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De heer J.H.C. van Zanen bezocht het Museum van Zuilen
Inderdaad, Van Zanen 
is tegenwoordig bur-
gemeester van Amstel-
veen. Voordat hij naar 
Amstelveen vertrok 
was hij wethouder in 
Utrecht. In die periode 
gaf hij de eerste aanzet 
die een Museum van 
Zuilen mogelijk maak-
te.

De heer Van Zanen heeft 
de ontwikkelingen van het 
museum dan ook vanuit 
Amstelveen steeds nauw-
lettend gevolgd. Zijn be-
zoek geeft ook aan dat hij 
nog steeds betrokken is bij 

de dingen die hij (mede met 
toenmalig collega Spek-
man) tot stand bracht.

Het werd een gezellig be-
zoek. Van Zanen vroeg hon-
derduit over het reilen en 
zeilen van het museum. Een 
beetje teleurgesteld leek hij 
wel toen bleek dat het origi-
nele ambtsuniform niet om 
de schouders van de houten 
replica van zijn collega bur-
gemeester Norbruis hing. 
Dat doen we volgende keer 
beter! Gelukkig tekende hij 
toch wel enthousiast het 
Gastenboek.

De heer J. van Zanen tekent het gastenboek van het 
Museum van Zuilen.

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.

Volgende 
StraatReünie

We hebben met de vakantie 
even pauze gehad, maar hij 
komt er weer aan: de volgende 
StraatReünie. De huidige en 
oud bewoners uit de Van der 
Pekstraat worden 5 september 
verwacht. Het was altijd al een 
straat met wat extra onderlin-
ge binding lijkt het wel, dus we 
kijken uit naar hun komst.

Voor hen die de StraatReünie 
met hun bezoek komen ver-
eren hebben we een klein ver-
zoek: zet uw mooiste, meest 
memorabele, magnifieke her-
innering aan deze straat op pa-
pier en neem dit mee naar het 
museum. Een A-4tje is genoeg. 

Uw stem helpt

Wellicht ten overvloede, 
maar door de vakantie zou 
u het gemist kunnen heb-
ben: het Museum van Zui-
len dingt met de ‘Straat-
Reünie’ mee naar een 
prijs voor projecten ‘die de 
sociale samenhang bevor-
deren’. Deze prijs wordt 
beschikbaar gestemd door 
de Rabobank onder de 
noemer Dichtbijfonds. Als 
u alsnog uw stem wilt uit-
brengen (en uw netwerk, 
broers zussen enz., wilt 
inschakelen) doet u ons 
een groot plezier. Kijk op 
www.dichtbijfonds.nl 

Mooie oude bidstoel van de 
heer Verdam.

Zo willen we de herinneringen 
aan de straat levend houden! 
Overigens mag u natuurlijk 
ook naar de StraatReünie ko-
men als u niets met de Van der 
Pekstraat te maken heeft maar 
gewoon nieuwsgierig bent!

De Oud Utrechter
Vanaf 7 september is Utrecht 
een nieuwe krant rijker: ‘De 
Oud Utrechter’. Een gratis af 
te halen krant die zich richt 
op de ‘wat oudere inwoners’. 
Het Museum van Zuilen gaat 
daarin oproepen én verslag 
doen van de StraatReünies. De 
krant is gedurende openings-
tijden ook in het museum gra-
tis af te halen.

Vanwege de vakantie hebben 
we deze keer maar weinig aan-
winsten te melden. Hoewel: 
de eerste dag van de vakantie 
kwam een mailtje van de heer 
Verdam. Hij had nog een bid-
stoeltje uit de St.-Ludgerus-
kerk en bood het aan voor de 
collectie. Het werd opgehaald 
en ‘de gepensioneerde meubel-
maker’ heeft al toegezegd de 
restauratie op zich te nemen. 
Hartelijk dank!

In de Zuilense Nieuwsbode 
nr 5 schreven we dat de heer 
Osinga jr. 250 foto’s bracht. 
Daarbij zat ook een doos met 

ongeveer 1200 negatieven van 
foto’s die zijn vader maakte. 
Veel schoolfoto’s en keurig 
in mapjes bijeen gehouden: 
‘schoolreisje 1967 Efteling’, 
‘Juni 1968 afscheid zesde klas’ 
enz. Dankzij een gulle gift van 
een enthousiaste bezoeker 
hebben we de benodigde scan-
ner aan kunnen schaffen en 
zijn de eerste foto’s gescand. 
Er blijken echte juweeltjes tus-
sen te zitten, we houden u op 
de hoogte!

De kast met stukken van de leerschool is klaar. Kom 
kijken wat een prachtige stukken de jongens maakten!


