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Krant gemist?
036-5229988

Vrijdag 12 januari 2007
Week 2

KOM NAAR DE GEZELLIGSTE 
MARKT VAN NEDERLAND
Iedere Zaterdag en Zondag 

in de bloemenveiling van Vleuten
van 08:00 tot 16:30 uur

Bel voor info en reserveringen:
030-6779899

Meer dan 500 kramen gevuld met 
nieuw en tweedehands handel

Route: A2 Afrit 7 en volg Vleuten

WWW.UTRECHTSEBAZAAR.NL

U overweegt (ooit) een 

OOGLASERBEHANDELING?
ga naar 

WWW.KRACHTKOOP.NL
Uitgebreide informatie en 
5 jaar recht op korting!!

Jumbo Golfwereld 
WINTER SALE

Alles gaat weg tegen knalprijzen

Jumbo Golfwereld ruimt op! 
Onze gehele winkel moet
leeg om ruimte te maken
voor de nieuwe collecties.
Clubs, tassen, 
schoenen, kleding en diver-
se accessoires.

Al onze artikelen gaan weg
tegen

AANTREKKELIJKE
PRIJZEN
Op = Op

KORTINGEN
tot

70%

Openingstijden: ma. t/m do. 10.00-18.00 u., vrijdag koopavond,
za. 10.00-17.00 u.

Kosterijland 1 - Bunnik
Tel. 030 - 6594040 - www.jumbogolfwereld.nl

Registreer nu .nl 
domeinnamen voor 

slechts 1 euro en 
maak wekelijks kans
op een Ipod Nano.
Prijs geldt voor eerste jaar van 

de registratie. Actie duurt 
tot 1 Januari 2007

  Ga naar                                              

Aanhouding 
wegens harddrugs

Drie IJsselsteinse jongeren en 
een 17-jarig meisje uit Lopik zijn 
aangehouden omdat ze harddrugs 
in hun bezit hadden. Zaterdag-
nacht reden agenten tijdens een 
surveillance over de Heemra-
denlaan, waar hen een voertuig 
met gedoofde lichten tegemoet 
kwam rijden. In het voertuig 
zaten vier personen, waarvan één 
een bekende van de politie is. De 
auto werd gecontroleerd, waarbij 
verdovende middelen werden 
aangetroffen. Drie van de inzit-
tenden vertoonden sporen van het 
bezit van harddrugs en werden 
aangehouden.

Boek over 
oorlogje met Utrecht

Bij de Bucheliuspers wordt de 
laatste hand gelegd aan een zeer 
bijzondere uitgave in gelimiteerde 
editie van slechts veertig exempla-
ren: IJsselstein Ontzet / Dit is be-
lech van Utert voor IJselsteijn. De 
uitgave zal 72 pagina’s beslaan 
en rond de veertig euro gaan 
kosten. Het boek vertelt over het 
oorlogje tussen Utrecht en IJs-
selstein in 1511.

Heterdaad bij 
woninginbraak

Bij een poging tot inbraak heeft de 
politie vrijdagnacht in IJsselstein 
twee personen aangehouden. Na 
een melding werden agenten kort 
voor één uur naar de Hendrik 
Copijnstraat gestuurd. Ter plaatse 
troffen zij een 17-jarige jongen uit 
Nieuwegein en een 18-jarige man 
uit IJsselstein aan. Zij stonden 
beiden bij een ingeslagen ruit. 
De 18-jarige man had inbrekers-
werktuig bij zich, dat in beslag 
genomen is. De verdachten zijn 
overgebracht naar het bureau en 
ingesloten voor verder verhoor. 
De ouders van de minderjarige 
jongen zijn op de hoogte gebracht.

Inbrekertje van 13 
aangehouden
De politie heeft een 13-jarige 
inbreker en drie medeverdachten 
aangehouden. De jongen zou spul-
len hebben gestolen uit het huis 
van een buurtgenoot. De 13-jarige 
had zaterdag stiekem de huissleu-
tel bij het huis van zijn vriendje 
meegenomen. Toen bleek dat daar 
vervolgens spullen verdwenen, 
waarschuwde de bewoonster de 
politie. Die zag de jongen voor 
het huis staan en zette de ach-
tervolging in. De jongen wist te 
ontkomen, maar werd later alsnog 
thuis aangehouden. Daar vond de 
politie meer spullen die bij inbra-
ken waren gestolen. De andere 
mensen in het huis, een 39-jarige 
vrouw, haar 18-jarige zoon en 
diens 17-jarige vriend werden ook 
aangehouden.

Mogelijk ook sprake van dierenmishandeling

AID legt beslag op vee 
in Lopikerkapel

Zaterdag, politieassistentie 
bij het ophalen van de laatste 
drie dieren.

 Door Edwin Stoel

Deze ontruiming gaf de nodige 
beroering in het anders zo rustige 
dorpje, dat helemaal volstond met 
vrachtwagens om de dieren af te 
voeren. Uiteindelijk lukte het door 
alle commotie niet om de laatste 
drie dieren te vangen. Vrijdag 
kwamen de inspecteurs terug, 
maar ze werden bij het vangen van 
die drie dieren gehinderd door 
boer Oskam. Hij werd aangehou-
den en verbleef het weekend op 
het politiebureau Paardenveld 
in Utrecht. Op zaterdag kwam 
de AID weer terug. Een paar 
bevriende boeren wilden toen de 
inbeslagname van die laatste drie 
koeien verhinderen en ook zij wer-
den aangehouden. Politiewoord-
voerder Peter Keijzer: “De twee 
verdachten waren daar en werden 
aangehouden wegens belemme-
ring van het opsporingsonderzoek 
door de AID en wegens bedreiging 
en belediging van de opsporende 
ambtenaren van de AID.” Na korte 
tijd werden zij weer vrijgelaten. 
De koeien werden meegenomen.

Boer Oskam heeft langs verschil-
lende wegen aangegeven het 
totaal niet eens te zijn met de 
opvatting en handelswijze van de 
AID. Zijn problemen met deze in-

stantie spelen al sinds jaren. Zijn 
manier van boeren strookt niet 
helemaal met alle mogelijke en 
onmogelijke regels en daarom zou 
de AID ‘hem moeten hebben’.
In feite bevestigt de AID deze 
opvatting. Roel Vincken, voorlich-
ter bij de AID: “Al eerder kreeg 
Oskam een offi ciële waarschu-
wing wegens de slechte staat van 
de stallen en het ontbreken van 
oormerken. Bij zo ’n bedrijf gaan 
wij dan vaker controleren. Vorige 
maand constateerden medewer-
kers dat de situatie in de stallen 
weer niet in orde was. Zowel in 
de stal als op het erf lag een dikke 
laag modder en mest en ook het 
aangrenzende weiland was hele-
maal kapot getrapt, zodat er ner-
gens een droge ligplaats voor de 
dieren was. Hij kreeg de gelegen-
heid daar wat aan te doen, maar 
deze week bleek er niets verbeterd 
te zijn. In overleg met de offi cier 
van justitie is besloten de dieren 
in beslag te nemen. Alle runde-
ren zijn ondergebracht bij een 
opvangadres. Tegen de veehouder 
is proces-verbaal opgemaakt.”

DIERENMISHANDELING

De slechte huisvesting mag dan 
de aanleiding zijn voor het ingrij-
pen van de AID, er blijkt meer 
mis te zijn. Toen het vee een keer 
eerder, in 2002 voor korte tijd in 
beslag was genomen, bleken alle 
oormerken te ontbreken. Toen 
hebben alle dieren er één gekre-
gen. Nu werden er weer, ongeveer 
24, dieren aangetroffen zonder 
oormerk.

Misschien bestaat daar een 
verband met het feit dat boer 
Oskam al zijn dieren door elkaar 
laat lopen. Dat wil zeggen koeien 
kalven én stieren. De voorlichter 
van de AID: “Ja, als je ze allemaal 
door elkaar laat lopen…. Dan is 
inteelt niet uitgesloten…. Het is 
in ieder geval gebruikelijk dat een 
stier maar voor een beperkte tijd 
bij een koe gezet wordt.”
Een goedingelichte bron spreekt 
van dierenmishandeling omdat 
alle pinken in verwachting zijn en 
allemaal te zijner tijd met een kei-
zersnee geholpen moeten worden.

Wellicht speelt dit alles ook een 
rol bij het feit dat boer Oskamp 
een heel weekend werd vastge-
houden. Politiewoordvoerder 
Keijzer treedt niet echt in details: 
”Als opsporende instantie heb je 
de bevoegdheid om personen die 
van een strafbaar feit. worden ver-

e Algemene Inspectiedienst (AID) van het minis-
terie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
heeft op woensdag 3 en donderdag 4 januari 69 
stuks vee in beslag genomen op het rundveebe-
drijf van Thijs Oskam in Lopikerkapel. Officieel 
omdat in zowel de stallen als op het erf een tien 
tot twintig centimeter dikke laag mest lag en 
ook op het aangrenzende weiland geen droge 
ligplaats voor de dieren was. Inmiddels blijkt er 
ook sprake zou zijn geweest van verwaarlozing 
en zelfs dierenmishandeling.

D
dacht te beroven van hun vrijheid, 
aan te houden, en hen voor zes uur 
voor onderzoek en verhoor vast 
te houden. Op de verdenking van 
dit strafbare feit (verwaarlozing 
dieren) is bovendien voorlopige 
hechtenis toegelaten, voor de 
duur van ten hoogste drie dagen. 
De reden om de verdachte vast 
te houden, had te maken met het 
feit dat het onderzoek nog niet 
afgerond was, dat er nog verhoren 
moesten plaatsvinden.”



Harm Winter: 
“Op de foto 
zien we links 
Andre van 
Soest, de 
eigenaar van 
Intratuin 
IJsselstein. 
De afgelopen 
tijd heeft hij 
zich, met zijn 
vrouw en hun 
personeel, in-
gezet om geld 
in te zamelen 
voor onze 
Stichting 
Lars. We hebben veel aan Andre te danken, 
want we hebben lange tijd bakjes bij hun kas-
sa’s mogen neerzetten om geld in te zamelen 
en onze flyers mogen neerleggen om meer 
bekendheid te krijgen. Ik weet zeker dat de 
bekendheid die we nu hebben ook daaraan te 
danken is. Op 31 december eindigde de laatste 
inzamelingsactie bij Intratuin en mocht ik er 
846 euro en 25 cent in ontvangst nemen. Fan-
tastisch natuurlijk weer. Het is de opbrengst 
van de laatste vier maanden en we gaan er met 
de stichting weer veel goede dingen mee doen. 
Afgelopen zaterdag is de inzamelingsactie bij 
C1000 De Clinckhoeff  gestart, bij Baby Twin-
kle loopt de actie ook nog altijd door. Ik wil die 
bedrijven en ook alle mensen die hun kleingeld 
ter plekke doneren dan ook nogmaals harte-
lijke bedanken voor hun medewerking. Het 
sterkt ons echt.

Voor Lars is school weer begonnen en hij had 
er echt zin in, merkten we. Natuurlijk, het was 
weer een behoorlijke omschakeling na twee 
weken vakantie en al die feest- en verjaarda-
gen daar middenin. Hij moest duidelijk weer 
wennen en zat de eerste dagen tijdens het eten 
alweer snel te knikkebollen, hij viel bijna tel-
kens in slaap. Inderdaad, het naar bed moeten 
gaan is geen probleem op dit moment. Ilvy is 
afgelopen donderdag bij school langs geweest 
voor het tweemaandelijkse evaluatiegesprek. 
Er wordt dan besproken hoe Lars zich er de 
laatste tijd heeft ontwikkeld, maar ook wat 
voor programma ze voor hem voor de komende 
tijd in gedachten hebben. Dat gebeurt allemaal 
in goed overleg. Bij dat gespreken zitten ook 
een leerkracht, logopediste, ergotherapeut en 
de schoolbegeleidster. Volgende week zal ik 
daar meer over melden.

Ook hebben we een gesprek gehad met aan-
nemer Rodi Bouw met het oog op de verbou-
wingsplannen. Hoe meer we erover nadenken, 
hoe meer we weer op nieuwe praktische 
ideeën, maar noodzakelijke aanpassingen 
stuiten. Zo kwamen Ilvy en ik deze week op de 
achteruitgang en dus de breedte van de deur 
en het kozijn daar. En ook de lichtinval, daar 
moeten goed op gaan letten. De keuken aan de 
voorkant immers wordt namelijk een kamer, 
en dat gaat licht schelen. We denken nu aan 
koepels op de uitbouw.
Tot slot: ik nodig iedereen uit een bezoek te 
brengen aan onze vernieuwde website op www.
stichtinglars.nl. Nog een paar kleine aanpas-
sinkjes en dan is-ie helemaal op orde. Belang-
stellenden kunnen daar ook reacties kwijt in 
het Gastenboek. Met dank aan student Daniel 
Jansen, die ons hier een heel groot plezier mee 
heeft gedaan.
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NIEUWS
Uit de straat,
van om de 
hoek en iets verder

LARS
HOE GAAT HET MET..

STEUN DE STICHTING LARS: BANKREKENING 
10.73.52.826, IJSSELSTEIN. ZIE OOK 

WWW.STICHTINGLARS.NL.

Productie: Robert van den Ham.

POLITIEK COMMENTAAR

Alle media storten zich elk 
jaar weer op de nieuwjaar-
stoespraken van de burge-
meesters, voorzitters en 
andere notabelen. Wat gaan 
ze zeggen, wat zijn de plan-
nen, wat stralen ze uit? Ook 
in IJsselstein was die span-
ning er enigszins. Want wat 
zegt een burgemeester die 
hier pas anderhalf jaar is en 
over een aantal maanden 
vervangen wordt? Wil hij 
zijn stempel nog op de poli-
tiek drukken of laat hij het 
rusten. 

Vorig jaar vertelde burge-
meester Kok dat hij trots 
was op IJsselstein en vooral 
op de mensen. “Mensen 
maken IJsselstein. Dat is wel 
duidelijk”, zei hij toen. Hij 
liep moeilijke, maar vooral 
mooie momenten langs, zo-
als jubilea en prijswinnaars. 
Maar hij keek ook vooruit. 
Hij ging in op drie zorgpun-
ten. De financiële positie van 
IJsselstein. Toen, nog voor 
de gemeenteraadsverkiezin-
gen, was dat een heikel punt. 
IJsselveld-Oost was een 
tweede zorgpunt en als laat-
ste noemde hij de inwoners 

die van minimale inkomens 
moeten rondkomen. Hij zag 
voor de gemeente en de poli-
tiek enkele opgaven op lange 
termijn: nieuwe ontwerpen 
aan IJsselstein en de sociale 
samenhang herstellen. Op 
korte termijn gaf hij aan dat 
er keuzes gemaakt moesten 
worden voor het gemeente-
lijk huishoudboekje.

Dit jaar had zijn verhaal een 
soortgelijke opbouw. Weer 
luidde het thema ‘trots en te-
rug kijken wat er bereikt is’. 
Hij liep zijn zorgpunten van 
vorig jaar na en bekeek wat 
er bereikt is. De boodschap 
was ‘we zijn op de goede 
weg, maar we zijn er nog 
niet’. Hij ging ook uitvoerig 
in op personen en orga-
nisaties en wat zij bereikt 
hebben. Daarna verschilde 
zijn verhaal ten opzichte van 
vorig jaar. Geen zorgpunten 
voor dit jaar, maar beschrij-
vingen hoe IJsselstein kan 
worden en hoe de toekomst-
visie voor ‘IJsselstein over 
twintig jaar’ eruit moet zien.

Dit was een toespraak van 
een burgemeester die weet 

dat hij over enkele maanden 
vervangen wordt en alles 
aan zijn opvolger laat. Het 
is ook de toespraak van een 
burgemeester die wel de 
problemen van nu oppakt. 
De actie rond de kerstboom 
is daar een voorbeeld van. In 
zijn toespraak laat hij zien 
trots te zijn op wat hij be-
reikt heeft, maar ook dat hij 
nu verder niet meer te veel 
zijn stempel op de gemeente 
wil drukken. En dat is goed, 
hij is immers een tijdelijke 
burgemeester en zal waar-
schijnlijk niet de nieuwe 
burgemeester worden. En 
toch zullen er ook voor bur-
gemeester Kok nog heel wat 
beslissingen genomen moe-
ten worden. Kok is trots op 
IJsselstein en dat heeft hij in 
twee toespraken laten blij-
ken. Hij zegt het bovendien 
niet alleen, hij straalt het 
ook uit. Of IJsselstein ook 
trots op Kok is, zullen we 
over enkele maanden zien, 
dan mogen we deze burge-
meester bedanken voor zijn 
interim periode.

Keesjan Steverink

Afscheid

Otto van der Want Ridder in de Orde van Oranje Nassau

“Ik heb mijn familie niet zien zitten”
 Door Michel Bliek

et 50-jarig jubileum van oude-
renbond ANBO heeft dinsdag een 
extra gouden randje gekregen. 

IJsselsteiner Otto van der Want kreeg 
tijdens de jubileumreceptie in De Oase 
een koninklijke onderscheiding ontving. 
Van der Want, penningmeester van de 
ANBO, werd benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau voor zijn jaren-
lange, tomeloze inzet als vrijwilliger voor 
verschillende organisaties. 

De toespraak van burgemeester 
Kok van IJsselstein tijdens de 
jubileumreceptie voor de ANBO 
nam een onverwachte wending 
toen hij Van der Want persoon-
lijk aansprak: “Mijnheer van der 
Want, u bent het middelpunt van 
het tweede feestje van vandaag”. 
Daarna noemde de burgemeester 
een lange rij van verdiensten. 

Twaalf jaar onbezoldigd bestuurs-
lid van de vereniging van kapi-
teins en officieren der koopvaar-
dij. Zelf vaarde Van der Want ook 
en hij was al snel de mening dat 
er iemand moest komen om de 
varenden aan de wal te vertegen-
woordigen. En dat hield hij twaalf 
jaar vol. Vooral voor opvarenden 
van Shell-tankers moest hij, in een 
moeilijke tijd waarin veel gedwon-
gen ontslagen vielen, opkomen 
voor hun rechten. 

Van der Want was binnen het 
Rode Kruis in 1980 oprichter van 
de Stichting Beheer Colonne Rijn-
streek en hij was voor diezelfde 
organisatie vakbestuurslid voor de 
afdeling De Meern. Burgemeester 

Kok noemde specifiek dat hij aan 
de basis heeft gestaan van de hui-
dige gemeentelijke- en regionale 
rampenplannen, zoals we die nu 
kennen in onze regio. 

Ook binnen de regionale afde-
ling van de Diabetesvereniging is 
Van der Want zeer actief geweest, 
waaronder tien jaar als voorzitter. 

“Een man met een groot hart”, 
volgens de voorzitter Ligtenberg 
van de ANBO IJsselstein. Bin-
nen de ouderenbond is Van der 
Want penningmeester en uiterst 
hulpvaardig bij het invullen van 
belastingpapieren, naast al zijn 
bestuurstaken. 

Ook is hij vertegenwoordiger van 
de ouderen in de IJsselsteinse 
WMO-raad en heeft hij zitting in 

de stichtingsraad van de Stichting 
Welzijn Ouderen. 

 RIDDER

Bij koninklijk besluit van 5 de-
cember 2006 is Otto van der Want 
nu dus benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. 
Verwacht had Van der Want de 
onderscheiding niet en hij keek 
dan ook erg verrast toen vrouw, 
kinderen en kleinkinderen hem 
kwamen feliciteren. Een luid 
applaus viel hem ten deel toen 
hij met veel emotie zijn vrouw 
dankte: “Zonder haar was het al-
lemaal niet mogelijk geweest, hier 
moeten jullie het maar mee doen”. 
De toespraak is kort en vooral 
krachtig, wat nog een luid en lang 
applaus door de zaal doet gaan. 
“Het was voor mij een grote ver-

Burgemeester Vos spelt Van der Want het lint je op.

H

http://www.stichtinglars.nl
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ALZHEIMER onderzoek
De afdeling Geriatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht neemt 
deel aan een internationaal onderzoek op het gebied van de ziekte van 
Alzheimer. In dit onderzoek wordt gekeken naar het effect van een 
medische voeding op het geheugen.

Is bij u onlangs de ziekte van Alzheimer geconstateerd?
 en
Gebruikt u hiervoor nog geen medicijnen?
 en
Bent u ouder dan 50 jaar?
 en
Is er iemand die u bij dit onderzoek kan begeleiden?
 en 
Heeft u belangstelling om mee te doen aan een voedingsonderzoek?

Neem dan voor meer informatie over dit onderzoek, contact op met:
Dr. R.J. van Marum, tel: 030-2508280 

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt 12 tot 24 weken. In deze periode komt u 5 tot 7 keer 
naar het ziekenhuis.

Vergoeding
U ontvangt per bezoek een vergoeding, deze voorziet in de te maken kosten 
zoals reis- en parkeerkosten.

G A R A G E  D E U R E N
In alle soorten en maten

GARADEUR DE MEERN - TEL. 030-6664033 -  WWW.GARADEUR.NL

rassing. Normaalgesproken is de 
lintjesregen in april, dit verwacht 
je toch niet. Ik had mijn familie 
niet gezien, ik vroeg me wel af 
waarom de burgemeester met zijn 
ambtsketen om binnen kwam. 
Maar dit verwacht je toch niet”.

Even later, als de rust is weerge-
keerd, beseft Van der Want de bij-
zonderheid van deze middag: “Als 
je terugdenkt aan die tijd, wat er 
allemaal is gebeurd. Ik heb in veel 
organisaties gewerkt en ik vond 
samenwerken met andere instan-
ties altijd erg belangrijk. Maar het 
moest vooral gezellig zijn”. Ooit 
heeft hij in een bestuur gezeten 
waar alleen maar mensen met 
mooie praatjes zaten, dat hield 
hij dan ook niet lang vol. “Het is 
begonnen met vakbondswerk voor 
de zeevarenden. Dat waren vooral 
rechtse mensen die moeite had 
met een vakbond, omdat de vak-
bond een linkse naam had. Maar 
als ik dan op de wal weer wat had 
bereikt, schreef ik er zo tiental-
len in. Ik mocht al met 49 jaar 
met pensioen, dan wil je toch wat 
blijven doen. Toen de binding met 
de zeevarenden langzaam ver-

dween, moest ik afscheid nemen. 
Later volgde de Diabetes Afde-
ling Utrecht, daar was Van der 
Want ook jarenlang actief. Maar 
ik ben nu 70 jaar en dan komen 
er jongere mensen aan en moet je 
plaats maken. Bij de ANBO in het 
bestuur werkt iedereen hard, en 
dat is belangrijk”. 

 MEDEMENS

Vrijwilligerswerk loopt als een 
rode draad door het leven van 
ridder Van der Want. Wie over 
hem praat, neemt woorden als 
gedrevenheid, enthousiasme, 
bevlogenheid en inzet in de mond. 
Al in zijn werkzame leven deed 
hij meer dan van hem mocht 
worden verwacht. En altijd staat 
de medemens centraal. Met alle 
mogelijke energie, mankracht en 
kennis worden door hem resulta-
ten bereikt die het leven een kwa-
litatieve impuls geven. Meer dan 
vijfentwintig jaar is hij vrijwilliger 
in hart en nieren en ondanks zijn 
vorderende leeftijd is de spirit 
om dit nog jaren te continueren 
onverminderd aanwezig. 

De trotse familie Van der Want.

Veel inwoners op nieuwjaarsfeest IJsselstein

‘Gezellig, niet zo formeel’
Door Keesjan Steverink

Traditioneel houden gemeenten en organisaties begin 
januari hun nieuwjaarsreceptie. Een toespraak van de 
burgemeester en een borrel met de gasten zijn de ingre-
diënten van zo’n bijeenkomst. De gemeente IJsselstein 
heeft dit jaar voor de tweede keer een feest georgani-
seerd voor alle inwoners van IJsselstein. 

Ruim voor aanvang waren de 
raadsleden al aanwezig. Op di-
verse posters stonden de foto’s van 
de raadsleden en een brochure 
bij binnenkomst liet dezelfde 
foto’s zien. Iedereen die van alle 
raadsleden een handtekening wist 
te bemachtigen, maakten kans 
op vrijkaarten voor een voorstel-
ling in het Fulcotheater. Aan het 
eind van de avond werden uit alle 
inzendingen de prijswinnaars 
getrokken. Naast de raadsleden 
en vertegenwoordigers van vele 
verenigingen en organisaties, 
waren er opvallend veel ‘gewone’ 
inwoners aanwezig.

Terwijl voor de kinderen een 
gratis film draaide, begon in de 
grote zaal van het Fulcotheater 
het hoofdprogramma. Omdat 
door een sterfgeval de andere act 
moest afzeggen, zorgde Vrouwe 
IJsselstein Swingt voor de hele 
muzikale omlijsting. Het koor 
bracht stemmige winternummer, 

jazzy songs en Nederlandstalige 
meezingers. De nummers waren 
een voorproefje van het jubileum-
concert, dat op 28 en 29 septem-
ber wordt gehouden.

Het thema van de avond was ‘IJs-
selstein is een stad om trots op te 
zijn’. Niet alleen de burgemeester 
hield zijn toespraak hierover, de 
gemeente had ook een film laten 
maken van IJsselsteinse inwoners 
die dit jaar in het nieuws waren 
geweest. IJsselsteiners als onder 
meer Wendy Helmes (Nederlands 
Kampioen Polsstokverspringen), 

Gün Ozkara (Intercedente van het 
jaar 2006) en Dirk Gorris (Vrij-
williger van 2006) vertelden over 
hun passie. 
Burgemeester Kok hield zijn 
laatste nieuwjaarstoespraak als 
burgemeester van IJsselstein en 
verraste de aanwezigen met het 
bericht dat de grootste kerstboom 
ter wereld volgend jaar weer gaat 
branden. De toespraak zorgde 
een enkele keer voor applaus en 
vaak voor een lach. Het officiele 
programma eindigde met het 
meezingen met Vrouwe IJsselstein 
Swingt.

In de theatercafé van het Fulco-
theater was er gelegenheid tot 
napraten onder het genot van een 
hapje en een drankje. Iedereen 
kreeg vijf consumptiebonnen 
van de gemeente. Op de vrolijke 
klanken van de band Salata kon 
er gedanst worden tot in de late 
uurtjes.
De nieuwe opzet van de nieuw-
jaarsreceptie in IJsselstein lijkt 
te werken. Vorig jaar was het nog 
wennen, dit jaar kwamen er al 
meer inwoners op het feest af. “Dit 
is leuk”, riepen enkele inwoners 
na afloop. De gemeenteraadsleden 
waren ook tevreden over de op-
komst en de sfeer. “Gezellig, niet 
zo formeel”, was een veel gehoorde 
kreet.

IN HET KORT

Lot van 10.000 euro 
bij The Readshop
Er waren er heel veel over de 
toonbank gegaan en het hield maar 
niet op. Oudejaarsloten zijn altijd al 
populair geweest maar dit jaar was 
het volgens Frits Mulder echt mega. 
Wat de eigenaar van The Readshop 
in IJsselstein voor de jaarwisseling 
nog niet wist is dat ze een lot had-
den uitgedraaid waar 10.000 euro 
op zou vallen. Op vrijdag 5 januari 
kreeg Mulder een telefoontje van 
een landelijke krant en op die de-
zelfde dag meldde ook de Staatslo-
terij het goede nieuws. De gelukkige 
eigenaar heeft zich nog niet gemeld 
volgens Mulder, maar dat hoeft ook 
niet altijd. “In de winkel in Utrecht 
is in het verleden de 100.000 
gulden drie keer gevallen en daarbij 
meldden zich wel de gelukkigen. 
Doordat we duizenden loten had-
den verkocht is de kans groter dat 
er een goed lot bij zit, maar voor de 
mensen die niet in de prijzen zijn 
gevallen heeft The Readshop nog 
een leuke actie bedacht. Daarmee 
adverteren we elders in deze krant.” 
 

Ontbijt voor 
christenmannen
Op zaterdag DV 3 februari orga-
niseert de werkgroep Mannendag 
Lopikerwaard weer een ontbijt 
voor alle mannen in de regio. Het 
doel van dit ontbijt is ontmoeting, 
bemoediging en netwerkvorming 
onder christenmannen. Het ontbijt 
staat niet alleen in het teken van 
ontmoeting, er is ook ruimte voor 
bezinning, samen zingen en gebed. 
Het ontbijt wordt gehouden in de 
Christelijk Gereformeerde Kerk 
aan de Leidsestraatweg 130 in 
Woerden. Tussen 7.45 en 8.00 uur 
is iedereen welkom en om ongeveer 
tien wordt het samenzijn afgeslo-
ten. De kosten bedragen 7,50 euro. 
Opgeven voor dit ontbijt kan door 
contact op te nemen met Ad de Kor-
te op telefoonnummer 0348-451505 
en email: mannendag@planet.nl.

Bingo......
bij ons viel de € 10.000,-
 

Natuurlijk had u het al gehoord € 10.000 
in de Oudejaarsloterij is bij ons gevallen!
 
Maar dat is slechts voor een persoon weggelegd.
Daarom geven wij u met de trekking van 10 februari een extra kans om 
ook zo'n lot te winnen.
 
Wanneer u geen prijs heeft gewonnen op uw januari lot van de 
Staatsloterij lever deze dan, voorzien van uw naam en telefoonnummer, 
in bij The Readshop IJsselstein. Uit alle inzendingen verloten wij een 
straatje hele loten t.w.v. € 135,-.
 
Voor uw staatslot gaat u vanaf nu natuurlijk naar 
The Readshop IJsselstein
Benschopperstraat 21 IJsselstein 
Telefoon: 030-6874129
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BAS MATRAS
heeft 4 dagen ingelast voor
leegverkoop van éénmalige

FAILLISSEMENTSPARTIJ
De complete aanwezige voorraad o.a. verkregen 
uit een faillissement wordt thans aangeboden.

De verkoop omvat een zeer omvangrijke slaapcollectie:
Honderden matrassen in alle soorten en maten o.m.

Binnenvering, Bonnelvering, pocketvering, latex, Nasa-
gezondheidsmatrassen, pocket-latex, ecolatex, pocket-
koudschuim en pocket-, Nasa, traagfoam, matrassen

Electrisch verstelbare bodems: 28-lats & 45 lats incl. potensets 
Boxspring collectie dekbedden: enkel & 4-seizoenen alle maten

Dekbedovertrekken - hoeslakens - moltons - kussens ook neksteun
Afdekmatrassen alle maten, bankstellen, kasten, spiegels, 

salontafels, etc. etc.

HELE COLLECTIE 
NU HALVE PRIJS!

BAS MATRAS
Starkenborghhof 90 UTRECHT 
Winkelcentrum Kanaleneiland
(In het pand gevestigd van voorheen Expert Schuurmans)

A.S. ZONDAG OPEN 

van 11.00 - 16.00 uur

DONDERDAG

11 JANUARI

10.00 - 17.00 UUR
 VRIJDAG 

12 JANUARI 

10.00 - 17.00 UUR 
ZATERDAG 

13 JANUARI 

10.00 - 17.00 UUR 
ZONDAG

14 JANUARI 

11.00 - 16.00 UUR 
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In de wintermaanden
droogt de huid sneller uit
door de koude buitenlucht
en de droge lucht binnens-
huis. Hierdoor kan een
schrale of jeukende huid
ontstaan of zelfs kloofjes.
Om de huid weer soepel
en minder gevoelig te krij-
gen kun je de huid het best
verzorgen met een licht

verkoelende
en verzach-
tende crème
zoals Men-
tho10 crème. Deze crème
is verrijkt met vitamine E
en bevat geen parfum.
Meer informatie vind je op
www.mentho10.nl. De
crème is o.a. verkrijgbaar
bij drogist en apotheek.

Droge winterhuidRestyling voor
New Wave

De complete New Wave
range is in een smashing
nieuw jasje gestoken.
Speciaal voor styling
met warmteapparaten
bevat een aantal pro-
ducten een speciaal
Heat Defense complex
dat je haar helpt be-
schermen tegen de hitte
van Stylinfapparaten.
Voor elk haartype heeft
New Wave een product.
Of je nu big size volume
wilt of gedefinieerde
pieken, een glanzende
krullenbol of supersteile
lokken, een strakke gel-
coupe of bouncy lokken
die lekker luchtig vallen.

De producten van Therme
Ayurveda zijn ontwikkeld
om de geestelijke ont-
spanning te stimuleren.
Deze kruidige, lichtzoete
geurbeleving van Sinaas-
appel, Sandelhout en Pat-
choeli brengt lichaam en
geest weer weldadig in
balans. Ayurveda, het-
geen 'leven en weten' be-
tekent, wordt ook wel de
'moeder van de natuurge-
neeskunde' genoemd. Ay-
urveda bestaat uit Bath

Oil, Shower Gel en Massa-
ge Oil. Informatie:
www.therme.nl of de Con-
sumentenlijn, tel. 0900-
1112223 (€ 0,25 p.m.).

Prijzen Therme Ayurveda-
lijn: Bath Oil €

6,49/100ml, Shower Gel
€ 3,99/200ml en Massa-
ge Oil € 6,99/125ml.

Wellness met thuisspa

Om er het gehele jaar
door, zonder zon aantrek-
kelijk en vooral natuurlijk
gebronsd uit te zien, is Ea-
sySun Zonne Zijde hét aan-
gewezen selftanningpro-
duct met een unieke nieu-
we formule!
Met de nieuwe formule-
ring van EasySun Zonne
Zijde wordt de huid niet al-
leen geleidelijk aan na-
tuurlijk bruin zonder ver-
velende geur, maar voelt
deze ook zijdezacht aan
dankzij de intensief ver-
zorgende parelgelformule. Binnen enkele uren na het
aanbrengen van EasySun Zonne Zijde krijgt de huid
een egale, goudbruine en vooral zeer natuurlijk ogen-
de teint. De vetvrije gel kan zowel gebruikt worden
voor het lichaam als voor
het gezicht.
De gel smeert gemakke-
lijk uit en trekt zeer snel in
de huid. Binnen enkele
uren zal een natuurlijke
zomerse teint ontstaan.
Het mooiste en meest
langdurige resultaat
wordt behaald, als de gel
wordt aangebracht op een
van tevoren goed gerei-
nigde en gescrubde huid.
De egaal bruine teint blijft
enkele dagen zichtbaar en
kan naar wens steeds op-
nieuw worden gecreëerd. 
EasySun Zonne Zijde en
kost € 8,50/ 100ml.
Informatie: tel. 0900-
5826848.

Easy Sun selftan

Onder de naam  Melk-
meisje zijn er de nieuwe
Bad- en Douchecrème
Karnemelk, de vernieuw-
de varianten Vanille en
Honing, en de nieuwe
douchecrèmes Katoen &
Melk en Aloe Vera & Yog-
hurt. Geschikt voor dage-
lijks gebruik onder de dou-
che of in bad. Het kal-
meert, hydrateert,
verzorgt en beschermt de
huid. Ook bij veelvuldig

wassen. Melkmeisje is
verkrijgbaar bij de diverse
drogisterijen en super-
markten. Informatie:
www.melkmeisje.com of
tel. 073-5187187.

Melkmeisje
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Colofon FAMILIEBERICHTEN

Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, 
dankbetuigingen, in memoriam, necrologieën en overige 
familieberichten zoals geboorte, verloving, huwelijk, 
jubilea en felicitaties.

Sluitingstijd voor Familieberichten is:
maandag 12.00 uur:
voor Ons Utrecht en Ons Leidsche Rijn
woensdag 12.00 uur:
voor Ons Nieuwegein, Onze IJsselstreek en Onze Vecht-
streek.

E-mail: familieberichten@onsutrecht.nl
Fax: 030 - 2936960
Telef. informatie:  030 - 2944527
 ma. t/m vrij. 8.30 tot 17.00 uur
Schriftelijk: Ons Utrecht 
 Postbus 3234, 3502 GE  Utrecht

Familieberichten worden alleen geplaatst als veri� catie 
van de afzender mogelijk is. Geeft u in uw mail aan on-
der welk telefoonnummer u overdag bereikbaar bent.

Uitvaartverzorging H. Agterberg
al 100 jaar een begrip

altijd directe hulp bij overlijden

Uitvaartverzorging H. Agterberg is een begrip in Utrecht en
omgeving als het gaat om een perfect verzorgde begrafenis of
crematie voor alle gezindten.

Uitstekend opgeleide mensen met oog voor details en traditie
staan 24 uur per dag klaar om u met raad en daad ter zijde te
staan en alle zorg voor de uitvaart van u over te nemen. Ons uit-
vaartcentrum is altijd bereikbaar voor directe hulp bij overlijden.

Ook voor een voordelige uitvaartverzekering, de UZET - polis,
kunt u bij Uitvaartverzorging H. Agterberg terecht.

Wolter Heukelslaan 50-51, 3581 ST Utrecht.
telefoon (030) 251 09 82, internet www.agterberg.nl
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UITVAARTZORG EENVOUD 
KWALITEIT VOOR EEN EENVOUDIGE PRIJS 

Voor informatie of advies (ook bij u thuis) bel gratis: 

0800-EENVOUD 0800-3368683 

Narda Delhaas
Drususlaan 18

3453 KC De Meern

030 -  251 98 42
dag en nacht bereikbaar

Eenvoudig, maar goed.
Voor meer informatie:

www.budgetuitvaart.nl of bel 0900 2800 800

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERZORGINGBEGR

Dag en nacht 
bereikbaar.
Mauritslaan 22
3454 XS  De Meern
030 - 666 17 90
www.grafheuvel.nl
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XENOS
Voor ons filiaal Utrecht Hoog Catharijne zijn we op korte termijn 
op zoek naar enthousiaste

MEDEWERKERS VULPLOEG m/v
In deze  functie draag je op maandag- EN/OF dinsdag- EN/OF 
woensdagavond EN/OF vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur zorg voor 
het aanvullen van onze winkelvoorraad. Leeftijd vanaf 16 jaar.

VERKOOPMEDEWERKERS m/v
Minimaal 20 uur per week

In deze functie zorg je ervoor dat de winkel er netjes uitziet, je 
lost de vracht, je prijst de artikelen, je helpt de klanten en bedient 
de kassa. Voor deze afwisselende baan ben je commercieel 
ingesteld en vind je het leuk om in teamverband te werken. Het 
betreft een functie voor de door-de-weekse dagen. De werktijden 
zijn in overleg met de bedrijfsleiding. Leeftijd vanaf 16 jaar.

 

Heb je interesse in bovenstaande functies, neem dan voor meer 
informatie zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met 
Dhr. van Os, bedrijfsleider van dit fi liaal, 030 - 23 11 297.

V.O.F.
Voor al uw binnen en buiten-
schilderwerk, wandafwerking
en behangen. 

vraag vrijblijvend 
offerte voor bedrijven 
en particulieren

Lekdijk Oost 16D, 3412 KT  Lopikerkapel
030 - 2518192 / 06 51 57 24 95

kok schilders 1604 1 kol

Wij zijn op zoek naar:

Huishoudelijke medewerker m/v
Maandag t/m vrijdag en weekend

Werkzaamheden: Het schoonmaken van de 
hotelkamers en openbare ruimtes van het hotel.

Nachthulp m/v 
Maandag t/m zondag

Werkzaamheden: Het opdekken van het ontbijt 
en onderhouden van keuken en restaurant.

Medewerker Keuken/Bediening m/v 
Maandag t/m zondag

(Voor)bereiden van diverse gerechten en 
bedieningswerkzaamheden.

Ontbijtdame m/v
Dinsdag t/m vrijdag

Werkzaamheden: Het aanvullen van het buffet.
Het opdekken van de tafels en het schoonmaken 

van de keuken achteraf.

Lunchhulp m/v
Maandag t/m vrijdag

Werkzaamheden: Verzorgen van de lunch
en het bijvullen van de minibars.

Wij ontvangen je graag in ons hotel om een 
sollicitatieformulier op te halen en in te vullen 

op het onderstaande adres:
(Gelieve niet te bellen naar het hotel)

Bastion Hotel Utrecht
Mauritiuslaan 1

3526 LD UTRECHT
tel 030-2871400/ fax 030-2871012

www.bastionhotel.nl

Heb jij zin om ons jeugdig team 
te komen versterken?

Kom dan snel langs 
in het hotel!

Wij zijn op zoek naar:
Huishoudelijke medewerkers m/v 
Maandag t/m vrijdag en weekend

Werkzaamheden: Het schoonmaken van de 
hotelkamers

en openbare ruimtes van het hotel.

Nachthulp m/v 
Maandag t/m zondag

Werkzaamheden: Het opdekken van het ontbijt en 
onderhouden

van keuken en restaurant.

Medewerker Keuken/Bediening m/v 
Maandag t/m zondag

(Voor)bereiden van diverse gerechten en 
bedieningswerkzaamheden.

Lunchhulp m/v
Maandag t/m vrijdag

Werkzaamheden: Verzorgen van de lunch
en het bijvullen van de minibars.

Wij ontvangen je graag in ons hotel om een 
sollicitatieformulier op te halen en in te vullen op 

het onderstaande adres:

(Gelieve niet te bellen naar het hotel)

Bastion Hotel Utrecht
Mauritiuslaan 1

3526 LD UTRECHT
tel 030-2871400/ fax 030-2871012

www.bastionhotel.nl

Leuk THUISWERK,
tot € 350,- p/d!

balpen montage / env. vullen!

0900-550.5500 (80 cpm)

SCHUTTINGEN
zowel in hout als beton

en terrastegels.
als enige in Ned. CE gecertifi ceerd

H&S betonwaren B.V.
Tel. 0492-52178, Fax 553285

E-mail: hs-beton@planet.nl
www.hsbeton.nl

“Wilt u warmte, aandacht, betrouwbaarheid en klasse”

Uitvaartzorg “Den Hartog” 
dan zullen wij bij uw wensen passen.

Nu ook uitvaarten voor de kleine beurs!
Complete uitvaart (incl. graf/crematie € 900,-) vanaf € 2.900,-

Tel. (030) 600 02 70 dag & nacht
Kantoor: Noorwegenlaan 4, 3402 TC IJsselstein

www.uitvaartzorgdenhartog.nl

Opslagruimte 
gezocht in 
Zenderpark 

of nabije omgeving
Tel.: 06-51701077
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NIEUWS
Uit de straat,
van om de 
hoek en iets verder
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Stembon
Dhr./Mevr. 
Voornaam  Achternaam

 ................. .....................................
Adres

....................................................................
Postcode Woonplaats

....................................................................
Telefoonnummer Mobiel nummer

....................................................................
E-mail

....................................................................
Nummer favoriete foto (1 t/m 10)

....................................................................

AIS Media Publieksprijs

Als lezer van Onze IJsselstreek 
kunt ook u bepalen welke foto 
kans maakt op de AIS Media 
Publieksprijs van Fotowedstrijd 
IJsselstein 2006. Bekijk daarom 
de foto’s op deze pagina’s, vul de 
stembon in en schrijf daar het 

nummer van de foto op, waarvan u 
vindt dat die de publieksprijs moet 
winnen. De maker van die foto 
wint een mooie digitale camera. U 
maakt kans op een cadeaubon van 
HUBO van Eijk. De foto’s zijn ook 
in hun volle glorie te bewonderen 

op AIS TV, tot en met 20 januari.

Het thema van 2006 was ‘NA-
TUURLIJK woont u in IJSSEL-
STEIN’. Het natuurlijke karakter 
van IJsselstein en haar schitteren-
de woonomgeving zijn op prach-

Fotowedstrijd 
IJsselstein 2006

9 Zonsopgang in IJsselstein

5 Een winterse Stadsgracht 6 Boomgaard

7 Herfstlijnen

8 Ganzen bij de Overtoom

4 KOE zoekt verKOEling

10 Herfst aan de IJssel
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Schiller Theater “Place Royale”
Minrebroederstraat 11   3512 GS Utrecht

reserveringen: info@schillertheater.nl
www.schillertheater.nl

 Tel: 030-2319380 b.g.g. Tel: 06-53182292

  

Tel. 030-2319380  b.g.g.   Tel.: 06-51745246

Sponsor: Schinkel Benelux Stefon b.v.

De Vakantiekolonie 
van een Utrechtse 

bleekneus en BELLO
   

(Column van Steef Schinkel) nr. 26
 
Het was in het jaar 1953 dat enkele van mijn jeugdvrienden niet minder 
dan zes weken voor het eerst met vakantie naar de vakantiekolonie 
mochten. Het was natuurlijk vlak na de oorlog en we zaten in de 
opbloei van Nederland. In dat jaar werd ik opgenomen omdat men 
dacht dat ik hersenvliesontsteking had en naar het in eerste instantie 
leek ook kinderverlamming. Ik lag enkele weken in quarantaine in 
het Wilhelmina Kinderziekenhuis met hoofdingang aan de Nieuwe 
Gracht. Wegens mijn ziekte op vakantie om aan te sterken. Dus ging 
ik met vakantie naar Heelsum en verbleef daar niet minder dan 6 
weken als Utrechtse bleekneus. Het moet me van het hart dat ik 
daar bijzonder veel plezier heb gehad. Helaas is het vakantieverblijf 
inmiddels afgebroken. Een ansichtkaart van het prachtige pand heb 
ik nog wel in mijn bezit. 
 
Bello in Egmond aan Zee 
Vorig jaar verbleef ik zo’n 3 dagen in een nostalgisch Hotel 1900 
te Bergen Binnen, om “aan te sterken” wegens een dubbele 
liesbreukoperatie. Natuurlijk gingen mijn gedachten terug naar mijn 
jeugd. Mijn vrouw en ik bezochten ondanks het slechte weer Egmond 
aan Zee. Ook daar was in vroegere jaren een kinder vakantieoord 
voor bleekneuzen, genaamd St. Joseph. Ik kan mij ook nog goed 
herinneren dat ik daar als kind op vakantie verbleef! Het prachtige 
statige pand staat nu te koop, is geheel verbouwd en ingedeeld in 
uitzonderlijke mooie appartementen. Het doet me nog steeds 
ongeloofl ijk deugd dat ik daar in Bergen aan Zee met de stoomtrein 
Bello, in de jaren 60 aankwam. De Bello rijdt tegenwoordig bij de 
Museumstoomtram Hoorn - Medemblik en dat doet hij al sinds 1985. 
Vroeger reed de Bello vanuit Apeldoorn, Doetinchem en Uithoorn! 
De Bello werd echt beroemd toen hij vanuit Alkmaar via Bergen - 
Binnen naar Bergen aan Zee ging rijden. Heb ik dus toch maar lekker 
meegemaakt. Een koffer spullen met op al mijn kleding gemerkt met 
de rode schuine letters SCH. Deze letters waren aangebracht bij het 
eeuwenoude, prachtige en nostalgische breiwinkeltje van vriendin Iris 
aan de Lijnmarkt in hartje Oud Utrecht. Stond ik daar, als klein jochie 
met allemaal kinderen van mijn leeftijd in het centrum van Bergen te 
wachten op Bello. Ik zag het allemaal in mijn gedachten weer helemaal 
terug ergens in augustus van het vorig jaar. Jammer dat Bello er niet 
meer is op die plek!
Toen ik als kind van 10 of 11 jaar in de buurt van het statige St.Joseph 
vakantieoord aankwam dacht ik, wat is het hier geweldig. Het was 
in Egmond elke dag wandelen wat de klok sloeg. Met ’n groep van 
zo’n 10 tot 12 jongens en soms ook meisjes gingen wij uiteraard bij 
goed en slecht weer naar zee, door de duinen en ook gingen wij vaak 
wandelen door de bossen. Bij het wandelen werd er gezongen dat 
het een lieve lust was. Bij het tikken van deze tekst komt ineens het 
volgend oude liedje van vroeger tevoorschijn: “Hup die meiden zijn 
niks, ze weten niet eens wat voetballen is. Ze hebben een keeper, die 
staat daar te piepen, de bal komt eraan en de keeper laat hem gaan”. En 
uiteraard deden al de jongens er allemaal aan mee. De meisjes hadden 
een aangepaste tekst iets met afwassen en borden……Egmond aan 
Zee was natuurlijk gewend dat de jonge knullen en meisjes die in rij 
daar door de duinen en zingend door het centrum liepen. De leidster 
of zuster die bleef alle dagen bij de groep. Ik heb nog een foto met 
deze groep genomen met een oude box aan het strand van Egmond 
aan Zee. Uiteraard had je ook de meest leuke maar ook beroerde 
avonturen beleefd in zo’n jongens en meisjes vakantieoord. Ikzelf zou 
er nog bijzondere leuke anekdotes over kunnen schrijven. En het leuke 
is dat er sedert enige tijd via internet een prachtige website is waarop 
je al jouw eigen belevenissen kan zetten. Zie voor meer info  http://
www.vakantiekolonie.nl  Het wel en wee als vakantiebleekneus kan 
je op deze pagina’s in geuren en kleuren erop nalezen. Helaas blijven 
vaak de negatieve details in het geheugen bij veel mensen vastliggen. 
Bij mij zijn vrijwel uitsluitend de positieve momenten blijven hangen. 
Alleen het eten: De karnemelkse gortenpap kreeg ik niet door mijn 
keel, maar je moest en zou het opeten. De griesmeelpudding was elke 
dag voorzien met een dik vel. Nu loopt het water mijn mond uit, nu 
is het zo lekker. Heimwee had ik beslist ook. Dus na terugkomst bij 
het CS in Utrecht was het weerzien van deze “Utrechtse Bleekneus” 
met mijn familie uiteraard een feest. Ook leuk is het dat twee van 
mijn beste vrienden, naar later bleek, ook “toevallig” bij mij in zo’n 
vakantiehuis tezamen hebben gebivakkeerd. Ik ben reuze nieuwsgierig 
wie van de lezers nog meer zo’n Utrechtse bleekneus geweest is.

PROGRAMMA MAAND JANUARI 2007
18 januari 20.00 uur 
Theatersport  DOGMA versus?

27 januari vanaf 14.00 uur tot 01 uur  “ FEEST” 
2’e jaar bestaan SCHILLER THEATER PLACE ROYALE 
Xavier Boot/ Joris Schiks/ Bjorn van Rozen/ Hannie Schinkel en nog 
veel meer!

28 januari 15.00 uur  Theater Draad

1 Misty Morning

tige wijze door de deelnemers 
vastgelegd. De jury stond onder de 
kundige leiding van juryvoorzit-
ter en wethouder van Kunst en 
Cultuur, Peter Doesburg. Hij ziet 
de wedstrijd als een fenomeen dat 
vooral doorgezet moet worden. 
Onder zijn toeziend oog hebben 
de juryleden Jan Klomp, George 
Terberg, Natalja Talitsch en Huib 
Veldhuij sen, de beste 25 foto’s be-
paald, waarvan u de top-tien voor 
u ziet. Aan deze jaargang van de 
Fotowedstrijd IJsselstein, alweer 
de vierde in successie, kon onder 
andere via de website www.foto-
wedstrijd.nl deelgenomen worden. 
Daarop zijn de inzen dingen van de 
drie voorgaande ja ren en die uit 
1934 te bewonderen. Sinds 2003 
organiseert IJsselstei ner Martin 
Planken de jaarlijkse fotowed-
strijd.
Dit jaar kunnen ook digitale 

ansichtkaarten, zogenaamde 
e-Cards, via de website verstuurd 
worden. Er kan een keuze worden 
gemaakt uit meer dan twintig 
digitale ansicht kaarten, die kun-
nen voorzien worden van een 
korte tekst. Voormalig wet houder 
van Kunst & Cul tuur, Jan Klomp, 
juicht dit initiatief van harte toe: 
“De fotowedstrijd heeft in vier jaar 
een rijke traditie opgebouwd. De 
wedstrijd heeft een waardevolle 
plaats veroverd in het culturele 
leven en heeft grote promotionele 
waarde voor de stad. Het thema 
van dit jaar ‘NATUURLIJK woont 
u in IJSSELSTEIN’ sluit daar 
goed bij aan. De natuur rondom 
IJsselstein vormt een integraal 
onderdeel van het wonen in en om 
IJsselstein. Het zou leuk zijn als de 
foto’s die al op de website staan en 
de foto’s die daar bij gaan komen, 
aanzetten tot een bezoek aan de 

mooie plekjes in de natuur van 
IJsselstein.” 

 INLEVEREN STEMBONNEN

Tot en met 20 januari 17.00 uur 
kunt u de stembonnen inleveren 
bij de volgende drie adressen: 

• Van Oord Makelaardij  
Benschopperstraat 33
• VVV IJsselstein  
Benschopperstraat 41
• Evotique Kodak Express 
Utrechtsestraat 49

 PRIJSUITREIKING

De prijsuitreiking vindt op zater-
dag 27 januari plaats door wethou-
der Doesburg in het FulcoTheater 
aan de Overtoom in IJsselstein om 
16.00 uur. Daar worden de beste 
25 foto’s bekend gepresenteerd.

6 Boomgaard

4 KOE zoekt verKOEling

10 Herfst aan de IJssel

2 Paardenlaantje in de herfst

3 Wolken boven Jaarsveld
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ANBO Afdeling IJsselstein 
bestaat 50 jaar

Burgemeester Kok spreekt het bestuur van de IJsselsteinse 
ouderenbond toe.

 Door Michel Bliek

e afdeling IJsselstein van de Alge-
mene Bond van Ouderen, afge-
kort ANBO, bestaat vijftig jaar. 

Reden voor een feestje en wel op dins-
dag 9 januari in het onderkomen van de 
Stichting Welzijn Ouderen in IJsselstein. 
Het bestuur was aanwezig om de vele 
felicitaties in ontvangst te nemen van de 
ruim 200 genodigden. De twee dames uit 
het bestuur ontbraken, omdat zij in het 
buitenland zijn.

Met ruim 850 leden is de IJssel-
steinse afdeling groot te noemen, 
voor een plaats van deze omvang. 
En de groei gaat maar door, er 
waren in oktober 2006 zo’n 700 
leden. De ANBO wil meerdere 
generaties verenigen: ‘jonge’ se-
nioren, al dan niet deelnemend 
aan het arbeidsproces, vitale 
gepensioneerden, meer of minder 
maatschappelijk actief, en oudere 
senioren die de ANBO kiezen van-
wege bijvoorbeeld contacten met 
leeftijdgenoten. De organisatie is 
onafhankelijk van politiek en kerk 
en bestaat landelijk zelfs al meer 
dan 100 jaar. 
In het programma was ook ruimte 
ingedeeld voor ontspanning. Het 
IJsselsteins meezingkoor ‘Onge-
lijk beginnen maar gelijk eindigen’ 
betrad het podium en liet de zaal 
uit volle borst meezingen op deun-
tjes uit het verleden als ‘Manuela’ 
en ‘Meisje ik ben een zeeman’.

 WMO-RAAD

Na het openingswoord van 
ANBO-voorzitter Ligtenberg 
kreeg burgemeester Kok het 
woord. “Velen van u hebben ge-
holpen IJsselstein op te bouwen. 
Als iemand al zolang hier woont, 
bent u goud waard. De ANBO 
is een serieuze gesprekspartner 
voor de gemeente, de senioren-
afvaardiging in de WMO-raad 
is daar een voorbeeld van”. Ook 
wethouder Cremer was van de 
partij, evenals wethouder Lappee. 
Voor Cremer had de burgemeester 
nog een leuke hint in petto: “Als 
wethouder Cremer in IJsselstein 
zou wonen, zou hij zeker lid zijn 
van de afdeling IJsselstein”. Uit de 
zaal klonk een lang applaus op de 
hilarische woorden, de gasten zijn 
immers gekomen voor een feestje. 

Ook waren er sprekers uitgeno-

digd vanuit de landelijke en regi-
onale organisatie van de ANBO, 
zelfs directeur Liane Wubbels is 
naar IJsselstein gekomen. “ANBO 
is terug van weggeweest, we zijn 
een krachtige partner voor veel 
partijen, de afdelingen staan aan 
de basis van de landelijke organi-
saties. Landelijk heeft de ANBO 
vorig jaar 33.000 nieuwe leden 
mogen begroeten”. Elbert van 
Geijtenbeek is voorzitter van het 
gewest Utrecht en legde uit dat 
er 24 afdelingen van de ANBO in 
het gewest aanwezig zijn. “Het is 
jullie instelling vooruit te kijken. 
Hou dat vooral zo. Jullie hebben 
het stokje van jullie voorgangers 
overgenomen, hou vast wat u heeft 
en verbeter waar mogelijk”. Ook 
Nico van Dam, voorzitter van de 
IJsselsteinse seniorenraad en de 
voorzitter van de Stichting Welzijn 
Ouderen IJsselstein spraken kort 
het bestuur toe. 

 BIJBENEN

Aanwezig waren ook het 800ste 
lid en het 850ste lid. Zij kregen 
bloemen uitgereikt. Het jongste 
IJsselsteinse lid is pas 42 jaar oud. 
Henk ligtenberg is vanaf 1997 
betrokken bij de ANBO. Twee 
jaar eerder stopte hij met wer-
ken en hij is nu voorzitter van de 
IJsselsteinse afdeling. “Op onze 
jaarvergadering in 2007 zouden 

we wel eens duizend leden kunnen 
hebben. Die groei kan je alleen 
bijbenen als je goed vooruit kijkt 
en een goede organisatie neerzet. 
Een heel groot succes van het 
afgelopen jaar was de hulp bij het 
invullen van de belastingpapieren 
van ouderen. Maar we leveren 
natuurlijk nog veel meer diensten 
aan onze leden.” 

“We wisten dat we vijf jaar gele-
den 45 jaar bestonden en hebben 
daar vijf jaar bijgeteld. Volgens het 
gewest bestaan we zelfs al langer. 
Op 2 oktober 1950 zou de afdeling 
IJsselstein begonnen zijn, maar 
we hadden hiervan geen bewijs 
totdat er een oud krantenartikel 
opdook. In dat artikel stond dat 
ene mevrouw Van Lit een fiets 
won in 1976. Dus eigenlijk bestaan 
we 56 jaar. Het 55-jarig jubileum 
slaan we dus maar over en over 
vier jaar bestaan we dan gewoon 
60 jaar”.

 VRIJWILLIGERS

“De plannen voor de komende 
jaren zijn vooral het opleiden 
van vrijwilligers en we willen dat 
bestuurstaken ook voor iedereen 
mogelijk zijn. Als bestuurslid kost 
het je honderden euro’s per jaar 
en dat is ondemocratisch, want 
veel mensen kunnen dat niet 
opbrengen. Het begeleiden van de 
vrijwilligers moet ook nog beter 
geregeld gaan worden, dan krijg je 
ook meer kwaliteit in huis, zoals 
mensen die verstand hebben van 
belastingen. Maar we zijn een van 
de grootste afdelingen in de regio. 
Om een voorbeeld te noemen: we 
hebben meer leden dan Nieuwe-
gein, terwijl daar toch veel meer 
50-plussers wonen.” 

Het gaat dus erg goed met de 
ouderenbond in IJsselstein en de 
overvolle zaal in De Oase liet dui-
delijk merken dat zij in ieder geval 
zeer tevreden zijn over de inspan-
ningen van het huidige bestuur.

D

COLUMN

BALIEKLUIF

BALIEKLUIF is een rubriek van de 
rechtbankverslaggevers van Juridisch 

Persbureau Utrecht (JPU). Zij doen dag-
in-dag-uit voor diverse media zakelijk 

verslag van rechtszaken die dienen 
voor de Utrechtse rechtbank. Niet de 

nieuwswaarde speelt een rol, maar 
vooral de menselijke kant van de zaak. 

In deze rubriek zijn namen van verdach-
ten om privacyredenen gefingeerd.

De 26-jarige Leon heeft een imposant uiterlijk 
en een kaalgeschoren hoofd. Hij is in het dage-
lijks leven bakker en wil tegenover de politie-
rechter best toegeven dat hij moeite heeft met 
buitenlanders. De politierechter lijkt het niet 
toevallig te vinden dat Leon tijdens een avondje 
stappen met drie vrienden eerst ruzie kreeg 
met een Antilliaan en later met een grote groep 
Marokkanen.

Die ruzie met de Marokkanen wordt gesust 
door de politie. Leon vertrekt met zijn vrienden 
naar het huis waar ze die nacht slapen. Daarna 
doet de Antilliaan aangifte. Hij vertelt dat hij 
om niets is bedreigd met een pistool en is ge-
slagen door een grote kale man. Het wapen leek 
volgens de Antilliaan, die beroepsmilitair is, op 
het dienstwapen van de politie. 

De politie weet waar Leon die nacht slaapt en 
omdat hij nu vuurwapengevaarlijk is, doet een 
arrestatieteam een inval in de woning van de 
vriend waar Leon op een matras op de grond 
ligt. En zo’n arrestatieteam gaat niet bepaald 
zachtzinnig te werk. Leon vertelt later dat hij 
wakker schrok en dacht dat die groep Marok-
kanen het huis binnenviel. Naast zijn matras 
staat een nachtkastje. Op dat nachtkastje ligt 
een balletjespistool, een precieze kopie van het 
dienstwapen van de politie. Het pistool is eigen-
dom van een vriend van Leon. 

Maar dat kan natuurlijk geen toeval zijn, con-
cludeert de politie en Leon wordt afgevoerd. 
Hij ontkent alles en zit twee maanden later nog 
vast. Tegenover de politierechter blijft hij bij 
zijn verklaringen. Hij heeft het pistool nog nooit 
gezien. En hij mag dan een voormalig lid zijn 
van de Nationale Alliantie, hij zal nooit met een 
wapen de stad in gaan. Hij zal nooit iemand met 
een wapen bedreigen. Ook geen buitenlanders. 
De toch niet erg soft uitziende Leon raakt zicht-
baar geëmotioneerd. Bij die laatste woorden 
breekt zijn stem zelfs.

Hij gaat nog harder snikken wanneer hij de 
eis hoort. Volgens de officier van justitie is het 
zaakje rond, want Leon had dat pistool naast 
zich liggen. De officier acht hem schuldig aan 
bedreiging met een vuurwapen en mishande-
ling. Ze eist vier maanden cel.

Dat leidt tot nieuwe tranen bij de verdachte. 
Leon kan een nieuwe baan krijgen en hij moet 
ook zijn hypotheek betalen. Hij is het er niet 
mee eens dat een onschuldige, hardwerkende 
burger in een land als Nederland zo maar 
maandenlang in de cel kan worden gestopt. 
Raadsvrouwe De Jager stelt dat er geen enkel 
bewijs is dat Leon dat pistool in zijn handen 
heeft gehad. Ze benadrukt dat Leon nog nooit is 
veroordeeld ook niet voor racistische incidenten 
en ze vraagt vrijspraak. 

Rechter Van Amstel zwicht niet voor de tranen 
van Leon maar wel voor de juridische logica. 
“Erg prettig is die avond niet toegegaan”, denkt 
de rechter. “Ik geloof wel dat er een soort 
bedreiging is geweest”, vervolgt zij. “Maar be-
dreiging met een vuurwapen daarvoor is geen 
bewijs”, besluit de politierechter. Ze spreekt 
Leon vrij. Leon mag dezelfde dag naar huis en 
snikt nog een keer, maar nu van vreugde.

De tranen van de skinhead
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VOOR DE NIEUWE VESTIGING IN UTRECHT

buy aid B.V. ! 10 ! NL-4538 AW Terneuzen ! www.buy-aid.com

buy-aid zet zich in door middel van tele-

fonische campagnes voor diverse hu-

manitaire organisaties

buy-aid is een Deens bedrijf dat sinds 

1996 geld inzamelt door de verkoop van 

kwaliteitsprodukten.

We bieden: 

 ¥ Voltijdse banen

 ¥ Vast salaris

 ¥ Aantrekkelijke bonusregeling

 ¥ Opleidingen

 ¥ Plezierige werkomgeving

Wij zoeken: 

 ¥ Energieke persoonlijkheid

 ¥ Goede collega

 ¥ Ambitie in tele-verkoop

 ¥ Communicatief

 ¥ Goed gevoel voor maatschappelijke 

verhoudingen 

 ¥ Een brede interesse

Heb je interesse in deze goede vaste baan. 

Neem dan telefonisch kontakt op met: 

Rene Gerritsma 0031 6 231 86 733, 

Corinne Guyssens 0032 473 70 62 92

Of stuur een e-mail naar rege@buy-aid.com

We horen graag van je

Help ons nog beter te doen -  Ben jij onze nieuwe collega?

buy-aid is leider in Europa voor commerciele fondsenwerving en bedient ruim 200.000 klanten. We zijn actief in Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland, Belgie, Nederland, Luxemburg en Spanje. Met 

onze 176 medewerkers hebben we in 2005 ruim 1,2 miljoen euro gedoneerd aan humanitaire doelen. In Nederland voeren we een ondersteunende campagne ten bate van CliniClowns.

Schuif- & inloopkasten op maat

www.mijnkast.nl

Odenveltlaan 1
3451 ZL Vleuten

Tel.: (030) 6 771 967
Fax: (030) 6 771 915

SPEEDHEAT VLOERVERWARMING 
een feest voor uw voeten

SPEEDHEAT UTRECHT* Telefoon 030 - 241 59 57
E-mail utrecht@speedheat.nl Internet www.speedheat.nl *E
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Speedheat vloerverwarming warmt namelijk razendsnel op, is 100% veilig, relatief
goedkoop in de aanschaf, bijzonder zuinig in het verbruik én past bovendien onder
elk type vloer, zelfs onder tapijt en laminaat. Omdat het systeem
slechts 1 mm dun is, kan het ook op bestaande vloeren worden 
geïnstalleerd. Ook voor wand- en spiegelverwarming bent u bij
Speedheat aan het juiste adres. Vraag gratis en vrijblijvend uitge-
breide documentatie of offerte aan of kijk op www.speedheat.nl. • Grote beurt en APK incl. oliefilter, bougies en BTW. 

• Reparaties voor vooraf afgesproken prijzen.
• Ook voor taxatie schades, schade-

reparatie en uitdeuken zonder te spuiten.
• Banden en accu’s tegen concurrerende prijzen. 

• HEUS: het loont de moeite om 
Ouwerkerk te bellen als u uw auto moet herstellen.

www.ouwerkerk.nu
UTRECHT • Dickensplaats 10 (Oog in Al) • 030-2931214

HARMELEN • Breudijk  1b • 0348-442353

onderhoud en APK van alle merken auto’s

EEN GREEP UIT ONZE COLLECTIE!
Diverse auto’s v.a. € 725,- met APK keuring

Auto’s v.a. €1.850,- met 6 maanden garantie op motor en 
versnellingsbak. Auto’s worden geleverd met nieuwe APK keuring.

Diverse bedrijfsauto’s in ons filiaal Harmelen.

Autobedrijf Ouwerkerk 
Harmelen zoekt:

1e Automonteur 
met APK keurmeester II diploma

2e Automonteur
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer E. Ouwerkerk

Zuidewindlelie
Spirituele praktijk voor energiewerk

• Chakrahealing

• Quantum Touch

• Gesprekstherapeut

• Paragnost/Helderziende

Ter kennismaking 
€15,- per sessie.

Voor een afspraak kunt u 
bellen naar: 06 - 417 82 437

Riky van Deursen en Bertus Brons

Gevestigd sinds 1 januari 2007



Onze IJsselstreek - Vrijdag 12 januari 200710

NIEUWS
Uit de straat,
van om de 
hoek en iets verder

telefoon • [030] 2944527 • fax [030] 2936960

S T A D S K R A N T

e-mail: redactie@onsutrecht.nl of verkoop@onsutrecht.nl

N I E U W S B L A D

Onze IJsselstreekOnze IJsselstreek
Stadskrant Onze IJsselstreek is een we-
kelijkse uitgave van Weekbladen Groep 
Midden Nederland. In Midden Nederland 
verschijnen er ook edities in Utrecht, 
Leidsche Rijn, Nieuwegein en Maarssen/
Breukelen e.o. Totale oplage: ca. 210.000 
exemplaren

Billitonkade 26-27, 3531 TG Utrecht
Postbus 3234, 3502 GE Utrecht
Tel. algemeen: 030-2944527
Tel. redactie: 030-2970926
Fax: 030-2936960

Openingstijden: 9.00 tot 17.00 uur
Sluitingstijd kopij: woensdag 12.00 uur
Sluitingstijd advertenties: woensdag 
10.00 uur

Advertenties
Hannah Dijs, Koen Vermeulen, 
Joost de Heij, Roel Franken,
Siska Aantjes

verkoop@rondutrecht.nl
030-2944527

Tips/persberichten
redactie@rondutrecht.nl
Tekst aanleveren als Word-document, fo-
to’s als jpg-bestand. Over de ontvangst en 
plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Directeur
Dhr. H. Dahlmanns

Salesmanager
Peter Dijs

Redactiecoördinator
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HANS VAN ECHTELT

Hans van Echtelt belicht 
wekelijks opmerkelijke 

gebeurtenissen uit de 
voetbalwereld in stad en 

regio Utrecht

Volgende maand begint de sloop van het Niels 
Stensen College, een school waaraan ik uiterst 
goede herinneringen heb. Allereerst omdat 
mijn twee zoons daar een solide opleiding 
hebben gehad, waarvan ze de rest van hun 
leven kunnen profiteren. Ten tweede omdat 
daar aangename leerkrachten waren met wie 
je heel goed kon praten over de ontwikkeling 
van je kinderen, ook wanneer er weleens iets 
verkeerd dreigde te gaan en enige correctie 
nodig was. Zo ontmoette ik op die school als 
vrouwelijke mentor ene Christine Bosboom, 
toevallig de dochter van de man die op mijn 
eigen vroegere school (het Sint Bonfatius 
College) begin jaren zestig conrector was. De 
cirkel was dus een beetje rond. 

Begin jaren tachtig zat niet alleen mijn oudste 
zoon op het Niels Stensen College maar 
ook ene Marco van Basten. Hij was destijds 
nog niet zo beroemd als nu maar Ajax had 
al het oog laten vallen op dit uitzonderlijke 
Utrechtse voetbaltalent. Hij had intussen al 
drie clubs achter zijn naam staan: EDO, UVV, 
FC Utrecht en Elinkwijk. In Galgenwaard was 
hij alleen geweest om te revalideren vanwege 
groeiproblemen, bij de Zuilense club kwamen 
zijn talenten al duidelijk aan het licht. Het was 
geen wonder dat Ajax aan de bel trok. Marco 
werd dagelijks opgehaald door een taxi van 
de Amsterdamse club om in De Meer te gaan 
trainen. Een tafereel dat door medeleerlingen 
nog weleens met lede ogen werd bekeken. 
Mijn zoon speelde begin jaren tachtig op 
een beduidend lager niveau: in de jeugd van 
Geinoord waar hij overigens onder de sym-
pathieke trainer Cherry Plantinga een uiterst 
plezierige voetbaltijd beleefde. Marco had al 
veel beroemdere namen die zich over hem 
ontfermden zoals Leo Beenhakker en Johan 
Cruijff. De laatste ontdekte veel van zichzelf 
in het Utrechtse jochie dat zich aanvankelijk 
nogal bescheiden presenteerde. Niet bin-
nen de lijnen, Marco scoorde meteen na zijn 
debuut. Maar daarbuiten was hij nog lang 
niet de bondscoach die zich nu via de media 
zo zelfbewust manifesteert. Integendeel, ik 
had als Utrechtse sportjournalist de primeur 
van het allereerste interview met Marco, vlak 
na zijn overgang van Elinkwijk naar Ajax. 
We trokken ons terug in de slaapkamer van 
zijn ouderlijk huis in Oog en Al waar allerlei 
vaantjes, affiches en bekers, gewonnen bij 
UVV en Elinkwijk, te vinden waren. Mijn 
vragen waren destijds beduidend langer dan 
zijn antwoorden, ik herinner me dat we ook 
nog een potje met zijn ouders hebben gekla-
verjast om in een wat meer vertrouwde sfeer 
te komen. Uiteindelijk is het toch nog wel een 
aardig interview geworden. 

Vorige week reed ik via Kanaleneiland naar 
huis en zag weer die letters op de school: 
Niels Stensen College. En dacht meteen met 
nostalgische gevoelens terug aan de tijden van 
weleer. De rapportbesprekingen, toneeluitvoe-
ringen, mentorbijeenkomsten en natuurlijk 
aan Marco van Basten die in 1964 werd gebo-
ren en intussen ook al weer 43 jaar oud is. In 
1988, 1989 en 1992 werd hij gekozen tot beste 
voetballer van de wereld en maakte in 1986 
het mooiste doelpunt dat ooit in de eredivisie 
was te zien: de legendarische omhaal tegen 
FC Den Bosch. Zullen de slopers van het Niels 
Stensen College volgende maand ook nog even 
terugdenken aan al die leerlingen die er ooit 
onderwijs hebben genoten? En wat er van hen 
later is geworden in de maatschappij? Ik vrees 
van niet.

Niels Stensen College

Sporters en omroep 
klaar voor 2007

Door Michel Bliek

Elk jaar begint het jaar bij Radio 9 Sport 
met het Sportcafé. Tientallen sporters 
komen dan vertellen wat zij het afgelopen 
jaar hebben bereikt. Maar zij kijken ook 
vooruit en maken de plannen en ambities 
voor 2007 bekend aan de luisteraars. 

Dit jaar werd het Sportcafé op 
zaterdag 6 januari gehouden in 
de nieuwe studio van de omroep 
aan de Zomerdijk in IJsselstein. 
Een hele organisatie, want per 
uur worden er zo’n zes sporters 
of verenigingen behandeld en dat 
vereist een strak draaiboek. 

Dit jaar zijn er niet veel trainers-
wissels bij de voetbalclubs. De 
IJsselsteinse oefenmeester John 
van Vliet gaf te kennen te willen 

stoppen bij VV Vreeswijk aan het 
einde van het seizoen. Trainers 
van de andere clubs hebben in-
middels hun contract verlengd of 
zijn nog in onderhandeling. 
Korfbalvereniging Fortissimo uit 
IJsselstein is erin geslaagd om 
contract met trainer Buitenkant 
te verlengen. Arie Molenaar heeft 
zijn motor racingteam weer op 
sterkte gebracht met coureur 
Danny Webb. 
Voor IJFC staat binnenkort het 
bekerduel tegen IJsselmeervogels 
op stapel. Twee jaar geleden was 
het VVIJ dat ternauwernood het 
onderspit delfde. De regiosporters 
zijn er helemaal klaar voor, dat 
blijkt uit de plannen die zij bekend 
maakten in het Sportcafé. En het 
sportteam van de lokale omroep is 
er eveneens weer klaar voor.

Volgend jaar weer grootste kerstboom ter Wereld

Kok daagt inwoners IJsselstein uit
 Door Keesjan Steverink

e hebben de grootste kerstboom 
ter wereld. Of hadden we die?”, 
vroeg burgemeester Kok zich 

tijdens de drukbezochte nieuwjaarstoe-
spraak af. Kok liet zijn licht schijnen over 
het afgelopen jaar en stond stil bij de 
toekomstvisie van IJsselstein. Inwoners 
werden uitgedaagd mee te denken.

Kok vertelde de aanwezigen dat 
door onenigheid tussen de stich-
ting en de eigenaar van de toren 
“we die kerstboom helaas moeten 
missen. Dat kan natuurlijk niet”. 
Wethouder Peter Doesburg en 
burgemeester Kok hebben met alle 
partijen gesproken. “We hebben 
ervoor kunnen zorgen dat die on-
enigheid is bijgelegd en wij gaan 
dit voorjaar met alle partijen rond 
de tafel zitten om ervoor te zorgen 
dat IJsselstein volgend jaar wel 
weer de stad is met de grootste 
kerstboom ter wereld”. Het nieuws 
werd onder luid applaus ontvan-
gen. Wethouder Doesburg liet 
weten dat vorig jaar de onenigheid 
al opgelost was, maar dat het tech-
nisch niet meer mogelijk was de 
boom te laten branden.

 BEDEVAARTPLAATS

Burgemeester Kok begon zijn 

nieuwjaarstoespraak met dezelfde 
zin als vorig jaar. “IJsselstein is 
een stad om trots op te zijn”. Hij 
gaf aan trots te zijn op de stad, 
maar ook op de mensen in IJs-
selstein. “Hoe willen we dat onze 
stad er uitziet over bijvoorbeeld 
twintig jaar? Ik hoop dat u daar-
over met ons mee wilt denken. Dat 
is een uitdaging in uw richting, 
want het is uw stad”. Burgemees-
ter Kok vertelde dat hij trots was 
op alle activiteiten en initiatieven 
van de inwoners en hij noemde 
er een aantal. “Mensen maken de 
stad, u maakt de stad. En als wij 
daar met een kleine financiële 
bijdrage of soms alleen maar met 
een goed gesprek aan kunnen 
bijdragen, doen wij dat graag”. 

Aan het eind van de toespraak 
ging hij in op de vraag hoe hij 
IJsselstein als stad zou karakte-
riseren. Hij noemde een aantal 
kenmerken, zoals historische 
vestingstad, grootste kerstboom, 
fruit, muziekstad, bedevaartplaats 
en poort tot de Lopikerwaard.

Met IJsselstein als bedevaarts-
plaats wil Kok nog iets doen. “We 
zouden de jaarlijkse Ommedracht 
met andere activiteiten kunnen 
versterken. Ik ga daar met het 
parochiebestuur en de VVV over 
praten”. Ook met IJsselstein als 
fruitstad wil Kok meer doen. 

 MET ELKAAR

“We zijn zoveel en hebben zoveel. 
Die sterke kanten van IJsselstein 
moeten in ieder geval wel meege-
nomen worden in de toekomstvi-
sie waar ik eerder over sprak”. Vol-
gens Kok wordt de grote uitdaging 
van die toekomstvisie om die met 
elkaar te maken. Hij eindigde zijn 
toespraak met “Ik ben trots op 
IJsselstein en dat blijf ik. IJssel-
stein blijft voor ons allemaal een 
fantastische uitdaging”.

W
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Meer dan waar ook, is Afrika een gebied voor een inwijdingsreis
waarop je jezelf ontdekt en onthult. Je kleedt je subtiel. Transpa-
rante en luchtige materialen verhogen het mysterie. Een vleugje
tweede huid in intense kleuren fluistert je sensueel toe via sub-
tiele en veelzijdige borduursels die als jaloezieën de nacht door-
laten. 
De vrouw is sierlijk, sculpturaal en aantrekkelijk. Zij is modieus en
extreem verleidelijk, blijft als een tatoeage in je gedachten han-
gen en zorgt voor gekruide herinneringen. Deze reis voert je mee
van de ene verblindende ervaring naar de andere, en opent je de

ogen. Africa van Chantelle is een sensuele reis door een uitgestrekt
gebied vol sensaties en sprekende kleuren. Het is een avontuur-
lijke inwijdingsreis waar het mysterie toeneemt door transparan-
te en luchtige materialen. De plantaardige, aantrekkelijke en
extravagante kleuren zijn avontuurlijk en sensueel. De pasvormen
zijn sexy en verfijnd en geven het figuur een mooie, aantrekke-
lijke verleidingskracht.  Subtiele borduursels tatoeëren het ver-
langen op de huid die zo nog mooier uitkomt. AFRICA van Chan-
telle, extreme verleiding die je meevoert naar een wereld van on-
geëvenaarde schoonheid. Een reis die je de ogen opent.

Africa Wild & Sexy

GSX-R750 Yoshimura
De Suzuki GSX-R750 is in 2006 één van de best verkochte motoren in Neder-
land, lange tijd wist de ultieme Supersport zelfs de verkoopranglijsten aan te
voeren. Het geheim van de GSX-R750 is de combinatie van zijn lage gewicht
en superieure handling met zijn hoge koppel en vermogen. Kortom de stuu-
reigenschappen van een 600cc Supersport gecombineerd met de power van
een 1000cc Supersport. 
Voor 2007 komt Suzuki met een nog fraaiere en sportievere uitvoering van de
GSX-R750: de GSX-R750 Yoshimura. Deze supersports is voorzien van een Yos-
himura GP EVO uitlaatsysteem (+ ca. 5pk), een donkere "double bubble" kui-
pruit en een uitgebreid carbon pakket. De gelimiteerde Yoshimura versie van
de GSX-R750 is uitsluitend leverbaar in het mat zwart. Prijs: € 13.990,-.

Glamour in de avond. Dat
is de perfecte chique un-
derstatement voor tassen
met fijne zilveren draag-
kettingen. De tassen uit de
Bombay-serie van Picard
passen uitstekend in de
vrolijke glamourwereld
van zwoele zomers. De
verfijnde en delicate des-
igns creëren een nostal-
gisch sixties-gevoel met

een uitstraling van flair.
Stijlvol versierd met parels
in chocolade-, caramel- en
nachtkleuren geven deze
satijnen tassen een mooie
look. Voor iedereen die
een sprankelende compe-
titie met de sterrenhemel
wil aangaan. Afmetin-
gen11 x 22 x 3 cm en 11 x
30 x 3 cm. Prijzen: 34,95
euro en 39,95 euro.

Tassen voor
zomeravonden

Sony introduceert drie
nieuwe 2.1 home cinema
sets met een volwaardig
surround geluid, waarbij
geen achterluidsprekers
noodzakelijk zijn. De DAR-
X1R, de DAV-X1V en de
DAV-X1G zijn uitgerust met
S-Force Pro Front techno-
logie voor een verbeterde
geluidsweergave en zijn
eenvoudig te installeren.

Sony biedt met de nieuwe
modellen een alles-in-één
systeem aan met cd-, dvd-
, super audio-cd spelers,
2.1 surround sound spea-
kers en zelfs een inge-
bouwde dvd- en hard disk
recorder (DAR-X1R).
De DAR-X1R is het enige
2.1 home cinema systeem
met een 250 GB harde
schijf en dvd-recorder.

Deze set kan daarmee de
hele thuisinstallatie ver-
vangen.
Dankzij de actieve sub-
woofer en krachtige 480
Watt versterker zijn films
en muziek een ervaring als
nooit tevoren.

Prijzen: DAR-X1R 1.999
euro, DAV-X1V 1.399 euro
en DAV-X1G 999 euro.

Home Cinema met HDD- en dvd-recorder

Voor rokers is het vaak niet
gemakkelijk om even niet
te roken. Op dat moment
is een helpende hand zeer
wenselijk. Met
de revolutio-
naire Desinfec-
terende Anti-
rook Gel, die als
een hand-
crème wordt
aangebracht,
verdwijnt de
behoefte aan
een sigaret.
De unieke Des-
infecterende
Anti-rook Gel
bevat een
extract van de
tabaksplant Nicotiana spp
waarvan de werkzame
stoffen via de handpal-
men direct in de bloed-
baan worden opgeno-
men. Dit extract helpt bij
het (tijdelijk) stoppen met

roken, doordat het voor
het lichaam dezelfde ef-
fecten heeft als een siga-
ret. Vrijwel alle niet-scha-

delijke ingredi-
ënten van
onbehandelde
tabak komen uit
dit extract voort.
Bovendien des-
infecteert de for-
mule, waardoor
de werkzame
stoffen beter
worden opgeno-
men. De formule
is effectief voor
zowel lichte als
zware rokers
Desinfecterende

Anti-rook Gel is verkrijg-
baar in een verpakking
van 100 ml (75 ml + 25 ml
gratis) en kost € 14,95.

Informatie: PK Benelux
B.V., tel: 0900-582684.

Anti-rook gel

Om je outfit compleet te
maken, komt UGG Austra-
lia met een nieuwe collec-
tie handtassen om hebbe-
rig van te worden. De Baby
Love Hobo is een fraai
vormgegeven gebreide
tas met houten handvat,
waarmee je echt de show
zult stelen! Voor een dag-
je strand heb je volop keus
uit de Beach Kettle Bag,
Beach Kettle Clutch en
Wedge Palma Day. Het zal
nog lastig kiezen wor-

den… Deze ruime tassen
kun je zowel in de hand als
over de schouder dragen .
Stijlvol zijn ook de Wedge
Checkbook Wallet, Beach
Checkbook Wallet en
Wedge Kettle Bag. Met
deze handige handtassen
heb je altijd je belangrijk-
ste eigendommen bij de
hand, waar en wanneer je
maar wilt.
Informatie en dealer-
adressen op
www.uggaustralia.nl.

Trendy tassen

Met de rode Valentijn
Samsung S600 deel je spe-
ciale Valentijnmomenten.
Deze gebruiksvriendelijke
6-megapixelcamera kan
3x optisch en 5x digitaal
inzoomen zodat je de
meest romantische close-
ups fotografeert. Met dit
mooiste fotomoment
maak je nu kans op een
trouwjapon van Addy van
den Krommenacker die hij
speciaal voor jou ont-
werpt. Wie de rode came-
ra nu koopt verrast zijn ge-

liefde met de kans op een
door Addy van den Krom-
menacker ontworpen
trouwjapon ter waarde
van € 10.000,-. Maak met
de S600 het meest ro-
mantische portret van jul-
lie twee en stuur deze van-
af 15 januari naar
http://www.samsungca-
mera.nl/ADDY. Valentijn-
rode Digimax S600 te ver-
krijgen voor € 49,-. B.T.W.
Informatie: tel. 035-695
47 47 of www.samsung-
camera.nl.

Win een bruidsjurk
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Alle Matrassen, Dekbedden én Kussens: 2 Halen 1 Betalen!

Luxeboxspringcombinatie incl. hoofdboard 
2x Boxspring en 2-pers. BPS-vering, 
van 999,- NÚ v.a.

499

•Axelssøns •Drakacel •Hansøns •Design Jan •Orthos

Alle Boxspringcombinaties: Tot -70% korting!

Roma Boxspring Milaan Boxspring

699
Italiaans Design, 2x Boxspring, incl. 2-pers.
hoofdboard en 2 pers. BPS 250-matras, van
1500,- NU v.a.

King Boxspring

699

Luxe voor een scherpe prijs, 
complete set, van 1500,- 
NÚ v.a.

Vlak 160x200 cm, compleet van 2000,-
voor 899,-. Elektrisch 160x200 cm,
compleet van 4400,- voor 1499,-

899

De luxe Elek. Boxspringset

Slaapkamercombinaties: Tot -70% korting!

BeddenExpert Ravenswade 88, 3439 LD Nieuwegein
Open: don.10.30-21.00 uur (koopavond), vrij. 10.30-18.00 uur, zat. 10.00-17.00 uur.
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Emma Seniorenledikant, verstelbare bodem, comfort 
400- matras,
van 900, NU
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Claudia
In kersenhout! Franse romance in uw
slaapkamer! 2-Pers. ledikant, van
1500, NU v.a.

Elze de Luxe
2-persoons ledikant, incl. bodem en
matras, In wit, zwart, beuken 
en kersen! Van 600,- 
NU v.a.

299

v.a.

President 1000 7 zône

Donar 250- matras Zeus 300-500 matras
5 Zônes, 20 cm dik, badstof
hoes, van 299,- p.st.

NÚ 2 voor

199

Ambassador 750
7 Zônes, 24 cm dik, luxe hoes 
van 399,- p.st.

NÚ 2 voor

399299

3 Zônes, 20 cm dik, 
van 199,- p.st.

NÚ 2 voor

• Unieke micropocketveringsysteem
• Voor een uitstekende ondersteuning
• Gepatenteerde technieken zorgen 

voor een perfecte stabilisatie

NU v.a. 2 voor

Pocket NASA-matras
SLAAP JE FIT!
• Ervaar het zwevende gevoel van NASA-matras
• Tegen nek-, rug-, schouder-, heup, knie-, gewrichts-, en

spier-klachten
• Voor een optimale nachtrust en herstellend 

vermogen
NU v.a. 2 voor499Revolutionair!499

Luxe Hoofdkussen
60x70 cm, 800 gr., 

anti-allergie, p/st. 20,- NU 2 voor

20,-

70,-
4-Seizoenen Dekbed
Anti-allergie, 100% Katoenen tijk, 

1 pers. p/st. 70,- NU 2 voor

2 persoons -50%

2x Elektrische bodem Formula
2x Donar 250-matras

20 cm dik NU v.a. 499

In diverse kleuren leverbaar

Elek. Boxspring
Nederlands fabrikaat, pocketvering, stalen frame, 
Duo-motor, in diverse kleuren leverbaar, van 1500,- NU

199 499
Hotel Boxspring
In 70-80-90 cm, incl. 20 cm dik BPS-matras,
NU v.a.


