
Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Een zondags gesloten natuurbad B. en W. van Jaarsveld verbieden ook de schommels in het zonnebad. HEEREN EN DAMES GESCHEIDEN. (Van onzen correspondent)IJSSELSTEIN, 25 Juli. - Ook deze gemeente verheugt zich in het bezit van een natuurbad,waar oud en jong gelegenheid vinden tot het nemen van zwem- en zonnebaden. Deze mooieinrichting, die gelegen is aan de Lek, op de grens van IJsselstein en Jaarsveld, biedt vooral aande kinderen allerlei vermaken - schommels, zweefmolen, ringen, kano's, poloballen en nogveel meer heerlijkheden, zoodat zij er bij voorkeur spelen.Maar er zij n ook groote menschen en er zij n grenzen... en zoo werd het vermaak wreed verstoord. Het natuurbad is gelegen op grondgebied vande gemeente Jaarsveld en staat dus ondertoezicht van B. en W., die strengevoorschriften tot handhaving van de ordehebben uitgevaardigd. De bokken moeten vande schapen zijn gescheiden en 's Zondagsmoet de inrichting gesloten zijn. Voor den

ondernemer, den heer Th.Heyman, is dit besluit een groote handicap,omdat voor het pubUek nu eenmaal Zondagde aangewezen dag is om de beslommeringendes levens minder drukkend te voelen en zichbadend in water of zon te verpoozen. 411



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Het is dan ook voorgekomen, dat een 300 a400 bezoekers moesten worden geweerd,hetgeen eengrooten chaos veroorzaakte, daarzij van alle zijden een aanval op het natuurbaddeden. De stroom was dan ook niet te keerenen de ondernemer, die niet wenschte dat tegende overtreders proces-verbaal werdopgemaakt, liet zichzelf bekeuren, door hetbad des Zondags open te stellen en aan devoorwaarde, doorB. en W. vanJaarsveldgesteld, geen gevolg te geven. Daarna werd hij gesommeerd alleschommels, zweefmolen, ringen enz. van hetterrein te verwij deren, omdat volgens B. en W. deze artikelen onder het hoofd publiekevermakelijkheden vallen, waarvoorvergunning van B. en W. noodigis. Door dit alles wordt de uitoefening van hetbedrijften zeerste belemmerd, zoodat hetnog de vraag is of het Rijk de huursom voorhet 7 H. A. groote terrein zal kunnenontvangen. Bovendien is van hoogerinstantie dan B. en W. vergunning verleendtot het plaatsen van de getimmerten, zoodater wel van een

eigenaardigen toestand kanworden gesproken. 22 Juli 1934 Lid: mevr. G.C.A. Pompe-Scholman. Bank: Amrobank IJsselstein, reknr.: 21.84.00.217. gironr. van de bank: 2900. Redaktie: N.A. Peeters,Emmalaan36,3411 XHLopiken B. Rietveld, Meerenburgerhorn 7,3401 CC IJsselstein. Donateurs ontvangen het periodiek (3 of 4 nummers per jaar) en worden op de hoogte gehouden van de activiteiten. Nieuwe donateurs kunnen zich opgeven bij dhr. W.G.M. van Schaik, M. Hobbemalaan 11,3401 NA IJsselstein, tel: 03408-81873. Voor inwoners van IJsselstein bedraagt de contributie minimaal f 20,- per kalenderjaar, zij die buiten IJsselstein wonen worden verzocht f6,- extra over te maken i.v.m. de verzendkosten. Losse nummers kunnen voorzover voorradig, a f 7,50 bij het secretariaat worden nabesteld. Voor dubbelnummers is de prijs f 10,00. Verzamelbanden met 20 nummers naar keuze zijn f 80,-. i Historische Kring IJsselstein De Stichting Historische Kring IJsselstein is tot standgekomen in 1975 en stelt zich het volgende ten doel: De belangstelling wekken voor de

geschiedenis in hetalgemeen, voor de geschiedenis van IJsselstein en van deLopikerwaard in het bijzonder. Bestuur: Voorzitter: L. Murk,IJsselstraat 24, IJsselstein.Secretariaat: C.J.H, van Dijk-Westerhout, OmloopWest 42,3402 XP IJsselstein, tel: 03408-83699.Penningmeester: W.G.M, van Schaik, M. Hobbemalaan11,IJsselstein. 412
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