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Beste leden, familie en vrienden,
 
“Doen wat we kunnen, op een verantwoor-
de manier” is de afgelopen periode zo’n 
beetje het motto van ZFCZaandijk gewor-
den.
 
Op 12 maart 2020 kwam Nederland tot 
stilstand. In de periode die volgde hebben 
we zoveel mogelijk geprobeerd om door 
te gaan met activiteiten en kleinschalige 
optredens. Nu, anderhalf jaar later, staan 
we aan de vooravond van ons eerste ech-
te concert. Ons gezamenlijk concert met 
het a capella koor Cantabilé gaat na een 
paar keer uitstellen nu eindelijk in premiè-
re. Wat prachtig om hiernaar toe te kunnen 
werken, en straks samen met u/jullie hier 
van te kunnen gaan genieten!
 
Natuurlijk is het niet vanzelfsprekend om 
even een evenement te organiseren ter-
wijl om ons heen nog steeds mensen ziek 
worden, en er allerlei beperkingen van 
kracht zijn. Het kabinet geeft weliswaar 
technisch de ruimte om een concert te 
organiseren, maar hoe doe je dat dan op 

een verantwoorde manier? We hebben 
daarom verschillende extra maatregelen 
afgesproken om zo het concert voor zowel 
bezoekers als muzikanten veilig te maken. 
We hopen daarmee eventuele zorgen weg 
te nemen.
 
Bovenal vinden we vinden het belangrijk 
dat iedereen vrij is een eigen afweging 
hierin te maken zonder daarop aangeke-
ken te worden.
 
“Doen wat we kunnen” betekent ook dat 
we met elkaar kijken wat er mogelijk is om 
de club door een lastige periode als deze 
te loodsen. Een van de mooie initiatieven 
op dit vlak is de bonbon actie die de club 
vorig jaar maar liefst 700 euro heeft opge-
leverd! We zijn nog niet uit het zware weer, 
en daarom komt ook dit jaar de bonbon 
actie weer terug. Smult u ook mee van de 
heerlijke bonbons van Chocolaterie De Ca-
caoboom?

Ernst van Rheenen

Van de 
voorzitter
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Sinterklaasintocht
De Werf, 8.30 - 9.30 uur

Sjiek op Klassiek
ZFCZaandijk i.s.m. Cantabilé
Noorderkerk Zaandam, 16.00 uur

  DECEMBER    Kerstensembles op diverse plaatsen in Zaandijk

ONFK
Drachten

The Armed Man samen met Cantabilé
Locatie nog niet bekend

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

03/12

27/11

09/04

21/05

Agenda
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In een steeg in de Noorderhoofdstraat in 
Krommenie is de toegang tot de Oud-Ka-
tholieke Kerk. Eenmaal binnen ontdek je 
de schat die hier verborgen wordt: een 
kleine schuilkerk met prachtige details. Ik 
kwam in deze kerk voor een concert van 
het a capellakoor Cantabile. Mijn geoe-
fende muzikale oor luisterde met belang-
stelling: er wordt mooi en meerstemmig 
gezongen en het repertoire is gevarieerd 
en ook gedurfd. Daar werd het idee gebo-
ren: een keer iets samen met ZFCZaandijk 
doen?

Mijn eigen droom was het uitvoeren van 
The Armed Man, A Mass for Peace van 
Karl Jenkins. Een mis voor alle gezind-
ten van in totaal 70 minuten. Vooral het 
Kyrie uit het werk ontroert me telkens 
weer. Tot mijn verrassing wilden zowel 
ZFC als Cantabile het avontuur wel aan.  

 
 
De eerste repetitie samen was spannend. 
Met een fanfare-orkest kun je een koor 
makkelijk wegspelen. De spanning op de 
eerste repetitie viel al snel weg. De humor 
van koordirigent Margreeth van Vlierden 
en de bemoedigende blikken van orkest-
dirigent Arnold van ‘t Ent hielpen ons op 
weg.

Door de pandemie lukt het nog niet om het 
totale werk in te studeren. Daarom spelen 
we op 27 november ‘Sjiek op Klassiek’ 
vast enkele delen uit de mis aangevuld 
met eigen repertoire van zowel koor als 
orkest. Op 21 mei 2022 hopen we het to-
tale werk uit te voeren. Zo kunnen we nog 
heel lang genieten van The Armed Man, A 
Mass for Peace en de boodschap voor het 
vreedzaam samenleven uitdragen. 

A Capellakoor 
Cantabile
Wilma Vloon
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Repetitie met het koor in de Noorderkerk
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The Armed Man  is een -deels- Katholie-
ke mis, opgedragen aan de slachtoffers 
van de Kosovo-oorlog. De componist Karl 
Jenkins schreef het in 1999 ter gelegen-
heid van de millennium-feesten in 2000 in 
Londen.

Naast Bijbelse fragmenten, bevat de mis 
ook teksten uit andere religieuze en his-
torische bronnen, zoals uit de Azan (de 
islamitische oproep tot gebed) en uit de 
Mahabharata het filosofische, religieuze 
epos uit India

Schrijvers die in de mis worden geciteerd 
zijn Rudyard Kipling, bekend van The Jun-
gle Book, Alfred Lord Tennyson, een En-
gelse Hof dichter, en Sankichi Toge, een 
overlevende van het bombardementen op 
Hiroshima.

The Armed Man brengt de groeiende drei-
ging van een oorlog in kaart, toont de ver-
schrikkingen ervan, afgewisseld met mo-
menten van reflectie. De mis eindigt met 
de hoop op vrede in een nieuw millennium, 

waarin verdriet, pijn en dood kunnen wor-
den overwonnen.
(bron: Wikipedia)

De componist Karl Jenkins
Karl Jenkins is een zeer veelzijdige muzi-
kant en componist, die is geboren in 1944 
in Wales. Hij kreeg een brede muzikale op-
voeding van zijn vader, die behalve leraar 
ook organist en dirigent was. Hij begon als 
hoboïst van het Nationaal Jeugd Orkest 
van Wales, waarna hij muziek ging stude-
ren aan de universiteit van Cardiff en aan 
de Royal Academy of Music in Londen.

In de wereld van de lichte muziek werd 
Jenkins beroemd als een jazz- en rock-
muzikant, Hij speelde bariton- en sop-
raansaxofoon, diverse toetsinstrumenten 
en hobo. 

Van 1972-1984 speelde hij bij de band Soft 
Machine. Deze band begon in de jaren 
zestig met psychedelische muziek en ont-
wikkelde zich via progressieve rock mede 
dankzij Jenkins naar een jazz-rock stijl. 

The Armed 
Man A Mass for Peace
Annemieke Swagerman
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Het eerste album dat hij met Soft Machine 
maakte – Six - was gelijk al een succes en 
won in 1973 de Melody Maker British Jazz 

Album of the Year Award.
Na de opsplitsing van Soft Machine richt-
te Jenkins zich op het componeren van re-
clamemuziek. Tegenwoordig doet hij dat 
samen met zijn zoon, Jody K Jenkins. Van 
hun hand zijn onder andere een McDo-
nald’s- en een BMW-reclame.
In 1995 begon hij zijn crossover-project 
Adiemus. Dit project is gebaseerd op 
klassieke muziek, maar er zijn ook jazz, 
klezmer en islamitische invloeden in te 
herkennen. Binnen dit project zijn zeven 
albums van verschenen, waarvan de laat-
ste in 2003. In 2015 werd hij verheven tot 
in de adelstand: ridder - Sir Karl Jenkins.

De Kosovo-oorlog
Helaas heeft het nieuwe millennium niet 
voor vrede gezorgd; op dit moment hou-
den de vluchtelingen uit Syrië en Afghani-
stan ons volop bezig. Hierbij nog even een 
korte uitleg over de oorlog die twintig jaar 
geleden woedde.

De Kosovo-oorlog was een burgeroorlog 
tussen etnische Albanezen en etnische 

Serviërs in de toenmalige Joegoslavische 
staat Kosovo. De Albanese meerderheid 
in Kosovo voelde zich al langere tijd on-
derdrukt door de Joegoslavische regering 
onder leiding van de Serviër Slobodan Mi-
lošević. Dit liep in 1998 uit op een gewa-
pend conflict.

Samen met NAVO steunden de VS de 
strijd van het Kosovaarse Bevrijdingsleger, 
de UCK, een etnisch-Albanese guerillaor-
ganisatie. De UCK vocht tegen Servië om 
de afsplitsing van de regio Kosovo. Toen 
de Serviërs werden beschuldigd van etni-
sche zuivering greep de internationale ge-
meenschap in.

Al met al is het toch mooi dat er zo’n bij-
zondere mis is voortgekomen uit de oor-
logs-ellende. Er kan een enorme troost 
uitgaan van mooie muziek. 

Op zaterdag 27 november brengt ZFC sa-
men met Cantabilé eerst nog een gedeelte 
van The Armed Man ten gehore, te weten 
de delen: Kyrie, Save me from Bloody Men, 
Sanctus, Agnus Dei en Benedictus. In mei 
kunt u alle 13 delen van het werk komen 
beluisteren. 

A Mass for Peace
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1. Stel je even kort voor
Ik ben Peter Dekker, 58 jaar, getrouwd met 
jou en vader van twee volwassen doch-
ters.

2. Welk instrument bespeel je en 
sinds wanneer
Ik speel bij ZFC bugel en doe dat sinds 
2013. Ik ben lid van het groot orkest sinds 
2016.

3. Hoe ben je bij ZFC verzeild geraakt
In 2005 ben jij weer gaan spelen en ging 
dat bij ZFC doen. Omdat wij toen met een 
bus reden werden we al snel ingescha-
keld voor vervoer van slagwerk e.d. en 
daardoor raakte ik wat meer betrokken. 
Ik kwam dan ook wel vaak naar de nazit. 
Toen ZFC een werk had geprogrammeerd 
waarin een deel met een dixieland-achtig 
ensemble zat en bekend werd dat ik een 
banjo had gekocht, werd ik gevraagd om 
die banjopartij te spelen. Ik heb daarmee 
ingestemd, maar zei toen ook dat ik veel 
op de repetitie ging komen, omdat ik nog 
nooit met een orkest had gespeeld. Ik ben 
toen voor het proces gevallen. De manier 
waarop er aan een werk werd gesleuteld, 

het horen hoe het elke keer beter werd en 
de manier waarop Arnold er mee bezig 
was vond ik echt waanzinnig. Ik maak-
te de grap dat ik er bijna bugel voor zou 
gaan leren spelen. Bij ons thuis stond jouw 
oude bugel en ik begon daar echt mee te 
rommelen en vond dat zo leuk dat ik dat 
volhield. Uiteindelijk ben ik door jou op les 
gestuurd. Bij ZFC, natuurlijk.

4. Wat doe je in het dagelijks leven
Ik werk sinds kort bij een adviesbureau 
dat werkt in de culturele erfgoedsector. 
Ze houden zich bezig met het inventarise-
ren en ontsluiten van archieven, maar ook 
met huisvesting- en workflow problemen. 
Ik werk nu aan het inventariseren en regis-

10 vragen aan

Annemieke Swagerman

(Omdat alles ‘dicht bij huis’ moet gebeuren tijdens 
de lockdown hou ik me daar ook maar aan. 😉)

Peter Dekker
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treren van een deel van het archief van de 
Stichting Joods Maatschappelijk Werk. 
Hiervóór heb ik 30 jaar bij het Nederlands 
Instituut van Beeld en Geluid gewerkt.

5. Heb je nog andere hobby’s
Ik speel gitaar (en bas en banjo). Ik ben lid 
van een biljartvereniging. Ik ben erg geïn-
teresseerd in geschiedenis en lees daar 
veel over. En ik ga, samen met jou, regel-
matig naar musea en ik grasduin in onze 
familiegeschiedenissen. Daarnaast vind 
ik het leuk om zo nu en dan wat in elkaar 
te knutselen. Iets met zagen en boren en 
schroeven en zo.

(In de corona-periode zijn er heel wat hou-
ten tafels, bankjes, krukken, vogelhuisjes 
uit het schuurtje tevoorschijn gekomen, 
met als klapstuk een zelfontworpen in-
klapbaar houten fietsenrek voor de e-bi-
kes (red.))

6. Welke hand- en spandiensten 
verricht je voor ZFC
Momenteel niet meer zo veel als in het ver-
leden, omdat het in mijn prive-leven nogal 
hectisch is met een moeder die veel hulp 
nodig heeft. Maar ik ben al een hele tijd 
bibliothecaris en zit vanuit die rol ook in 
de programma-commissie. Toen we nog 
met de bus reden werd ik langzamerhand  
Hoofd Slagwerktransport, dat doe ik nog 
steeds. Daarnaast ben ik de archivaris 
en doe ik zo nu en dan wat in het gebouw 
(lampjes, waterstand, onderhoud ketel, 
dat soort zaken).

7. Hoe zit dat precies met de oprich-
ting van ZFC en jouw voorouders
Toen ZFC 125 jaar bestond heb ik aange-
boden het archief door te spitten, zodat op 
het jubileumconcert ‘het verhaal’ kon wor-
den verteld. Terwijl ik daarmee bezig was 
kwam ik tegen dat het initiatief om ZFC op 
te richten kwam van een drietal mensen, 
t.w. K. Kok H. Krijt en P.M. ten Pierick. Die 
laatste naam kwam mij bekend voor, die 
had ik bij mijn ouders wel eens gehoord. 
Dus ik naar mijn moeder. “Oh ja, dat is Piet 
ten Pierick”, zei zij. Ze vertelde dat hij idd 
regelmatig bij hen thuis kwam, maar dat 
dat niet gek was, want hij was tenslotte 
familie. Huh? Blijkt dat Piet ten Pierick 
getrouwd was met Jacoba Schipper, een 
zus van de opa van mijn moeder. Ver weg, 
maar toch familie.

P.M. ten Pierick
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Maar ik ontdekte door die zoektocht door 
het verleden van ZFC dat er meer linkjes 
tussen mijn familie en de blaasorkesten in 
de Zaanstreek waren dan ik dacht. Op zoek 
naar foto’s zat ik, ook bij mijn moeder, met 
een boekje ‘Koog-Zaandijk in oude ansich-
ten’. Zegt ze ineens ‘Daar staat je opa Fulp 
Dekker ook in’. En dat bleek met Soli Zaan-
dijk te zijn, waar hij de grote trom sloeg. 
Geen idee dat die man in een orkest had 
gespeeld. Van mijn vader wist ik het, maar 
van hem niet. Later ontdekte ik ook nog 
dat mijn opa secretaris was van de Bond 
van Christelijke Harmonie- en Fanfareor-
kesten, afdeling Noord-Holland.

Mijn vader, Klaas Dekker, heeft jarenlang 
es-klarinet bij Ons Genoegen gespeeld, in 
de tijd dat Ab Meijns er voor stond (jawel, 
één van de Grote Vier; Ab Meijns, Gerrit 
Schaar, Jan Steijn en Toon de Vries). Wat 
die laatste betreft: Toon de Vries bleek re-
gelmatig bij mijn (andere) opa Piet Zwart 

thuis te komen om samen platen te draai-
en.

Toen wij voor het verhaal over Piet Hartog 
de zus van Piet, Bets Blonk-Hartog, gingen 
interviewen bleek dat zij ook lang bij Ons 
Genoegen heeft gespeeld, tegelijkertijd 
met mijn vader. Haar eerste woorden toen 
we bij haar binnenkwamen waren: “Wat lijk 
jij op je vader!”

Ik ben nu net weer tot de ontdekking ge-
komen dat mijn vader bij Ons Genoegen 
waarschijnlijk in de programma-commis-
sie heeft gezeten, en gezien de hoeveel-
heid papieren die ik onlangs bij mijn moe-
der op zolder heb gevonden, was hij ook 
bezig een archief aan te leggen. Ik blijk dat 
dus niet van een vreemde te hebben.

Mijn moeder beweert overigens dat Piet 
Klees ook familie was. Maar ik moet nog 
uitzoeken hoe dat precies zat.
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8. Welke muziek zet je zelf graag op
Jazz, jazz-rock, bluegrass. Singer-song-
writers (James Taylor, Joni Mitchell, Paul 
Simon). 

9. Wat maakt dat je bij ZFC wilt blij-
ven spelen
Voor mij is het verenigingsgevoel be-
langrijk, ik heb het gevoel dat de mensen 
van ZFC echt bij de club en, tot op zeke-
re hoogte, bij elkaar betrokken zijn. Maar 
ook het eerder genoemde proces blijf ik 
fascinerend vinden. En dat deze club zo’n 
mooie geschiedenis heeft, dat vind ik ook 

leuk. En dat ze mij gedogen, daar word ik 
ook heel gelukkig van.

10. Heb je nog tips voor de 
vereniging
Ik vond al langer, maar durfde het niet 
hardop te zeggen, dat volgens mij de toe-
komst meer ligt bij het binnenhalen van 
volwassenen (beginners, zoals ikzelf, her-
intreders, muzikanten met ambitie) dan 
bij de jeugd. Het is allang niet meer van-
zelfsprekend dat de jeugd lid wordt van 
een vereniging als ZFC en je ziet dat ze, 
als ze komen, niet blijven hangen. En als 
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Peter en Annemieke

ze het ‘druk’ krijgen met school en andere 
hobby’s is vaak het orkest het eerste waar 
mee gestopt wordt. Ik denk dat volwas-
senen beter weten waar ze aan beginnen, 
gemotiveerder zijn en daarmee uiteinde-
lijk meer bijdragen aan de toekomst van 
de club. Gelukkig lijkt dit inzicht nu breder 
gedeeld te worden en is er het e.e.a. in 
deze richting in gang gezet bij ZFC. Ik ben 
overigens ook van mening dat ZFC mu-
ziekschool moet blijven als het enigszins 
kan. Want hoewel je er dus niet van uit kan 
gaan dat de aanwas van de jeugd voldoen-
de zal zijn om de toekomst van het orkest 

zeker te stellen, is het een voorziening 
waarvan je er niet genoeg kunt hebben. En 
muziekscholen zijn er niet voor de jeugd 
alleen. Ook volwassenen kunnen behoef-
te hebben aan les (zoals ik). En muziek en 
muziekmaken is zó leuk.

Verder vind ik dat ZFC zijn ambitie moet 
blijven behouden. Door regelmatig bijzon-
der werk te programmeren blijft het uit-
dagend en ik denk dat dat ZFC bijzonder 
maakt, zowel voor de muzikanten, als voor 
het publiek.
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Blazen 
of 

Slaan??

 
 

stuur een appje 
naar  

0654702462
(Wilma) of mail

opleidingen@zfc-zaandijk.nl

Blazen? Hoe doe je dat?
Juf Rianne weet er alles

van. Doe mee op
dinsdagmiddag vanaf 12

oktober* met vier
workshops voor € 35,00.

Voor 7 tot en met 9 jaar.
 

Er zijn zóveel
slagwerkinstrumenten!

Juf Bente kent ze
allemaal. Doe mee op

woensdagmiddag vanaf 13
oktober* met 6 workshops
voor € 49,50. Voor 5 tot en

met 9 jaar.*niet in de herfstvakantie

Doe mee!
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Onder het motto ‘Muziek voor elk Zaans 
kind’ wil ZFCZaandijk muziek bereikbaar 
maken voor alle kinderen. Dat doen we 
doordat de lessen dichtbij huis zijn en 
door de redelijke tarieven. Zijn lessen 
voor ouders van kinderen niet haalbaar 
dan passen we daar een mouw aan; we 
zijn ten slotte een vereniging en geen 
bedrijf. En: twee Zaandijkse winkeliers 
hebben inmiddels aangeboden een 
kindplaats te willen sponsoren. ‘Muziek 
voor elk Zaans kind’ doen we dus samen 
in Zaandijk! 

Vlak voor de zomer zijn we gestart met 
workshops ‘Ik Maak Muziek’ voor vijf 
tot en met achtjarigen. Zingen, dansen, 
muziekinstrumenten uitproberen, van 

alles kwam voorbij. Begin 2022 doen we 
deze serie opnieuw. Als vervolg op ‘Ik 
Maak Muziek’ kunnen kinderen kiezen 
voor ‘Blazen of Slaan’. Zo kunnen ze zich 
verdiepen in een instrument van hun 
keuze. Zij kunnen, als zij dat willen, door-
stromen naar muziekles. Die overstap is 
niet zo moeilijk, de leerlingen kennen de 
juf inmiddels en weten de weg naar het 
gebouw. Uit deze groep is inmiddels ‘De 
[…] Club’ ontstaan, een samenspeelgroep-
je, dat nog nadenkt over een leuke naam. 
Ik ben benieuwd wat er op de puntjes 
komt te staan!

Vragen, ideeën, interesse? App Wilma op 
0654702462 en ik kom op de lijn 😊.

Muziek voor elk 
Zaans kind
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ZFCZaandijk speelt 27 november The Nut-
cracker Suite in het arrangement van Jas-
per Staps, wat garant staat voor een roller-
coaster van verschillende stijlen!

Waar komt het verhaal van de No-
tenkraker eigenlijk vandaan? 
De magische Notenkraker kwam voor het 
eerst voor in een sprookje van de Duitse 
schrijver E.T.A. Hoffmann. Hij schreef in 
1816 Nußknacker und Mausekönig. In 
1844 werd dit sprookje bewerkt door de 
Franse schrijver Alexandre Dumas. Op 
deze bewerking werd in 1892 het ballet 
de Notenkraker gebaseerd. Tsjaikovski 
componeerde de muziek. Het is deze bal-
letversie die wereldberoemd werd en waar 
talloze (kinder)boeken en films op zijn 
gebaseerd. 

Het verhaal speelt rond de kerstboom en 
de kerstgeschenken en het ballet wordt 
daarom meestal rond Kerstmis uitge-
voerd. Daarnaast wordt de muziek ook 
vaak gespeeld zonder ballet. Het orkest 

speelt dan vaak een selectie van delen uit 
het ballet en dan wordt het De Notenkraker 
Suite genoemd. 

Dansend gevecht 
De Notenkraker speelt zich af op kerst-
avond in een Duits stadje aan het begin 
van de negentiende eeuw. Het verhaal 
gaat over Clara. Op kerstavond krijgt zij 
een notenkrakerpop van haar peetvader, 
de mysterieuze meneer Drosselmeijer, die 
speelgoedmaker is. Haar broertje Frits 
maakt met opzet de pop kapot en Clara 
legt het speelgoed in haar poppenbedje. 
Precies om middernacht gaat ze bij haar 
pop kijken. Op dat moment komt de No-
tenkraker tot leven en wordt de kamer 
gevuld met muizen, peperkoekmannetjes 
en tinnen soldaatjes.

Clara komt terecht in een gevecht tussen 
de muizen, die aangevoerd worden door de 
Muizenkoning, en de peperkoekmannetjes 
en tinnen soldaatjes onder leiding van de 
Notenkraker. De Notenkraker strijdt met de 

De Notenkraker, 
het kerstballet sinds 1892
Annemieke Swagerman
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Muizenkoning en Clara gooit haar pantof-
fel naar de Muizenkoning, zodat de Noten-
kraker hem kan neer steken. Dan verandert 
de Notenkraker in een knappe prins en hij 
neemt Clara mee naar het bos, waar ze in 
de sneeuw dansen.

Van Russische volksdans tot Chine-
se theedans 
De prins neemt Clara mee op een magi-
sche reis door verschillende landen. In 
het Land van de Sneeuw ontmoeten ze de 

Sneeuwkoningin. Daarna reizen ze naar 
het Land van Snoepgoed, waar ze door de 
Suikerboonfee getrakteerd worden op een 
Spaanse chocoladedans, Russische volks-
dans, Arabische koffiedans, een Chinese 
theedans, een dans van de rietfluiten en 
uiteindelijk een Bloemenwals. Als Clara 
wakker wordt, blijkt dat ze alles heeft ge-
droomd.

(Bron: Dansmagazine)
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Sandra de Ridder
Freelance UX/UI designer
Sandra@ridderfactory.nl
+31 6 19 54 80 65

Let’s meet and create great
interactive experiences
that work

Uw advertentie in ons blad?
Neem contact op met onze secretaris:

secretaris@zfc-zaandijk.nl
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Deze keer een gezonde taart met veel fruit, 
goed voor de weerstand! 😉

Ingrediënten:
• 200 gram kaakjes 

(digestives, volkoren)
• 6 eetlepels gesmolten boter
• 500 gram mon chou-kaas
• 2 eieren, plus 1 eierdooier
• 150 gram suiker
• citroensap
• jam/confiture naar keuze
• 500 gram vers fruit (aardbeien, drui-

ven, banaan, bessen, meloen, kiwi, 
mandarijn enz.)

Bereiding:
Was en schil -zo nodig- het fruit, verdeel 
in stukjes, partjes, halfjes, al naar gelang 
de fruitsoort. 

Smelt de boter in een pannetje (niet laten 
koken!), verkruimel de kaakjes in de keu-
kenmachine, doe er de boter bij en maal 
goed door elkaar. 

Beboter een springvorm en bedek de 
bodem en de zijkanten met het kaakjes-
mengsel. 

Mix de mon chou samen met de suiker, 2 
eieren en 1 eierdooier, plus een scheutje 
citroensap, in een ruime kom tot een egale 
massa.
 
Bedek er de kaakjesbodem mee. 
Bak in een op 175 graden voorverwarmde 
oven gedurende zo’n 25 minuten. 
Laat afkoelen, verwijder de zijkant van de 
springvorm en laat de taartbodem op een 
bord glijden.
 
Besmeer dik met jam of confiture en beleg 
dubbeldik met het fruit.

Eet smakelijk!

Fruit-
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!
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Uw advertentie in ons blad?

Neem contact op met onze secretaris:
secretaris@zfc-zaandijk.nl
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