IN DE SCHIJNWERPER
Dorien ten Cate: ‘Blij dat ik de kinderen van school weer zag’

Dorien ten Cate (33) woont met haar vriend Jesse Biël (33) op IJsvogelstraat 1.

Ben je familie van…?
Haha. Dat wordt mij wel vaker gevraagd, maar het
antwoord is ‘nee’. Ik kom uit Groningen en heb hier
geen familie. Jesse komt uit Zaandam. We wonen
nu 3,5 jaar in Westzaan. We gaan tien jaar met
elkaar en hebben naast Zaandam ook in Alkmaar
gewoond, waar Jesse gestudeerd heeft.

Hoe heb je hem leren kennen?
Elf jaar geleden op Lowlands Festival. Ik ben daarna
eerst nog een half jaar gaan reizen door Australië,
maar heb daarna toch weer contact gezocht. En
van het een kwam het ander.

Waar werk je?

Zou je te zijner tijd wel weer terug willen
naar je geboorteplaats?
Nou, het is altijd een optie natuurlijk. Maar voor nu:
ik werk op een fijne plek en we wonen hier heerlijk.
Drie jaar geleden was dit ons eerste koophuis. Aanvankelijk wilde ik niet kopen, want dan zit je er zo
aan vast. Maar nu we dat dus wel gedaan hebben
zegt dat denk ik wel genoeg over wat ik wil. Jesse
vindt het wonen in Westzaan erg relaxt. Alles is
dichtbij: de rust om je heen en in de weilanden. Hij
fietst ook naar zijn werk. In Amsterdam is het moeilijk de rust op te zoeken en hiervandaan ben je zo
in de stad om de drukte om je heen te hebben.
Omdat we zo dicht bij het water wonen hebben we
zo’n rubber opblaaskano gekocht. Dus als het niet
te hard waait gaan we regelmatig het water op.

Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar toen
ik in Groningen klaar was met de pabo was er
geen werk in het onderwijs. Ik moest kiezen waar Mis je je familie?
ik werk zou gaan zoeken. Hier in de Zaanstreek of In het begin gingen we om de week naar ze toe.
in Amsterdam was daar nog de meeste kans op. We gaan altijd naar de verjaardagen van de opa’s
Ik heb toen met een nulurencontract op een kin- en oma’s of andere familieleden. Maar je gaat hier
derdagverblijf gewerkt en toen dat na drie jaar afspreken met vrienden en dan ga je vanzelf een
niet werd omgezet in een vast contract ben ik op stuk minder.
basisschool IKC Tuindorp in Amsterdam gaan werken. Ik werk daar nu nog steeds. Met de kleuters. Ik Hoeveel dagen per week werk je?
ga daar op de elektrische fiets heen. Dat rijd ik in Vier. Ik was trouwens wel blij dat ik na al die weken
een half uurtje. Ik hou niet zo van fietsen en op een de kinderen van school weer zag. Tijdens de crisis
gewone fiets zou dat al gauw vijftig minuten zijn. was het een beetje als in Australië, waarbij alles
Jesse werkt op het Iederslandcolmocht en niets moest. Ik was een
lege in Amsterdam. Vanwege die
aantal uren per dag voor school
‘Met een op
lange vakanties is het wel fijn dat hij
bezig, maar kon ondertussen ook
blaaskano het een rondje lopen door de Westzaook in het onderwijs zit. Ikzelf ben
water op’
heel erg van het reizen. Jesse minnerpolder. Dus terug in dat schoolder, maar met hem heb ik inmiddels
ritme met al die maatregelen erbij
ook al heel wat verre reizen gemaakt. We gaan ook was best even wennen. Op woensdag en zondag
ieder jaar op wintersport.
heb ik twee bijrijdpaarden die ik verzorg en waar
ik op rijd. Ze staan op een weilandje schuin tegenover Boer Geert, bij de Den Uylbrug in Zaandam.
Dit jaar wordt het geen grote reis dus.
Nee. We zijn van plan om met een pas gekochte Vroeger reed ik in een manege, maar die duizend
grote tent Nederland te gaan ontdekken. We zijn rondjes vond ik verschrikkelijk. Ik rijd meestal over
hier wel weekendjes weg geweest en een week het Hembrugterrein of door de Noorder IJpolder.
naar de Waddeneilanden, maar verder niet echt op
vakantie.
Heb je nog andere hobby’s?
Ik fotografeer. Het liefst doe ik natuurfotografie,
want de natuur heeft geen mening, haha. Een
Hoe is het voor een Groningse om in
dier zal je niet zeggen of hij er al dan niet goed op
Westzaan te wonen?
Ja, heel anders. In Groningen vond ik de mensen staat. Voor een collega heb ik haar trouwerij gefomeer open. Toen Jesse daar voor het eerst naar mij tografeerd, maar dat gaf te veel spanning. Ik vraag
toekwam was hij verbaasd dat zelfs de buschauf- mij dan af wat zij ervan zouden vinden. Vorige
feur hem goeiedag wenste. Maar hier zijn de buren week heb ik voor vrienden een fotoshoot gedaan
echt oprecht geïnteresseerd en ze maken gauw van hun pasgeboren baby. Ik doe dus verschileven een praatje op straat. Dat hebben we in Zaan- lende takken, maar vind natuurfotografie toch het
leukst. Op Instagram plaats ik foto’s onder de naam
dam niet meegemaakt.

Pics_by_Dory. Het lijkt mij wel leuk om daar mijn
werk van te maken. Het nabewerken van foto’s vind
ik niet zo leuk, dus meestal laat ik ze zoals ze zijn.
Maar soms hoort het er gewoon bij, dus dan doe
ik dat. Als ik natuur fotografeer geeft dat ontspanning en in opdracht krijg ik spanning. O ja. Ik heb
lang gebasketbald. Daar ben ik even mee gestopt,
omdat ik zumba wilde proberen. Dat doe ik hier
in het dorpshuis. Verder ben ik veel aan het tekenen of iets aan het maken. Ik heb net plantenbakken voor buiten gemaakt van hout dat ik nog over
had. We hebben drie cavia’s en voor hen heb ik dit
flatgebouw gemaakt. Zonder voorkant, want ze
springen er toch niet uit. Via dit trappetje kunnen
ze naar de andere verdiepingen. Verder hou ik van
muziek luisteren en films kijken. Ik ben altijd bezig
en kan niet goed stil zitten. Of ik van koken hou?
Nou, dat doet Jesse.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Dat je plezier hebt en mensen kunt meenemen in
dat plezier. Het zou kunnen lijken dat ik niet serieus
ben, maar dat ben ik wel, hoor. Ik geniet van alle
kleine dingen. (Op de achtergrond zegt) Jesse: ‘Ga
niet op zoek naar het doel van het leven, maar laat
het leven het doel zijn.’ Het is zijn quote, maar ik
ben het er wel mee eens, hoor.
Marijke van der Pol
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