Jaarverslag STERREN van VREELAND over 2018 en 2019
Inleiding:
Voor u ligt het jaarverslag van kalenderjaar 2018 en 2019 van Sterren van Vreeland. Stichting
Sterren van Vreeland komt voort uit de viering van 750 jaar Vreeland in 2015. Zij wil een
bijdrage leveren aan de saamhorigheid en leefbaarheid in ons dorp en de omgeving. Met het
Dorpshuis als kloppend hart, en afhankelijk van het project op verrassende andere locaties.
De Vreelandbode plaatst maandelijks informatie van de Sterren. Zonder de inzet van veel
vrijwilligers kan Sterren niet bestaan. Sterren is dankbaar voor subsidies van het Prins Bernhard
Cultuurfonds, Stichtse Vecht Leefbaarheidsbudget, STAG, Armengeld en het Cor van
Zadelhofffonds.
Het bestuur is in deze periode niet gewijzigd en bestaat uit:
Anne-Marie Voorhoeve, voorzitter
Jaap Jan Prikken, penningmeester
Dieuwer Elema, secretaris
Teuntje Vos, lid
Wendela Sandberg, lid
Verder is dank verschuldigd aan Carien Westerveld, zij zorgde voor de communicatie in de
Vreelandbode en Facebook, Wietske Tammes onderhield de website.
Annelies Weijschedé zorgde voor het ontwerp van de flyers voor Podium Vreemdland.
Het bestuur doet zijn werkzaamheden onbezoldigd en met veel plezier.

Activiteiten 2018 en 2019
De tentoonstelling ‘De Reizende Heiligen’ staat tot eerste dagen van 2018 in de Grote of St
Nicolaas kerk. In totaal trekt de tentoonstelling ongeveer 150 belangstellenden.

Buurtkamer
De Buurtkamer is een wekelijks ontmoetingspunt. Elke dinsdag tussen 10 en 12 uur zijn
bewoners welkom voor een kop koffie of thee in het Dorpshuis. Op de eerste dinsdag van de
maand organiseert Sterren een spreker die een presentatie houdt over een actueel onderwerp.
Aan de orde zijn onderwerpen als Voeding door Anna Nelemans, Evelien van Vliet over
Alzheimer, Valpreventie door Lisette de Greef, Simon van der Paauw over zijn ‘700 dames’ in de
geitenboerderij. Maar ook een presentatie over het maken van een hoorspel door Marlies Cordia
of het leven van Lion Cachet oud inwoner van ons dorp door Micha Cluijsenaar.
Het aantal gasten varieert wekelijks van 15 tot 25 deelnemers. Wij vragen een kleine financiële
bijdrage van 1 euro per kop koffie of thee.
Kosten van de Buurtkamer zijn 1500 euro per jaar, voornamelijk de huur aan het Dorpshuis en
wat ‘ lief en leed’ kosten.
Vanuit de Buurtkamer is het project GRAAG GEDAAN ontstaan. In samenwerking met Graag
Gedaan Breukelen.
Vrijwilligers zijn er om een helpende hand te bieden bij eenvoudige hulpvragen of diensten als
vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis of familie en het doen van boodschappen of kleine
klusjes.
Aantal vrijwilligers: circa 12

Grote Buiten Teken- en Schilder dag
Elk jaar in juni wordt door de Sterren een Teken en Schilder dag georganiseerd. Dieuwer Elema
en Maarten Vlam begeleiden met veel enthousiasme dorpsgenoten die plezier hebben in
schilderen. Zij zorgen voor de materialen en geven aanwijzingen. Er wordt elkaar jaar met veel
plezier teruggekeken op de dag.
Aantal deelnemers: 15

Tentoonstelling: Afscheidstentoonstelling Liesbeth Romeijn
In 2015, voor Vreeland 750 schilderde Liesbeth Romeijn 75 Vreelanders, een mooie
dwarsdoorsnede van de dorpsbewoners. De portretten waren een onderdeel van een grote
tentoonstelling in de EVAB. Liesbeth woonde 25 jaar in Vreeland en verhuisde in 2018. Een rede
om de portretten nogmaals ten toon te stellen. Onder muzikale begeleiding van Reinette
Thiadens, viool en Tjako Groenwold aan de piano was er op 7 september 2018 een feestelijke
opening van de tentoonstelling in de Grote of Sint Nicolaas Kerk in Vreeland,
Aantal bezoekers: 150

Sterren wandelingen

Op 25 maart werd een wandeling georganiseerd door Corine Winnik en Katy de Haan met als
thema “Loop terug in de tijd”. De wandeling ging naar het Healy Museum. Het museum exposeert
klassieke Engelse sportauto’s.
In september ging de wandeling richting Amsterdam-Rijnkanaal. Vreelander Han de Waard
vertelde onderweg over zijn hobby: vliegen met een ultralicht vliegtuig.
In mei 2019 voerde de wandeling ons over de Alambertskade met als thema “Vrije vogels,
wandeling met vleugels”.
Gemiddeld aantal deelnemers per wandeling: 25

Boottochten
Schippers: Reinko Abels, Peter Nagtegaal en Lodewijk van Monsjou.
Coördinator is Hans Bots.
In april 2018 konden senioren gratis deelnemen aan een vaartocht over de Vecht met 2
Vreelandse schepen, t.w: Vrouwe Cornelia en de Exempel. Aan boord werden de gasten verwend
met lekkere hapjes en drankjes en werden zij onderweg ‘onderhouden’ met verhalen over de
geschiedenis van de schepen en de omgeving.
De boottocht in mei 2019 kon helaas geen doorgang vinden vanwege het slechte weer. De tocht
moest tot twee keer toe worden gecancelled.
Aantal deelnemers in 2018: 30

Brugconcert, Floating Dinner en After Party
Op 29 juni werd een boottocht georganiseerd met een diner aan boord. Aansluitend vond het
jaarlijkse Brugconcert plaats.
Aantal Dinergasten: 30
Luisteraars Vechtconcert: circa 300-400

Concertreeksen: Podium Vree(md)land met Peter Prommel.
In de Grote Kerk zijn in 2018 en 2019 op zondagen tussen 16 en 17 uur een drietal concerten
uitgevoerd onder de bezielende programmatische leiding van Peter Prommel. De kerk werd
omgetoverd tot een oosterse plek door alle aanwezige Perzische tapijten over een podiumpje te
draperen en het houten koorhek weg te halen. Gijs Oomkes maakte een mooie sfeerverlichting,
en de prachtige akoestiek en het enthousiaste publiek deden de rest, onvergetelijke
zondagmiddagen voerden Vreelanders naar verre oorden. Annelies Weijschede maakte per
concert een nieuwe flyer waaruit de goede kijker veel informatie kon halen. De flyer werd huis
aan huis uitgedeeld en ook buiten Vreeland verspreid.
Op 23 september 2018 première met Mehmet Polat, Alper Kecek met Peter Prommel muziek uit
Anatolië, de Balkan, Perzië, Afrika en Andalusië.
Aantal bezoekers: 60, waarvan 30 betalend en de rest vrijkaarten als PR.
In november van hetzelfde jaar waren Julia Ohrman, Mike Fentros en Niti Biswas te gast met
muziek van: Baroque Dialogue. Muziek uit India en het Verre Oosten viel te beluisteren.
Aantal bezoekers: 90 (allen betalend)

PODIUM
Vree(md)land

muziek van achter de Vreelandse horizon
zondag 25 november 2018 16-17 uur
Grote Kerk Vreeland

Aan alle muziekliefhebbers uit Vreeland,
jong & oud, ‘armchair travellers’ en iedereen
die nieuwsgierig is naar een nieuw geluid, òf
gewoon zin heeft om op een zondagmiddag
weg te dromen bij mooie klanken.

Baroque Dialogue

Musical dialogue Baroque and Classical music
from East and West
In dit tweede ‘Vree(md)land’ concert spelen Julia
Ohrmann – Bansuri, Mike Fentross – Luit, Theorbe,
Niti Biswas – Tabla, Peter Prommel – Percussie

Julia Ohrmann heeft een sublieme betoverende toon op de
Bansuri, een simpele Indiase bamboe dwarsfluit.
Fascinerend! Initiatiefnemer en inleider van de concerten
Peter Prommel: “Ik weet niet wat er exact gaat gebeuren"
U bent van harte uitgenodigd te komen luisteren naar
muziek en (top)musici van over de hele wereld en
samen na afloop een glas te drinken.
www.sterrenvanvreeland.nl

De combinatie van Barokmuziek en Indiase klassieke
raga en geïmproviseerde muziek wordt door Julia
Ohrmann onderzocht in diverse ensembles. Zij heeft een
heel persoonlijke en unieke stijl. Haar educatie is strikt
klassiek Indiaas, zij studeerde bij Pandit Hariprasad
Chaurasia, in India en aan Codarts (NL), waar zij ook
assistent werd. Zij leest muziek niet volgens ons westerse
notensysteem maar - net als Mike Fentross- leest ze
muzieknoten op een andere manier.
Niti Biswas speelt de meest waanzinnige structuren uit
zijn hoofd, hij is inmiddels een van de grote
gerespecteerde tabla virtuozen op de wereld, die gewoon
in Nederland woont! Peter Prommel improviseert op zijn
barok- en eﬀectinstrumenten verzameling.
Alvast voor in de agenda: 24 februari 2019

Op 24 februari 2019: traden slagwerkster Yifan Du en fagottiste Marieke Stordiau op met muziek
van Simon Burgers op het Wolkenberg sprookje van Peter van der Linden.
Leerlingen van de CSV waren gevraagd op de sprookjes te tekenen, met prachtig resultaat. De
tekeningen hingen door de gehele kerk en de kinderen hebben ademloos naar de muziek
geluisterd.
Aantal bezoekers: 100 (betalend)

In november 2019 werden de Goldberg Variaties van Bach ten gehore gebracht door
Rachel Xi Zhang, Laurent Warnier en Fumito Nunoya op 2 marimba’s en 1 vibrafoon. Het was
een Wereldpremière voor dit meesterwerk van JS Bach, dat Rachel voor deze bezetting heeft
gearrangeerd.
Aantal bezoekers: 125

De Vreelander creëert
Op 11 februari 2018 heeft Micha Hamel componist/ dichter uit de doeken gedaan hoe de opera
Caruso a Cuba is ontstaan. De opera is op 3 maart 2018 in Amsterdam in de Stadsschouwburg in
première gegaan.
Aantal bezoekers: 35
Caruso bij de Nederlanse Opera
In juni 2018 vertelde Inez van Oord, uitgever, bladenmaker en schrijver aan het Vreelandse
publiek hoe zij destijds is gestart met bladen als Seasons en Happinez. Ook schreef zij met haar
broer Jos de ‘Rebible’. Een mooie ontmoeting met een dorpsgenoot die werd geïnterviewd door
Carien Westerveld.
Aantal bezoekers: 45
In maart 2019 vertelde schrijfster Annette Maas over haar boek ‘Hier kom ik weg’, ook zij werd
geïnterviewd door Carien Westerveld.
Aantal bezoekers: 30.
Op 28 oktober 2019 vertelde Meike van den Akker over haar bijzondere vak als Theatermaker
en Poppenspeler. Mede naar aanleiding van haar familievoorstelling in het Oude Kerkje te
Kortenhoef. Interviewster: Carien Westerveld.
Aantal bezoekers: 40
Wat een bijzonder dorp met zoveel talenten, die werden gedeeld in het Dorpshuis.

Nieuwe Buren Festival
Op 25 mei 2019 is de aftrap van het project Nieuwe Buren. Gesitueerd op 3 locaties:
Bij de stoere vatenmachines van Greif klonk de Jazzmuzikante Marit van der Lei.
Op de Molen stond dichter Hugo de Haas van Dorsser van Wordbites. Hij werd ondersteund en
begeleid door trompetklanken, pauwen gekraai en koeien geloei.
In het huis van Anouk Pruim aan de Voorstraat trad De Breek op:
3 muzikale buurmannen uit Amsterdam Noord die sfeervolle liederen over bijzondere
onderwerpen ten gehore brachten. Bezoekers werden met een bootje de Vecht over gevaren. De
kaarten waren binnen twee dagen uitverkocht, het Festival smaakt naar meer.
De afterparty volgens de DIY methode vond plaats op de boerderij waar de organisatoren de
Vreelanders Helge Slikker, Joost Bos en Tim Klaasse nog een uur hun eigen nummers ten gehore
brachten. Carien Westerveld zorgde voor de catering, aankleding en met name de theatrale sfeer,
een unieke gebeurtenis.
Aantal deelnemers: 75 (uitverkocht)

Festival Nieuwe Buren in Vreeland
Drie acts op drie bijzondere locaties

25 MEI 2019
VERZAMELEN:

19.30 UUR

STARTLOCATIE:

Check www.festivalnieuweburen.nl

TICKETS:

Vanaf 1 mei te koop bij Dagwinkel Aloys Hageman à € 7.50

NIET VERGETEN: Neem iets te drinken en een borrelhap mee voor de gezamenlijke eindborrel
Mogelijk gemaakt door:

Sterrensoep
Ten bate van de Buurtkamer, om de huurkosten te drukken, zijn 3 soorten verrukkelijke soep
gekookt, die voor €7,50 per liter werden verkocht in de periode van augustus tot en met januari
2020. Courgettesoep, Pompoensoep en Tomatensoep volgens Teuns recept. In totaal zijn er ruim
100 emmertjes verkocht ter waarde van €600,-. De afrekening volgt in Jvsl 2020/2021.

Fondsenwerving:

In 2018 en 2019 kregen we donaties en subsidies van de gemeente Stichtse Vecht in het kader
van het leefbaarheidsbudget: €1.500 voor de Buurtkamer in 2018/2019 en €1.000 voor
2019/2020.
Van het Prins Berhard Cultuurfonds kregen we voor Podium Vree(md)land in 2018-2019
€2.500 en in 2019-2020 €1.500
Voor het Nieuwe Buren Festival kregen we in 2019 €1.500 toegewezen.
Een verantwoording van de cijfers treft u in het financiële jaarverslag aan dat eveneens twee
jaren beslaat.

Sterren van Vreeland Resultaat 2018

giften dorpsgenoten

70
70

Activiteiten:
Buiten teken- en schilderdag
Buiten teken- en schilderdag opbrengsten
Buiten teken- en schilderdag onkosten

105
-56
49

vreemdland
Opbrengsten
Toegezegd PBC
Kosten artiesten
Kosten huur kerk
Drukwerk flyers
Onkosten

1.273
2.202
-2.120
-500
-347
-508
-

Buurtkamer
Gift armen van Vreeland
Gift STAG
Huur dorpshuis
Flyers
Onkosten

750
750
-1.111
-25
-55
309

Kerstmarkt
Expositie Vreelanders
Huur kerk
Diverse onkosten

-40

-150
-79
-229

Totaal activiteiten
Algemene kosten:
Vrijwilligers
Website
Bankkosten

89

-117
-36
-127
-280

Resultaat voor het jaar

-121

Sterren van Vreeland Resultaat 2018

giften dorpsgenoten

70
70

Liquide middelen
Bank
Kas
Bank sparen

Kapitaal stichting
Begin
toevoeging resultaat

1.187
165
-

4.550
-121
4.429

1.352

Nog te ontvangen PBC

3.077
4.429

Gift STAG

Vrijwilligers

750

4.429

Sterren van Vreeland Resultaat 2019

Giften bewoners
Fonds Zadelhoff
Gemeente stichtse vecht, Leefbaarheidsbudget

95
1.500
1.500
3.095

Activiteiten:
Nieuwe buren
Opbrengsten
Prins bernhard cultuurfonds
Artiesten`en onkosten

1.075
1.500
-2.402
173

Podium vreemdland
Opbrengsten
Toegezegd PBC
Kosten artiesten
Kosten huur kerk
Drukwerk flyers
Onkosten

1.698
423
-2.404
-500
-208
-113
-1.104

Buurtkamer
Gift armen van Vreeland
Huur dorpshuis
Flyers
Onkosten

-1.223
-25
-77
-1.325

De Vreelander creëert
Boottocht
kerstmarkt
Soep

320
-36
-25
733

Totaal activiteiten
Algemene kosten:
SUMUP reader
Overige
Website
Bankkosten

-1.263

47
388
36
136
-607

Resultaat voor het jaar

1.225

Balans Stichting
Liquide middelen
Bank

Kapitaal stichting
Begin
toevoeging resultaat

3.817

4.429
1.225
5.654

3.817
Te ontvangen bedragen

2.040

5.857

5.654

