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Zondag aanstaande StraatReünie Johannes Uitenbogaertstraat
En... we lopen vooruit op de gang van zaken, maar het belooft weer
een gezellige drukte te worden. Heel veel reacties op internet wijzen
die kant op. Zelfs vanuit de Alpen kregen we een reactie van Ben
Uijthof dat hij vast van plan is om te komen.
Ook hij stuurde ons wat van zijn herinneringen aan de Johannes Uitenbogaertstraat toe,
de straat waar hij tot zijn twaalfde jaar woonde. En dat verhaal plaatsten we graag in ons
boekje over de straat. Een klein stukje: ‘Je had alles op de hoek, de sigarenwinkel met die
vriendelijke meneer, die wij snoepje noemden, omdat je altijd iets lekkers kreeg. De
lekkere vis van de Volendamse vishandel Tum in de Hubert Duyfhuystraat waar je
vrijdags lang in de rij moest staan voor de warme lekkerbekjes, die in kranten werden
gewikkeld. Even verderop, als je ziek was, woonde dokter Spoon. De drogist, wij noemden
hem Jantje, die altijd zo vriendelijk was en waar het naar petroleum en smeerzeep rook.’
Nee, we gaan niet het hele verhaal plaatsen, dat kunt u lezen in het boekje dat we
maakten.
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Jopie Key met zijn verloofde

De Johannes Uitenbogaertstraat had toch op vrijwel iedere
hoek wel een winkel en
daarnaast ook nog de Openbare
Lagere School 3 met de
bekende ‘meester Koek’.
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Jopie besloot nog een paar dagen
te blijven en ging samen met zijn
broer, op verzoek van een vriend,
mee, om kolen te zoeken bij de
treinen die langs de spoordijk
stonden.
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overleden.
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Zo heeft u met deze Zuilense
Nieuwsbode een aardig beeld
gekregen van waarmee we zo’n
boekje vullen.
Ondertussen doen we hierbij
graag een oproep: stuur ons uw
mooiste, leukste, liefste herinnering aan uw Johannes Uitenbogaertstraat (en alle andere
straten in Zuilen natuurlijk, maar
díé verhalen zetten we niet in dít
boekje).

