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het Molenplantsoen san een
particulier verkocht is en volle-.
dig gerestaureerd zal wer,den.

1JSSELSTEIN - Burge·
,,Met 'wieken en waarschijnlljk
meester Timmermans van
met bewoning wordt de molen
1Jsselstein heelt di nsdcig·
in de cude glorie herstald," al·
dus . timmermans. Een en an·
avond cadeaus en bloemen
der zal gesehieden nog tijdens
overhandigd oon de vijl·
de ambtsperiode van de burge·
honderdste donateur van
meester, dus binnen de 2;/,
jaar.
de Stichting Historische
Kring, die met zljn vrouw .,, -,- . ~" "Bovendien :. zegde de ',burgeoon'!fl.e{<ig was blj de verto· ,. mees!er toe, oat de ' historlsche
ninf1, '1!an , de detde serie
kring ten , nauwste betrokken
'din's 'over oud IJsselstein.
wordt bij de inrichting van het
H et is de heer De Gier uit
stadsmuseurii In het oude mad·
Bunnik, die, hoewel in 1Js.
huls op de Plaats.
,selstein geboren, daar ruim:
Secretaris W. van Wijk van
dertig joor niet meer is ge·
de, kring vertelde de aanwezigen met trots dat de historiweest. De Gier is momen·
scbe kring, die precies twee
teel hooldboekhouder bij
Jaar geleden van de grand is
de CBTB.
.gekomen, nu over ongev~r 515

.'
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Ais vljChonderdste donateur
van de historlsche kring. cnt·
ving hij tweo oude ingel!jste
fotc 's van do Knmpcrdijk. tegenwoordlg do Bcnschopperweg, wonl' Do Clor is geboren.
Bovondlon Lwco boekwerken
over oud-IJssoJst;oin .
In ... Un Loo!'\pl'nok tot het publlole, dO ..-,nnl von Ridder Sint
JOl'Is was ijokvol, zei de burge-

I"n ccs lol' dat do eude malen aan

donateurs beschikt, waarvan
maar liefst honderd riiet-IJssel·
.steiners zijn. Deze mensen wonen over het hele land verspreid, onder meer in Franeker,
Breda, Amsterdam, Teteringen
en Bussum.

De grootste fanclub echtar,
twintig personen. woant in
Utrecht. Zij maken lange reizen
om aan de activiteiten van de
kring mee te kunnen doen. De

historische kring heeft bij de
gemeente oak een verzoek inge·

BVRGEMEESTER Timmermans overhandigt De G .:;r uit Bunnik een cadec;z.u. De Gier is ele v1.jf/l.on~
, .:" . ~~ e donateuT.

diend om de straten, pleinen en .
hofjes in het nieuwe plan Ach·
terveld namen te geven, die alIa
te maken hebben met het oude

IJsselsteinse ambacht: de ·hoep.
makerij en de mandenmakerij
van tenen. Nog deze winter zut·
len er bij cude bornen bordjes

geplaatst worden met. juis lo
naam en leeitijd. Ook oon
tal fraaie wandclrouLcs iii ~
goed als klaar.
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