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Het klinkt wat gek in de oren om nu, in 
2020, zoiets te zeggen, maar: ZFC Zaan-
dijk heeft een topjaar! Hoe dat kan vraagt 
u? Het eerste en tevens laatste concert 
van het jaar was het nieuwjaarsconcert, 
en daarna mocht toch niks meer? 

Dat klopt... We hebben natuurlijk weinig 
terecht kunnen brengen van onze oor-
spronkelijke concertagenda. En er is een 
flinke financiële uitdaging ontstaan door 
het wegvallen van de inkomsten uit de ver-
huur. 

Maar: met ZFC hebben we dit jaar bewe-
zen dat een vereniging veel meer is dan al-
leen maar concerten. Digitale activiteiten, 
ensembles, kleine optredens, door-repete-
ren in de zomervakantie, werken aan het 
pittige ONFK-werk “Tabula Rasa”: het en-
thousiasme en de saamhorigheid waren 
dit jaar groter dan ooit. 

Naast alle complimenten uit de wijk en 
van de gemeente voor onze inzet, was het 
grootste compliment wel dat we juist in dit 
jaar een aantal nieuwe leden mochten ver-
welkomen!

Deze positieve energie willen we deze win-
ter graag met u delen. Er komen daarom 
opnames aan (even vertraagd door de 
huidige lockdown) waarmee u in uw eigen 
huiskamer kunt genieten van het enige 
echte ZFC geluid. En als u het leuk vindt 
komen we wellicht ook een paar noten bla-
zen bij u aan de deur. Meer daarover volgt 
binnenkort in de nieuwsbrief en op sociale 
media.

Namens alle leden van ZFC Zaandijk: veel 
gezondheid en een muzikale groet!

Ernst van Rheenen

Van de 
voorzitter
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1. Stel je even kort voor
Hallo, ik ben Gerrit Wiegers, 57 jaar ‘oud’. 
Ik ben getrouwd, heb twee volwassen kin-
deren. Nog geen kleinkinderen helaas, 
maar daar wordt aan gewerkt.

2. Hoe ben je verzeild geraakt bij ZFC
Een paar jaar geleden heeft Adriaan eens 
ingevallen bij Alkmaar Brass, waar ik toen 
ook al meespeelde. We hadden het toen 
ook over ZFC en of dat niet iets voor mij 
zou zijn. Het leek me wel leuk, maar ook 
een onbekende wereld (fanfare) want 
ik heb tot nu toe m’n hele leven alleen in 
brassbands gespeeld. Het kwam er dan 
ook niet van, totdat ik begin dit jaar een 
vraag kreeg om zelf in te vallen bij ZFC. 
Dat leek me wel een mooie kennismaking, 
en zo is de eerste stap gezet.
 
3. Waar heb je eerder gespeeld en op 
welk instrument
Zoals gezegd heb ik m’n leven lang in bras-
sbands gespeeld, op de althoorn. Ik heb in 
verschillende bands gespeeld, en doe dat 
nog steeds bij Alkmaar brass en Amers-
foort Brass. Ik heb ook een aantal jaren 
bij Amsterdam Brass meegespeeld en kan 

me nog herinneren dat we toen samen 
met ZFC een concert hebben gegeven in 
Zaandijk. Dat was dus eigenlijk m’n eerste 
kennismaking met ZFC. 

5 vragen aan
Gerrit Wiegers
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4. Wat doe je in het dagelijks leven 
Ikzelf werk als ambulant woonbegeleider 
bij het Leger des Heils in Amsterdam.  Ik 
kom dan bij mensen thuis die in principe 
weer vrij zelfstandig wonen maar nog wel 
een laatste steuntje in de rug, soms ook 
stok achter de deur, nodig hebben in hun 
dagelijks leven om goed te kunnen func-
tioneren.
  
5. Hoe vind je het bij ons
ZFC is een leuke club. Toen ik in maart bin-
nenkwam heb ik welgeteld één normale 

repetitie mee kunnen maken. Toen sloeg 
corona toe en werd alles anders. Geluk-
kig bleek het een club met veel inzet om 
toch contact met elkaar te blijven houden, 
andere manieren te vinden om toch actief 
te blijven en een groep waarbij duidelijk is 
dat iedereen welkom is en mag zijn zoals 
hij/zij is. Dat vind ik mooi om te zien bij een 
club, en ook belangrijk. Daarnaast is het 
mooi muziek maken natuurlijk ook belang-
rijk en dat probeer ik binnen onze hoorn-
sectie met mijn (afwijkende) althoorn ook 
te doen.

Annemieke Swagerman
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1. Stel je even kort voor
Ik ben Marco Roos, 56 jaar oud, geboren 
in Poelenburg Zaandam en op mijn 7de 
naar Westzaan verhuisd. Ik kom uit een 
gezin met twee kinderen, helaas is mijn 
oudere zus in 2012 overleden. Na de HTS 
in Amsterdam moest ik in militaire dienst. 
Gelukkig kon ik bij het Trompetterkorps 
der Cavalerie spelen en daar heb ik mijn 
diensttijd goed besteed; het was een fan-
fare die alleen maar bestond uit dienst-
plichtige Huzaren, repeteren en optreden 
waren de enige activiteiten.

Na mijn diensttijd ben ik bij mijn huidige 
werkgever Demaco gaan werken en heb ik 
samen met mijn vrouw een huis in West-
knollendam gekocht. Jozien en ik zijn daar 
nog buren geweest. Jozien en mijn vrouw 
waren vriendinnen vanaf de HAVO. Met 
mijn vrouw heb ik drie dochters uit China 
geadopteerd, Lian (21), Milou (18) en Eline 
(16). In 2013 is mijn vrouw overleden en nu 
hebben Jozien en ik al 2½ jaar een relatie. 

2. Hoe ben je verzeild geraakt bij ZFC
In het verleden heb ik diverse keren inge-
vallen bij ZFC. Dat was in de tijd van het 
100-jarig bestaan van de vereniging. Eén-
maal ben ik mee geweest op concours. 
ZFC stond in die tijd onder leiding van Ray-
mond Munnecom. Jacques Banens was 

regelmatig inval-dirigent en de avonden 
met hem maakten wel indruk.

Begin dit jaar hebben Jozien en ik het con-
cert in de Stoomhal in Wormer bezocht en 
we waren enthousiast. Het niveau bij ZFC 
ligt hoger dan bij mijn vorige verenigingen 

Marco Roos
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en vormt daarom een grotere uitdaging. 
Omdat ZFC al vóór de zomervakantie bui-
tenrepetities hield hebben we - na een tip 
van Wilma – eerst een paar repetities op 
proef mee mogen spelen. Dit beviel zo 
goed, dat Jozien en ik hebben besloten te 
starten bij ZFC en daar hebben we zeker 
geen spijt van.

3. Waar heb je eerder gespeeld en op 
welk instrument
Mijn zus was ooit begonnen op altsaxo-
foon. Omdat ik blokfluit had gespeeld en 
de vingerzetting overeenkwam pakte ik 
het saxofoon spelen snel op. Na een paar 
maanden heb ik haar lessen op de muziek-
school overgenomen. Drie jaar later vroeg 
een neef om altsax te komen spelen in 
een band. De band bestond uit leden van 
Crescendo Westzaan en o.a. mijn vrouw 
en Arnold waren er lid van. De gemiddelde 
leeftijd was 17 jaar en naast spelen werd 
er elke week ook goed gefeest. Uiteinde-
lijk ben ik ook lid geworden van het orkest 
van Crescendo Westzaan, waar Arnold 
ook nog een aantal jaar heeft gedirigeerd. 
Na jaren altsax ben ik overgestapt op sop-
raansax en ik speelde vanaf dat moment 
ook in de Boerenkapel en in diverse ande-
re bands. Door een teruglopend ledental 
en een dalend muzikaal niveau is Crescen-
do in 2006 gestopt als actieve vereniging. 

Mijn saxofoon is de koffer ingegaan en ik 
ben gestopt met spelen. Ik ben nog wel 
bestuurslid, maar het doel is om het dit 
jaar volledig af te ronden.

Jozien had al een paar keer gevraagd om 
bij Crescendo Assendelft te komen spe-
len. In 2016 begon ik het spelen te missen 
en ben ik er lid geworden. Ondanks dat 
ik de sopraansax nog in bezit heb, ben ik 
weer altsaxofoon gaan spelen. Ik ben op 
altsaxofoon begonnen en vind het toch 
een heel fijn en handzaam instrument. 
Bij Crescendo Assendelft heb ik naar te-
vredenheid gespeeld. Zeker in 2019 - het 
jubileumjaar - was het druk met leuke pro-
jecten.
 
Verder heb ik aflopen jaren meegedaan 
met locatietheater PPG Paletkwartet uit 
Wormer, die onder andere voorstellingen 
heeft gespeeld op het Hembrugterrein en 
in Jisp. Met enkele muzikanten hebben we 
de muziek verzorgd. Door de corona werd 
er dit voorjaar niet meer gespeeld en dat 
was een mooi moment om eens rustig de 
afgelopen jaren te evalueren, met als re-
sultaat dat Jozien en ik nu bij ZFC spelen.

4. Wat doe je in het dagelijks leven
Na mijn diensttijd ben ik als technisch te-
kenaar bij Demaco gaan werken en daar 
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ik werk nog steeds. Bij Demaco ontwer-
pen en bouwen we apparatuur voor het 
transporteren en conditioneren van koude 
vloeibare gassen als stikstof en helium. 
Al elf jaar ben ik verantwoordelijk voor de 
afdelingen Engineering, Inkoop en Maga-
zijn. Onze apparatuur leveren we vrijwel 
wereldwijd en gelukkig draait het ondanks 
de corona-pandemie redelijk door.

5. Hoe vind je het bij ons
Bij ZFC heb ik het erg naar mijn zin. Het 
programma is pittig maar daarom ook 
leuk. Elke week is er progressie. Helaas 
is het als gevolg van de corona-pandemie 

natuurlijk wel allemaal anders, maar het 
is mooi om te zien dat er elke week weer 
naar een oplossing wordt gezocht. Geluk-
kig spelen we om de week met een volle-
dig orkest in Oostzaan.

Naast het samen musiceren is er ook 
ruimte voor gezelligheid. Ondanks dat we 
nog geen lid waren zaten we al wel gezel-
lig bij de BBQ afgelopen zomer en waren 
we al uitgenodigd voor het studieweekend 
begin 2021. De vereniging mag blij zijn met 
de betrokkenheid en inzet van het bestuur 
en een groot deel van de leden!

1. Stel je even kort voor
Ik ben Jozien Vloon, 58 jaar, en woon sa-
men met mijn kinderen Max (24 jaar) en 
Emy (20 jaar) in Assendelft. Eigenlijk ben 
ik opgegroeid met ZFC, want mijn vader 
Wim Vloon speelde bij ZFC en is jarenlang 
secretaris en voorzitter geweest. Ik her-
inner me als kind nog de lange bestuurs-
vergaderingen bij ons thuis, met walmen 
van dikke sigaren die toen veel werden 
gerookt. 

Mijn zus Wilma speelt ook bij ZFC, maar 
dat is bij iedereen wel bekend. 

Ik heb een lat-relatie met Marco Roos, die 
saxofoon speelt bij ZFC. Het is erg gezel-
lig om allebei dezelfde hobby te hebben en 
samen naar de repetities te gaan. 

2. Hoe ben je verzeild geraakt bij ZFC
In de afgelopen 10 jaar heb ik met veel 
plezier bij fanfare Crescendo Assendelft 
gespeeld. Daarvoor heb ik een hele tijd 
niet gemusiceerd vanwege de kinderen 
en mijn werk. Toen de kinderen les namen 
bij Crescendo Assendelft, en ik regelma-
tig concerten bijwoonde, begon het toch 
weer te kriebelen en ben ik weer bugel 

Jozien Vloon
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gaan spelen. Het was gezellig om samen 
met de kinderen in het orkest te spelen, 
Max op slagwerk en Emy op saxofoon. He-
laas spelen ze al een tijdje niet meer. Maar 
wie weet pakken ze het ooit weer eens op.
In januari ben ik samen met Marco naar 
het concert ‘The Kickoff 2020’ van ZFC 
geweest in de Stoomhal in Wormer en 
werd gelijk enthousiast over de muzikali-
teit van ZFC en de mooie klank van het or-
kest. Op gegeven moment was ik toe aan 
een grotere muzikale uitdaging en appte ik 
mijn zus Wilma of ze bij ZFC nog een bugel 
en een saxofoon konden gebruiken, want 
Marco was ook toe aan iets anders.  Wil-
ma heeft met Arnold overlegd en we wa-
ren meer dan welkom. Dus sinds de zomer 
spelen we met veel plezier bij ZFC en zijn 
inmiddels lid geworden. In het jaar dat ZFC 
125 jaar bestond heb ik ook nog een tijdje 
meegespeeld, evenals Max en Emy, en we 
zijn toen mee geweest naar Euro Disney in 
Parijs. Een geweldige belevenis.

3. Waar heb je eerder gespeeld en op 
welk instrument
Toen ik 8 jaar was begon ZFC met het 
werven van leerlingen. Bij Cacao de Zaan 
werd een avond met de boerenkapel van 
ZFC georganiseerd om de jeugd te interes-
seren.  Samen met mijn zus Wilma ben ik 
op les gegaan, op de bugel. Leuk feit is dat 
Wilma en ik de eerste meisjes waren die 
bij ZFC op les gingen, dat kun je je nu niet 
meer voorstellen maar toen bestond ZFC 
alleen nog uit heren.  We speelden al gauw 
in het jeugdorkest en later in het groot 
orkest. Toen ben ik overgestapt op cor-
hoorn en later op waldhoorn, nog steeds 
een geweldig mooi instrument.

 
Bij ZFC heb ik heel wat dirigenten meege-
maakt. De jaren 80 met dirigent Jacques 
Banens, die solo-trombonist was bij het 
Concertgebouworkest, vond ik bijzon-
der inspirerend en leerzaam. We namen 
regelmatig deel aan concoursen en ook 
hebben we twee keer meegedaan aan 
het Wereld Muziek Concours in Kerkra-
de. Dat was echt een hele belevenis en ik 
denk daar met veel plezier aan terug. Mijn 
moeder Corrie Vloon is op latere leeftijd 
ingestroomd en heeft jaren op de pauken 
gespeeld, het gezin Vloon was dus goed 
vertegenwoordigd binnen ZFC.
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4. Wat doe je in het dagelijks leven
Ik werk als senior communicatie adviseur 
bij UWV en hou me met name bezig met 
de communicatie rond nieuwe wetgeving 
en overheidsregelingen. Samen met een 
communicatieteam zorg ik er voor dat 
vaak complexe wetgeving, die door het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid wordt ontwikkeld, zo helder 
mogelijk wordt gecommuniceerd naar 
klanten, maar ook naar belangen- en pa-
tiëntenorganisaties, en naar de medewer-
kers die de wetgeving moeten uitvoeren.  
Ook staan we de media te woord en het 
call center beantwoordt zo goed mogelijk 
de klantvragen. Vanwege corona voert 
UWV de NOW en TOFA regelingen uit, 
daarvoor heb ik de communicatiestrate-
gie ontwikkeld. Dat was even flink aanpak-
ken want die regelingen moesten heel snel 
in de lucht worden gebracht. Ik zeg altijd 
maar het is niet fijn als je klant van UWV 
bent of van de regelingen gebruik moet 
maken, maar het is ook weer goed dat in 
Nederland de sociale zekerheid zo goed is 
georganiseerd.
 
Sinds kort maak ik deel uit van de Commu-
nicatie Commissie van ZFC, samen met 
mijn neef Miklós, Yvonne en Annemieke. 
Door mijn kennis en ervaring van commu-
nicatie vind ik het fijn dat ik hier een bijdra-
ge aan kan leveren. Want communicatie 
is van groot belang voor een vereniging, 
zowel naar de leden en leerlingen en hun 
ouders, als naar de trouwe donateurs, de 

‘Vrienden van ZFC’, de sponsors en de 
trouwe bezoekers van concerten. Zeker 
nu we in deze corona-tijd voorlopig geen 
live concerten kunnen geven is het goed 
de binding met iedereen te houden. Via 
online concerten hopen we de komende 
tijd toch voldoende naar buiten te kunnen 
treden.

5. Hoe vind je het bij ons
Ik heb het enorm naar mijn zin bij ZFC. Het 
is een ambitieuze vereniging maar daar-
naast is het ook een gezellige vereniging 
met grote verbondenheid met elkaar. Diri-
gent Arnold ken ik al jaren en ik vind dat 
hij enorm inspirerend dirigeert en je aan-
moedigt om het beste uit jezelf te halen. 
Je krijgt gelijk respons want als je iets 
goed speelt dan glundert hij, maar speel 
je iets niet zoals hij wil of je vergeet net 
die ene mol, dan zegt zijn blik genoeg (en 
terecht 😊  …). Ook wordt er veel aandacht 
aan de muzikaliteit en dynamiek van het 
spelen besteed, dat spreekt mij enorm 
aan. Daarnaast is er veel creativiteit bij 
de Programma Commissie om aan ieder 
concert een speciale invulling te geven, 
een grote uitdaging in deze corona-tijd. 
Daarnaast hoop ik dat de geplande deel-
name aan de Open Nederlandse Fanfare 
Kampioenschappen in april volgend jaar 
door kan gaan. Heel spannend maar echt 
veel zin in. Genoeg uitdaging bij ZFC!

N.B. Inmiddels is bekendgemaakt dat het 
ONFK niet doorgaat in 2021 (red.)
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Doordat zowel lokale ondernemers als ZFC veel inkomsten mislopen door de Corona-
crisis slaan we de handen ineen. Vanaf vandaag starten we samen met Chocolaterie De 
Cacaoboom uit Zaandijk de ZFChocolade-actie: een doosje bonbons van 275 gram voor 
12 euro waarvan een deel naar ZFC gaat. Zo helpen we elkaar de winter door!    

Bestellen kan via de leden óf via 0654702462 (Wilma Vloon).
Bestellingen worden thuisbezorgd binnen de Zaanstreek en kan tot en met 4 december. 
Bezorging is vóór kerst. Betaling is vooraf via Tikkie en bij je bestelling graag aangeven 
hoeveel doosjes en het bezorgadres. Dat wordt smullen!

CaCaoboom-aCtie
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1. Stel je even kort voor
Ik ben Rianne Schoemaker, 27 jaar, gebo-
ren in Hoorn en getogen in Andijk. Ik kom 
uit een niet-muzikaal (maar wel muziek-
waarderend) gezin met één drie jaar oude-
re broer.

2. Wat is je functie bij ZFC?
Ik ben koperdocent bij de vereniging, en 
sinds kort ook dirigent van de Samenspel-
groep. Daarnaast verzorg ik samen met 
slagwerkdocent Mark Meurs muziekwork-
shops op een basisschool in Koog aan de 
Zaan.

3. Hoe ben je bij ZFC terecht 
gekomen?
Toen de vorige klein koper docent – Jan-
tien van den Boogaard – er in 2013 mee 
stopte tipte ze mij, we waren huisgenoten 
en ook studiegenoten op het conservato-
rium.

4. Wat doe je verder in het 
dagelijks leven?
Naast koffie drinken ben ik freelance klas-
siek trompettist en remplaçant, geef les 
en dirigeer, en heb daarnaast een deel-
tijdaanstelling als trompettist in het or-

kest van de Koninklijke Marechaussee. 
Dat staat onder leiding van Peter Kleine 
Schaars. Daarmee doen we normaliter 
diensten en concerten door het hele land, 
en nemen ook deel aan Taptoe-shows in 
het buitenland. In krap drie jaar dat ik er 
bij zit heb ik al de internationale taptoes in 
Basel (Zwitserland) en Hamina (Finland) 
meegemaakt.  Als trompettist heb je soms 
ook belangrijke dienst als signaalblazer bij 
officiële herdenkingen. Mijn tv-debuut als 
onderdeel hiervan was afgelopen 4 mei. 
Zeer eervol om te mogen doen. Maar mijn 
ultieme droom is eigenlijk om een keer in 
een compilatie van LuckyTV te komen.

5. Betekent deze baan dat je 
militair bent?
Ja, al voel ik me meer muzikant dan mili-
tair. Maar ik ben in dienst bij Defensie, en 
heb een de bijbehorende keuring moeten 
doorlopen met sport- en psychologische 
evaluaties. Ik heb nu de militaire rang van 
Wachtmeester. Momenteel ben ik als re-
servist werkzaam, maar er komt in de ko-
mende tijd een omklap naar een urencon-
tract met daarvoor nog een bijbehorende 
basisopleiding. 

10 vragen aan

Annemieke Swagerman

Rianne Schoemaker
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6. Hoe zit dat precies met die 
militaire orkesten?
Ik weet zelf niet eens hoeveel orkesten 
er nou precies in totaal zijn. In ieder ge-
val zijn er vier legermachten: De Konink-
lijke Landmacht, Luchtmacht, Marine en 
Marechaussee. Er zijn drie grote kapel-
len, de Marinierskapel, het Orkest van 
de Koninklijke Luchtmacht en de Konink-
lijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso”. 
De Landmacht en Luchtmacht hebben 
nog een aantal extra orkesten onder hun 
vleugels zoals het Fanfarekorps Bereden 
Wapens, de Regimentsfanfare “Garde 
Grenadiers” en het Fanfarekorps van de 
Nationale Reserve. Het orkest van de Ko-
ninklijke Marechaussee is het enige orkest 
onder de vleugel van de Marechaussee, en 
we staan daarom als orkest bij de opening 
van de Nationale Taptoe dan soms ook 
wel samen met de drie kapellen, ieder or-
kest als vertegenwoordiger van haar eigen 
krijgsmacht.

7. Hoe gaat het in deze coronatijd 
met lesgeven?
Eigenlijk gewoon prima! De eerste paar 
weken gaf ik digitaal les, nu kan het ge-
woon weer zoals voorheen, alleen op ge-

paste afstand. Omdat veel activiteiten 
van m’n orkest niet doorgaan heb ik meer 
andere muzikale verantwoordelijkheden 
op me genomen. Op maandag geef ik les 
bij Sursum Corda in Andijk, op dinsdag in 
Haarlem en bij ZFC in Zaandijk, op woens-
dag sta ik voor groepen in Marken, op don-
derdag in Soest en op vrijdag een project 
in Austerlitz. Daarnaast nog af en toe wat 
orkestwerkzaamheden in Apeldoorn, ho-
pelijk komt dat snel weer terug iedere don-
derdag en vrijdag. M’n rooster is nu is wel 
anders dan anders, het liefst hou ik de les- 
en dirigeerwerkzaamheden iets compac-
ter op maximaal 3 verschillende plekken.

8. Waar speel je zelf nog meer?
Als freelancer heb ik al gave projecten 
kunnen doen met het Nederlands Philhar-
monisch Orkest, het Nederlands Blazer-
sensemble, met producties van Herman 

Rianne Schoemaker
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van Veen en heb ik ook hier en daar wat 
leuke soloconcerten mogen vertolken. 
Hopelijk is corona snel achter de rug zodat 
het muzikale seizoen weer los kan!

9. Bij ZFC geef je nu voornamelijk 
volwassenen les, wat is het verschil 
met kinderen?
Bij kinderen is het belangrijk om ze con-
sequent de basis aan te leren. Soms vind 
ik het ook leuk om een les met ze iets 
compleet anders te doen, maar ik blijf bij 
hen wel wat meer binnen de structuur van 
een lesboek als Easy Steps. Zelf kan ik dat 
boek nu zowat wel dromen, maar voor hen 
is het juist heel goed om die stappen te 
doorlopen zodat ze zich snel kunnen ont-
wikkelen.

Bij volwassenen kun je  sneller wat die-
per op de materie ingaan, en ze hebben 
meestal al een specifieke voorkeur voor 
wat ze willen leren. Ik vind het als docent, 
maar ook als muzikant, heel interessant 
om met muziek buiten de standaard les-
boeken aan de slag te gaan.

10. Je bent al zeven jaar docent bij 
ons, dat is heel lang, hoe heb je die 
jaren ervaren?
Vind het fijn dat er door de jaren heen 
dezelfde mensen en boegbeelden in de 
vereniging zijn blijven hangen, zoals Wil-
ma. Ook al zijn er soms wat leerlingen 
gekomen en gegaan, de gezelligheid bij 
de vereniging is gebleven. Op het moment 
dat er weinig leerlingen zijn is mijn insteek 
om juist niet op dat dieptepunt te stoppen. 
Het is veel makkelijker voor het change-
ment als er weer een goed stapeltje leer-
lingen doorgegeven kan worden aan een 
eventuele collega-opvolger. Niet dat ik dat 
nu van plan ben, hoor! Momenteel heb ik 
er weer zes die ik voorlopig niet kwijt wil, 
en het werven gaat door!
Ook vind ik het leuk dat ik weer wat meer 
contact heb met de ZFC-ers via de Samen-
spelgroep. Mede door de band die we de 
afgelopen jaren al hebben opgebouwd 
heb ik m’n draai als dirigent snel kunnen 
vinden, en ik hoop dat ik deze groep muzi-
kanten goed beslagen ten ijs bij Arnold in 
het groot orkest kan afleveren!
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Jeugdzaken
Door: Wilma Vloon

De Samenspelgroep oftewel het Star-
tersorkest van ZFCZaandijk heeft 
een nieuwe dirigent. Sinds kort heeft 
onze koperdocent Rianne Schoema-
ker een écht dirigeerstokje. Voor ons 
een teken dat zij zich al goed heeft 
ingewerkt. De Samenspelgroep is 
de opstap naar het Groot Orkest. Er 
wordt veel aandacht besteed aan sa-
menspel, samenklank en stemming. 
Zodra het weer kan gaan we een op-
treden inplannen. Het opdoen van 
podiumervaring is ook één van de 
belangrijke leerdoelen.

Slagwerkdocent Mark Meurs doet 
samen met Rianne het project ‘Mu-
ziek iets voor jou?’ op basisschool 
De Watermolen in Koog aan de 
Zaan. Ze starten in de middenbouw 
en gaan na de kerst verder met de 
bovenbouw en de onderbouw. De 
leerlingen werken toe naar een eind-
presentatie waarbij zij ‘We Will Rock 
You’ van Queen gaan uitvoeren.

De Watermolen onderstreept met het project dat zij kinderen in contact willen brengen 
met muziek. ZFCZaandijk zorgt dat de leerlingen enthousiast worden van het samen 
muziek maken. De school en onze vereniging willen zo bijdragen aan samen musiceren, 
aan de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden, en aan de ontwikkeling 
van de intelligentie van kinderen.
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Wanneer ben je begonnen met les en 
waarom ben je dat gaan doen?
Rune (9 jaar) vertelt dat hij zeven weken op 
les is. 

Waarom heb je voor trompet 
gekozen?
Rune zegt dat trompet hem wel leuk leek 
en het komt ook door pappa Ernst. Die 
speelt namelijk ook trompet. Rune speelt 
trouwens niet alleen trompet, hij kan ook 
blokfluit spelen en probeert filmmuziek na 
te spelen op de piano. Dat doet hij door de 
muziek langzamer te zetten, dat is slim! 
Rune vertelt dat hij aan judo doet, hij traint 
twee keer per week. Alleen ligt de compe-
titie stil door corona. Dat vindt hij wel jam-
mer.

Van welke muziek hou je? 
Rune zegt dat hij graag naar Michael Jack-
son en Queen luistert, van de muziek houdt 
die pappa speelt en is gek op de filmmu-
ziek van Harry Potter en Star Wars.

Interview met

Rune van Rheenen
leerling van koperdocent Rianne

Wilma Vloon
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Kan je thuis oefenen? Hoe is dat met 
de buren? 
Rune heeft hele lieve buren en daarnaast 
ook buren die zelf trompet spelen of vroe-
ger bugel hebben gespeeld. Dus hij kan 
oefenen als hij wil en zijn vader ook. Dat is 
wel mazzel, zoveel aardige en/of muzikale 
buren!

Wat wil je bereiken met trompet 
spelen? 
Rune vertelt dat hij van plan is beter te wor-
den dan pappa Ernst. We gaan na hoeveel 
noten Rune nu kan spelen. Dat is al bijna 
een octaaf. Na zeven weken. Pappa Ernst 
hoort dit ook en realiseert zich dat Rune 
wel heel snel gaat. Ze spelen trouwens af 

en toe samen. Voor 5 december oefenen 
ze op ‘Zie ginds komt de stoomboot’. 
We bespreken de prachtige foto van de 
2-jarige Rune die naast zijn vader in het 
orkest zit bij een buitenconcert. Het was 
heel knap dat hij zo muisstil kon zitten.
Wilma bedankt Rune voor het interview. 
Hij moet trouwens op pad want het is Sint 
Maarten. 
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Speculaaskoekjes worden al eeuwen 
in ons land gebakken. In de Gouden Eeuw, 
toen de havens  van  Holland vol lagen 
met handelsschepen uit alle windstreken, 
werden specerijen steeds toegankelijker 
voor een groter deel van de bevolking. De 
bakkers  experimenteerden erop los met 
allerlei koeken en gebruikten hiervoor de 
trendy nieuwe specerijen.

Een bijzonder en uniek stuk hollands cul-
tuurgoed zijn speculaasplanken. In een 
plat stuk hout werden figuurtjes en sym-
bolen uitgesneden om speculaaskoekjes 

vorm te geven. De symbolen op de plan-
ken werden ook gebruikt om maatschap-
pelijke gebeurtenissen uit te beelden en 
misschien ook wel om politieke state-
ments te maken. Het bekendste vormpje 
voor een speculaas is natuurlijk de molen, 
maar ook symbolen van vruchtbaarheid 
of mythologische figuren zoals de zee-
meermin werden veel gebruikt. Maar je 
kunt natuurlijk ook het deeg uitrollen en er 
koekjes uitsteken met een uitsteekvorm.

Ingrediënten
• 200 gram bloem (met een beetje 

extra voor het uitrollen van het deeg)
• 1 mespuntje zout
• ½ theelepel bakpoeder
• 100 gram bruine basterdsuiker 

• 1 ½ eetlepel speculaaskruiden
• 150 gram koude boter
• Melk om te bestrijken
• Amandelschaafsel (voor garnering)

Speculaas
Rebecca de Wit
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Werkwijze
Zeef de bloem, zout, bakpoeder, basterds-
uiker en speculaaskruiden in een kom.
Snijd met twee messen de boter in klei-
ne stukjes. Ga door tot de boter in stukjes 
ter grootte van kleine erwtjes is gesneden.
Kneed alles tot een soepel deeg.
Rol het deeg op in een bal en wikkel hier 
wat plasticfolie en laat het enkele uren 
rusten in de koelkast. Het verwerken van 
het deeg gaat makkelijker als het koud is.

Verwarm de oven voor op 180 °C. 
Besprenkel de speculaasplank met wat 
bloem.
Druk een balletje deeg in de plank en ver-
deel het deel goed over de plank. 
Snijd met een scherp mes het overtollige 
deeg weg.

Klop de koek voorzichtig uit de plank en 
leg het op het bakpapier op de bakplaat.

Wanneer je geen speculaasplank hebt, be-
sprenkel dan het aanrecht met wat bloem. 
Rol het deeg uit tot een plak van ongeveer 
een halve centimeter.
Steek met een vormpje koekjes uit het 
deeg en leg de koekjes op het bakpapier 
op de bakplaat.

Gebruik een kwastje om de koekjes met 
melk te bestrijken.
Strooi het amandelschaafsel over de 
koekjes.
Bak de koekjes 15 tot 18 minuten in de 
oven.



STUDIOCDB
interieurarchitectuur

studio christiaan de bruijne           
www.studiocdb.nl                            tel 075 6227365

Natuursteenbewerking voor bouw,
interieur en grafmonumenten.

GUISWEG 43, 1544 AH  ZAANDIJK 
TEL: 075-628 12 63 

WWW.BARTNATUURSTEEN.NL
INFO@BARTNATUURSTEEN.NL

NATUURSTEENBEWERKING VOOR BOUW, 
INTERIEUR EN GRAFMONUMENTEN.

AL MEER DAN 70 JAAR PUUR VAKMANSCHAP!
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