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Het wordt steeds leuker in Museum van Zuilen 
De meesten van u weten ondertussen wel dat we met 
grote regelmaat nieuwe aanwinsten krijgen. Ook de 
afgelopen periode was dit het geval. Vooral de 
uitbreiding op de tafel waar we een stukje 
Werkspoor op schaal nabouwden heeft grote 
veranderingen ondergaan. 
Het is met name de heer C. van Kooten die als ex-
Werkspoorder een bijzondere bijdrage leverde. In de vorige 
Zuilense Nieuwsbode schreven we al over ‘De ‘Beul’ die hij 
maakte, maar de afgelopen weken bracht hij nog veel meer 
moois: de kleine kraan bij de Werkspoorhaven, de 
torenkraan, de loopkraan over ‘De Beul’ en de kleine kraan 
van de Gieterij. Al met al een uitbreiding om van te smullen 
Dus haalden we de legpenningen weg en legden we nog wat 
extra sporen aan. We zijn trots op het resultaat.  
 

Even bijpraten 
Het kastje van 
575 manjaren 
‘Ruimte maken op de 
treintafel’ was niet zo 
moeilijk. Daarop lag 
namelijk een paneel 
met 14 ‘Werkspoor-
legpenningen’, ooit 
aan werknemers 
geschonken bij hun 25-
jarig jubileum.  

Prachtige vitrine, mag ook 
wel met 575 manjaren! 
 

Maar waar laat je die dan? 
De gepensioneerde meu-
belmaker heeft ook 
hiervan weer iets moois 
weten te maken: een 
prachtige vitrine, in 
harmonie met de 
lambrisering zoals die in 
het voormalig gemeen-
tehuis van Zuilen 
voorkomt. Hierin werden 
de legpenningen geplaatst. 
Alle 23 (we krijgen 
regelmatig nieuwe!) staan 
keurig in het gelid, met de 
naam van de jubilaris in 
beeld. Het is een waardige 
‘Wall of Fame’, nu al 575 
manjaren Werkspoor. 

Hulde aan Portes 
Al een tijdje zijn we in de 
weer om de (gelukkig 
bewaard gebleven) tekst 
die op de luifel boven het 
Pastoor Schiltehuis 
stond, aan de gevel van 
Buurthuis Zuilen te 
krijgen. Binnenkort gaat 
dit gebeuren! 
Het Pastoor Schiltehuis is 
genoemd naar G.B.W. Schilte 
– die de St.-Ludgerus-
parochie stichtte – en het 
werd gebouwd met geld uit 
de erfenis van de in 1933 
overleden pastoor. Het 
nieuwe parochiehuis bestond 
onder andere uit een grote en 
kleine zaal en bevatte ook een 
bibliotheek. Op de grote 
zolder werd onder andere de 
welpen (scouting) gehuisvest, 
maar ook figuurzaagles 
gegeven. 
Ook de Zuilense Handels 
Vereniging hield hier zijn 
beurzen en voor de kinderen 
werden filmvoorstellingen 
gegeven. Veel buurtvere-
nigingen gaven hier hun 
toneelvoorstellingen. In de 
jaren zestig kreeg het Pastoor 
Schiltehuis naam vanwege de 
‘instuifavonden’ voor 
jongeren. Een van de eerste 
bands die hier optraden was 
The Jugglers. Later traden 
hier ook de The Yelping 

Jackals op, die grote faam 
verwierven onder naam Unit 
Gloria. Kortom: het Pastoor 
Schiltehuis vervulde een 
belangrijke sociale functie 
voor Zuilen. 

The Jugglers, met rechts N. van 
Dort en in het midden H. van de 
Boogaard 
 

Mede dankzij Portes komt de 
naam van het Pastoor 
Schiltehuis terug op de gevel 
van Buurthuis Zuilen. 
 

EINDELIJK HET 
BRANDSEIN ! 
Een lastig onderwerp: het 
Brandsein. April 2010 
stuurden we een extra Editie 
van de Zuilense Nieuwsbode: 
binnenkort zou de Brandsein-
lantaarn worden geplaatst op 
de luifel van het pand op de 
hoek van de De Lessepsstraat 
en de Swammerdamstraat. 
Maar er gebeurde tot nu toe 
niets. De lantaarn bleek nog 
niet klaar, de toestemming 
moest nog worden verkregen 
van de verschillende partijen 
(verhuurder en huurder 

bijvoorbeeld) enz. 
Toch is het nu zover dat we, 
dankzij de medewerking 
van de Werkgroep Directe 
Voorzieningen, u kunnen 
melden dat op 23 mei 2011 
om ongeveer 18.00 uur de 
lantaarn onthuld gaat 
worden door de Utrechtse 
wethouder, de heer F. 
Lintmeijer, niet alleen 
wijkwethouder voor Zuilen, 
maar ook van de afdeling 
Monumenten. 

3 april 2011 
StraatReünie 

Marconistraat 
Van 14 tot 17 uur is in 
het Museum van Zuilen 
de StraatReünie voor de 
huidige en vorige bewo-
ners van deze straat. U 
kunt dan een boekje 
kopen met alle tot nu 
toe bekende wetens-
waardigheden. U leest 
het al: ‘tot nu toe 
bekende’, dus… als u uw 
(mooiste) herinnering 
aan de Marconistraat 
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! JA


