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En zo is het alweer herfst en is het nieu-

we muziekseizoen ook weer begonnen. 

De repetities zijn alweer in volle gang en 

als u dit leest zit het studieweekend op 

Texel er ook alweer op. 

Het vorige jaar was voor ZFC een druk 

jaar, met als hoogtepunten natuurlijk de 

vele concerten zoals het voorjaarscon-

cert, buitenconcert en het optreden in de 

Beurs van Berlage. Met heel veel plezier 

kijken we terug op het evenement  De 

MuziekFabriek, een dag die volledig in 

het teken stond van muziek en gezel-

ligheid. Wat was het heerlijk druk tijdens 

het concert en het feest na afloop. 

Voor wie nog niet wist dat er een leuke 

muziekvereniging in Zaandijk zit heb-

ben we toch maar mooi ons visitekaartje 

afgegeven.

Als u de afgelopen weken naar het tv-

programma “Liefs uit…” heeft gekeken, 

heeft u Marlies en Musa kunnen volgen. 

Marlies speelt trompet in het orkest en 

heeft een relatie met Musa uit Gambia. 

Haar moeder Tineke is onze bariton-sax-

ofoniste, ook zij is volop geïnterviewd. Er 

zijn ook filmopnamen gemaakt tijdens 

een repetitie, en in latere afleveringen 

zijn er fragmenten van de MuziekFabriek 

en van ons ZFC-bandje te zien geweest. 

Al met al weer een leuke promotie van 

onze vereniging.

En nu weer serieus aan de slag. Zater-

dagavond 29 oktober kunt u genieten 

van alweer het twaalfde HaFaBra-con-

cert. We hebben interessante orkesten 

en een mooi programma uitgezocht en 

hopen natuurlijk op een groot publiek, u 

bent hierbij van harte uitgenodigd!

Rebecca de Wit

Van de voorzitter...
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29 oktober

HaFaBra

Saenredamcollege

Elvis Presleystraat 1 Zaandijk

Aanvang 20.00 uur

Kaarten te reserveren via:

www.zfc-zaandijk.nl

17 december

Kerstconcert

Nederlands Hervormde Kerk

Verzetstraat

Koog aan de Zaan

24 december

Kerstnachtblazen

George Gershwinstraat

Zaandijk

4 mei 2012

Dodenherdenking

Koogerpark, Koog aan de Zaan

17 maart 2012

Voorjaarsconcert

Saenredamcollege

Elvis Presleystraat 1 Zaandijk

Aanvang 20.00 uur
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Het begon zo: op een dag kreeg Wilma 

Vloon een telefoontje van Piet Klees uit 

Westzaan. Hij vertelde dat hij nog een 

doos vol programmaboekjes en kranten-

artikelen van ZFC thuis had staan, of 

we daarin geïnteresseerd waren. Wilma 

had meteen in de gaten dat daar nog 

wel eens bijzondere dingen bij konden 

zitten voor de vereniging. Ze maakte een 

afspraak om langs te komen en vroeg of 

ik ook zin had om mee te gaan. 

Het werd een bijzondere avond. Klokslag 

acht belden we aan en werden van harte 

verwelkomd door Piet zelf. De kamer 

stond nog vol bloemen en verjaardags-

kaarten, de dag ervoor was hij 91 gewor-

den. Aan z’n stem en aan z’n geheugen 

was dit absoluut niet te merken, z’n 

ogen hadden hem echter wel in de steek 

gelaten. Toch vond hij de weg in zijn huis 

blindelings; hij was er geboren en geto-

gen! Een echt oud Zaans huisje uit 1700 

dat hij nog voor f 1000,- had gekocht van 

z’n ouders, de kelder, de opkamer en de 

bedstee zaten er nog in.

Piet Klees was weliswaar vast lid van 

Crescendo in Westzaan maar hij was ook 

jarenlang vaste invaller van Zaandijks 

Fanfare Corps. Als jongen van 10 jaar was 

hij begonnen met een muziekcursus in 

een groep van 17 jongens. Na verloop 

van tijd waren er daar nog 3 van over, 

Dirk Mes, Michel Smit en hij. Al snel 

werden ze voor de leeuwen geworpen in 

Op bezoek bij...

Piet Klees
Door: Annemieke Swagerman

Wilma Vloon aan tafel bij Piet Klees.        Foto Annemieke Swagerman
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het orkest op de 2e bugel. Echte fan-

faremuziek was er nog niet in de jaren 

‘30, het waren veelal stukken bewerkt 

voor fanfare. Hij noemde er een paar op 

en zong ze voor, ze zaten nog allemaal 

in z’n hoofd. Repeteren deed hij iedere 

dag, net zolang tot hij de stukken uit z’n 

hoofd kon spelen, dat maakte dat hij ook 

van de rest van het orkest kon genieten 

tijdens de repetitieavonden. Soms vergat 

hij in te zetten omdat hij vol bewonder-

ing zat te luisteren naar de anderen.

In 1936 werd hij samen met Dirk Mes 

gevraagd om in te vallen bij ZFC op 2e 

bugel. Ze zijn op heel wat concoursen 

meegeweest. De repetities waren 

destijds in de muziektent in de Bosch-

straat, een klein gebouwtje dat uit 

houten schotten bestond. Om de akoes-

tiek te verbeteren konden de schotten 

worden weggehaald en dat trok dan 

gelijk veel publiek uit het hele dorp.

De laatste twee jaar van de oorlog heeft 

Piet in Duitsland gewerkt, hij speelde 

inmiddels 1e piston en had z’n instru-

ment meegenomen. Na de oorlog kon 

hij niet gelijk terug naar Westzaan, er 

werd verteld dat Noord-Holland onder 

water stond, wat niet zo was. Z’n moeder 

wist al de tijd niet waar hij verbleef, wat 

hij heel vervelend vond. Hij is een paar 

maanden ingekwartierd geweest

in Someren (Noord-Brabant) en heeft 

daar gespeeld bij een katholieke mu-

ziekvereniging, waar hij een mooie aan-

vulling was voor het korps. De katholieke 

aspecten wekten bij de Zaankanter toch 

wel enige verbazing, ze liepen zo raar 

tijdens de processiemars! En waren ze 

kort daarvoor bevrijd van de dictatuur 

van Hitler, het leek er sterk op dat ze nu 

onder de dictatuur van de Paus zaten… 

Samen met Wilma neemt hij de lijst 

van dirigenten en de diverse optredens 

door. Na de oorlog stond Toon de Vries 

–naar wie het huidige repetitiegebouw 

is vernoemd- voor ZFC en hij werd in 

Wilma Vloon aan tafel bij Piet Klees.        Foto Annemieke Swagerman
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1952 opgevolgd door Frans Alleman, 

in 1966 hebben ze meegedaan aan het 

Nederlands Kampioenschap. In 1972 zijn 

ze onder Nico Krijgsman op concours ge-

weest en wonnen ze een 2e prijs. Daarna 

volgde Geersen, maar die was te aardig 

voor ’t orkest.

In 1976 kwam Jacques Banens –later 

solotrombonist van het Concertgebouw-

orkest- voor het orkest en die wist veel 

met ZFC te bereiken. Hij heeft de profes-

sionaliteit in het orkest gebracht door 

veel aan klankvorming te doen. Soms kon 

hij echter ook te streng zijn, hij kon boos 

weglopen als bleek dat je stempijp vast-

zat, wist Wilma zich nog te herinneren. 

Met Banens is ZFC een aantal keren naar 

topconcoursen geweest met prachtige re-

sultaten. Meer over de geschiedenis van 

ZFC is te vinden op www.zfc-zaandijk.nl.

Wilma vraagt of Piet haar vader Willem 

Vloon ook heeft gekend. “Jazeker, dat 

was een hele zachtaardige vriendelijke 

man die ook veel heeft ingevallen bij 

Crescendo.”

Hoe vond u het bij ZFC? De sfeer was 

fantastisch, de mensen waren allemaal 

even aardig. De hulp van Dirk Mes en mij 

werd zeer op prijs gesteld. Ik was ook 

een trouwe invaller, als ik eenmaal had 

toegezegd kwam ik altijd op de repetitie, 

en altijd op de fiets door weer en wind, 

regen en sneeuw. Toen het een keer heel 

glad was vroeg iemand aan Dirk Mes of hij 

zijn bas mee moest nemen met de auto, 

vervolgens viel die man boven op de bas, 

waarop Dirk –die ook regelmatig de no-

dige ongelukken met z’n bas had- droog 

opmerkte: “Nou dan had ik ’t net zo goed 

zelf kunnen doen.”

Piet is 10 jaar secretaris geweest bij 

Crescendo, in die periode heeft hij mooie 

concerten georganiseerd o.a  met de 

Koninklijke Mariniers Kapel. Daarnaast 

vroeg het bestuurswerk ook een zekere 

wijsheid om goed met mensen om te 

gaan. Vaak zeiden ze tegen hem: “Wat 

blijf je er rustig onder, Piet!” Volgens hem 

was dat ook de beste manier, niet op 

alle slakken zout leggen. Hij heeft altijd 

geprobeerd om diplomatiek met mensen 

om te gaan, ter illustratie hiervan de vol-

gende anekdote:

Een speler van Onderling Genoegen 

meldde zich aan als nieuw lid bij Crescen-

do met de mededeling dat hij gewend 

was 1e piston te spelen. Piet dacht bij 

zichzelf: Nou dan mag ie wel van goede 

huize komen om hier ook 1e piston te 

spelen. Aan ’t eind van de avond vroeg hij 

aan hem hoe ’t gegaan was: “Ik heb je niet 

zo erg gehoord.” “Nee, ik had niet zoveel 

embouchure.” “O, nou volgende keer 

beter dan maar, hè.” “Ja.” Twee weken 

later had hij uit zichzelf alweer opgezegd. 

Opgelost.
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Ik vroeg hem wanneer hij was gestopt 

met spelen. In 1998 heeft hij voor ’t laatst 

meegedaan aan een concours in Mid-

delburg, inmiddels op de bariton en 78 

jaar oud.  Z’n partijen waren uitvergroot 

gekopieerd en z’n lessenaar werd extra 

verlicht. Toen ze daarvoor in de weer 

waren met een verlengsnoer dacht hij 

bij zichzelf, ik moest er maar eens mee 

stoppen. “Maar het noosde me wel...” 

En toen ik vroeg wanneer hij helemaal 

gestopt was met spelen, zei hij dat ie nog 

steeds speelde op de bariton, alles uit 

z’n hoofd, bij mooi weer in de bijkeuken 

voor de hordeur. Aan de buren had hij 

eens gevraagd of hij niet teveel overlast 

veroorzaakte, maar ze vonden het juist 

hartstikke leuk! Tegen elven was Piet nog 

lang niet uitgepraat, maar eens komt er 

een end an. We kregen drie dikke envel-

oppen mee uit zijn doos met spullen. Hij 

nam afscheid met de wens ons binnen-

kort weer eens te kunnen horen spelen. 

Dat zal zijn met het HaFaBra-concert 

op zaterdag 29 oktober. Piet Klees, een 

aimabele man.

Er is in 40 jaar niets veranderd... Artikel uit ‘De Typhoon’ van 14 mei 1970.
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Afgelopen najaar heeft ZFC een korte Algemene Muzikale Vormings (AMV) cursus ge-

houden. Leerlingen van de basisschool De Zoeker werden bezocht voor flitslessen in 

de klas. Dit is meteen een mooie opstap voor kinderen om de smaak van het maken 

van muziek te pakken te krijgen, zodat ze verder kunnen gaan met muzieklessen. De 

cursusleider Pascal van de Velde, zelf trompettist, heeft de groepen 4, 5 en 6 van de 

basisschool De Zoeker bezocht. In drie kwartier heeft hij daar een muziekles gegeven, 

uitleg gegeven over orkesten en het fanfare-orkest in het bijzonder. Verder had hij 

instrumenten mee om te laten zien, en natuurlijk te laten horen!

Naar aanleiding van de scholenbezoeken hebben 22 enthousiaste kinderen zich 

aangemeld voor de vervolgcursus Blaas Maar Raak. In zes lessen werd uitgebreider 

ingegaan op het fanfare-orkest, de instrumenten, ritmes en notenschrift. Weer en 

wind kon niemand tegenhouden om naar de cursus te gaan. De sneeuw lukte dat 

wel, de cursusleider kwam hopeloos in een kilometerslange file te staan. Maar ook 

hier was geen man overboord, de cursus werd gewoon een week opgeschoven. Na 

het sneeuwreces , Kerstmis en Nieuwjaar bleek dat de eerder behandelde liedjes als 

de Fanfare-orkest Blues en het Bugellied nog steeds uit het hoofd en uit volle borst 

meegezongen konden worden. 

De cursus werd afgesloten met een presentatie waar alle deelnemers lieten zien 

en horen wat ze in de afgelopen tijd hadden geleerd. Het Toon de Vrieshuis was die 

avond afgeladen vol met toegestroomd publiek dat bestond uit papa’s, mama’s, 

broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en overige familieleden en geïnteresseerden. De liedjes 

werden uit volle borst meegezongen, de cursusleider legde ook kort wat lesstof uit 

aan het publiek. Toen de laatste ritmes waren geklapt en de laatste tonen waren 

geblazen, was het tijd voor de limonade en de koffie. Tweeëntwintig kinderen zijn op 

een leuke manier de beginselen van de muziek en het fanfare-orkest bijgebracht.

Blaas maar raak
Door: Rebecca de Wit



9

Ook meedoen met ZFC?
Ooit gedacht dat u ook een muziek-instrument zou willen bespelen? 

Of kent u familieleden of vrienden die dit best zouden willen?

Zaandijks Fanfare Corps is op zoek naar nieuwe leerlingen en ervaren muzikanten.

ZFC beschikt over eigen docenten die onze leerlingen voorbereiden op het  

meespelen in onze orkesten.

U kunt een gratis proefles nemen. Daarbij bieden wij een 
goed startpakket aan voor een lage prijs, inclusief gebruik 
van een muziekinstrument.

Iets voor u? U kunt informatie aanvragen wat betreft de mogelijkheden via: 

opleidingen@zfc-zaandijk.nl of u kunt zich aanmelden via de website: 

www.zfc-zaandijk.nl

Adverteren in de Fanfaria? Dat kan!

Voor €25,- per jaar krijgt u 1/8 pagina in ons blad. Elk 1/8 deel hierna kost €20,- 

extra. Bovendien krijgt u voor dit bedrag ook naamsvermelding op onze website. 

De Fanfaria wordt verspreid door de hele Zaanstreek.

Heeft u geen advertentie? Voor een klein bedragje maken wij een advertentie. 

Interesse? Mail naar: secretaris@info-zaandijk.nl
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KRITISCHE NOOTe
Recensie Blazen in de Beurs 19/06/2011
Door: Peter Dekker

Voor de derde keer verzorgde Zaan-

dijks Fanfare Corps een optreden in de 

concert-reeks ‘Blazen in de Beurs’ in het 

Amsterdamse Beursgebouw. In deze 

mooie zaal werd een dubbelconcert ge-

geven, samen met het Harmonieorkest 

Sint Caecilia uit Heemskerk. ZFC bracht 

hier de volgende stukken ten gehore:

Alla Marcia – Bernard van Beurden

Het concert ging overtuigend van start 

met een imponerend stuk van Bernard 

van Beurden. Bombastische tutti delen, 

geladen met dramatiek en spanning.

Dit werkt alleen als iedereen in het orkest  

er met de aandacht bij is en dat was het. 

Inzetten waren goed, dynamisch was het 

in orde en er werd met grote intensiteit 

gespeeld. Wel had ik het idee dat het 

hoge koper wat overspeeld werd door 

het lage koper, maar dat kan aan mijn 

plaats in de zaal hebben gelegen.

Grenzeloos – Bernard van Beurden

Voor dit stuk had ZFC samenwerking 

gezocht met sopraan Machteld

Vennevertloo. Een stuk dat qua toon

wisselt tussen weeklacht en verwijt. 

Orkest en solist waren aan elkaar ge-

waagd en de balans tussen beide was dik 

in orde. Machteld heeft een mooie toon 

en wist heel goed de intentie van het 

stuk over te brengen.  Ook in dit geval 

was de dynamiek erg goed, hetgeen 

deze uitvoering tot een indrukwekkend 

geheel maakte.

Romeo en Julia (drie delen)- Sergei 

Prokofiev

1. De inzet was prachtig. Hier stond iets 

te gebeuren. En dat kwam er ook uit. 

Gedeeltelijk het feest der herkenning, 

maar niet in de minste plaats de verdien-

ste van het orkest. Helaas waren in het 

eerste deel de inzetten niet altijd even 

strak, maar in het tweede, langzame deel 

kwam het goed. Heel mooi uitgevoerd, 

waarna de reprise van het thema ook 

weer heel goed werd uitgevoerd.

2. Een vrolijk, opgewekt deel, dat met 

goede intensiteit werd uitgevoerd. Spel-

vreugde klonk er in door. De hier en daar 

wat rammelende inzetten gingen soms 

ten koste van de overtuigingskracht.
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3. Een ietwat weemoedig aandoend deel, 

met dramatische statements van het 

orkest. Mogelijk dat het iets dramatisch-

er had gekund, maar desalniettemin een 

mooie uitvoering.

Fjoer en Fidúsje – Carl Wittrock

Dit is een stuk dat verhandelt over de 

strijd tegen angst en onrecht en het 

vertrouwen dat het allemaal recht zal 

komen.  Het stuk kent dan ook mooie 

dramatische wendingen waarin deze 

sentimenten tot uiting worden gebracht 

en ZFC wist daar goed raad mee.  In-

tensiteit, dynamiek, inzet, spelopvatting 

waren allemaal goed. Op wat intonatie-

foutjes na was het  uitvoeringstechnisch 

goed verzorgd en het orkest liet horen 

tot heel wat in staat te zijn. Heel mooi!

ZFC tijdens ‘Blazen in de Beurs’ in de Beurs van Berlage.             Foto Christiaan de Bruijne
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Jeugdzaken
Voorspeelmiddag saxofoonleerlingen
Op een donderdagmiddag vlak voor de grote vakantie lieten de vier saxofoonleerlin-

gen van Sascha Ewouds horen wat ze in vijf maanden tijd geleerd hadden. Ze hadden 

zelf voor publiek gezorgd en de zaal van het ZFC-gebouwtje zat vol! Benthe Scheffer 

doet verslag:

21 Juli was de voorspeelmiddag. Marise was op de sopraansax, Jennifer, Maaike en ik 

op de altsax. We mochten van Sacha zelf weten wat we gingen spelen. Ik heb 1 liedje 

met Maaike gespeeld,1 liedje met juf en Maaike en 4 liedjes 

alleen. Jennifer en Marise  hebben ook 

samen en alleen gespeeld.

Ik heb het heel leuk gehad en vond dat de 

andere ook goed speelden. Er was ook heel 

veel publiek dat was erg fijn. Ik wil gauw weer 

optreden. 

Benthe   (Foto’s Wilma Vloon)
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Vrijdagochtend 15 april 8.30, de ZFC-mobiel begint te rinkelen. Ik sta net bij mijn 

auto. Hallo Paula, met Kees er staat hier een grote vrachtwagen bij het gebouw en ze 

vragen waar de tent moeten komen te staan? Kees ik ben onderweg, over 10 minuten 

sta ik voor je neus. Met de tentenbouwer is alles doorgenomen, maar stel je voor dat 

die 375 m2 grote tent verkeerd om komt te staan. Ik moet er niet aan denken. Bij het 

gebouw aangekomen staan de hulptroepen paraat. Vrachtwagen, trekker, shovel, 

allemachtig, waar zijn we aan begonnen. Maar alles loopt als een trein, de zon schijnt, 

met koffie en frisdrank houden we de bouwers opgewekt en er wordt hard gewerkt. 

Het is een komen en gaan van leveranciers van dranken, bar, aggregaat,  toiletwagen, 

verwarming, buurtfotograaf, ZFC-ers, buren, belangstellenden... kortom het leeft.

Het is 18.00 uur, de tent staat, de vloer zit erin en de vlaggetjes wapperen op het dak. 

Even een break en daarna met een ploeg lekker gaan inrichten. In de loop van de 

avond gaat het harde werken door, podium bouwen, stalletjes maken, de tentenver-

huur bellen voor de ontbrekende podiumpoten. Maar alles komt goed, de kachel gaat 

aan en een gezellige groep ZFC-ers en aanhang waken en slapen de hele nacht in de 

tent. Het was koud, maar ze hebben zich er doorheen geslagen.

Zaterdag 16 april 2011, de dag, zolang naar toe gewerkt, zal het worden wat we ervan 

verwacht hadden. Al vroeg gaan we verder met het inrichten. Bij de bakker worden 

de broodjes gehaald en  op het Seanredam College gaan ze hard aan het werk om de 

catering in orde te maken. Wat een inzet allemaal. Het aantal zwart/rode Muziekfa-

briek T-shirts neemt toe, de muziekinstallaties worden aangesloten, de muziek komt 

uit de diverse hoeken van Zaandijk aangelopen.  We zijn er klaar voor...

12.30 uur, onze wethouder kan de opening verrichten, we horen de gong galmen en 

gaan van start. Spontaan melden zich nog diverse kinderen aan voor workshops, ze 

willen dansen, zingen, trommelen, volwassen gaan zich uitleven op vuilnisemmers 

De MuziekFabriek!
Een beleving…
Door: Paula Heijne
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en jerrycans, in verschillende muzikanten blijkt improvisatietalent te zitten en de zon 

blijft maar schijnen! Misschien scheen hij bij ons wel een beetje meer, want iedereen 

straalde. Heerlijke broodjes, leuke cadeautjes in de kraampjes, enthousiaste deel-

nemers, mooie knutselwerkjes, iedereen wist zich wel ergens mee te vermaken.  Nog 

even lekker met de crew eten en dan alles klaar zetten voor de generale. Tijdens de 

generale repetitie bleken we op het kleinste podium te gaan spelen dat we ooit heb-

ben gedaan en werkten we met man en macht aan ons “eindproduct” in De Muziek-

fabriek!

Het is 20.00, gaan we beginnen, ja  hoor, met veel enthousiasme wordt er een 

prachtig concert neergezet. We vielen van de ene première in de andere, de eerste 

keer met een koor gespeeld dat die middag is samengebracht, met 30 vuilnismannen 

gespeeld, flitsende meiden – en kleine heer- begeleid met een swingende dance-

act, een djembé speler uit Gambia opgenomen in de slagwerksectie, improvisatie 

talenten uit heel Nederland ontvangen en begeleid en ook nog met 400 man “Op de 

Amsterdamse grachten gezongen”. Het kon niet op. Na al dit plezier , konden we nog 

heerlijk nagenieten met De Slinger in de Band, wat een feest.

Maar aan dat feest kwam een einde. Zondagochtend, de waakploeg heeft weer goed 

op de tent gepast, we gaan de tent  in de stralende zon weer afbreken, zweet klotst 

overal, vinger tussen de vloerdelen, het maakt allemaal niets uit. Het is mooi ge-

weest. Om 15.00 uur zwaai ik de tentenbouwers, o nee afbrekers uit. Het gebouw en 

omgeving staat er bijna weer bij alsof er niets gebeurd is. Het is mooi geweest.

De MuziekFabriek! ...Is gesloten.  

Trotse organisatoren Wilma Vloon en Paula Heijne            Foto Christiaan de Bruijne
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Impressie MuziekFabriek.                 Foto’s Christiaan de Bruijne
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Beste ZFC fans, HAFABRA staat voor de 

deur. Nog maar een paar weken en dan 

hebben wij alweer ons eerste evenement 

van dit seizoen. Ook dit jaar belooft het 

weer een afwisselend muzikaal feest te 

worden. De harmonie die dit jaar de HA 

zal invullen is Prinses Irene uit Huizen, 

een harmonieorkest dat al jaren in de 

hoogste regionen musiceert. De FA is 

natuurlijk Zaandijks Fanfare Corps. Na de 

zomer is ZFC aan een nieuw programma 

gaan werken en op 29 oktober zullen wij 

daarvan een aantal werken uitvoeren 

waaronder het prachtige werk ‘Fleodro-

dum’. De BRA is nog een verrassing, 

maar zal ook dit jaar weer voor het 

nodige vuurwerk zorgen. Dus schrijf snel 

dit concert in uw agenda en neem veel 

vrienden en familie mee! 

Fleodrodum betekent zoiets als woon-

plaats begroeid met vlierstruiken en is 

een compositie, met 4 in elkaar overlo-

pende delen van de componist Eric Swig-

gers, die het verhaal vertelt van een oud 

Brabants dorp (het huidige Vlierden). Het 

dorp Vlierden duikt in het jaar 721 voor 

het eerst in de boeken op. 

Het eerste deel ‘Introductie’ is dan ook 

een middeleeuwse dans, die afwisselend 

door alle secties heen te horen is. 

Het tweede deel de Watermolens geeft 

weer hoe één van de watermolens vanuit 

stilstand langzaam begint te draaien 

totdat hij als het ware ‘op hol slaat’. Het 

slagwerk laat het mechaniek binnen de 

molen horen. 

Deel 3 ’t Ven. Aan de rand van Vlierden 

ligt een gebied met restanten van ven-

netjes wat nog altijd ’t Ven genoemd 

wordt. In dit gebied ligt ook het “Wieg-

erbos”, in dit afgesloten bos bevond zich 

in het midden een ronde vijver waarin 

een zuil stond met de ontroerende tekst 

“Samen in liefde luisteren naar stilte”.

Het vierde deel: Heksendans op de 

‘Tutjesberg’. Door de grillige vorm van 

de jeneverbesstruik sloeg de fantasie van 

onze voorouders op hol. Bij het opstij-

gen van nevelflarden uit de struik en het 

voorbij schuiven van wolken langs de 

maan dacht men spoken en heksen te 

zien. Vandaar dat dit gebied ook bekend 

staat als Tutjesberg; (Tutjes betekent 

‘oude wijven’ of ‘heksen’).

Wij zien u graag op 29 oktober in het 

Atrium van het Saenredam College.

HaFaBra
Door: Frans Salverius
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Guisweg 49, Zaandijk     (075) 6281856 
www.dhkerkhoven.nl                     
info@dhkerkhoven.nl 
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Slank, fit èn bruin de zomer in!
Maak kennis met Kuin!

075-6285493 - Dr. J.J. van der Horststraat 2 - Zaandijk
sauna - sportschool - wellness

Twee maanden onbeperkt sport, 
sauna en zonnebank, 
inclusief inschrijfgeld en materialen  

            voor slechts ¤ 38,50 p/m
borg ¤ 33,00

STUDIOCDB
interieurarchitectuur

advies . ontwerp . verbouwing

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


