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Rolschaatsvereniging ‘De Rollende Rijders’ 
Ook deze keer kunnen we, door de steun van het Elise Mathildefonds en de Van 
Baarenstichting, tijdens de tentoonstelling Verenigingen uit Zuilen de oud-leden uitnodigen van 
een Zuilense vereniging. Alle leden van ‘De Rollende Rijders’ zijn donderdag 18 mei 2017 extra 
welkom in het Museum van Zuilen, van 14 tot 17 uur. Het eerste uur is inloop, om 15 uur een 
kleine lezing over verenigingen in Zuilen en om 17 uur sluiten we af. 
‘De Rollende Rijders’ kwam vooral voort uit de jeugd van Het Schaakwijk. Bij de speeltuin, naast de flats, werd 
een rolschaatsbaan aangelegd. Hierop werd door de leden getraind voor optredens door het hele land en ver 
daarbuiten, zoals: Antwerpen, Brussel, Blankenberge, Parijs, Dôle, Aix les Bains, Genéve en Essen. Zij werden 
zelfs uitgenodigd voor een reclamefilm voor de nieuwe in-line skates (die in Amsterdam werd opgenomen).  
Het bleek voor ons heel moeilijk om aan bruikbaar materiaal te komen van deze rolschaatsvereniging. Totdat 
we een artikel lazen in De Oud-Utrechter, waarin paginagroot door het oud-lid Diny Klaarenbeek-van Rooijen 
werd beschreven met hoeveel plezier zij terugdacht aan die leuke tijd bij de rolschaatsvereniging. Dankzij haar, 
kwamen we ook nog in contact met Marian Stoové. Zij bleek haar plakboeken én rolschaatsen bewaard te 
hebben, en die mochten we wel gebruiken voor onze tentoonstellling. Zo kwam opeens heel veel materiaal van 
deze Zuilense vereniging in beeld en ging ‘De Rollende Rijders’ voor ons weer helemaal leven! Hartelijk dank 
dames!                       ‘De Rollende Rijders’ bij een Zuilense molen 

 

Even bijpraten 
Allereerst: wat was het een leuke 
ClubReünie voor de oud-leden van 
de mondaccordeonvereniging ‘Ons 
Genoegen’!  
Niet druk, maar de – bijna allemaal 
– oud bestuursleden kenden elkaar 
en konden weer eens ouderwets 
bijpraten. Trouwens, ook wij 
werden bijgepraat. Daar waar we 
stellig dachten te weten dat er twee 
mondaccordeonverenigingen waren 
met dezelfde naam, n.l. een 
Zuilense en een Utrechtse variant, 
bleek tijdens de reünie dat dit niet 
klopte: in 1931 werd de Utrechtse 
Mondaccordeonvereniging ‘Ons 
Genoegen’ opgericht. Veel van de 
leden kwamen uit de omgeving 
Kenaustraat, ook bekend als ‘De 
Rode Driehoek’. 
 

 

De leden van ‘Ons Genoegen’ met de 
eerste variant van het vaandel, 
opgesteld op het Ripperdaplein. 
 

In 1935 verzocht het bestuur de 
Zuilense burgemeester O. Norbruis 
om ere-voorzitter te worden van de 
vereniging. Dat wilde hij wel, 
maar... dan moest het wel een 
Zuilense vereniging worden. 
. 

 

Het bestuur t.g.v. het eerste lusterum 
voor het aangepaste vaandel 
 

Dus werd de naam veranderd. De 
tekst ‘Utrecht’ werd van het vaandel 
gehaald en daar kwam ‘Zuilen’ voor 
in de plaats. En dus stond O. 

Norbruis niets meer in de weg om 
genoemd ere-voorzitterschap aan te 
nemen. 
Naast deze zeer nuttige informatie 
kregen we ook nog een handvol 
foto’s. Vooral van de begrafenis van 
‘opa Bosvelt’. Hij was 17 jaar lang 
als 2e penningmeester, maar vooral 
door zijn altijd voor iedereen klaar 
staan, een stuwende kracht van 
‘Ons Genoegen’. Kort na zijn 50-
jarig huwelijksfeest overleed hij. Op 
zijn verzoek werd hij door ‘zijn 
jongens’ naar zijn laatste rustplaats 
begeleid. 
 

 

Tambours met omflourste trom, gereed 
om ‘opa Bosvelt’ naar zijn laatste 
rustplaats te begeleiden 
 

StraatReünie 
Prof. Wattjesstraat 

 

Onze 73ste StraatReünie houden we 
op 7 mei aanstaande. U heeft er 
lang op moeten wachten. Maar... 
van een straat waarover we weinig 
te vertellen hebben is het moeilijk 
een boekje met de geschiedenis van 
die straat te maken. Dat stel je dan 
zo lang mogelijk uit. 
Maar wat blijkt? We hebben buiten 
de waard gerekend! Hadden we 
kunnen weten: in deze straat 
woonde namelijk o.a. Piet Koedijk! 
En die heeft een geweldig geheugen. 
Dus op onze vraag, zet eens wat van 
uw herinneringen aan de straat op 
papier kregen we een stroom aan 
informatie. 
Zo zal niet iedereen weten dat dit de 
eerste naoorlogse woningen zijn die 
in Zuilen werden gebouwd. Met de 
nodige beperkingen: wél een 
doucheruimte. Maar géén douche-
kraan! Ook waren er in het hele 

huis toen nog maar drie 
stopcontacten: in de huiskamer, de 
keuken en boven op één slaapkamer. 
 

 
 

De Prof. Wattjesstraat, bij gebrek aan 
eigen collectie, is deze foto van Het 
Utrechts Archief 
 

Ook een niet algemeen bekend 
gegeven is, dat er min of meer afge-
dwongen inwoning van toepassing 
was bij gezinnen met maximaal één 
kind.  
En Piet wist nog dat er drie Poolse 
gezinnen werden gehuisvest in deze 
straat? – Dit waren Poolse militairen 
die in Londen waren gestrand omdat 
zijn na mei 1945 niet terug wilden 
naar hun door de Russen bezette 
Vaderland – met o.a. de familie 
Berdowski, waarvan zoon Peter 
tegenwoordig CEO is bij Boskalis. 
We zijn benieuwd wie er komen. 
Zondag 7 mei, van 14 tot 17 uur. 
Welkom (ook als u niet in de Prof. 
Wattjesstraat woonde maar er wel 
‘alles’ over wil weten: weest welkom!) 
 

Enige ‘subsidie-
commotie’ 

 

In de pers en social media heeft u de 
afgelopen dagen kunnen lezen dat het 
Museum van Zuilen na dit jaar geen 
beroep meer kan doen op het 
gemeentelijke initiatievenfonds omdat 
dit voor slechts drie jaar kan/mag. 
Dus wordt het zoeken naar een andere 
manier om de ‘huur en vaste lasten’ te 
verkrijgen. 
Daaraan wordt door het bestuur van 
de stichting Museum van Zuilen 
gewerkt (en zij kregen vanuit de 
politiek steun van de PvdA die 
hierover aan de Gemeenteraad van 
Utrecht vragen heeft hesteld.) 

Het is dus niet zo dat het Museum 
van Zuilen na dit jaar dicht gaat! 
(Althans... het lijkt er toch op dat een 
en ander moet gaan lukken!) 
 

Nieuwe aanwinsten 
 

Ja, wat heet. Deze keer niet zo veel. 
Komt ook omdat we de week voor 
Pasen gesloten waren. Tijdens het 
Paasweekeinde wel een mooie 
tentoonstelling kunnen houden in de 
kantine van de Werkspoorkathedraal, 
met onze verzameling ‘beuntjes’: voor 
eigen gebruik gemaakte ‘dingen’, van 
speelgoed tot traproeden, van 
kacheltjes tot hakmessen. 
Op de valreep kwam vandaag nog wel 
een speciaal stuk binnen. Op 
Marktplaats gekocht: een zilveren 
‘sigarettenvaasje’. 
Door Werkspoor als relatiegeschenk 
gegeven aan de relatie in Iran waar 
Werkspoor voor de toenmalige Shah 
een suikerfabriek bouwde.! 

  
 

Werkspoor P.U. NO 3 Gachsaran 63 Iran 
 

Wel of niet te openen 
 

Tot zover de nieuwsbode van deze 
maand. Hoop dat voor de vele lezers 
die reageerden op onze vorige mail, 
dat zij hem niet konden openenen, de 
problemen zijn opgelost. Veel 
leesplezier voor u allen! 
 


