


Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 geweest. Nu lag deze activiteit min of meer voorde hand. Want in de dertiger jaren waren inUsselstein en omgeving zo'n kleine vijftig ker-senboomgaarden, waarvanalleen in de gemeenteUsselstein al dertig met eentotale oppervlakte van vancirca 30 hectare (zie HKIJuitgave 37/38 van 1986). Inhet voorjaar werdenkersenbloesemwandeltochtengehouden. De grotestimulator hiervan wasnotaris A.G. Cool. De VVVwist honderden bezoekersnaar Usselstein te halen diewandelend genoten van debloeiende boomgaarden.Daarmoest van tevoren natuurlijkreclame voor wordengemaakt hetgeen men deeddoor de schrijvende pers uitte nodigen en met die perseen bustocht te houden langsde kersenboomgaarden. Ookkon men op het Vreeburg inUtrecht een reclamewagentegenkomen, met teksten dieOmslag van de VVV gids van 1935         het publiek uitnodigden naar Usselstein te komen. En ze kwamen in grotegetale naar de 'Stichtse Kersenstad'. Het ledenbestand

van de VVV Bij de oprichting had men bepaald dat devereniging zou bestaan uit leden-contribuanten,donateurs en ereleden. Zoals bij meerdereverenigingen was het ledenbestand nogalwisselend, zoals uit onderstaand staatje blijkt. Een derde aktiviteit was het uieen fotowedstrijd met daaraan gekfototentoonstelling.Wederom eenHet werd een groot succes.Competitiegewijs werdenunieke, inmiddelsverdwenen, plekjes op degevoelige plaat vastgelegden voor de geschiedenisbehouden. Door toevalkwam de HKIJ in het bezitvan het resultaat van dezewedstrijd (zie HKIJ uitgave29 van juli 1984). Ookwerd een oudheidkameringericht in de raadskelderonder het stadhuis. Velevoordien her en dergehuisveste historischezaken werden hierverzameld ententoongesteld.Dankzij debezielende invloed vanburgemeester AbbinkSpaink konden eropgravingen wordengedaan op een weiland aande Nieuwpoort naar defunderingen van het klooster Onze Lieve Vrouwenbergminder dan de vermaarde Utrechtsmonumentendeskundige W.J. Stoodestijds de

opgravingen op het UtrDomplein had begeleid, werd berezijn medewerking te verlenen aanfundamenten van het klooster werdgroot gedeelte blootgelegd en gefo(zie HKIJ uitgave 22 van septemb Ook had de groep grote bekendheid willenkrijgen met het aantonen van onderaardsegangen tussen het Kasteel, Klooster en Stadhuis.Hiertoe nam men in 1938 kontakt op met dewichelroede-loopster Mevrouw KleinSprokkelhorst uit Zeist. Door het plotseling naarbeneden bewegen van de roede zou wordenaangegeven dat er een holle ruimte was onderhet aardoppervlak. Het onderzoek gaf helaasgeen positief resultaat. &quot;Usselstein, de Stichtse Kersenstad&quot; Met deze slogan is de VVV ook zeer aktief leden begunstigers donateurs 1934 34 9 0 1935 64 32 7 1936 57 28 5 1937 73 35 3 1938 73 36 3 1939 60 32 5 1940 68 57 3 1941 61 55 3 1942 55 45 2 1943 26 22 1 1944 15 8 1 332
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