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Aperçu van de festiviteiten rond Oudewater 750 jaar stad
Oudewater bestaat 750 jaar en dat wordt groots gevierd met een jaar lang volop
entertainment, livemuziek et cetera, waarvoor op het voormalig terrein van de
bibliotheek een speciaal voor dit memorabele jaar gesitueerd evenemententerrein is
ingericht, dat voorzien is van nieuw plaveisel.
Bij het openingsspektakel, dat plaatsvond bij de Kleine Gracht, verwachtte men om en
nabij vijfduizend driehonderddrieëndertig bezoekers, waardoor men genoopt was om
voldoende dranghekken, hifiapparatuur, een x-aantal videoschermen en lichtmasten
te plaatsen en omdat het een herrie en een drukte vanjewelste was, gingen diverse
inwoners onverrichter zake naar huis.
Hoewel op de volgende dag ’s middags de hemelsluizen opengingen en eenieder dooren doornat werd, was de oudeambachtenmarkt in het centrum van de stad Oudewater
een groot succes; hierbij werden onder anderen een enigszins excentrieke chirurgijn,
een exorbitant geklede voddenboer en een minutieus goed voorbereide hoefsmid door
onder andere de lokale bevolking uitgebeeld.
In de wintermaanden arrangeerde de organisatie een kerstmarkt, Radio Ooievaarsnest
en een oer-Hollandse ijsbaan, van tevoren aangelegd in de pastorietuin bij de historische
Franciscuskerk door mensen met veel knowhow, waar gracieus gezwierd werd, een
curlingcompetitie werd gehouden en kinderen op doordeweekse dagen kosteloos
konden schaatsen.
Ook de luxueuze Brasserie Joia laat zich van zijn beste kant zien door de menukaart
steeds weer bij te stellen al naargelang de attracties van Oudewater 750; zo kan
men voor een paar eurootjes een earlgreythee met schwarzwalderkirschtaart of een
cappuccinootje met een petitfour bestellen en degene die later op de dag aanschuift,
hoeft geen genoegen te nemen met een Coca-Colablikje, maar kan genieten van een
met prosecco gevuld champagneflûteje.
In de Theatermaand hebben vrijwilligers gezamenlijk zeer consciëntieus gewerkt
aan een fenomenale, fascinerende musical, opgevoerd in Sportzaal de Eiber; voor die
gelegenheid was deze accommodatie gemetamorfoseerd in een exuberant theater,
daarbij een gezellige foyer waar men na het applaudisseren met elkaar toostte op een
eclatante avond.
Te uwer informatie: voor de organisatie is het een hectische en stressvolle periode
waarbij niet veel gerelaxt wordt; er is veel over en weer ge-e-maild door flamboyante
mensen die verre van ideeëloos zijn, maar zij zijn blij te kunnen annonceren dat er nog
de nodige festiviteiten volgen, waarbij iedereen van heinde en ver welkom is.

