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Nieuw jaar: feest in IJsselstein

IJSSELSTEIN – Het 700-jarig
jubileumjaar van IJsselstein
ging vrijdag van start met een
drukbezochte nieuwjaarsreceptie: in een vol Grand Café
van het Fulcotheater. De
spectaculaire lasershow in de
theaterzaal - waarin 700 jaar
IJsselstein werd belicht moest wegens plaatsgebrek
zelfs tweemaal worden vertoond.
De receptie vond plaats in
aanwezigheid van Commissaris van de Koningin Robbertsen, collega-burgemeesters en wethouders uit de

buurgemeenten. In zijn
speech ging een trotse burgemeester Patrick van den
Brink vooral in op het feestelijke jaar dat IJsselstein te
wachten staat. “De geschiedenis heeft ons kwaliteiten
opgeleverd die we samen nog
eens 700 jaar willen behouden.” Voorafgaand aan de receptie boden de IJsselsteinse
scoutingverenigingen de gemeente twee slagroomtaarten aan ter gelegenheid van
het 100-jarig bestaan van
Scouting Nederland.
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Ere wie ere toekomt
IJSSELSTEIN – Burgemeester Patrick van den Brink
zette tijdens de nieuwjaarsreceptie ook een inwoner in
het zonnetje. Puck Triesscheijn ontving hét waarderingssymbool van IJsselstein - Fulco de Minstreel voor haar vrijwilligerswerk.
Ze promoot maatschappelijke
betrokkenheid bij iedereen. Nu
werd haar eigen betrokkenheid
geroemd. “Puck Triesscheijn is
nauw betrokken bij de MADD,
de vrijwilligerscentrale, de uitreiking van de vrijwilligersprijs,
de IJsselsteinse Beursvloer, IJs-

selstein Betrokken en het Hospice”, aldus Van den Brink. “Ze
zet zich met hart en ziel – en bijna fulltime – in voor het vrijwilligerswerk. Mensen vergeten
bijna dat ze zelf vrijwilliger is.”

Beeldje Fulco
voor Puck
Triesscheijn
Puck is beduusd, maar de
speech gaat verder. “Ze is bescheiden. Ze geniet op de achtergrond als iemand de vrijwilligersprijs krijgt, als de MADD op
rolletjes loopt en mensen blij

worden gemaakt; als initiatieven uitmonden in grote projecten zoals de hospiceplannen en
als de Beursvloer talrijke deals
oplevert. Bijna niemand weet
hoeveel tijd en moeite dat heeft
gekost. Van complimenten en
haar enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel wil ze
niets horen: dat hoort er volgens
Puck gewoon bij; zelfs als het
met haar gezondheid niet zo
goed gaat. Ze weet van geen ophouden: ze is bevlogen.”
De replica van Fulco de Minstreel is een symbool van trots en
waardering voor de inzet voor
IJsselstein. “Ere wie ere toekomt”.
Producent/regisseur Robbert Vogtländer overhandigde met de acteurs Walter Crommelin en Lucien van Geffen de eerste sponsorbox aan de burgemeester.
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Mee met Arnouds tijdreis
IJSSELSTEIN – ‘Arnouds
tijdreis’, de speelfilm ter gelegenheid van 700 jaar IJsselstein, krijgt vaste vorm.
Op de nieuwjaarsreceptie
overhandigde initiatiefnemer Robber Vogtländer de
eerste sponsorbox aan burgemeester Van den Brink.

Puck Triesscheijn kan weer lachen; de spanning is gebroken na de totaal onverwachte huldiging
voor haar vrijwilligerswerk.
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De dvd-box bevat nog geen
film, maar een boekje over het
project en de sponsormogelijkheden. Tot 12 februari kunnen
bedrijven zich aansluiten bij de
ondernemers die hun medewerking al hebben toegezegd:
Schilte, Stigho Elektro, Arie Molenaar, Plus Supermarkt, beide
C1000-filialen, Shopmade, het

Fulcotheater en het stimuleringsfonds Rabobank Lopikerwaard en de gemeente. Op 12
februari wordt beslist of dit
kostbare project door kan gaan.
Met de sponsorgelden en de bijdragen van IJsselsteinse fond-

Op zoek naar
sponsors voor
jubileumfilm
sen worden de film betaald, de
gratis dvd voor alle IJsselsteiners, maar ook promotiemateriaal voor alle sponsors, de
spaaractie, het kwartetspel en
de galapremière in het Fulcotheater.

De sponsorbox, tot stand gekomen door Designbase, Dadomoto, Digital4 en IJsselpack, is
aan te vragen per e-mail welcome@tailormadefilms.nl of via
de www.arnoudstijdreis.nl: de
adressen waar ook sponsors
zich kunnen inschrijven.

