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200 jaar Amsterdamsestraatweg
Zaterdag 14 januari 2012 was het openingsfeest van
de viering van 200 jaar Amsterdamsestraatweg. Mede
door de overweldigende belangstelling werd het echt
een feest. Honderden bezoekers hebben sindsdien de
tentoonstelling ‘200 jaar Amsterdamsestraatweg’ in
het museum bezocht.
Een enigszins verlaatte Napoleon Bonaparte bracht samen met
burgemeester A. Wolfsen (die wel op tijd aanwezig was) een
bezoek aan het museum. Mede door de Bereden Politie in gala,
het Zuilens Fanfarecorps, de soldaten van Napoleon en het
mooie weer, was het een prachtig schouwspel. En dit was nog
maar de aftrap! In de loop van 2012 zijn nog meer activiteiten
gepland, o.a. tijdens het Zuilens Volksfeest op 23 juni
aanstaande. Het is de bedoeling dat we dan een verkiezing
‘best verkleedde Napoleon en echtgenote’ gaan houden. Dus
pak de naald en draad maar vast uit de naaikistjes!
25 oktober 1952
Het Museum van Zuilen
helemaal inrichten met de
collectie over de 200-jarige
Amsterdamsestraatweg is leuk,
en gezien de reacties nu al
geslaagd te noemen. Maar we
ontkomen er natuurlijk niet
aan, dat we toch in één vitrine
een aantal bijzondere stukken
uit de collectie willen tonen,
zodat u kunt zien dat we méér
in huis hebben dan ‘alleen
maar’ de Amsterdamsestraatweg! Dat is gelukt, maar er
ontbrak onzes inziens nog een
‘kleinigheid’. Een eerder gedane
toezegging door een kleinzoon
van burgemeester Norbruis: de
zilveren metselaarstroffel (met
inscriptie!) die de burgemeester
in 1952 kreeg van de Zuilense
HandelsVereniging,
vanwege
zijn vele activiteiten voor de
woningbouw in Zuilen.

onder de arm waarin het
zilveren kleinood verpakt was.
(nou ja, ‘kleinood’, het is een
normale maat metselaarstroffel,
dus dat kleine valt nog wel
mee!) Onnodig te melden dat
we zeer gelukkig waren met
deze nieuwe aanwinst!
Zo weet Napoleon weer wat hij
teweeg heeft gebracht.

De burgemeester zat er
toevallig helemaal klaar voor
om ‘zijn’ zilveren
metselaarstroffel in ontvangst
te nemen.

12 januari 2012
25-10-1952 werd aan de
burgemeester de zilveren metselaarstroffel geschonken.

11 januari 2012
U voelt hem al aankomen, de
door ons vaak gebruikte
uitdrukking: ‘er rust zegen op’,
werd weer eens waar gemaakt.
Woensdag 11 januari kwam de
kleinzoon binnen met de doos

Het werd nog wel even
spannend of we de deadline
zouden halen. Er moesten nog
wat dingen gebeuren. Omdat
vrijdag de dertiende een slechte
dag is om op een hardstenen
tegel te slaan, werd deze steen
op de twaalfde geplaatst. Nu
kan iedereen lezen wat dat voor
bijzonder stukje bestrating is, in
het trottoir voor het museum.
Met dank aan de Werkgroep
Directe Voorzieningen!

Montage straatnaambord in
volle gang.
Om er helemaal zeker van te
zijn dat Napoleon de weg zou
weten te vinden, werd een
Frans straatnaambordje aan de
klok gemonteerd.

Aandacht voor
Napoleon Bonaparte
Even leek het of Napoleon
Bonaparte weer naar Frankrijk
vertrokken was. Een blik in de
etalage van het museum stelt u
gerust. Napoleon heeft ook een

Een mooi plaatje van de stoet.
zwak voor ons schone dorpje
aan de Vecht en blijft nog even.
Hij nam plaats aan het bureau
en tekent de wegen die zijn
imperium moeten ontsluiten.
Daarvoor
kreeg
hij
de
beschikking over een echte
ganzenveer uit het bezit van
bekende
Zuilense
notaris
J.A.M. Koch, inclusief het
tinnen inktstel.

Napoleon tekent de nieuwe
wegen naar de belangrijke
steden binnen zijn imperium.

5 februari 2012
De StraatReünie voor de
A.H.G. Fokkerstraat is 5
februari. Van 14 tot 15
uur heten we u welkom
met een drankje, om 15
uur houden we een
kleine lezing en om
15:30 uur een rondleiding langs de meest
markante stukken in het
Museum van Zuilen.

