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StraatReünie Wethouder D.M. Plompstraat breekt alle records 
Weken tevoren beginnen 
we aan de voorbereiding 
van een StraatReünie. Er 
moet een boekje gemaakt 
worden, een lezing over de 
straat in elkaar gezet, 
posters gemaakt (en 
uitgezet!) enz. 
Er zit, zoals dat heet, ‘nogal 
wat werk in’ en dan is het 
altijd spannend hoeveel 
mensen de StraatReünie 
komen bezoeken. Extra 
spannend deze keer, omdat 
de medewerkers van het 
RTVUtrecht programma 
‘Uindewijk Zuilen’ vroegen 
of zij die middag mochten 
filmen. 
We willen graag een goede 
indruk maken, maar we weten 

nooit of het druk zal worden. 
Dus wachtten we in spanning 
op de dingen die komen 
zouden… Nou, ze zijn gekomen! 
De bewoners van de Wethouder 
D.M. Plompstraat hebben 
massaal de StraatReünie 
bezocht. Alle records werden 
gebroken: bezoekersaantallen, 
donateurs, abonnees voor deze 
Zuilense Nieuwsbode, reacties 
in het gastenboek en verkochte 
boekjes. Het was wéér een 
feest! Daarom blijft het ook 
leuk om deze StraatReünies te 
organiseren, we weten dat het 
gewaardeerd wordt. Weet dus 
dat we u graag zien verschijnen 
op de volgende StraatReünie 6 
maart, de Wattlaan, Fulton-
straat en Siemensstraat!  

Even bijpraten 
Nieuwe presentatie 
Iedere maand een StraatReünie 
houdt niet alleen ons bezig, ook 
onze ‘gepensioneerde meubel-
maker’ is er druk mee. Voor een 
goede presentatie van het geheel 
maakte hij een kastje waarin 
deze mappen, keurig op rij 
geplaatst, makkelijk te 
raadplegen zijn. En dan komt 
het prachtig uit dat onze 
‘Zuilense kunstenaar’ alvorens 
hij de hele kop van een pop 
maakt, eerst een halve 
vervaardigd, om te zien of alles 
wel klopt. Deze halve 
exemplaren lenen zich 
uitstekend voor ‘hergebruik’, in 
ons geval als boekensteun. In de 
eerste kast werd dat 
burgemeester O. Norbruis. 

O. Norbruis heeft er de bril 
maar bij opgezet. 
 

Weer een tegeltje! 
'Als gemeente opgeheven 
Als gemeenschap toch 
gebleven' Dat is de tekst die op 
het herinneringstegeltje staat 
die kort na de annexatie 
verkocht werden. Hiervan 
werden ook tweehonderd 
exemplaren door de fabriek 
voorzien van een naam. Deze 
varianten werden geschonken 
aan de notabelen van Zuilen. 
Het Museum van Zuilen heeft 
die van de gemeentesecretaris 
A.J. van der Weerd, gemeente-

architect W.C. van Hoorn, 
notaris J.A.M. Koch, pastoor W. 
van Albach, raadslid P. de Jong, 
ambtenaar J.P. Lamie en dokter 
Ogterop. Onlangs kwam een 
mevrouw die van het raadslid 
J.J. Hoeflaken brengen voor de 
collectie. 

Dit is de achtste met naam, nog 
maar 192 dus. 
 

C. van Kooten ook 
druk voor het 
Museum van Zuilen. 
De heer C. van Kooten heeft al 
veel dingen gebracht ter 
uitbreiding van de collectie. 
Afgelopen weken bracht hij 
bijzondere stukjes Werkspoor 
‘op schaal’. Een van de schuiven 
voor de Haringvlietdam en een 
drietal segmenten van de 
viziersluis voor de stuw bij 
Hagenstein. Hij zette daarmee 
weer een andere vrijwilliger aan 
het werk, de heer G. van der 
Louw. Die heeft ze prachtig 
gespoten. Niet in ‘Werkspoor-
grijs’ maar in ‘Rijkswaterstaat-
zwart’. Ze kregen een plaatsje op 
de Werkspoortafel in het 
museum. Maar daarmee was de 
koek nog niet op. In de vele 

gesprekken over Werkspoor 
komt met enige regelmaat ook 
‘De Beul’ ter sprake. Het was 
een bij vele inwoners van Zuilen 
bekend gebouwtje dat op het 
terrein van Werkspoor stond. 
Hierin werden stukken schroot 
en mislukte gietstukken geplet. 
En alert als de heer van Kooten 
is, kwam hij onlangs met een 
schaalmodel van het markante 
gebouwtje ‘De Beul’, dat een 
plek kreeg op de 
Werkspoortafel. 
Maar… dit heeft wel gevolgen 
voor een en ander, op de tafel 
moest ruimte gemaakt worden. 
Voor de legpenningen van 
Werkspoor, die aangeboden 
werden aan het personeel bij 
een 25-jarig jubileum, moest 
een andere plek gezocht 
worden. 

‘De Beul’ van Werkspoor. Aan 
de loopkraan wordt gewerkt. 
 
Dus… is de gepensioneerde 
meubelmaker aan het werk 
gezet. Hij maakt een prachtige 
vitrine, passend bij de 
lambrisering van de Raadszaal, 
waarin deze legpenningen 
uitgestald kunnen worden. Het 

wordt een wat ruime vitrine, we 
krijgen immers met enige 
regelmaat nieuwe legpenningen 
aangeboden. Op deze manier 
willen we straks een soort ‘Wall 
of Fame’ creëren waarin de 
Werkspoorders met een 25-jarig 
dienstverband geëerd worden. 
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StraatReünie 
Wethouder 

Wattlaan 
Fultonstraat 

Siemensstraat 
Van 14 tot 17 uur is in 
het Museum van Zuilen 
de StraatReünie voor de 
huidige en vorige bewo-
ners van deze straten. U 
kunt dan ook een boekje 
kopen met alle tot nu toe 
bekende wetenswaardig-
heden. U leest het al: 
‘Tot nu toe bekende’, dus 
als u úw (mooiste) her-
innering aan de 
Wattlaan, Fultonstraat 
en Siemensstraat ons 
wilt toesturen: heel 
graag! Schrijf op waarom 
u trots bent (was) op uw 
straat. Zo wordt het 
verhaal over de straat 
compleet. Bij voorbaat 
dank! 

En buiten staan er ook nog mensen! 


