842 ED Alkmaar Telefoon (072) 527 50 50
www.fermento.nl

MAALDERIJ DE GOUDEN ENGEL 
Kanaaldijk 236, 1831 BE Koedijk (Telefoon 06) 57 78 15 19 
www.maalderij-degoudenengel.nl 

In de winkel KEK worden kaarten en kunstzinnige cadeau-artike-
len verkocht die in de activiteiten zijn gemaakt. Van maandag t/m  
vrijdag kan je in de winkel KEK terecht. De openingstijden zijn van 
13:15 tot 15:30 uur. Per seizoen hebben zij een wisselend aanbod. 
Ook kunnen artikelen op bestelling worden geleverd.

Fermento biedt op vier locaties in Alkmaar en omgeving dagbesteding 
aan mensen met een verstandelijke beperking. Fermento lunchroom 
is een heerlijke plek in het centrum van Alkmaar om even bij te komen 
van het boodschappen doen of om gezellig af te spreken. Onze 
medewerkers serveren een vers kopje koffie met zelfgemaakte taart!

Aan de Kanaaldijk in Koedijk is een molen en een molenwinkel 
gevestigd. In de molen wordt biologisch graan gemalen. Met het 
meel dat in de molen gemalen is  wordt met uitsluitend biologische 
ingrediënten een mooi assortiment taarten, koekjes, muffins en 
seizoensproducten gebakken. Meer informatie over de producten vind 
je in de webwinkel. Je kunt de producten kopen in de molenwinkel en/
of bij verschillende verkooppunten. 

MINDSZ HEILOO
De Bullaan 2 1851 VW Heiloo Telefoon: (06) 83 63 45 36 
www.kwekerij-heiloo.nl

Elk talent  
  maakt unieke 

produkten 
MindsZ Heiloo is een project van GGZ-NHN voor arbeidsmatige dag-
besteding. Zij bewerken en decoreren (blank) houten producten voor 
de verkoop aan bedrijven en particulieren. Door aandacht te hebben 
voor ieders talenten zijn er al veel unieke producten gerealiseerd.  
De producten krijgen de naam van de bedenker en hebben vaak een 
verhaal over hoe zij zijn ontstaan.

SPOT ATELIER
Hekelstraat 11 1811 BL Alkmaar Telefoon: (072) 531 45 26
www.spotatelier.nl

Wat origineel!  
Spot Atelier

Spot Atelier is een onderscheidende werkomgeving die inspirerende 
dagbesteding en mooie leer-ervaringsplekken biedt. Door mensen 
met een zorgvraag passende werkzaamheden te bieden, worden 
zij ondersteund in de integratie en bij het behalen van leerdoelen.  
Spot Atelier biedt plaats aan mensen met een verstandelijke en / of 
fysieke beperking

Trotse 
produkten

vrijwillig gemaakt

IDEE-ATELIER
Mallegatsplein 6, 1815 AG Alkmaar Telefoon: (072) 512 56 62
ideeatelier@esdege-reigersdaal.nl 
www.idee-atelier.st-er.nl

Idee-Atelier is een werkplaats met winkel dicht bij de binnenstad van 
Alkmaar. Begeleiders, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers maken 
samen mooie producten voor de verkoop. Maar dat is niet alles.  
Zij bieden workshops aan, nodigen particulieren van harte uit om hun 
producten via Idee-atelier te verkopen. 

goed doen

 Kunstzinnig 
 en KEK.



Moeilijk concentreren?
Een hoofd vol?
Minder goed slapen?

Snel geïrriteerd?
Geen nee durven zeggen?
Voel jij je moe?

BASISTRAINING MINDFULNESS START OP VRIJDAG 17 APRIL 2020
17 en 24 april, 8,15 en 29 mei, 5,13 en 19 juni 2020

Centrum voor Mindfulness Westerweg 14, Alkmaar Tel. 06-14347331
www.centrumvoormindfulnessalkmaar.nl

MINDFULNESS ALKMAAR
Een meer statische vorm van yoga. Hata Yoga is oorspronkelijk de 
basis van de meeste andere yogastijlen en heeft als doel om meer 

controle te krijgen over ons fysieke lichaam.
HATA YOGA LESSEN WORDEN GEGEVEN OP DE DINSDAGOCHTEND

De les wordt afgesloten met ontspanning en meditatie

Studio Yoga Alkmaar, Louise de Colignystraat 29a, Alkmaar
www.yogaalkmaar.nl

HATA YOGA

De mindfulness training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2-2,5 uur. 
Via diverse werkvormen onderzoek je, hoe je mindfulness onderdeel 

van je dagelijkse leven kan maken.

DE MINDFULNESS TRAININGEN ZIJN DINSDAGOCHTEND
14 en 21 april, 5, 12, 19 en 26 mei, 9 en 16 juni 2020

Nieuw Zenit, Spoorstraat 62, Alkmaar Tel. 043-3020075  
www.mindfulness-trainingen.nl

SEE TRUE MINDFULNESS
Wil je het weekend-gevoel graag verlengen? Meld je dan aan voor een 

nieuwe ‘Energie in Balans’. Wanneer er balans is, dan voel je  
je gelukkig. Helaas zijn veel mensen uit balans.

ELKE VRIJDAG VAN 9.00-10.00 IN DE TELEFOON CENTRALE
Jouw energieniveau bepaalt hoe jij je voelt en functioneert. 

The Energy Company, Koelmalaan 350, Alkmaar Tel. 06-52258597
www.ginekekoot.nL  

THE ENERGY COMPANY

Ben je klaar om je te verheffen boven trauma en drama van  
de ‘oude’ realiteit? Strek je je uit en belichaam je het 

 oneindige wezen dat je werkelijk bent in het hier en nu. 

ACCESS CONSCIOUSNESS BEHANDELINGEN / COACHING 
Direct ontspannen met  groei, bewustzijn en transformatie.

Anicha Vos Balancedhearts, Kloosterlaan 2, Bergen Tel.06-53374467  
 www.balancedhearts.com

BALANCEDHEARTS
In deze workshop doen we verschillende yoga oefeningen en  
improvisaties met muziek om de energie van de lente in ons  

wakker te maken. Lentekracht met elkaar verklanken.

LICHT-GROEI- KRACHT-ENERGIE-KLANK ZATERDAG  12 MEI 2020  
Yogaruimte ‘Yoga by Sylvie’ en praktijk ‘Crescenda’ 

Yoga by Sylvie  De Camper 2, Warmenhuizen Tel. 0226-712017
www.yogabysylvie.nl 

MUZIEK & YOGA WORKSHOP

Mensen met plezier laten bewegen, hun lichaam beter te  
leren kennen en hun lichamelijke klachten te minimaliseren.  

Een actief en vrij leven kunnen leiden zonder enige pijn.

PILATES & ESSENTRICS  LESSEN VOLGEN GEDURENDE GEHELE WEEK
Pilates is een body- en mindtraining met de nadruk op de romp.

Wilma’s Pilates & Essentrics Studio, Lamoraalweg 72, Egmond aan de Hoef  
www.wilma-pilates.nl

PILATES & ESSENTRICS
Van angst en twijfel naar vertrouwen en liefde. Van overleven naar 

LEVEN. Wat staat jou in de weg om je happy te voelen?  
Klaar voor verandering in je leven toe te laten?

BEHANDELINGEN m.b.v. CHAKRAHEALING, ACCESS BARS
Een bijdrage aan jouw leven die zorgt voor meer bewustzijn.

Bij Christi Stralend Leven, Deimoslaan 5, Heerhugowaard Tel. 06-38004680 
www.bijchristi.nl 

STRALEND LEVEN BIJ CHRISTI

Wil je leven vanuit je hart, wakker worden en wil je wat  
veranderen bij jezelf en wil je hier blijvend wat aan doen?  

Stap je ook in het eenheidsbewustzijn? 

DE 3-EENHEID: TRAINING – SYSTEMISCH WERKEN - ENERGIEWERK 
1-daagse training incl. koffie/thee/water en lunch met werkboek

De Blauwe Vlinder, Laan van Zeeman 20, Heiloo 
www.deblauwevlinderlichaamenziel.nl

DE BLAUWE VLINDER
Herken je het volgende bij je kind? Moeite met plannen,  
organiseren van leerwerk. Leerresultaten blijven achter.  

En zorgen over de school en om de toekomst van je kind?

VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN VOOR MEER GRIP BIJ ELK KIND   
Inzicht op hun eigen leerproces en het beste uit zichzelf halen.

Het Lokaal Mirte Vels Zuurvensweg 4, Bergen Tel. 085-0022933
www.hetlokaalbergen.nl 

REMEDIAL TEACHING

Ik help graag mensen op weg in hun eigen ontwikkeling.  
Dit doe ik via de voeten, met yoga of met een massage.  

Fysiek en mentaal aan onszelf blijven werken.

MIJN MOTTO: GEWOON DOEN EN MET BEIDE BENNEN OP DE GROND.
Alle diensten voor veel ontspanning en innerlijke rust.
Praktijk Astrid Kops, Kennemerstraatweg 484, Heiloo  

www.astridkops.nl

PRAKTIJK ASTRID KOPS
Bij het opstaan moe voelen, lusteloos, boos en je weet niet eens 
waarom. Je vraagt je soms af: ‘wat je hier eigenlijk doet op deze  

aarde’? Herken je dit? Geluk behoort ook jou toe!

DOOR MIJN HELDERVOELENDE VERMOGEN KOM IK TOT DE KERN  
Inzichten en acties zorgen ervoor dat je je verantwoordelijkheid neemt.

Praktijk voor bewustzijnsontwikkeling Zevenhuizerlaan 6, Heiloo  
Tel. 06-10838062 www.het-licht.net

PRAKTIJK HET LICHT

55

workshops & cursussen
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Trillend zit ze voor me, ze is woest! Net twintig, en wat heeft ze al wat meegemaakt in haar leven. Dan 
komen de tranen, van onmacht en verdriet. Ook al koos ze zelf voor een sessie in mijn praktijk, het is 
wel veel oud zeer in één keer. Hoewel ik haar emoties begrijp en kan zien dat het niet makkelijk voor 
haar is, ben ik ook blij. Het is een uitbarsting van kracht die zijn weerga niet kent. Als ze weer tot rust 
gekomen is leg ik haar uit wat een emotie wérkelijk is. 

De E staat voor energie, en ‘motie’ is beweging, oftewel: een E-motie is Energie in Beweging, energie die je 
vaak letterlijk in je lichaam kunt voelen. Op die energie kun je van allerlei labels plakken. Het kan boosheid 
of frustratie heten, maar ook blijdschap of liefde. Even is ze stil, ik zie dat ze met haar aandacht naar binnen 
gaat en mijn uitleg toetst aan haar eigen beleving. Ik laat haar het ‘label’ boosheid, onmacht en verdriet van 
de E-moties halen. Er blijft Kracht over. Ze kijkt me stomverbaasd aan. Wat een ontdekking! Wat een cadeau! 
Het maakt alles wat gebeurd is niet ongedaan, maar wel een stuk makkelijker te hanteren. “Waarom heb ik dit 
nooit eerder geleerd!”

Als ik haar uitzwaai en de deur achter haar sluit, denk ik aan alle kennis die ik in mijn
schoolcarrière vergaarde. Stelling van Pythagoras, bijvoeglijke naamwoorden, sovchozen en
kolchozen, en al die andere dingen die ik allang weer vergeten ben. Kennis die niet werkelijk iets heeft kunnen 
toevoegen aan wie ik als Mens ben. Niets over gevoelens en de werking van emoties, niets over de buiten-
gewone intelligentie van het hart waar zich net als in de hersenen een imposante hoeveelheid neuroweefsel 
bevindt(!). Niets over hoe je in verbinding blijft met jezelf, hoe in verbinding te blijven met de ander. Niets 
over hoe conflicten ontstaan en hoe die op een menselijke manier op te lossen.

Ik herinner mij een situatie met mijn zoon en zijn vriendje, toen beiden 5 jaar oud. De beste
maatjes waren ze! Toch vlogen ze elkaar ook regelmatig in de haren over wie er op de skelter mocht zitten en 
wie er moest duwen. Dramatische ruzies, donkere ogen, dikke tranen. Dan nam ik ze simpelweg bij de hand, 
zette ze tegenover elkaar, zei niets en wachtte. Zodra ze elkaar in de ogen keken kwam er vanzelf weer een 
twinkeling tevoorschijn, begonnen ze te grinniken en hielden ze hun boze blikken gewoonweg niet meer vol. 
En voordat ik het wist vlogen ze de tuin al weer uit, op weg naar een volgend avontuur. Zonder dwang of 
dreigement waren ze op eigen kracht weer in verbinding met elkaar. Ze wisten nog niet dat je je kunt ingraven 
in je eigen gelijk, dat het mogelijk is de menselijkheid te verliezen, dat het verloren gaan van de connectie 
met de ander kan leiden tot pesterij of uitsluiting. Hun hart won het van hun hoofd, en de kracht van de 
Emotie keerde zich ten goede. 

Menskunde

COLUMN 

ZINGEVING

Alida  
Holwerda 

is naast moeder van een zoon van 

15, coach, Helende Reis practitioner, 

eigenaar van centrum Wakker bewust 

zijn te Alkmaar en orkestdirigent - 

vooral Mens. Ze bestudeert en onder-

zoekt emoties, het brein, relaties en 

de werking van bewustzijn.

info@wakkerbewustzijn.nl

www.wakkerbewustzijn.nl

www.alidaholwerda.nl

Hoe zou de wereld er uitzien als we 
Menskunde een examenvak maken?



EINDELOOS 

EEN SPIRITUELE REIS NAAR 
DE MAGIE VAN HET LEVEN.

Salvatore is één van de meest briljante musici 
aller tijden. Toch krijgt ook hij niet alles in zijn 
schoot geworpen. In een bitter gevecht met 
het leven leert hij de eindeloos grote kracht 
van zijn geest kennen. Het opent een nieuwe 
dimensie in zijn bewustzijn en hij ontdekt 
de werkelijke magie van het leven. Op zijn 
levensreis wordt Salvatore geholpen door Carl 
Gustav Jung. Door hem krijgt Salvatore inzicht 
in het grootste mysterie van het universum: 
onze menselijke geest. Hans Peter Roel is 
auteur van vele internationale bestsellers. Met 
zijn boeken inspireert hij mensen om in hun 
kracht te komen. 
Beoordeling: llllm

MINIMALISME

Minimalisme is een inspirerend boek dat helpt 
om je te bevrijden van ballast, en ruimte te 
maken in je leven voor wat echt belangrijk 
is – want ons geluksgevoel wordt door andere 
dingen bepaald dan de economie, geen spullen 
maar ervaringen.
Beoordeling: lllll

THE CROWN, SEASON 3 NETFLIX-SERIE

Dit drama onthult de politieke rivaliteit en romantiek tijdens het bewind van Elizabeth II en 
de gebeurtenissen die de tweede helft van de 20ste eeuw vorm hebben gegeven.
In de jaren zestig en zeventig worden de leden van de koninklijke familie geplaagd door conflicten 
en verraad. Ze proberen tradities hoog te houden in een veranderende wereld.
De serie over het leven van het Britse koningshuis is erg populair. Elke aflevering zet één 
gebeurtenis centraal, maar alle afleveringen samen hebben The Queen als rode draad. Dit maakt 
dat elke individuele aflevering belangrijk is, maar tegelijkertijd helpt om het grotere verhaal te 
vertellen. Wat seizoen 3 bovendien bijzonder maakt, is dat elke aflevering een andere emotionele 
lading heeft. Het is lastig om te beoordelen hoe historisch accuraat deze serie is. The Crown wil 
graag gezien worden als de serie die hét leven van The Royals vertelt, en heeft veel tijd gestoken 
in het ontwerpen van de juiste kostuums, het leren van de accenten en het perfectioneren van de 
omgangsvormen met de koningin. Omdat de makers alles zo precies mogelijk hebben nagebootst 
word je binnen de eerste minuten al meegenomen naar het koningshuis in de vorige eeuw. 
Beoordeling: llllm

AROUND THE WORLD

Putumayo presents Bossa nova. Jazz met 
Braziliaanse samba: Bossa nova. Je belandt 
meteen in de Zuidamerikaanse sfeer met 
nummers vocaal vertolkt door Astrid Gulberto. 
Beoordeling: llllm

TRANQUILITY 

Warmte en rust in klanken. De melodie blijft 
bewaard en na enkele ogenblikken dringt de 
energie diep op uw chakra’s in. Puur en fijn om 
te ontspannen, in het nu te vertoeven.
Beoordeling: llllm
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SENCHA LUNCHSTORE

Koorstraat 19 

1811 GM Alkmaar 072 220 07 59

info@sencha-lunchstore.nl

m.facebook.com/pages/ 

Sencha-lunchstore/385514548299847

APART LIVING

Fnidsen 105

1811 NE Alkmaar 

072 515 78 83

info@apartliving.nl

facebook.com/ApartLiving

TALLY-HO

Laat 208 

1811 EN  Alkmaar

072 520 29 99 

 webshop@tally-ho.nl

www.tally-ho.nl

VANILIA ALKMAAR

Laat 173 

1811 EE Alkmaar

088 400 54 09 

info@vanilia.com 

www.vanilia.com/pages/alkmaar 

BAKKERIJ HEIN RAAT

Marktstraat 2 

1811 LG  Alkmaar

072 531 41 48

bakkerij@raat.nl

www.raat.nl

De Groene Slager

Hofplein 9

1811 LE Alkmaar

072 515 33 11

info@degroeneslager.nl

www.degroeneslager.nl

Ekoplaza

Hofplein 3

1811 LE Alkmaar

072 511 19 63

alkmaar@ekoplaza.nl

www.ekoplaza.nl

Anneke Dekker Goudsmid

Hof van Sonoy 6

1811 LD Alkmaar

072 560 00 79

anneke.dekker@yahoo.com

www.annekedekkergoudsmid.nl

Museumcafé

Canadaplein 1

1811 KE Alkmaar

072 548 97 48

www.stedelijkmuseumalkmaar.nl

Laura’s Theehuis

Geestersingel 48

1815 BB Alkmaar

06 14 46 72 46

info@lauratheehuis.nl

www.lauratheehuis.nl

Leerwerk restaurant STOER

Stationsweg 78 F

1815 CD Alkmaar

072 222 38 84

Info@restaurantstoer.nl

www.restaurantstoer.nl

Wereldwinkel

Ritsevoort 5

1811 DM Alkmaar

072 512 69 27

info@wereldwinkelalkmaar.nl

www.alkmaar.wereldwinkels.nl
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Kapsalon Shavers

Blekerskade 14

1814 TJ Alkmaar

072 515 31 91

kapsalon.shavers@gmail.com

www.kapsalonshavers.nl

STOER TO GO

Scharlo 37

1815 CN Alkmaar

072 844 76 19 

info@stoertogo.nl

www.stoertogo.nl

DUURZAME KAPSALON  

ROSIE DE HAAS

Groot Nieuwland 6 

1811 ET Alkmaar 072 511 19 21 

rosie@rosiedehaas.nl

www.rosiedehaas.nl

FERMENTO

Laat 123

1811 ED Alkmaar

072 527 50 50

info@fermento.nl

www.fermento.nl

WAAR

Houttil 48

1811 JN Alkmaar

072 303 00 80

alkmaar@ditiswaar.nl

www.ditiswaar.nl

RFH KAPPERS

Laat 65

1811 EC Alkmaar

072 511 59 30 

rfhkappers@hotmail.com

www.rfhkappers.nl

SOEPP

Hekelstraat 31

1811 BL Alkmaar

072 220 20 61

info@soepp.nl

www.soepp.nl

Art of Africa

Hekelstraat 20  

1811 BM Alkmaar

072 512 78 57

info@artofafrica.nl

www.artofafrica.nl

MAALDERIJ DE GOUDEN ENGEL

Kanaaldijk 236 

1831 BE Koedijk

06 26 08 67 05 

info@maalderij-degoudenengel.nl

www.maalderij-degoudenengel.n

soulstore Hand-picked

Fnidsen 54 

1811 NH Alkmaar  

06 28 67 38 66

hello@popupstorehandpicked.nl

www.popupstorehandpicked.nl

ANNE& MAX

Kraanbuurt 3 

1811 BK Alkmaar

072 520 58 68

alkmaar@annemax.nl

www.annemax.nl

OjdA   

Breedstraat 44

1811 HG Alkmaar

072 531 40 02 

info@ojda-vintage.nl

www.ojda-vintage.nl
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Simon Lévelt

Houttil 44

1811 JA Alkmaar

072 511 17 76

alkmaar.ht@simonlevelt.nl

www.simonleveltalkmaar.nl

mevrouw jansen

Achterstraat 44

1811 LJ Alkmaar

072 - 512 02 96

info@mevrouwjansen.nl

www.mevrouwjansen.nl

HET KASTEELTJE VAKantie 

APPARTEMENTEN

Zilverstraat 3

1811 DH Alkmaar 072 540 40 96

esther@citytripalkmaar.nl

www.CityTripAlkmaar.nl

Pinokkio

Huigbrouwerstraat 2

1811 BJ Alkmaar

072 520 26 05

info@pinokkiowinkel.nl

www.pinokkiowinkel.nl

RESHARE STORE

Achterstraat 36 

1811 LJ  Alkmaar 

0800 0322 

info@reshare.nl

www.reshare.nl

Saladebar Oogst

Zevenhuizen 8

1811 KB Alkmaar

072 582 31 71

goodfood@saladebaroogst.nl

www.saladebaroogst.nl

BUURDERIJ DE RIJP

Oosteinde 31

1483 HB De Rijp

0299 67 47 42

mc.koestal@quicknet.nl

www.boerenenburen.nl

Spot Atelier

Hekelstraat 11

1811 BL Alkmaar

072 531 45 26

spotatelier@gmail.com

www.spotatelier.com

STOER FOOD FACTORY

Perronstraat 15

1815 CH Alkmaar

072 220 34 88 

info@stoerfoodfactory.nl

www.stoerfoodfactory.nl

Het genot van Grootschermer, 

café-restaurant

Noordeinde 12

1843 JH Grootschermer 0299 67 55 13

info@hetgenotvangrootschermer.nl

www.hetgenotvangrootschermer.nl

Hortus Alkmaar

Berenkoog 37

1822 BH Alkmaar

072 566 96 39

info@hortusalkmaar.nl

www.hortusalkmaar.nl

Odin de Coöperatieve supermarkt

Winkelcentrum de Mare- Europaplein 97

1825 TL Alkmaar 

072 562 21 27

alkmaar@odin.nl

www.odin.nl
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bakkerij hein raat

Marktstraat 2 

1811 LG  Alkmaar

Telefoon 072 531 41 48 

bakkerij@raat.nl

www.raat.nl
Openingstijden:  
di t/m za 8.30-17.30 uur.

Raat is sinds 1846 hét adres voor ambachtelijk brood en banket. Alle producten 
worden in eigen bakkerij gebakken. Het brood is vrij van toevoegingen en de 
bakkerij gebruikt slechts de vier basis ingrediënten. De winkel en de bakkerij 
zijn daarnaast beide volledig biologisch en gespecialiseerd in speltproducten. 
Het assortiment van spelt is groot en varieert van (stok)brood tot eierkoek en 
appeltaart. Raat Alkmaar is SKAL-gecertificeerd. Als klant weet je dus zeker dat 
de producten uit deze winkel volledig biologisch zijn. Ook is de bakkerij wekelijks 
aanwezig op de biologische markt in Heiloo, in Haarlem-Noord op de biologische 
markt Haarlemmer Kweektuinen en op MAK Blokweer in Blokker. 

de groene slager

Hofplein 9

1811 LE  Alkmaar

Telefoon 072 515 33 11 

 info@degroeneslager.nl

www.degroeneslager.nl
Openingstijden ma 9.00-18.00  

di tm vr 8.30-18.00 za 8.00-17.00 uur.

De Groene slager is sinds 1989 een biologisch ambachtelijke slagerij. Ze verkopen 
alleen vlees van dieren die op een diervriendelijke manier zijn groot gebracht.  
Het gehele jaar krijgen de dieren biologisch voer en door hun gezonde manier van 
leven en eten hebben deze dieren een veel grotere weerstand. Het vlees heeft 
een betere structuur, bevat minder water en is voedzamer. De Groene Slager 
staat voor kwaliteit en goede service. Hier vind je een groot aanbod van vlees en 
vleeswaren. Naast het vleesassortiment is er ook een uitgebreid aanbod belegde 
broodjes, salades en ambachtelijke soepen en maaltijden.  
 

LEERWERK RESTAURANT STOER

Stationsweg 78 F 

1815 CD  Alkmaar

Telefoon: 072 222 38 84

Info@restaurantstoer.nl

www.restaurantstoer.n

Openingstijden: 

di t/m vr 9.00-20.00 za 9.00-17.00 uur.

Wil je een lekkere fairtrade koffie met zelfgemaakt gebak? Kom je lunchen of schuif 

je aan voor onze daghap? Of wil je ons de catering laten verzorgen bij je bedrijf? De 

leerlingen ontvangen je graag in dit bijzondere leerwerk restaurant. STOER is een 

restaurant waar jongeren een leer/werkplek wordt geboden en daarmee een betere 

kans maken op de arbeidsmarkt. Daarmee is STOER een sociale onderneming. Verder 

zorgen ze voor zo min mogelijk afval, scheiden ze ons afval en composteren ze zelf. In 

de keuken wordt zoveel mogelijk gewerkt met seizoensgebonden, verse- en eerlijke 

producten. Restaurant STOER werkt samen met lokale leveranciers en ondernemers 

om maatschappelijke betrokkenheid en verbinding tot stand te brengen. 

In de gezellige hortuswinkel vind je een uitgebreid assortiment biologische 

planten, zaden en zadenmengsels met het Skal-keurmerk. Biologische honing 

en jam hebben ze in vele smaken en ook andere bijenproducten zoals mede, 

bijenwas en bijenwaszalf. In het bezoekerscentrum of op het terras kun je 

genieten van biologische, fairtrade koffie en thee van Puro of verse kruidenthee, 

die je zelf kunt plukken in de theetuin. In de grote tuin wordt volledig biologisch 

getuinierd,  zonder gebruik van kunstmest of bestrijdingsmiddelen. De meer 

dan 700 verschillende soorten planten worden gebruikt voor de productie van 

natuurlijke geneesmiddelen.

HORTUS ALKMAAR

Berenkoog 37 

1822 BH  Alkmaar

Telefoon 072 566 96 39

 info@hortusalkmaar.nl

www.hortusalkmaar.nl
Openingstijden:  

di t/m vr 10.00-17.00 uur.

TALLY-HO 

Laat 208 

1811 EN  Alkmaar

Telefoon: 072 520 29 99 

 webshop@tally-ho.nl

www.tally-ho.nl
Openingstijden ma 13.00-18.00  
di wo vr 9.30-18.00 do 9.30-21.00
za 9.30-17.00 zo 12.00-17.00 uur.

Tally Ho is een winkel met duidelijke stijl: modieus, vernieuwend, nonchalant en 

een tikje artistiek. Tally Ho verkoopt eerlijke kleding van Inti en Kuyichi.  

In 1966 werd de 1e Tally Ho geopend in Bergen en was daarmee één van de 

eerste boetieks van Nederland. Inmiddels is Tally Ho ook te vinden in Hoorn, 

Heiloo, Alkmaar en Egmond aan Zee. Het interieur van Tally Ho Alkmaar is 

ontworpen door Piet Hein Eek. Hij maakt geen onpersoonlijke massaproducten 

maar unieke producten van ‘waardeloos’ materiaal; afvalmateriaal uit de 

industrie en de natuur.

De ReShare Store is een moderne, frisse winkel dicht bij het hart van het 

Leger des Heils. Leuke sociale prijzen, een gezellig gesprek, een werkplek voor 

vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bovendien een 

plek waar veel verschillende mensen komen om te shoppen. De een omdat 

er op de kleintjes gelet moet worden, de ander omdat die er graag hip uitziet 

in unieke items en weer een ander om het milieu niet te belasten. Door het 

hergebruik van kleding hoeft er namelijk minder kleding gemaakt te worden. 

Deze diversiteit maakt shoppen in de ReShare Store een unieke beleving.

RESHARE STORE

Achterstraat 36 

1811 LJ  Alkmaar 

Telefoon 0800 0322 

 info@resharestore.nl

www.resharestore.nl
Openingstijden:  
di t/m vr 9.00-20.00
za 9.00-17.00 uur.



beeld

Raadt het beeld
en win !

Stuur je oplossing naar  
redactie@zin-in.nl

Maak een beeld
en win !

Stuur je foto in hoge resolutie
naar redactie@zin-in.nl
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De Alkmaarse fotograaf  
Marcel Witte 

Marcel: Fotograferen is altijd mijn passie 
geweest. Begin 2018 besloot ik mijn hart te 
volgen en heb ik mijn loopbaan als business 

controller verruild voor een carriere als 
professioneel fotograaf.

Dit was de beste beslissing in mijn leven.

Een groot compliment is dat mensen weten 
dat een foto van mij is, zonder mijn naam erbij 

staat. Ik heb in de loop der jaren mijn eigen 
stijl ontwikkeld.

Een foto is voor mij veel meer dan op de juiste 
plaats op het juiste moment op het knopje 
drukken. Een goede foto vertelt een verhaal, 

brengt sfeer en emotie over.

De Alkmaarse fotokunst van Marcel is te koop 
bij Galerie Kanis Kunst & Lijsten in de Laat en 

via zijn eigen website.

MARCEL WITTE
F O T O G R A F I E

Mail: info@marcelwittefotografie.nl
Website: www.marcelwittefotografie.nl

Bel of App: 06 2912 1614
Studio: Wognumsebuurt 12, 1817 BH Alkmaar

Deze foto in Alkmaar is voor mij bijzonder 
door de mooie kleuren blauw en oranje en 
natuurlijk de perfecte reflectie.  Het had 
geregend en het klaarde daarna direct op 

met die prachtige blauwe lucht. De reflectie 
in de regenplas versterkt het beeld. Je zou 

zeggen dat het een heel grote plas is geweest, 
maar dat viel heel erg mee. Wat ik leuk vind 
als ik zo’n foto maak, dat mensen geen idee 
hebben wat ik zie als ik daar op mijn knieën 

op straat zit. Je moet snel werken, zeker 
in de oude binnenstad met zijn grachten, 

want regenplassen zijn zeldzaam en blijven 
doorgaans niet lang liggen. Het water stroomt 

zo weer de gracht in. Dit was zo’n moment 
met perfecte omstandigheden dat alles 

klopte. De foto is één van mijn persoonlijke 
favorieten. 

WELKE PLEK HEEFT  
MARCEL WITTE IN BEELD 

GEBRACHT?

MAAK JE OOK GRAAG 
MOOIE BEELDEN?

Stuur je foto in hoge resolutie 

naar redactie@zin-in.nl

We beoordelen samen met Marcel  

Witte de ingezonden foto’s en  

wijzen een prijswinnaar aan!
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afhaal adressen

alkmaar
VVV Alkmaar Waagplein 2
Stadskantoor Alkmaar Mallegatsplein 10
Stedelijk Museum Alkmaar Canadaplein 1
TAQA Theater De Vest Canadaplein 2
Grand Café Klunder Canadaplein 2
Noordwest Ziekenhuis Groep Wilhelminalaan 12
Centrum Oosterwal Comeniusstraat 3
Oogziekenhuis Opsis Comeniusstraat 16
Boekhandel Stumpel Langestraat 24
Van der Meulen’s Boekhandel Langestraat 87
Bruna Winkel  Van Ostadelaan 266
The Read shop / Alkmaar Fred. Hendriklaan 1
The Read shop / Sint Pancras Bovenweg 71
GezondheidsWinkel Labori Laat 78
Vue Cinema Alkmaar Pettemerstraat 1
Filmhuis Alkmaar Pettemerstraat 3
‘t Praethuys Westerweg 50
Wijkcentrum Wijkwaard Muiderwaard 236D
Wijkcentrum Overdie Van Mearlantstraat 8
Wijkcentrum De Eenhoorn Verdronkenoord 44
Wijkcentrum De Oever Amstelstraat 1
Wijkcentrum Mare Nostrum Arubastraat 2
Wijkcentrum De Alkenhorst Schelfhoutlaan 4
Bibliotheek Alkmaar Centrum Gasthuisstraat 2

AKERSLOOT 
Veldt’s Toko Akerhof 4
Bibliotheek Akersloot Rembrandtsingel 1

bakkum
Bezoekscentrum De Hoep  Johannisweg 2

BERGEN 
Museum Kranenburgh Hoflaan 26
Gemeente Bergen Jan Ligthartstraat 4
Eerste Bergensche Boekhandel Oude Prinsweg 11
Boekhandel Thomas Stationsstraat 7-9
Cinebergen Euwigelaan 7
Stichting Ontmoetingscentrum Kogendijk 42A
Bibliotheek Bergen Dreef 1

CASTRICUM
VVV Het Huis van Hilde Westerplein 6
Gemeente Castricum Raadhuisplein 1
Cultureel centrum Geesterhage Geesterduinweg 3
Boekhandel Laan Burg. Mooijstraat 19
The Read Shop  Geesterduin 45
Corso Bioscoop Dorpsstraat 70
Dorpshuis De Kern  Overtoom 15
Bibliotheek Castricum Geesterduinweg 1

beleving

WELKOM BIJ BROUWERIJ EGMOND
Brouwerij Egmond, gevestigd in Egmond aan den Hoef, is de brouwer van onder  
andere de Sancti Adalberti abdijbieren. Een brouwhuis van 2500 liter, 10  
gistingstanks, een bottellijn en het vakmanschap van de brouwers zorgen voor 
heerlijke biologische speciaal bieren. Door de moderne installatie kan er op een 
duurzame wijze worden gebrouwen. Sancti Adalberti heeft een licentie met de abdij 
van Egmond en is de enige Benedictijner abdijbier van Nederland. De bieren zijn on-
gefilteerd en ongepasteuriseerd en kennen een nagisting op fles. De Sancti Adalberti 
bieren zijn geënt met het water uit de bron op de Adelbertusakker in Egmond-Binnen 
waarvan wonderverhalen vertellen over de genezende werking. Brouwerij Egmond 
maakt van ieder bezoek een ware beleving. Na afloop kun je genieten van de bieren 
in het Proeflokaal. De rondleiding leidt langs alle processen in de brouwerij, zoals het 
brouwhuis, de bottellijn en de warmtekamer. Elke vrijdag, zaterdag en zondag wordt 
er een rondleiding gegeven. 

CROSSFIT IS EEN UITDAGING
CrossFit is dé manier om je conditie en kracht te verhogen. Het valt onder 
fitnesstraining maar is veel intensiever, het gaat verder dan alleen vet verbranden 
en spiermassa opbouwen. Tijdens een CrossFit training doe je bewegingen die lijken 
op handelingen in het dagelijks leven. De bewegingen worden op een intensievere 
manier geoefend zodat ze effectiever zijn. Dit zijn bewegingen zoals duwen, (op)
trekken, werpen, tillen, springen, klimmen en rennen. 



INFO
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Haal het dan ZOLANG DE VOORRAAD STREKT op bij onze  
adverteerders of bij één van de onderstaande afhaaladressen!

zou jiJ OOK
het magazine 
WILLEN LEZEN?

EGMOND
VVV Bikeshop Egmond Trompstraat 17
VVV Dekker & Dekker Voorstraat 141
Centrum PostaanZee Voorstraat 82A
Bibliotheek Egmond aan Zee Voorstraat 41

HEERHUGOWAARD
VVV Heerhugowaard  Parelhof 1A
Gemeente Heerhugowaard Parelhof 1
Cool Kunst en Cultuur Coolplein 1
Boekhandel Stumpel Middenwaard 77
The Read Shop / DA Drogist Brandpunt 64
Vue Cinema Heerhugowaard Middenwaard 67
Wijkcentrum de Horst Van Eedenstraat 5
Bibliotheek Heerhugowaard Parelhof 1A

HEILOO
VVV Heiloo Willibrordus De Olvendijk 2
Gemeente Heiloo Raadhuisplein 1
Theater de Beun Willibrordusweg 2
Bruna Winkel  Heerenweg 67
De Schrijverij / Primera Het Hoekstuk 4
Reformhuis Heiloo Stationsweg 77
Stichting Trefpunt A. du Bois-Hof 2
Bibliotheek Heiloo Westerweg 250

GRAFt - DE RIJP
VVV De Rijp Kleine Dam 1
De Groene Zwaan Rechtestraat
Bibliotheek De Rijp Jan Ploegerlaan 1C

GROOTSCHERMER
Dagwinkel De Reus Noordeinde 14
Het genot van Grootschermer Noordeinde 12
Podium onder de Toren Zuideinde 5

LANGEDIJK
VVV Langedijk Museumweg 2
Gemeente Langedijk Bosgroet 2
The Read Shop  Marktplein 45
Museum Broeker Veiling Museumweg 2
Centrum Jeugd en Gezin Bosgroet 2
Bibliotheek Langedijk  Bosgroet 4

LIMMEN
GezondheidsWinkel Aker Kerkweg 16
Heeren van Limmen Dusseldorperweg 103
Gezondheidscentrum Limmen Zonnedauw 2
Bibliotheek Limmen Lage Weide 2a

middenbeemster 
VVV info Beemster Middenweg 185
Bibliotheek Beemster T. de Coenestraat 4

OTERLEEK - obdam 
Korenmolen de Otter Noordschermerdijk 1
Cultureel Centrum De Brink Dorpsstraat 155
Bibliotheek Obdam Dorpsstraat 155

SCHOORL 
VVV Schoorlse Duinen Oorsprongweg 1
Dorpscentrum De Blinkerd Heereweg 150
Bibliotheek Schoorl Heereweg 150A

SCHERMERHORN
Museummolen  Noordervaart 2
Bibliotheek Schermer Hornplein 8

STOMPETOREN
Mevrouw Cha Noordervaart 30B

UITGEEST
VVV Lekker aan de Haven Lagendijk 1E
Gemeente Uitgeest  Middelweg 28
Boekhandel Schuyt Middelweg 139
Lees Lokaal Uitgeest Dok.Brugmanstraat 11
Dorpshuis De Zwaan Middelweg 5

URSEM
Bavokerk Noorddijkerweg 1
Bibliotheek Ursem  Middengouw 15
Borst Tankstation-shop  De Leet 1

WARMEnHUIZEN
Bibliotheek Tuitjenhorn Oostwal 6
Dorpshuis Dorpsstraat 126

zuidschermer
Cafe Het Torenerf Zuidervaart 67
Zorgboerderij Koeckhoven Zuidervaart 115
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ZOMER
2020

en verder
Column Martijn Smit

Zin-in Goed Nieuws

Agenda / Evenementen / Uiteten

Column Ria Penders

Zin-in Zinnige Zaken met…

Zin-in Beeld

Column Astrid Davidzon

Zin-in Uitstapjes

Zin-in Shopping

Zin-in Ontspanning

familieopstellingen
‘Hoe jouw plek in de familie je 

leven kleurt’.

dubbelInterview  
tijn touber en 
geert kimpen 
‘Twee auteurs over spiritualiteit,  

zin en het leven’.

‘we zijn ongenees-
lijk religieus’
Nederland is religieuzer dan we 

denken. Of spiritueler zo je wilt. We 

ervaren graag iets bijzonders, bleek 

eerder al uit onderzoek.

food festivals  
succesvol

‘luisteren naar  
je hart’
Op de langste dag van het jaar komen 

yogaliefhebbers wereldwijd bij elkaar, 

landelijk en in de regio, om de vrede 

een zetje te geven. Ook op het strand 

van Zandvoort aan Zee, 21 juni elk jaar 

nationaal en internationaal yogadag.



VIJF REDENEN OM KLANT TE WORDEN 
VAN DE NIEUWE BERGENSE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

DUURZAAM  Bergen Energie is in combinatie met om | één van de schoonste energieleveranciers van Nederland. 
We leveren stroom die is opgewekt in duurzame productie-installaties zoals Zonneweide Bergen en windmolens van 
Kennemerwind. Gas leveren we zoals u gewend bent van uw huidige energieleverancier. Het gas is vergroend 
door CO2 compensatie met de bouw van windmolens in India. Deze leveren lokale werkgelegenheid en duurzame  
energie in de textielindustrie.
 
COÖPERATIEF  Coöperatie Bergen Energie is één van de 35 energiecoöperaties in Nederland die samen het  
energiebedrijf om | hebben opgericht. Dus niet alleen de productie maar ook de levering van energie is nu coöpe-
ratief georganiseerd door burgers. Met elkaar zijn we eigenaar van de gehele keten.

LOKAAL  Iedereen, elk gezin en elk bedrijf kan klant worden. Lidmaatschap van de coöperatie is niet vereist. Door 
klant te worden van de nieuwe energiemaatschappij Bergen Energie | om versterk je de lokale economie en doe je 
dicht bij huis mee aan de energietransitie. 

VOORDELIG  De prijsstelling voor groene stroom en gas van Bergen Energie | om is concurrerend met die van 
de grote energiemaatschappijen. Wij zijn geen prijsvechter maar leveren de energie wel zo voordelig mogelijk aan 
onze klanten. In de toekomst zal dit nog beter uitpakken omdat de coöperatieve beweging groeit. 

EIGEN  Burgers aan het roer! Dit betekent dat we steeds minder afhankelijk worden van de grote traditionele markt-
partijen. In Nederland hebben al meer dan 4.000 gezinnen en bedrijven gekozen voor om | als energieleverancier 
via een lokale energiecoöperatie.

Ben je om? Meld je dan aan als klant op www.bergenenergie.nl

UW ENERGIE LOKAAL OPGEWEKT 
EN THUIS GELEVERD

DUURZAAM

COÖPERATIEF

LOKAAL

VOORDELIG

EIGEN



Alkmaar | Hofplein 3       Heiloo | Stationsplein 28       Schoorl | Heereweg 13       Castricum | Torenstraat 34

• Grootste biologische
 assortiment
• Hoogwaardige, betrouwbare 
 en veilige producten
• Beste service en inspiratie 
 voor een gezonde leefstijl

Bij ons kun je onbezorgd boodschappen doen. Gezond, duurzaam en eerlijk. 
Daarom zijn wij als volledig biologische supermarkt graag een onderdeel van
jouw gezonde leefstijl.

De biologische supermarkt 
van alkmaar, Heiloo, Schoorl én Castricum

 Kom naar de winkelen laat jeinspireren!


