ZUILENSE

NIEUWSBODE

27 juni 2017 | redactie: W. van Scharenburg | Amsterdamsestraatweg 569 Utrecht-Zuilen | telefoon 0302443078 | nummer 93

2 juli a.s. StraatReünie Marinus van Meelstraat
Nou, daar is ie dan eindelijk. De (oud)bewoners van de
Marinus van Meelstraat hebben er wel even op moeten
wachten. Zij vroegen zich vanaf de eerste StraatReünie in
januari 2010 natuurlijk al af: ‘Wanneer zou onze straat aan de
beurt zijn?’ Maar nu is het dan eindelijk toch zo ver, 2 juli van
14 tot 17 uur gaat het gebeuren.
De Marinus van Meelstraat werd in verschillende fases bebouwd. Dat is
aan de bouwstijl duidelijk te herkennen. De woningen vanaf de Bernard
de Waalstraat tot ongeveer halverwege zijn geheel in de stijl van de rest
van de straten in Mariëndaal.
Pas is 1957 werden de woningen nummers 5 tot en met 35 gerealiseerd.
De bouw van deze huizen haalde de krant, zij werden namelijk door de
toenmalige bewoners zelf gebouwd: ‘…Op het braakliggende terrein aan
de M. van Meelstraat zal men over enige tijd burgers hun eigen huis
kunnen zien bouwen…’
Meer weten? Welkom op 2 juli in het Museum van Zuilen!

U.P.V.‘Het Noorden’

Allereerst moet ik me hier
verontschuldigen. Dacht namelijk
dat de postduivenvereniging uit de
Balderikstraat niet meer bestond.
Een pijnlijk misverstand, want wat
blijkt? Het is een al ruim 80 jaar
bestaande vereniging en het
bestuur prijst zich gelukkig met de
verjonging van de vereniging.
Waren
er
vroeger
wel
30
postduivenverenigingen in de stad,
het zijn er nu nog maar zes, en dan
is verjonging van het ledenbestand
een bijzondere prestatie!
Dus… heb ik maar even contact
gezocht met het bestuur, met de
vraag of er voor de collectie
misschien nog foto’s en/of andere
dingen in het verschiet zouden
kunnen liggen. ‘Kom vanavond
maar even langs’, was het
antwoord.
Wat een feest! Kreeg een tas vol met
‘afgedankt’ materiaal mee. ‘De
duiven worden tegenwoordig niet
meer geringd, dat gaat allemaal met
een chip’.

het ringetje zat om het pootje!
Vervolgens werd de duif (samen
met 29 andere) in een grote mand
gestopt om vervoerd te worden naar
de losplaats.
Maar… 30 duiven in een mand, dat
moet je ook bijhouden. Daarvoor
gebruikte men een telraam. Iedere
keer als er een duif in de mand
ging, werd een stokje omgeslagen.

We waren overigens niet de enige die
blij werden gemaakt: voor een ‘wat
jonger lid van de vereniging’ had Van
Leusden
twee
jonge
duiven
meegenomen, van een zeer goede
stamvader!
Ook die zijn goed terecht gekomen!
Hartelijk dank!

Het werd uiteindelijk dus een tas
vol: ook nog een duivenklok, heel
veel rubber ringetjes enz.
Daar zijn we blij mee. Dus konden
we met een gerust hart de
ClubReünie tegemoet zien. En ook
dat bleek een succes. Verschillende
leden en oud-leden kwamen naar
het museum.
Ook de heer van Leusden, die niet
alleen prachtige verhalen vertelde,
maar ons ook een diploma schonk.

Van Leusden met zijn ‘DIPLOME’.

maar wel de moeite waard, dus, zijn
we weer blij mee.

Sleutelbos en bordje, in één koop.

Gelukkig bewaarde men bij U.P.V. ‘Het
Noorden’ ook het telraam.

Één van de twee (uiteraard
verschillende) ringmachines die werden
geschonken aan het Museum van Zuilen.

Wat
te
denken
van
een
‘ringmachine’? Op bovenstaande
foto ziet u er een. Op het linker
vlakje werd de hand met de duif
gelegd, iets naar beneden gedrukt
en dan opende zich de klem in het
midden.
Daarom
was
een
genummerd
rubber
ringetje
gespannen dat dus opengesperd
werd. Pootje van de duif erin, klem
weer kleiner laten worden en voilà,

De ‘door burgers zelf gebouwde woningen aan de Marinus van Meelstraat’

De oude en de jonge eigenaar van de beide
postduiven.

Nieuwe aanwinsten

Soms, niet al te vaak gelukkig, komt er
iets leuks op Marktplaats langs
waarvan ik zeg, hé, dat moet het
museum in. Dat gebeurde ook twee
weken geleden. Iemand bood een
sleutelbos aan. Drie ouderwetse
sleutels aan een ring met een metalen
plaatje. Daarin waren letters geslagen:
‘KLEINE HEK L – W’. Maar het gekke
was dat het werd aangeboden onder
de noemer ‘Werkspoor’.
Het bleek dat de moeder van de
aanbieder bij Werkspoor op de
Verbandkamer werkte. Zij had voor
een snelle bereikbaarheid van die
kamer o.a. de sleutel van het
toegangshek dat aan de LageWeidseweg stond.
Op mijn bod werd gereageerd: ‘Ik heb
eventueel ook nog een bordje dat aan
de deurknop van de Verbandkamer
werd gehangen om aan te geven dat
die wegens schoonmaak gesloten was.
Vindt u dat ook leuk?’
Ja dus. Het werden twee aankopen,

De aanbieder had er ook nog een
mooi verhaal bij: ‘Mijn moeder
vertelde dat vooral in de beginperiode
van de buitenlandse werknemers,
deze natuurlijk ook in contact
kwamen met de Verbandkamer.
Daar wees de buitenlander – nog
geen Nederlands sprekend – op zijn
verwonding met de woorden “gvd,
gvd” [maar dan voluit].
Het bleek dat zij snelle leerlingen
waren, zij hoorden, dat als een
Nederlandse collega zich verwondde,
hij vaak reageerde met die uitroep:
“gvd”, dus voor hen stond het wel vast
dat daarmee ”pijn in de arm” bedoeld
werd’.
Weer een mooi verhaal erbij.

Uw donatie

Het blaadje is bijna vol, dus neem ik
de vrijheid op dit kleine stukje van de
Zuilense Nieuwsbode onze donateurs
te vragen of zij al gedacht hebben aan
hun bijdrage voor dit jaar.
Mocht u geschonken hebben, dank u
wel. In alle andere gevallen is het
wellicht handig nog even ons bankrekeningnummer door te geven:
NL84 INGB 0004 2830 95. Bij
voorbaat dank!

