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Voorwoord

Raldy Brand 3

Geachte dames en heren,

In 1889 legde de heer Flentrop het grondvest voor de 

oprichting van Gemengde zangvereniging Daniël de Lange.  

Binnen 3 jaar naar de oprichting werd al afgeweken van het 

repertoire.  

Door de jaren heen zijn er vele bijzondere concerten in 

binnen- en buitenland gegeven, waaronder een concert in 

het bijzijn van Koningin Juliana omstreeks 1936. Een bijzondere 

gebeurtenis voor een koor uit de Zaanstreek!

In 2007 staken het bestuur en dirigent “de koppen bij elkaar” en besloten de enige opera die 

over onze Zaanstreek te gaat, uit te voeren ter ere van het 120 jarig jubileum. De komische 

opera “Zar und Zimmermann” van Lortzing. Deze componist heeft nooit kunnen vermoeden 

dat de Zaanstreek en Nederland een binding met het mooie Rusland zouden krijgen. 

Dit is zichtbaar in de kleuren van de beiden vlaggen; rood, wit en blauw.

Tsaar Peter heeft zijn voetstappen onuitwisbaar in en om het Krimp neergelegd. Velen genieten 

nu nog van het Czaar Peterhuisje op het Krimp in Zaandam. Het huisje trekt veel bezoekers 

aan uit zowel het binnen- als buitenland. De beheerder van het Czaar Peterhuisje, de heer 

Hordeman heeft onze koorleden uitleg gegeven over de geschiedenis van het huisje.

Een productie als deze kan je niet alleen realiseren.  Ik ben er trots op dat het Mannenkoor 

Excelsior uit Edam zich samen met ons in dit avontuur wilde storten. Ik hoop dat deze 

samenwerking niet éénmalig is. 

Ik wil het Clusius College uit Amsterdam hartelijk danken voor de fantastische samenwerking. 

Dank ook voor de medewerkers van de balletschool De Toverfluit, die heel veel uren hebben 

gestoken in het repeteren van de dansjes.

Als laatste wil ik alle sponsoren bedanken voor hun financiële bijdrage. U heeft het mede 

mogelijk gemaakt om deze productie neer te zetten. 

Ik wens u heel veel kijk en luister plezier.



Wietse Stuurman, geboren op 2 december 1976, begon muziek 

te studeren toen hij 8 jaar oud was. Met de hulp van diverse 

leraren resulteerde dit later in een studie componeren en 

dirigeren.

In 1996 startte hij met de studie muziekwetenschappen op 

de Amsterdamse Universiteit, waarbij zijn speciale voorkeur 

uitging naar oude muziek. Deze interesse kan herkend worden 

in zijn composities en zijn sterke melodieuze muzieklijnen met 

een bijna gregoriaans karakter.

In 1999 kwam Wietse in contact met de Nederlandse componist Henk Nieland. Destijds 

componeerde Nieland een opera genaamd “In Touch”, welke in 2000 in Bratislava in Slowakije 

werd uitgevoerd. 

Naast het schrijven van een groot aantal vocale werken, schreef Stuurman ook muziek voor 

alleen piano, kleine orkesten (of zoals hij wenst te noemen; “orkest eenheid”), grote orkesten 

en zelfs werken voor piano en dubbele bas. Naast het componeren is Wietse een zeer ervaren 

dirigent voor zowel koor als wel orkest. Iedere dag werkt hij met een van de 8 ensembles die 

hij leidt, variërend van een kamerkoor tot één koperorkest.

www.wietse-stuurman.nl

Hans Weenink studeerde piano aan het Conservatorium te Alkmaar bij Harry Vooren. Hij legt 

zich voornamelijk toe op begeleiden, met name zangbegeleiding.

Hij is vaste begeleider van een aantal koren in de regio en van het 

zangkwartet Bella Cantara. Daarnaast is hij een veelgevraagd 

begeleider van solistisch optredende zangers en zangeressen.

In mei 2004, mei 2005, mei 2006 en mei 2007 leverde hij een 

belangrijke bijdrage aan de wereldpremières van respectievelijk 

het Requiem Opus 12, Missa Pronuncionem,

 het Stabat Mater en Miserè Mei Deus van dirigent/componist 

Wietse Stuurman.

Hans Weenink • muzikale begeleiding
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Wietse Stuurman • dirigent

www.pianoenzo.nl



Op 17 november 1889 werd Daniël de Lange opgericht als kerkkoor. Dit was echter voor korte 

tijd, want reeds op 13 februari 1900 voerde het koor haar eerste operette uit.

Hiermee werd het een operettekoor compleet met zang en spel om uiteindelijk uit te groeien, 

tot de huidige gemengde zangvereniging Daniël de Lange. 

Het koor bestaat uit ± 80 leden, onderverdeeld in Sopranen, Alten, Tenoren en Bassen. Al jaren 

brengt Daniël de Lange een zeer gevarieerd programma, waardoor de uitdrukking “wij zingen 

alles van Bach tot Beatles” is ontstaan. 

Gemengde zangvereniging Daniël de Lange is een koor waar gezelligheid, teamspirit en 

samenwerking hoog in het vaandel staan. Ieder jaar schenkt het koor minimaal twee concerten 

aan een goed doel en zingt het minimaal één concert per jaar vanuit de vereniging zelf. 

Het koor wordt aangestuurd door dirigent Wietse Stuurman en wordt muzikaal begeleid door 

pianist Hans Weenink. De afgelopen 120 jaar heeft het koor verschillende hoogtepunten 

gekend, waaronder: de Kröningsmesse van Mozart, Requiem van Frigyes Hidas, Requiem Opus 

12 van Wietse Stuurman, Schöpfung van Hayden en de Missa Brevis van Jacob de Haan.

Ter ere van haar 120 jarig jubileum voert “Daniël de Lange” in samenwerking met het 

mannenkoor “Excelsior” uit Edam de komische opera “Zar und Zimmemann” van Lortzing 

tweemaal concertante uit. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Het Promenade 

Orkest uit Amsterdam. De algehele leiding is in handen van dirigent Wietse Stuurman.

Zangvereniging Daniël de Lange

Heeft u zin gekregen om te zingen? U bent van harte welkom om een aantal repetities bij te 

wonen. Het koor repeteert iedere maandagavond van 20:00 uur tot 22:30 uur 

in ons clubgebouw de Harmonie Apollo, Boschjesstraat 22, 1541 KK  Koog a/d Zaan.

Informatie

T 06 17799666 (voorzitter Raldy Brand)

E info@danieldelange.nl

Of kijk op onze website www.danieldelange.nl
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Peter Jonk • bariton

Peter studeerde aan het Sweelick Conservatorium te Amsterdam bij 

Max van Egmond en Charles van Tassel. Hij vervolgde zijn studie bij 

Udo Reinemann aan het Utrechts Conservatorium, waar hij in 1989 

zijn diploma Uitvoerend  Musicus behaalde. Daarna volgde hij 

zanglessen bij Aafje Heynis en James Mc Cray.

Peter was verbonden aan de Hoofdstad Operette van 1992 

tot 2000. Verder heeft hij aan vele Oratoria zijn solistische 

medewerking verleent zoals de Johannes Passion van Bach en Arvo 

Part, het Requiem van Verdi, Faure, Friges Midas de Cucifixion van 

Stainer en de Schopfung van Haynn.

Hij werkte mee aan diverse cd opnames waaronder de Christuspartij uit de Matthaus Passion 

van J.S. Bach. Hij gaf vele Opera Concerten met het Amsterdams Opera Koor Euterpe. Verder 

zong hij de rol van Guglielmo uit de Opera Cosi van Tutte bij het Onafhankelijk Toneel.

In 2007 heeft  hij een vocaal ensemble opgericht Peter Jonk & The Dutch Vocals genaamd.

René Pootjes • bas

René Pootjes studeerde bij Wim van Sante (Wagner vereniging) en Pieter van den Berg 

(Nederlandse Opera) en heeft in diverse producties als solist opgetreden. Producties waarin hij 

te zien was zijn o.a. Cantates van Johan Sebastian Bach onder Julia Scepanovic en het koor van 

het Amsterdams Barokgezelschap o.l.v. Alexander Vakoulsky.

Op uitnodiging van gemengde zangvereniging Daniël de Lange was 

hij één van de solisten in Mozart’s Krönungsmesse. Tevens heeft hij 

bij diverse opera’s gezongen waaronder: Nabucco met het Viable 

Opera koor & orkest en Mozart’s Zauberflote en Othello.

René Pootjes is sinds 2007 vast koorlid van Bachkoor Holland, 

waar hij diverse werken van Bach heeft gezongen zoals de Mattheus 

Passion, de Hohe Messe met het Concertgebouw Kamerorkest o.l.v. 

dirigent 

Roy Goodman.  Heden is hij één van de vocalisten van het Divertimentokwartet die dit jaar is 

opgericht. Een  kwartet dat muziek laat horen van Musical tot en met Opera.
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Andrea Vos is geboren in 1969 te Amsterdam waar ze vanaf haar achtste jaar piano- en 

balletlessen kreeg. Na haar studie aan het conservatorium in Amsterdam zong ze haar eerste 

hoofdrol bij de Amsterdamse operettevereniging THALIA.

Ze werd aangenomen als freelancerzangeres bij de Nationale 

Reisopera waar ze vervolgens deelnam aan negen operaproducties. 

In het buitenland vertolkte ze verscheidene rollen, o.a. de 

koningin van de nacht uit Die Zauberflöte van Mozart. Andrea 

kreeg respectievelijk les van Job Walberk, Sophia van Sante, 

Jan Polak en Zenya Presrenka.

Andrea heeft in twee showgroepen deelgenomen: Les Dames 

Blanches en The Three Dutch Soprano’s. Daarnaast heeft zij 

enige tijd een kleine lespraktijk gehad. Nu heeft ze haar eigen 

soloprogramma waarmee ze zich voornamelijk richt op het operarepertoire.

Andrea Vos • sopraan

Hans van Niekerk • bariton

Hans van Niekerk is sinds 1980 actief in het Westfriese muziekleven en 

woont in Hoorn. Hij is begonnen als bariton bij het 

Westfries Mannenkoor en uitgegroeid tot vaste baritonsolist. Met 

het Westfries Mannenkoor heeft hij veelvuldig opgetreden in en 

buiten Noord-Holland. In diverse buitenlandse concerten zong 

hij solo’s, die te beluisteren zijn op de verschillende cd’s van het 

Westfries Mannenkoor. Hans studeert bij Maria Rondèl in 

Noord-Beemster. 

Hans is lid van vokaal ensemble ‘Bamestra’s Collectief’. Hij is actief in de 

Westfriese zang- en cabaretgroep ‘Zomaar Wat’, waarvan hij mede-oprichter is. 

Samen met Bianca de Heer uit Heiloo heeft Hans twee eigen theaterprogramma’s op de 

planken gebracht. Het derde programma is in voorbereiding. In de musical “De Spanjaard moet 

hangen” zong en speelde hij de rol van burgemeester van Alkmaar. Hij heeft daarnaast vele 

gastrollen gedaan als solist bij diverse operetteverenigingen, de laatste in der Bettelstudent 

(2009). Hans is lid van het Lenie Groot kwartet ”Bella Cantara” en treedt verder op als solist op 

uitnodiging bij diverse koren en gelegenheden.
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Zar und Zimmermann • het verhaal

Zaandam 1698 – Onder de schuilnaam Peter Michaelov neemt Tsaar Peter de Grote een baan 

aan op een Hollandse scheepswerf. Hij wil zich in de scheepsbouw bekwamen.

Op dezelfde scheepswerf werkt ook de Russische deserteur Peter Ivanov. De twee Peters 

worden vrienden en werken samen. Al snel gaat het gerucht de ronde dat de Russische 

Tsaar incognito in Zaandam verblijft. Burgemeester Van Bett begint daarom meteen aan de 

voorbereidingen van een grootse huldiging. Hij is hiermee zeker niet de enige die de komst van 

de Tsaar wil vieren. Ook de Franse gezant De Châteuneuf, de Engelse gezant Lord Syndham en 

de Russische admiraal Lefort willen de Tsaar vinden.

Uiteindelijk denken zij in Peter Ivanov de Tsaar gevonden te hebben. Dit tot grote schrik van 

zijn nichtje Marieke, die stiekem verliefd is op Peter Ivanov.

Door politieke toestanden in Rusland wordt de Tsaar gedwongen zijn ware identiteit bekend te 

maken. Het verhaal eindigt met het vertrek van de Tsaar en de verloving van Marieke met haar 

Peter Ivanov.

De vijf Nederlandstalige teksten die de rode draad vormen in de concertante 

uitvoering van de Duitstalige opera ‘Zar und Zimmermann’ zijn geschreven 

door Martha Dirkmaat-Planting. Zij werkt sinds 1986 als publicist op het 

gebied van kunst en cultuur. 

Veel achtergrondartikelen, interviews en recensies zijn gepubliceerd 

in het Noordhollands Dagblad. Ook voerde zij opdrachten uit 

voor  de provincie Noordholland en het Nederlands Instituut voor 

Cultuureducatie.

In 2007 verscheen in samenwerking met Dr. Ing Corrie Boschma-Aarnoudse en 

Drs. Eveline de Boer het boek ‘Verbonden Eeuwen’, 500 jaar kunst en kunstenaars uit Edam. In 

deze uitgave belicht Martha Dirkmaat-Planting de thematiek, inspiratiebronnen en technieken 

van hedendaagse schilders, beeldhouwers, grafici, ontwerpers, illustratoren, filmers en 

fotografen. 

Optredens met eigen dichtwerk verzorgde zij onder meer in het Amsterdamse Theater 

Bellevue. Als voordrager van Nederlandstalige poëzie werkte zij in 2008 en 2009 mee aan 

poëzie-concertavonden in Beets en Oosthuizen georganiseerd door Stichting KunstZee. 

Martha Dirkmaat-Planting • auteur
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Hans Otjes • de verteller

In 1968 werd hij bestempeld als een “ongebreideld komisch talent”. 

Korte geïmproviseerde clowneske cabaretoptredens groeiden via 

mensen als Nico Knapper, Herman van Veen en Wim Sonneveld, 

die hem “een poëtische clown” noemde. 

Hans werd een geliefd kinder tv-figuur door kinderseries als 

Bibelebons, De holle bolle boom, Manus van alles, Hamelen 

en Q en Q. Hij speelde vervolgens als (komisch) acteur in vele 

televisieprogramma’s in de meest uiteenlopende genres; drama, 

musical en showproducties, zoals de André van Duin revue. 

Hij richtte een theatercollectief op en speelde klassiek toneel onder regie van o.a. Vera 

Baresóva. Tevens speelde hij in tv- en radiocommercials en deed hij veel nasynchronisatiewerk 

voor o.a. speel- en tekenfilms.  In het theaterstuk ‘Dán is de koek óp’ uit 1990 stond hij na 22 

jaar voor het laatst op het toneel. 

In 1993 behaalde Hans zijn diploma illustreren aan de Vrije Tekenacademie in Amsterdam. 

Jan A. Kleyn, een vooraanstaand paragnost en regressietherapeut, werd zijn mentor en vriend 

en  stimuleerde hem om zich als regressietherapeut/paragnost te ontwikkelen. Zo ontstond er 

een tot op heden goedlopende, bescheiden eigen praktijk. 

De laatste jaren verleent Hans weer heel incidenteel zijn medewerking aan inspirerende 

toneel- en muziekproducties, waarbij het met ‘wié’ misschien nog wel belangrijker is dan het 

‘wat’.
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Het Clusius College • bloemstukken

Het Clusius College Amsterdam is een relatief kleine school met gemiddeld 350 leerlingen. In 

het rooster is veel ruimte gereserveerd voor groen gerichte praktijklessen, zowel binnen als 

buiten.

Voor de uitvoering van de Zar und Zimmermann heeft gemengde zangvereniging Daniël 

de Lange de leerlingen van het Clusius College benaderd via het ‘Greenpoint’. Dit is een 

plaats in de school waar onderwijs en bedrijfsleven samenkomen. Iedere organisatie die een 

‘groene’ opdracht heeft, kan hier terecht. De leerlingen hebben flink hun best gedaan op de 

bloemstukken en de corsages. Ook de hapjes zijn door hen verzorgd.



Kerstin van Garling • mezzo-alt

Kerstin van Garling werd geboren in het Duitse Leipzig. Zij studeerde zang en piano aan de 

Hochschule fur Müsik” Carl Maria von Weber” in Dresden en “Felix Mendelssohn Bartholdy” in 

Leipzig.

1983 maakte zij haar podiumdebuut bij het “Theater der Stadt 

Cottbus” en werd in 1987 geëngageerd in het koor van de Opera 

leipzig. Hier werkte zij tot 2001. Ze volgde masterclasses van 

Kammersängerin R. Härtel, Prof. M. Plehn en Prof. Chr. Nowack. 

Van 1999-2000 was Kerstin ook verbonden aan de Hoofdstad 

Operette Amsterdam. Tevens heeft zij diverse opera’s bij het Viabele 

Operakoor gezongen in de RAI in Amsterdam.

Naast haar activiteiten in het muziektheater is ze ook actief als concert en oratorium zangeres. 

Sinds 2001 zingt zij bij het Bachkoor Holland.

Edwin van Gelder • tenor

Edwin van Gelder studeerde hoorn en zang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag 

en aan het Rotterdams Conservatorium. Als hoornist speelde hij als freelancer in het Rotterdam 

Philarmonisch Orkest, het Metropool orkest, Holland Symfonia en 

Nieuw Sinfonietta Amsterdam.

Na het behalen van zijn diploma Uitvoerend Musicus Solozang 

werd hem een beurs toegekend om verder te studeren in 

Duitsland bij Hendrik Rootering en in Italie bij Rodolfo Celletti.

In de eerste jaren na zijn afstuderen zong hij in tal van koren, 

waaronder het  Collegium Vocale Gent en Capella Amsterdam 

en werkte in die hoedanigheid met dirigenten als Frans Bruggen, 

Philippe Herreweghe, Marc Minkovsky en Reinbert de Leeuw.

Hij zong de rollen van Jean van Leyden in le Prohete (Meyerbeer), Cavaradossi in Tosca

( Puccinni), Don Jose in Carmen (Bizet), Radames in Aida (Verdi), Barinkay in 

der Zigeunerbaron (Strauss), Falsacapa in les Brigands (Offenbach), Spalanzani in 

les contes d’Hoffmann (Offenbach), Camille de Rosillion in die lustige Witwe

(Lehar) en Tamino in die Zauberflote (Mozart) in theaters in Nederland, Belgie en 

Italië. Als docent is hij verbonden aan de Amsterdamse Toneelschool en 

Kleinkunstacademie.
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Ap de Vries • tenor

Siem Kroon • bas

In 1965 sloot Ap de Vries zich aan bij de operettevereniging Harmonie in Den Helder, waar hij 

twaalf jaar heeft gezongen. Na deze periode sloot hij zich aan bij operettevereniging West Frisia 

in Winkel. Twaalf jaar heeft hij in vele producties de eerste tenor partij vertolkt. Inmiddels zingt 

Ap alweer dertien jaar bij operettevereniging K.O.V. in Krommenie.

In diezelfde tijd is hij met zanglessen begonnen bij Elena Cornelissen 

in Schagen. Voor het instuderen van zijn operetterollen heeft hij les 

bij Tiny van Wijk in Alkmaar.

Het is voor Ap een eer dat hij, na zoveel jaren operette te hebben 

uitgevoerd, mag meedoen aan de productie ‘Zar und Zimmermann’. 

Hij ziet het als een bekroning op zijn operettehobby.

Siem Kroon studeerde Chemie en koos na zijn academische promotie voor een loopbaan 

in het bedrijfsleven. Inmiddels is hij zelfstandig interim-(support)manager en vervult hij 

uiteenlopende opdrachten in de chemische procesindustrie. 

Naast zijn zakelijke activiteiten beoefent hij de zangkunst als 

een “uit de hand gelopen” hobby. De pedagoog 

Lodewijk Meeuwsen heeft een belangrijk aandeel gehad in 

de ontwikkeling van zijn stem. 

Al ruim 30 jaar zingt Siem Kroon vrijwel maandelijks een 

Bachcantate. Eerst als lid van het Zaans Cantatekoor o.l.v. 

Jan Pasveer en na het opheffen ervan bij Cor Brandenburg en 

diens Collegium Vocale Zaandam.  

Naast o.a. cantates en alle grote vocale werken van Bach, soleerde hij in de Markus Passion 

van Keiser, cantates en ander werk van Bruhns, Buxtehude, Kuhnau, Telemann, Musikalische 

Exequien van Schütz, Gloria en de Kerstvespers van Monteverdi, Krönungsmesse en Requiem 

van Mozart, Schöpfung van Haydn, Mis van Strawinsky en het Requiem van Verdi.

 

Scenisch vertolkte hij de rol van Jimmy in “Das kleine Mahagony” van Kurt Weil en bij 

Opera Zaanstad zong en speelde hij “Zuniga” in Bizet’s Carmen.  
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Het Promenade Orkest • begeleiding

Balletschool De Toverfluit • dans

Balletschool De Toverfluit werd opgericht op 18 december 1948 door Ann Sijbranda. Sinds 

januari 2000 staat de balletschool onder leiding van Elaine v/d Feen.

 

De  Toverfluit heeft in haar lange geschiedenis vele kinderen en volwassenen het plezier in 

dans kunnen bijbrengen. Hiernaast hebben op de Toverfluit ook vele professionele dansers, 

danseressen, choreografen en pedagogen hun eerste dansstappen gezet 

zoals Erna Beenakker, Rudi van Dantzig, Marianne Sarstadt, Karin Post,  

Andrea Leine, maar ook  Joyce Zwaneveld en Marjolein Buningh die 

na hun opleiding bij de Toverfluit zijn gaan werken. 

Nog steeds stromen via de Toverfluit elk jaar veel leerlingen door 

naar de verschillende dansopleidingen in het hele land.

Het Promenade Orkest is voortgekomen uit het opgeheven 

Nederlands Promenade Orkest. In eigen beheer besloot een aantal 

musici na de opheffing een nieuw orkest op te richten. Met veel 

plezier en toewijding richt het ensemble zich voornamelijk op 

koorbegeleidingen.

 

Het Promenade Orkest speelt in elke gewenste samenstelling 

en in elke gewenste grootte. Ook in het repertoire betoont het 

zich zeer flexibel: van barok tot musical.

 

Het Promenade Orkest beschikt over twee hooggekwalificeerde 

concertmeesters die beurtelings als aanvoerder van het orkest fungeren:

Manon Meijs: doceert aan het Conservatorium te Maastricht. Zij behaalde Cum Laude het 

diploma Orkestdirectie Tweede Fase aan het Maastrichts Conservatorium bij Jan Stulen. Zij 

maakte deel uit van het Bonnefanten pianotrio en van het Dshamilja strijkkwartet dat een 

internationale carrière doormaakte. 

Rami Koch: was concertmeester van ensembles als het Arkios ensemble en het Caecillia 

Consort. Met deze ensembles verzorgde hij regelmatig solistische optredens. Van 1976 tot 

2004 was hij concertmeester van het Metropole Orkest en van 1982 tot heden lid van het 

Raphael kwartet.
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Edams Mannenkoor Excelsior • zang
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Mannenkoor Excelsior werd opgericht in 1921en is het oudste mannenkoor in de regio. In de 

loop der jaren heeft het mannenkoor bewezen veerkrachtig te zijn. Het uit momenteel dertig 

man bestaande koor is goed bezet in alle partijen. 

Een paar keer per jaar geeft Excelsior een concert, meestal in samenwerking met een ander 

koor.   In de afgelopen jaren was er een optreden met het Lapis Ensemble en het kerstconcert 

in Broek in Waterland dat samen werd gezongen met het Gemengd Koor.

Vorig jaar heeft het koor met veel plezier en met goed resultaat deelgenomen aan het regio-

naal concours van het KNZV in Haarlem. Tevens wordt ieder jaar met 

enthousiasme deelgenomen aan het Waterlands Korenfestival.

Het repertoire van Excelsior omvat een breed scala: de 

mannenkoordelen bestaan uit opera, operette, musical, 

liederen en andere werken in alle mogelijke talen van 

Latijn tot Russisch. Omdat het koor van nieuwe uitdagin-

gen houdt, heeft het vorig jaar met succes en plezier een 

concert uitgevoerd in samenwerking met het Don Kozak-

kenkoor Nederland.

Uitdagingen wil het koor in de toekomst graag blijven aangaan. 

Zo hebben zij meteen toegezegd mee te doen aan de komische 

opera de Zar und Zimmermann. Na een aantal gezamenlijke repetities hopen zij u vandaag veel 

luisterplezier te brengen. Dirigent Wietse Stuurman, onder wiens bekwame en inspirerende 

leiding het koor al 10 jaar werkt, weet de mannen nog steeds de goede richting aan te geven. 

Interesse?

Heeft u interesse om u als koorlid aan te sluiten bij het Edams Mannenkoor Excelsior? De 

repetities zijn iedere donderdagavond in de Groenlanderkerk te Edam. Wie van zingen houdt 

en op ontspannen wijze probeert het mooiste instrument - de menselijke stem - te gebruiken, 

is van harte welkom.

Informatie 

T 06 53447429 (voorzitter Jan Radder)



Met korting naar het Czaar Peterhuisje

Speciaal voor bezoekers van de voorstelling Zar und Zimmermann 

heeft het Czaar Peterhuisje een leuke aanbieding.

Bij inlevering van deze bon krijgt u korting op de toegangsprijs van het 
Czaar Peterhuisje. U betaalt dan slechts € 2,50  entree.

Deze aanbieding is voor twee personen en is geldig tot 1 januari 2010, 
restitutie is niet mogelijk.

Czaar Peterhuisje • Krimp 23 Zaandam • 1506 AA Zaandam • tel: 075-6160390

www.zaansmuseum.nl

Peter Meijn • decor

Peter Meijn is verantwoordelijk voor het decor van de 
Zar und Zimmermann. Hij gebruikt hiervoor een speciale techniek van airbrush en 
grafitti.

Naast decorontwerp houdt Peter zich bezig met muurschilderingen, of murals, 
schilderingen op canvas en airbrush, een techniek van schilderen waarbij spuitbussen 
worden gebruikt.

Het werk van Peter Meijn is te zien op zijn website: www.petermeijn.com
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Donateur worden

Geniet u ook altijd zo van de concerten van Daniël de Lange en vindt u het belangrijk 
dat Daniël de Lange mooie concerten kan blijven geven?

Dan kunt u ons financieel steunen door jaarlijks een donatie te storten.

Voor slechts € 12,- per jaar wordt u donateur van Gemengde zangvereniging 
Daniël de Lange.

U wordt dan uiteraard op de hoogte gehouden van onze activiteiten en concerten!

Interesse?

Vul de onderstaande bon in en geef hem aan één van onze bestuursleden of stuur de 
bon op naar het secretariaat:

Gemengde zangvereniging Daniël de Lange
Mw. M. de Beurs
De Mei 10
1521 TX  Wormerveer

Ja, ik word donateur van Gemengde zangvereniging Daniël de Lange 

voor € ……..............,- per jaar.

Ik maak € ……..............,- over op rekeningnummer 44.33.681 te Wormer.

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Tel.:

E-mail:
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Dit boekje is gemaakt door Lianne van der Laan • liannevdlaan@gmail.com

Stichting Zaanschouw  •  Stichting Vrienden Zaandijker Sluis

Marktkaashandel Henk Wipprecht  •  Café Pleinzicht


