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7 april a.s. StraatReünie Forstmanstraat 
Daar is lang naar uitgekeken, maar nu is het eindelijk 
zover, de StraatReünie voor de Forstmanstraat kondigt 
zich aan. 
De straten uit de Julianabouw hebben zich tot nu toe niet 
onbetuigd gelaten, de Jan Overdijkstraat is zelfs nog steeds 
recordhouder wat bezoekersaantal betreft! We zijn er klaar 
voor, het boekje met alle tot nu toe achterhaalde wetens-
waardigheden is klaar. Het is dankzij de aangeleverde foto’s van 
vorige StraatReünies én door de medewerking van de heer Van 
der Korput van Portaal – hij zorgde ervoor dat de spelattributen 
van de kinderspelen niet werden weggegooid, maar bracht ze ter 
aanvulling van de collectie naar het Museum van Zuilen! – een 
mooi verhaal geworden. Ook de lezing is af, dus… welkom aan 
alle (oud)-bewoners en andere geïnteresseerden!  
           Kinderspelen door/voor de jeugd van de Julianabouw 

 
Nieuwe aanwinsten 

Wat kwam er deze maand zoal 
voor moois binnen? 
 

 
 

Het werd al iets eerder ge-
bracht, maar wachtte nog op 
een laatste aankleding: een 
poppenwiegje, gemaakt door de 
heer J. Post bij Werkspoor. 
Onze gepensioneerde meubel-
maker maakte er het 
zoekgeraakte hemeltje voor en 
zijn vrouw bekleedde het voor 
ons. Zo is het weer een 
markante aanwinst voor de 
collectie geworden. 
 

 
 

Weer een door de brievenbus 
geschoven aanwinst: een paar 
prachtige bedrijfshanddoeken 

van Werkspoor. 
We kregen in het eerste 
weekend van maart kort na 
elkaar twee mailtjes, een uit 
Denemarken de ander uit Zuid-
Afrika. Beide keren werd 
gevraagd of we interesse 
hadden voor iets dat men naar 
het buitenland had meege-
nomen. 
 

 
 

Dat hadden we. Dus werden we 
in de loop van de maand 
verblijd met een schildje dat in 
de Tweede Wereldoorlog in de 
gang hing en een school-
verlaters-certificaat van de 
Elout van Soeterwoude-school.  

 

 
 

We kregen ook een mailtje van 
de heer J. Drijver die vroeg of er 
interesse was voor stukken uit 
de historie van de Schaakclub 
van Werkspoor. ‘Nee’ zeiden 
we... natuurlijk niet! Hij bracht 
ze enkele weken geleden. Wat 
een aanwinst voor onze ten-
toonstelling over 100 jaar 

Werkspoor te Zuilen. Het waren 
trofeeën van de club, bekers en 
herinneringsstukken. Maar het 
pronkstuk was wel de gong. 
 

 
 

Deze werd gebruikt voor de z.g. 
gongwedstrijden: bij de gong-
slag (na 20 of 30 seconden) 
moest de schaker zijn zet 
gedaan hebben). Prachtig 
gegraveerd met het schaakstuk 
paard en compleet met de 
hamer! 
 

 

‘Eindelijk’ kregen we weer eens 
een Demka-aanvulling voor de 
collectie: twee email borden die 
vroeger aan de lantaarnpaal 
hingen ter duiding van de route 
naar Demka-Noord. 

Het brugdeel van de 
brug bij Zaltbommel 

 

Nog even geduld, maar er wordt op 
dit moment hard gewerkt aan de 
plannen voor het stuk van de 
gesloopte verkeersbrug bij 
Zaltbommel. 
We laten u nog even in spanning, 
maar kijk er alvast naar uit, de trots 
van de Afdeling Bruggenbouw van 
Werkspoor krijgt een waardige 
plek! 

 

Onze acties op internet 
Als u meer van ons wilt zien, kijk op 
de site: www.museumvanzuilen.nl 
of volg ons op Facebook (Zijn we 
heel druk mee: vrijwel iedere dag 
plaatsen we foto’s en/of berichten 
die met Zuilen te maken hebben) 
https://www.facebook.com/pages/
Museum-van-
Zuilen/224105350991481 en/of 
Twitter. Ook schrijven we iedere 
week een stukje historie op de site 
www.zoiszuilen.nl 

 

Volgende 
StraatReünie 

7 april 2013 
Om 14  uur heten we u 

welkom met drankje, om 
ongeveer 15 uur kleine 

lezing waarna we u 
graag wat vertellen over 

de meest markante 
stukken in het Museum 

van Zuilen. 17 uur 
sluiting 

http://www.museumvanzuilen.nl/
https://www.facebook.com/pages/Museum-van-Zuilen/224105350991481
https://www.facebook.com/pages/Museum-van-Zuilen/224105350991481
https://www.facebook.com/pages/Museum-van-Zuilen/224105350991481
http://www.zoiszuilen.nl/

