
U heeft waarschijnlijk al iets gelezen of gehoord over de 
veranderingen in de langdurige zorg. Een deel van de zorg van 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat per 1 januari 
2015 naar de gemeente, een deel gaat naar de zorgverzekeraar en een 
deel blijft bij het zorgkantoor. Deze veranderingen zijn volgens de 
overheid nodig om de langdurige zorg toegankelijk, kwalitatief en 
betaalbaar te houden.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u met vragen zit. Wat verandert 
er precies in de langdurige zorg? Wat zijn de wijzigingen in de 
basis- en aanvullende verzekeringen voor 2015? Hoe is de premie 
voor 2015 opgebouwd? Dit leggen we graag uit.

Echter, nog belangrijker is: waar gaat u het liefst over in gesprek? 
Wilt u praten over de vergoedingen in de basisverzekering en 
aanvullende verzekeringen? Heeft u ideeën over efficiëntere 
zorgverlening? We nemen hiervoor alle tijd. De medewerkers van 
Zorg en Zekerheid gaan hierover graag met u het gesprek aan in 
hiervoor speciaal ingerichte loketten.

U bent op 4 of 10 december 2014 van harte welkom op het hoofd-
kantoor van Zorg en Zekerheid aan de Haagse Schouwweg 12 
in Leiden. U kunt kiezen voor deelname aan de bijeenkomst van 
10.00 uur, 14.00 uur of 19.30 uur. 

Aanmelden kan via zorgenzekerheid.nl/opdekoffie. 
Geef bij uw aanmelding alvast aan welke thema’s u belangrijk vindt.

Het is tĳd voor elkaar
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De Vreelandse cast van 
Grease zorgde voor 
twee uitverkochte 
voorstellingen en een 
laaiend enthousiast 
publiek. Organisator en 
regisseur Sandra Boogert 
van Theaterschool Kleine 
Kunst kan terugkijken 
op een zeer geslaagd 
musicalproject. “Ik ben 
alleen niet het type 
voor lang nagenieten; 
ik wil gelijk door met 
een nieuw project, 
een nieuwe uitdaging. 
Volgend jaar doen we iets 
totaal anders; Robin Hood 
in een weiland!”

Esther Smid

VREELAND – Het begon ei-
genlijk als een geintje. Een 
paar ouders van kinderen 
die lessen volgden bij The-
aterschool Kleine Kunst, 
wilden zelf ook wel eens to-
neelspelen. Sandra Boogert: 
“Ze wilden voor de lol een 
keer een toneelstuk opvoe-
ren voor hun kinderen. Ik 
vond het een goed idee en 
bedacht dat we de musical 
Grease wel konden doen; 
een verhaal dat jong en oud 
aanspreekt.”
Sandra vroeg via de Dorps-
raad subsidie aan vanuit het 
leefbaarheidsbudget van de 
gemeente Stichtse Vecht. “Ik 

wilde met de musical saam-
horigheid en verbinding tot 
stand brengen tussen jong 
en oud, rijk en arm en men-
sen met en zonder talent. 
Doordat de subsidie werd 
toegekend kon het project 
van start gaan en ik denk 
dat we de doelstelling meer 
dan waargemaakt hebben!”

Het begon met een groepje 
van tien mensen, maar de 
spelersgroep breidde zich al 
snel uit. “Sommige spelers 
heb ik gewoon van straat 
geplukt”, vertelt Sandra la-
chend. “Mijn hoofdrolspe-
lers konden niet acteren en 
zingen, dat was een hele uit-
daging! Er sloten zich hoe 
langer hoe meer Vreelanders 
aan bij het project: een zang-
coach, een dansdocent, een 
geluidsman, decorbouwers, 
zangkoren. Echt geweldig. 
Voor de cheerleaders bena-
derde ik een paar van mijn 
oud-leerlingen. De Loene-
tix, een rock-coverband uit 
Loenen aan de Vecht, zorg-
de voor muzikale onder-
steuning van de musical. Er 
kwam zelfs een rock-‘n-roll 
dansgroep uit Hilversum. 
Dat iedereen zo enthousiast 
mee wilde doen, had ik niet 
durven dromen. De verbin-
ding is helemaal geslaagd: 
de jongste speler was 14, de 

oudste 84!”
Na negen maanden repete-
ren werd Vreeland Light-
ning twee keer opgevoerd 
in de ‘Kippenschuur’ op 
landgoed Groot Kantwijk, 
die gratis ter beschikking 
werd gesteld door de heer 
Van Zadelhoff. “Het is een 
prachtig verbouwde ruimte, 
die zeer geschikt bleek voor 

onze musical”, zegt Sandra 
Boogert. “Super dat we van 
die locatie gebruik mochten 
maken. Volgend jaar wil ik 
iets heel anders: Robin Hood 
als openluchtspektakel in 
het weiland bij boer Johan 
Beukeboom. Er hebben zich 
al veel mensen aangemeld 
en ik heb opnieuw subsidie 
gekregen van de gemeente!”

Nieuw project na Vreeland Lightning

Drie Vreelandse Pink Ladies in de musical die onlangs werd opgevoerd: Vreeland Lightning.   Foto Hennie ten Dam

‘ROBIN HOOD IN 
FREELAND WOOD’ 
VOLGT VREELANDSE 
GREASE OP 

Avond voor wie wil meedoen
In het kader van ‘750 jaar Vreeland’ wordt in het feest-
jaar 2015 de musical ‘Robin Hood in Freeland Wood’ 
opgevoerd. Dinsdag 6 januari om 20.00 uur is er een 
informatieavond op CSV Ridderhof voor wie wil mee-
spelen, meezingen, meedenken of op een andere manier 
wil meedoen. 

www.theaterschoolkleinekunst.nl


