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Geslaagde opening Vondsten uit de Vecht
Na de vele voorbereidende werkzaamheden werd
het dan toch eindelijk 30 oktober, de openingsdatum van de tentoonstelling. Wethouder L. van
Hooijdonk graaide in een bak bagger naar de
sleutel, waarbij ze hulp kreeg van Olivia Kleber,
de kleindochter van uw museumdirecteur.
Onder begeleiding van vrolijke zeemansliedjes door
shantykoor Krakend Tuig werd (gelukkig) de sleutel
gevonden en kon de echte opening plaatsvinden. Naast de
wethouder waren ook de heren P. Kruiswijk van het
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en baggeraar J.
Scholman aanwezig, samen met de vele genodigden. Het
was een grote drukte, maar ook een zeer geslaagd feest!
De tentoonstelling is tot en met januari bij ons te zien.
http://www.utrecht.nl/vondstenuitdevecht

Geen StraatReünie
in december
Voor het eerst in de geschiedenis van het Museum van
Zuilen, we slaan een maand
over. De grote drukte bij de
tentoonstelling, in combinatie met de feestdagen maken
een goede datum in december
voor ons onmogelijk.

brengen. Het bord hing vroeger
aan een lantaarnpaal als
richtingaanwijzer
voor
de
Demka.

Hermannus
Elconiusstraat

Dat wil niet zeggen dat we
gestopt
zijn
met
de
StraatReünies! We zouden wel
gek zijn, gezien de vele positieve
reacties in ons gastenboek zijn
er veel (oud)bewoners van de
straten die het bijzonder
waarderen! Ook de laatste, voor
de Hermannus Elconiusstraatbewoners, mocht er weer
wezen. We gaan dus wel door,
maar in december even niet.

‘Een beetje’ verweerd is het wel,
maar, met de tentoonselling over
Demka in het vooruitzicht zijn we
er toch wel heel blij mee!

Wethouder L. van Hooijdonk (l) en O. Kleber zoeken de sleutel
motoren van een zijspan werden
voorzien. Een en ander gebeurde
kort voor de Tweede Wereldoorlog in opdracht van het
Nederlandse Leger. Maar… dan
staat één motor er wel erg
magertjes bij. Vandaar dat we met
de anonieme uitbreiding heel blij
zijn, nu lijkt het ergens op!
Zo, en wie van u kent nog de
‘bokkenboer’ van Zuilen, de heer
Van Ling van de Daalseweg 100?
Was zó populair dat hij van zijn
Werkspoorcollegae
bij
zijn
pensionering als afscheidscadeau
een bok kreeg. De heer Van Ling
maakte verschillende bokkenwagens en van één zo’n wagen
kregen we, van Dick van Stam,
het lamoen met tuig.

Een aanwinst van geheel andere
orde kregen we van een
anonieme schenker. Op de
Werkspoortafel stond ‘slechts’
één ‘motor met zijspan’.

Demka

Voor ons was het wel even wennen,
de inrichting van het museum was
anders dan tijdens de voorgaande
53 StraatReünies.

Nieuwe aanwinsten
Er
kwamen
weer
mooie
aanvulling voor de collectie,
deze keer veel verhalen, waar
we ook heel blij mee zijn.
Daarnaast kwam het echtpaar
Baron een bord uit een
langdurige bruikleen terug-

De heer Van Stam bracht het lamoen.

De rij motoren met zijspan

Een beetje onlogisch, als je weet
dat bij Werkspoor honderden

exclusief voor Kuijper’s Hobbyhuis gemaakt!)
Maar… waar laat je zo’n auto? Op
de Werkspoortafel is een beetje
vloeken in de kerk, toch? Ook dit
probleem werd opgelost, we
kregen van dezelfde leverancier
een prachtige kraanhaak. Nogal
een blok, dat (en dat ziet iedereen
onmiddellijk) bij Werkspoor
gegoten werd. Dus werd het
plaatje heel gewoon: een Demka
vrachtwagen die de bij Werkspoor gegoten kraanhaak komt
halen.

Dat we ook blij zijn met hele
kleine aanwinsten, moge blijken
uit de gift die we kregen van
Kuijper’s Hobbyhuis. In eerste
instantie de DAF-truck met
opdruk van de Demka. Mooi! (en

HERHALING:
Ná
de
tentoonstelling Vondsten uit de
Vecht komt dan eindelijk de
langverwachte
tentoonstelling
over de Demka-staalfabrieken
aan bod. Mocht u dus nog over
Demka-materiaal
beschikken,
schroom niet en maak ons blij!
Geef het af, of in bruikleen, zodat
we een Demka-waardige tentoonstelling neer kunnen zetten. Bij
voorbaat dank! (zegt het voort!)

