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StraatReünie Daalseweg-
Edisonstraat groot succes.  

Heel veel mensen hebben van de gelegenheid 
gebruik gemaakt: veel bekenden hebben elkaar 
getroffen: de informatiemappen die op de 
vitrines lagen werden verslonden en tijdens de 
presentaties hing u aan de lippen. Dat roept om 
meer!  
Het was natuurlijk reuze spannend. Hoewel op voorhand door heel 
veel mensen enthousiast op het idee gereageerd werd, was het toch 
afwachten hoeveel mensen het Museum van Zuilen die dag zouden 
bezoeken. U heeft de organisatie niet teleurgesteld: om 2 uur ging 
de Reünie van start, klokslag 2 uur stapten de eerste deelnemers 
naar binnen en 10 minuten later stond het museum ‘vol’. 
 

                                                                                                            Gezellige drukte tijdens de eerste StraatReünie. 

 
VOLGENDE 

STRAATREÜNIE 
AMSTERDAMSE-

STRAATWEG  
(van de Geraniumstraat 

tot aan de oude 
gemeentegrens met 

Maarssen). 
Zondag 7 februari aanstaande 
is het al zover, dan gaat de 
volgende StraatReünie van 
start, van 14.00 tot 17.00 uur. 
Dit keer zijn de (voormalige) 
bewoners 
Amsterdamsestraatweg aan 
de beurt. Een heel andere 
groep mensen, veel 
winkeliers, maar natuurlijk 
ook de bewoners van toen en 
nu. Ook nu weer ligt 
uitgebreide informatie ter 
inzage, zoals een lijst van de 
bewoners anno 1937, en 
krantenknipsels die op de 
Amsterdamsestraatweg 
betrekking hebben.  
 

Op onze site kunt een een 
post over de eerstvolgende 
StraatReünie vinden. Print 
hem a.u.b. uit en hang hem 
op! Hoort zegt het voort! 

 

Prachtige nieuwe 
foto’s en andere 

aanwinsten! 
‘Hé’, hoor ik enkele 
oplettende lezers onder u 
denken, ‘dat kopje boven een 
artikel heb ik vorige keer ook 
gezien’. Dat klopt, maar het 
Museum van Zuilen prijst 
zich gelukkig met een 
dagelijks groeiende collectie 
en wil u daarvan graag op de 
hoogte houden. 
 
De laatste aanwinst van 2009 
bracht de heer M. van Rooijen: 
een prachtige stoomstrijker, die 
nog door zijn vader (en 
moeder!) gebruikt werd. 
 

Prachtig stoomstrijkijzer van de 
bekende Zuilense ‘Fijne Wasch- 
en Strijkinrichting J. van 
Rooijen’. 

Af en toe gaat het bestuur zelf 
achter uitbreiding van de 
collectie aan. Zo bleek dat een 
stukje van de balustrade die nog 
afkomstig was uit een van de 
zogenoemde ‘Gele Scholen’ niet 
meer naast de ingang hing. 
Kort na de Tweede 
Wereldoorlog mochten 
gemeenten wel scholen bouwen, 
maar geen gymzalen. De heer 
W.C. van Hoorn bedacht een 
oplossing: de schoollokalen, in 
een vierkant om elkaar. De zo 
ontstane ruimte leverde toch een 
soort gymzaal op! Langs de 
bovenste rij werd een hek 
geplaatst met metalen figuren die 
schoolvakken uitbeelden. 
‘Tekenen’ werd vormgegeven 
door een ‘mannetje en vrouwtje’, 
getekend door zoon Henk van 
Hoorn. 

 
Stuk balustrade uit een van de 
‘Gele scholen’. 

Ook mevrouw Van Putten 
kwam het museum van Zuilen 
verrijken: zij bracht een aantal 
laboratoriumflesjes, gebruikt 
door C.A.W. van Putten, 
laborant bij Demka. 
 

 
Laboratoriummateriaal dat 
door de heer Van Putten 
gebruikt werd bij de 
staalfabriek Demka. 
 

Kijk op YouTube 
naar de 

StraatReünie. 
Om een indruk te krijgen 
van de StraatReünies kunt 
u op de site van het 
Museum van Zuilen 
klikken op ‘FILMPJE’ (in 
artikel: “StraatReünies: Daalseweg 
en Amsterdamsestraatweg”.) 
 


