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Drukte verwacht op de StraatReünie La Croixstraat-Hanrathstraat 
Natuurlijk: we verwáchten altijd wel drukte tijdens 
onze StraatReünies!. Gezien de vele reacties die we tot 
nu toe al kregen hebben we het vermoeden dat het dit 
keer een drukke boel wordt. Dat is natuurlijk alleen 
maar een extra reden om te komen! 
Veel werk werd dit keer verzet door Baukje Muizelaar-Borger, 
die samen met Piet Koedijk heeft uitgeplozen hoe het nou precies 
zat met het winkeltje van Poerstamper. Hun mails vlogen de hele 
wereld over, van Haarlem naar Nieuw-Zeeland, en kwamen 
uiteindelijk dus in Zuilen terecht. Zo hebben we dus wéér een 
boekje van een StraatReünie-straat dat er zijn mag! Ook Rudi 
Bruins, de drieling uit de Hanrathstraat, de moordaanslag 
aldaar, enz. We hebben het voor u op papier staan. Het lijkt ons 
alleszins de moeite waard om aanstaande zondag, 1 december 
een bezoekje aan het Museum van Zuilen te komen brengen.  De winkel van Poerstamper en Vesters 

 

Nieuwe 
aanwinsten 

Ook nu weer mooie aanwinsten 
te melden. Een koperen kraan 
op een houten sokkel ‘die bij 
Werkspoor werd gedraaid!’ en 
een koperen emmertje van 
dezelfde fabrikant. Ze werden 
gebracht door de heer Nijhoff. 
 

 
 

Mooie tapkraan op houten sokkel 
 

Heel veel foto’s werden 
aangeleverd, waaronder veel 
van de bouw van het houten 
vleugelsegment voor de Fokker 
G1 bij Werkspoor.  
Een nogal gewichtige bijdrage 
kwam van de heer Hoogenberg. 
Een koekblik vol met 
werkstukjes die hij maakte op 
de bedrijfsschool van 
Werkspoor. Bijna niet te tillen 
zo zwaar. Moet nog worden 
ontroest en schoongemaakt, 
maar we laten nu alvast een 
plaatje zien, zodat u een indruk 
krijgt. (doen we dus bewust. 
Het komt wel vaker voor dat 
men denkt: ach die spulletjes 
die ik nog heb, zijn zó verroest, 
die zal het Museum van Zuilen 
niet willen hebben’. U ziet het 
resultaat in een volgende 
aflevering en we hopen dat u 
dan overtuigd bent dat we ook 

blij zijn met ‘minder blinkend 
materiaal’.) 
 

 
 

Werkstukjes van Ger Hoogenberg 
 

Van het Automuseum Schagen 
kwam ook een bijzondere 
aanwinst voor de collectie. Wie 
Zuilen een beetje kent weet van 
de fabrieken van Werkspoor. 
Wie Werkspoor een beetje kent 
weet van de bouw van treinen 
en bruggen. Wat veel mensen 
niet weten, is dat Werkspoor 
ook een polyester-afdeling 
kende: Structural. Deze afdeling 
maakte bijzondere stukken: de 
koepel van de Sterrenwacht te 
Leiden, veel zeiljachten en 
kajuitboten, onderdelen in de 
Metrotreinstellen voor Rotter-
dam enz.  
 

 
 

Radiowagen voor de NRU 
 

Maar Werkspoor bouwde voor 
de Nederlandse Radio Unie ook 
vier zogenoemde Radiowagens. 
Polyester wagens op een chassis 

van Chevrolet. Het Automu-
seum Schagen heeft van 
verschillende auto’s weer één 
complete wagen weten te 
bouwen. Dankzij de inzet van 
vele vrijwilligers werkt ook de 
zendinstallatie weer net als 
vroeger! 
Speciaal voor de tentoonstelling 
100 Werkspoor te Zuilen kregen 
we een prachtig gerestaureerde 
grill van een van deze wagens. 
 

 
 

Automuseum Schagen bracht de 
grill van de Radiozendwagen 
 

De Euromast 

 

Nog zo’n staaltje Werkspoor-
vernuft: de Euromast. Het 
restaurant en ‘De Brug’ werden 

bij Werkspoor gebouwd. Vandaar 
het schaalmodel op onze 
Werkspoortafel. Net zoals de hele 
tafel schilderden we deze mast ook 
grijs. Nu we de tafel zo aan het 
‘aankleden’ zijn, met gras, grind en 
aarde, viel de euromast steeds meer 
uit de toon. Onze onvolprezen 
gepensioneerde meubelmaker zette 
de mast in de verf. ‘Wit’, want dat 
was de opmerking die we kregen 
van een oud-Rotterdammer, die 
zich de oorspronkelijke kleur van 
de mast goed kon herinneren. 
 

Tentoonstelling 
Het is eindelijk zover dat we u 
kunnen melden wanneer de grote 
tentoonstelling van Werkspoor van 
start gaat: 10 december 
aanstaande. 
Zet de datum vast in uw agenda. 
Een groep kunstenaars heeft zich 
ontfermd over het brugdeel van de 
Bommelse Brug en heeft hierover 
een reflectie gemaakt die gelijk met 
de opening van de tentoonstelling 
100 jaar Werkspoor van start gaat. 
Deze tentoonstelling duurt tot en 
met april volgend jaar. 
 
 
 

Onze acties op internet 
Als u meer van ons wilt zien: 

site: 
www.museumvanzuilen.nl, 

Facebook: 
https://www.facebook.com/p

ages/Museum-van-
Zuilen/224105350991481 

en/of Twitter. Ook schrijven 
we iedere week een stukje 

historie op de site 
www.zoiszuilen.nl 
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