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StraatReünie verovert de harten van 
de Zuilenezen
Na een half jaar Straat-
Reünies blijkt dat het 
concept bijzonder ge-
waardeerd wordt door 
oud en jong. Dat is mooi, 
want we hebben nog 
heel wat straten te gaan.

We hebben gemerkt dat de 
StraatReünie voor som-
mige geïnteresseerden 
zo leuk is dat ze trouw 
iedere eerste zondag van 
de maand langskomen om 

de historie van de straat 
‘die aan de beurt is’ op te 
snuiven. De vele keren dat 
bezoekers elkaar treffen – 
en de reacties daarop – zijn 
zo leuk dat we het gevoel 
hebben dat we wel door 
móéten gaan met deze 
‘feestjes’. Dus doen we dat 
ook. In augustus zijn we 
op vakantie, maar vanaf 
september gaan we er weer 
vol tegenaan!

Geïnteresseerde bezoekers StraatReünie Kenaustraat, 
Jan van der Doesstraat, Bartholt Entesstraat.

Nieuwe aanwinsten Even bijpraten
Onder deze kop willen we u op de hoogte houden 
van enkele nieuwe aanwinsten die het Museum 
van Zuilen de afgelopen periode kreeg.
Scheertrommeltje met 
inhoud

Het is al een beetje ge-
woonte: zaterdags komt 
dikwijls de heer C. van 
Kooten en brengt de leuk-
ste dingen voor de collectie. 
Gereedschap, werkstukken, 
‘beunhaasjes’ (stiekem bij 
Werkspoor gemaakte ge-
bruiksartikelen voor thuis) 
enz. Bij zijn laatste bezoek 
had hij iets heel bijzonders: 
een door zijn vader (bij 
Werkspoor) zelfgemaakt 
aluminium scheertrom-
meltje, met scheerkwast, 
een mapje scheermesjes 
(kent u ze nog, die waai-
ers? En een stukje halfrond 
glas, oppervlak iets geruwd, 
waardoor dit ‘scheerwon-
der’ gebruikt kon worden 
om scheermesjes te slijpen! 

Wat heet klein?

De trouwe lezer weet in-
middels dat er dankzij 
de gemeente Neerrijnen 
een stukje van de brug 
bij Zaltbommel naar Zui-
len terug komt. Een piep-
klein onderdeel (slechts 
40 kg) van een piepklein 
deel (slechts 6500 kg) van 
de brug die vele, vele ton-
nen woog. Maar ondanks 
de geringe afmetingen van 
dit stuk kunnen we u nog 
beter laten zien wat klink-
nagels zijn, hoe ze verwerkt 
werden en wat er mee ge-
maakt werd. Wees welkom!

Bordjes ‘De 
Leerschool’ komen 
er nu echt aan

Museum van Zuilen 
Twittert nu ook
Men moet ‘met zijn tijd 
meegaan’. Dus… sinds 
kort kunt u alle nieuw-
tjes over het Museum van 
Zuilen het snelst te weten 
komen door ons te vol-
gen via www.twitter.com/
museumvanzuilen. Nieuwe 
aanwinsten, speciale be-
zoekers, de ontwikkelingen 
bij bijzondere projecten, 
van alles het laatste nieuws.

Waren we bij de vorige 
nieuwsbode al helemaal ‘in 
the mood’, we werden even 
teruggezet omdat de schil-
der nog steeds in Italië ver-
bleef. Deze week komt hij 
dan toch naar Nederland en 
kunnen we de tekstbordjes 
verwachten. Komt goed uit: 
de heer J. de Lange bracht 
een serie werkstukken van 
de Leerschool afdeling 
Houtbewerking. Zo hebben 
we een aardige collectie die 
de moeite van het tentoon-
stellen meer dan waard is.

StraatReünie 
Abraham 
Kuyperstraat

4 juli is de volgende 
StraatReünie, dit keer 
voor de huidige en voor-
malige bewoners van de 
Abraham Kuyperstraat. 
Kent (of bént) u iemand 
uit deze straat (of gewoon 
geïnteresseerd): wees wel-
kom!  

Tentoonstelling 
Huize Zuylenveld

Op de eerste verdieping van 
het Stadhuis van Utrecht 

staat een prachtige ten-
toonstelling over Huize 
Zuylenveld. De tentoonstel-
ling werd 2 juni geopend 
door burgemeester A. Wolf-
sen en toont de geschiede-
nis van een ‘heerlijkheid’ 
van baron Van Tuyll, dat 
hij in de Tweede Wereld-
oorlog ter beschikking 
stelde van de ‘Nederland-
sche oorlogsgewonden’. 
Hier werden onze helden 
(zo mogen we de slachtof-
fers die soms een arm, een 
been, of een oog in de strijd 
verloren toch wel noemen) 
verpleegd en gerevalideerd. 
De tentoonstelling is een 
combinatie met de expo-
sitie ‘Sporen van verleden 
tijd’ (op de begane grond) 
en is gratis toegankelijk 
gedurende de openingstij-
den van het stadhuis (Korte 
Minrebroederstraat 2 in 
Utrecht). Nog te zien tot 
en met vrijdag 2 juli 2010.

Een stukje van de ‘Brug bij 
Zaltbommel’.


