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Buurt- en Ontspanningsvereniging ‘Zuilens Vreugd’
Het is een beetje ‘preken voor eigen parochie’ deze keer. De
eerstvolgende ClubReünie – 16 maart aanstaande – is namelijk die
voor ‘Zuilens Vreugd’, de buurtvereniging waar ik als bewonertje
van de Balderikstraat zelf ook bij hoorde! Ben ook vele keren méé
uitgeweest op 3de Pinksterdag met ‘Pluck den Dagh’ naar de hei en
de speeltuin.
Kort na de Tweede Wereldoorlog werden heel veel buurtverenigingen
opgericht. Bijna iedere zichzelf respecterende straat in Zuilen had er wel een.
Zo was er ook een voor/door de bewoners van de Balderikstraat en omgeving.
Met de mooiste naam van allemaal: ‘Zuilens Vreugd’. Denk dat heel veel
Balderikstraatbewoners ‘van toen’ nog met heimwee terugdenken aan de
buurtvereniging en de man die hem nog lang ‘levend’ hield, de heer
Grondhuis!

Fotobijschrift: Een aantal leden van de Buurt- en Ontspanningsvereniging ‘Zuilens Vreugd’: bovenste rij in het midden is Dickie Genuchten. Van de middelste
rij herken ik mevrouw Tobij naast mevrouw Boot (rechts). Op de voorste rij zitten onder andere de dames Schelle en Grondhuis. De jaarlijkse uitstapjes
werden door de leden met veel plezier beleefd.

Wat een feest!

Daar hadden we niet op gerekend
(maar wél gehoopt), wat een feest
was de ClubReünie voor de oudleden van het Utrechts Huisvrouwen Orkest. In de verwachting
dat er nog maar enkele leden
zouden leven was het te voorzien
dat het niet druk zou worden.
Nou, dat was het wél. Vooral door
de aandacht die we kregen van de
pers (lees: het AD/UN). Die
aandacht werd gezien door RTVUtrecht en zij nodigden ons uit voor
een reactie in het programma ‘Aan
Tafel’. Ook de redactie van Hart
van Nederland van SBS6 wilde
graag even langskomen om verslag
te doen van deze bijzondere groep
dames. (Uiteindelijk waren er nog
zes dames op de ClubReünie
afgekomen en inmiddels heeft nog
een zevende dame van zich laten
horen, mét de toezegging dat zij ook
nog bijzonder materiaal heeft van
de beginperiode van de vermaarde
orkest.)

onbelangrijk voor een museum, we
kregen
een
paar
prachtige
aanwinsten: plakboeken vol knipsels en foto’s uit de glorietijd van
het UHO en een handgemaakt (bij
Demka!) blik van een stoffer-enblik, met erin de tekst geslagen:
‘Utrechts Huisvrouwen Orkest’.

Maar het Museum van Zuilen kon
dankzij een deel van onze vrijwilligers
de deur gewoon open houden. En het
moet gezegd (liever: van de daken
geschrééuwd!) zij hebben zich
uitstekend als gastheer/vrouw van
hun taak gekweten.
Dus kwamen, ook (ondanks?) tijdens
de vakantie, nog nieuwe aanwinsten
voor de collectie binnen.
Zonder iemand tekort te willen doen:
de bakelieten penhouder-asbak die
ooit toebehoorde aan de gemeentesecretaris van Zuilen (de heer A.J. van
der Weerd) was wel een heel bijzonder
stuk!

Een betere fotograaf dan ik zou de tekst
wel duidelijker in beeld hebben kunnen
krijgen, maar wie me mijn
onvolkomendheden kan vergeven (én
goed zijn best doet) ziet vooraan het blik
de tekst staan: Utrechts HuisvrouwenOrkest

De dames hadden er zin in! Zelfs
meer dan negentig jaar oud, was
geen bezwaar om op verzoek nog
even het openingslied ten gehoren
te brengen.

De camara snort terwijl mevrouw H.
Oort wordt geïnterviewd

Nieuwe aanwinsten

Naast een vijftal ‘echte’ leden was
ook een dochter van de oprichtster
naar de reünie gekomen. En... niet

Woninginrichting ‘Elinkwijk’ aan de
Amsterdamsestraatweg

Ook kregen we van mevrouw M. de
Vos nog een stel prachtige foto’s van
de Gidsen die in de borstelfabriek aan
de Burgemeester Norbruislaan waren
gehuisvest.
Op
de
achterzijde
voorzien van relevante tekst. Hartelijk
dank!

De bakalieten penhouder-asbak die
ooit toebehoorde aan de gemeentesecretaris van Zuilen

Het AD/UN schonk pagina-groot
aandacht aan onze derde ClubReünie

Utrecht, 1 September 1938.
Heb je plannen om te trouwen,
Stap je ’t huwelijksbootje in,
Koopt bij Koot je bed en dekens,
’t Geeft je vast een groot gezin.

Ook die waren er de afgelopen
maand. De oplettende lezer zal het
al gemerkt hebben: we zijn later
dan gebruikelijk. Dit heeft een
logische reden: uw redacteur was
op vakantie.

Maar zoals het dikwijls gaat, er was
naast een bijzonder ‘memorabel stuk’
ook een bijzonder ‘leuk stuk’. Dat
kwam op de valreep (lees ‘vandaag’)
binnen. Het was een foto die een
winkel aan de Amsterdamsestraatweg
toont: Woninginrichting ‘Elinkwijk’.
De 86-jarige zoon des huizes bracht
naast de foto ook verschillende
documenten, briefpapier, rekeningen
enz. en een reclame-asbakje van de
zaak.
De foto is leuk, mooi stukje van de
Amsterdamsestraatweg in beeld. Maar
de reclame-uiting op de achterkant
van de foto maakte indruk! Hierop
stond geschreven:

Gidsen Borstelfabriek 1966: Mieke Voeten,
Elly, Gerda, Corrie, Joke, Thea, Mieke,
Coby, Carla, Marian van Dijk, Elly,
Hanneke, Conny, Beppie, Miriam Beilen,
Marian, Irma van Geffen en Anke

Het was een bijzondere maand wat de
aanwinsten betreft. Zelfs toen ik nog
op Schiphol stond kwam een
telefoontje: ‘mijn vader was voorzitter
van de Zuilense aquariumvereniging
“Natuurvreugde”,
ik
heb
zijn
typemachine nog, die hij gebruikte
voor het maken van de clubblaadjes.
Vind je dat leuk voor het Museum van
Zuilen?’.
Natuurlijk vind ik dat leuk! Mijn
vader was ook lid van die club! En nu
staat die typemachine dus in het
museum!

