
Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Tien jaar Historische Kring fotol. BurgemeesterRoest Crollius opent, opzaterdagilseptember, officieel de fototentoonstellingdoor een klassieke foto te maken van het. hiervoor genodigde, gezetschap. Dit vond plaats voor en op de sladhuistrappen. 313



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 foto 2. De gemaakte fotografie. foto 3. Een deeloverzicht van de tentoonstelling in de burgerzaal. foto 4. De belangstelling voor de tentoonstelling was bijzonder groot. Meer dan 1700 volwassenen en 500 kinderen bezochten het stadhuis. foto 5. Op de sladhuiszolder werden oude Usselsleinse beroepengedemonstreerd, zoalshetmandenmaken. 314





Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 foto 9. Een 'historische' etalage. Tachtig winkeliers uit de binnenstad en het kasteelkwartiernamen deel aan de wedstrijd, welke werd gewonnen door de kapsalon van Jon Karelse. foto }(}. Oldtimers in de binnenstad op zaterdag 28 september. Debelangstelling was bijzonder groot. d.   het publiceren van gegevens en beschouwingend.m.v. een periodiek of anderszinds. e.   alle andere wettige middelen, die bevorderlijkzijn voor de verwezenlijking van de doelstelling. Bestuur: Voorzitter: L. Murk, IJsselstraat 24, IJsselstein.Secretariaat: E. de Vries, Utrechtseweg 105, IJssel-stein, tel: (0408-81761. Penningmeester: W.G.M, van Schaik, M. Hobbe-malaan 11, IJsselstein. Leden: mevr. A.T. Edelschaap- van Capelle enmevr. G.C.A. Pompe-Scholman.Bank: Amrobank IJsselstein, reknr.: 21.84.00.217,gironr. van de bank: 2900. Redaktie: N.A. Peeters, Emmalaan 36, 3411 XH Lopik en B.Rietveld, Meerenburgerhorn 7, 3401 CC IJsselstein. Donateurs ontvangen het periodiek (3 of 4 nummersper jaar) en

worden op de hoogte gehouden van deactiviteiten. Nieuwe donateurs kunnen zich opgeven bij dhr.W.G.M, van Schaik, M. Hobbemalaan 11, 3401 NAIJsselstein, tel: 03408-81873. Voor inwoners van IJs-selstein bedraagt de contributie minimaal f 17,50 perkalenderjaar. Zij die buiten IJsselstein wonen wor-den verzocht f5,00 extra over te maken i.v.m. de ver-zendkosten. Losse nummers kunnen, voor zovervoorradig, a f 5,00 bij het secretariaat worden nabe-steld. Voor dubbelnummers is de prijs f 7.50. Verza-melbanden met 20 nummers naar keuze zijn f 50,00. De Stichting Historische Kring IJsselstein is tot standgekomen in 1975 en stelt zich het volgende ten doel: De belangstelling wekken voor de geschiedenis inhet algemeen, voor de geschiedenis van IJsselsteinen van de Lopikerwaard in het bijzonder. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: a.   het oprichten en doen oprichten, in stand houdenen stimuleren van werk- en studiegroepen. b.   het bevorderen van de conservering van histori-sche monumenten. c.   het registreren van in de gemeente en regio

aan-wezige verzamelingen, zoals archieven e.d. 316


