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10 april StraatReünie M. de Klerkstraat
Daar gaan we weer, de 65ste StraatReünie en we willen nog niet met
pensioen! De M. de Klerkstraat op ’t Zand viel ‘de eer’ te beurt om
dit mijlpaaltje te hebben.
‘’t Zand?’, hoor ik dan reacties van niet-Zuilenezen, ‘dat is toch op Leidse
Rijn?’ Maar dat is dan de import. De echte inwoners van Zuilen weten wel dat
ik met ‘’t Zand’, de Zuilense variant bedoel! Opvallend in de naam van de
straat is dat deze straat vrijwel altijd wordt aangegeven als ‘M. de Klerkstraat’,
terwijl er voor de andere straten van ’t Zand wordt gesproken over De
Bazelstraat, Hanrathstraat, La Croixstraat en de Van der Pekstraat, allemaal
zonder een of meerdere voorletters.
Op nummer 2 had de heer F.C. Torenstra een winkel van de Coöperatie
waarin hij kruidenierswaren verkocht. Hij speelde daarnaast ook nog zeer
verdienstelijk accordeon. Dit tot groot vermaak van de straatbewoners. Als
het mooi weer was liet hij de buurt volop meegenieten van zijn gave. Dat had
tot gevolg dat op het trottoir voor de winkel van de heer Torenstra een ware
dansvloer kon ontstaan. De muzikale ondernemer was ook te ontbieden als u
een feestje had (of gaf). De nering in dit pand veranderde nog.

Verenigingen op ’t
Zand

De wijk ’t Zand lag wat
afgesloten van de rest van
Nieuw-Zuilen. Geen wonder dat
er op ’t Zand allerhande verenigingen ontstonden die zich
op de direct omwonenden richtten.
De Paul Krugergroep

Opening door wethouder Kievit
van een tentoonstelling in het
groepshuis van de Paul
Krugergroep

Hengelsportvereniging
‘Elinkwijk’
Op 23 augustus 1932 werd in
Zuilen
de
Hengelsportvereniging ‘Elinkwijk’ opgericht.
De plaats van oprichting was
het Merwedekanaal, in de
onmiddellijke nabijheid van het
viswater dus.
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Cultuur- en Ontspannings
Vereniging ‘’t Zand’
Uiteraard met leden uit de M.
de Klerkstraat en natuurlijk
haalt ook deze vereniging de
krant. (Gelukkig maar, dan
blijft de geschiedenis aardig
bewaard.)

Leden van de Cultuur- en
Ontspannings Vereniging (COV) ’t
Zand aan de wandel

Volleybalvereniging ‘’t
Zand’
‘Het begon met een trapveldje
naast het voormalige politiebureau van Zuilen. Daar
voetbalde de jeugd van ‘t Zand
er lustig op los. Tot iemand op
het idee kwam om te gaan
volleyballen.

Goed te zien waarom deze wijk ’t Zand genoemd werd

gevlochten en dat moest het dan
zijn.’ (met dank aan Leen van den
Heuvel voor deze tekst!)
Voetbalvereniging ‘Eigen
Haard’
De laatste vereniging die op ’t
Zand actief was, én waarover ik
wat kan vertellen, was de
voetbalvereniging met een andere
naam van de wijk. Ook de
woningstichting ‘Eigen Haard’
bouwde woningen op ’t Zand,
namelijk de De Bazelstraat en de
La Croixstraat. Vermoedelijk
speelden hier ook wel jongens
mee uit de M. de Klerkstraat.
Deze vereniging was overigens
maar een kort leven beschoren:
na
twee
jaar
ging
de
penningmeester er met de
clubkas vandoor…

schap toch gebleven.
Daarvan werden een aantal
exemplaren voorzien van een
mee-gebakken naam. Zo kregen
alle Zuilense notabelen een
persoonlijke herinnering. Deze
week kwam een dochter van de
heer A.H. Pasman sr. (uitgever
van o.a. het Zuilens Nieuwsblad
en schrijver van het boekje
Kaatje Plak uit Tienhoven), met
het tegeltje dat haar vader in 1954
kreeg. Zo hebben we al een
aardige eregalerij!

Met het tegeltje van A.H. Pasman

Allemaal lid van de voetbalverening
‘Eigen Haard’

Nieuwe aanwinsten

Het bestuur van
hengelsportvereniging ‘Elinkwijk’

Damesteam 1: Bouwman, Blok,
Benschop, Munnikhof, ?, Blok,
Munnikhof en Nieuwhof

Nog een vereniging die op ’t
Zand zo actief was dat ik hem

Twee palen werden er gezet en
een
zelf
gemaakt
netje

Weer werden we verrast met een
paar heel mooie aanwinsten: een
schitterende ets van de SiemensMartenoven zoals die bij Demka
in gebruik was, van de hand van
de heer De Wijn.
En deze week werden we ook nog
blij gemaakt met een Herinneringstegeltje. U kent ze wel, die
leuke Westraven tegel met daarop
de
beroemde
spreuk:
Als
gemeente opgeheven, als gemeen-

De prachtige ets van de Siemens
Martinoven, getekend door de heer
De Wijn

