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Museum van Zuilen wil graag uw 
medewerking
In deze Zuilense 
Nieuwsbode willen we 
graag uw aandacht vra-
gen voor het volgende. 
Sinds januari 2010 or-
ganiseert het museum 
maandelijks de Straat-
Reünie. Dat het een 
succes is kan u niet ont-
gaan zijn.

Maar we willen méér. Kort 
voor de laatste StraatReü-
nie is het idee gerezen om 
bezoekers te vragen hun 
leukste herinnering aan 
‘hun’ straat op papier te zet-
ten en ons toe te sturen. 
Het blijkt nu al een succes, 
maar… nu we lopen achter! 
De Daalseweg, Amsterdam-
sestraatweg, Bessemerlaan, 
De Lessepsstraat, Mar-
nixlaan-Van Hoornekade, 
Kenaustraat-Jan van der 
Doesstraat en Barthold En-
tesstraat ‘zijn al geweest’! 

Om ook die geschiedenis zo 
compleet mogelijk te krij-
gen doen we hierbij deze 
oproep aan iedereen die in 
een van deze Zuilense stra-
ten woont(de). 

Alstublieft: zet uw mooiste, 
memorabelste, machtigste, 
merkwaardigste, leukste, 
liefste herinnering aan uw 
straat op papier en stuur 
ons die alstublieft toe! Hou 
het kort: maximaal op één 
A-4tje. Als u uw verhaal 
(uw mooiste, het kan er dus 
maar één zijn!) toestuurt, 
nemen we het op in ons be-
stand, komt het in het boek 
over de desbetreffende 
straat. U kunt uw verhaal 
zowel digitaal (info@mu-
seumvanzuilen.nl) als per 
post (Amsterdamsestraat-
weg 569, 3553EH Utrecht) 
sturen. Zo proberen we het 
verhaal van uw straat zo 

Zeer enthousiast waren de bezoeker uit de Abraham 
Kuyperstraat

Nieuwe aanwinsten Even bijpraten
Onder deze kop willen we u op de hoogte houden 
van enkele nieuwe aanwinsten die het Museum 
van Zuilen de afgelopen periode kreeg.

Weer blijkt dat je af te toe 
brutaal moet zijn. Toen W. 
Boel op bezoek was vroeg 
ik hem naar ‘dingen’ uit 
de winkel van zijn ouders 
(aardappelhandel Boel op 
de Amsterdamsestraat-
weg). Dezelfde middag 
bracht hij de weegschaal 
die op de bakfiets van zijn 
vader werd gebruikt voor 
het afwegen van de aardap-
pelen. Ook een ‘kop-maatje’ 
en de bijbehorende gewich-
ten bracht hij voor het mu-
seum. Leuke aanwinst!

En wat te denken van de 
prachtige ‘kubeermachine’ 
die de heer J. de Lange on-
langs bracht! Met deze ma-
chine werd bij Werkspoor 
uitgerekend hoeveel kubie-
ke meter hout in een project 
werd verwerkt. Een zeld-
zaam apparaat waarmee het 
museum zeer gelukkig is.

Schaaltjes, ansichtkaarten, 
bidprentjes, boeken, foto’s, 
gereedschap, we mochten 
ook deze periode heel veel 
nieuwe aanwinsten noteren. 
Alle mensen die wat brach-
ten, heel hartelijk bedankt!

Dank voor uw 
snelle reageren op 
onze oproep
Enige weken geleden wer-
den we gevraagd een film-
pje in te sturen op www.
dichtbijfonds.nl en zo mee 
te dingen voor een prijs 
voor projecten die de soci-
ale samenhang in de regio 
bevorderen. Filmstudio 
Pluck leverde een prachtig 
filmpje aan. 
 
Wij vroegen per e-mail uw 
stem uit te brengen op dit 
filmpje waarmee het Muse-
um van Zuilen in de prijzen 
hoopt te vallen. Uw heeft 
massaal en snel gereageerd! 
Dank u wel. 

Het Museum van Zuilen wil 
graag voor de (geldprijs) 
in aanmerking komen. De 
StraatReünie maakt nu 
voor de presentaties nog 

Geen StraatReünie in 
augustus

In verband met onze (en 
uw) vakantie zal er in au-
gustus geen StraatReü-
nie zijn. de eerstvolgende 
wordt 5 september. Dan is 
de Van der Pekstraat aan 
de beurt.

goed mogelijk in beeld te 
krijgen, ook voor anderen 
te raadplegen.

Denk niet te snel, ach dat is 
niet zo interessant: ga in uw 
herinnering terug, schrijf 
ons eens over uw spelen op 
straat (knikkeren, tenten 
bouwen), uw herinnerin-
gen aan de Tweede We-
reldoorlog (onderduiken, 
voedsel halen), de post-

bode of een van die andere 
mannen die door de straat 
kwamen (de kolenboer), die 
‘aardige buur’ (die altijd de 
bal afpakte), beschrijf uw 
woning eens (geen stopcon-
tact, slechts 5 lichtpunten). 
Op taalvouten gaon we nie 
lette!

Wij zijn heel benieuwd naar 
uw relaas. Bij voorbaat 
dank!

gebruik van een geleende 
beamer en we willen graag 
een ‘eigen’ exemplaar heb-
ben. Liefst met een goed 
projectiescherm en een 
beugel aan plafond om de 
beamer op te hangen. Zo 
krijgt de prijs een waardige 
en duurzame besteding. 
(dus mocht u die persoon 
zijn die nog niet aan stem-
men is toegekomen, dan 
hopen we u alsnog over de 
streep te trekken!)


