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Na de teleurstelling van het gecancelde 
kerstconcert en de verplichte winter/coro-
nastop zijn we dit voorjaar eindelijk goed 
uit de startblokken gekomen met ons 
“Sjiek op Klassiek” concert. Wat vonden 
we het fijn onze achterban eindelijk weer 
te zien en om samen met u onze jubilaris-
sen (lees verderop meer) in het zonnetje 
te zetten.

Maar we zijn nog niet klaar! Omdat we wat 
in te halen hebben, pakken we dit voorjaar 
direct uit met nog een groot concert. Het 
fantastische werk “The Armed Man - A 
Mass for Peace” staat op ons programma 
van 21 mei in de Bullekerk. Samen met het 
koor Cantabilé brengen we dit bijzondere 
werk van Karl Jenkins ten gehore. Niet 
alleen muzikaal is dit werk speciaal -een 
prachtige fusie van symfonische met we-
reldse muziek-; het brengt ook een prach-
tige en zeer actuele boodschap van vrede.

Muziek als sociaal bindmiddel is een actu-
eel thema voor ZFC: ons gebouw groeit de 
laatste maanden uit tot een ontmoetings-
plaats voor de wijk voor verschillende initi-
atieven. De samenwerking met de scholen 
loopt goed, en onze opleiding draait op 
volle toeren om de nieuwe generatie met 
muziek bekend te maken. 

Hoe we onze maatschappelijke rol kun-
nen bestendigen en kunnen koppelen aan 
onze passie voor muziek wordt onze grote 
uitdaging voor dit jaar. Wij zijn er al druk 
mee bezig, maar als u mee wilt denken 
dan horen we het graag!

Ernst van Rheenen

Van de 
voorzitter

ZFC is weer van start gegaan!
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The Armed Man – A Mass for Peace i.s.m. A Capellakoor Cantabilé
De Bullekerk Zaandam, 20.00 uur

Dodenherdenking
Kogerpark Koog a/d Zaan, 19.30 uur

Zomerconcerten op diverse plaatsen in Zaandijk

Groot Orkest
Dinsdag: 20.00 tot 22.00 uur
Dirigent: Arnold van ‘t Ent

Samenspelgroep
Dinsdag: 19.00-19.45 uur
Dirigent: Rianne Schoemaker

Verenigingsgebouw
Dr. J.J. van der Horststraat 2b
Zaandijk

Secretariaat
Andries Martens p/a:
Dr. J.J. van der Horststraat 2b, 
1544 XE Zaandijk
secretaris@zfc-zaandijk.nl

IBAN
NL47 INGB 0000266700
t.n.v. penningmeester
ZFC Zaandijk

ZFC online
 www.zfc-zaandijk.nl
 info@zfc-zaandijk.nl
 ZFCZaandijk
instagram @zfczaandijk
 @ZFCZaandijk

Samenstelling Fanfaria
Annemieke Swagerman

Vormgeving Fanfaria
Jeroen Knaap

Voorzitter
Ernst van Rheenen

Penningmeester
Vacature

Leerlingenzaken
Wilma Vloon

Secretaris
Andries Martens

Colofon

21/05

Juni

04/05

Agenda
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Op dit moment zijn we hard aan het re-
peteren voor ons concert op zaterdag 21 
mei in de Bullekerk in Zaandam, waar we 
The Armed Man – A Mass for Peace ten 
gehore zullen brengen. Het is een com-
positie voor solisten, koor en orkest van 
Karl Jenkins. Het stuk is deels gebaseerd 
op de katholieke mis en is geschreven ter 
promotie van de vrede. ZFC en A Capella-
koor Cantabile hadden dit werk vorig jaar 
al op het repertoire gezet, dat ging op het 
laatste moment niet door, en nu is het op-
eens pijnlijk toepasselijk geworden met de 
Russische inval in Oekraïne… 

The Armed Man brengt de groeiende drei-
ging van een afdaling in oorlog in kaart, 
afgewisseld met momenten van reflectie 
en toont de verschrikkingen die een oorlog 
met zich meebrengt. De mis eindigt met 
de hoop op vrede. We hopen hiermee dan 
ook een belangrijke boodschap naar bui-
ten te brengen. 

Kaarten kunnen worden besteld via 
www.zfc-zaandijk.nl.

N.B. In de digitale Fanfaria van november 
2021 staat uitgebreide achtergrondinfor-
matie over het werk en over de componist 
Karl Jenkins.

Jozien Vloon

The Armed 
Man A Mass for Peace
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In het zonnetje       
            gezet
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Miklós is gestart toen hij 10 jaar oud was 
en is nu alweer 25 jaar lid van ZFC.

Hij begon met niemand minder dan Arnold 
als docent. Als dirigent weet Arnold pre-
cies wat hij wil, maar naar verluid was hij 
als docent ook niet de makkelijkste; als 
je niet gestudeerd had, dan kon je direct 
weer naar huis. Of hij stond in je zij te por-
ren als je het niet goed deed. 

Miklós begon samen met vriend en klas-
genoot Lars op het voetbalveld. Daaruit 
volgde samen op muziekles, en vanzelf 
rolden ze samen in het jeugdorkest en la-
ter in het groot orkest. Opgroeien in een 
muziekvereniging betekent ook vrienden 
maken en dingen samen beleven. Binnen 
de club kon het trio Miklós, Lars en Glenn 
het goed met elkaar vinden. Ze gingen sa-
men op muziekkamp naar Friesland (wel 
met een andere vereniging!). 

Studieweekenden werden roemrucht om 
de feesten, en ook de ZFC borrel na afloop 
van repetities en concerten werd een fe-
nomeen in de wijde omgeving. We hebben 
ons laten vertellen dat Miklós daar ook wel 
aan heeft bijgedragen…

Navraag leert dat hij een handige muzikant 
is, ook als hij een keer wat minder heeft 
geoefend redt hij zich meestal wel op puur 
zelfvertrouwen. Dat zelfvertrouwen heeft 
Miklós zeker ook met lichte muziek, waar 
hij echt goed gevoel voor heeft ontwik-
keld. Waar anderen puzzelen op de vele 
zwarte nootjes en rare rusten, komen de 
noten er bij hem vloeiend en natuurlijk uit.

Instrument keuze is wel een dingetje. Ooit 
begonnen op cornet, later trompet, toen 
bugel, weer trompet, weer bugel. Wij zijn 
de tel een beetje kwijt, en zijn nieuwsgierig 
wat het volgend jaar weer is.

Bestuurswerk en inzetten voor de vereni-
ging zit hem in het bloed. Hij is algemeen 
bestuurslid en orkestcoördinator geweest 
en hij maakt  zich al sinds zijn opleiding 
hard voor professionele communicatie. 
De laatste jaren uit hij zich meer creatief 
en is hij een van de drijvende krachten in 
de programma commissie waarin hij zijn 
passie voor het bedenken van vernieuwen-
de optredens kwijt kan.

Miklós Kuiper

25 jaarlid

Hieronder kunt u de speeches lezen voor de jubilarissen Miklós Kuijper 
en Wilma Vloon, gehouden door de voorzitter Ernst van Rheenen. 
Zij mochten hun zilveren en gouden insigne van de KNMO in ontvangst 
nemen tijdens het Sjiek op Klassiek concert op 2 april.
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Wilma begon op haar 10e met spelen, en-
thousiast gemaakt door de haar vader die 
al bij ZFC actief was.

Het was een andere tijd, het orkest was 
echt een mannen-aangelegenheid en Wil-
ma en haar zus Jozien werden samen de 
eerste dames in het orkest.

Wilma begon op bugel en wisselde in de 
jaren daarna naar althoorn, later weer te-
rug naar bugel en de laatste jaren speelt 
ze waldhoorn.

Naast het maken van muziek zette zij zich 
ook in voor de vereniging, daarmee trad ze 
in de voetsporen van haar vader Wim. Wim 
was echt van de jeugdopleiding. Alles was 
tot in de puntjes uitgeschreven, en hij ging 
zelfs met enige regelmaat bij de ouders 
van leerlingen langs om even te praten 
over hoe het ging. 

De laatste jaren zet Wilma deze traditie 
voort, ze maakt zich hard voor muziekon-
derwijs voor alle kinderen. En dat gaat 
niet vanzelf, het is vaak sleuren, trekken 
en incasseren. Maar de resultaten mogen 
er ook zijn. Afgelopen jaar - een corona 
jaar - was een voorbeeld van hoe het zou 
moeten zijn: 40 leerlingen hebben kennis 
gemaakt met muziek maken en 15 zijn ons 
opleidingsprogramma ingestroomd!

Als we even een snelle op-
telsom maken, dan heeft 
Wilma in haar carrière 
bij ZFC niet minder dan liefst 20 jaar be-
stuurswerk gedaan. We mogen dan ook 
wel spreken van een levenswerk: 
het voortzetten van ZFC-Zaandijk.

Een paar maanden geleden vertelde Wil-
ma hoe bijzonder dit jaar eigenlijk is. Na-
tuurlijk vieren we haar jubileum en is haar 
zoon Miklós ook nog eens 25 jaar lid. Maar 
behalve dat het 25 jaar geleden is dat 
Miklós begon, viel dat jaar ook samen met 
jóuw 25 jarig jubileum, en tevens was het 
het jaar dat vader Wim overleed. Onlosma-
kelijk zijn de familie en de vereniging met 
elkaar verbonden, in lief en in leed. 

Wilma is verder een bom van energie, ze 
gelooft dat de aanhouder wint. Maar ze 
is ook een levensgenieter, geniet van een 
drankje, en natuurlijk ook van de zeilva-
kanties met het gezin.

Maar, globetrotter als ze is, als het om de 
vereniging gaat moet het wel altijd Zaans 
blijven. Een concert in de Beurs van Ber-
lage kan nog net, maar andere locaties 
buiten de Zaanstreek dat is echt niet be-
spreekbaar. Want ZFC  is als puntje bij paal-
tje komt toch echt Zaandijks en we moeten 
er ten eerste zijn voor ons thuispubliek!

Wilma Vloon
50 jaarlid

Ook de Wethouder van Cultuur Annette Baerveldt was bij het concert aanwezig. Zij hield 
een lovende speech voor Wilma, waarbij met name haar grote betrokkenheid bij de Zaanse 
gemeenschap werd geroemd.
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Vol enthousiasme begonnen we aan ons 
studieweekend in het natuurvrienden-
huis De Bosbeek in Bennekom. Het was 
heel fijn om weer volop met elkaar te 
kunnen studeren voor het ‘Sjiek op Klas-
siek’ concert. De locatie was prachtig en 
de akoestiek was voortreffelijk. En een 

prima ligging in de bossen, waardoor we 
na de lunch een mooie wandeling konden 
maken. ’s Avonds konden we lopend naar 
het Pannenkoekenhuis, en daarna was het 
nog gezellig naborrelen in De Bosbeek. 
Dank weer aan Ellie voor de geweldig goe-
de organisatie!

Studieweekend 
in de Bosbeek te Bennekom 
12-13 februari
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1. Stel je even kort voor
Ik ben Adriaan Okker, 36 jaar, ik ben gebo-
ren in Amsterdam waar ik tot m’n vierde 
jaar heb gewoond. Daarna zijn we naar 
Zaandam verhuisd, en nu woon ik alweer 
zo’n zeven jaar in Oud-Zaandijk.

2. Wat voor instrument speel je
Ik speel eufonium. Eigenlijk wilde ik vroe-
ger trompet spelen, maar die waren ‘op’. 
Ik ben toen meegenomen langs de leslo-
kalen en daar hoorde ik een eufonium, dat 
klonk zo mooi dat ik dat wel wilde spelen. 
Ik wist alleen nog niet dat het zo’n groot 
instrument bleek te zijn. Dit was bij Ex-
celsior in Amsterdam, waar mijn moeder 
dwarsfluit speelde. Ik kon gelukkig begin-
nen op een klein eufje, een bariton. Ik had 
les van een tromboneleraar die me leerde 
spelen in de bassleutel in C. Toen ik later 
les kreeg bij Fluxus van Raymond Munne-
com heb ik in de vioolsleutel leren spelen. 
Ik kan beide even goed. Ik heb nog heel 
even trombone en besbas gespeeld in Wa-
geningen in een studentenorkest en in een 
koperensemble.

10 vragen aan

Annemieke Swagerman

Adriaan Okker



11

3. Hoe ben je bij ZFC terecht 
gekomen
Bij Fluxus kwam ik terecht in een koperen-
semble van Marlies Nadort, samen met 
mensen die ook bij ZFC speelden. Het was 
een project voor haar conservatorium-op-
leiding. Via Raymond Munnecom kwam 
ik in contact met ZFC via een Play-Inn 
waaraan ik heb meegedaan. Door Marlies 
heb ik er ook een aantal keer ingevallen. 
In 2007 ben lid geworden bij ZFC, eerst op 
de bariton, en later doorgegroeid naar de 
eufonium. De instumenten lijken erg op 
elkaar, maar de partijen zijn verschillend, 
de eufonium heeft vaak de tegenmelodie.

4. Wat heb je gestudeerd/waar 
werk je
Levensmiddelentechnologie in Wagenin-
gen, maar ik heb het niet afgemaakt. Wel 
m’n propedeuse gehaald, maar na vier 
jaar ben ik gestopt. Ik ben verhuisd naar 
Amsterdam en daar heb ik werk gezocht 
via Flexbureau ‘Ondersteuning’, dat is 
een soort uitzendbureau binnen Stichting 
Arkin, wat staat voor geestelijke gezond-
heidszorg. Ik ben er begonnen als uitzend-
kracht op verschillende locaties om ziekte 
en vakantie op te vullen. Dat was heel af-
wisselend. Ik draaide receptiediensten en 
deed de zorgadministratie, ik assisteerde 
bij verhuizingen binnen het bedrijf, deed 
financiële en personele administratie, en 
hielp bij het introduceren van ICT syste-
men. Nu ben ik managementassistent bij 
Arkin Jeugd en Gezin. Ondersteuner voor 
directie en behandelaren op de werkvloer. 

Ik doe Personeelsadministratie, ben roos-
teraar bij verzuim en maak contracten 
voor extern gedetacheerden. Kortom een 
manusje van alles. Een continu bereikbare 
vraagbaak.

5. Waar speel je nog meer of val 
je weleens in 
Naast ZFC ben ik ook lid bij Excelsior 
Oostzaan. Ik val in bij De Eendracht in Den 
Ilp, in Nieuwveen, Groot Excelsior Amster-
dam, ik heb vroeger ingevallen bij Emergo 
Castricum, Soli Koog-Zaandijk, de Tram-
harmonie en Tata Steel. Eigenlijk val ik lie-
ver niet meer in bij harmonieën, dat vind ik 
een beetje saai, tenzij het een hele goede 
harmonie is.
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6. Wat is je mooiste herinnering 
bij ZFC
Dat zijn er twee. De eerste is het con-
cours in Enschede in 2008. Daar hebben 
we Rubicon en Aurora gespeeld, en op de 
terugweg zongen we Aurora nog een keer 
met z’n allen in de bus.

De tweede is het ONFK in Drachten in 
2018. Het was de eerste keer dat we aan 
het ONFK meededen, mensen konden 
thuis meekijken via live-stream. Terug in 
de bus was echt heel bijzonder; voor de 
10 gaan en dan met de 3e  prijs naar huis 
gaan, echt een geweldig resultaat. Die 
blijdschap in de bus!

7. Heb je nog andere hobby’s
Niet echt. Series kijken, gamen, bordspel-
len spelen. In de zomer baantjes trekken in 
het Zwet in Wormer.

8. Welke muziek zet je thuis op
Dat hangt van m’n stemming af, heel ver-
schillend. The Cat Empire, fanfare en 
brassband muziek, De Dijk met Solomon 
Burke, Snarky Puppy, Tower Of Power, 
Techno/House samen met livemuziek: 
zoals Bakermat, Worakls, Meute. Verder 
Pomplamoose, dat is leuke creatieve mu-
ziek met gekke overgangen. En alle vor-
men van jazz, maar niet te experimenteel.

9. Hoe ben je de coronatijd 
doorgekomen
Dagelijkse koffiemomentjes met m’n broer 
via Teams. Ik woon samen met een huis-
genoot, dus gelukkig waren we met z’n 
tweeën, hij werkte boven, ik beneden en 
in de pauzes kwamen we elkaar tegen. 

We maakten wandelingen met een klein 
groepje vrienden. We hadden met zes 
mensen onze eigen bubbel gecreëerd en 
maakten afspraken met elkaar, waarbij we 
ons netjes aan de 1,5 meter hielden.

Verder hield ik me bezig met gamen, boe-
ken lezen, films en series kijken. In het 
begin vond ik het wel even lekker rustig, 
ik had een erg druk leven en ik kon lekker 
bijkomen, maar op een gegeven moment 
begon ik me te vervelen en hebben we die 
vriendenbubbel in het leven geroepen.

In februari werd ik toch nog ziek van de 
omikron-variant, zelfs na m’n booster. Ik 
ben een week flink ziek geweest, koorts, 
veel hoesten, de weken daarna was ik 
nog steeds flink kapot. Niet handig als je 
een blaasinstrument speelt. Pas na een 
maand was ik weer volledig hersteld.

10. Heb je nog tips voor ZFC
Gewoon lekker doorgaan met waar we 
mee bezig zijn. Het ONFK komt er weer 
aan. De Armed Man wordt mooi. Sound-
stad vond ik geweldig. Onverwachte bij-
zondere concerten. Wat me ook geweldig 
lijkt is om iets met kerkorgel en orkest 
te doen, dat je de muziek door je hele lijf 
heen kunt voelen!
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Voor ons concert op 21 mei hebben we het college van B&W en de raads-
leden uitgenodigd. Het plan is om ook vluchtelingen uit te nodigen. 

Op 21 april heeft ons 
ensemble een bijdrage 
geleverd aan de uitvaart 
van Ruud Pauw, door 
een optreden te verzor-
gen bij het gemaal Het 
leven in Zaandijk. Ruud 
was 24 jaar raadslid van 
de Zaanse gemeente-
raad.

 Er hangt een mooie 
banner boven de ingang 
van het ZFC-gebouw, 
zodat nu voor iedereen 
duidelijk is wat er bin-
nen in ‘het gebouwtje 
bij de kinderboerderij’ 
gebeurt!

Tijdens Koningsdag 
heeft ons ensemble 
’s morgens acte de 
presance  gegeven 
op diverse locaties in 
Zaandijk, wat zeer werd 
gewaardeerd en zelfs 
de krant heeft gehaald 
met een foto.

Enkele weetjes
1

2

3

4

Foto Erik Rietman
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Vanaf september vorig jaar konden we de 
muzieklessen weer in het gebouw geven. 
Om de muziek weer naar de kinderen te 
brengen organiseerden we workshops ‘Ik 
maak Muziek’ voor kinderen vanaf 5 jaar, 
onder de inspirerende leiding van juf Ben-
te. Inmiddels hebben er bijna 50 kinderen 
één of meerdere workshops gevolgd. Ook 
stroomden kinderen door naar workshops 
voor koper, slagwerk of saxofoon onder 
het motto: ‘Blazen of Slaan??’. 

Meester Steven is de laatst binnengeko-
men docent voor saxofoon en met mees-
ter Christiaan voor hoorn, kunnen we les-
sen voor al onze instrumenten.

De leerlingen die al een tijdje bezig zijn 
spelen naast de lessen ook samen met 
juf Rianne. Ze noemen zichzelf ‘SGJeej!!’ 
en hebben hun eerste optreden al achter 
de rug. Dat was een erg leuke bijeenkomst 
met volop enthousiast publiek. 

Wilma Vloon

OPLEIDINGEN/J
eugd
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We gaan tot de seizoensafsluiting door 
met de workshops en we voegen er nog 
eentje aan toe, nu voor een volwassenen. 
We krijgen zo nu en dan volwassenen op 
les, de oudste is 73! Ook volwassenen die 
vroeger les hadden bij ons keren weer te-
rug en stromen via een aantal lessen door 
naar een samenspelgroep. Onder leiding 
van juf Marjolein gaat er een speciale serie 
voor volwassenen van start, dat kan als je 
nog nooit iets hebt gespeeld, maar ook als 
je al wel ervaring hebt opgedaan. De start 
is op 19 mei van 19.00-19.45 uur in ons ge-
bouw.

Al met al willen we muziek naar kinderen 
brengen. Belangrijk voor de muzikale maar 
zeker ook voor de sociale en cognitieve 
ontwikkeling. Docenten en coördinatoren 
van de opleiding gaan graag in gesprek 
over nieuwe ideeën om muziek naar alle 
Zaandijkers toe te brengen. 

Om de herkenbaarheid van ons vereni-
gingsgebouw te vergroten hebben een 
aantal leden een banner gemaakt, die 
prijkt nu boven de ingang. Dan kunnen 
voorbijgangers toch een beetje zien wat er 
daarbinnen allemaal gebeurt. 

App voor alle informatie over work-
shops en muzieklessen naar Wilma, 
0654702462.

OPLEIDINGEN/J
eugd

Tekening gemaakt door Niene, die mee-
deed aan de workshop ‘Ik maak muziek’
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Uw advertentie in ons blad?
Neem contact op met onze secretaris:

secretaris@zfc-zaandijk.nl
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Zoals uit oorlog weer vrede voort kan 
komen, kan uit ‘modder’ taart ontstaan.
Hemelse modder is eigenlijk een toetje, 
maar er blijkt ook een taartvariant van te 
bestaan.

Ingrediënten:
• 200 gr zelfrijzend bakmeel
• 75 gr bloem
• 2 el olie
• 60 gr cacaopoeder
• 265 gr roomboter in stukjes
• 225 gr pure chocolade in stukjes
• 350gr basterdsuiker
• 2 zakjes vanillesuiker
• 3 eieren, luchtig geklopt
• 250 ml water
• 25 ml amaretto
• Voor de sausgarnering:
• 150gr pure chocolade in stukjes.
• 150gr boter in stukjes

Voorbereiding:
Verwarm de oven voor op 160 graden.
Vet een springvorm.in
Bekleed de binnenkant met bakpapier.

Bereidingswijze:
Zeef het zelfrijzend bakmeel, de bloem en
de cacao boven een grote kom en maak 
een kuiltje in het midden. Meng de boter, 
olie, chocolade, en suiker in een pan met 
het water en de amaretto. Roer op laag 
vuur totdat de chocolade is gesmolten en 
de suiker is opgelost. Haal de pan van het 
vuur. Giet het chocolademengsel in het 
kuiltje. Roer totdat het een mooi geheel 
is. Roer de eieren erdoor, Maar wel roe-
ren en niet kloppen. Giet het mengsel in 
de springvorm en bak het ongeveer 2 uur. 
Prik even met een sateprikker of de taart 
gaar is. Laat de taart in de vorm tot hij is 
afgekoeld. Leg hem daarna op een roos-
ter.

Voor de sausgarnering:
Smelt de boter en de chocolade au bain 
marie. Haal van het vuur en laat wat afkoe-
len. Leg de taart op een taartschaal.
Giet de chocoladesaus over de taart en 
laat het langs de zijkanten afdruipen.

Hemelse
Modder-
taart
Rebecca de Wit



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!



19

Uw advertentie in ons blad?

Neem contact op met onze secretaris:
secretaris@zfc-zaandijk.nl
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JOHN LENNONSTRAAT 271
1544 LT ZAANDIJK

www.staphorsiusonderdelen.nl
Staphorsius_Reclamebord_200x70.indd   1Staphorsius_Reclamebord_200x70.indd   1 25-09-2020   13:5625-09-2020   13:56

Guisweg 31 Zaandijk

phone 075-6286743


