Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Homepage
Datum

charles van korde...
hilversum
Nederland
Man
sjarel@zonnet.nl
wiebenje.nl
06-04-2014 2014m 20:14:18

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Homepage
Datum

charles van korde...
hilversum
Nederland
Man
sjarel@zonnet.nl
wiebenik.nl
25-01-2014 2014m 12:30:07

hallo reunie 8 maart 2014
janoverdijkstraat utrecht kom allen gr,
charles van kordelaarsjarel@zonnet.nl

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Bram Breedveld
Nieuw-Vennep
Nederland
Man
brambreedveld@zig...
06-01-2014 2014m 21:06:29

Ons gezin woonde in de Siemensstraat
vanaf 1961. Mijn broer woont daar nog
steeds. We gingen allemaal naar de
Aeneas Mackaijschool aan het
Bisschopsplein. Wat leuk om deze site
gevonden te hebben. Mijn vader,
Andries (Dries) Breedveld werkte
destijds bij Werkspoor. Ik bewaar goede
herinneringen aan mijn tijd in dat
"dorpje" Elinkwijk. Blijft absoluut deze
site volgen. Vriendelijke groet, Bram
Breedveld.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Homepage
Datum

Sjaak Vondenhoff
zuilen Utrecht
Nederland
Man
sjaakvondenhoff@c...
www.sob-87.nl
05-01-2014 2014m 10:20:45

In deel 1 staat dat niet bekend is wat
voor machines er werden gemaakt in
machine fabriek Beugels aan de
Fortlaan. Ik heb daar gewerkt rond 1960
-1962 tot aan het faillissement. Daar
werden machines gemaakt om SPAKEN
voor fietsen te maken veelal
geëxporteerd naar Polen e.d.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Bert de Ruiter
Maarssen
Nederland
Man
bjruiter@ziggo.nl
21-12-2013 2013m 11:42:07

Is er iemand die in het bezit is van een
foto van het rijtje huizen naar de
borstelfabriek. Volgens mij was er ook
een rijtje naar de brandweerkazerne en
stonden deze ruggelings tegen elkaar.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

H, Manschot
Waalwijk
Nederland
Vrouw
24-06-2013 2013m 17:42:35

Is er iemand die mijn vaders
( Voskamp)fietsenzaak nog heeft
gekend?
Amsterdamsestraatweg 293
vr. gr.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

charles van korde...
hilversum
Nederland
Man
sjarel@zonnet.nl
30-05-2013 2013m 13:47:44

waar is het museum ? gr, charles

was mooie reunie 8 maart
gr charles van janoverdijkstraat utrecht

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Homepage
Datum

charles van korde...
hilversum
Nederland
Man
sjarel@zonnet.nl
wiebenje.nl
30-05-2013 2013m 13:44:59

hallo ik charles van kordelaar geboren
15-06 1941 janoverdijkstraat 22 utrecht
mooie site nostalgie !

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Henk van Doorn
Schiedam
Nederland
Man
h_doorn@hotmail.com
12-04-2013 2013m 19:37:14

Ik wil graag reageren op de oproer
aangaande informatie aangaande de
Molen van de Familie de Ridder uit Oud
Zuilen Mijn vader heeft daar vele jaren
gewerkt evenals zijn vader.Tevens is het
zo dat ik als kleine jongen tot zker een
jaar of zestien daar ook veel
rondgezworven hebt zeker ook op de
nieuwe lokatie toen men de Molen
verlaten had.
Ook is het zo dat ik in het grijze verleden
wel bij Herman de Ridder die toen
woonde aan de Makassarstraat naast de
Spinosabrug thuis ben geweest. Dus
mogenlijk dat ik ook wel enige vragen
zou kunnen beantwworden.

waar is pastoorshiltenhuis met foto,s en
verhalen ? ik zat op school
ludgerusschool bij juffrouw vanzandkuil !
en naar de kerk ook wie kent me nog?
gr, charles sjarel@zonnet.nl waar is het
gebouw nu pastoorschiltenhuis?

Met vriendelijke groet
Henk van Doorn

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Elizabeth Weyburg...
Ballarat Victoria
Australië
Vrouw
Zuilen99@me.com
27-03-2013 2013m 01:05:33

A very nice surprise to see you website. Filled in
Zoeken. After 6 hours I received a. Email From an
old frien who also lives in Australia.Next day 2 from
Holland. Love your old pictures. Thank you.
Elizabeth

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Joke van den Heuv...
De Meern
Nederland
Vrouw
jokederidder@case...
28-01-2013 2013m 16:45:14

Ik reageer op de oproep van Esther de
Ridder uit Amersfoort. Mijn naam is Joke
de Ridder. Dochter van Herman de
Ridder. Hij is een van de 5 zoons van
Arie Jan de Ridder, eigenaar van molen
De Hoop in Zuilen aan de Vecht. Ik hoop
dat zij reageert.
Met vr. gr. Joke

Naam
Woonplaats
Geslacht
Datum

Esther de Ridder
Amersfoort
Vrouw
10-01-2013 2013m 19:15:48

Kan iemand mij iets vertellen over de
molen van de familie De Ridder? Alle
informatie is heel erg welkom!

Naam
Woonplaats
Geslacht
Datum

Rob vermeij
Bunnik
Man
31-12-2012 2013m 13:09:40

Beste Wim, ik heb van 1964 tot 1990 in
zuilen gewoont, op de ludgerusschool
gezeten en kerstvieringen in het pastoor
schiltehuis gevierd.

Ik ken jou nog van je horlogemakerij op
een verdiepingskamer halverwege in de
Balderikstraat.
Ik kom binnenkort jouw museum
bezoeken!
Gr. Rob Vermeij
Naam
Woonplaats
E-mail
Datum

hanneke van Hooge...
Harmelen
hacawal@casema.nl
06-11-2012 2012m 21:28:13

ben zondag naar de reünie van de
Adelboldstraat geweest.
Wat een geslaagde
middag...fantastisch...veeloude
"straatgenoten"
ontmoet..echt leuk
Gastheer Wim..hartelijk bedankt

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

mw Manschot
Waalwijk
Nederland
Vrouw
18-06-2012 2012m 13:57:06

Even voorstellen: ik ben het 7e kind van
de fam. Voskamp die in 1942 op de
amsterdamsestraatweg 293 ben
geboren.
Mijn vader had een fietsenzaak naast de
Gruyter.
Heel, heel leuk om de omgeving en
sommige bekende op de foto's te zien.
Altijd heeft de straatweg een plekje van
binnen in onze fam. gehouden.
Het is altijd een aantrekkelijk plekje voor
onze fam. gebleven.
Heel, heel fijn.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Erna Bomas
Almere
Nederland
Vrouw
erna_bomas@hotmai...
08-06-2012 2012m 11:16:40

.....onlangs 3 prachtig ingebonden
boeken over Zuilen aangeschaft, en dat
maar voor 10 eurootjes met stuk!! Heb ze
inmiddels met veel plezier
doorgebladerd, een mooie herinnering
van Zuilen!!
Petje af.... Wim van Scharenburg voor
deze mooi samengestelde boeken!!

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Homepage
Datum

W. van Scharenburg
Zuilen
Nederland
Man
info@museumvanzui...
www.museumvanzuilen....
27-05-2012 2012m 06:49:38

Aan alle bezoekers van het gastenboek:
Sinds kort zijn - in verband met
ruimtegebrek - alle nog te leveren
boeken in de serie Zuilen toen Zuilen nog
Zuilen was, EN de beide boeken over
Werkspoor(!) te koop VOOR SLECHTS
10 EURO per deel! Af te halen in het
Museum van Zuilen, maar ook te
verzenden (verzendkosten 7 euro per
maximaal drie boeken)

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

Heinz van Broeckh...
Utrecht
Nederland
Man
15-05-2012 2012m 17:58:18

In het blad "de oud-Utrechter" van 15 mei
2012 staat een artikel over een
bijzondere gebeurtenis in de
Geraniumstraat. Ik was zelf ook bij die
gelegenheid aanwezig en wil graag een
opmerking maken over de onderschriften

bij de foto's. Bovenste foto: Priester Ben
Koenen wordt door zijn buurtgenoten in
het kathlieke Josephgebouw onthaald...
Deze foto is genomen voor het ouderlijk
huis van Ben Koenen. De Juliana-bouw
werd ook wel de Joseph-bouw genoemd,
vanwege de zich daar bevindende
St.Josephlaan. Bij de tweede foto werd
gesproken over de straten van Zuilen.
Deze foto is genomen op de hoek
Geraniumstraat en Dr.Schaepmanstraat
in de richting van de spoordijk. Achteraan
links is de hoek van de Seringstraat te
zien. Ik ben geboren in de
Dr.Schaepmanstraat in 1935 en heb daar
gewoond tot 1963.
Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Wim v Bennekom
Joure
Nederland
Man
wpvanbennekom@hom...
08-03-2012 2012m 17:42:47

Naam
Woonplaats
Geslacht
Datum

Belinda
Utrecht
Vrouw
23-02-2012 2012m 14:25:01

Geboren Oud Zuilen naast de
pannebakkerij in een kamer boven de
melkboer mijn oma familie Slinkers
woonde toen in de dorpstraat nummer
weet ik niet meer de tuingrensde aan de
vecht we zijn toen verhuist naar een
boven huis aan het toon hermans plein
mijn ouders kregen een woning in de
Galvanietraat 14 daar heb ik 14 jaar
gewoond ben toen getrouwd in het
voormalig gemeentehuis Zuilen bij mij
schoonmoeder in gaan wonen met vrouw
en kind dat was in de sonoystraat daar
daar hebben we zo'n 15 jaar gewoond
door afbraak verhuist naar overvecht
Wezerdreef na 25 mooie woonjaren daar
verhuist naar Friesland Joure .
Ik herinner me vel van de verhalen zoals
de kermis in het venster aan de
Muyskesweg de Demka werkspoor daar
nog op school gezeten het schaatsen op
de haven van werkspoor . Leuk om weer
wat te lezen van Zuilen en Oud Utrecht.
Beste meneer van Scharrenburg,
Mijn moeder belde gisteren met het
heugelijke nieuws dat haar opa, de heer
Johan van Beaumont van de
Muyskenweg nr 41, in de Oud Utrechter
vermeld stond. Mijn moeder (de
kleindochter van de heer van Beaumont)
is op dit adres geboren en heeft daar 5
jaar gewoond. Iedere woensdag ging ze
naar haar opa toe en hij maakte
inderdaad de meest prachtige
kermissen!! Mijn moeder heeft nog veel
herinneringen aan en heeft hier ook nog
foto's van!!! Ze zal ze zeker gaan
opzoeken. Aangezien zij een geheugen
als een olifant heeft, kan ze u vast met
nog meer feiten verblijden. Zij en ik
(haar dochter) komen dan ook graag

langs bij de straatreunie op zondag, 4
maart.
Met vriendelijke groeten,
Belinda Dokter
ps In het museum van Speelklok tot
Pierement staat een kermisattractie
gemaakt door een onbekende. Deze zou
van mijn overgrootopa kunnen zijn. Mijn
moeder twijfelt wel, want volgens haar
maakte haar opa nog VEEL fraaiere
exemplaren!
Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

Ank van Beveren K...
Scherpenzeel
Nederland
Vrouw
27-01-2012 2012m 13:35:47

In de krant van 25 november stond een
fotovande kruidenierswinkel van Koorn
opde foto staan Kok en Truus Koorn die
hadden de zaak van Paul Koorn
overgenomen in 1936.en zijn in 1944
naar Amsterdam verhuisd..

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

huisman, Janny
utrecht
Nederland
Vrouw
f2hjmhhuis52@hetn...
10-01-2012 2012m 13:20:20

Waarom kan je op internet niet meer
Zuilen als geboorteplaats opgeven??
Zelfs bij een internet-opgave van
vernieling aan de politie, wordt dat niet
goedgekeurd. Zijn er meer van deze
ervaringen .

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Henk van Doorn
Schiedam
Nederland
Man
h_doorn@hotmail.com
23-12-2011 2011m 21:36:23

In zat te bladeren in het gastenboek en
vondt tot twee maal toe een stukje van
een nicht van mij jaren niet gezien nog
gesproken erg leuk haar naar Tony van
de Linden tegenwoordig Tony van
Holland Haar mail adres was voor mij
niet helemaal duidelijk van daar dit
bericht misschien reageerd zij hierop.
Ook al ben je ik uit Zuilen weg soms
kriebelt het wel.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Henk van Doorn
Schiedam
Nederland
Man
h_doorn@hotmail.com
21-12-2011 2011m 22:48:43

Ik ben geboren in Zuilen en heb tot mijn
20e jaar gewoont in de Hanrathstraat.
Mijn lagere schooltijd heb ik
doorgebracht op de Prinses Beatrix
school (school4). Later heb ik gewoont
op Overvecht en ben daarna vertrokken
tot op heden naar Schiedam.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Jan H. Kroon
Delft
Nederland
Man
kroonned@casema.nl
06-12-2011 2011m 17:02:30

Toch nog een kleine correctie op de
naamgeving van de Prinses Beatrixlaan.
Mijn ouders waren een van de eerste
bewoners. (1936). Toen was de naam
van de straat Hovenierslaan. Toen
Beatrix geboren was (31 januari 1937) is
de naam gewijzigd in PRinses
Beatrixlaan. In de 2e WO hebben de
Duitsers de oude naam weer ingesteld,
daar niete mocht herinneren aan onze

koninkljke familie. Wij woonden PR.
Beatrixlaan 13. Mijn vader was
werkzaam op Werkspoor als hoofdbaas
(Chef) houtbewerking, later
kunststofbewerking en is hij bestuurslid
geweest van woningbouwver. Eigen
Haard en Oranjever. Zuilen en voorzitter
van de personeelver. Werkspoor NIO
(Naar Inspanning Ontspanning).In dez
Sinterklaastij denk ik ook terug naar zijn
optreden al Hoofd Piet bij Sinterklaas
intocht te zuilen. Enkele jaren heeft hij
dat gedaan samen met enkele collega's
van Werkspoor.
Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Homepage
Datum

W. van Scharenburg
Zuilen
Nederland
Man
info@museumvanzui...
www.museumvanzuilen....
04-12-2011 2011m 23:27:59

Dank voor uw bericht. U bent niet de
enige die 'wat gemist heeft'. We zijn ons
dat bewust en het plan is dat we medio
volgend jaar (weer) van start gaan met
de serie StraatReunies, waarbij we
vanaf de eerste, de zaterdag
voorafgaand aan de eerste zondag van
de maand, laten repeteren. Zondags
daarop dus een nieuwe straat en de
zaterdag ervoor een oude, te beginnen
met de Daalseweg/Edisonstraat. Hou
onze Zuilense Nieuwsbode dus goed in
de gaten!

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Wilma Verbruggen
Utrecht
Nederland
Vrouw
w.rutten@casema.nl
04-12-2011 2011m 18:02:36

Diverse keren heb ik het gastenboek al
doorgelezen, maar ik vind niets van de
Daalseweg waar ik opgegroeid
ben.(Periode 1956-1986). Daar
woonden ook de Families van Dijk, 2x
v.d. Brink, van Aken, v.d. Akker,
Schaper, de Haard, van Miltenburg 2x
Plomp, Norbruis, v.d. Voorde
(benzinepomp aan het einde van de
Daalseweg). Spierenburg, de Heus,de
Gier, Roodnat,v.Vliet, Slotema,
Mandersloot, Hoogstadt(hoofd van de
school)en fam. Rozenboom. Het
museum van Zuilen ontdekte ik toen de
straatreunie van de Daalseweg al
geweest was.Waar is iedereen en zijn er
mensen op die reunie geweest? Ik hoop
op nog zo'n bijeenkomst en zal dan
zeker van de partij zijn. Wilma
Verbruggen

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

M.H. van der Lind...
Nieuw Buinen
Nederland
Vrouw
mh.linden@gmail.com
02-12-2011 2011m 10:33:26

Graag lees ik de berichten van het
Zuilens museum.
In een artikel uit nieuwsbericht nov.
2010 over de boerderij van Stolker lees
ik over de Hovenierslaan die later de Pr.
Beatrixlaan werd.
Het was voor de oorlog de Beatrixlaan,
mijn ouders kwamen daar in een nieuw
huis te wonen dus als eerste bewoners.

In de oorlog moest de naam veranderd
worden. Achter onze tuin liep de
Fortlaan,waar tuinbouwgrond lag. Toen
werd onze straat omgedoopt tot
Hovenierslaan.
Na de oorlog kregen we de oude naam
gelukkig weer terug.
Met vriendelijke groet, Riet Schreij.
Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Homepage
Datum

W. van Scharenburg
Zuilen
Nederland
Man
wvanscharenburg@g...
www.museumvanzuilen....
20-11-2011 2011m 14:33:00

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Hugo Blom
Ijsselstein
Nederland
Man
hblom@kabelfoon.nl
20-11-2011 2011m 13:20:37

De heer Luit Blom werkte als lasser bij
Werkspoor. Hij was ook actief lid van het
bestuur van Woningbouwvereniging
'Eigen Haard'. Hij werd zeer
gewaardeerd en kort na zijn (veel te
vroege) heengaan werd zijn naam
voorgedragen aan B. en W. van Zuilen
om een straat naar hem te vernoemen.
Dat werd de Luit Blomstraat. In het
Museum van Zuilen is een boekje te
bestellen met daarin een uitgebreid
verhaal (en foto's) over de Luit
Blomstraat.

Waar komt de naam: Luit Blomstraat
vandaan?
mijn opa heette Luit Blom en had een
boerderij te Ijsselstein, maar ik kan geen
relatie met de naamgever van deze straat
vinden. weet u waarom de straat
zogenoemd is?
met vriemdelijke groet
Hugo Blom

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

Corryne Lubberts
Utrecht
Nederland
Vrouw
07-11-2011 2011m 16:03:33

Hartelijk dank voor dit heel duidelijke
inzicht in wat er in uw museum te vinden
is. Kom beslist eens bij u binnen want mijn
belangstelling is meer dan gewekt.
Reden dat ik uw website heb mogen
bekijken is een cursus bij het Roc.

Naam
Woonplaats
Land
E-mail
Datum

Museum van Zuilen
Zuilen
Nederland
info@museumvanzui...
04-11-2011 2011m 10:23:27

Mailtje uit Australië waar we blij mee zijn!
Dus plaatsen we hem ook in ons eigen
gastenboek.
Beste Wim,
Al weer lange tijd geleden plaatste ik een
oproep in het gastenboek van Het Museum
Zuilen on line, voor het vinden van Hetty
van Pagee, een oud klasgenoot.
Deze oproep werd gelezen door o.a.
Heleen Koch. Zij dacht dat ze Hetty Pagee
kende. Dit bleek echter een andere Hetty.
Mede door haar toedoen, veel zoekwerk
en een oproep in een of andere krant in
Utrecht is deze week het kontakt hersteld
met mijn langverloren klas/schoolgenote.

Zo zie je Wim, wij oud Zuilenaren kunnen
niet zonder jouw krant ! Bedankt.
Hartelijke groeten uit Australia.
Hetty Engel.
Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

Fazli
Utrecht
Afghanistan
Vrouw
24-10-2011 2011m 14:27:40

De site is duidelijk kan je maklijk informatie
vonden.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

Obbe H. Norbruis
Amsterdam
Nederland
Man
16-10-2011 2011m 22:53:02

Afgelopen woensdag bezocht ik voor het
eerst sinds lange tijd weer eens het
museum. Het deed mij goed om te zien
hoe met het bijzondere verleden van
Zuilen wordt omgesprongen. Nog aardiger
was om te horen hoe de gemeenschap
van het huidige Zuilen wordt aangetrokken
door initiatieven die vanuit het museum
worden genomen. Veel succes daarmee
en een vriendelijke groet, Obbe H.
Norbruis

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Carla Munnik-Das
Kuilsrivier
Zuid-Afrika
Vrouw
hmunnik@xsinet.co.za
15-10-2011 2011m 14:24:20

Ik kreeg van myn vroegere school vriendin
Willij v/d Rijst deze site toegestuurd. Vond
het enig iets over Zuilen te lezen en zien.
Wy hebben op de Prins Berhardlaan 28 2
hoog gewoond van 1950-1958. Ben voor
het eerst naar school gegaan in het kleine
kerkje en daarna naar de Elout van
Zoeterwoude school. Tot myn spyt
ontdekte ik tydens ons bezoek in 2010 dat
er nu een winkelcentrum voor in de plaats
is. Ik was in de 1ste klas by Juf Ekens en
daarna by Mnr de Boer.Weet iemand
mischien waar Joke de Bree tegenwoordig
is?
Wy zyn sinds 1958 in Zuid Afrika en ik
woon nu al vanaf 1978 dichtby
Kaapstad.Fyn dat er een nieuwsbrief is om
op de hoogte te blyven. Hartelyk dank!
Carla

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Riet Schreij
Nieuw Buinen
Nederland
Vrouw
mh.linden@gmail.com
15-10-2011 2011m 12:53:19

Door een berichtje uit Australie ben ik de
site van zuilen tegengekomen.
Zag de naam van herman van rooyen, van
de boerderij aan de fortlaan. Aan het eind
van de oorlog had ik TBC bij van rooyen
jarenlang melk gehaald, ik woonde van
1938 tot 1962 in de pr. beatrixlaan. Mijn
ouders hebben 62 jaar in de beatrixlaan
gewoond. Mijn moeder is een jaar of elf
onderwijzeres aan de lagere school in
deze straat geweest. Mijn vader was
onderwijzer aan de thorbeckeschool zelf
zat ik daar ook op school.

riet schreij.
Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

Joop van den Berg
Utrecht
Nederland
Man
12-10-2011 2011m 12:05:48

Ben gisteren met onze klas van het ROC
op excursie geweest in het museum van
Zuilen.
Vond het in een woord geweldig.De kennis
en drive van de Hr.v.Scharenburg was erg
leuk en leerzaam.

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

W. van Scharenburg
Zuilen
Man
info@museumvanZui...
08-10-2011 2011m 20:54:14

Dit is een kopie van het bericht zoals dat
op de site: www.ZuilenbijUtrecht.nl staat.
Reünie St. Jacobusschool / De piramide
ter ere van 40 jarig jubileum van dhr. Frans
Goldschmitz.
De reünie is voor alle ex leerlingen,
leerkrachten en iedereen die anderszins
voor de school werkzaam is geweest in de
periode 1971 tot 2010.
Wilt u bij deze reünie aanwezig zijn, stuur
dan een mail met uw volledige naam
(meisjes naam) en het jaar waarop u de
school verlaten heeft
naar:corriegoldschmitz@ziggo.nl .
Kosten: € 5,- 1ste drankje
gratis! 232;Datum/tijd:28 Oktober 2011
vanaf 20:00 tot 24:00 uur. Locatie:
basschool De Piramide, Plesmanlaan 21 te
Utrecht.

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

jan verkuil
maarssen
Man
jan-verkuil@hotma...
04-10-2011 2011m 00:52:51

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Jaap Wiersma
Dwingeloo
Nederland
Man
georgiawiersma@pl...
20-09-2011 2011m 14:09:44

Ik zou graag in contact komen met oud klasgenoten van de Juliana Mulo in Zuile
contact met oud buurtgenoten zou leuk zijn.Ik zat op de mulo va 1947-1952.Mijn
hadden een kruideniers/melkzaak in de W.Helmichstraat.
Ik heb van 1933 tot 1962 op Zuilen gewoond.Ik hoop reacties te krijgen.
.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Jeanne Gootzen
Utrecht
Nederland
Vrouw
j.gootzen@utrecht.nl
25-08-2011 2011m 15:55:38

Hebt u een hobby of bent u ergens heel goed in?
En…. wilt u uw hobby of passie delen met anderen?
Doe dan mee op 9 oktober tussen 13 en 16 uur aan de hobbydag van Zuilen,
georganiseerd door Portes, GG&GD, Indigo en actieve wijkbewoners. Locatie: V
complex, Pr. Beatrixlaan 2.

Ook ik heb mooie herinneringen aan
zuilen.
Ik ben geboren in de wijnmalenstraat no.1
1947. Naast ons was stomerij van Rooyen
en aan de overkant dokter Chardon en
kruidennier Klabbes aan het einde van de
straat. De straat stond toen altijd vol met
vrachtauto's van ons dat kon toen gewoon.
later zijn wij naar de daalseweg verhuist wij
vervoerde staal en betondraad voor
Demka.

U kunt op die dag vertellen over uw hobby. U kunt laten zien wat u gemaakt hee
eventueel verkopen. Maar u kunt ook uw hobby demonstreren of met bezoekers
slag in een workshop. En u kunt op zoek gaan naar maatjes om uw hobby mee
Dus houdt u van schilderen, wandelen, vissen, fietsen, dansen, zingen, hout- of
metaalbewerking, films, kunst, muziek maken, lezen, koken, yoga, postzegels, t
enz. Laat het ons weten en doe mee op 9 oktober a.s.

Meld u aan of bel voor meer informatie met Brenda van Portes. Bereikbaar op 0
2442110,b.emmenhassell@portes.nl of
Jeanne van de GG&GD, j.gootzen@utrecht.nl
Meedoen kost niets én geeft een hoop plezier!
Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Siny de Graaf-Prins
Maarn
Nederland
Vrouw
degraaf1@hotmail.com
23-08-2011 2011m 13:53:41

Al ben ik dan geen oud-Zuilenees-of naar, ik zie mezelf een beetje als grensgev
geboren en getogen op de Thorbeckelaan. En Zuilen was gewoon een onderde
onze jeugd, want de Evora, van Hoornekade, waar we in de winter schaatsten,
Watertoren, het winkeltje van juffr. Mol, waar we kaartjes "brat" moesten kopen
onze moeder enz. enz. we gingen op school bij meneer Kruishoop en later naar
van meneer Caliber, kortom, utrecht of Zuuilen, dit was ons leven en ik heb er e
geweldige fijne jeugd doorgebracht. Zijn er oud schoolgenoten die willen reager
graag!

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Kees Dekker
Wognum
Nederland
Man
arjakees@quicknet.nl
07-08-2011 2011m 20:26:15

Als U meer zien wilt over de plastic carrosserieën (rubriek artikelen) wat gaat ov
door Werkspoor gemaakte radiowagens voor de NRU en de Wereldomroep, klik
onderstaande link:

picasaweb.google.nl/henk350/NRURadioWagen?authkey=Gv1sRgCNO44ry3nv

Deze radiowagen stond vroeger in het omroep- museum te Hilversum en is nu
overgenomen door Automuseum Schagen: www.automuseumschagen.nl
Als U nog informatie heeft over bv de productie of U heeft aan deze wagens gew
laat het ons dan weten. Alles is welkom!
Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

elize ottevanger
hoorn
Nederland
Vrouw
e.d.vandeweert@qu...
07-08-2011 2011m 19:29:56

Beste mensen,

Op mijn vraag over Luit Blom hebben meerdere mensen gereageerd Hartelijk da
hiervoor! Inmiddels weet ik precies wie hij was, wat hij deed en waar zijn graf te
is.
Vriendelijke groet en nogmaals dank voor de genomen moeite,
elize ottevanger

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

elize ottevanger
Hoorn
Nederland
Vrouw
e.d.vandeweert@qu...
02-08-2011 2011m 20:55:37

wie is/was luit blom naar wie de straat vernoemd is?

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Topy van Veenendaal
's-Hertogenbosch.
Nederland
Vrouw
topyvanveenendaal...
13-07-2011 2011m 23:59:40

13 juli 2011.
Vandaag is mijn zus Paula jarig en met Marijke, ook zus zijn we in het museum
met 2 zwagers erbij.We hebben genoten!vele herinneringen opgehaald. Foto va
opa Ummels uit de Jan Overdijkstraat gezien. Soort van aandeel met naam van
buurman Chr.Middelweerd gezien.Prachtige verhalen gehoord.
Nu zou ik graag in contact komen met mijn oude vriendinnetje "Pukkie"van
Broekckhuijsen. Ze heet eigenlijk Clarchen . Ze woonde inde
Dr.Schaepmanstraat.Haar moeder was een Duitse dame en ze had nog en zus

broers.Ze is na haar trouwen in Zeist gaan wonen. Mocht u iets van haar weten
graag een bericht.
We zijn ook nog naar ons geboortehuis geweest St. Josephlaan 56. Een geweld
ook dank zij Wim met zijn gastvrije ontvangst Geweldig!!
Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

L. van den Heuvel
Maarssen
Nederland
Man
heuvelleen@ziggo.nl
12-07-2011 2011m 19:00:24

Moet,jou Wim, mijn copliment maken voor wat je betekent voor mij en vele oud
Zuilenaren. Vond het prachtig om op de reuni van de Bazelstraat weer oude bek
tegen te komen. Zelfs mijn buurjongen en meisje van Os. Karel en Annie.
Zat weer goed in elkaar

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Jan Muizelaar
Dronten
Nederland
Man
janmuizelaar@xs4a...
16-06-2011 2011m 21:31:31

Vrijheid door Marion Bloem, deel 2:

Leen van den heuvel

Als vrijheid is: wachten tot de ander
mij bevrijdt van angsten waar ik
heilig op vertrouw
Als vrijheid mijn gedachten pleistert
Als vrijheid om mij heen overal rondom
en in mij waait,
maar voor jou niet is te vangen
Als vrijheid mij beschermt
tegen jouw ideeën die voor mij te
anders zijn
Als vrijheid voor mij vandaag zo
vanzelfsprekend lijkt, en jij niet
weet wat dat betekent
Dan is vrijheid munt voor mij
en kop eraf voor jou
Dan is vrijheid lucht en willekeurig
Maar staat het mij misschien wel vrij
om iets van mijn riante vrijheid –met
wederzijds goedvinden natuurlijktijdelijk of voor langere duur
af te staan om jou
van mijn verstikkende vrijheid
te bevrijden

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

Jan Muizelaar
Dronten
Nederland
Man
16-06-2011 2011m 21:30:23

Het gedicht is opnieuw te lang voor 1 bericht.
Deel 1:
Als vrij zijn is: hou jij je mond
want ik heb iets te zeggen
Als vrij zijn is: jij achter tralies, want
dan hoeven wij niet bang te zijn
voor al jouw anders zijn en doen en anders
laten
Als vrij zijn is: de dag van morgen
strak bepalen door de dag vandaag
iets minder dag te laten zijn
Als vrij zijn is: de deuren sluiten

en op het beeldscherm vrij bekijken
wat veilig uit de buurt moet zijn
Als vrij zijn is: steeds rustig slapen
omdat de anderen hun tong moedwillig
is ontnomen
Als vrij zijn is: eten wat en wanneer je wilt
maar de schillen laten vallen in de kranten
waar de honger wordt verzwegen
Als vrij zijn is: niet hoeven weten wat mij
heeft vrijgemaakt, mij vrij houdt, mij
in vrijheid elke dag gevangen neemt

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

Jan Muizelaar
Dronten
Nederland
Man
16-06-2011 2011m 21:25:22

De schrijfster Marion Bloem heeft een aantal jaren geleden in
het kader van het Generaal Pardon voor asielzoeker het
gedicht "Vrijheid" geschreven.
Nu is een groep vrijwilligers actief om het te vertalen in veel
talen, inmiddels bijna 40, en dialecten. Graag zou ik u willen
vragen de vertaling in het Utregs dialect voor uw rekening te
willen nemen. Op Facebook is een speciale pagina gemaakt
onder "Freedom by Marion Bloem"
Het gedicht stuur ik in een apart bericht, omdat het niet past
vanwege de omvang in combinatie met bovenstaande
toelichting.
Vriendelijke groet,
Jan Muizelaar

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

H van rooijen
Houten
Nederland
Man
hermanvanrooijen@...
06-06-2011 2011m 17:30:27

ben zelf geboren in zuilen op de fortlaan de boerderij waar
wij woonden werd door veel mensen bezocht voor melk en
eieren

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

anton
utrecht
Man
antonbos@ziggo.nl
22-05-2011 2011m 13:25:46

Mijn opa heeft ook bij de demka gewerkt datum weet ik niet.
Zijn naam was w van der poll
Misschien herkent iemand deze naam nog.
En kan mijn misschien helpen aan oude foto's.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Melis van de Werke
Nieuwegein
Nederland
Man
meeswerke@hotmail...
12-04-2011 2011m 20:27:01

Heb van 1941 tot eind 1958 in Zuilen gewoond,in de Bern.de
Waalstraat.Heb van 1941 tot 1947 op school 2 gezeten bij oa
juffr Klokke. KLasgenoten waren oa Nol Timmermans,Tom
Delfgou,Dirk v.d.Brink,Attie Eyssen.Ik heb nog een oude
schoolfoto uit 1942.Zijn er nog mensen die hier bekenden
herkennen.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Hans Jeursen
Maarssen
Nederland
Man
jeursen@planet.nl
05-04-2011 2011m 19:46:39

Hallo,
Ik heb in een pand in Utrecht een aantal zakken met kolen
gevonden van de firma van Berkel. Ik denk dat ze er al meer
dan 50 jaar liggen.
Er staan drie adressen (oa A’damsestraatweg) op die

overeenkomen met de adressen die te zien zijn op de
volgende site:
www.vankampentree.com/Extra_files/vanBerkel_J.A.2_19001982.htm
Mocht het museum belangstelling hebben dan hoor ik t wel.
Zo niet, weet u dan misschien waar ik er mee terecht zou
kunnen. Een of andere verzamelaar?
Met vriendelijke groet,
H. Jeursen
Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

Anna Harderwijk
Culemborg
Nederland
Vrouw
03-04-2011 2011m 11:21:08

Helaas kan ik vandaag niet naar de reunie van de
Marconistraat komen. Ik had me er zo op verheugd maar ik
ben ziek. Ik ben geboren in de Marconistraat op nummer 14
in 1941 en had graag willen zien of er nog oude bekenden
zouden zijn.
Maar misschien krijg ik nog wat te horen via berichtjes hier in
het gastenboek.
Ik wens in ieder geval iedereen een prettige middag
vandaag.
Hartelijke groeten,
Anna

Naam
Geslacht
E-mail
Datum

Tonk van Lexmond
Man
tonk@tip.nl
27-03-2011 2011m 13:05:07

Aanvulling op het vorige bericht:
Comboyboeken moet natuurlijk Cowboyboeken zijn.

Naam
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Tonk van Lexmond
Frankrijk
Man
tonk@tip.nl
27-03-2011 2011m 13:03:07

Beste Han,
ik kan me de bibliotheek van Henk Heit goed herinneren. Ik
deed boodschappen voor een familie bij ons in de St.
Winfridussstraat en als laatste opdracht moest ik naar de
bibliotheek van Hen k Heit. Twee comboyboeken voor
meneer en een realistische roman voor mevrouw. Henk had
er moeite mee mij deze mee te geven. Maar als 10 jarige
had ik geen idee wat een realistische roman was. Die
comboyboeken was een probleem. Mijnheer had ze bijna
allemaal gelezen. Hij schreef een A in de boeken als hij ze
gelezen had. Soms moest Henk wel een half uur zoeken
voor hij een comboyboek zonder A gevonden had.
Henk Heit liep een beetje mank.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Han de Ruiter
Rijswijk ZH
Nederland
Man
jccder@gmail.com
27-03-2011 2011m 06:12:43

@ Erna Nijdam-Bomas:
Je bericht trof me om twee redenen:
1. Ben je een zus van mijn jeugdvriend Henk Bomas (geb.jr
ca 1947)? Dan hebben we elkaar rond de jaren 1960 veel
gezien, en moet de naam 'Desto' je wat zeggen.
2. Zo'n 'raar' bibliotheekje herinner ik mij ook. Ik weet de
straatnaam niet meer, maar ik leende er spannende boeken
over Bob Everts, kapitein Rob enzo.

Naam

Nico Jongerius

Wat een belevenis om de verhalen in dit gastenboek te

Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Groot-Ammers
Nederland
Man
njongerius@xs4all.nl
20-03-2011 2011m 18:57:23

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

de Groot
Lopik
Nederland
Man
bertus.degroot@li...
13-03-2011 2011m 21:43:26

lezen. Je kunt niet stoppen !! Zelf ben ik geboren in 1946 in
de Hermannus Elconiusstraat op nummer 98. Tot m'n 13e
woonde ik daar en ik had daar een prachtige jeugd. Slagbal
spelen in de straat met de bomen als honken. Je als
treinbestuurder wanen in de oude witte wagons op de niet
meer gebruikte spoorlijn bij Werkspoor; het verkeer dat
vastliep als Werkspoor uitging; door de stoom van de
melkcentrale bij de Oranjekerk op weg naar school aan de
Thorbeckelaan waarbij je de grens van Zuilen passeerde bij
Evora. Benny van IJzendoorn was mijn schoolmaatje. Wat is
er van hem geworden ?? Gauw kom ik naar het museum en
wanneer de Hermannus Elconiusstraat aan de beurt is voor
een reünie zal ik er zeker zijn. Misschien zie ik ze dan weer:
Tonny Mijer, Hans van Straten, Loes Bernard, Freddy van
Esterik, Sjako en Ans Boelhouwer........ja noem maar op !!!!!
In verband met een onderzoek van
soldaten van het 16de grensbataljon,
zijn wij op zoek naar nabestaande van
de gesneuvelde soldaat Willem Elize
Swart geboren op 04-07-1919 in
Alkmaar. Hij woonde toen op de van
Egmondkade 16a in Zuilen.
De naam zijn moeder was SwartWynands. Of als andere meer
informatie hebben wilt u dan contact
met mij opnemen.
Bertus de Groot

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

wil schouten-aal
vleuten
Nederland
Vrouw
wilschouten2009@h...
21-02-2011 2011m 21:39:23

Mijn vader heeft tot 1948 bij werkspoor
gewerkt. In dat jaar is hij naar demka
gegaan. Zijn naam was Freek Aal. Hij
woonde in de Pr. Bernhardlaan in
Zuilen. Ook zijn zuster Mien was
werkzaam bij Demka. Wim Peters was
zeker een goede bekende van hem.
Leuk iets van hem te horen. Mijn vader
is in 2006 overleden.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Wim Peters
Oosterhout (NB)
Nederland
Man
f.schutte5@chello.nl
21-02-2011 2011m 19:01:57

Hallo, mijn naam is Wim Peters, ik ben
inmiddels 94 jaar (geboren op 05-081916) en ben benieuwd of er mensen
zijn die mij nog kennen of die ik ken.
Ik woonde aan de Prins Bernardlaan in
Utrecht.
Ik heb vele jaren bij Werkspoor
gewerkt, samen met bijv. mijnheer v/d
Hurk.
Wie weet ontvang ik een reactie?
Mvg, Wim Peters

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail

Ton den Hartoog
Valthe
Man
t.j.denhartoog@zi...

Hallo Wim, ik las laatst een stukje over
de Hr.Meeuwsen die een patatkar had
en daarmee door de wijk reed.Mijn
vraag is dat diezelfde man die in de

Datum

16-02-2011 2011m 18:38:13

St.Winifridusstraat een zaakje had
waar lepels en vorken en messen
werden gepolijst? En dat was naast
het groene deurtje, waar je voor weinig
centen een strooppunt kon kopen en
andere lekkernijen.Later is hij op de
hoek van deze straat en de
Edisonstraat toch een patatzaak
begonnen? Graag jouw reactie.
Hartelijke groeten vanuit Drenthe aan
een ieder.
Ton den Hartoog Valthe

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

Hans Kragten
Tilburg
Man
kragten@hetnet.nl
31-01-2011 2011m 16:14:17

Van mijn vriend die nog steeds in
Utrecht woont kreeg ik enkele weken
geleden de krant "de oude
utrechter"waar ik in laas over het
Zuilenmuseum.
Nu ik ben geboren in zuilen in 1947 en
heb al die jaren in de bernard de
waalstraat 32 gewoont, nadien op
kanaleneiland en toen nog terug naar
zuilen in de koolhovenstraat.
kom zeker een keer naar uw museum
en hoop op deze manier nog wat van
vroegere vriendjes en vriendinnetjes te
vernemen.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Erna Nijdam-Bomas
Almere
Nederland
Vrouw
erna_bomas@hotmai...
30-01-2011 2011m 14:44:33

Hallo!!
Sinds kort heb ik deze site ontdekt en
krijg elke maand de nieuwsbrief en
lees met plezier het wel en wee van
Zuilen. Heb vanaf m'n 5de tot 16e jaar
met plezier gewoond in de
Koolhovenstraat, naast het poortje bij
de fietsenwinkel van Macco. Helaas,
met groot verdriet moest ik afstand
doen van deze plek om in 1967 met
m'n ouders te verhuizen naar Haarlem,
maar heb Zuilen nooit vergeten en
altijd met heimwee aan terug gedacht!!
Waarom ik nu reageer is, dat ik
nergens iets lees of gelezen heb over
de "bibliotheek" in het schuurtje van
Henk Heit, via het poortje eind
Koolhovenstraat naar
Amst.damsestr.weg kon je er komen.
Vele malen daar geweest om boeken
in te leveren.
Ook lees ik nergens over de
melkfabriek Stam, en in de buurt,
welke straat weet ik niet meer, de
stomerij, waar ik de losse
overhemdboordjes (die gesteven
moesten worden) moest ophalen.
Graag zou ik willen weten, of dit ook
zoal in één van de boeken staat van
Zuilen, en in welk deel.
met vriendelijke groet,

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

J.H.v.Amersfoort
arnhem
Nederland
Man
j.amersfoort7@che...
22-01-2011 2011m 17:22:28

Geboren in Zuilen op 25-11-1927 in de
Franklinstraat 11
Ben op zoek naar klasgenoten van
school 2,in de jaren 1933-1942.
We hebben ook nog op school 4
gezeten.
Enkele namen:Elfe
Bouche(r)((Balderikstraat)
Jo Noteboom van de Sw.v.Zuilenweg
Cor Delfgou uit de Lessepsstraat.
Freek Esseveld uit de Franklinstraat
Joop v.Gulik uit Westinghousestraat
Sien Smiessing uitde Marconistraat
Wil Nieuwenhuis uit de Beatrixlaan(?)
Allemaal hartelijk gegroet in het
bijzonder Wim
die dit alles mogelijk maakt
Hoop op snelle reactie,vooral van Elfe
Bouche(r
zij was de ster van de klas

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

Heleen Koch
Utrecht
Nederland
Vrouw
21-01-2011 2011m 19:26:57

Hallo,
Ik ben op zoek naar Rob Guldenaar,
hij heeft gewoond in Utrecht (Zuilen),
Leeghwaterstraat.
Rob wordt gezocht door fam. Loek
Bijkerk, dit alles ivm met een reunie
van een voetbalteam
.
Rob Guldenaar schijnt ook
trainer/coach geweest te zijn van het
2e team
.
Wie kan ons vertellen waar wij Rob
Guldenaar kunnen vinden??
vriendelijke groet van Heleen Koch.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Hetty Engel - van...
Port Macquarie NSW
Australië
Vrouw
dickandhetty@bigp...
07-01-2011 2011m 03:52:42

Vanuit Australie waar ik woon ben ik al
jaren op zoek naar mijn oud school- en
klasgenote Hetty van Pagee.
Wij zaten samen op school op de
Thorbeckelaan en Joan Roellstraat.
1946 - 1956
Zij woonde in de Koppestokstraat 42,
Zuilen.
Haar ouderlijk huis(voorkamer) werd
omgebouwd tot een tabakswinkel in de
jaren vijftig, nadat haar vader invalide
werd.
Zij heeft een zus Yvonne.
Zelf was ik woonachtig op de
Daalseweg/later Edisonstraat.
Wie kan mij herenigen met mijn
naamgenoot Hetty ?

Naam

willem pauwelussen

Ik wil u graag attenderen op het boek

Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Homepage
Datum

Groningen
Nederland
Man
wpauwel@inn.nl
www.willempauwelusse...
27-12-2010 2010m 11:42:32

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

Ton den Hartoog
Valthe
Man
t.j.denhartoog@zi...
13-12-2010 2010m 08:44:06

dat ik onlangs heb voltooid waarin het
grondgebied van Zuilen een grote rol
speelt. In de jaren '60 speelt zich een
generatieconflict af in een
lassersgezin. De vader komt te werken
bij Werkspoor, de zoon bij Demka.
Vele pagina's zijn gewijd aan
beschrijvingen van de fabrieken zelf,
door de ogen van de romanpersonen.
U kunt het bestellen via de website,
maar het ligt ook te koop bij de
Utrechtse Archieven in de
Hamburgerstraat à €19,95.
13december2010,

Wim, Ik wil je graag bedanken voor de geweldige middag die mijn vrouw en ik
hebben gehad tijdens de reünie van de Sweder van Zuylenweg. Ik had al veel
bewondering voor al het werk wat je verricht voor het Museum en alles daar
omheen maar dat heeft zich alleen maar versterkt. Wij hadden hier graag 320km
voor over. Wij wensen jou,familie en medewerkers alle goeds voor het komende
.
Groetjes vanuit Valthe in het mooie Drenthe.
Ton en Marjan den Hartoog

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Peter IJzerman
Maarssen
Nederland
Man
peterijz@tiscali.nl
27-11-2010 2010m 23:31:33

Sinds m'n schooltijd (Prinses Beatrixschool) ben ik Tinie van der Kwast die op d
Bessemerlaan heeft gewoond uit het oog verloren. Wie weet hoe het tegenwoor
met haar gaat? Ben reuze benieuwd omdat ze altijd een speciaal plekje in mijn h
heeft gehouden.

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Homepage
Datum

jaap zwart
purmerend
Man
j.zwart13@chello.nl
www.nostalgiekrant.n...
20-11-2010 2010m 08:35:50

Van de week op de amsterdamsestraatweg geweest
Ik wou daar zien waar vroeger de vestigingen van Piet de Gruyter zaten
Er schijnen daar meerdere te zijn geweest
Maar ik kom er niet uit, alles lijkt op elkaar
Zie mijn website over de Gruyter

www.nostalgiekrant.nl/geschiedenis_van__Piet%20de%20Gruyter%20&%20Zn
Gr Jaap Zwart Purmerend
Naam
Woonplaats
E-mail
Datum

Sont
utereg
tret@ret.nl
31-10-2010 2010m 02:44:37

leuk initiatief, kom zeker een keer kijke

Naam
E-mail
Datum

Jitske Jansen-Nij...
jitske77@hetnet.nl
26-09-2010 2010m 01:01:54

In onderstaand bericht moet de smiley een 8 voorstellen, is even niet goed gega

Naam
Jitske Jansen-Nij...
Woonplaats Hardenberg, Overijssel
Geslacht
Vrouw

Heeft iemand nog herinneringen aan de familie Meerwijk-Tuinstra uit de

Smeenkstraat? Mijn moeder Antje/Anneke Meerwijk (194
, haar broers/zuss
(Co, Mart, Greet, Johan, Ben, Ytse) en ouders Tinus Meerwijk en Greet Tuinstra

E-mail
Datum

jitske77@hetnet.nl
26-09-2010 2010m 01:00:24

Mijn moeder is in april dit jaar overleden. Ik zou het leuk vinden als iemand mij n
iets over haar/hun tijd in Zuilen kan vertellen.
Jitske Jansen-Nijeboer

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

Beppie Zwiep
Nieuwegein
Vrouw
Bep.van.attekum@c...
21-09-2010 2010m 18:52:00

Ik sluit me geheel aan bij het berichtje van Willy van der Raaij, met wie ik nog st
goed bevriend ben. Ik heb hele leuke herinneringen aan mijn jeugd op Zuilen. H
spelen in de portiekjes op de van Hoornekade en het schaatsen op de bevroren
sloot, om er maar een paar te noemen.
Graag zou ik nog eens iets willen horen van Martha de Groot, die toentertijd ook
hele goede vriendin van mij was.
Wij komen binnenkort zeker het museum bezoeken.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Sini Oostrum Reijn
Odijk
Nederland
Vrouw
s.oostrum.reijn@g...
19-09-2010 2010m 15:01:35

Geachte Wim.
Ik zou erg graag de nieuwsbrief ontvangen.
Is een e-mail adres voldoende?
Dank je wel voor al het werk dat je verricht
om Zuilen levend te houden.
Met regelmaat komen de boeken op tafel en de nostalgie viert hoogtij.
Ook ik ben een echte zuilenaar,geboren en getogen op de Dieselweg tegenove
badhuis.De figuur van Driessen is mij ook zeer bekend.
Mijn ouders kwamen er in 1927 wonen en mijn moeder was de laatste die het h
verliet in
2002. Zij heeft in de omgeving heel wat voetstapjes liggen.
Met groet,
S.Oostrum-Reijn (Odijk)

Naam
Woonplaats
E-mail
Datum

mijneke
de meern
hijlizan@casema.nl
09-08-2010 2010m 17:34:57

Hallo ben echte zuilen naar woonde tegen over van lunteren die op zondag ope
waar lekkeren snoepje kopen. nu mijn vraag wie kan mijn blij maken met een fo
waar nu de brand weer kazern staat was hout huisje waar mijn oom woonde zou
zo graag willen hebben

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Ineke van Driel
Bennekom
Nederland
Vrouw
ivandriel@yahoo.com
24-07-2010 2010m 13:06:02

Bij toeval ben ik op de Zuylen site beland en ja nostalgie.Ik ben geboren in 1953
de hoek Sweden van Zuylenweg (goed geschreven?) - Amsterdamsestraatweg
boven de winkel van Jamin. Mijn vader, Wim van Driel,onderwijzer op de Prins
Bernardschool, later hoofd van de VGLO school en hij ga les op de bedrijfsscho
van DEMKA, en mijn moeder, Tiny (Christina van Driel-Noorlander) verving zon
de wijkverpleegkundige in Zuylen. Verhuisd naar de Van Wijnmalenstraat 20. Ik
zelf op de Pr. Beatrixschool. Onze buren in de Wijnmalenstraat waren de fam. D
Boer en Van Veenendaal. Overburen: fam. van Rooijen met de wasserij. Mijn
vriendinnetje was Willeke Stolwerk. Heel goede vrienden de fam. van Bruchem
Adriaan Mulderstraat en de fam. Kunz (Tante Sjaan, Oom Gé, Trudy en Mariette
Zwemles in het Noorderbad. Personen als Van Roo (MULO) en Klokke (Jos) zij
niet onbekend. Mijn ouders zijn nu, 92 en 90. Groet Ineke van Driel

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

duparant
utrecht
Nederland
Vrouw
18-07-2010 2010m 12:05:44

zou graag willen weten wanneer
bossen broek luitblomstraat
patrimoniumstraat smeeksraat
diemesstraat aan de beurt is vooe
reuinie

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Marja Haasnoot
Utrecht
Nederland
Vrouw
marja.volbeda@het...
30-06-2010 2010m 07:46:37

Ik ben nieuwsgierig naar het leven
en werken van Antje Drijver
(naamgeefster van Antje
Drijverpaviljoen (Julianapark)).
Kan iemand mij daar iets meer over
vertellen. Zijn er misschien boeken

waarin iets over haar leven/werken
staat?
Alvast bedankt voor uw reactie!
Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

Wilma Overkempe
Assen
Vrouw
mailwilma@home.nl
27-06-2010 2010m 21:54:01

Hallo,
Ook ik ben geinteresseerd in tijd en
plaats waar de reünie van de
Abraham Kuyperstraat plaats gaat
vinden. Het is voor mij een hele
reis vanuit Assen en zou het sneu
vinden als ik de reis voor niets
maak en het zou missen. Ik ben in
1953 geboren op nummer 34.
Groeten
Wilma Overkempe

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

riet friedeman
heerenveen
Nederland
Vrouw
mfjvanhintum@hetn...
22-06-2010 2010m 18:23:34

Wie kent miep renting-van de
kasteele?

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

Han de Ruiter
r
Man
jccder@gmail.com
19-06-2010 2010m 06:29:28

Ik lees in uw nieuws over een
reünie op 4 juli over de
A.Kuyperstraat. Ik heb daar vele
herinneringen aan. Maar verdere
info ontbreekt.
Waar, hoe laat, etc.?
MVG, H.

Naam

cees heiden
rijkswaterstaat
/
nederlandse
Woonplaats
bruggenstichting
Land
Nederland
Geslacht
Man
Datum
09-06-2010 2010m 17:03:18

Geachte,
Ik ben door een collega getipt dat u
talrijke mooie oude bruggenfoto-s
heeft mogen ontvangen. T.w. 2
dozen met ca 800 stuks.
Ik ben namens de rijkswaterstaat
lid van de stichting: Nederlandse
Bruggenstichting.
Mogen wij (de stichting )u in ons
bestand opnemen met een
overzicht( lijst ) van uw ontvangen
foto-s?
Ik realiseer mij dat dit bericht
vragen oproept. Ik ben bereikbaar
onder tel 088-7973515.
Graag uw reactie.
Groet Cees Heiden

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Heb een e-mail bericht ontvangen
van
Miep Renting-van de Kasteele, heb
een antwoord teruggestuurd maar
verder niets meer van haar
vernomen.
Verzoek: graag een reactie.

riet friedeman
heerenveen
Nederland
Vrouw
mfjvanhintum@hetn...
31-05-2010 2010m 17:30:11

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Han de Ruiter
Rijswijk ZH
Nederland
Man
jccder@gmail.com
30-05-2010 2010m 10:03:07

Ik lees in de laatste nieuwsbrief
over de brug bij Zaltbommel. Ben
zelf al jaren geïnteresseerd in de
(spoor)brug bij Rhenen. Die is in de
2e WO twee keer opgeblazen.
Heeft die brug iets met Werkspoor
te maken?
Vooral zou ik willen weten wanneer
en hoe de restanten na de oorlog
opgeruimd zijn. Het Wagenings
Museum beschikt over foto's van
evacués die langs de gebroken
spanten wegvaren, maar weten het
verder niet, ook Rijkswaterstaat
niet.
@ Dolf F.: Ik ga je nog
terugschrijven hoor! Over 'Eigen
Haard' enzo. Het 'witte gebouwtje'
en de oude Zuilense
brandweerkazerne, gesloopt in ca
1958(?). Op de houten deuren
daarvan voeren wij als Batavieren
de Vecht af. Je was nog te jong?
Enfin, ik had altijd al wat met
rivieren. Utrecht lag langs de Rijn.
En Zuilen langs de Vecht, en later
het A'dam-Rijnkanaal. Utrecht, hét
knooppunt van scheepvaart dus.
En later de spoorwegen. Wie
verbaast zich nog over Werkspoor?

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Homepage
Datum

André van Schaik
Utrecht
Nederland
Man
anvas@casema.nl
www.vannaamtotnummer...
30-05-2010 2010m 09:35:02

Beste lezers,
Wellicht niet helemaal on-topic,
maar ik ben in verband met een
familieonderzoek op zoek naar
oud-politieagenten (of familie) van
vlak voor, tijdens of na de Tweede
Wereldoorlog. Een broer van van
grootvader, Anthonius van Schaik,
was brigadier van politie in Utrecht
en ik wil graag in kontakt komen
met mensen die hem hebben
gekend of wellicht nadere
informatie kunnen geven. Ik hoop
op een reactie.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Willy van der Raa...
Odijk
Nederland
Vrouw
willy.debruin@hot...
24-05-2010 2010m 13:32:55

Eindelijk ga ik reageren op die
ontzettend
leuke site van U.
Wat ontzettend jammer dat mijn
zusjes en ik
niet bij de réunie van de v.
Hoornekade konden
zijn. (Lazen het te laat en hadden
zo onze
afspraken). Inderdaad onze hele
jeugd, die
in mijn idee heel leuk was, komt
weer boven.

Vooral de sloot die voor onze deur
was en in de oorlog ons trakteerde
op een dikke modder-paling. Bij
bevriezen ervan gaf het mijn
vader/moeder veel extra werk want
zij hadden
een E.H.B.O. post en er gebeurden
dan extra
veel ongelukjes.
Wilt U mij de nieuwsbrief sturen?
Alvast hartelijk dank en ga zo door,
wij komen
gauw weer kijken.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

Henk van Mourik
Rotterdam
Nederland
Man
opperbob2@live.nl
14-04-2010 2010m 17:51:52

WILMA MARCELISSEN
EDMONTON
Canada
Vrouw
05-04-2010 2010m 20:20:46

Beste lezers,
Ik ben op zoek naar informatie over
een oom van mij, Hendrik van
Mourik geboren 11 november 1919
en die heeft gewoond in Zuilen in de
periode van 22 augustus 1938 tot
30 november 1940
Het adres was: De Lessepsstraat 45
Zuilen.
Op dit adres was een
kruidenierszaak gevestigd van de
fam A.Bregman.
Na 30 november 1940 is hij verhuist
naar de Otterstraat in Utrecht
Hij was van beroep broodbakker en
chauffeur. Is er iemand die nog over
gegevens beschikt of mij verder kan
helpen bij het achterhalen van het
levensverhaal van deze oom die
overigen s allang is overleden maar
van wie niet veel bekend is
geworden
IK BEN IN 1838 GEBOREN IN
ZUILEN
HEB TOT 1956 IN DE
ADELBOLDSTRAAT #50
GEWOOND IN ZUILEN
IK WOONDE NAAST DE FAMILIE
KLINKHAMER
MET NELLIE BEN IK VRIENDIN
GEWEEST
ZOU ZO GRAAG CONTACT MET
HAAR HEBBEN
WE HADDEN EEN VRIENDIN
JOHANNA HOGENBOOM DIE
LATER NAAR CANADA IS
GEEMIGREERT
IK VOND UIT TERUG NAAR
ZUILEN VIA SJAAK DE LANGE
EEN FRIEND VAN MIJ
ZOU HET LEUK VINDEN OM LID
TE WORDEN
GROETJES UIT CANADA WILMA

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Ria Veldhuyzen
Utrecht
Nederland
Vrouw
riazorn@gmail.com
31-03-2010 2010m 19:15:54

Hallo Wim ik zie dat mijn broer Wim
ook zijn
zegje heeft gedaan. Ik ben in de
Fultonatraat geboren in 1939 maar
zie helaas geen bekende.
Ik heb op school 4 gezeten bij
meester de wild. Ik weet nog heel
wat uit die tijd.
Ik kom zeker een keer langs.
Succes verder.
Mij vader zat in de jaren 50op het
mannenkoor
aurora hij was 1ste tenor en kon
prachtig zingen. Graag wil ik de
nieuwsbrief groetjes.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

riet van hintum-f...
heerenveen
Nederland
Vrouw
mfjvanhintum@hetn...
18-03-2010 2010m 22:20:19

Van 1939 t/m 1959 heb ik in de
A.H.G.Fokkerstraat gewoond, Ik zat
op de katholieke meisjesschool.
Ook was ik lid van de
Gidsenbeweging t/m 1954. De
familie van de kasteele waren onze
buren. Ik ben geboren in 1932. Ik
zou het leuk vinden om weer eens
iets te horen van oude bekenden.Ik
vind dit een leuke site.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Tonny van Holland...
Maarssenbroek
Nederland
Vrouw
tonnyvanholland@l...
26-02-2010 2010m 15:41:01

Beste Wim,
Heb al eens eerder gereageerd op
de site maar heb toen een
verkeerde straat opgegeven waar
wij vroeger woonden, dit moet zijn
de Pionstraat in het Schaakwijk.
Ik zou ook graag in aanmerking
willen komen voor de nieuwsbrief.
Ik zou zeggen ga zo door met alles
want het is een prachtig iets.
Hartelijke groet
Tonny van Holland-van der Linden.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

fred
almere
Nederland
Man
dstone@tele2.nl
09-02-2010 2010m 21:09:14

leuk, ik ben in 1969 geboren in deze
buurt... de edisonstraat.
bij toos en wim ben ik vaak
geweest, het was toen een horloge
zaak... nu dus een museum
geworden.
ik kom binnenkort zeker kijken. ik
heb vroeger vaak gespeeld op het
oude demka terein... kelders zaten
vol met koper, en de fabriekshal
was in mijn beleving gigantisch...
later zijn de schoorstenen
opgeblazen.
ook de demkabrug was cool. het
station utrecht zuilen zou hier beter
op zijn plek zijn!
het jeugdsentiment komt weer
helemaal boven.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Han de Ruiter
Rijswijk ZH
Nederland
Man
jccder@gmail.com
09-02-2010 2010m 18:30:34

@ freund:
Allemaal raak! Je kent me dus, leuk.
Maar ik moet puzzelen, heb enige
vermoedens, maar ben niet zeker...
Sjaak?
Om anderen hier niet teveel met
privé-dingen te vermoeien zou ik
zeggen: stuur me een mail! Ben
heel benieuwd, echt.
Maar om de andere Zuilenaren toch
nog iets te vertellen: mijn
overgrootvader was ca 1890
'hoofdopzichter' in de Tuin van Kool,
het latere Julianapark. Zijn zoon,
mijn grootvader dus, was technicus
bij de 'benenkluif'. Oftewel, de
stinkende koolzwartfabriek langs de
Vecht, nabij de Adelaarstraat. Maar
ja, dat was net over de grens van
Utereg...
Nee, dan Elinkwijk, dat is pas echt
Zuilen. Ik verzamelde vaak flesjes
onder de tribunes. En weet nog die
legendarische beslissingswedstrijd
Elinkwijk-Volewijkers, ergens in
1960(?), eindstand 4-4.
Elinkwijk had toen talenten als H.
Mijnals, en Michel Kruin: een
snellere rechtsbuiten hebben we
lang niet meer gezien. Mijn broertje
was een kleutervriendje van Kruin's
zoontje. Ach...

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

freund
nieuwegein
Nederland
Man
domiro_2@hotmail.com
08-02-2010 2010m 16:55:51

Als U de Han de Ruiter bent wie ik
denk dat U bent,dan heeft U
volgens mij ook in de Minister de
Visserstraat gewoond ,en later bent
U naar Arnhem verhuist? En
meester Bijl herinner ik me zeker
nog .Ook het witte gebouwtje ken ik,
en de films van de dikke en de
dunne en van rintintin de wonder
hond.En was U ook niet bevriend
met Sjaak v Dalen die zo mooi
accordeon speelde.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Han de Ruiter
Rijswijk ZH
Nederland
Man
jccder@gmail.com
08-02-2010 2010m 09:27:29

Wat een leuk museumpje! Ik ben
geboren in de H.Duyfhuisstraat,
mijn grootouders woonden in de
buurt van de Marnixlaan.
Later ging ik naar de Dr. de
Visserschool aan de Daalseweg
(mijn grootvader was een van de
oprichters). Wie herinnert zich
hoofdmeester Bijl, ca 1954-1960?
Waar ik voor het eerst 'verliefd'
werd. Nouja, een kinderliefde (ca 12
jr), op Fijnie Schaper. Later trouwde

ze in dezelfde kerk als ik (het kerkje
in Oud-Zuylen). Wat is er van haar
geworden?
Wie herinnert zich nog de filmpjes
(van de Dikke en de Dunne) op
woensdagmiddag in het witte
'gebouwtje' aan de Daalseweg?
Vlak bij die school?
Graag toezending van uw
nieuwsbrief.
H.
Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Ton den Hartoog
Valthe
Nederland
Man
t.j.denhartoog@zi...
03-02-2010 2010m 22:14:21

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

leo gerritsen
philippine zw vl
Nederland
Man
leoleneke@zeeland...
27-01-2010 2010m 15:59:10

wat is het toch een mooie site en een
keer per maand herlezen wij deze.Helaas
kunnen wij door
ziekte niet naar Utrecht komen (mag
geen auto rijden)MAAR ZODRA IK
WEER MAG VAN DE SPECILIST
ZIJN WIJ ER.

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

Lia Kortman-Macco
Almelo
Vrouw
liamacco@hotmail.com
17-01-2010 2010m 15:24:28

Via deze website heb ik vorig jaar kontakt
gekregen met een schoolvriendinnetje,
Tonnie Steenbrink, en met Ad Kurver.
Met beiden heb ik regelmatig kontakt. Ad
woont bij mij in de buurt en we zien
elkaar (en onze partners) minstens 1x pr
maand.
Jammer, dat de reunie van de
Edisonstraat op 3 januari was. Zo vlak na
de feestdagen had ik geen tijd en fut om
naar Zuilen te gaan. Ik heb ook op de
Aámsestraatweg gewoond (boven
rijwielhandel Snel) en misschien lukt het
7 feb. wel. Ik ben erg benieuwd naar het
museum.

Hallo Wim, graag wil ik mij bij deze
aanmelden voor de nieuwsbrief van
het Zuilens Nieuwsblad.
Groetjes vanuit het mooie Valthe in
Drenthe.

groeten, Lia Macco
Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Tonk van Lexmond
St. Bonnet en Bresse
Frankrijk
Man
tonk@tip.nl
15-01-2010 2010m 12:52:50

Beste Wim, met plezier gekeken naar de
presentatie van De Daalseweg. Ik ben
nog geknipt door kapper Morsman.
Mag ik je een tip geven voor het filmpje
van de reunie. Jekunt nu bijna niets zien.
De camera zwaait wat heen en weer. Je
kunt niemand herkennen./ ~Het is denk ik
leuker om de bezoekers te filmen en te
vragen wie ze zijn en op welk nummer ze
gewoond hebben. Dat is voor de kijkers
denk ik interessanter.

Verder ga zo door
je neef
Tonk
Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

hanneke van Hooge...
Harmelen
Nederland
Vrouw
hacawal@casema.nl
13-01-2010 2010m 21:01:47

Ik ben geboren in de Adelboldstraat(4)
Naast ons woonde eerst tante Fien
Verkerk later kwam de fam Derks naast
ons wonen.
Wij speelden vaak op straat
puttekrijgertje bokkkepied verstoppertje in
spin de bocht gaat in,hoed bril of pijp Op
de hoek woonde van Geelen met een
snoepwinkeltje waar je voor 5 cent de
lekkerste dingen kon
kopenkauwgomballen,wit-zwartdropveters duimdrop.
Meisjes uit mijn straat Wil ChristiaanseMargrietven Lankeren
Ria van Wijk

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Rolf Comez
Hamilton
Nieuw-Zeeland
Man
comez@ihug.co.nz
13-01-2010 2010m 07:58:49

Hi wim ben weer terug in Nieuw Zeeland
en heb door het book zitten bladeren en
geniet van de manier waar op je de
straaten beschrijft.
Zal dit book in een paar weken personlijk
door geven aan Christa als we op
vakantie gaan.
Bedankt voor je gastvrijheid en het
gesprek over zuilen.
Rolf Comes

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Lies Bremer-Gerri...
Purmerend
Nederland
Vrouw
lies.bremer@hetne...
07-01-2010 2010m 13:44:36

Wat is de wereld toch klein. Vanuit
Australie kreeg ik een mail, over de
enorme leuke en grote inzet van Wim
Scharenberg tijdens de eerste
georganiseerde reunie. Het moet voor
het Museum Zuilen toch een fijn gevoel
geven, dat dit zo gewaardeerd wordt,
ondanks dat de schrijver van deze mail er
niet bij kon zijn tot grote spijt. Ik hoop, dat
ik bij een van de volgende reunies
aanwezig te zijn.
groet aan alle bekenden Lies BremerGerritsen

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

ben van oosterhout
de Zilk
Man
benvanoosterhout@...
06-01-2010 2010m 13:16:57

Ik kan niet wachten om het Museum te
bezoeken.
De sfeer opproeven van wat er was.
Prachtig dat dhr W. van Scharenburg met
zijn
museum die sfeer van toen heeft
vastgehouden en
vastgelegd. Ik mocht van een dame uit
Australie
concrete namen horen die gewoond
hadden in de
fraaie Edisonsstraat. Wij woonde daar
ook in een

bovenwoning vlaknaast de kolenboer met
een indrukwekkende hond.
bedankt voor al die mooie dingen
Op naar het Museum
groet
benvanoosterhout
benvanoosterhout@yahoo.com
Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

b c van wijk
houten
Nederland
Man
05-01-2010 2010m 19:20:03

wat zijn er weinig reakties van leerlingen
van de ludgerus school tot 1945 want
toen was zuilen nog echt zoals bischop
plein met het grote gezin lijgraaf en mijn
grote vriend rooiepalm ende beruchte
N.S.Ber de niet familie de heer en de
smerige schuilkelder op het plein

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Jan van Brussel
Maarssen
Nederland
Man
jwvanbrussel@case...
04-01-2010 2010m 10:34:45

Wim,

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Hetty van Brussel
Dubbo NSW
Australië
Vrouw
dickandhetty@bigp...
03-01-2010 2009m 23:27:16

Volgens mijn Nederlandse "spion" was
de reunie van de
Daals(che)weg/Edisonstraat op 3 januari
2010 een enorm succes

Bedankt voor al je werk en inzet voor de
reunie Daalscheweg/Edisonstraat.
Het was geweldig en een groot succes.
Veel herinneringen opgehaald en ook
nog oude buurtgenoten ontmoet.
Gefeliciteerd en ik hoop dat je nog lang
door mag gaan.
Groeten,
Jan van Brussel - Maarssen.

Van Harte Gefeliciteerd Wim en hartelijk
dank voor al het werk !
Hetty van Brussel

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Mieke de Vos
Amersfoort
Nederland
Vrouw
hwmdevos@casema.nl
31-12-2009 2009m 09:13:29

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

wim wink
breukelen
Nederland
Man
29-12-2009 2009m 17:56:42

Wat een prachtige foto kreeg ik voor de
feestdagen. Ik geniet er elk jaar weer van.
Ook voor jullie een geweldig 2010
toegewenst en dat de wens uit mag komen
om nog steeds meer oude foto's etc. te
ontvangen.
Alle boeken heb ik en daar geniet ik nog
steeds van.
Vriendelijke groeten Mieke
wat een mooi initiatief van de straatreünie's
ik heb vroeger in de corn.diksz.straat
gewoond en mijn vader,bakker wink kwam
met brood langs de deuren.ik hielp hem
daarbij op zaterdag en in de vacantie's.
komt mijn straat ook nog aan de beurt??

met vr. groet,wim wink
Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Homepage
Datum

Geert van Rooijen
Utrecht
Nederland
Man
www.gitaarindeklas.n...
25-12-2009 2009m 20:27:59

Erg leuk een site over de wijk waar bijna
mijn hele familie heeft gewoond. Ik ben
geboren in de Amperestraat en mijn oma
heeft tot haar dood (ze werd 97) in de
Siemensstraat gewoond.
Mijn tante Riek was decennia lang
huishoudster van pastoor Van Albach.Ik
reed zelf ook de Ronde van Zuilen als
amateur, maar van dat evement vind ik niets
terug.
Succes verder; Geert van Rooijen

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

tonny van holland...
Maarssen
Nederland
Vrouw
tonnyvanholland@l...
23-12-2009 2009m 17:01:01

Ik wil u feliciteren met het museum. Ik ben in
het bezit van alle delen van de boeken. Mijn
hoop is dat er ook een exemplaar van
Demka uit zal komen. Heb zelf altijd
gewoond in de Pensionstraat, heel veel
plezier daar gehad.
Mijn vader heeft altijd op de Demka gewerkt,
totdat hij gesloten werd.
Mijn vader is nu 87 jaar en praat nog altijd
met veel liefde over zijn werk.
Ik hoop dat het museum lang zal mogen
blijven.
Hartelijke groet Tonny van Holland-v.d.
Linden

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Tonk van Lexmond
Sr. Bonnet en Brresse
Frankrijk
Man
tonk@tip.nl
20-12-2009 2009m 12:30:24

Beste Wim,
met veel plezier volg ik je verrichtingen
m.b.t. de geschiedenis van Zuilen en alles
wat er om heen hangt.
Als oud-Zuilenees, geboren in de St.
Winfridusstraat heb ik heel wat voetstappen
liggen in Zuilen. Er was nog geen televisie,
dus het leven speelde zich op straat af. Er
was geen geld voor de bus, dus lopen was
het parool. Even naar de stad, waar mijn
vader aan de Neude werkte, of even naar
Elinkwijk, het Zuilense laantje, of
beukennootjes zoeken in het Kraaienbos in
Oud-Zuilen. Ja we hebben wat afgelopen.
Ik las in bij een van de gasten een vraag
over het Zuilense kanaal. Dat begon volgens
mij ter hoogte van de Margrietstraat tot de
Vecht. Ik kan me nog herinneren dat ik
tijdens een strenge winter via het Zuilense
Kanaal naar de Vecht ben gelopen (1952 of
1953?)
Ik zie met belangstelling je Nieuwsbrieven
tegemoet.
Je neef
Tonk

Naam
andré bongaards
Woonplaats bilthoven

Twee dagen geleden hoorde ik midden in de
nacht op de radio door de

Land
Geslacht
E-mail
Datum

Nederland
Man
abongaards@hotmai...
19-12-2009 2009m 16:00:29

oprichter/animator/beheerder van het Zuilen
Museum de wens uiten, dat al hetgeen door
hem werd verzameld over de voormalige
Gemeente Zuilen in stand zou mogen
blijven.
Ik heb vanaf mijn geboorte in 1941 ongeveer
30 jaar in Zuilen (th. Utrecht) gewoond
(F.Koolhovenstraat). Ik wist, dat er boeken
zijn geschreven met deze gemeente als
onderwerp maar dat er nu ook een museum
is, was me niet bekend. Ik ga snel eens
kijken!

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

Gerard Bos
Samutprakan
Thailand
Man
19-12-2009 2009m 10:33:36

Erg leuke site met veel informatie uit Zuilen
die veel herinneringen oproepen. Zelf
opgegroeid aan de Burg. Norbruislaan en
met mijn broer Ronald Bos, jaren lid geweest
van de vrijwillige brandweer Zuilen.
Zelf alweer de nodige jaren woonachtig in
Thailand, maar wel leuk dat een site als
deze bestaat om de herinneringen weer
eens op te halen.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

thea Lodder van d...
Eibergen
Nederland
Vrouw
02-12-2009 2009m 21:47:40

Wat een ontzettend mooie site is dit!
Veel herinneringen uit mijn jeugd komen
boven.
Welliswaar ben ik geboren (1941)en getogen
-bijna- "op de grens" van Utrecht ( van
Hoornekade), maar we waren toch helemaal
gericht op Zuilen.
Vriendinnetjes,Anneas Mackayschool,
kermis op het zgn."toon Hermansplein"
(vernoemd naar de slager die daar zijn
winkel had). De -toen nog niet gedemptesloot die voor ons huis liep en waar we in de
winter zo heerlijk konden schaatsen.
Ik kom absoluut weer een keer naar Zuilen
om het museum te bezoeken! Veel sukses!!

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Paul Jansen
Fort Macleod, Alberta
Canada
Man
decsi@shockware.com
22-11-2009 2009m 23:58:55

Ik heb buitegewoon genoten van Uw site en
zal regelmatig terugkomen.Vooral het
verhaal over het badhuis doet ij weer in
lachen uitbarsten. Na de uitverkoop hat
Driessen altijd rodekoolkleurige overhemden
en werd daarmee nogal eens geplaagd
(zullen wel goedkoop geweest zijn) Ik hoop
de eerstvolgende trip naar Holland een
bezoek aan het museum te brengen,Ik henb
vanaf mijn geboorte (1942) to mijn trouwen
in de van Maasdijkstraat gewoond en hielp
als klein jochie buh Henny de groenteboer.
Nogmaals ik heb genoten Bedankt!
Paul Jansen

Naam
Marcel van Tongeren
Woonplaats Maartensdijk
Land
Nederland

Geweldig z'n museum over Zuilen waar ik
ongeveer een jaar heb gewoont, maar vele
jaren op school heb gezeten.

Geslacht
Homepage
Datum

Man
www.stationmaartensd...
11-10-2009 2009m 16:29:08

Ik kom dan ook zeker een bezoekje
brengen.
Zelf ben ik een spoorwegfanaat en ben in de
geschiedenis gedoken van Maartensdijk en
ben bezig het oude stationemplacement in
schaal na te bouwen. Intresse? Kijk maar
op www.stationmaartensdijk.nl .
Veel plezier en succes met het museum.
Met vriendelijke groet,
Marcel van Tongeren

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Henk Palm
Utrecht
Nederland
Man
hmawpalm@casema.nl
21-09-2009 2009m 20:51:36

Beste Hr. van Scharenburg gefeliciteerd met
de opening van u museum.
Ik ben geboren op 22-01 1943
St.Willibrordusstraat.
Verhuisd 1949 naar de Burg. van Tuylkade.
Ik heb op de Marijkeschool en de Aneas
Makaay School gezeten. Max Euwestraat en
Bisschopsplein.
Misschien kan ik langs deze weg nog met
klas genoten in kontakt komen.
Enkele namen die ik me herinner Frieda v/d
Schaft, Dik v Doorn, Hannie v/d Akker,
...... Boom, Diana ......, Ralf Skokaw, Freek
v/d Kant,
Vriendelijke groeten
Henk Palm

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

Ton den Hartoog
Valthe
Man
t.j.denhartoog@he...
15-09-2009 2009m 19:36:43

Beste Wim en Medewerkers aan het Museum
Zuilen,
Van harte gefeliciteerd met de opening van
het museum. Een lang gekoesterde wens is
eindelijk in vervulling gegaan. Nog dank voor
de uitnodiging voor de opening.Gezien de
afstand Valthe-Utrecht v.v. 360km hebben we
hier van moeten afzien.Toch binnenkort zullen
we zeker een bezoek brengen aan het
museum.Als donateur van het museum kan ik
een ieder aanbevelen dit ook te doen zo
kunnen we een uniek stukje Zuilen in ere
houden.
Groetjes vanuit Valthe Ton en Marjan den
Hartoog

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

W.Veldhuyzen
Lopik
Nederland
Man
villager74@kpnpla...
14-09-2009 2009m 16:53:44

Beste Hr van Scharenburg, gefeliciteerd met
het openen van het museum. Iets wat U zo
graag wilde !
Ik ben geboren in sde Linnaeus straat en heb
tot na mijn trouwen in de Fulton straat
gewoond.
Mijn Vader en ik hebben op de Demka

gewerkt.
Ik heb deel 1 en 2 en zou gaarne meer delen
hebben,waaronder het uitverkochte deel
gedurende de oorlog. Ik kom binnenkort langs
op bezoek om het Museum te bewonderen .
Vriendelijk groetend
W.Veldhuyzen
12-09-1931
Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Patrick, Astrid, ...
Zoetermeer
Nederland
Man
patrickastrid@cas...
13-09-2009 2009m 10:04:46

Beste heer van Scharenburg,
Via deze weg willen wij u van harte feliciteren
met deze mijlpaal. 25 jaar toewerken naar dit
moment, is een lange tijd, maar zeer de
moeite waard geweest.
Geniet ervan en wij komen het museum zeker
een keer bezoeken.
Met vriendelijke groeten,
Patrick, Astrid, Celine Bennis

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Frans Ketelaars
Utrecht
Nederland
Man
fcmketelaars@hotm...
20-08-2009 2009m 08:48:28

Hallo
ik heb op de Titus Brandsma school gezeten
in de jaren 60.
Zijn er nog mensen die uit die tijd foto's
hebben van die school?
Mijn hoofd meester was in die tijd de heer
Rokebrand.
Groetjes Frans

Naam
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Namens mevrouw H....
Amerikaanse onder...
Vrouw
dickandhetty@bigp...
19-08-2009 2009m 20:24:07

Geachte heer van Scharenburg,
Wat geweldig, de website.
Ik probeerde in het gastenboek te schrijven.
Weet echter heel niet of dit lukte, vandaar dat
ik een email direkt gericht aan je stuur.
Ik ben op zoek naar Zwobke van Nimwegen.
Zij zat bij mij in de klas en is een tante van
Marieke van Nimwegen.
Ik zie dat dit nichtje Marieke op 12 juli jl. de
site bezocht en in het gastenboek schreef.
Er is echter geen emailadres voor haar
vermeld, zodat ik haar niet rechtstreeks kan
benaderen.
Als je de tijd en gelegenheid hebt zou je me
misschien kunnen mailen of mijn reaktie in het
adresboek niet of wel is overgekomen.
Al vast hartelijk dank en heel veel succes met
alles.
Het is fantastisch allles te kunnen lezen e.d.
Het ziet er fantastisch uit. !!!!!!!
Groetend, Hetty Engel - van Brussel Dubbo
NSW Australië
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Woonplaats
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Ton den Hartoog
Valthe(Drenthe)
Nederland
Man
t.j.denhartoog@he...
06-08-2009 2009m 16:53:07

Beste Wim,
Is het technisch niet mogelijk om de
Donateurs van het Zuilens Museum, de
Zuilense Nieuwsbode per e-mail toe te sturen.
Zo wordt je er aan herrinnerd dat je de site
Zuilen toen Zuilen nog Zuilen was moet
bezoeken.
Groetjes vanuit een warm Drenthe

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
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Max Popma
Krommenie
Nederland
Man
maxpopma@upcmail.nl
www.cultuurwerk.nl
01-08-2009 2009m 17:44:21

Een prachtige site over een interessante wijk
in Utrecht.
Vraag: Zijn de boeken over werkspoor ook te
bestellen? Of ergens te koop?
Bij voorbaat dank voor uw reactie,
mvg Max

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

marieke van nimwegen
breda
Nederland
Vrouw
12-07-2009 2009m 11:56:21

Een lezenswaardige site! Ik heb plezierige
herinneringen aan Zuilen! Mijn grootouders
Frans en Zwobke van Nimwegen-van der
Kruk woonden vanaf de jaren veertig in de
Adriana Mulderstraat 50 in Zuilen. Met mijn
ouders Lex/Alex van Nimwegen en Leny van
Nimwegen-Griffioen en mijn zusje en broer
heb ik daar gezellige uren doorgebracht! Ik
speelde er met mijn neefjes Frans en Gerard
"Ivanhoe" op de zolder. In de vloer daar zat
nog een luik; in W.O.II was er een radio
verstopt. Mijn oom Frans (gesneuveld in mei
1949 in Indië/Java) zat tijdens de oorlog
ondergedoken in een kast.

Naam
Woonplaats
Land
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E-mail
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W. van Scharenburg
Zuilen
Nederland
Man
wvanscharenburg@h...
03-06-2009 2009m 17:56:59

Dag beste mensen,
En alweer moet ik een beroep doen op uw
kennis, geheugen of ervaring:
Voor de renovatie van een der glas-in-loodramen van de Openbare Lagere School IV
(de meeste Zuilenezen kennen deze school
ook als de Prinses Beatrixschool) wordt uw
hulp gevraagd. Het raam links in de gang
ontbreekt en er is geen goede foto van.
Is er iemand onder de trouwe lezers die hulp
kan bieden?
Mail a.u.b uw foto
naar wvanscharenburg@hotmail.com en hij
gaat zo snel mogelijk naar de bouwers.
Bij voorbaat dank!
Wim van Scharenburg

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

Bert Kuiner
Uitgeest
Nederland
Man
25-05-2009 2009m 08:26:32

Ik ben ook benieuwd naar het Zuilens
kanaal , en was het er ook echt ? Want
Zuilen ligt toch tussen het
Amsterdamrijnkanaal en de Vecht ?
Verder is dit een hele leuke site met de
verhaaltjes van oud Zuilenezen , wat ik zelf
uiteraard ook ben .

Naam
Woonplaats
Land
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E-mail
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Arnica Kanne
Maarssen
Nederland
Vrouw
arnica.kanne@gmai...
24-05-2009 2009m 01:30:38

Wie kan mij vertellen waar het
Zuilensekanaal precies was?

Naam
Woonplaats
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E-mail
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Tom Eitjes
Scherpenzeel-GldNederland
Man
tom-eitjes@zonnet.nl
13-04-2009 2009m 12:05:17

Over Antoon Soutberg:

Naam
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Hans Waldeck
De Wijk (bij Meppel)
Nederland
Man
waldeck@home.nl
06-04-2009 2009m 21:55:34

Mijn interesse gaat uit naar de
geschiedenis van de ambulancezorg in
Nederland. Ik publiceer daar regelmatig
over in tijdschriftartikelen en boeken.
Al enige tijd ben ik in het bezit van een foto
van een Ford-ziekenwagen uit 1938, die
gefotografeerd staat langs een spoordijk
met op de voorgrond een zwart bord met
witte letters, waarop Werkspoor staat.
Tot nu toe heb ik niets over deze
ziekenauto kunnen vinden. Waar werd
deze foto gemaakt? Voor wie werd deze
ziekenauto gebouwd? Zijn er meer
ziekenauto's door Werkspoor gebouwd?
Door welke vestiging van Werkspoor werd
deze ziekenauto gebouwd? Bestaan er
meer foto's van deze ziekenauto(s), met
name van het interieur?
Wie het weet, mag het natuurlijk zeggen! Ik
ben benieuwd.

Naam
Woonplaats
Land
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E-mail
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Arne van Mourik
Zeist
Nederland
Man
arne.sksq@gmail.com
29-03-2009 2009m 23:26:23

Zuilenkenners opgelet!
Jaren lang (minstens van 1940 tot en met
1960) moet Antoon Soutberg op de
Marconistraat 10 in die bijzondere wijk de
De Lessepsbuurt in Zuilen hebben
gewoond. Ik ben op zoek naar gegevens

in mijn misdienaartijd (1948-1959) in de
Ludgeruskerk heb ik enige malen een
Pater Soutberg ontmoet die in zijn verloftijd
als missiepater zijn ouders in Zuilen
bezocht. Die ouders waren, naar ik mij
herinner, woonachtig in de Marconistraat.
Omdat ik de missen diende die Pater
Soutberg tijdens zijn verloftijd in Zuilen 'smorgens vroeg in de Ludgeruskerk
opdroeg heb ik een missaal met opdracht
van hem gekregen; helaas ben ik dit
missaal door diverse verhuizingen
kwijtgeraakt. Ik weet niet of "mijn" Pater
Soutberg de gezocht Antoon Soutberg is.

over deze man, die geboren werd in 1910
(Amsterdam) en overleed in 1960 (Zuilen).
Is er iemand die hem heeft gekend ? Of die
informatie heeft over hem. Werkte hij bij
DEMKA of Werkspoor ? Ik ben er nog niet
aan toe alle boeken over Zuilen er op te
gaan nalezen. Misschien zet de opening
van het museum me daar later dit jaar toe
aan!
Groeten, Arne
Naam
Woonplaats
Land
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Christa Van der W...
RD2, Kaiwaka 0573
Nieuw-Zeeland
Vrouw
hcwoerd@pl.net
17-02-2009 2009m 04:03:38

Ook ik ben opgegroeid in Zuilen en
woonde op de van Hoornekade op het
"Toon Hermans" plein. Mijn vader werkte
ook op Werkspoor. Iemand heeft mij net dit
website aangeraden en ik vind het erg
interessant. Graag zou ik alle boeken
bestellen. Ik kan per giro betalen, maar
hoeveel porto moet ik toevoegen om het
naar Nieuw Zeeland te sturen? Kan per
economy post, want het heeft geen haast.
Hartelijke groet, Christa Van der WoerdBrands.

Naam
Land
Geslacht
Homepage
Datum

Nico Spilt
Nederland
Man
www.nicospilt.com
31-01-2009 2009m 16:08:12

Erg leuke site. Jammer van die hinderlijke
popup bij het opstarten.
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Woonplaats
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lies bremer-gerri...
purmerend
Nederland
Vrouw
lies.bremer@hetne...
29-01-2009 2009m 14:23:13

Waar blijft de vraag voor de donatie welke
ik had toegezegd in 2007. Nu daar was die
dan in januari 2009, met het verheugende
bericht, dat er nu echt een Zuilens
Museum komt. Fantastisch en ik wens
Toos en Wim veel succes met de opbouw.
Maar voor dat klaar is wordt het nog wel
even stof happen.
groetjes Lies Bremer
ps: de vroegere banketbakkerij Gerritsen
bestaat 26-08 2009 70 jaar!!!

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

Mieke de Vos
Amersfoort
Nederland
Vrouw
25-01-2009 2009m 20:48:14

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail

Andre van Schaik
Utrecht
Nederland
Man
anvas@casema.nl

Gefeliciteerd met het tot stand komen
van het museum. Het geweldige
nieuws
las ik in het Stadsblad. Wel erg
jammer dat Toos en Wim ophouden te
bestaan maar we krijgen er iets geweldigs
voor terug. Heel veel succes bij het
inrichten van het museum en aan mijn
toegezegde bijdrage zal ik zeker aan
voldoen.
In reactie op:
Probeer www.schoolbank.nl eens.!
Hallo, ik heb een vraagje. Ik ben op zoek
naar wat foto's van de scholen uit mijn

Datum

23-01-2009 2009m 15:59:06

jeugd. Het gaat om de kleuterschool
Hummeloord (rond 1975) aan de Prinsens
Margrietstraat en de Titus Brandsmaschool
(rond 1981) ook aan de Prinses
Margrietstraat. Weet iemand waar ik deze
foto's kan vinden van deze scholen of heeft
iemand nog een mooie foto.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

Huquette van Liempt
Aalsmeer
Nederland
Vrouw
19-01-2009 2009m 13:46:56

Hallo, ik heb een vraagje. Ik ben op zoek
naar wat foto's van de scholen uit mijn
jeugd. Het gaat om de kleuterschool
Hummeloord (rond 1975) aan de Prinsens
Margrietstraat en de Titus
Brandsmaschool (rond 1981) ook aan de
Prinses Margrietstraat. Weet iemand waar
ik deze foto's kan vinden van deze
scholen of heeft iemand nog een mooie
foto.

Naam
Woonplaats
Land
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jeffrey
ijsselstein
Nederland
Man
jeffrey.van.schai...
17-01-2009 2009m 10:42:00

hallo,
ik bewonder de geschiedenis van zuilen
omdat me vader van oorsprong uit zuilen
komt, maar ik heb namelijk een Munt
geerft van iemand en dat is een munt van
de DEMKA 20 maart 1922-1947 van
staalfabriek j.m. de muinckkeizer N.V.
het lijk me leuk als ik de exacte agtergrond
kan achterhalen of het laten taxeren
wie mij erbij kan helpen daar hoor ik graag
meer over of iemand die ook z'n munt
heb.
groeten
jeffrey.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
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Mirte van de Griendt
Zuilen
Nederland
Vrouw
25-11-2008 2008m 13:34:32

Kinderen en kunstenaars geven Zuilen
een vrolijker aanzien
In de wijk Zuilen sloopt de gemeente
Utrecht de komende maanden meerdere
flats. Voor de omwonenden maken de
werkzaamheden de wijk er voorlopig niet
gezelliger op. De oude gebouwen met
ingegooide ramen en zonder bomen en
struiken eromheen zien er nu nogal
troosteloos uit en de enorme kale
schutting geeft het straatbeeld nog minder
uitstraling. Dat het anders kan, willen wij,
drie betrokken buurtbewoners, samen met
kinderen van basisschool De Cirkel en de
Prinses Margrietschool laten zien.
In samenwerking met zeven Utrechtse
kunstenaars gaan de kinderen de
schutting rondom de oude flats omtoveren

in één groot kunstwerk. Op vrijdag 28
november geven onder andere Annemarie
Amsing van het Straatmuseum en Marij
Nielen van de Slinger van Lombok les op
de twee basisscholen en worden de
onderwerpen voor het mega-kunstwerk
gemaakt door de kinderen zelf. Wat zien
zij graag verschijnen op de plek van de
sloop? En hoe zien zij hun wij
Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

Marion Franke
Culemborg
Vrouw
marionfranke@hotm...
22-11-2008 2008m 05:12:59

In 1958 ben ik op de Bessemerlaan
geboren; wie heeft mijn familie van de
Bessemerlaan gekend en wil mij daar
meer over vertellen?

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
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JanTerranea
Utrecht/Zuilen
Nederland
Man
30-10-2008 2008m 12:17:04

Geachte heer van Scharenburg,
Met veel belangstelling zit ik in uw nieuwe
boek "Werkspoor deel II" te snuffelen...
Op pagina 171 staat een stuk vliegtuig in
aanbouw op de foto, maar de ondertiteling
vermeldt dat het een Hawker Hunter is....
Het is volgens mij echter de romp van een
Fokker G1.
Als de G1 (ook deels) in Zuilen zou zijn
gemaakt of gemonteerd, dan zou dat voor
mij echt groot nieuws zijn...
Met vriendelijke groet,
Jan Terranea.
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Adri Onnekink
Utrecht
Nederland
Man
adrionnekink@zigg...
29-10-2008 2008m 11:18:13

Hr.van Scharenburg,
Zojuist uw nieuwe uitgave aangeschaft,
deel 2 van "Werkspoor".
Ik kan iedereen dit boek van harte
aanbevelen!
Weer een mooi stuk "Zuilengeschiedenis"
erbij!!
Groet!
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Ton den Hartoog
Valthe
Nederland
Man
t.j.denhartoog@he...
28-10-2008 2008m 19:40:45

Hallo Wim,
Van harte gefeliciteerd met de uitgave van
je nieuwe boek deel 2 over Werkspoor.
Ik ben in het bezit van al je boeken dus
ook deze zal z.s.m. door mij bij jou besteld
worden.Ik hoop dat je gezondheid het toe
mag laten dat je nog vele jaren door mag
gaan met dit prachtige werk.Misschien
komt de DEMKA dan ook nog een keer
aan bod.Mijn Vader heeft er op 4
maanden na 50 jaar gewerkt.Veel succes
Wim en groeten van ons uit het mooie
Drenthe.
Ton en Marjan den Hartoog

Naam
Woonplaats
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Ljh.Achterberg
Utrecht
Nederland
Man
L.achterberg@live.nl
08-10-2008 2008m 16:02:18

Ik was in het museum en was zeer trots
op alles wat er stond.een stukje hollands
glorie wat op deze manier bewaard
blijfd.ook de sik bij het station is
nostalgie,verder ben ik ook trots op mijn
broer KEES die toch weer wat gemaakt
heefd met zijn handen zo als de
burgermeester en die pastoor.ik heb zelf
een model van een stoomlok uit de 3900
serie,die hij ook gemaakt heefd een pronk
stukje voor mij met veel waarde .Loek
Achterberg.
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Andre van Schaik
Utrecht
Nederland
Man
anvas@casema.nl
22-09-2008 2008m 17:25:14

Wie kan mij helpen aan enige informatie
m.b.t. een razzia in 1941 in Zuilen, waarbij
9 personen uit het verzet door een actie
van de Gestapo zijn opgepakt. Namens
één van de nabestaanden, Dhr.
Soesbergen ben ik een klein onderzoek
gestart, maar kan in de bestaande
literatuur niets terug vinden. Wie weet via
deze weg.
Met vriendelijke groet, Andre van Schaik

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

Bert van Hunsel
Weert
Man
bertvanhunsel@gma...
12-09-2008 2008m 12:07:37

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

W. van Scharenburg
Zuilen
Man
wvanscharenburg@h...
09-09-2008 2008m 16:29:20

Ik ben een student bouwkunde en wij
moeten een project doen in de buurt van
de van heukelomlaan in Zuilen. Ik ben nu
bezig met een cultuur historisch
onderzoek en misschien zouden jullie mij
kunnen helpen met het zoeken van info
over de buurt Zuilen. Ik zou daar zeer bij
geholpen zijn. Dus als jullie iets weten als
links of infobureaus ofzo hoor ik het dat
graag op mijn
mail bertvanhunsel@gmail.com .
Alvast bedankt en tot ziens

Geachte mevrouw B. van Mourik,
Hartelijk dank voor uw enthousiaste reactie.
Uw hulp wordt op prijs gesteld, maar 'altijd'
bereikbaar, is wat lastig zonder uw e-mail
adres. Indien u dat niet in het gastenboek
wilt plaatsen, kan dat ook per mail
naar wvanscharenburg@hotmail.com
Groeten uit Zuilen, het schone dorpje aan de
Vecht, met een Sik
W. van Scharenburg
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Datum

Barbara van Mourik
Nijmegen
Nederland
Vrouw
09-09-2008 2008m 16:19:13

Beste meneer van Scharenburg,
Zoals afgesproken hierbij een bericht waarin
ik mijn enthousiasme uit over het initiatief
een museum van de grond te krijgen, met
als onderwerp (Oud) Zuilen.

Graag bied ik mijn hulp aan, U kunt mij altijd
per email benaderen.
Met vriendelijke groet,
Drs. B. van Mourik MA
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Peter van der Lee
Apeldoorn
Nederland
Vrouw
p.lee2@chello.nl
members.chello.nl/p....
07-09-2008 2008m 13:23:51

Ik heb een schilderijtje dat mijn grootvader
gemaakt heeft van de Vecht bij Zuilen.
Ik ben benieuwd of mensen deze plaats
herkennen.
Waar is het precies geweest, en hoe ziet er
tegenwoordig uit?
Peter van der Lee

Naam
Geslacht
E-mail
Datum

Hennie Mulder
Vrouw
henniemulder1@onl...
10-08-2008 2008m 10:22:53

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

marina saasen
mierlo
Nederland
Vrouw
marina@saasen.nl
13-05-2008 om 15:17:41

Ik ben een vrouw van 67 en heb mijn jeugd
in Zuilen doorgebracht. Heb veel
herinneringen, zoals de
kerstboomverbranding op Zuilen, de dag dat
Zuilen bij Utrecht kwam en wij met de school
naar het monument aan het eind van de
Burg. van Tuyllkade gingen en het lied
‘Zuilen, Zuilen’ moesten zingen.
Op het ‘Toon Hermannsplein' speelden wij
als kinderen, waar je als het gesneeuwd had
lekker van de heuveltjes afgleed. En
Sinterklaas die een meisje uit het water van
de van Egmontkade heeft gehaald. De 1-mei
feesten op het veld aan de Marnixlaan, mijn
hele jeugd komt weer naar boven. Ik heb al
2 mailcontacten gehad met mensen uit het
gastenboek. Een woonde in de Jan vd
Doesstraat, de andere woonde in de Joh.
Uitenbogaertstraat 63, toevallig in het huis
waar mijn ex man met zijn ouders is gaan
wonen in 1945. Al de herinneringen vullen
wel een boek.
Ik vind het een geweldige site en goed van u
dat u er zoveel tijd in steekt.
Mijn hele jeugd komt weer naar boven.
Groetjes Hennie Mulder

Hallo,
Wie kan me verder helpen?
Ik hoop deze deze website iemand bereid te vinden om voor
mijn in het archief van de gemeente Zuilen, de
huwelijksbijlagen op te zoeken betreffende het echtpaar
Leonarus Hofland en Maria Geertruida Elisabeth van
Soelen.
Zij zijn getrouwd te Zuilen d.d. 26-12-1918.
Hun huwelijksakte nr is 26.
Eventuele kopieer/portokosten wil ik natuurlijk vergoeden.
Met vriendelijke groeten,
Marina

Naam
Woonplaats
Land

Luc van Zutphen
DRIEBERGEN RIJSENBURG
Nederland

Beste Wim,
Hartelijk gelukgewenst met de verleende Koninklijke

Geslacht
Datum

Man
02-05-2008 om 11:24:03

onderscheiding ! Je benoeming tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau is een terechte erkenning voor de vele
inspanningen ten dienste van de Zuilense gemeenschap en
ver daarbuiten. Hartelijk dank daarvoor.
Met groeten,
Luc van Zutphen (Oud Indiëganger)
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Ton den Hartoog
Valthe
Man
t.j.denhartoog@he...
29-04-2008 om 22:06:53

Beste Wim,
Van harte gefeliciteerd met je benoeming tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau.
Het is een terechte beloning voor al het werk dat je hebt
gedaan in de afgelopen jaren voor Zuilen.
Groetjes van Ton den Hartoog uit Valthe
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Jenny van Soest-v...
Vleuten
Vrouw
jenny@vansoestvan...
25-04-2008 om 13:57:25

GEFELICITEERD !!!!!!
Wim,
Van harte gefeliciteerd met je benoeming tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.
Groetjes van Cock en Jenny van Soest-
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henk van Toorn
Christchurch
Nieuw-Zeeland
Man
hvantoorn@hotmail...
12-04-2008 om 05:31:55

Beste Cora. Ik heb zelf 6 jaar op de bisschopplein school
gezeten wel iets eerder dan jij ,de leraren waren :jufrouw
Kleinstra, meester Lenstra, Kooistra, Jansen de
hoofdmeester was meneer de Vries en woonde inderdaad
op de Amsterdamsestraatweg. Ik hoop dat de informatie
een beetje helpt Groetjes Henk
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cora frankhuisen
houten
Nederland
Vrouw
cjjdebree@hotmail...
06-04-2008 om 00:39:24

ik ben geïntresseerd in het boek deel 3 ik hoop dat er weer

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

Lenie Kuipers Koo...
apeldoorn
Vrouw

Nog even terugkomend op mijn vorige mail
en mijn poëzie er bij gehaald
er was een meester Kooistra , Raes , Lenstra
en de hoofdmeester woonde op de Amsterdamsestraatweg
wie o wie weet iets

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Lenie Kuipers Koo...
Apeldoorn
Nederland
Vrouw

31-03-2008 om 17:10:24

31-03-2008 om 14:12:50

een druk gaat komen gr cora

Ben in Zuilen geboren in 1940 ik heb er gewoond in de
Hermannus Elconiusstraat 71Vanaf mijn geboorte tot mijn
12 jaar
Op school in de Balderikstraat of de school nog bestaat
weet ik niet
De hoofd van de school was een kale man
en een meester vertelde over Jan Piet en Klaas
een jongen heette Arie Naaktgeboren en een meisje heette
Ina Bil en wie weet iets van Thea Raaij ik zelf ben veel
dingen kwijt . ik zou het leuk vinden om iets meer te weten
te komen
vriendelijke groeten van
Lenie Kuipers Koorevaare
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elz mooij
zuilen natuurlijk
Nederland
Vrouw
elz.mooij@casema.nl
www.zuilenenvecht.nl
07-02-2008 om 23:38:34

Beste Wim,
Omdat ik jouw site heb geplaatst op onze website, ging ik
eens flink neuzen, onder meer in het gastenboek. Ik ben
onder de indruk van je onmetelijke archiefkast (onder meer
in jouw hoofd.
Neem eens een kijkje op onze site, die overigens nog niet af
is, en zeker nog niet mooi.
Groeten, Elz Mooij
Stichting Zuilen en Vecht
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marco de haan
Zoetermeer
Nederland
Man
mdehaan1611@hotma...
05-01-2008 om 00:40:34

Erg herkenbaar al die verhalen. Ik heb tot 1991 in Zuilen
gewoond en ben in 1971 in de Hyacintstraat geboren. Na 3
jaar verhuisde ik naar de Pr. Irenelaan en tot mijn 19de
woonde ik in de Hubert Duyfhuisstraat 45, aan de kant van
de Egmondkade. Van mijn 16de tot mijn 20ste werkte ik bij
Albert Heijn op de Egmondkade, die al een aantal jaren
daar weg is. Een gezellige buurtwinkel. Voor degene die het
intereseert: mijn opa en oma de Haan hadden tot 1965 een
kolenwinkel op de Amsterd'straatweg, bij de watertoren,
vlakbij groentewinkel Cor van Orde of zoiets. Mijn vader
werkte vele jaren bij de Detam.Hij heette Arie de Haan en
overleed in 1994.
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Ton den Hartoog
Valthe
Nederland
Man
t.j.denhartoog@he...
24-12-2007 om 16:16:37

Hallo Wim, zojuist je kaartje ontvangen voor Kerst en Oud
en Nieuw.
Hartelijk dank hiervoor , voor Jou en je Naasten evenzo een
goede Kerst en een gelukkig nieuwjaar en hopen dat het
Museum Zuilen datgeen mag brengen waar jou hoop op is
gevestigd.
Groeten vanuit Valthe
Ton den Hartoog
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Tom Eitjes
Scherpenzeel-GldNederland
Man
tom-eitjes@zonnet.nl
29-11-2007 om 16:02:08

Even voorstellen:
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Ton den Hartoog
Valthe
Man
t.j.denhartoog@he...
21-11-2007 om 17:02:06

wijziging e-mailadres per 21-11-2007 van

Naam
Woonplaats

Will Kolenbrander
Benschop

Hoi, Wim!
We hebben samen op de St ludgerus gezeten en denkelijk

Tom (Tommie)Eitjes, geboren 1941 in Zuilen,
Nic.Sopingiusstraat 17 en in de jaren 1950 verhuisd naar
huisnummer 19bis. De jaren 1945-1946 op de kleuterschool
bij de Ludgeruskerk gezeten; 1946-1952 op de
Ludgerusschool gezeten, toen nog een jongensschool.
Meesters van die periode o.a. Vrancken, de Groot, Juffrouw
Sandkuijl, juffrouw Anraeth(??), Meester Willemsen,
meester Mulder. Klasgenoten in de loop van de Bertie
Appel, Dickie van Eindhoven, Addie van Eijk, Kees van
Wezel, Frans Molenaar, Hans van Duijn, Boot (rood haar en
sproeten).
Tot aan mijn 18de misdienaar en acoliet geweest. Pastoor
van Albach, Kapelaan Blom, Klaassen, Bless, Kemme,
Andringa.Medeoprichter geweest van het
Jongerencontactou Zou het leuk vinden om met wat oude
bekenden uit mijn lagere schooltijd/misdienaartijd van
gedachten te wisselen. Vriendinnetjes uit die tijd zijn ook
hartelijk welkom.

hartoo7@freeler.nl in t.j.denhartoog@hetnet.nl
met de hartelijke groeten aan een ieder die mij herkend. Ik
heb gewoond op de Sweder van Zuylenweg 69 van 1943
t/m 1961
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E-mail
Datum

Nederland
Man
whmkolenbrander@h...
11-11-2007 om 13:46:01

ook nog in dezelfde klas. Ik volg je al een poosje en heb
inmiddels ook je boeken.
Het is werkelijk geweldig wat je hebt samen gesteld over
Zuilen. Zelf heb ik goede herinneringen aan mijn Zuilense
periode.
De kleuterschool, het klooster,De Ludgerusschool, het
Pastoor Schiltehuis, wij woonden er direct naast in de
Ludgerusstraat (toen nr 3). Boven ons woonde de heer De
Jong, de congierge van de Ludgerusschool. Geniet erg van
de verhalen van alle bezoekers van deze site. Vele
herkenbare namen en situaties. Heb mijn hele jeugd en
eerste werkzame leven, jawel op Werkspoor, doorgebracht
in Zuilen. Herinner mij nog de bijeenkomsten van school in
het Pastoor Schiltehuis waar ? Berendsen uit de
Balderikstraat met een radio versterker zou gaan zingen,
wat niet lukte natuurlijk. De kerstbomen jachten, opslag
onder het afdak van de jongens speelplaats van de
Ludgerusschool. enz. Binnenkort loop ik eens bij je binnen.
Will Kol
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Dick van Pommeren
Alkmaar
Nederland
Man
06-11-2007 om 20:05:16

Vandaag bezocht ik, voor de ?ste keer het
Spoorwegmuseum. Ook weer even door de binnenstad van
Utrecht gelopen. Op de Neude, bij de voorlichtingsinkel van
de gemeente, zag ik het boek over Werkspoor. Bingo. Mijn
vader heeft daar 40 jaar gewerkt. Heb veel over Werkspoor
gehoord. Mocht soms mee naar de fabriek. Van geboorte
(1944) tot huwelijk (1967) woonde ik op Zuilen (Elinkwijk).
Kom binnenkort vast kijken in het museum. Ga eerst eens
op zoek naar de tekening van Nico(?) Verburg over mijn
vader toen hij 25 jaar bij Werkspoor was.... (In het boek
staan er nog twee.)
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wim seldenthuis
emmen
Nederland
Man
w.seldenthuis@sca...
27-10-2007 om 14:06:11

Bij toeval het gastenboek gelezen.Bijzonder leuk om alle
berichten van de oud Zuilenaren te lezen. Mijn roots liggen
ook in Zuilen.
geboren 1933 in de Herman Modedstraat 10.
De lagere school Bisschopsplein bezocht.Wat mij altijd bij
blijft is de gemoedelijke sfeer waarin het gevoel van "toen
geluk nog heel gewoon was "de boventoon voert. Vooral het
spelen op straat ( dat kon toen nog ).
Een paar weken geleden voor het eerst sinds jaren nog
even de buurt opgezocht om wat nostalgie te proeven.Dat
deed me wel wat.
Zal zeker deze website regelmatig bezoeken!
Alle bekenden de hartelijke groeten.
Wim Seldenthuis
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rob en rikki bakk...
Utrecht
Nederland
Man
robenrikki@hotmai...
utrecht-3553.hyves.n...
26-10-2007 om 19:08:18

Hier nog even de link van de Hyvespagina:
utrecht-3553.hyves.nl
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rob en rikki bakk...
Utrecht
Nederland
Man
robenrikki@hotmai...
utrecht-3553.hyves.n...
26-10-2007 om 18:56:37

KIJK OP DEZE HYVES PAGINA OVER:
De Nicolaas Sopingiusstraat, Johannes Uitenbogaertstraat,
Johannes van Andelstraat en de Arnoldus Rotterdamstraat
en omgeving.
Deze straten liggen in de Wijk Julianapark Zuilen-Zuid
postcode 3553 in Utrecht.
De predikantenbuurt is omzoomd door de
Amsterdamsestraatweg, De Sweder van Zuylenweg, Plein
van Berlage, Egmondkade en de Marnixlaan.

Dit is een Hyves voor (oud)bewoners, huisdieren, en
bezoekers van deze straten (en omliggende straten), die
elkaar beter willen leren kennen.
Ontmoet hier de mensen die je misschien met een hooguit
"goedemorgen" voorbij loopt!
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j.h.v.amersfoort
arnhem
Nederland
Man
j.amersfoort7@che...
22-10-2007 om 19:41:47

Ik zoek klasgenoten uit de jaren 1934-1942 van school 2
aan de daalseweg.
Bekenden,Sien Smiesing,Wil Nieuwenhuis Jo
Noteboom,Lena Krook,Cor Delfgau,Joop v.Gulik en vele
anderem
Oderw.Juffrouw Klokko.Juffrouw ter Linge.
Meester v.d.Wilt(Hoofd).meester v.Dijke,meester
Vergeer,meester v Rheenen enz.
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thea berendsen tr...
rhenen
Nederland
Vrouw
theaberendsen@kpn...
03-10-2007 om 13:41:32

Hallo zuilenaren
Heb heel lang in Zuilen gewoond in de st bernulfstraat,naast de ijssalon.Heb er fijne herinneringen aan Is
er iemand die mij nog kent? Zou erg leuk zijn.Ben pas met
mijn zus
in de winkel van theo van Eindhoven geweest.En heb daar
drie boeken gekocht.Prachtig alles over Zuilen van vroeger
Mijn complimenten voor Wim Scharenburg.Geniet van het
lezen in de boeken groetjes Thea
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Jan Dijs
Houten
Nederland
Man
jan.dijs@wanadoo.nl
10-09-2007 om 11:32:46

beste Wim,
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Henk Lenten
Buren (Gld)
Nederland
Man
hlenten@hetnet.nl
22-08-2007 om 19:50:21

Compliment voor dhr. Wim Scharenberg betr. de keurige
site.
Het is nu de 3e x dat ik begin dus nu kort.
Geboren 1934, opleiding Bemetel Dudok v.Heelschool
Werkspoor.Start 1948,einde is de sluiting in jaren
70.Werzaam in de ijzergieterij.Geboren in de Lauwerecht
dus dicht bij de Rode brug.Eerst een genealogie gemaakt
van de fam. Lenten met geschiedenis en foto's drie
plakboeken. Daarna jeugdverhaal uit de Lauwerecht, 1934 1954 geschreven en wilde verder met Ijzergieterij van
Werkspoor.
Tot mijn oudste dochter laatst op mijn verjaardag een boek
aanbood van Wim over de
wagonbouw en ik zijn plannen zag. Het zal echter wel jaren
'80 worden voor Wim zover is dus we hebben afgesproken
dat ik wel begin.
Mogelijk dat we later zaken uitwisselen.
Wim ik wens je veel genoegen met de geschiedenis van

gisteren geweest in het Zuilens Museum, echt Fantastisch,
alle herinneringen kwamen weer boven.
vanaf mijn 2e jaar (1956) tot 1979 gewoont in Zuilen. Eerst
in de Galvanistraat nr. 25 toen verhuist naar nr. 26 (oude
huis van Perk) schuin aan de overkant
Daarna verhuist naar C. Smeekstraat 6.
Kom nog wekelijks in Zuilen mijn schoonmoeder woont er
nog. Zuilen blijf Zuilen ook al is er héél veel veranderd.
Toen ik bij je in de winkel was kwamen de plaatjes weer
boven
patat van Meeuwsen, snoep kopen bij "de witte deur",
spoorpunten van bakker Straus, wondervliegers van Vossie,
op vrijdag naar het badhuis op de Diesselweg.
Elke dag lopend met mijn broer naar school (Marijkeschool)
met juffr. de Ruiper, vd Ploeg de mooie verhalen van
meneer Bode.
Heel jammer dat deze bijzondere school gesloopt is.
Wim, ik wens je heel veel succes met het realiseren van
een permanent museum over Zuilen.
en wil daar zeker mijn steentje aan bijdragen

Werkspoor en je kunt op me
rekenen als je wat nodig hebt.
Ik wil wel graag in kontakt komen met oude schoolgenoten,
kollega's of buurtbewoners van de Lauwerecht. H.Lenten Buren -(Gld)
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Lia Kortman-Macco
Almelo
Nederland
Vrouw
liamacco@hotmail.com
13-08-2007 om 14:12:57

Geachte heer Van Scharenburg,
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Edwin Dakman
UTRECHT
Nederland
Man
edwindakman@wanad...
11-07-2007 om 16:11:45

Geachte heer van Scharenburg,

In 1941 ben ik in de Edisonstraat geboren en Zuilen heeft
een apart plekje in mijn leven. Leuk om op uw website
bekende namen tegen te komen, zoals Ad (Adri?) Kurver en
Coos Beerthuizen.
Een van mijn ooms, Bert Macco, wonende te Veenendaal,
en vroeger in de Jan Overdijkstraat, is in Ned. Indie
geweest. Voor meer gegevens kunt u mij mailen.
met vriendelijke groet, lia macco

Vanmiddag heb ik in uw winkel deel 1 over Werkspoor
gehaald, eigenlijk dus deel 5 uit de gehele serie. Ook dit
naslagwerk, wederom een prachtig boek, het staat
inmiddels in de kast bij de eerder verschenen delen !
Zelf ben ik Zuilenaar van een latere generatie, ben er
geboren en woon er tot op heden met veel plezier! Des te
leuker om de eerdere geschiedenis in uw boeken terug te
kunnen vinden! U heeft mijn bewondering, alle tijd en
moeite die u heeft gestoken en steekt in dit verzamelwerk,
zo blijft de geschiedenis van Zuilen actueel! Ik hoop dat er
nog meer fraaie boeken van deze reeks zullen verschijnen!
Ik wens u veel succes !
met vriendelijke groet,
Edwin Dakman
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Fred Nuwenhuis
Utrecht
Nederland
Man
f.nuwenhuis@utrec...
10-07-2007 om 07:35:54

Geachte heer Scharenburg,
Ik heb met veel plezier een kijkje genomen, ik wens je de
komende weken veel succes met de ombouw van winkel
naar museum en zal deze zeker komen bezoeken.
Fred
p.s. bouwvergunning aanvraag is op de post
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Gerard Joost Esser
Utrecht
Nederland
Man
05-07-2007 om 09:34:44

Zeer geachte heer Van Scharenburg,
Werkelijk waar, wat een prachtige en overzichtelijke website
heeft het museum van Zuilen nu toch. Ook is het fijn te
lezen dat u nu werk kunt maken van uw wens het museum
een echt museum te laten zijn voor de geïnteresseerden
van de Zuilense geschiedenis. Heel veel complimenten
hiervoor en ik zal zeker een bezoek brengen.
Dank ook voor uw nieuwsbericht en mijn bescheiden rol
daarin en niet te vergeten uw opmerking aangaande de
Stichting Zuilen en Vecht en het Antje Drijver Paviljoen in
het Julianapark. Ikzelf ben ook zeer trots op de vele
vrijwilligers die het mogelijk maken de bezoekers aan het
park een gezellige plek te bieden. Natuurlijk zijn we nog
steeds op zoek naar mensen die zich eens in de maand 2,5
uur willen inzetten voor Zuilen.
Meer info?: mail info@zuilenenvecht.nl

Dank en tot gauw!
GJE
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Menno de Bruine
Limmen
Nederland
Man
05-07-2007 om 07:54:36

Wil gaarne Zuilen deel 3 bestellen als het weer wordt
uitgegeven
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Federico Toci
Utrecht
Nederland
Man
federicoht@yahoo....
federicoht.googlepag...
30-05-2007 om 22:30:31

Dag,
Sorry maar mijn dutch is nog niet zo goed.
I'm argentijnse and I am living in Utrecht since three years
ago. I am a writer and I am looking for information about the
"Grote Argentijnse order" I find out here that there is new
book that seems to get some information about it.
I will visit the library soon, Anyway, if somebody have more
information about it, how was the deal, person envolved, the
history of holland at that moment, I hear something like the
Princes Bernard were visiting Argentina because of this
deal.
I wan to write this history and add to this the historic
moment of both nations. I think that it will be interesting
work
any help, comments, are very welcom. thank you very
much!!
this is my e mail federicoht@yahoo.com.ar
groetjes!!
Federico Toci
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Wim van Scharenburg
Zuilen
Nederland
Man
wvanscharenburg@h...
27-05-2007 om 15:20:15

Zuilen, 27 mei 2007
Geachte bezoeker van de site,
Deze keer een bericht van de beheerder zelf.
Vandaag bezocht ik het prachtige park dat Zuilen rijk is: het
Julianapark. Het was natuurlijk niet mijn eerste bezoek aan
het park en het zal ook niet het laatste zijn. Waarom dan
deze mededeling?
Omdat ik u heel graag wil vertellen wat een goede
ontwikkeling het Julianapark meemaakt. Sinds enige tijd
worden heel veel activiteiten in het park geïnitieerd door de
stichting Zuilen en Vecht. Zij maken daarbij bijzonder goed
gebruik van de mogelijkheden die het park biedt, zoals het
Antje Drijver Paviljoen.
Door hun geweldige inzet krijgt het Julianapark duidelijk een
meerwaarde en ik vind het mijn plicht u daarvan langs deze
weg op de hoogte te brengen.
Organisatie: ga zo door, jullie zijn een sieraad voor de
Zuilense activiteiten!
Met vriendelijke groeten uit Zuilen,
Wim van Scharenburg
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W.Smits
utrecht
Nederland
Man
prius4650@casema.nl
20-05-2007 om 14:10:36

Beste Wim Scharenburg.
Voor de eerste keer de website bezocht,heel leuk. Wij
bezitten alle 4 de boeken al,nu nog het boek Werkspoor.
Ik ben geboren in de Swammerdamstaat 7bis boven de
Hengelsportzaak die schuin tegen over de Lubrobroodzaak
zat in 1946.Na enkele jaren verhuisd naar de
Burgm.v.Tuyllkade 97bis,en toen verhuisd naar de
Dieselweg nr.6
Ik heb nog bij Elinkwijk gevoetbald,en bij het
zaalvoetbalteam van het SEBgebouw. Werkspoor en
wescon n.v. gewerkt.Nu wonen wij aan het
Nijenrodeplantsoen al 20jaar
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W. van Scharenburg
Zuilen
Man
wvanscharenburg@h...
www.zuilen.net
18-05-2007 om 16:54:58

Zuilen, 18 mei 2007
Geachte heer Bonarius,
U liet in het bericht geen adres achter, dus probeer ik u op
deze manier te bereiken. Volgens mij kunt u alle informatie
die u nodig heeft vinden op deze site. Als u klikt op de knop
'boeken' komen alle boeken, inclusief het nieuwste boek, in
beeld.
Vriendelijke groeten uit Zuilen,
Wim van Scharenburg
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Hans Bonarius
Wageningen
Nederland
Man
18-05-2007 om 15:55:23

Wij zouden ook graag het boek over Werkspoor willen
bestellen voor mijn nu 84 jarige vader die jaren bij
Werkspoor heeft gewerkt. Kunt U mij adviseren..........
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Frank Welgemoed
Hilversum
Nederland
Man
www.industrieel-erfg...
08-05-2007 om 12:55:25

Leuke site voor de industrieel erfgoed liefhebbers, die onze
site bezoeken, zal ze er op attent maken.
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Adri Onnekink
Utrecht
Nederland
Man
01-05-2007 om 12:15:45

Geachte Heer Scharenburg.

Een paar dingetjes waar ik tegenaanliep (ik zag geen e-mail
adres, dus zet ik het maar hier in het gastenboek) :
- Bij de info over het Werkspoorboek staat bij 'TEE' dezelfde
kop als bij 'Trams'. Kleinigheidje, maar misschien heb je wat
aan de opmerking.
- Bij de nieuwsitems, zoals bijv. 'De T.E.E. is terug' krijg ik
alleen maar de begintekst.
De tekst stopt bij 'Ze vielen op door hun afwijkende en'. Ik
gebruik IE 7. Bij FireFox kan ik de tekst wel lezen, maar valt
het buiten het gele kader. Ik weet niet of ik de enige ben die
dit probleem heeft, maar ik wilde het jullie even laten weten,
want het is zonde als de leuke info niet gelezen kan worden.

Ik ben begonnen in het boek over Werkspoor.
Dit boek is wederom een belangrijke aanwinst van de
geschiedschrijving van Zuilen!!
Een aanrader voor iedereen in Zuilen en speciaal voor de
oud-medewerkers van Werkspoor.
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Marg.
Oss
Nederland
Vrouw
28-04-2007 om 02:06:24

Wim, heel goed het nieuwe boek.
Ik zal het aan Anthos door geven.
Hij werkt nog in Utrecht.
Ik heb het een en ander zitten bekijken.
Leuk die tweeling.
Groetjes marg.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

anton
utrecht
Nederland
Man
antonbos@orange.nl
27-04-2007 om 17:58:39

geachter heer of me vrouw
ik wul zo boek bestellen kan dat en hoe
van WERKSPOOR
UTRECHT-ZUILEN
Deel I
Trams & Treinen
dat vind ik wel leuk
kan u mijn een mail geven hoe dat moet
nijn dank a.bos
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lida van Esch
Nieuwegein
Nederland
Vrouw
lida.vanesch@hccn...
27-04-2007 om 16:52:45

Hallo Werkspoor mensen
Wie kent mijn vader?
Hij heet Wim van Esch-(Wilhelmus Antonius) Hij was eerst
vanaf eind 1948 werkzaam bij de NS-later was het
gedetacheerd of in dienst van Werkspoor. Hij werkte samen
met de aannemer Wim van der Est.
Mijn vader is veel te jong (53jr.oud) in 1974 overleden.
Ik weet heel weinig van zijn werk bij de NS en bij
Werkspoor. Hij was in ieder geval electricien en volgens mij
was hij voorman sein- en electrowezen.
Wie kent hem?
Leven er nog collega's van hem? Ik zou het leuk vinden als
die willen reageren.
Ik heb foto's van hem samen met collega's, die bij de
spoorbaan en voor de "inktpot" gemaakt zijn.
Groetjes
Lida
sorry e-mail adres eerst niet erbij gezet.
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Bertus Korver
Nieuwegein
Nederland
Man
info@korvera.nl
www.korvera.nl
26-04-2007 om 19:18:03

Hallo, ik ben ook in Zuilen geboren (1965), mijn vader was
een bekende poppenkastspeler en goochelaar. Vaak trad hij
op in Zuilen, bijvoorbeeld in het Julianapark of op de
braderie van Zuilen. Ik ben in zijn voetsporen getreden en
speel nu ook poppenkast en treedt ook op als goochelaar.
Leuke site. Misschien heb ik nog wel leuke foto's voor jullie
museum.
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anton
utrecht
Nederland
Man
antonbos@orange.nl
22-04-2007 om 17:54:16

ik zag dat de boek uit is van WERKSPOOR
daar werk mijn opa dat zal ik leuk vinden en hij heeten van
de poll en ik wul graag weetten hoe ik aan die boek kan
kommen .
ken ik hem ook andere boeken handel koopen
mijn dank
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Ben Uythof
Bonn
Duitsland
Man
uythof-meyer@t-on...
20-04-2007 om 07:18:46

Door toeval ben ik op de Zulen-side gekomen. Ik ben 1951
geboren en woonde in de Joh.Uiterbogaerstr 9.en later in de
Koolhovenstraat 97. Ik denk vaak aan mijn mooie jeugd
terug, de Ludgerus Fröbelschool, de heerlijk zomerdagen in
het Julianapark, zwemmen in het Noorderbad "dames en
heren apart", als, jochie mocht ik met mijn zusjes in het
damesbad. Het waren fantastische tijden die ik niet zou
willen missen. In de Uiterbogaerstraat woonde fam.
Lübberink, mijn beste vriendin was Fenneke? Al hoewel ik
haar sinds 40 Jaren niets meer gezien of van haar gehoord
heb, denk ik ieder jaar op 8 maart nog aan haar verjaardag.
Mischien weet iemand waar ik haar kan vinden? Haar
zusjes heten Irene en Jolanda .WBij mijn volgend bezoek
aan Utrecht doe ik beslist een rondje Zuilen.
Alle zuilenaren,hartelijke groeten uit Bonn.

Naam

Luckner J.B.A.

Mijn Overgrootmoeder Anna C.M. Oltmanns, een geboren
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E-mail
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Ch. Parkerstraat 19. 3813 ZH. Amersfoort
Nederland
Man
luckner16@hetnet.nl
16-04-2007 om 13:52:35

en getogen Jordanese (Amsterdamse) overlijdt op 78-jarige
leeftijd en dd. 24 November 1920 te Zuilen. Wordt begraven
o.d. Alg. Begr.plaats a.d. Gansstraat te Utrecht. Zij woonde
niet te Zuilen en verbleef daar dus als bezoeker (Familie van
haar woonde daar eveneens niet) of wellicht ook als
patiente van e.o. andere verpleeginrichting, rusthuis o.i.d.. Is
er wellicht een lezer die iets weet van dergelijke inrichtingen
in die tijd te Zuilen!? De aandifte v.h. overlijden werd gedaan
door Hendrikus Anthonius Heetveld, van beroep
aanspreker. Wie kan mij helpen???3
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Margo Sybranda
Nederland
Vrouw
m.sybranda@kpnpla...
07-03-2007 om 20:20:34

Wie kan mij iets vertellen over de fam. Sijbranda die van ca.
1920-1960 in Zuilen hebben gewoond. Het waren ooms van
mijn moeder, die aan de Amsterdamse Straatweg hebben
gewoond en een loodgietersbedrijf o.i.d hadden. Het nr. van
de woning in 1920 was 4, maar ik neem aan, dat de
nummering nu niet meer hetzelfde is.
Verder weet ik, dat een oom Willem in de jaren 30 een
behoorlijk goede dammer was. Hij deed mee aan landelijke
clubcompetities, waarvan de uitslagen in de kranten stonden
in die tijd.
Hij was werkzaam bij de NS en is overleden in ca. 1935.
Ivm stamboomonderzoek wil ik graag meer te weten komen
over mijn familie.
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Janny Huisman
Utrecht
Nederland
Vrouw
f2hjmhhuis52@hetn...
28-02-2007 om 21:45:23

Naar aanleiding van een bericht van Henk de Koning die op
de Marie Curielaan woonde zou ik heel graag via of van
hem vernemen of hij een zus heeft die Nel heet.Ze was heel
lang een goede vriendin van me tot ze naar Zuid-Afrika
emigreerde. We zaten allebei op de Juliana-mulo
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Laurens den Hartoog
Alkmaar
Nederland
Man
hartoog-wit@hetne...
28-02-2007 om 12:38:42

Geachte heer van Scharenburg,
Lezende in deel 2 van Uw schitterende boeken, kom ik op
blz. 126 een foto tegen van voetbalelftallen van DEMKA. Nu
meen ik bij de knielende spelers op de eerste rij, in de derde
speler van links mijn vader Laurens (LAU) den Hartoog te
herkennen. Mijn vader heeft ruim 50 jaar bij DEMKA
gewerkt en was o.a. keeper bij Hercules toen die club in de
Galgenwaard speelde en later bij Voorwaarts!
Nu hoop ik, dat iemand die dit leest mij dit kan bevestigen,
daar deze foto in ons familiealbum ontbreekt. Mijn vader is
30-10-2000 te Utrecht overleden.
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Erik Driessen
Beesel
Nederland
Man
erikdriessen@terr...
www.sbke.nl
22-02-2007 om 19:19:04

Beste mijnheer van Scharenburg en alle andere lezers van
het gastenboek.
Ik ben op zoek naar een goede foto van het keramische
tegeltableau dat ooit een van de wanden van de St
Ludgeruskerk sierde. Naar ik inmiddels begrepen heb
bestaat de kerk en ook het tableau niet meer. Het tableau is
eind jaren '40 in mijn woonplaats Beesel gemaakt, vandaar
de interesse. Meer info op www.sbke.nl
alvast bedankt voor de moeite en met vriendelijke groet,
Erik Driessen
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frank sparrius
7 monze drive langwarrin
Australië
Man
besser@alphalink....
21-02-2007 om 13:22:09

Geachte Mr Scharenburg,
wij woonden in 25 Fokkerstraat zuilen en zijn in 1957 geemigreerd naar australie toen ik 12 jaar oud was.Mijn
ouders zijn voorig jaar overleeden op leeftijd van 95 en 96
en nu heb ik een hoop informatie over hun.Maar toch zou ik
graag allen vier boeken over zuilen willen hebben niet allen

voor mijzelf maar ook voor mijn oudste zuster en
broeder.Hoe kan ik die noch bestellen want ik will dit toch
hebben voor de 24 kleinkinderen en 32
grootkleinkinderen.pardon mijn hollands.regards frank
sparrius
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Henk de Koning
Mijnsheerenland
Nederland
Man
henk.dekoning@sun...
20-02-2007 om 11:52:41

Ik heb in de periode 1956 tot 1967 in Zuilen in de Marie
Curielaan gewoond. Mijn vader werkte op de Demka. Ik heb
eigenlijk alleen maar goede herinneringen aan die tijd. Ik
denk er dan ook vaak aan terug en ik verzamel Demkamemorabila. Deze site ondersteunt mij bij het herinneren
van menige reeds vergeten feiten. Uw boeken heb ik in uw
winkel gekocht. Ik zie dat er zelfs een 4e boek is en dat kom
ik binnenkort gaarne bij u kopen. Ik wacht met spanning op
de opening van uw museum!
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Laurens den Hartoog
Alkmaar
Nederland
Man
hartoog-wit@hetne...
17-02-2007 om 20:23:09

Nog wat persoonlijke gegevens: Geb.dat. 06-03-1939, adres
t/m 1945: Johannes Uytenboogaardstraat 63 bis, boven
timmerman van Laarhoven en de HAKA en naast drukkerij
Blankenstein,dusn het grote bovenhuis met ook een raam
aan de Sweder van Zuylenweg, daarna Sweder van
Zuylenweg 69 tot 25 augustus 1964.Lagere school: School
3 aan de Hubert Duyfhuisstraat tegenover D0 Schat.+
VGLO 1 jaar
tegen mijn zin op aandrang van de heer Koek,vervolgens
naar de MULO Koningin Julianaschool aan de Prinses
Irenelaan, examen gedaan en geslaagd in juni 1956.
Leraren : de Wildt, de Roo(Duits)
Keizer(Frans)Docter(Nederlands)Foppe(Algebra)Niet meer
in mijn bezit een klassefoto, wie zou mij daar aan kunnen
helpen, enkele leerlingen uit mijn klas:Wim van Baggem ,
Hans Meerwijk, Millie Idema, Mien Kasbergen, Corrie
Gademans , Wil Danvers.
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Laurens den Hartoog
Alkmaar
Nederland
Man
hartoog-wit@hetne...
17-02-2007 om 19:52:58

Beste heer van Scharenburg,
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Cor Bos
Lienden - Betuwe
Nederland
Man
corjbos@kpnplanet.nl
06-02-2007 om 20:24:51

Hallo Wim,
ik heb alle 4 boeken gelezen, wat een werk en mooie
plaatjes.(Zie mijn andere bericht av gisteren)
Bekijk ook eens; www.ansichtkartenversand.com
Mooie oude prenten.
Groeten Cor Bos Lienden (1946-1958 Zuilen Adriaan
Mulderstraat 12)
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carola peek
utrecht
Nederland

Hallo Wim,
Ik heb zelf jaren aan rolschaatsen gedaan bij de rollende
rijders. Op het plein bij de Prinsen Margrietstraat waar we

Reeds meerdere malen bezocht ik Uw boeiende website en
het gastenboek heb ik al diverse keren gelezen.Ook in Uw
boeken heb ik veel interesse.Onlangs was ik in Utrecht en
bezocht de schitterende openbare leeszaal aan de Oude
Gracht en zag dat van al Uw boeken 1 exemplaar aanwezig
was.Via de leeszaal in Alkmaar heb ik nu deel 1 3 weken te
leen.Helaas heb ik moeten constateren dat een onverlaat in
het boek heeft onderstreept en dat bl.39/40 er uit gescheurd
is, misschien kunt U in die zin iets voor de openbare
leeszaal Oude Gracht betekenen.Alle foto,s heb ik
bekeken,alle verhalen nog niet gelezen maar ik ben onder
de indruk.Op 1 verhaal wil ik wel reageren "Het zwemmen in
Amsterdam-Rijnkanaal(merwedekanaal)"
Ook ik heb zwemmen geleerd in het Merwedekanaal
áanvankelijk in het Noorderbad, maar na 1 les hield ik het
voor gezien, zwemmen leren op een krukje onder leiding
van een bulderende badmeester was niets voor mij.

Geslacht
Homepage
Datum

Vrouw
www.freewebs.com/tes...
06-02-2007 om 14:35:07

iedere week oefenden. Ook uitvoeringen gedaan in het
(oude) jaarbeursgebouw aan het vredenburg toen nog. De
leiding was toen van mevr. de Groot en haar dochters
Annioe en Corrie reden ook mee. Ik zal eens kijken of ik er
nog iets van een krantenknipsel of foto's van heb. Het was
in ieder geval altijd heel erg leuk, en ik was er ook goed in.
Maar toen ik het 3 jaar terug weer wilde gaan doen, kwam ik
ten val en leverde het mij een gebroken pols op. Waarna ik
de rolschaatsen maar heel snel heb weg gedaan en het ook
niet meer ga proberen.
groetjes en tot gauw in de winkel hopelijk met
beeldmateriaal.
Carola
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Cor Bos
Lienden - Betuwe
Man
corjbos@kpnplanet.nl
04-02-2007 om 12:59:52

Hallo,ik ben Cor Bos (Corrie Bos), geboren 20-12-1946 in
ZUILEN, Adriaan Mulderstraat 12.
Ik heb hier 12 jaar gewoond. Op nummer 10 woonde de
Familie Ballegooijen en op nummer 14 de Familie
Jaarsveld. Met beide "oude"buren heb ik nog steeds
kontakt.(Jan Ballegooijen en Tineke van Jaarsveld)Ik heb
met veel plezier in deze straat gewoond, tegenover
Fietsenzaak Macco en bij de melkfabriek van
Stam.(EMI)Elinkwijkse Melk Inrichting Stam.
Reageer op mijn Emauil-adres als je me nog kent.
Cor(rie) Bos.
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Willem Blom
Harderwijk
Man
wblom14@versatel.nl
21-01-2007 om 13:26:55

Wat leuk om over Zuilen te lezen. Ben in 1948 in Zuilen
geboren en heb bijna altijd in de van Maasdijkstraat 16
gewoond. Recht tegenover de Fokkerstraat. Herinner mij
nog altijd de "voetbalwedstrijden" in het perkje tegenover
ons huis. De mooie jaren met de vrienden uit de buurt
waaronder Henkie en Wim Zuidervaart. Met zijn drieen
hadden we zelfs een eigen krantje uitgebracht "Het
Zuiderblomblad". Ook de jongens van Jongerius die een
paar huizden terug woonden. Heb op de Elout van
Soetenwoudenschool gezeten en later op deJuliana Ulo
waar dhr van der Wal hoofd was. Woon thans in Harderwijk,
ook heel erg naar mijn zin maar de mooie jaren van Zuilen
vergeet je nooit meer.
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Evie de Boer
Zeist
Nederland
Vrouw
h.cozijnsen@hetne...
05-11-2006 om 19:40:48

Ik ben in 1935 geboren op de Balderikstraat.
Later woonde wij aan de Stephensonstraat.
Vanaf mijn 18e jaar woon ik in Zeist.
Leuke herinneringen aan mijn jeugd met vrienden en
vriendinnen zoals Jeanie van Duinen, Alie Kooiman en Jan
de Kruif. Herman de Kruif kwam ik ook tegen op de site. Ik
ging toen naar de school aan het Bisschopsplein.
Heel leuk deze site. Verder succes hiermee.
Evie de Boer (meisjesnaam)
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obbe h. norbruis
amsterdam
Man
18-10-2006 om 23:49:06

L.S.
Bijzonder hoor, deze site!
Ooit woonde ik - tussen geboorte en mijn derde levensjaar in Zuilen en heel vaag herinner ik mij de "Ronde van Zuilen"
bij ons voor de deur.
Via omwegen ben ik inmiddels aan de delen 1,2 en 3 van
"Toen Zuilen nog Zuilen was" gekomen maar dat er een
'museum' bestaat wist ik niet.
Wellicht is dat een goede plek voor het ambtskostuum van
de laatste burgemeester van Zuilen dat ik in mijn bezit heb..
Obbe H. Norbruis.(kleinzoon van...)

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Theo Hiltjes
Enschede
Nederland
Man
hiltjes@home.nl
09-10-2006 om 15:09:06

Ik heb met heel veel plezier in Zuilen gewoond en wel in de
Beatrixlaan op nr. 65.de nummering is nu veranderd. Nr. 65
was op de hoek met uitzicht op de Irenelaan.
Bewoners waren o.a. Fam.van Rijswijk-Fam.Tinholt(later
Fam.Jeizer) Fa.van Bergen-Fan.Schrey-Fam.van den
Dool.Fam.Martens/Smit-Fam.Doeve-Fam.Reith-Fam.van
Hoorn-Fa,.Koek-Fam.Meyer-Fam.de Wilt-Fam.Vos etc.
Achter de Beatrixlaan waren weilanden en daar kon
iedereen spelen.
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Willem Pauwelussen
Groningen
Nederland
Man
wpauwel@inn.nl
02-10-2006 om 16:04:11

Geachte heer Scharenburg,
Ik ben bezig aan een familieroman die vanaf '65 in Utrecht
speelt en waarbij de vader (als lasser) bij Werkspoor en de
16jarige zoon (als ongeschoolde) bij Demka gaat werken.
Inmiddels heb ik al wel wat fotomateriaal maar ik mis nog
een plattegrond van de fabriek(en), waar ik kan zien waar
allerlei dingen gebeurden. Bijvoorbeeld: waar waren
kantoor/tekenkamer/lasserij/gieterij/kantines, enz. Als u mij
op dat gebied iets zou kunnen toemailen zou ik zeer
geholpen zijn.
Alvast bij voorbaat dank voor de moeite en met vriendelijke
groeten,
Willem Pauwelussen
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tineke barneveld
oud zuilen
Nederland
Vrouw
tbarneveld@planet.nl
20-09-2006 om 00:07:43

Voor het eerst op deze side, is dat niet stom, en dat terwijl ik
zo dol ben op Zuilen en dan vooral Oud Zuilen! Smullen van
de boeken van Wim Scharenburg! Dankdaar maak ik ge
bruik van deze side om te zoeken naar leden van de familie
Van Krimpen, die op de Vechtzijde 73 in het oude dorp
hebben gewoond van 1936 tot circa 1954. Wie weet......
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p.r.post
hoorn nh
Nederland
Man
pr.post@hccnet.nl
17-06-2006 om 18:47:53

ik ben in 40 geboren in de st ludgerusstraat 5 en in 46
verhuisd naar nummer 38.
mijn moeder en vader zaten bij sport vereent,en mijn vader
was destijds keeper bij elinkwijk en de handbalclub sport
vereent,hij is ook nog nationaal doelman geweest bij de
handbalvereniging sport vereent ,nu udsv.
mijn vader werkte bij werkspoor op de tekenkamer,waar ik
in 58 ook terechtkwam op de afdeling wagonbouw.
ben zeer geintereseerd in de loop van zuilen,mijn oom piet
vreeswijk speelde destijds ook bij elinkwijk en zijn vrouw is
nog in leven.
uw reactie tegemoet ziende :p.r.post
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D Freund
Nieuwegein
Nederland
Man
16-06-2006 om 07:37:04

Halllo Wim ,
Sinds kort heb ik alle delen van de serie Zuilen toen Zuilen
nog Zuilen was in mijn bezit.
Ik heb er al vast wat ingekeken , met veel plezier .
Geboren ben ik op de Amsterdamsestraatweg 529 bis ,
naast het winkeltje van Bemo (chocolade).
En later verhuisd naar de Minister de Visserstraat , waar ik
17 jaar woonde .
Ik woonde van 1950 tot 1998 in Zuilen .
Wat me opviel in deel IV op bladzijde 22 dat de foto van de
ingang van het voormalig gemeente in Zuilen niet van voor
1954 kan zijn .
In die tijd liep er voor het bruggedeelte een sloot (waar
mensen watervlooien vingen voor hun vissen )die sloot is
niet te zien op de foto.
En rechts van die foto daar lagen groente tuinen .
De boeken zijn een sierraad in mijn boekenkast en zal ze
nog veelvuldig doorlezen en bladeren .
MVRGR
D freund
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leo gerritsen
Philippine (zeeuws-vlaanderen
Man
leogerritsen@wana...
09-06-2006 om 02:16:30

Na 62 jaar in Zuilen te hebben gewoond zijn mijn
vrouw en ik naar Zeeland verhuisd.De boeken over Zuilen
zijn in mijn bezit dus kan alles uit mijn jeugd
nog eens nalezen.Ook al dat mijn ouders vermeld staan in
de banketbakkerij op de asw 585,
Ik moet de Hr Schrarenburg een compliment geven voor
al het werk dat hij heeft verzet en nog doet hulde.
PS als uw museum geopend word zullen wij zeker een bezoek brengen.
Leo Gerritsen
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Menno de Bruine
Limmen
Nederland
Man
menno.de-bruine@c...
29-04-2006 om 18:46:36

Hallo lezers,
Ik ben op zoek naar gegevens van mijn grootvader wat hij
heeft gedaan in de II WO.
Zijn naam is Christiaan van der Meijden hij woonde op de
van de Werfplein 3.
Ik weet via mijn moeder (anneke van der Meijden) dat hij in
het verzet heeft gezeten.
Er moet ook een foto zijn waar hij met een grote groep
mensen op staat (volgens mijn moeder was het op een
schoolplein).
Ik zelf ben in het bezit van legitimatiebewijs van
luchtbeschermingsdienst van mijn grootvader. Zal zeker het
boek van Zuilen gaan lezen vna de IIWO, ik hoop dat
iemand mijn meer info kan sturen.
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Wim van Scharenburg
Zuilen
Man
wvanscharenburg@h...
25-04-2006 om 22:35:06

Speod!!!
Geachte bezoeker,
Uw hulp wordt gevraagd voor het volgende: Voor een reunie
van oud-leerlingen van de Bedrijfsschool van Werkspoor, de
Dudok van Heelschool, examenjaar 1966, richting
meubelmakerij/houtbewerking worden oud-leerlingen en
eventueel leerkrachten gezocht. In deze examenklas zat in
ieder geval Evert van Rossum. Mail alstublieft met spoed
als u meer mensen uit deze klas kent en deel wilt nemen
aan deze reunie.
Wim van Scharenburg ( wvanscharenburg@hotmail.com
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J.Bindels
`Breda
Nederland
Man
k.bindels@casema.nl
25-04-2006 om 16:44:53

Ik heb genoten van de verhalen over Zuilen,
In 1935 ben ik op de Sweder v Zuilenweg nr.16 geboren
samen met mijn ouders 3 broers en 4 zussen hebben wij
daar gewoond naast een drogist anex foto zaak op nr.14
van Fam.Groenberg deze had 2 kinderen Hans en Clara.bij
het uitbreken v/d oorlog zijn deze kinderen met mijn ouders
mee gevlucht naar Kockengen,daarna zijn ze onder
gedoken omdat ze Joods waren en pas na de oorlog weer
tevoorschijn gekomen.
in 1950 zijn mijn ouders met alle kinderen verhuist naar
Breda.
groeten Ko Bindels
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Marcel van der Poel
Geldermalsen
Nederland
Man
marcel.poel@plane...
home.zonnet.nl/marce...
23-04-2006 om 22:52:45

Ik en mijn familie wonen of hebben gewoond op Zuilen. Ik
ben op zoek naar documenten, foto's, film etc als onderdeel
van mijn genealogie onderzoek. Mijn grootouders van der
Poel hebben van 1930 tot 1972 gewoond in de St
Winfridusstraat nummer 45, mijn grootouders Schreuders in
de Balderikstraat en later in de pionstraat. De meeste van
mijn ooms en tantes van de van der Poel kant hebben op de
Sint Ludgerussschool gezeten. Ik vraag me af of daar nog
klassefoto's van zijn. Ik zou het leuk vinden als iedereen die
foto's, documenten etc heeft van mijn grootouders en hun

gezinnen me zou mailen.
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Sibylla
Utrecht
Vrouw
s.hofhuis@rocmn.nl
12-04-2006 om 19:23:16

Dag Toos en Wim...
Wij, Joost en ik kijken regelmatig op jullie site...hebben deze
site zelfs opgenomen binnen onze site...Veel succes
erover...mijn kerkboekje is o.a. bij jullie beland...vindt de
familie geweldig...
Willen jullie alsjeblieft 2 kerstlepels apart houden of
bestellen voor binnenkort???
De lepels uit 1973 en 1975...
Veel groeten, S.Hofhuis
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Dik Beker
Hilversum
Nederland
Man
gdbeker@chello.nl
www.gdbeker.nl
15-03-2006 om 22:01:00

Via google kwam ik op deze website. Ik ben in 1943 in de
Cornelis Mertenszstraat geboren en woonde daar op nr 14,
daarna woonde ik tot 1964 in de Amperestraat op 28bis.
Heel leuk dit stuk jeugdgeschiedenis te kunnen zien. Ik heb
van het oude Zuilen diverse familiefoto's. Hoewel ik lang
niet in Zuilen geweest ben, zal ik de Amsterdamestraatweg
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Thea Brons van Leur
Heerhugowaard
Nederland
Vrouw
thea.brons@quickn...
08-03-2006 om 16:12:48

L.S.

binnenkort eens bezoeken.

Ik ben toevallig op Uw site terecht gekomen
omdat ik mijn klasgenoten zoek die bij mij op de prinses
Margrietschool hebben gezeten in de periode 1963/1970
Ik heb vanaf 3 maanden tot 12 jaar in de St Winfridusstraat
54 bis gewoond en ik denk met veel plezier terug aan
Zuilen.
Ik ben ook opzoek naar een foto van de oude
Margrietschool, staat deze misschien ook in een van uw
boeken .ik ben inmiddels woonachtig in Heerhugowaard,
maar nu ik bezig ben met de reunie denk ik vaak terug aan
die tijd
Met vriendelijke Groet
Thea Brons van Leur
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Miranda dortwegt
Burgh Haamstede
Nederland
Vrouw
scarrym@hotmail.com
18-02-2006 om 21:22:52

hallo,
Ik begrijp dat deze site over zuilen gaat.
maar ik zou graag een oproepje doen.
We zijn op zoek naar Ruben of Rubert Jongerius, die
samen met zijn zus Harriet(te) of henriette, en moeder op
de abstederdijk heeft gewoond.
Hij is rond 1948 geboren, en was in de jaren 70 PTTer.
kent U hem, en weet U waar hij woont, stuur dan AUB een
mailtje.
hij is namelijk de biologische vader van mijn man.
Alvast bedankt voor de reacties,
groetjes Miranda
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Rikki
Utrecht
Vrouw
inweerenwind@hotm...
groups.msn.com/stadu...
06-01-2006 om 17:35:17

Goedemiddag allemaal,
Zijn er hier misschien mensen (of hun ouders) die John
Bolhaar hebben gekend? Voor zover ik weet heeft hij tot het
najaar 1958 op de Sweder van Zuylenweg 4 bis gewoond
(de adressen ervoor weet ik niet), daarna is hij met zijn
vrouw Mia van Brakel naar de Fahrenheitlaan 17 verhuisd.
Later zijn ze gescheiden en toen hij in 1967 overleed aan de

gevolgen van een auto ongeluk woonde hij met Corrie
boven zijn radio-televisiewinkel op de
Amsterdamsestraatweg.
Zelf wonen we in de Nicolaas Sopingiusstraat.
Alvast bedankt! Groet, Rikki
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Johanna Awad-Rogier
Midlothian
Verenigde Staten
Vrouw
jasmijntje88@hotm...
www.zuilen.net
02-01-2006 om 20:41:33

Wat leuk is de Zuilense website.Het is 38 jaar geleden dat ik
uit Zuilen ben weggegaan eerst naar het Midden Oosten
voor 7 jaar( Lebanon and Egypte)en nu woon ik met mijn
man en kinderen al voor 24 jaar in de USA eerst in Miami
Florida en nu in Midlothian Virginia vlak bij Washington DC.
Ik heb eerst op de Hubert Duyfhuisstraat 5 gewoond voor 9
jaar tegenover Dr Spoon en toen op de Torenstraat.Ik was
in dezelfde klas met Marijke van Scharenburg op de
Theresia school tot 1953. Voorheen was mijn naam Jopie
Rogier.
Wie kent mij nog?.De laatste keer dat ik in Nederland was
dat was zo'n 12 jaar geleden. Ik ging ieder jaar met mijn
kinderen naar Nederland totdat mijn vader stierf.
Groetjes van Johanna Awad-Rogier
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Frans Werring
Utrecht
Nederland
Man
werring@casema.nl
11-12-2005 om 21:33:46

sinds kort heb ik ook het 4e boek over Zuilen in mijn bezit,
het is een lust om ook dit deel in te zien, net zoals de 3
boeken hiervoor. er komen bij mij weer leuke herinneringen
naar boven. alle lof voor de Hr: van Scharenburg. ik ben in
1945 geboren op de Marnixlaan en wel in het Zuilense
gedeelte, mijn schooltijd en jeugd doorgebracht op de
ludgerusschool en de welpen. hopende dat dit niet het
laatste boek over Zuilen is want er is nog genoeg historie
voor nog een deel.
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Gerda Mulder
Gorinchem
Nederland
Vrouw
mulder-smits@solc...
18-11-2005 om 18:07:22

Wat een leuke ontdekking: de boeken en de site over
Zuilen. Ik ben niet geboren in Zuilen (1956), maar mijn
broers en zus nog wel. Ik ben geboren in de Maasdijkstraat
(nr. 56). Toen ik 4 ws zijn we verhuisd naar de
Weerensteinlaan en weer later hebben we gewoond op de
Straatweg t.o. de Demka.
Bij het lezen van deel 4 is mijn jeugd weer tot leven
gekomen: mijn oma woonde in de Balderikstraat (nr. 109), ik
zat op Sport Vereent in de H. Duyfhuifstraat (mijn vader is
jaren voorzitter geqweest van deze vereniging), de lagere
openbare school aan de Beatrixlaan, de MULO/MAVO aan
de Irenestraat, het Noorderbad, het Julianapark, kortom te
veel om op te noemen. Mijn tante heeft tot vorig jaar in de
Fokkerstaart gewoond.
Ik kom zeker alle delen van het boek kopen en blijf
regelmatig op deze site kijken. Veel succes.
Gerda Mulder.
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Adri Onnekink
Utrecht
Nederland
adrionnekink@wana...
07-11-2005 om 16:44:18

Beste Hr. van Scharenburg,
Ik heb weer volop genoten van deel 4!
Weer een aanwinst vcoor Zuilen!
Groeten
Adri Onnekink
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Carel Gerritsen
Gorinchem
Man
c.w.gerritsen@cas...
30-10-2005 om 20:34:24

Ik ben geboren in de Jan van der Doesstraat
nr.5.
In 1932.Je kan wel uitrekenen wat mijn leeftijd is.Ik ben nu
pas attent gemaakt,door Jack de Lange, op de uitgave van
de Zuilense boeken.

Wat een heerlijkheid is het om de oude gegevens onder
ogen te krijgen.Mijn school aan de HubertDuyfhuisstraat
bestaat ook niet meer.
Misschien kan ik er in de boeken iets over lezen.
Groeten van Carel.
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Wim van Scharenburg
Zuilen
Man
wvanscharenburg@h...
29-10-2005 om 23:32:23

Zuilen, 29 oktober 2005
Geachte bezoekers van de site.
Dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Voor mijn boeken
over Zuilen ben ik nog steeds op zoek naar nieuw materiaal.
En tot nu toe heb ik helemaal nog geen beroep gedaan op
de bezoekers van dit gastenboek.
Maar... wie weet!
Voor de verzameling over Zuilen ben ik in het bijzonder op
zoek naar foto's van:
hazenwindhondenrennen in het Julianapark,
rolschaatsvereniging 'De Rollende Rijders',
de ronde van Zuilen,
de kermis in de St.-Josephlaan,
enzovoort.
Ook allerhande schoolfoto's staan op mijn verlanglijstje.
Mocht u een en ander hebben: ik wil er graag kopien van
maken. Ondertussen hoef ik u toch niet meer te vertellen
dat de door mij gevraagde foto's wel 'Zuilens' moeten zijn,
dus van vóór 1954.
Nou ben ik benieuwd.
Groeten uit Zuilen,
Wim van Scharenburg
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Wil Peisser -Stee...
Gladbeck
Duitsland
wil.peisser@web.de
29-10-2005 om 22:40:41

Hallo Piet Groenendaal,hier is een buurmeisje
van vroeger een van de Steenbrinken(Willie)en wij woonden
op nr46 dus de melkboer was op nr 48.
De boeken over Zuilen, die mijn broer heeft bezorgd, heb ik
met veel plezier gelezen.Heel
leuk dat ik een foto vond waar ik opsta en die ik zelf niet
bezit.Ik zat toen in de klas bij
o.a.Tineke van den Hoven,Gerrie van Eyndhoven Marijke
Scharenburg en nog vele meer.De meesten op de foto heb
ik met naam herkend.
Zelfs in de stad waar ik nu woon is Zuilen goed
vertegenwoordigd.Zo´n vijftien jaar geleden meende ik
iemand van de lagere school te herkennen en bij navrage
was het zo.Er wonen drie zussen uit de Julianabouw hier.
Groeten aan alle die me kennen.
Wil Peisser-Steenbrink
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Hannie Verkerk
Klarenbeek
Vrouw
paweststrate@klik...
29-10-2005 om 16:35:35

Hallo Zuilenaren,
Dit is een fantastische site! Leuk om al de verschillende
berichtjes te lezen. Regelmatig kijk ik of er weer wat nieuws
bijgekomen is. Zelf kom ik van geboorte van boerderij
Geitenstein, die naast kleuterschool "de Kindertuin" aan de
Daalseweg stond. Helaas moet ik in de verleden tijd
schrijven, want zowel de kleuterschool en lagere school als
de boerderij zijn afgebroken. Voor mij is de Daalseweg
maar half. Alleen de oude huizen langs de Vecht staan er
nog maar. Erg jammer! Gelukkig vind ik veel terug in de
boeken over Zuilen, waarvan vandaag het vierde deel
uitgekomen is! Reuze bedankt meneer van Scharenburg. Ik

zie het met belangstelling tegemoet en hoop dat u er nog
lang mee door mag gaan. Hartelijke groeten,
Hannie Verkerk
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Cees Stam
Assen Drenthe
Man
www.cbs-promotions.n...
28-10-2005 om 14:59:19

Dit is een berichtje uit het hoge noorden,
Voor degenen die even na moeten denken wie
was Cees Stam ook al weer hij heeft een tweeling broer
Loek twee donker harige mannetjes die ik de Fultonstraat
woonde tot ongeveer 1966 ik zat op de Aneús Makaai
school en ben in de vierde klas naar de Pr. Margrietschool
gegaan na mijn diensttijd ben ik in Assen blijven wonen
getroud en heb een zoon die is ook getroud en heeft een
dochter en een verkeersschool.
Ik ben geboren op 24-07-1946 en ben juist op dit moment
bezig met de onderhandelingen voor de verkoop van mijn
bedrijf C.B.S. Promotions.
Mijn jeugt was prachtig op Zuilen, ik heb ook een hele hoop
boeken over het oude zuilen en van USV ELINKWIJK
Ik sluit af want anders blijf ik schrijven
aan een ieder die mij kent,
De groeten
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xandra Pieters
vianen
Nederland
Vrouw
rnx@planet.nl
30-09-2005 om 17:33:11

Wat een leuke manier om zo Zuilensbreed met elkaar in
contact te komen!Mijn moeder is geboren in de
Tomaatstraat nr.12 in 1922.
Zij heeft hoogst waarschijnlijk op de Theresiaschool
gezeten.Kan iemand dat bevestigen?Haar naam was Elly
Polhout.Als er veel foto's zijn gemaakt van kinderen in de
klas, zou ze daar wellicht tussen kunnen zitten.Wie heeft er
nog foto's uit haar schooltijd?1926-1932.
Ik ben benieuwd en alvast bedankt voor het
meedenken.Xandra Pieters.
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Piet Groenendaal
Tiel
Nederland
Man
pietgroenendaal@v...
14-09-2005 om 10:57:58

Geachte heer Vossenstein,
Misschien kan ik U op weg helpen met Uw speur
tocht.
Mijn grootvader Tijmen Groenendaal heeft in
1921 een melkwinkel gekocht van ene heer
Vossenstein.De winkel was gevestigd de Lesseps
straat 49 ,hoek Swammerdamstraat.
Als U mij de betreffende foto mailen kan ik kijken of dit klopt.
Vriendelijk groeten
Piet Groenendaal
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Ton Macco
Utrecht
Nederland
Man
ton-irma@wanadoo.nl
14-07-2005 om 16:01:06

Hallo Zuilennaren
Met toestemming van dhr Scharrenburg mag ik deze site
gebruiken om een oproep te doen voor een reunie op 29
oktober van de St ludgerusschool en de St Thereseschool
voor leerlingen die deze school hebben doorlopen van 1961
tot en met 1967
Kijk op www.speurders,nl bij contacten en dan bij reunie's
daar zie je en grote advertentie met alles over de reunie
Ook wanneer je niet in dit tijdvak op deze school hebt
gezeten vraag ik je even te kijken want misschien kun je me
verder helpen.
Bedankt
Ton Macco
Jan Haringstraat 31
3554 XV te Utrecht (zuilen)
030 2422548
06 14341655
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hannes
wat@wanadoo.com
13-07-2005 om 23:44:27

leuk
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Gerard Kosterman
Eindhoven
Nederland
Man
g.kosterman2@chel...
19-06-2005 om 23:46:06

Bij toeval kwam ik op uw website terecht. Omdat de ouders
van mijn moeder in Zuilen woonden (Swammerdamstraat)
heb ik toch wel een binding met Zuilen. Mijn moeder is daar
geboren en heeft er tot haar huwelijk in 1951
gewoond. Ik heb een vraag: in uw lijst met museumartikelen
staat o.a. een GEVU-bus in de schaal H0. Zo'n bus hoort
zeker op mijn modelspoorbaan. Mijn vraag is of u mij zo
willen/kunnen vertellen waar ik ook zo'n bus kan bestellen.
Samen met een NBM-bus (die ik al heb)in dezelfde schaal
komt dan een stukje herinnering van Zuilen/Utrecht op mijn
baan tot leven. Bij voorbaat dank ik u voor de moeite.
Gerard Kosterman
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janny huisman
utrecht
Nederland
Vrouw
j.m.h.huisman@fre...
05-05-2005 om 22:35:49

Beste Wim Scharenburg, Leuk om inmiddels zoveel
berichten op deze site te lezen. Uw boeken zijn echt
fantastisch, nostalgie is altijd leuk. Een persoon heb ik al
persoonlijk een berichtje kunnen sturen met informatie. En
gelukkig heb ik een kleine bijdrage mogen leveren aan deel
III, d.m.v. gegevens die mijn vader in W.O.-II verzameld
had. (o.a. het gedicht van sig. winkel NOZ op de
A'damsestraatweg. Zelf zou ik heel graag iets vernemen
van mensen die in de jaren 53 tot en met 57 op de Julianamavo zaten. B.v. Nel de Koning, Rietje van Dijk, Mirjam
Carton, Riemke Visser, Jeanny Andriesse, Wilma en
Renate Durczack en vele anderen. Ik ben geboren op de
van Hoornekade en heb vervolgens gewoond in de Joh. van
Andelstraat op nr. 12 en op nr. 14 bis, daarna in de Pr,.
Margrietstraat. Ik heb echt een fantastische jeugd gehad in
Zuilen....
veel herinneringen aan b.v. Julianapark.
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Thea Comes
Montfoort
Nederland
Vrouw
th.stolker@planet.nl
23-04-2005 om 22:52:55

Even een reactie op het voorgaande bericht. Ik vond het erg
leuk om iets te lezen over de speeltuin "Jong Leven"! Ik heb
er veel gespeeld en ben ook lid geweest van "De Rollende
Rijders". Maar heb daar helaas helemaal geen foto's van!
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Peter Lentz
Oosterhout
Nederland
Man
Lentz-Oosterhout@...
17-04-2005 om 23:56:33

Zuilen,
In mijn jeugd veel bij mijn grootouders in de Koningstraat.
Speeltuin "Jong Leven" en het Julianapark. In 1979 aan de
Irenelaan komen wonen (twee huizen verder woonde
meester van Roo een oud leraar aam de Juliana
MULO/MAVO).
Als klein kind vond ik het hoogst interessant te kijk naar de
bruiloftspartijen in het gebouw van de Stevensfundatie aan
de Margrietstraat.
Mijn grootvader dhr.P.Lentz is, na "Oppie" Gijs Tenhoeven,
jarenlang "Oppie" beheerder geweest van de speeltuin
"Jong Leven" tot eind jaren '80 begin '90. Hij is in 1993
overleden in de Titus Brandsma. Ik heb zelf na de Irelelaan
tot 1995 gewoond aan het Vechtplantsoen en ben toen
verhuist naar Brabant.
Ik ben benieuwd of er mensen zijn die nog meer weten over
"Jong Leven", de speeltuin en het verenigingsleven. Oh
ja..."De Rollende Rijders"

die waren er ook ooit nog... zij hadden een grote asfaltbaan
op het terrein van de speeltuin en later werd daar in de
winter wel eens geschaatst.
Peter Lentz
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wim van scharenburg
utrecht
Man
wvanscharenburg@h...
15-04-2005 om 12:59:20

Geachte mijnheer Vossestein,
Dank voor uw oproep in het gastenboek. In het
adressenbestand dat ik heb uit 1937 komt de naam
Vossestein in Zuilen niet voor.
wat straatnamen betreft is de keus met straten die met de
letter 's' beginnen als volgt:
Siemensstraat
St.-Bernulfstraat
St.-bonifacisstraat
St.-Josephlaan
St.-Ludgerusstraat
St.-Willibrordusstraat
St.-Winfridusstraat
Stephensonstraat
Swammerdamstraat
Mogelijk bent u hiermee geholpen. als dat niet zo is, dan
denk ik dat u er handig aan doet uw e-mail adres in het
gastenboek erbij te plaatsen, dat antwoord wat makkelijker.
Groeten uit Zuilen
wim van scharenburg
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J. Vossestein
Amsterdam
Man
15-04-2005 om 09:32:43

Onlangs een piepklein familiefoototje gescand en
uitvergroot van de Zuilense melkhandel van mijn
grootvader, Mijndert Vossestein. Het gezin staat er trots
voor, en er is een helaas onleesbare straatnaam te zien,
een wat langer woord dat met een S begint en op -straat
eindigt. Foto moet van 1920 zijn, gezien de zwangerschap
van m'n oma.
kan iemand me helpen reconstrueren welke straat dat
egweest is, en of er daar nog iets van bestaat?
Graag mail ik het fotootje toe.
Dank vast,
Jacob Vossestein

Naam
Woonplaats
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E-mail
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W. Grit
Julianadorp (gem. Den Helder)
Nederland
Man
w.grit@Quicknet.nl
03-04-2005 om 23:41:31

Door goede kennissen alhier ben ik gewezen op het
bestaan van de "Zuilense boeken" en ben daar sedertdien
erg vol van.
In 1950 zijn mijn tweelingbroer en ik geboren op de J.M.de
Muinck Keizerlaan 30. Toen het laatste huis aan de
noordelijke kant.
Mijn vader was toen tandarts op Zuilen en had praktijk in
zijn ouderlijk huis aan de Amsterdamsestraatweg tegenover
het Julianapark.
Velen zullen zich dat nog herinneren.
Aan mijn Zuilense jaren tot 1970 bewaar ik dierbare
herinneringen.
Door dienstneming bij de Marine heb ik mij in Noord-Holland
Noord moeten vestigen (ook geen straf overigens), maar
een zekere heimwqee naar het Zuilen van mijn jeugd is
altijd blijven knagen.
Ik kijk erg uit naar de door u geschreven boeken en zal zeer
binnenkort uw winkel bezoeken.
Veel succes met de vervolgdelen,
W. Grit

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

L.Nagtegaal
Houten
Man
f.nagtegaal@wanad...
31-03-2005 om 19:00:22

Geachte heer Scharenburg,
Heel toevallig op uw site gekomen en daar door middel van
de verhalen weer in mijn gedachten terug gegaan.
Mijn jeugd heb ik door gebracht in Zuilen en gewoond op de
Burgm.v.Tuyllkade.
Op de RK schhool geweest en ik herrinner me daar van de
volgende onderwijzers Mel Zandkuil Meester Franken en
Meester de Groot.
Ik ben benieuwd of er nog mensen zijn die daarop
reagerenik kijk er na uit en blijf de site volgen.
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Woonplaats
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Jos Bours
Utrecht
Nederland
Man
josbours@hotmail.com
28-03-2005 om 22:16:48

Wie weet het huidige adres van Joop Daalhuizen?
In de week van 18 t/m 21 mei speelt Stut Theater'"De geur
van Kruidnagel" in de Blauwe Zaal van de schouwburg. Dat
stuk gaat onder andere over de sluiting van de DEMKAstaalfabrieken in Zuilen. In verband hiermee zijn wij op zoek
naar het huidige adres en telefoonummer van Joop
Daalhuizen, die tijdens de sluiting in 1983 een belangrijke
rol speelde in het verzet tegen die sluiting. Joop woonde
toen in Elinkwijk.
Wie kan ons helpen?
Bij voorbaat dank!
Jos Bours
Informatie ove rhet stuk: www.stut.nl .
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Thea
Amersfoort
Nederland
Vrouw
hanthe@planet.nl
www.mysitehome.com/d...
10-03-2005 om 20:12:18

Voor onze reunie 4e klas lagere school uit 1960
(Bethelkerk-school van meester Lenstra) zijn wij op zoek
naar een TONNY BAARS(nu ongeveer 55 jaar) die (naar
men zegt) getrouwd geweest is met FRED GLOUDEMANS.
Deze Fred Gloudemans schijnt ooit (rond 1970?) heel erg
betrokken lid, mogelijk prins Carnaval te zijn geweest van
de Carnavalsvereniging de 'Hottentotters'.
De Hottentotters hadden het SEB gebouw als residentie.
Deze Fred Gloudemans is op dit moment het enige
aanknopingspunt om Tonny terug te kunnen vinden.
Mogelijk kan hij vertellen waar we TonnY kunnen vinden.
Misschien is er iemand die zich Fred kan herinneren en
weet waar we hem kunnen vinden? Of misschien Tonny
Baars (ze heette vroeger van Montfoort).
Op 2 april aanstaande is de reunie, het zou leuk zijn als we
haar nog op tijd kunnen vinden.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Homepage
Datum

Teus Lutteke
Hippolytushoef
Nederland
Man
baracuda@quicknet.nl
dewieringermolens.nl
04-02-2005 om 15:08:12

Donderdag 03-02-05 met behulp van een laatste vrije
reisdag 60+ het derde deel opgehaald in Maarssenbroek
(broertje).
Vanmorgen gestart en nu 15.00 uur nog steeds bezig met
dit ontzettende nostalgische gebeuren.
er is natuurlijkw el wat te lezen als je zelf en echtgenote van
1937 tot en met 1964 in Zuilen gewoond hebt en er nog
steeds komt omdat er familie verspreidt woont. Alhoewel
verspreidt alleen in ed Bessemerlaan tot voor kort 3 stuks
(broers)
Ondanks dat de drie delen al heel uitgebreidt zijn komen wij
toch niet veel raakvlakken tegen b.v. het 1200 jarig bestaan
van zuilen met de ridderspelen.
Ondanks hebben wij veel ontzag en respect voor de initiatief
nemer. Wij hopen ook dat er nog boeken mogen volgen.

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail

Gert van Es
Utrecht
Man
gertvanes@planet.nl

Zuilen is voor mij Werkspoor, Demka, Elinkwijk en de
woningen in de Lessepstraat en omgeving.
Laten we met zijn allen er voor zorgdragen dat de woningen
blijven en niet gesloopt worden oid.Gewoon authentiek

Datum

21-01-2005 om 17:03:40

Zuilen.
Op naar boek 4 en 5 van de heer Wim van Scharenburg.
Demka en Werkspoor komen niet meer terug, helaas.
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Ad Kurver
Zevenaar
Nederland
Man
adkurver@hotmail.com
15-12-2004 om 17:24:04

Het is ruim veertig jaar geleden dat ik uit Zuilen ben
vertrokken. Lang in Zeist gewoond, maar in Utrecht
gewerkt. Bij de Lumax, de drukkerij van de KAB, later het
NKV. Na een werkkring in Zeist teruggekomen in het
Ondiep. Ik heb er tot aan het einde van het bestaan van de
drukkerij gewerkt. De lagere school bezocht in de
Bonifaciusstraat (Ludgerusschool) en gewoond in de
Swammerdamstraat (naast de bakkerij van Moolenbeek).
Gevoetbald bij HMS, na eerst een paar jaar op de welpen
gezeten te hebben. In het pastoor Schiltehuis op zolder
kwamen we bijeen.
Bedankt voor de mooie site!

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

E.Wouda
bilthoven
Nederland
Man
ewouda@casema.nl
01-11-2004 om 17:27:34

Dit is een hele mooie site.Kwam er bij toeval achter.
Ik heb van 1933 tm 1958 in de Balderikstraat nr.125
gewoond.had daar goede vrinden tw.veel te vroeg
gestorven Wim Lubbersen-Appie Krukland en nog meer.Ik
kan van die tijd nog veel anecdote,s vertellen als daar
belangstelling voor is zou ik dat graag op de site willen
zetten
Ik ben inmiddels ook 70 jaar maar nog gezond van lijf en
leden.Verder
wens ik Uveel succes en zou graag het boek willen
aanschaffen.
Ik hoor nog van u
MET VR.GR EEK WOUDA
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Thea Kooij
Amersfoort
Vrouw
hanthe@planet.nl
www.mysitehome.com/d...
26-10-2004 om 16:11:20

Wat een heerlijke site. Zeker als je, zoals ik, met een
groepje klasgenoten herinneringen uit het Zuilen van 1960
aan het ophalen bent. Ik lees hier berichten van
verschillende mensen uit de Weth. Plompstraat en
omgeving. Wij zoeken onze klasgenoot Gerrie Koenen, geb.
rond 1950, het gezin woonde destijds naast de visboer in de
Koolhovenstraat. Weet iemand te vertellen waar het gezin
Koenen gebleven is?
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Peter IJzerman
Maarssen
Nederland
Man
peterijz@tiscali.nl
13-10-2004 om 13:41:02

Zoals mijn broer Alex al in het gastenboek heeft geschreven
ben ook ik een zoon van 1 van de bekende
tweelingbroertjes IJzerman. Nadat de ooievaar ook voor mij
in 1966 in de Balderikstraat was geland ben ik uiteindelijk
(helaas) toch over de voormalige gemeentegrens heen
verhuist naar Maarssen, maar heb nog steeds de nodige
contacten met het Zuilense. Een deel van mijn
brandweeropleiding mocht ik zelfs genieten op de kazerne
van Zuilen.
Nog steeds heb ik via het internet de nodige contacten met
oud-klasgenootjes van destijds om de nodige herinneringen
aan mijn Zuilen-tijd levendig te houden. Dat geldt helaas
niet voor alle klasgenootjes, want hoe het thans met Tinie
van de Kwast gaat weet ik niet. Ze woonde op de
Bessemerlaan en was het eerste meisje waar m'n hart
sneller van ging slaan. Begin 80-ér jaren kwam ik haar nog
tegen in het nu gesloopte Noorderbad en kreeg daar toen
mijn eerste echte zoen van haar ... onder water nog wel.

Naam
Woonplaats
Land

Ineke de Groot
Nieuwegein
Nederland

Je bent op een verjaardag. Gaat het ineens over Zuilen. Dat
er al 3 boeken van zijn. Ik ben direct de volgende dag naar
Zuilen gereden om een boek te kopen. In een ruk alle

Geslacht
E-mail
Datum

Vrouw
h.j.de.groot337@1...
12-10-2004 om 15:27:06

bladzijden bekeken en veel tussen door gelezen. Heerlijk
om zo terug te kunnen kijken naar je eigen wortels!
In 1944 ben ik geboren in de Weth.D.M.Plompstraat als
oudste dochter van de "groenteman" en niet zoals helaas
het boek vermeld een kruidenier. Ik en zeer geintersseerd
naar Ria Geelen die heel dicht bij de Ludgerus kerk woonde
op een bovenhuis.
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Douwe van Dijk
's-Hertogenbosch
Nederland
Man
D.F.vanDijk@home.nl
01-09-2004 om 08:09:17

Ik heb van 1956 tot 1971 in de Koolhovenstraat gewoond.
Dankzij deze leuke site herleeft een stukje verleden weer.
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Marianna van der ...
Meppel
Nederland
Vrouw
marianna_638@hotm...
30-08-2004 om 21:41:57

Hele leuke site over Zuilen..

Bedankt!

Heb er helaas maar een aantal jaar gewoond maar wel altijd
een leuke tijd gehad...
Silvia Teeseling en Alex Ijzerman de hartelijke groetjes van
Marianna.
En misschien zijn er nog mensen die mij nog kennen van de
tijd die ik er gewoond heb. Woonde op de v Tuyllkade
hopende iets van iemand te horen groetjes All

Naam
Woonplaats
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E-mail
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Silvia van Teeseling
vleuten
Vrouw
switjes63@hotmail...
22-08-2004 om 22:25:24

ik vergeet nog iemand, Janek Goljan, uit de st
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Silvia Witjes van...
vleuten
Nederland
Vrouw
switjes63@hotmail...
22-08-2004 om 22:22:42

Hallo allemaal,
Allereerst wat ontzettend leuk deze site!!
Ook ik heb met veel plezier mijn jeugd en het eerste stukkie
van mijn "volwassenheid" doorgebracht in zuilen.
vanaf mijn 4e in de aldelboldstraat op nr 44 gewoond,
daarna nog in de Koolhovenstraat en daarna weer in de
Linneausstraat!
Nu woon ik met veel plezier in Vleuten, en denk toch ook
vaak terug aan vroegah....die goeie ouwe tijd!
Heb zelf op de ludgerusschool, prinses margrietschool, en
de juliana MAVO gezeten! Ben nu 40 lentes jong....
Ik zag meteen een oude bekende langsschieten tijdens het

Windfridusstraat, of is het zonder d, winfridusstraat?

lezen van het gasten boek......Karel Schut
, ken je me
nog???? Het is wel van heeeeel heeel lang geleden hoor.
Ik hoop via deze weg ook nog ooit eens iets te vernemen
van Mariette Franken ( edisonstraat)
en Raymond van Hilte ( Adelboldstraat).
Goed aan iedereen die mij nog kent de hartelijke groetjes,
Silvia van Teeseling

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

alex ijzerman
utrecht-zuilen
Nederland
Man
ijzerman.zuylen@p...
21-08-2004 om 12:14:29

Na het stukje in het Stadsblad maar eens even gekeken op
de site. Begint er steeds leuker uit te zien.
Ikzelf voel me Zuilenees. Ik ben geboren op de
Balderikstraat en ben een zoon van 1 van de tweelingbroers
IJzerman.
Na een korte verhuizing naar het Spinozaplantsoen, zijn
mijn ouders weer naar de Prins Bernhardlaan gegaan waar
ik 17 jaar gewoond heb. Na een paar jaar binnenstad, ben
ik zeg maar terug op het oude nest, maar 200 mtere verder
op de Adriaan Mulderstraat (Hof Van Zuylen).
Tevens zou ik van de gelegenheid gebruik willen maken om

te proberen de 5e klas van de Prins Bernhardschool bij
elkaar te krijgen van het schooljaar 1974-1975. Deze school
is in juli 1975 opgegaan in de Prinses Beatrixschool, waarna
ik mijn 6e klas doorlopen heb op de Prinses Marijkeschool
aan de Max Euwestraat.
Namen die me te binnen schieten van klasgenootjes zijn:
Monique Houtman, Wim Otto, Jacqueline Teeuw, Birgitta
Kleijer, Connie Veenhof, Ronnie van Renswou. Wie kan me
nadere info geven?

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Wilma Gresnigt- v...
IJsselstein
Nederland
Vrouw
gresvlis@hetnet.nl
04-08-2004 om 20:42:58

Een leuke site, gevonden via de krant. Ik ben zelf in 1962
geboren in de Weth Plompstraat, mijn vader had daar een
herenkapsalon. Mijn interessen gaat zeer uit naar de
geschiedenis over zuilen.
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Arnold van Hees
Amersfoort
Nederland
Man
arnoldvanhees@cas...
26-07-2004 om 10:29:37

Zelf ben ik geboren en getogen in Zuilen. Van 1945 tot 1965
en herken veel van wat hier is weergegeven.
Mijn diepe herinnering is; we (Nederland) was toen (nog)
niet rijk maar het was wel leuk, het
was een "menselijke" periode en Zuilen maakte een snelle
ontwikkeling door die voor mij, als kind, zeer interessant
was.
Hulde voor de geschiedschrijvers.
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Woonplaats
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Jeannet van Zuylen
Vleuten
Nederland
Vrouw
10-07-2004 om 20:05:11

Bij het vorige bericht was mijn naam niet helemaal vermeld.
Mijn meisjesnaam is Vermeulen.
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Jeannet van Zuyle...
Vleuten
Nederland
Vrouw
08-07-2004 om 14:14:01

Ik heb tot ongeveer 1957 met mijn ouders en broer in de
Cornelis Dirkszstraat gewoond op nummer 3. Naast ons op
nummer 1 woonde de familie Ditmarsch. Hier mocht ik altijd
televisie kijken. Tegenover ons woonde de fam. van Zoelen.
Wat verderop in de straat zat een ijssalon waarvan ik de
naam niet meer weet. In de Jan Haringstraat woonde een
vriendinnetje van mij van de lagere school.
Nu weet ik niet meer of dat nu Hennie Koren of Marion
Ho(o)gevest was. Misschien woonde Hennie wel in de
Boisotstraat. Ik heb nog niet het hele gastenboek
doorgelezen maar ik kwam al wel de naam Chardon tegen.
Dat is onze huisarts geweest. Voor de rest ben ik nog geen
bekende namen tegengekomen. Ook niemand uit de
Cornelis Dirkszstraat. Het lijkt me wel leuk om die boeken
aan te schaffen.

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

Henk Ebbeling
Houten
Man
henk@ebbeling.nl
07-07-2004 om 08:11:10

Genoten van je site. Zelf geboren in 1940 op de Daalseweg
no 121. Vlak naast slager Lamme.Mijn vader was de
eigenaar van Scheepswerf Kramer en Ebbeling in Zuilen.Ik
woon nu met veel plezier in Houten en wat schetst mijn
verbazing? Boven mij woont Kees Heyt de broer van Henk
Heyt (boekenuitleen aan de Amsterd. str.weg. Samen veel
oude herinneringen oopgehaald. Mijn oom was Andries van
Dijk,Oud voetballer van Elinkwijk. Genoten van je boek.
groet, Henk E.
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Wim van Scharenburg
Zuilen
Nederland
Man
wvanscharenburg@h...

Geachte heer,
Welkom in Zuilen.
De Johannes van Andelstraat is genoemd naar de predikant

Datum

14-06-2004 om 23:40:07

met die naam. Hij heeft (slechts) twee jaar als predikant in
Utrecht gediend. net zo lang als Herman Moded. De boeken
over de geschiedenis van Zuilen zijn gewoon op voorraad.
Deel I biedt algemene informatie over Zuilen, in deel II ga ik
aan de wandel door alle Zuilense straten (let wel: de echt
Zuilense, dus de straten die er voor de annexatie waren). In
deel III schrijf ik over de Tweede Wereldoorlog in Zuilen.
Groeten uit Zuilen
Wim van Scharenburg
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theo de jong
utrecht
Man
t_de_jong@hotmail...
dubbe.nl/to
13-06-2004 om 23:08:38

Hallo!
Mooie site! Vorige week heb ik een woning aan de
Johannes van Andelstraat gekocht en ben nu al een poosje
op zoek op het internet wie die bewuste Johannes van
Andel was. Helaas nog niets gevonden. Ik belandde op
deze mooie site (wat mijn zin om in Zuilen te gaan wonen
nog meer vergrootte!) - en vermoed dat hier wel
Zuilenkenners te vinden zijn die me kunnen vertellen wie
deze Johannes van Andel is?
Ook de boekjes waar ik hier over las lijken me erg
interessant?! Zijn die nog verkrijgbaar?
Is er ook een buurtvereniging o.i.d.?
Lijkt me leuk!
Hartelijke groet,
Theo de Jong
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Adri van Beelen
Katwijk
Nederland
Man
adribeelen@hotmai...
08-06-2004 om 15:26:33

Mijn naam is Adri van Beelen. Ik kom uit Katwijk. Mijn zuster
heeft in de periode van 1966 tot 1972 in Zuilen gewoond en
wel in een flat aan de Huis te Zuilenlaan. Ik ging er als kind
(ik was de jongste) regelmatig logeren. 's Winters gingen we
de vijver op en zomers liepen we naar het Noorderbad. Dat
is er geloof ik niet meer. Wie weet wanneer dat gesloten is?
Je had daar een dames- en een herenbad. Soms ging ik
stiekum naar het damesbad. We liepen 's morgens vroeg
langs het Julianapark naar de spoorbaan om treinen te
kijken. of we gingen naar een speeltuin aan de andere kant
van de prins Bernhardlaan. Die speeltuin was van een
vereniging geloof ik.
Ik heb hele mooie herinneringen aan die tijd Zuilen. Ik ben
benieuwd naar reacties.
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Marion Franke
Culemborg
Vrouw
marionfranke@hotm...
04-06-2004 om 09:41:42

Mijn naam is Marion Franke en ik ben in 1958 geboren op
de Bessermelaan 59; in het huis van mijn opa. Ik vraag mij
af of er mensen zijn die mijn familie gekend hebben; Opa
Franke, Freddie Franke, Theo Franke, Jo Franke, Sini
Franke... Wie wil mij hierover iets leuks schrijven? Ik wacht
in spanning af!!!
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Riet Schipper
Utrecht
Nederland
Vrouw
rietschipper@hotm...
02-06-2004 om 12:18:32

Beste Wim.
Wij zijn erg blij met de talkshow op 4 juni.
We hopen er veel oude bekenden en buren te
ontmoeten.Mijn man Carel woont al 73 jaar in
Zuilen en in 1958 zijn wij in het oude gemeentehuis van
Zuilen getrouwd .
Heel veel succes, en we hopen dat je nog veel voor kunt
betekenen voor Zuilen!

Naam

Rieky Driessen

Beste Wim,

Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

Utrecht
Vrouw
riekydriessen@hot...
02-06-2004 om 12:12:15

Ook ik als inkomende buurtbewoonster, ik woon er nu 29
jaar,
geniet ik van de mooie boeken
van Zuilen en ik bewonder uw doorzettingsvermogen.
Zeker nu we net op het R.O.C.de cursus
Zuilen hebben gedaan.
Groeten R.D.
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J.J.Schinkel
Utrecht
Nederland
Vrouw
sprokkie@wanadoo.nl
02-06-2004 om 12:04:46

Geachte redactie,
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Thea Oostrom
Utrecht
Nederland
Vrouw
janssenthea@hotma...
02-06-2004 om 12:01:20

Geachte redactie,

De geschiedenis Zuilen interesseert mij.
17 jaar heb ik in Zuilen gewoond met plezier. Mijn Moeder,
Mevr Schinkel woont nog in de H.Elconiusstraat,ook 'n zus
en 'n broer wonen nog in Zuilen. Zij zijn er ook geboren.Dus
met z'n allen volgen we Zuilen op de voet.
Met vriendelijke groeten,
Josephine Schipperhein Schinkel

Oorspronkelijk kom ik niet uit Zuilen, maar ik heb wel veel
over Zuilen gehoord, want ik zit nl. op het ROC in Utrecht en
daar hebben wij het weleens over Zuilen.
Wat jullie site betreft: Ik vind het een hele leuke en erg
overzichtelijke site waar je heel veel kunt vinden en met
plezier mee aan de gang gaat.
Groetjes Thea
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Annette Brasker
De Meern
Vrouw
02-06-2004 om 11:58:48

Geachte heer,
Na het gezien hebben van uw site, ben ik tot de conclusie
gekomen dat het een gezellige site is voor de bewoners en
andere mensen die er ooit gewoond hebben! Ga zo door!!
Met vriendelijke groet, Annette
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Hans Meijers
Blije
Nederland
Man
ajmeijers@msn.com
11-05-2004 om 16:10:58

Geboren in Zuilen op Zondag 11-04-1943 om
18.00 uur.
ik verzamel prentbriefkaarten van Zuilen en
Utrecht,zo verdwaalde ik op het internet en
belande op deze site over de boeken van de
gemeente Zuilen.
Ik zal deze zeker lezen...
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Barbara Breeuwer
Utrecht
Nederland
Vrouw
30-04-2004 om 21:36:55

Onlangs ben ik met mijn vriend op de C. van Maasdijkstraat
komen wonen. Op deze site vond ik meer informatie over de
van Maasdijkstraat en een foto van het leggen van de
eerste steen van het Vliegermonument dat in de straat
staat. HIk vind het erg leuk om meer over de straat en de
buurt te lezen. Deze informatie en de foto gaan wij
waarschijnlijk gebruiken voor ons verhuisbericht!
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Adri Onnekink
Utrecht
Nederland
Man
adrionnekink@wana...
29-04-2004 om 16:36:03

Deel 3: Prachtig! Een aanwinst!
(misschien nog een deel 4?)
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Mieke de Vos
Amersfoort
Vrouw
hmdevos@freeler.nl
17-04-2004 om 13:06:18

De foto stond niet in deel drie maar in deel twee natuurlijk
want deel drie heb ik nog niet in mijn bezit.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Mieke de Vos
Amersfoort
Nederland
Vrouw
hmdevos@freeler.nl
17-04-2004 om 13:04:21

In het Stadsblad las ik dat het 3e deel op komst is van
Zuilen toen Zuilen nog Zuilen was. De eerste twee delen
heb ik met heel veel plezier gelezen ook al zijn wij pas in
1959 in Zuilen komen wonen. In deel drie vond ik ook nog
een foto van mijn oom Jan Kreeftmeijer en dat was voor
mijn moeder en haar zussen en broers erg leuk om die
oude schoolfoto te zien.
Alles is zo herkenbaar, de Theresiaschool, de oude
Ludgeruskerk en de padvindersgroepen. Ik hoop dat deel
drie net zo prettig leesbaar is als de voorgaande twee delen
en zal het ook gauw aanschaffen. Heel veel succes met
deel 4. Ik kom nog steeds graag in Zuilen.

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

gijs de bree
utrecht zuilen
Man
gijsdebree@hotmai...
14-04-2004 om 20:49:10

leuk dat ik veel oude namen tegen kom zo als de familie
Comes rolf thea ben mis jan nog weet je nog wie ik ben
????

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

Aniek Severeijns
Zuilen-Utrecht
Nederland
Vrouw
03-04-2004 om 19:52:15

Ik ben hier via www.Utrecht.nl terecht gekomen. Wij, ik en
mijn vriend, zijn 2,5 jaar geleden vanuit Maastricht in
Utrecht terecht gekomen. Ons eerste huisje kochten wij
vrijwel meteen aan de St.-Ludgerusstraat. Nu ruim 2 later
wonen wij samen met onze kat aan de
Amsterdamsestraatweg. Wij vinden Zuilen een leuke,
gezellige volksbuurt. Wij zijn dan ook al in het bezit van de
eerste twee delen van het boek Toen Zuilen nog Zuilen
was. Het derde deel zal dan ook snel in ons bezit zijn. Het is
heel leuk om iets van de achtergrond van jouw buurt te
hebben. Goed gedaan hoor!!

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Ben Comes
de Meern
Nederland
Man
bjj.comes@hetnet.nl
28-03-2004 om 17:42:32

Ik ben zeer verrast met deze side,ik
had er nog nooit van gehoort, maar
nu zal ik zeker meer op gaan kijken, wie
mij nog kent of mij misschien zoekt,
altijd leuk op je ouwe dag, toch?
Henk N. de groeten, het ga je goed !!
ook je moeder...

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Yvonne van den Blink
Almere
Nederland
Vrouw
hroose@planet.nl
04-03-2004 om 15:21:23

Ik ben op zoek naar Renee Peek, zij was in 1965 een
vriendin van mijn moeder (Marianne van den Blink, toen 23
jaar oud) en woonde toen op de Prinses Irenelaan 14 of
144.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

H.L.Nebbeling
Utrecht
Nederland
Man
hl.nebbeling@tisc...
24-02-2004 om 17:54:51

Ik ben nu 65 jaar, een geboren Zuilenaar,en nog
woonachtig in Zuilen .
bij toeval op de website gekomen,mooi en leuk.
Ik ben buurjongens en meisje tegen gekomen die ik 52 jaar
niet gezien en gesproken had,nu
hebben wij contact.
Ik wens Scharrenburg veel succes, en hoop dat het flink
uitgebouwd word.
m.vr.gr. Henk

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Homepage
Datum

mouhcinr l
utrecht
Nederland
Man
mouhcine_1987@hot...
startpagina.nl
19-02-2004 om 14:44:21

heeyy ik woon mijn hele leven al in zuilen en vind het
hardstikke leuk hier
ik heb op de beatrixschool gezeten en heb daar een leuke
tijd gehad
met vriendelijke groet,
mouhcine lakhal
ps ik ben nu 16/17 jaar

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Frans Hofhuis
nieuwegein
Nederland
Man
F.M.A.Hofhuis@gdl...
18-02-2004 om 19:53:43

Ontzettend leuk, de Zuilen-site.
Ik woonde van 1848 tot 1970 in de Herman Modedstraat en
bezocht de Ludgerusschool in de periode 1955 - 1961. Met
mijn broer Ben was ik misdienaar in het zusterklooster. De
zusters waren ontzettend aardig en na de mis ontbeten we
in het klooster. Je moest natuurlijk ter communnie.
Als scholier van de ludgerusschool denk ik altijd terug aan
de muzieklessen van Hr. Smit. Ik heb er altijd ontzettend
van genoten.
In die tijd ging ik veel om met Leo van Houten, Ben van Gils
en Leo Lamboo.
Hartelijke groeten,
Frans Hofhuis.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Tineke van Merm -...
Benschop
Nederland
Vrouw
vanmerm@planet.nl
16-02-2004 om 15:57:26

Binnenkort doe ik een rondje Zuilen en zou graag willen
langskomen voor 'De Boeken'. Ik heb daar zoveel over
gehoord. Zijn ze op voorraad?
Ik woonde tot 1966 op de Amsterdamsestraatweg, nog net
in Zuilen.
Mijn grootouders Van der Werff woonden in de Dr.
Schaepmanstraat. Opa was wethouder in Zuilen in de jaren
'50 voor de KVP.
Hij heeft het nooit goed kunnen verwerken dat Zuilen is
geannexeerd. Hij is op 61-jarige leeftijd in 1951 overleden.
Zelf zat ik natuurlijk op de Theresiaschool, zat bij de gidsen.
Vader collectant en moeder koorlid (Ludgerus).
Ik ben nog steeds dik bevriend met Gerra van Eijndthoven,
ja de dochter van Theo, Amsterdamsestraatweg 569.
En ik zat ooit in de klas bij Marijke van Scharenburg.
Tineke van den Hoven.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

Hanneke van den Berg
Epe
Nederland
Vrouw
09-02-2004 om 20:24:06

Dank u voor de snelle reactie. Dat was niet slim van me,
niets achter te laten. Eigenlijk was ik ook hoofdzakelijk
benieuwd of de eerste twee delen nog te koop zijn. Ik kom
heel graag naar de Amsterdamsche Straatweg om ze daar
op te halen. Zuilen blijft altijd aan je kleven. Mijn vader - hij
heeft zijn jeugd doorgebracht op de Jozeflaan (was er net
niet geboren)was nogal politiek actief in de 50-iger jaren en
is zo heel betrokken geweest bij het tegenhouden van de
annexatie van Zuilen door Utrecht. Het heeft niet gebaat
uiteindelijk, zoals de geschiedenis heeft uitgewezen, maar
misschien dat zo mijn gehechtheid aan Zuilen geboren is!
Vriendelijke groet,
Hanneke

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Wim van Scharenburg
Zuilen
Nederland
Man
wvanscharenburg@h...
09-02-2004 om 18:31:05

Geachte mevrouw van den Berg,
U stelt een paar vragen, maar liet geen adres of e-mail
adres achter. In de hoop dat u de berichten nog eens
naleest doe ik het even zo:
De verwachte uitgiftedatum van deel drie is 21 april
aanstaande. Het boek is bij de drukker. Voor foto's houdt ik

me ten zeerste aanbevolen, maar dan gaat het speciaal om
foto's van vóór 1954. Daarna is Zuilen een wijk van de
gemeente Utrecht geworden en archiveert de gemeente
Utrecht de geschiedenis van Zuilen.
Als u meer vragen heeft, laat het me weten.
Groeten uit Zuilen,
Wim van Scharenburg

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

Hanneke van den Berg
Epe
Nederland
Vrouw
09-02-2004 om 15:13:25

Een gesprek met mijn moeder was aanleiding deze site op
te zoeken. Zij heeft van 1955 tot enkele jaren geleden in
Zuilen gewoond. Dus al die jaren is het ook (zij het steeds
minder uiteraard) mijn thuis geweest. Zij vertelde me van de
boeken die al verschenen zijn over Zuilen. Zijn ze nog
steeds te koop? In het gastenboek zie ik dat er sprake is
van deel 3. Is dat er ook al? Ik zou deze boeken graag
kopen. De laatste keer dat ik in Zuilen was (ik ga af en toe
nog eens kijken) kon ik nog net een foto maken van onze
dichtgetimmerde flat aan de Minister Talmastraat. Daar zal
het nu wel onherkenbaar veranderd zijn. Misschien kunt u
de foto gebruiken voor het museum?
vriendelijke groet,
Hanneke

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

Ben van Oosterhout
De Zilk
Man
bvoostendorp@wish...
08-02-2004 om 18:42:16

Een fantastisch boek van Wim Scharenburg,

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Homepage
Datum

Martien van den E...
Houten
Nederland
Man
eshof@xs4all.nl
www.eshof.nl
29-12-2003 om 16:47:24

Hallo,
Eigenlijk raak je niet uitgelezen uit deel I en II over Zuilen. Is
natuurlijk ook niet de bedoeling omdat het vooral e3en
naslagwerk is. Ben geboren in 1950 (16 april) in de Nicolaas
Sopingiusstraat 18. Als RK jongetje natuurlijk opgegroeid
met broer en zus in de Ludgerusparochie, het koor, de
Ludgerusschool, pastoor Schiltehuis, figuurzaagclub
waarvan mijn moeder steevast zei de "verzuurgraagclub".
Prachtige tijd ondanks de min of meer armlastige
omstandigheden. De boeken hebben heel wat los gemaakt.
Prachtige documenten. Kijk reikhalzend uit naar Deel III. Ik
hou het in de gaten.
Groeten uit Houten

Het boek deel 2 heb ik met zeer veel plezier
gelezen. Hoewel ik niet een echt Zuilenaar
ben heb ik er samen met mijn vader en
moeder en zussen gewoond, en wel in de
Edisonstraat en later in de Herman Modedstraat. Een prachtige tijd. Met mijn vriend
Koos Remkes sprongen we over een slootje
om voorniks binnen te komen bij Elinkwijk.
We zaten samen in de klas bij meester
Asbroek en na het zwemmen hadden wij
klappertjes onder de stoeltjes aangebracht. Toen de leerlingen allen gelijk
gingen zitten ontstond er een doffe knal.
Dit vond de heer Asbroek niet leuk.
Onvergetenlijk waren de zaterdagmiddagen
als welp boven op zolder van het
Pastoor Schiltehuis.
In Zuilen wonen was vooral sfeervol.
Een mooie tijd van 1954 tot en met 1964.
Een groet aan Wim Scharenburg van
Ben van Oosterhout
Zilkerduinweg 149
2191 AJ De Zilk
email bvoostendorp@wish.net

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Jonna Lind
Utrecht (Zuilen)
Nederland
Vrouw
jonna.bart@hccnet.nl
27-12-2003 om 22:39:02

Geachte heer Scharenburg,
Ik lees over het museum, maar zou die dingen best een
keer 'live' willen zien... Is er sprake van een echt museum,
waar je langs kunt gaan?
Verder ben ik hartstikke import, kom namelijk uit
Denemarken. Woon al een jaar of 12 in Zuilen, tot mijn
grote tevredenheid. Je merkt wel dat het vroeger een
zelfstandig dorp was: er is heerst toch een soort
dorpsgevoel hier.
Vriendelijke groeten,
Jonna Lind

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Karel D. Klijnsma
Utrecht
Nederland
Man
kdklijnsma@wanado...
17-12-2003 om 17:08:03

Beste Wim,
Nu eens een reactie van een "echte"Zuilenees in het
gastenboek, namelijk geboren en getogen aan/op de oudste
en meest bekende weg van Zuilen: de Daalscheweg (of
Daelschen Dijck).
Als kind wandelde of fietste ik vaak op deze zeer landelijke
weg, bijvoorbeeld naar Amsing, om een boodschap voor
mijn ouders te doen. Pas bij de De Lessepsstraat
veranderde het karakter van deze weg volledig omdat aan
beide zijden huizen waren gebouwd. Als Zuileneesje kwam
ik dan voor mijn gevoel in een ander dorp "Nieuw
Zuilen"geheten, waar ik mij minder thuis voelde.
Jammergenoeg is nu weinig meer terug te vinden van die
oude vertrouwde Daalscheweg.
Je homepage is overigens fantastisch. Heb ervan genoten.
Hartelijke groet, Karel.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Homepage
Datum

Gerard Joost Esser
Utrecht, Zuilen
Nederland
Man
elz.mooij@freeler.nl
fullstop/szev.nl
12-12-2003 om 02:08:49

Beste Wim,
grappig is het toch te vernemen dat de wereld toch wel heel
klein is. plaats ik een kort bericht in jou gastenboek een
waarachtig krijg ik een reactie. Van niemand minder dan
iemand die aanvankelijk denkt dat ik Gerard Esser ben. Zijn
maatje in militaire dienst. Niet wetende dat ik de zoon ben
van Gerard Esser krijg ik een uiterst hartelijk telefoontje.
Gelijk maar een aantal wetenswaardigheden van mijn vader
die ik niet wist. Zo werkt het dus. Helaas heb ik die persoon
in kwestie niet ontmoet op een afgesproken bijeenkomst
omdat ik vanwege omstandigheden niet aanwezig kon zijn.
Zijn naarm is mij ontschoten maar ik zou hem graag nog
eens spreken.
Trouwens, wat een mooie prestatie weer. Ik heb het hier
over de Evoraklok. Wat een pracht exemplaar! En dat maar
weer voor jou deur. realiseer je je dat het eigenlijk niet
anders meer kan dan dat jou winkel plaats moet maken
voor ons museum van Zuilen?
In ieder geval complimenten met deze prachtige klok.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Jaap Lucassen
Oegstgeest
Nederland
Man
jlucassen@wanadoo.nl
07-12-2003 om 11:30:50

Geachte heer Scharenburg,
Erg leuk, deze site! Ik ben een geboren Zuilenaar (1931) en
heb vanaf de bouw in 1934 tot 1961 in de sigarenwinkel
(uiteraard van Lucassen), genoemd in
home.wanadoo.nl/wvanscharenburg/html/artikelen/050302.html
gewoond.
De drie boeken wil ik graag bestellen. Ik neem aan dat ik dat
niet via amazon.com hoef te doen.
Ik zal u nog wel iets meer schrijven. Tien jaar geleden heb ik

één en ander uit mijn jeugdherinneringen opgeschreven en
sommige opmerkingen hebben op Zuilen betrekking.
Met vriendelijke groet,
Jaap Lucassen
(Dr J.Lucassen, Oegstgeest)

Naam
Woonplaats
Land
E-mail
Datum

Karel Schut
Terschelling
Nederland
c.schut1@hetnet.nl
02-12-2003 om 21:57:06

hallo
wat leuk deze site
ik ben dan wel geboren in '63 dus geen echte zuilenees, toch
heb ik er vanaf mijn geboorte gewoond in de Edisonstraat 71
(Daalseweg)waar ik tot medio '97 gewoond heb. Mijn ouders
kwamen in '61 uit Amsterdam vanwege dat mijn vader toen
meemoest naar Utrecht vanwege Werkspoor. Heb me altijd erg
geinterseerd in Zuilen de geschiedenis, hoe het onstaan is.
Hoe je nog dingen kan terug zien in het landschap van vroeger
enzo.
Op de plek waar ik toen woonde aan de Edisonstraat heeft een
boerderij gestaan die Zeldzaam heette, dit heeft mij altijd zeer
geintrigeerd, heb en foto uit '22 waar hij opstaat nog in de
weilanden met hier en daar al de nieuwe bewoning van Zuilen.
Ik heb ook nog contact gehad met de heer van Hulzen, die een
aantal jaren geleden in het Stadsblad iets over de boerderij
schreef.
Hij had een schilderij van de boerderij gezien van de familie die
er toen had gewoond.
Weet iemand iets meer van die boerderij Zeldzaam?

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Homepage
Datum

Rolf Comes
Hamilton
Nieuw-Zeeland
Man
comez@ihug.co.nz
lowlandvideo.com
30-11-2003 om 23:44:46

Hallo Wim.
Bedankt dat je mij hebt verteld van je web side.
ik heb via mijn zuster je boek ontvangen en met erg veel
plezier gelezen.
Ook je gasten boek met vele namen die herinneringen
oproepen is erg goed,ik hoop misschien in de toekomst nog
eens wat staat vrienden via deze weg te ontmoeten.
bedankt voor je werk aan deze boeken is erg opprijs gesteld
door mij.
vriendelijke groeten van uit Nieuw Zeeland

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Thea Stolker-Comes
Montfoort
Nederland
Vrouw
th.stolker@planet.nl
30-11-2003 om 16:14:55

Met veel plezier naar deze website gekeken. Ik ben zelf
geboren in de Hermannus Elconiusstraat en woon sinds 30
jaar in Montfoort. Ik heb de delen 1 en 2 al gekocht en ben heel
benieuwd naar deel 3!
Ik zal regelmatig deze site bezoeken. Mijn complimenten, heel
erg leuk!

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Martin van Liempt
Voorburg
Nederland
Man
mvliempt@xs4all.nl
30-11-2003 om 15:34:32

Ik vond nog een oudere kaart van Zuilen in een atlas onder
mijn favorieten. Kent u die?
www.rat.de/kuijsten/atlas/ut/zuilen.gif
Ik kom nog wel een keertje terug in dit gastenboek. De boeken
over Zuilen vind ik prachtig.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Joop Terpstra
Nieuwegein
Nederland
Man
joop@jater.demon.nl
29-11-2003 om 17:59:40

Hallo.
Ik heb van mijn 10e tot mijn 26ste jaar gewoond in de
Amperestraat 38 bis. Het verhaal van de kerstbomenjacht komt
mij heel bekend voor. Ook wij hebben deelgenomen aan dit
''gebeuren''. In een straat voor onze straat lag de
Linneausstraat, en daar hadden wij de kerstbomen op een plat

dak verzameld. In mijn herinnering waren dat er heel wat. ook
wij zijn toen ''aangevallen'' door een groep jongens uit de
Betonbuurt. In mijn herinnering (ik was toen een jaar of 13,14)
ging het er toen stevig aan toe. Plotseling kwam de politie met
zijspan de Linneausstraat inrijden en vlogen we alle kanten uit.
Het ''gevecht'' was toen meteen afgelopen.

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

george
Zuilen Natuurlijk
Man
daffiedanny@msn.com
28-11-2003 om 15:36:57

Ik wou even bedanken over de info die ik heb gekregen van
mijn canadeze opa en was blij tehoren dat er nog foto's waren
en daarvoor 1000x dank voor
de interesse en tijd die jullie er in hebbebn gestoken om het na
tekijken
groetjes,van deze kantuit zuilen

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

KW.van.Teeseling
maarssen
Nederland
Man
kw.teeseling@wana...
27-11-2003 om 23:03:01

hoi wim
Ik ben zelf geboren op de van hoornekade toen
nog 85 bis a naast toon heremanns in 1941.
Verhuist in 1958 met mijn ouders naar
kanaaleiland .In 1963 ben ik met mijn vrouw
en twee dochters weer in zuilen komen wonen in de
Adelboldstraat daar hebben wij ruim 30 jaar
met veel plezier gewoond.Nu woonen we vlak bij
onze dochters in maarssenbroek Met veel genoegen genoten
van de boeken bedankt

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

scharenburg
zuilen
Man
wvanscharenburg@h...
22-11-2003 om 08:00:17

Geachte George,
Jammer dat je geen e-mailadres hebt achtergelaten. Volgens
mij heb ik een trouwfoto van je opa, de heer Mclennan. Er is
inmiddels ook een krantenknipsel over zijn huwelijk
opgedakoen en dat komt voor een groot deel in mijn volgende
boek. De heer McLennan was namelijk (vermoedelijk) de enige
Canadees die (weer) in Zuilen kwam wonen.
Als je een contactadres opgeeft zorg ik voor de gevraagde foto.
Groeten uit Zuilen
Wim van Scharenburg

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

GEORGE
Utrecht Zuilen
Nederland
Man
22-11-2003 om 07:22:35

Hoi,mensen
Ik vind Zuilen nog steeds geweldig om in te wonen
ik ben pas 33 maar wel de derde of vierde generatie
van de familie mijn familie woonde op de amsterdamse straat
weg schuin tegen over cafe elinkwijk en mijn opa en oma zijn
daar getrouwd en dat was ook in het utrechts nieuws blad
geweest, mijn opa was namenlijk een canadeze militair die in
nederland mijn oma leerde kennen mijn opa's naam op straat
was MAC de groote canadeez als hij ging wandelen richting
net park bleef jij altijd lang weg en met zij harley vroeger door
zuilen reed
Nu is mijn vraag zijn er mensen die weten over wie ik het heb
en of er foto's zijn van mijn opa tenslotte was het een held uit
de oorlog die na de oorlog werkzaam was bij werkspoor o.a en
net zoals mijn oma coba wie weet meer ik ben heel erg
nieuwsgierig ik heb namenlijk toen ik klein was wel enkele
foto's gezien maar daarna nooit meer WIE HELPT ME
mischien?
groetjes, D

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Anneke van Rijnsb...
Rotterdam
Nederland
Vrouw
avanrijsbergen@ch...
07-11-2003 om 11:58:48

Ik wist niets van het bestaan van boeken over Zuilen, totdat
Lydie Tuntelder-van Dijk mij hierover vertelde.Wat
interessant !!!! Ik ben geboren in 1940 op de Burgemeester
van Tuyllkade 132 bis, 2 maanden na Lydie die mijn
buurmeisje was.Wij kennen elkaar dus bijna 64 jaar.Door
een woelig en rondzwervend leven kan ik me niet veel meer
herinneren van Zuilen,we gingen uit Zuilen weg op mijn
12de jaar en ik moet tot mijn schande bekennen dat ik er
nooit meer terug ben geweest.Griekenland trekt me meer
dan m'n geboortegrond,ha,ha...Mijn lagere school was De
School Met De Bijbel bij het Beatrixplantsoen (volgens mijn
moeder).Ik kan me het Julianapark herinneren,de koude
winters, de bevrijdingsfeesten en optochten,de Canadese
soldaat die me optilde, een klapzoen gaf en vervolgens een
reep chocola !!Mijn vader was in die tijd filiaalcontroleur bij
Simon de Wit.Als oorlogskinderen waren we
moddervet,dankzij Simon.

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Fred Nuwenhuis
Utrecht
Nederland
Man
f.nuwenhuis@utrec...
05-11-2003 om 21:19:12

Hoi wim en ook toos,
nog bedankt voor je ontvangst van dinsdag jongst leden
eveline en ik hebben genoten van je verhalen, en ik ook van
het boek(ik heb het nog niet uit).
ik ben op je site geweest en het is een hele originele manier
om je site in te richten, heel leuk.
Tot horens fred

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

Gerda Smit
Heemskerk
Nederland
Vrouw
02-11-2003 om 15:24:10

Ontzettend leuk om eens iets over Zuilen te lezen. Ikzelf
ben in 1950 geboren in de Stephensonstraat (nr.6).
Mijn moeder heeft er gewoond vanaf ongeveer 1940 denk
ik. Ik wil graag een keer met haar in uw winkel komen kijken
en een boek kopen.
Kunt u mij de openingstijden doorgeven.
Deze kon ik niet vinden op de site (of heb ik niet goed
gekeken?)
Ik zal zeer zeker vaker op de site kijken of er nog leuke,
bekende dingen te vinden zijn.
Groeten, Gerda Smit

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Gerard Joost Esser
Utrecht
Nederland
Man
gerard.joost.esse...
22-10-2003 om 23:27:40

Beste Wim,

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Cocky de Kruif
Utrecht
Nederland
Vrouw
hdekruif@hetnet.nl
22-10-2003 om 19:39:56

Beste Wim,

Ik lees in één van de reacties in het adresboek dat men het
ook heeft over onderduiken in Zuilen tijdens de tweede
wereldoorlog. Ik weet dat op twee adressen in de Minister
Talmastraat enige tijd mensen ondergedoken hebben
gezeten. Ik herinner mij ook dat daar op een gegeven
moment invallen zijn geweest. Aangezien ik mij het n.a.v. de
reactie nu pas herinner en niet meer precies weet hoe en
wat, ben ik daarom zeer benieuwd of meer mensen hier van
weten.

Heel leuk deze site, ben op jouw site gekomen via een
telefoontje van Lydia Tuntelder, Lydia ken ik al 48 jaar.
Ik ben ook een Zuilenees geboren op de Sweder van
Zuylenweg no. 101 dd. 04-06-1941, ook getrouwd met een
Zuilenees Herman de Kruif, geboren op de Dieselweg no.
12 dd. 10-05-1942.
Zelf wonen wij nu al ruim 27 jaar op de Bessemerlaan no.
24.
Het is en blijft een specifiek gevoel om in Zuilen te wonen
en zeker de wijk waarin wij wonen, het is een dorp in een
grote stad.
Onze ouders en grootouders komen resp. uit Oud-Zuilen en
Zuilen.

Een van onze grootouders was jaren adjudant op de
politiepost in Zuilen dhr. Hemmink.
Misschien is er iemand die hier nog wat informatie over
heeft. Bij voorbaat dank.
Wij wachten het derde boek met spanning af.
Groetjes Cocky de Kruif.
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Woonplaats
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E-mail
Datum

Lydia Tuntelder -...
Utrecht
Nederland
Vrouw
Ltuntelder@zonnet.nl
11-10-2003 om 16:16:43

Beste Wim,
Ik vind de eerste twee boeken fantastisch!
Ik ben geboren op de Burg. van Tuylkade 130 bis. in 1939.
Ik heb op op school 3 gezeten op de Beatrixlaan bij de heer
van Vals, Zeer bekend in zuilen. Helaas heb ik daar nog
niets over gelezen maar heb daar vele klasse foto's van.
Mocht u interesse hebben dan hoor ik dan uiteraard graag.
Mijn zus Mieke elsinga van Dijk is daar geboren in de
oorlog. Toen was het een noodhospitaal. Verder heb ik bij
mijn ouders Piet van Dijk en Mien van Dijk Verhoef op de
Wijnmalenstraat 8 gewoond tot 1964. En ben getrouwd met
Harry Tuntelder uit de Hermanus Elconiusstraat 100 later
Min. de Visserstraat 53. Ik ben en blijf een zuilenees
Kent iemand mij nog? graag reaktie.
Groeten, Lydia

Naam
Woonplaats
Land
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E-mail
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Frans Ritzer
Utrecht
Nederland
Man
Frienco@hetnet.nl
20-09-2003 om 16:40:35

Een te gekke site. Mijn complimenten.
Ik denk dat ik nog dagen hiervan kan genieten.
Ik moet mijn eigen site nog ontwikkelen.
Ik heb hele leuke ideen maar de tijd ontbreekt.
Doe kalm aan want je gezondheid is ook belangrijk.
Tot de volgende keer en goetjes aan de familie.
Frans

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

Janny Wierenga
Katwijk Zh
Nederland
Vrouw
17-09-2003 om 21:48:14

Zeer genoten van uw boek deel 2. Jammer dat deel 1 op
het moment is uitverkocht.
Na veel nadenken en hier en daar bellen, moet ik u toch
meedelen dat volgens mij de Prinses Marijkeschool niet is
veranderd in Prinses Christinaschool. In de tijd dat Prinses
Marijke haar naam veranderde zat ik namelijk op genoemde
school en deze is toen niet veranderd. Ook nog eens aan
de dochter van mevrouw Ruijper (vanaf begin jaren 60
schooljuf) gevraagd, zei wist ook van niets. Ook nog even
op www.schoolbank.nl nagekeken en daar ook niet in
gevonden.
Verder heel veel leesplezier gehad.
Janny Wierenga
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Arnaud van den Brink
Zuilen (Utrecht)
Nederland
Man
a.vandenbrink@gem...
15-09-2003 om 10:13:11

Een zeer nette, leuke en informatieve site.Het is altijd leuk
om dingen te zien en te lezen over Zuilen.Zeker als de
wortels en de geschiedenis van je familie's (van den Brink
en Baart) in Zuilen liggen.
Ga zo door !!
Groeten,
Arnaud van den Brink
Brandweer Zuilen (vrijwillig)
Brandweer Wijdemeren (beroeps)

Naam
Woonplaats
Land

Hans Harkink
ZUILEN
Nederland

Heel goed gedaan Wim.
Het was na een lange dag werken heel leuk om je site te
bekijken !!!!

Geslacht
E-mail
Datum

Man
hans.harkink@zonn...
11-09-2003 om 21:46:57

(Weer een kast voor je gezaagd)
Veel succes er mee en we spreken elkaar weer
Groeten Hans & Til en Dennis.
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carola peek
zuilen
Nederland
Vrouw
wicaro@wanadoo.nl
10-09-2003 om 22:18:31

hallo Wim,
Ik mag me dan geen ZUilenaar noemen, toch voel ik dat wel
zo. Ik ben namelijk geboren in een woning aan de
amsterdamsestraatweg nr.528 boven sigarenmagazijn
Konst en later Zeilmake-rij de Lies. Die gaf 's avonds vaak
overlast als hij achter de naaimachine zeilen zat te maken
dat dreunde zo lekker door naar boven.
Het was altijd een gezellige tijd daar bij mijn oma, die heel
lang in Elinkwijk heeft gewoond. In het eerste boek vond ik
nog een foto van haar en van mijn opa heel leuk. Zit nu te
wachte of er ooit een foto van mij in het boek verschijnt.
Maar dan moeten de jaren in het boek eerst nog wel een
stukje door tikken want ik ben van 1962 dus als je nu bij de
oorlogsjaren bent ben ik nog niet in het verschiet.
groetjes en ik volg de site nauwlettend.
Carola Peek van LEUK!
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jos peeters
codigoro
Italië
Man
jospeeters@libero.it
07-09-2003 om 14:48:44

Beste Wim,

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

theo van leeuwen
utrecht
Man
tvanleeuwen1950@h...
05-09-2003 om 22:04:39

ik heb beide boeken gelezen en vond ze heel aardig, ben in
afwachting van het derde boek, en de start van radio zuilen
veel succes met het schrijven van het nieuwe boek
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Peter le Nobel
Utrecht
Nederland
Man
peterlenobel@wana...
04-09-2003 om 00:14:38

Nou, dit is inderdaad een te gekke site! Die homepage met
de gemeentesecretaris duidt duidelijk op een typisch

Hoe gaat het nu met Theo van Eijndthoven? Ziet hij een
beetje bleekjes? Ik hoop dat het schilderwerk, ook na
verloop van een tijdje, nog steeds naar wens is.
Inderdaad is het heel erg leuk rond te kijken op de site!
Vraagje: Harrie de Keijzer en ik zijn op bezoek geweest bij
de vm. broodbakkerij verderop op de
Amsterdamsestraatweg, je zult je dat herinneren. Blijkbaar
was het zo'n prettig gebabbel, dat ik er niet aan gedacht
heb naam/adresgegevens te noteren. Sufferd die ik ben. Is
het een probleem voor jou me die even te mailen?
Achja, en die mooie nieuwe sportschoenen van een paar
euro zijn bij andere schilderklussen er niet schoner op
geworden..
Hartelijke groeten,
jos peeters

´Scharenburgiaanse´humor
Opvallend is dat binnenkort kennelijk een Zuilen FM de
lucht ingaat. Daar wil ik natuurlijk meer van weten.
Veel succes.
Peter
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Leo Bennis alias ...
Lopik
Nederland
Man
ljc.bennis@hccnet.nl
02-09-2003 om 19:45:51

Ik vind het een geweldige site, erg origineel gevonden en
zeer goed uitgevoerd, mijn complimenten. Succes met al je
verdere werk voor de volgende boeken. Mocht je nog hulp
nodig hebben dan kan je me altijd bellen.
Tot slot het beste met je gezondheid want het aantal
boeken moet nog groeien.

Naam

Gerard Joost Esser

Beste Wim,

Woonplaats
Land
Geslacht
E-mail
Datum

Zuilen
Nederland
Man
gerard.joost.esse...
28-08-2003 om 00:07:18

Zoals je al zei, een hele mooie site. Grappig zelfs de wijze
waarop de heer Van de Weerd je begeleidt naar alle
mogelijkheden. In het overzicht van de selectie van
museumstukken lees ik dat er weer bijzondere stukken zijn
bijgekomen. ik hoop dat meer en meer mensen beseffen dat
dit de enige manier is om het erfgoed van Zuilen te
behouden. Over je eerste en tweede boek zal ik maar niets
meer zeggen want ik begreep uit ons gesprek dat van deel
1 zelfs een derde druk ik aantocht is. dit spreekt voor zich.
Nu maar hopen dat je nog vele reacties krijgt op deze site
die Zuilen aangaan. Interessant en goed te gebruiken.
Complimenten.
Met hartelijke groet,
Gerard Joost
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C.J. Bernard
Barendrecht
Nederland
Man
cjbernard@ncrvnet.nl
09-08-2003 om 15:28:26

Geachte heer Scharenburg,
Ik heb genoten van deel 2 en er kwamen weer heel veel
herinneringen boven.Op blz. 238 in de Herm. Elconiusstraat
stond onze naam als Bernhard vermeld. Dit moet zonder h
zijn, dus Bernard.Als er nog een derde druk komt of deel 3
dan heb ik nog wel wat aanvullingen of verbeteringen,deze
zal ik u wel mailen.
Met vriendelijke groet,
C.J.(Carel)Bernard
Mahlerstraat 57
2992 EM Barendrecht
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Woonplaats
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Coos Beerthuizen
Almelo
Nederland
Man
06-08-2003 om 16:02:22

Al zappend over Internet een site over Zuilen. Leuk en
informatief. Nu weet ik beter wat het betekent in mijn
paspoort: geboorteplaats Zuilen (U)
Ik ben in '43 in de Linneusstraat geboren, maar wegens
werk vertrokken wij in +/- '49 al naar Brabant. Uit de
verhalen van ouders en familie kom ik bij U bekende zaken
tegen, ik zocht eigenlijk mijn sterkste herinnering: het
Julianapark. Bedankt.

Naam
Woonplaats
Land
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E-mail
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Ruud van den Brink
Christchurch
Nieuw-Zeeland
Man
ruud@able.co.nz
www.genmed.orcon.net...
16-07-2003 om 08:48:13

Heb beide boeken met veel plezier gelezen. Komt er nog
een derde? (er is sprake van op je website). Hoewel ik een
rand Zuilenaar ben (geweest), heb ik de Prinses Wilhelmina
School op de Reamure (?) Laan bij Werkspoor bezocht ban
1956 tot 1961. Jammer dat deze school in de boeken niet
voorkomt.

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

Hennie van Schare...
Noordwijkerhout
Man
h.scharenburg@wxs.nl
05-07-2003 om 13:52:00

Wat een leuke site. Klasse,ga zo door !
met hartelijke groeten
Hennie

Naam
Woonplaats
Land
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E-mail
Datum

R.Zosim
Nieuwegein
Nederland
Vrouw
rachelzosim500@ms...
01-07-2003 om 17:05:06

Geachte heer Scharenburg,
Het spijt mij dat deel een uitverkocht is ik ben geboren en
getogen in Zuilen en ook 3en een half jaar ondergedoken
geweest. Mijn pleegmoeder uit Zuilen leeft nog en kan u
misschien wat informatie geven over de oorlog. Graag
zouden mijn dochter en ik een handtekening zetten voor
deel 1.

Met vriendelijke groet Rita Creveld.
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Datum

rachel Zosim
Nieuwegein
Nederland
Vrouw
rachelzosim500@ms...
26-06-2003 om 21:42:29

Geachte Heer Scharenburg,
Mijn moeder heeft ruim 40 jaar in Zuilen gewoont en heeft
daar als joods meisje ook ondergedoken gezeten.Wij zijn al
jaren op zoek naar het boek over de oorlogsjaren in Zuilen.
Ik hoop dat u mij kunt vertellen waar uw boek te koop is.Ik
zou mijn moeder daar een groot plezier mee doen.
Met vriendelijke groet,
Rachel Zosim

Naam
Woonplaats
Geslacht
E-mail
Datum

Ariene Rigtering-...
Arnhem
Vrouw
a.rigtering@plane...
23-06-2003 om 22:58:40

Kort geleden kreeg ik de 2 delen van Zuilen etc. onder ogen
op een weekend van oud-zuilenezen (doen we al 34 jaar).
We hebben genoten van alle bekende dingen en verhalen.
Graag zou ik alle delen (komt er nog een volgend
deel?)willen kopen!
Mijn ouders (Chardon) worden er ook nog in genoemd,
(deel 2?),helemaal leuk toch? Er zijn een paar foutjes
ingeslopen: mijn vader is in 1940 als huisarts in de v.
Maasdijkstraat 23 gaan wonen en in 1954 pas naar de Pr.
Bernhardlaan 63 verhuisd (tegenover de Apotheek, en
naast Ds. Schouten). Mijn moeder is ook in 1940 naar
Zuilen gekomen als verloskundige in het Groene
Kruisgebouw aan de A'damse strw. Zij heeft heel wat
Zuilenezen geholpen bij de geboorte. Zij leeft nog (90 jr.) en
misschien kan zij nog wat van Zuilen vertellen, als daaraan
behoefte is.
Hoor ik nog hoe ik aan de boeken kan komen en of er
behoefte is aan verhaal? Vriendelijke groeten, Ariene
Chardon

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht
Datum

heidenis
utrecht
Nederland
Man
22-06-2003 om 09:37:09

Een mooie site,maar kun je mij a.u.b vertellen hoe je de site
opgezet hebt met programma over de boek.
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Jenny van Soest-v...
Vleuten
Nederland
Vrouw
jvansoest@wanadoo.nl
home.wanadoo.nl/jvan...
12-06-2003 om 19:52:05

Hallo Wim,
groetjes van Cock en onze kids. Heb je homepage
gevonden via surfen op Internet. Ik wil graag alle twee je
boeken bestellen. Zal dit met girotel aan je overmaken.
Ondanks dat we nu al een aantal jaren niet meer in Zuilen
wonen heeft twintig jaar wonen in Zuilen voor ons gezin
toch wel een en ander om te herinneren. Al is het
bijvoorbeeld alleen maar de Ludgerschool waar onze en
jullie kinderen naasr school zijn geweest. Leuk om dit
allemaal zo op je homepage teurg te lezen. Heb via de krant
al het een en ander vernomen over je boeken. Ik verheug
me ze te lezen. Groetjes Jenny van Soest-van de Bilt.
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Huiting, Robert
Utrecht
Nederland
Man
huiting@freeler.nl
11-06-2003 om 16:03:22

Leuk pagina, jammer van zo'n weinig berichten op het
gastenboek...

Naam
Woonplaats
Land
Geslacht

Rolf Comez
hamilton
Nieuw-Zeeland
Man

Hallo Wim,
ik ben hier in NZ aan je boek begonnen wat ik als kado van
mijn zus hebt gekregen .
Ik geloof dat we in de zelfde klas van 1957 /1961 in de

Homepage
Datum

romada.co.nz
09-06-2003 om 11:38:10

ludgerus school hebben ge zetten .
Ik zelf heb mijn werk in het over zetten 8 mm familie films op
DVDs om ook dit deel van de geschiedenis voor het
nageslag tebewaren,ik weet hoe belang rijk dit is .
je hebt een prachtig boek gemaakt om ook mijn
herineringen weer optehalen,graag zou ik een platte grond
van zuilen willen zien om dat ik veel straat namen ben
vergeten na 25 jaar in Nieuw zeeland .
groeten van uit nieuw Zeeland.PS laat eens weten of je mijn
naam kentvan uit de schoolbanken
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Sylvie
Zuilen
Nederland
Vrouw
slyvis@hotmail.com
sweetest-thing.com
04-06-2003 om 09:58:11

Ik ben heel erg trots op je.
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G.Heijnekamp
Utrecht(Zuilen)
Nederland
Man
g.heijnekamp@wana...
17-03-2003 om 14:34:45

L.S.
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bernard Höfte
De Meern
Nederland
Man
BHOFTE@TISCALI.NL
12-03-2003 om 17:44:02

Proficiat!
een mooie website. Ik heb er van genoten.
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Adri Onnekink
Utrecht
Man
adrionnekink@wana...
06-01-2003 om 21:01:21

Geachte Mijnheer van Scharenburg.

Mooi stuk werk. Mijn herineringen weer eens opgehaald. In
uw foto's van historisch Zuilen staat een foutje bij de
omschrijving van de mast bij het Toon Hermansplein. Hier
staat o.a.: radiomast. Dit moet zijn een "kooipaal", een
telefoon-opstijgpunt, waaruit telefoon-aansluitingen gemaakt
werden. Deze opstijgpunten werden geplaatst op plaatsen
waar een zeer lage bezettingsgraad(zeer weinig telefoonaansluitingen) was. Deze paal was 24 meter hoog en vanuit
de kooi werden aansluitingen gemaakt tot aan de
marnixlaan-Amsterdamsestraatweg-Lessepstraat-Adriaan
van Bergenstraat- Geuzenwijk. Na de oorlog heb ik zelf nog
in de paal gewerkt. Ik woonde destijds bij mijn ouders, de
Zuilensekant van de J.v/d Doesstraat.
Succes met uw werk.
Mvg
G.Heijnekamp.

Deel 2 is geweldig! Ik heb ervan genoten!!
Ik heb u in de winkel al wat verbeteringen doorgegeven,
Ik heb nog iets ontdekt: Pagina 196 deel 2:
Prinses Beatrix werd geboren in 1938, niet 1939!
Hartelijke groeten en succes bij het schrijven van deel 3!

Naam
Woonplaats
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Kevin Miller
Zuilen
Man
24-10-2002 om 12:26:13

Wat een mooie site, wacht met smart op dinsdag wanneer
deel 2 in de verkoop komt.
vr.gr.
Kevin Miller

